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Alagutban.
Jóformán semmi hir sincs Bécsböl.

Amit lemondanak telefonon, leüzennek
telegráfon, az nem politika, hanem chro-
nologia. Hogy a tanácskozás mikor kez-
dödött és meddig tartott, mikor indul
meg ujra és mely idötájban várható a
befejezése, abból ép oly kevés politikai
következtetést lehet levonni, mint abból
a körülményböl, vajjon báró Bánffy
Dezsö és minisztertársai mai vacso-
rájukhoz Heidsickot ittak-e, vagy Lieb-
frauenmilch-t . . . . Azaz, rosszul al-
kalmaztuk a jelzöt. Nem azt kellett volna
mondani, hogy az ismeretes külsöségek-
böl k e v é s következtetést lehet levonni,
hanem azt, hogy s o k a t . Aminthogy
valóban ez is történik. Minél kevesebb
a megfogható faktum, annál tágabb tere
van a kombinácziónak. A bekeritett te-
rületre csak megszabott nagyságu házat
lehet épiteni, a végtelen semmiségbe
megmérhetetlen palotasorokat.

Bizony épitgetnek tisztelt kollégáink
a sokféle ellenzékiröl. Czifra palotákat
kedves vezéreik számára. Miniszteri pa-

Élotákat. És összes kis épületeiknek, bár-
mily különbözöek is azok a választott
stilus tekintetében, egyugyanaz az alapja :
a válság. Az a krizis, amit tegnap és ma
és holnap Bécsben megtanácskoznak.

Ennél a "krizis" szónál ajánlatos
egy kissé megállapodni. Nagy dolog ez
Magyarországra, nem szabad olyan köny-
nyen venni, mint ahogy amazok adják.
De mielött szólnánk róla, valljuk meg

öszintén, hogy mi se tudunk több bizo-
nyosat Bécsböl, mint amennyit kollégáink
nem tudnak. Mi is alagutban vagyunk,
sötétben tapogatózunk, mint azok.

S ép ezért, amikor kijelentjük, hogy
józan fejjel ebben a pillanatban akut
válságról s még kevésbbé személyvál-
ságról beszélni se lehet, ép ugy tartozunk
urát adni ennek az állitásnak, mint ahogy
ellenzéki kollégáink nem teszik.

Ami Magyarországon ma aktuális
politikai kérdés, az természetesen mind,
egytöl-egyig tanácskozás tárgya a Hof-
burgban. Nagyon sok égetö kérdés van.
A parlamenti rend és béke helyreálli-
tása, az indemnity, ujonczozás, költség-
vetés, elnökkérdés, obstrukczió, kompro-
misszum és mindenekfölött a gazdasági
kiegyezés egyetlen részlete se maradhat
kivül a tanácskozás keretén. Minden
megoldandó kérdés és minden kérdés-
nek mindenféle megoldási módja szóba
kerül a korona és a kormány közt.
(Ezért is tartanak napokig a tárgyalások.)

3 akárhogy nézzük is a sokféle
kérdés összegabalyodott szálait, csak két
utját láthatjuk a kibontakozásnak. Olyan
utat, amelyen elindulni lehet. Hogy vaj-
jon czélhoz visznek-e, azt még ezekröl
se tudhatjuk: hogy melyik jobb, azt
meg épenséggel nem.

Az egyik ut a megalkuvásé, a má-
sik a harczé. Az egyik kompromisszu-
mon keresztül vezet, nem tudjuk hova ;
a másik élet-halálra vivott parlamenti
harczokon át nem tudjuk merre. Az

egyik ut megkisérlése annak, lehet-e
olyan kompromisszumot kötni, amely
minden fontosabb kérdés gyors megoldá-
sát elösegiti és biztositja. A másik ut
kitartás a küzdelemben, folytatása a
harcznak a végsöig, megtörése az ellen-
kezésnek és kieröszakolása az ország
javának. Máskép nem lehet meg nem
lévö javakat megszerezni, mint vagy
megveszik, vagy elveszik.

Harmadik ut nincsen.
Aki látja, hogy csakis ezen a két

uton lehet haladni (s ezt mindenkinek
látnia kell) az magától rájön nyomban,
hogy ép ezért ma válságról szó sem
lehet. Ha tovább mennek a harczban,
az csak ugy képzelhetö el, hogy Bánffy
halad a küzdö csapatok élén. Ha pedig
kompromisszum kötésére tesznek kisér-
letet, még inkább maradnia kell Bánffy-
nak. Hiszen bizonyos, hogy a szövetke-
zett ellenzékek a fegyverlerakásért ellen-
értéket fognak követelni. Áldozatokat a
hazától. Ezek között elsö a Bánffy feje.
Ha ö már most önként menne, mivel
tömjék be a Polónyiak száját? Vagy
azért kell maradnia, hogy tovább küzd-
jön, vagy azért kell maradnia — hogy
odaadhassa magát. Maradnia mindenkép
kell. Még ha nem szeretnék is Bánffyt
odafönn is, idelenn is, akkor se enged-
hetnék most bukni. Kincseket ér ö most
mindenképen, akár megy majd, akár
marad.

Válságról tehát ne beszéljen senki.
Éretlenség arról beszélni, ami képtelén-

A nagyszakállu Borcsánszky.
Irta: Mikszáth Kálmán. (4)

Nagy tagbaszakadt leány volt a Hanka
hatalmas idomokkal, piros, egészséges arczu,
ragyogó szemü: még- az is csak szebbé tette.
hogy fent, a homloka legtetején, egy csomó
fökötöhivó pattanás volt, azért hijják pedig
igy, mivelhogy azokat a fökötö csipkéje elta-
karná ; a tulipános ködmönkén át is láthatta,
aki (apage satanas) épen nagyon - odanézett,
mellének rithmikus mozgását.

A föispán ingerkedöen kacsintott a gaz-
dára s rossz latinsággal mondá:

— Tamen hie illam reliquit pater. (Mégis
itt hagyta öt az apja.)

— Mavult vaccam impellere — mondta
a Blahunka Jani nevetve, (lnkább akart tehe-
net hajtani.)

E rejtélyes lassu szóváltás teljes értelme
egyelöre elveszett elöttem, hanem késöbb, va-
csora után az urak (semmi sem szent ezek-
nek) kivallatták a házi személyzetet furfang-
gal, borravalóval: a szakácsnét a mindenest
vagy a harangozót. Isten tudja, ki mindenkit!
kivált mintán a föispán a fejét fájlalván, korán
hazament s elszabadult lánczáról minden ta-
pintat és illedelem, megállapitották a tényál-

ladékot hitelesen. Hát ugy volt az, hogy az
öreg tót már egy félév elött haza akarta vinni
a Hankát, de akkor egy borjut ajándékozott
neki a plébános. Ezzel szent lett a béke, de
most megint elöjött a nagy hegyek mögül az-
zal az ürügygyel, hogy az anyja nagyon sir a
Hanka után, hát hazaviszi. A pap hivatkozott
a borjára, hisz azért adta neki a borjut,
hogy a Hankát itt hagyja, akire szüksége van
a gazdaságnál. — "Hja, a borjuval is csak baj
van, felelte a tót, mert az meg az anyja után
bög." Ekképen világittatván meg az otthoni
szomoru helyzet, Blahunka plébános ur a kö-
vetkezö alternativa elé állitotta az öreg tótot:
vagy a felesége könyeit száritsa le, vágy a
borjuét. A tót választott: a tehenet, a Maj-
munát hajtotta haza. Igy történt szóról Szóra.
3 minden egyéb pikáns hiresztelés, aminöt
például az ebédnél is hallottunk a föispánnál,
aljas koholmány és rágalom.

Messze esnék czélunktól leirni a vacso-
rát, a jóizü ételeket, jóizü anekdotákkal fü-
szerezve (sajnos, többnyire régi ismerösökkel).
Kock Pál tehetett ilyeneket, mert éhes griset-
teknek és szomjas diákoknak irt s ha elö-
sorolta, hösei mit ettek, milyen volt a nyul-
pástétom, a szarvasgomba, hogyan párolgott a
punch, a Quartier latin-beli padlásszobák leve-

göjét csodás illatokkal keverte meg a fantázia,
de a jóllakott tekintetes magyar olvasó nem
kiváncsi senki fiának a vacsorájára, se nem
irigyli, se nem gyönyörködik benne ; elegei
böfög ö a maga kosztján. A vacsora utáni tarokk-
esélyeket se irom meg, hiszen minden
kaszinónak vannak külön tarokklegendái, a
Nemzeti Kaszinótól kezdve, honnan fotografiá-
ban maradt meg egy csudálatos parthie emléke,
hogyan nyerte meg egy vakmerö gróf a szólót
négy blank dámával, egész a falusi népkö-
rökig, hol mindenütt történt valami figyelemre-
méltó, társadalmi életünk legirányadóbb egyé-
nisége, a skiz aegise alatt. Még talán legtöbb
szót érdemelnének ez estéröl a pajkos dalok,
melyeknek legtöbbjében, a gazda iránti reye-
rencziából, volt valami egyházi cziráda is, mint
például "Elindula Szent Péter apostol Rómába".
Maga Blahunka Jani is rágyujtott; a vége felé
egy latin dalra, melyet még a szemináriumból
hozott s mely szomoru Halottas-éhek melodiá-
jában mond el olyanokat, amik vérbeli test-
vérei egy-egy franczia coupletnek. Söt, hogy
teljes legyen az élvezet, még a Hankát is rá-
kényszerité, hogy bejöjjön a. konyhából és éne-
keljen el egy szép tót dalt. A leány szabódott,
eleinte irult-pirult, de mikor öt uj ezüst forin-
tost csusztatott a markába pántlikára, akkor
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ség. Nem is arról foly a szó odafönn a
császárvárosban, hanem arról a két ut-
ról, amelyet az imént próbáltunk meg-
rajzolni. Melyikre lépjenek? Melyik ked-
vezöbb az országnak, melyik kivánatosabb
CL koronának?

Ez, és csakis ez lehet a holnapi
nap kérdése. Egyik ut se sima, egyenes,
kényelmes. Ezer veszedelem leskelödik
mindegyiken s mindezek a veszedel-
mek nem a harczoló feleket fenyegetik,
hanem az országot. Sötétbe, alagutba
mennek igy is, ugy is.

Elsö pillantásra veszedelmesebbnek
látszik a küzdelem folytatása, kényelme-
sebbnek az alkukötés. Végeredményében
pedig valószinüleg mind a kettö vál-
sághoz vezet. S ez a legszomorubb a
dologban. A harcz esetén bizonyosan
messzebb van a válság, mint a simább-
nak látszó uton, ahol azonban sokkal
több a földalatti akna.

Nincsen kizárva, hogy a korona
a kompromisszum felé fog hajolni. Bi-
zonyos sürgösségek arra indithatják,
hogy a kényelmesebb megoldást vá-
lassza akkor is, ha teljesen átérzi,
hogy sokkal kisebb eredmény a pil-
lanatnyi nyugalom, mint a végle-
ges rend. Az ország talán inkább a
harczot választaná. Nemzetek nem sze-
rethetik a félbehagyott háborut, mert
az soha sincs befejezve. A befejezett
harczban legalább az egyik fél felnima-
rad ; megalkuvás esetén elégedetlen
mind a kettö, fél vivmányokkal és fél
vereséggel. Azonfelül a kompromisszum
se lesz olcsó. Attól lehet tartani, hogy
Bánffyval elvesztjük a liberalizmust is,
amit visszahóditani emberöltökbe kerül,
pótolni pedig sehogy se lehet.

Holnapra talán megtudjuk, a két
sötétség közül melyikbe fordul be Hun-
gária! . . .

A politikai helyzet
A képviselöházban ma ismét szavaztak.

Négy névszerint való szavazást fejeztek be,
ami elég szép munka manapság a magyar
parlamenttöl. A nyugtalankodó kedélyeknek
e helyütt is szives tudomásokra hozzuk, hogy
hétföre még történt gondoskodás. Még hátra
van vagy öt-hat szavazás, s ba ezekkel vé-
geztek, lesz más.

Eközben Bécsben komoly és beható ta-
nácskozások folynak a korona és a kormány
között Még ma se értek véget a tárgyalások,
s holnap ö felsége ismét audiencziára várja
magyar minisztereit. A holnapi tanácskozá-
sokban már minden valószinüség szerint meg
lesz a döntés.

De ezzel még korántsem fejezödnek be
véglegesen a bécsi tanácskozások. Bármelyik
irányban történik is a döntés, akár a kom-
promisszum megkisérlését tartja tanácsosnak a
korona, akár az "anshalten" elvét mondják ki,
mindkét esetben várható, hogy ö felsége még
meghallgatja a kiválóbb magyar államférfiakat,
akiknek véleményét minden válságos helyzet-
ben ki szokta kérni. Valószinüleg Széll Kál-
mán és Tisza Kálmán lesznek az elsök, kiket
ö felsége kihallgatásra magához kér, noha
mindkettönek vélekedéséröl már ma is infor-
málva van.

Kivánatos volna, ha ezuttal a korona
az ellenzéki pártvezéreket is meghallgatná és
a szabadelvü pártból kiváltak kiválóbbjait.
Csak jó hatással lehet a magyar politikára, ha
kikéri az ö véleményüket is, valamint az is,
ha elmondja nekik a magáét.

A következö tudósitásokban adunk képet
a mai helyzetröl:

(Nincs hir.)
Az egész este folyamán nem jött hir

Bécsböl a szabadelvü pártba s igy meglehetös
nyugtalanság vett eröt a kedélyeken. A fél-
hivatalos telegrammok nem nyujtottak semmi
felvilágositást, a kormány jelenlevö tagjaitól
se tudtak meg a képviselök semmit, hát tel-
jesen szabadjára maradt a fantázia — kinek-

kinek a hajlama szerint. Hanem azért az alap-
tónus nem mondható épen vidámnak.

(Félhivatalos jelentések.)

Bécsböl a következöket táviratozzák a "Buda-
pesti Tudósitó"-nak:

Az ö felsége elnöklése alatt tegnap kez-
dett miniszteri tanácskozást, amelyen báró
Bánffy Dezsö, báró Fejérváry Géza, Lukács
László és gróf Széchenyi Manó vettek részt,
ma, szombaton délután két órakor ö felsége
elnöklése alatt folytatták a Hofburgban.

A magyar miniszterek bécsi tartózkodá-
sával kapcsolatban forgalomba hozott hireket
a magyar kabinetben bekövetkezendö személy-
változásról, beavatott körökben teljesen alap-
talanoknak tartják.

Ugyanannak a hirforrásnak késöbbi táviratai
ezeket jelentik:

A miniszteri tanácskozás, amelyen báró
Bánffy Dezsö miniszterelnök, báró Fejérváry
Géza, Lukács László és gróf Széchenyi Manó
miniszterek vettek részt, délután két órától
háromnegyed háromig tartott. A tanácskozást
holnap délelött tiz órakor folytatják.

Lukács László pénzügyminiszter a mai
nap folyamán folyó ügyekröl értekezett dr.
Kaizl osztrák pénzügyminiszterrel.

A Burgban tartott tanácskozásokról a "Ma-
gyar Távirati Iroda" a következö sürgönyt adja :

A Burgban ma tanácskozás volt a ki-
rály elnöklése alatt, amelyben báró Bánffy
Dezsö miniszterelnök, Fejérváry, Lukács és
Széchenyi miniszterek vettek részt. A tanács-
kozást holnap délelött folytatják. Báró Bánffy
miniszterelnök Fejérváry és Lukács miniszte-
rekkel holnap visszatér Budapestre.

(A döntés.)

Vajjon mi fölött dönt a korona és mi-
lyen lesz a döntése ? Ezen a kettös kérdésen
tépelödött ma este a szabadelvü pártkör, mely
teljességgel minden hir hijján volt ma a mi-
niszterek bécsi utja felöl. A demisszióra vo-
natkozó hiresztelések forrására hamarosan rá-
jöttek, csak az okozott némi aggodalmat,
hogy a börzére is érkeztek ilyen hirek. A hi-
resztelések két miniszterelnök-jelöltröl beszél-
tek, közülök az egyik igy nyilatkozott nemrég
a pörtkörben:

— Még festve se szeretnék ott lenni,
már tudniillik a miniszterelnökségben.

félig elfordulva a vendégektöl, nagyszégyen-
lösen kiereszté ezüstcsengésü hangját:

Kácser na doline
Kacska vodu pijé
Kácser na nyu volá
Vitaj dusa moja.

Szépen, lágyan hangzott, mint az Aeol-
hárfa pengése, pedig a Hanka még a tenyerét
is a szája elé tartotta, hogy bele ne nézhes-
senek — szép hófehér rizskasaszemeket lát-
tak volna bent. A melancholikus tót dalocska
egy gácsérról szól és egy kacsáról, a kacsa
vizet iszik a völgyben, a gácsér megszólitja:
"Isten hozott, lelkecském", a kis dalocska
amint szállt, ömlött cs hullámzott, olvadéko-
nyon, édesen, amint összefolyt szu a szóval
egyetlen bájos zengzelté, ugy rémlett, mintha
franczia nyelven volna.

Mayer Kristóf barátom felugrott extá-
zisban.

— Ez kolosszális. Ez isteni. Ilyen han-.
got még nem hallottam.

A bolond német odarohant a Hankához
és elragadtatásának elsö hevületében kezet
csókolt neki (kicsi, rózsdavörös keze volt),
amire a Hanka ijedten sikitott fel s megbot-
ránkozva felemelte ugyanazt a megcsókolt
kezet s olyat legyintett vele a német ur ké-
pére, hogy még egy félóra mulva is megvolt
a nyoma.

— Ninini. Meg van maga bolondulva ?
Ha az arczát csókolja meg, egy szót se

szól a Hanka, abban nincs semmi (azonfelül
pedig szép fiu is az én németem), de hogy a
kezét megcsókolta, azzal ö holta napjáig ne-
vetséges lesz, ki se mehet az emberek közé,
hogy kisasszonynak ne csufolják; szóval, meg
van gyalázva örökre.

Ahol van ni, legott, nagy hahota támadt
a jelenetre s a Hanka egy dühös, durczás
szempillantást vetve a professzorra, vérvörösen,
mintha csalánnal törülgették volna meg a
képét, rohant ki a szobából.

Egyéb emlékezetes aztán nem is történt.
Éjfél táján félreintettem a németemet és mi
is megszöktünk a társaságtól, a Hanka ki sem
jött a konyhából ránk adni a kabátokat, az
öreg szakácsné czammogott elé a sánta
lábával.

— A Hanka haragszik — mondá.
Megdicsértük a föztét s még a lámpával

is világitott egész a kapuig.
Megkérdeztük, hogy ki van-e még ilyen-

kor nyitva a vármegyeház kapuja.
— Bizony nem szolgálhatok vele, hanem

ugy emlékszem, hogy mikor még a vármegyé-
nek rabjai voltak, az én uram is az volt
szegény, a Kolowrat Péter, talán tetszett is
róla hallani, csodálnám is, ha nem, mert erös

ember hirében állott, részt vett a burkus had-
járatban, hanem hát, hogy a szavamat ne fe-
lejtsem, bekerült valamiért, mindegy, ott is
bövcsülték, tisztelték, afféle söprögetö rab volt
a viczispán konyháján, szabadon járt-kelt,
mint a fecske, söt néha ki is ment a városba,
ha a viczispánné ide vagy oda küldte, egy-
szer-másszor a korcsmában is elfelejtközött,
hát emlékszem, hogy egyszer éjjel zör-
getnie kellett a megyeház kapuján, hogy
eresszék be. Én is elkisértem. Kérdezte
a várta: Kicsoda kend ? Én vagyok a rab, tessék
beereszteni. "Késö — felelte a várta — máskor
jobban siessen kend!" — s be nem eresztették
a. szegény apjukomat egész virradatig. Hát,
hogy a szavamat ne felejtsem, nem tudom biz
én, hogy mi van a kapuval, de a tekintetes
urakat bizonyosan beereszti a várta is.

Fölösleges aggodalom volt, a vármegye
kapuja tárva-nyitva állt, a nagy petróleum-
lámpa, mely a boltozatról lógott le, a régies
börvedrek között vigan égett, körülötte egy
pár denevér és éji pille tartott bált, egész
kényelmesen felsétálhattunk az emeletre a
szobáinkhoz.,

A barátom váltig restelte a pofont, amit
a Hankától kapott:

— Mondd meg, kérlek, nem valami
dehonestáló ez a ti országotokban?
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A másikról köztudomásu, hogy Bánffynál
is harcziasabb s azonfelül teljesen azonositja
magát vele. A hiresztelések tehát semmiesetre
sem mondanak igazat.

Azt érzi mindenki, hogy sulyos kihatása
lehet a mai bécsi tanácskozásoknak, noha so-
kan ugy hiszik, hogy egyelöre még nem lesz
érezhetö azok hatása. De vajjon mi lesz akkor,
ha a kormány uj kisérletet tesz a békére s
ez sem sikerül?

Beszélték azt is, hogy a felség napok
óta oly boszus már, hogy gróf Thun a kész
osztrák törvények szentesitése végett nem mer
audiencziára jelentkezni.

(A kiegyezés)

A helyzet kulcsa nem a budget, nem az
Ujoncz-megajánlás, még csak nem is a ház-
szabályok reviziója, hanem az Ausztriával
való kiegyezés problemája. Bécsben — egyik
hir szerint — január másodikán csak ugy
egyeztek bele Bánffy esetleges távozásába.
ha ezzel a kiegyezés létrejöttél lehet biztosi-
tani. A függetlenségi párt pedig erre semmi-
kép sem akar ráállani. Ebböl ered a mai
helyzet sulyos volta. Ha itt nem lehet rendet
csinálni, akkor Bánffy lemondása nem oldja
meg a parlamet válságát. Rz a felfogás az
uralkodó.

Ez a tény is erös kételyeket támaszt az
iránt, hogy vajjon lehetnek-e a kabinetnek
lemondási szándékai? Inkább ugy vélik a sza-
badelvü pártban, hogy elöbb még kisérletek
történnek a béke helyreállitására.

(Az uj választás)

A találgatások kozott elökelö helye van
a Házieloszlatás ideájának is. Sokat vitatkoz-
nak e kérdés jogi és opportunitási oldala fe-
lett. Még ha kimaradnának is a Házból az
obstrukczió leghevesebb támaszai, ki garan-
tirozhatja, hogy nem jönnek-e mások a he-
lyükbe? Aztán még ép e mostani obstrukczió
bizonyitja, hogy a közhangulat nem sokat
nyom a mi parlamentünk elött. Az egész köz-
vélemény ellene van az obstrukcziónak, de
azért nem képes egyetlen névszerinti sza-
vazást se megakadályozni. j

(Osztrák hang a helyzetröl.)
A külügy minisztérium lapja a "Fremden-

blatt" a következö budapesti tudósitást közli a
helyzetröl:

Érthetö feszültséggel várják a bécsi ma-
gyar miniszteri tanácskozásokról szóló jelen-
téseket. A felöl mindenki tisztában van, hogy
ha a Bánffy-kabinet bukik, ez j ó v á n e m
t e h e t ö s u l y o s v e r e s é g e a l i b e r a -
l i z m u s n a k : a liberális eszmének sorsa
akkor évek hosszu sorára meg van pecsételve.
Mindenki, aki Magyarországon reakczionárius
szellemben gondolkodik és érez, derekasan
hozzájárult a kabinet megingatásához. A
Bánffy-válságnak ezekkel a valódi és tulaj-
donképeni okozóival számot kell vetnie annak
a szabadelvü férfinak is, aki a mostani mi-
niszterelnököt hivatalában követi; lehetetlen
lesz elzárkóznia az antiliberális pártok köve-
telései elöl. A kényszerü szükség tehát aka-
rata ellenére is konzervativ utra fogja terelni
a jövendö kabinetet. Mert bizonyos, hogy a
jelenlegi kormánypártnak egy tekintélyes cso-
portja el fog pártolni és nem fogja támogatni
az uj minisztériumot, amely ennélfogva kény-
telen lesz a többséget az ellenpártok soraiból
kiegésziteni.

A szabadelvü polgárság tudja tehát,
hogy miért remeg. Van is elég oka, hogy
szomoruan tekintsen a jövöbe. A kérdés most
az: megszünik-e legalább a mostani bizony-
talanság ? Biztosilhatja-e majd a mindenesetre
konzervativ szinezetü kabinet legalább azt az
állandóságot, amelyért epedünk?

Sajnos, erröl sem mondhatunk sok biztatót.
A szabadelvü nevek és ellenkezö tettek mi-
nisztériumának, aminöt most várhatunk, nincs
biztos alapja. A liberálizmus az ellenzéken
lehetetlenné teszi, hogy bármely kormány
Magyarországon erös gyökeret verjen. Magyar-
országra megint olyan korszak virrad, aminö
Andrássy és Tisza minisztersége között volt:
a gyönge kormányok és az erös ellenzék
korszaka.

Látnivaló tehát, mekkora jelentösége
volna Bánffy bukásának, ha tényleg bekövet-
keznék. Nem közönséges miniszterváltozásról
van itt szó. Sok nemes és becses kincs menne
veszendöbe, ha a minisztérium hajója törést
szenvedne. Másrészt nyugalomra áhitozik az
ország; legalább egy kis idöre fel akar sza-
badulni a parlamenti vulkán hatásai alól,
amely az országot izzó lávaként elárasztja
izgalmas inczidensekkel. A folytonos izgatás e
fészkének azonban, ugy látszik, állandóan kell
müködnie. Az országgyülési nem szabad el-

napolni.. Nem is tudjuk, eltökélné-e magát a
kormány az elnapolásra, amely kétségtelenül
sulyosbitaná felelösségét, jóllehet az ország
kissé fellélekezhetnék és jólesö pihenö követ-
keznék be.

Mindenesetre az országgyülésböl kellene
kiindulnia a kezdeményezésnek az elnapolás
elhatározására, még pedig nemcsak a szabad-
elvü párttól, hanem az in partibus infidelium
levö liberálisoktól, tudniillik a disszidensektöl
is, akiknek békeszerzö fáradozásait a szünet
alatt inkább koronázhatná siker, mint most, a
mikor minden kompromisszumos javaslat ha-
tástalanul hangzik el az obstrukczió vad csata-
kiáltásában. ,

Névszerinti szavazások folytatása.
(Az országgyülésböl.)

Az a rossz tréfa, melyet a tisztelt Ház
tegnapelött megkezdett, még ma sem szünt
meg. A névszerinti szavazások ma sem értek
véget. Nem is foglalkozott a képviselöház
mással, mint a tegnapelöttröl visszamaradt
névszerinti szavazásokkal, melyek halálos unal-
mat terjesztettek. Az öreg Madarászt min-
denki sajnálta, mert annak ott kellett ülni vé-
gig az elnöki emelvényen, Istenbe vetett ke-
resztény türelemmel hallgatta a végtelen név-
sorok felolvasását. Akit nem szólitott épen kö-
telessége be a terembe, az kisietett a folyo-
sóra, de ma ott is teljes szélcsend uralko-
dott. Ma még itt politikai hirek sem termet-
tek, nemhogy hangulat keletkezhetett volna.

A tisztelt Ház ma elöször Fáy István
határozata felett döntött, hogy ezután "Ház"
helyett " képviselöház" kerüljön a jegyzökönyvbe.
Száztizenhatan szavaztak ellene és csupán az
öreg Lakatos Miklós szavazott mellette, mért
szavaznia kellett, teljesitvén jegyzöi teendöt és
igy benn kellett lennie a teremben.

Ezután Blaskovich Ferencz inditványára
került a sor, hogy az elnök az ülést nem be-
zárja, hanem berekeszti. Amikor Polónyi nevét
felhivják, ez épen diskurál, és nem szavaz.
Ekkor az elnök rászól:

— Aki jelen van, annak szavaznia kell.
— Szivesen, felel Polónyi ekkor és Blas-

kovich inditványára szavaz, amelyet 120 szó-
val 4 ellen utasitottak el.

Majd Kubik Béla inditványa felett dön-
tött a Ház. A jegyzökönyveket a Ház aszta-
lára helyezzék, felolvasás elött:

Ez ellen százhuszan szavaztak, mellette
csak öten.

Mielött a negyedik szavazásra került
volna a dolog, az elnök megállapitotta a hét-

— Épen annyi, mintha egy macska meg-
karmolna.

— De mégis bánt engem.
— Ostobaság, egy asszonyi pofon az

édességek között áll, ha nem is épen olyan
édes, mint a csók: de arról a fáról való.

— Ne beszelj !
— Naiv emberek vagytok ti, professzo-

rok. És ha diffamáló lenne is, általában egy
cselédleánynak az ütése akkor se számitana.

— No, én mégis gondoltam valamit.. .
Az egy csodálatos kis ördög. Csodálatos.

E perczben egy sötétebb sikátorba jutot-
tunk, néhány hivatalos szoba mellett kellett
elmennünk, amelyeknek ajtaján különféle fel-
iratok pompáztak.

Nini, az egyik szoba ki van egy ki-
csit nyitva.

legyek, ez a Borcsánszky
bácsi helyisége. Ott állott egy aranyo-
zott betüjü táblán: "Borcsánszky György
árvaszéki elnök." Az öreget ott hagytok még a
papnál. Az ördögbe is, vagy nyitva felejtette
a hivatalszobáját, mikor este elment, vagy
valami történik itt most, mert ilyen helyen
alkalmasint pénz is szokott lenni.

— Adj, kérlek, hamar egy gyufát.

A Jani fiu.
A törvényszék elött egy asszony, eléggé

fiatal asszony volt a vádlott, ki otthon min-
denféle módon kaczkiás menyecske lehet,
most azonban egészen feketébe volt öltözve,
kezében fehér kendöt szorongatván. Szemeit
lesütötte, halkan, de daczosan beszélt, s ha
ép az uráról volt szó, csak ugy odavetöleg
nyilatkozott. Az ura meglehetösen gyámoltalan
koros férfi, egyébként vagyonos pusztai gazda,
azon emberek közül való, akik idös létükre fiatal
asszony szerelmének a rabjai. Nem mer mondani
semmit, nem tud semmit, bár a tárgyaló elnök
kérdései hasonlatosak a dugóhuzóhoz, de még
sem megy semmire az emberrel. Nem ritka az
ilyen. Ismerek egyet, kinek fiatal feleségét be-
fogta a törvény azon váddal, hogy az ura
apját, anyját agyonlötte. De a tárgyaláson föl-
mentették, mert nem volt elegendö ereje a
bizonyitásnak. De pár hónap mulva ujabb na-
gyon sulyos adatokra bukkantak, megint be-
fogták, de a végtárgyaláson ismét csak föl-
mentették. De megint került elö ujabb bizo-
nyiték, ujfönt csak befogták, de még mindig
nem birták elitélni. Ezt az asszonyt, akinek
fejére háromszor kért halált a király ügyvédje,
akiröl a tárgyalások során kiderült, hogy sze-
retöt tartott, minden fölmentés után kocsival,
üveges hintóval várta meg a börtön kapujá-
ban a férj, hogy magához ölelve, vigye haza-
fele. . . Ez a mostani is ilyenforma. A vád
nagy az asszony ellen : hogy a mostoha gyer-
mekét, az ura legényfiát, az országuton, hideg
téli hajnalban, agyonverette.

A vádat tetézi, hogy ez már a negyedik
gyermek az elsö feleségtöl valók között, ki el-
pusztult azóta, mióta a házban van a fiatal
mostoha. Egy a kutban találtatott. Egy egé-
szén kicsiny megfulladt az ágy párnái között.
Egy másik nagyobbacskára oly meleg fürdö-
vizet öntött a teknöbe, hogy attól halt el.
Ezért a halálért ült is az asszony, de csak
gondatlanság czimén, a szántszándékot nem
lehetett rábizonyitani. A másik kettöben pedig
egészen tiszta maradt, akkor még nem is férhe-
tett hozzá a gyanu. De im most, hogy a negyedik
gyermek is elhalt ily borzasztó módon, min-
den erejét összeszedte a csendöraltiszt, akinek
a dolog a kerületébe tartozott, hogy világos-
ságot csináljon ebben a sötétségben. Ez persze
sehol sem könnyü, de legnehezebb a pusztán.
Ott nincs nyom, sem ember, akitöl kérdezös-
ködni lehetne, a szétszórt messzi tanyák lakói
hallgatagok s ha csak egész biztosan nem tud
valamit, amit tanusithat is, nem beszél:
szóval, azoktól azokat a hires szálakat,
amikén a nyomozás megindul, kifejtegetni
nem lehet. Egyrésze attól tart, hogy hátha
gyanuja nem igazi, másrésze fél a boszutól
és egyaránt nagyon óvakodnak a tanuzástól.
Itt azonban amugy is akadt gyanuok, legelsö-
sorban a három elözö halál, azután egy öreg
embernek, az elhaltak öregapjának a beszéde.
Ölés miért történik: boszuból vagy pénzért.
Itt az utóbbira esett a gyanu. A mostohának
volt már két kis gyermeke, ezek részére akarta
kaparitani az egész vagyont, ezért pusztult el
az öt mostohagyermek közül már négy. Mert
vagyon volt ott szépen, daczára, hogy a mos-
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föi ülés napirendjét, melyre a csütörtöki és
a mai ülés jegyzökönyvének hitelesitését is
felvette. Ez Polónyi Gézát arra a kérdésre kész-
teti, miért nem jelentette ki az elnök a csü-
törtöki ülés jegyzökönyvét hitelesitettnek,
miután az ellen észrevétel nem történt.

Madarász erre azt felelte, hogy addig,
mig a szerdai ülés jegyzökönyve nincs hitele-
sitve, a rákövetkezöt sem lehet hitelesiteni.
Ehhez a Ház hozzájárult, mire következett a
H o l l ó Lajos inditványa feletti szavazás,
mely szerint a jövöre "szótöbbség" jelzö he-
lyett kitéttessék a szavazatok száma. Holló
ezen inditványa 7 szóval 120 ellen vettetett el.

Ezzel ért véget a mai ülés.

Az "Egyetemi kör" bezárása.
A tegnapi bizottsági ülés után mindenki tudta,

hogy az Egyetemi kört be fogják zárni. A nyilt
ellenszegülés után, amelyet a tegnapi határozat
hirdetett, nem is történhetett máskép. Amikor ma
délelött Ludwigh Rezsö és legifjabb Ábrányi Kor-
nél átmentek a fegyelmi hatósággá alakult egye-
temi tanácshoz és ennek tudomására hozták a

bizottság állásfoglalását, dr. Mihálkovics Géza
rektor megmondotta nekik a tanács nevében, hogy
az egyetemi kört b i z o n y t a l a n i d ö r e fe l -
f ü g g e s z t i k . Az elnök és az alelnök vissza-
tértek a körbe, ahol kiküldetésükröl a következö-
ket irták a bizottsági könyvbe :

Tisztelt Bizottság!
Ezennel tudomására hozom a tisztelt bizott-

ságnak és a kör tisztelt tagjainak, hogy legifjabb
Ábrányi Kornél alelnökkel egyetemben az Egyetem
nagyságos rektoránál jártunk s mintán a b é k é s
k i b o n t a k o z á s r a módozat nem találtatott,
sz Egyetem Tanácsa hivatalosan tudomásunkra
hozta, hogy az "Egyetemi-kört" felfüggeszti. A fel-
függesztés tartama alatt az Ö3szes hivatalos funk-
cziók szünetelnek és a kör helyiségei zárva tar-
tatnak. Budapesten, 1S99. január 7-én.

Legifjabb Ábrányi Kornél, Ludwigh Rezsö,
alelnök. elnök.

Hasonló tartalmu értesitést függesztettek ki
a kör ajtajára is, mire a körben jelenlevö ifjuság
a Kossuth-nóta éneklése mellett nyugodtan elosz-
lott. Délután azonban ismét összegyültek a tiszt-
viselök, akik izgatottan várták a bezárásról szóló
irásbeli rendeletet. A rektor és dr. Nagy Ferencz
jogkari dékán ugyanis még délelött felkeresték
Wlassics minisztert a képviselöházban, hogy a kör
bezárásához jóváhagyását megnyerjék. Ezért re-
ménykedett egy keveset az ifjuság, hogy hátha
mégsem folyamodik a miniszter ehhez a sulyos

büntetéshez, amelyet a véderövita óta nem alkal-
maztak.

Persze hasztalan volt a reménykedés. Dél-
után négy óra tájban megjelent a körben Mandák
Dezsö egyetemi questor és Jalsovsky József, az
egyelem gazdasági hivatalának igazgatója. Vala-
melyik jókedvü hivatalnok eléjük tartotta a ven-
dégkönyve!, amelybe nyugodtan beirták a nevüket.
Majd átnyujtották Ábrányinak a rektor következö
rendeletét:

Rendelet.
Az egyetemi tanács folyó hónap hetedikén

tartott rendkivüli ülésének határozatából értesitem
a kör tisztviselöségét, hogy az alapszabályok ne-
gyedik szakaszának meg nem tartása és az egye-
temi hatóság határozata ellen azzal tanusitott en-
gedetlenség miatt, hogy azon határozatot nem fo-
ganatositotta, az alapszabályok hatvannyolczadik
szakasza alapján az egyetemi kör ideiglenes fel-
függesztést elrendeltem és ehhez a nagyméltóságu
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur jóváhagyá-
sát megadta. Felszólitom az egyetemi kör elnök-
ségét, hogy a kör helyiségeinek kulcsát hozzám
azonnal beszolgáltassa és a kör leltárának, vala-
mint összes irományainak átadásával a tisztviselök
közül valakit megbizzon.

Budapest, 1899. január 7-én.
Mihalkovics,

rektor.
Jalsovsky gondnok ezután a tisztviselökkel

egyetemben felvette a pénztári kimutatást és az
egyes szobák leltárát. Az ifjuság ekkor már erö-
sen kidomboritotta a helyzet humoros oldalát. Fel-
vették a leltárba Szemenyeinek egy nyilatkozatát,
Vértesinek egy tárczáját és egy vaspántot a rend-
örség betörései ellen. Mikor az "irományok" rend-
ben voltak, a gondnok barátságosan elbucsuzott az
ifjaktól, a lámpákat eloltották, azután vették a
kabátjukat és hazamentek a legények . . .

Egy idöre pedig a Central-kávéház vissza-
nyeri a régi fényét és jelentöségét.

*

Az egyetemi kör részéröl ma este a szabad-
elvü pártkörben dr. Wlassics Gyula vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternél küldöttség tisztelgett, mely-
nek szónoka, Wolfner Pál joghallgató, arra kérte
a minisztert, hogy az egyetemi tanácsnak azt a
végzését, amelylyel további intézkedésig az egye-
temi kör müködésének felfüggesztését rendelte el,
változtassa meg.

Dr. Wlassics Gyula miniszter válaszában
igen erélyes hangon kijelentette, hogy az egyetemi
tanács végzését m i n d e n t e k i n t e t b e n
h e l y e s l i . Utalt az egyetemi kör alapsza-
bályainak 4. szakaszára, amely az aktuális

politikát s az ennek nyomán járó tüntetéseket
az egyetemi kör helyiségeiböl kizárja: s még is
megtörtént az, hogy az egyetemi tanács utasitását,
amely igen helyesen erre volt alapitva, szét-
tépték és egyenesen kijelentették egyesek,
hogy annak nem engedelmeskednek, amint-
hogy a szónok most is, a miniszterhez inté-
zett szavaiban, e l é g h e l y t e l e n ü l ,
"állásfoglalásról" beszélt az egyetemi tanács-
csal, tehát az egyetemi ifjuságnak felettes fe-
gyelmi hatóságával szemben. Mindez eléggé
meg nem róható ; és ezért i g e n h e l y e s -
n e k t a r t j a a z e g y e t e m i t a n á c s
v é g z é s é t és teljesen indokoltnak tartja
még azt is, hogy a választmány ama tagjai
ellen, akik határozott engedetlenséget tanu-
sitottak az egyetemi hatóság rendeletével
szemben, a fegyelmi eljárás rendeltessék el.
Az egyetemi tanács határozata mindaddig tel-
jes épségében fenn fog tartatni, mig a minisz-
ter meg fog gyözödni arról, hogy az egyetemi
kör szorosán az alapszabályokban meghatáro-
zott keretben fogja folytatni müködését.

Hányszor figyelmeztette önöket egyetemi
hatóságuk, ugymond, hogy az erélyes rend-
szabályok nem fognak elmaradni és mindezek
daczára önök mintegy t ü n t e t ö l e g fe -
j e z t é k k i e n g e d e t l e n s é g ü k e t a ha-
tóság rendeletével szemben. Ez nem türhetö
és ezzel szemben a legerélyesebb rendsza-
bálytól sem fogok visszariadni. A z önök
f e l a d a t a a t a n u l á s — é s a komoly
szülök figyelmét hivom erre fel — nem pedig
az, hogy részt vegyenek politikai tüntetések-
ben, mert ezzel az a két-háromszáz ifju, aki-
ket az ily tüntetésekbe c s a k a s z e r e p -
l é s i v i s z k e t e g v i s z b e l e , csak
árthat annak a négyezernek, aki komolyan
tanulni akar.

Wolfner Pál erre azt mondotta, hogy a kül-
döttség csak olyan dolgot óhajtana elháritani,
amelyért a felelösséget el nem vállalhatná. Meg-
jegyezte, hogy a miniszter informácziói talán nem
teljesek, de erre Wlassics miniszter erélyesen
közbevágott, hogy az informácziókat az egyetemi
tanács szerezte, amely ezek alapján határozott s a
miniszter e határozatot helyeslöleg tudomásul vette.
Ismételve figyelmezteti tehát az egyetemi ifjakat,
hogy tartózkodjanak a politikai tüntetésektöl, mert
semminemü engedékenységet ilyen irányban nem
gyakorolhat; ne kényszeritsék öt oda, hogy m é g
e r é l y e s e b b r e n d s z a b á l y o k h o z n y u l -
j o n , amelyeket különben elkerülhetetlenné tenne
kötelességének pontos teljesitése.

noha mit sem vitt a házhoz, csak épen czifra
ruháit, meg a bübáját, amivel foglyul ejtette
az özvegy embert.

Tart hát a tárgyalás. De nem sok ered-
ménynyel. Ki terhelöt valljon, nincsen, mert
ott kint nincs sem szomszédság, sem utcza,
amelynek népe minden házról tudni véli ezt
vagy azt. A férj nem tud semmiröl semmit.
Szürettájban lévén az idö, ö hetek óta sem volt
otthon, hanem a másik, szöllös tanyáján idözött
A tanyabeli béresek nem tudnak semmit, mind-
kettö unokaöcscse az asszonynak, zömök,
barna legény az egyik, gazdafi-ruhában, pedig
csak béres. Két ember tanuskodik, hogy haj-
nalban az országuton kocsival haladván, ta-
lálták vérben a testet. Még egy adat, hogy
épen akkornapra a községhez voltak pecsét-
tel czitálva a mostoha is, a legényfiu is ép
szintén valami vagyoni ügyben. Hajnalban utra
is keltek a tanyából gyalog, de nem egy uton
mentek.

— Miért ment maga más uton? —kér-
dezik az asszonyt.

— Én a rövidebbik uton mentem — fe-
leli halkan.

— Hát két utja van a tanyának?
— Kettö. Egyik rövidebb, a másik hosszabb.
— Miért nem ment Mihály is a rövi-

debben ?
Alig lehet észrevenni, hogy ránt egyet

a vállán, a selyemkendö alatt.
— Azt senki se tudhassa, miért jár a

legény arra, amerre jár.
— Nem ugy lesz az, asszony, hanem

maga is bizonyosan arra ment, hogy jelt ad-
hasson.

— Kiknek?
— Akik agyonverték a Mihályt. Ott buj-

káltak azok már elötte való este a kukori-
czában: tanu van rá.

— Az sem hisz istent, aki ilyenre ta-
nuskodni mer.

— Pedig; majd megmondja a tanu.
— Nem tudom — felel lenézöleg az

asszony — kiféle lehet.
A biró lassan mondja:
-— A Jani.
Mintha megszeppenne az asszony, de

ugy lehet, hogy ez nem is igaz, de való, hogy
hátul a porban az ura gombolni kezdi a ka-
bátját hol ki, hol be, mi igen nagy bensö
indulatok jele szokott lenni.

— Jöjjön hát be a Jani.
Bejön egy szomoru, tekintetü, égö fekete

szemü legény, idejére nézve még a katonasor
elött való. Ez az egyetlen fiu, aki a mostoha-
gyermekek közül még él, a ruhája köznapi,
szegényes, a vállán zöld szür, a legolcsóbb
fajta gunya, mint konvenczióba szokott a ka-
násznak venni a gazda. Az elsö biró pár kér-
dést intéz hozzá, arra felel komolyan és ér-
telmesen. Ritka állapot, mert a pusztabeli
nép, bármiféle sorban áll is a biró elé, rend-
szerint megzavarodik. Ez pedig mondja, amit
tud és sehova sem tekint, csak a törvény-
tevökre néz. Beszél a magyar nyelv leg-
szebb járásán, amely a csongrádi pusztákon
otthonos. Ha az ugy meg volna, ahogy el-

mondta, annak sem elejét, sem végét nem
kellene irni, az maga érdemes volna a le-
nyomtatásra.

— Mikor az édesünk meghalt, még mind
otthon voltunk, öten, kicsinyek. Azután, mikor
atyánk ujból házasodott, nemsokára, Mihály
szolgálni ment a huszárokhoz, egy testvér pe-
dig elhalt. Azután a másik is utána ment s
majd a harmadik. Rossz sorsom volt nekem
is, kenyeret sem igen adott eleget.

— Kicsoda? Az anyád?
— Az anyám? — kérdezte a kis öreg

fiu..— Hiszen meghalt édesem régen.
- Már emezt az anyádat gondoltam —

mutat a vádlottra a biró.
Csak ekkor fordul hátra a fiu, hogy az

asszonyra tekintsen. Végigméri s azt mondja:
— Hogyan lehetne ez nekem anyám ?

Csak apám asszonya ez. Ez nem adott enni s
hogy harmadik testvérem értem jött, agg öreg-
atyám azt mondta, ö nem vádaskodik, idös
hozzá már, tanusitani sem bir, nem járja hát
a törvényt, de engem föld alá tétetni már nem
hagy. El is vitt kocsival öregatyám és majd-
nem verekedés volt akkor ott, de mégis elvitt,
mert nem hagyta a szeretet. Ott voltam aztán
nála, mig csak hogy az öszszel a huszároktól
haza nem jött atyámhoz. Nem volt már több
testvérem, csak ö, vágyódtam utána és haza-
kérezkedtem öreg atyámtól. Nem akart eresz-
teni, mondta: ne menj, kis unokám, ne menj,
de én azt mondtam: haza van már Mihály,
majd megvédelmez. Igy eleresztett s ugy él-
tünk aztán otthon, de szidás volt az ebéd,
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KÜLFÖLD.
Brisson — képviselöházi elnök. Párisból táv-

iratozzák, hogy Brisson ma megjelent a Bourbon-
palotában és tudatta azt az elhatározását, hogy
elfogadja a jelölést a képviselöházi elnökségre.

A Dreyfus-pör reviziója.
Páris, jannár 7.

A "Journal" jelentése szerint a semmitö-
szék tagjai most ugyanugy vélekednek Dreyfus
bünösségéröl, mint az eddigi hadügyminiszterek (!)

Páris, január 7.

Zola barátai az utolsó idöiben nagyon ag-
gódtak amiatt, hogy a hires iró mindenképen
vissza akart utazni Párisba. Most végre sikerült
Zolát rábirni, hogy egyelöre önkéntes számkivetés-
ben maradjon.

Az "Aurore" ma Zolának egy magán-levelét
közli, melyei Angolországból irt Laborinak de-
czember 15-iki kelettel. A levél következöképen
hangzik: . '-,

"Szeretett barátom! Köszönöm kedves, hosszu
levelét, amelyben csodálatra méltó világossággal
fejtette ki, hogy ügyem, az ön véleménye szerint
jelenleg miképen áll. Föntartani azon meggyözödé-
semet, hogy nemsokára visszatérhetek Franczia
országba és hogy a kormányt meg fogjuk akadá-
lyozhatni abban, hogy pörömet Versaillesben ujra
fölvétesse, mielött a semmitöszék a vizsgálatot
befejezte volna. Ez ujabb sikert jelentene szá-
munkra. De megfogadom tanácsát, miután ön biz-
tosit engem arról, hogy visszatérésem árthatna
barátainknak és ügyünknek sem válna elönyére.

Ez bizonyára a legnagyobb áldozat, melyet
eddig az ügynek hoztam. Mar megelégeltem a nyu-
galmat, a biztonságot. Ön el sem képzelheti azo-
kat a gyötrelmeket, melyeket minden reggel, mi-
dön az ujságokat elolvastam, átéreznem kellett.
Ugy látom magamat, mint akinek már mi hasznát
sem lehet venni, mint aki már halott, mig mások
harczolnak egymás ellen. És ez még hónapokig
fog tartani, távol szeretteimtöl, távol szivem-lelkem
megszokott dolgaitól! .

Minek változtassam menedékhelyemet ? Olyan
volna ez, mint mikor a nagybeteg megfordul az
ágyban. Itt már elhelyezkedtem valahogy, mig
másutt ujból kellene kezdenem ezt a nehezen
megszokható, veszedelmes letelepedést. Itt mara-
dok tehát.

Azt kérdezi ön, hogy a távolban mint véle-
kedem az eseményekröl ?

Gyözelmünket most már bizonyosnak tar-
tom, de arról is meg vagyok gyözödve, hogy a

banditák pártja mindent el fog követni, hogy az
igazságnak utját állják.

Azt hiszem, a hös Picquart meg van mentve,
hála az ön fáradozásainak, — ellenben Urbain-t,
Gohier-t és Reinach-ot üldözni fogják. Még
Dreyfus fölmentésének elöestéjén is meg fogják
tenni azt az ostoba, szörnyü kisérletet, hogy tönkre
tegyék öket. Nézze szegény hazánkat ! Óráról-
órára növekvö aggodalommal gondolok reá.
Mennyi szenny marad majd gyözelmünk nyomá-
ban! Vajjon föl fogjuk-e épithetni ezzel a sok
rest anyaggal ujból a házat ? Ez épen a borzasztó.

Forrón köszönöm önfeláldozását ezen életbe-
vágó ügyekben, amelyek iránt, bevallom, már fogyni
kezd érdeklödésem. 'Mert ismétlem: én halottnak
tekintem magamat, miután hazámtól távol némaságra
vagyok kárhoztatva. Legalább zavartalanul dolgozha-
tom, ez az egyetlen vigaszom. Még egyszer köszönet,
drága barátom, mindazon nemes buzgalomért, me-
lyet* irányomban tanusitott és még tanusitani fog.

Emile Zola.".

Páris, január 7.

A "Siécle" szerint a semmitöszéket ér-
tesitették, hogy a titkos dossierben egy hami-
sitott irat van s hogy a hamisitás egy, a kül-
ügyminisztériumban levö irattal való összeha-
sonlitás utján bebizonyitható. A minisztérium
megengedte, hogy ezt az iratot átadják a sem-
mitöszéknek. Cavaignac belépett a "Patrie
francaise" nevü uj ligába.

Páris, január 7.

A "Temps" szerint számos politikus,
tudós és iparos "Union Nationale", czimmel
uj . egyesület alakitását tervezi, amelynek
programmja a következö volna: f ö l t é t l e n
m e g h ó d o l á s a s e m m i t ö s z é k d ö n -
t é s e e l ö t t : küzdelem az ellen a mozgalom
ellen, amely meg akarja vonni a polgárság
bizonyos osztályaitól a törvény elött; való
egyenlöséget és megoltalmazása a hadsereg
alapjainak.

Páris, január 7.

A "Droit de 1'Homme" czimü lap szerint
Derouléde és gróf Gastellan képviselö között a
napokban állitólag kardpárbaj volt, amelyben
Derouléde sulyos sebet kapott. Derouléde kijelenti,
hogy ez a hir téves.. Azért nem hagyhatja el az
ágyat, mert bronchitisben megbetegedett. Hiszi
azonban, hogy a kamara keddi ülésén már jelen
lehet.

ütleg a vacsora, semmit sem tudtunk a mos-
toha kedvére tenni, pedig igyekeztünk. Utóbb,
hogy a tejet már inkább a kutyák elé öntötte,
semhogy nekünk adja, Mihály már igérte is
neki, hogy megveri egyszer . . . . De nem
verte meg, hanem Mihályt verték agyon az
uton.

— Kicsodák? Ki tehette? Arról volna
itten szó?

— Nem tanusithatom — mondja a gye-
rek — nem mondhatok hát hit alatt semmit.

De hiszem az Istent, hogy ha ott maradtam
volna a tanyában, már én is a föld alatt vol-
nék a többi mellett.

Megdöbbentö volt a szomoru arczu gye-
rektöl ez a fekete beszéd, amelynek egyszerü-
ségén kiérzett, hogy alighanem ugy áll a do-
log, amint ö mondja. De a biró nem érzeleg-
het s kérdezi:

— Hogy van az mégis, Jani, hogy te igy
beszélsz, édesapád pedig semmit sem mond
ezekröl.

— Édesatyám ? — sóhajt a fiu. —Nem
tudom, hogy gondolja az atyám, már nagyon
rég nem láttam.

— Hát nem vagy te otthon?
— Nem — feleli a Jani. Hogy meg-

ölték, cselédnek mentem én, mert öreg-
atyám is elhalt azóta. Disznókat örzök én
egy b e c s ü l e t e s e m b e r n é l . . .

— Most sem beszéltél apáddal?
— Nem.
— Nézd, ott ül hátul a padban.
Jani lassan arrafelé forditja a fejét és

odanéz. Nézi szótalan. Se meg nem mozdul,
sem az arcza nem változik, csak néz. Az-
tán megint a birákra tekint s ez egyetlen egy
szót mondja.:

— Látom . . .
Aztán a másik sarokba ült be. A tör-

vényszék pedig kénytelen volt most is fölmen-
teni az asszonyt, mert nem volt elég bizonyi-
ték. Az itélet után mentek kifelé az emberek,
a néhány tanu, legelöl Jani, a zöld szürben,
utánuk az ember, mig az asszony majd a
börtönajtón volt kijövendö. Mind ünneplöben
volt, fekete asztrakán sapka, keményszáru fé-
nyes czizmát, rovátkos fekete posztóruha,
fekete rajta a boritás is. Csak ép a legelöljáró
Jani kopogott a sáros, nagy bérescsizmákban,
az ócska kukoriczanadrágban és a kommen-
cziós szürkén, lecsüggesztett fejjel és szóta-
lan. Apja utána kiáltott:

— Fiam, Jani fiam . . . várjál hát egy
szemet!

A fia a szóra vissza sem fordult, csak a
fejével intett, hogy: nem. Két vállával bele-
rázta magát a zöld szürbe és senkihez sem
szólva, kihaladt a házból. Az öreg ember még
párszor kiáltott utána, de az asszony rokon-
sága, a tulajdon béresei nagyon ránéztek s igy
elhallgatott.") Tömörkény István.

Nem szokás ugyan az ilyen tárczákhoz meg-
jegyzéseket füzni, de itt talán a dolog érdekessége ki-
menti ezt a pár sort. Két esztendeje, vagy három esz-
tendeje annak most, hogy ez az eset történt s ép ma,
mikor megirtam, hallom, hogy ismét rab már az asz-
szony: Mert a föld alá került azóta az öreg ember is.

TÁVIRATOK.
Királyunk külföldi ezredei.

Pétervár, január 7. Abból az alkalomból,
hogy Ferencz József király 50 év óta tulajdo-
nosa a Kexholm-féle ezrednek, ezt irja a "Ruszkij
Invalid". Tudvalevöleg Argutinszky-Dolgorukov her-
czeg ezredparancsnoknak, az elsö század parancs-
nokának és egy örmesternek Bécsbe kellett volna
mennie, hogy az ezred felséges tulajdonosát üdvö-
zöljék és az ezred tisztikara nevében a jubileumi
arany emlékérmet az alkalomnak megfelelöleg di-
szes tokban átadják. Az Erzsébet királynéért valo4

gyász miatt a küldöttség fogadása elmaradt, de ö
felsége közölte, hogy a jubileum napján rendkivüli
képviselöt küld Varsóba, ö felsége szárnysegédét,
Dietrichstein herczeg alezredest bizta meg képvise-
letével, aki az ezrednek át fogja adni azt az em-
lékérmet, amelyet a jubileum emlékére ö felsége
parancsára verettek. A Kexholm-ezred részéröl ö
felségének szánt érmet egy erre a czélra kiküldött
liszt elviszi a bécsi orosz katonai attachénak, aki
azt a jubileum napján át fogja adni ö felségének.

Berlin, január 7. Több lap jelentése szerint'
Vilmos császár reméli, hogy ha javul az egész-
sége, részt vehet Ferencz József királynak, mint
a Ferencz császár nevét viselö testörgránátos-
ezred most jubiláló tulajdonosának ünneplésében,
A császár jelen lesz az istentiszteleten, azután a'
templomból a Lustgartenbe vezeti a jubiláló ezre-
det, ott beszédet intéz hozzá cs diszszemlét tart
fölötte. A diszszemlén ott lesz báró Steininger
altábornagy, Szögyény-Marich osztrák-magyar nagy-
követ a nagykövetség tagjaival, továbbá parancs-
nokai és egy-egy tisztje mindazoknak az osztrák-
magyar ezredeknek, amelyeknek Vilmos császár a;
tulajdonosa. A szemle után a tisztikar és az
osztrák és magyar vendégek részére reggeli lesz a
királyi kastélyban. Este 7 órakor a tiszti kaszinó-
ban diszebéd lesz, amelyre Vilmos császár is ki-
látásba helyezte megjelenését .

Anglia és lefegyverkezés,
London, január 7. A kormány ma este 'egy

parlamenti nyomtatványt adott ki, amely a czár-
nak a leszerelésre vonatkozó javaslatát és az an-
gol kormány válaszát foglalja magiban. Salisbury
lord szeptember 24-én azt táviratozta Scott nagy-
követnek, hogy az angol kormány fontolóra vette
a czár javaslatát. Salisbury megemliti, hogy Bal-
four már kifejtette az ö távollétében, hogy miért
kellett a javaslatra való formális válasz elküldését
elhalasztania, de idöközben biztositotta az orosz;
kormányt l e g k é s z s é g e s e b b h o z z á j á -
r u l á s á r ó l . Salisbury megjegyzi, hogy nem-
csak a kormány járul hozzá a czár javas-
latához, hanem az egész angol közvélemény, a
mi számos nyilvános gyülés és egyesület határoza-
taiból kitünik. Kevés olyan nép van, ha egyáltalán
van, amely mind érzelmi okokból, mind érdekböl
igazabb. barátja volna az általános békének, mint
az angol nép. Salisbury azután elismeri a békeja-
vaslat megokolásának alapos voltát s kijelenti,
hogy a kormány szivesen fog ebben a munkában
közremüködni. Ha a javaslatot siker koronázza, az
az uralkodó, aki azt kezdte, végtelen hálára köte-
lezi a világot. Végül azt a reményét fejezi ki
Salisbury, hogy az értekezletre való meghivással
egyidejüleg nyilvánosságra hoznak néhány föbb
programmpontot, amelyre az értekezlet figyelmének
irányulnia kell.

A letartóztatott örmények.
Konstantinápoly, január 7. Az "Agence de

Constantinople" illetékes helyen szerzett értesülés
alapján jelenti, hogy a legutóbbi zavargások idején
letartóztatott örményekre vonatkozólag az örmény
forradalmi bizottság részéröl szétküldött és több
ujságban is közzétett jelentés nem felel meg a
valóságnak és csak arra való, hogy az emlitett
eset tulzott leirásával ujra felizgassák a szenve-
délyeket. .;•-

- Török körökben bizalmatlanságot kelt a
mekkai sherifnek a jémeni zavargásokkal szemben
tanusitott magatartása.
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Kina.
London, január 7. A Reuter-ügynökségnek

jelentik Pekingböl: Az amerikai köret Washing-
tonból kapott utasitásainak megfelelöen, tegnap ko-
moly óvást tett az ellen, hogy Francziaország vagy
valamely más egyes hatalom Sanghaiban kon-
czesszió-bövitést kapjon. A köret ragaszkodik
ahhoz, hogy a telep kiterjesztése nemzetközi ala-
pon történjék. Az angol követ formális óvást tett
a bányákra és vasutakra vonatkozó uj rendelke-
zések ellen.

Kormányválság Japánban.
London, január 7. A "Times"-nek jelentik

Tokióból, hogy ott ismét kabinetváltozásra van
kilátás. A változást nem politikai válság okozza,
hanem csupán arról van szó, hogy elökészitsék
az átmenetet a pártkormányzatra. Valószinüleg Ito
márki lesz a miniszterelnök szabadelvü kor-
mány élén.

Az isztriai tartománygyülés.
Görz, január 7. A tartománygyülés mai ülése

az olasz képviselök elmaradása miatt nem volt
meg tartható.

Francziaország és Anglia.
London, január 7. A "Times" Francziaország

madagaszkári politikájáról irva, ezt mondja: Fran-
cziaország szándékosan ignorálja immár hat hónap
óta az angolok panaszait, különösen a brit keres-
kedök állandó bojkottálása tárgyában. Ne gondol-
ják a francziák, hogy az angolok, ha nem dulnak-
fulnak, nem vesznek tudomást a franczia kormány
kicsinyes eljárásáról.

Páris, január 7. A -Temps" sz angol kék-
könyvröl szólva, azt mondja, hogy az, legalább
alakilag annak a jeléül tekinthetö, hogy az angol
államférfiak eloszlatni szándékoznak a Franczia-
ország és Anglia közt fennálló kedvetlenséget. A
nevezett lap sajnálatosnak tartja a brit sajtó maga-
tartását a sanghai-i és a sziámi ügyben és meg-
jegyzi, hogy ez oly hangulatra mutat, amely végze-
tessé válhatik.

Harczok Kongóban.
Brüssel, január 7. A Kongó-állam kormá-

nyához érkezett jelentések szerint a lázadó Báte-
télák november 4-én megtámadták és megverték
Stevens hadnagy 200 fönyi csapatát. A Kongo-
állam hadserege két tisztet veszitett és pedig a
svájczi származásu Ladyt és a dán Rahbecket, to-
vábbá egy altisztet, a belga Ardevelt. Egy svéd
tiszt és két belga altiszt megsebesült és 200 ben-
szülött katona elesett.

Takarékos kormány.
Rio de Janeiro, január 7. A kormány na-

gyobb megtakaritás czéljából elrendelte két tenge-
részeti és három hadi arzenál megszüntetését.

Szudán.
London, január 7. Mint Omdurmánból jelen-

tik, C r o m e r lord ma reggel észak felé uta-
zott el. K i t c h e n e r Sirdar a kék Niluson fel-
felé indult.

Kairó, január 7. Egy 250 emberböl álló an-
gol csapat parancsot kapott, hogy Alexandriából
Kartumba menjen. Ez a parancs megegyezik azzal
a mult öszön hozott határozattal, hogy a téli hó-
napok alatt Kariamban egy angol különitményt
helyeznek el.

A spanyol helyzet.
Madrid, január 7. A miniszterek holnap ta-

nácskozásra gyülnek össze. Sagasta, miniszterelnök
hétfön a régens-királynéhoz megy, hogy jelentést
tegyen a helyzetröl.

Strikeoló kikötömunkások.
Tunis, január 7. A kikötöbeli munkások ma

abbahagyták a munkát. Strikeot jelentetlek be,
bérfölemelést követelve.

Madrid, január 7. A konzervativ klub-
ban Silvela programmbeszédet mondott, amely-
ben megrótta Sagasta, miniszterelnöknek külö-
nösen az Egyesült-Államokkal folyt háboruban
tanusitott magatartását és kijelentette, hogy a
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mostani kamarák erkölcsileg feloszlottnak te-
kinthetök. Silvela k ö z v e t l e n k ü s z ö -
b ö n á l l ó n a k t a r t j a S a g a s t a bu-
k á s á t . Kifejtette ezután azokat a veszedel-
meket, amelyekkel a liberálisok kormányon
maradása járna és megerösitette, hogy ö és
Polavieja teljesen egyetértenek a konzerva-
tiv programmra nézve. A pénzügyi -helyzetröl
szólva, az összes ingó értékek megadóztatását,
valamint a közvetett adók felemelését aján-
lotta. Továbbá szükségesnek mondotta a vá-
lasztási reformot, valamint azt, hogy az ország
ipara föllendittessék. Ami a külügyi politikát
illeti —ugymond Silvela — _ Spanyolország
földrajzi fekvése nem engedi meg, hbgy a kül-
földtöl függö terület legyen, minélfogva re-
konstruálni kell a hadsereget és hadi tengeré-
szetet, hogy szükség esetén védekezhessék.

Kréta.
Kanea, január 7. György herczeg a nemzet-

gyülés elé terjesztendö törvényjavaslatok és szer-
vezeti szabályok kidolgozására tizenkét keresztény-
böl és négy muzulmánból álló bizottságot kül-
dött ki.

Elitélt hadvezér.
Madrid, január 7. San-Martin ezredest

aki Portorikót átadta az amerikaiaknak, élet-
fogytiglan való fogságra itélték és Ceutába
szállitották.

HIREK,
Vége az etikettnek.

Madrid, január 6.

A régéns-klrálynö holnap
egy dekrétumot fog aláirni,
melylyel a gyarmatügyi mi-
niszteriumot, amely fölösle-
gessé vált, megszünteti.

Don Alvarez y Navarra, a Calatrava-rend
lovagja, madridi gyarmatügyi miniszter, a gögös
spanyol a szénfekete kecskeszakállal; Don
Alvarez y Navarra, a nevezetes Don Juan de
Ponce unokaöcscse, nemének disze, ma reg-
gel igy szólt a szolgájának:

— Canovas del Castillo, keféld ki a
bársonyzekémet.

A nap ép fölkelt a Pyrenausok felöl, az
Atlanti Oczeán partjairól ellenben hüvös téli
szél fult s az Escurial fekete falaira fövényt
szört a szellö. Az arabsok továbbá kivonultak
Cordovából, Granadában bögtek az oroszlánok,
a Cid megsuhogtatta pengéjét és Don Alvarez
y Navarra ily szók kiséretében vett elö egy
kabát:

— Az Antillák gyöngye ... Az utolsó
a szivarskatulyámban . . .

. . . Ily elmés és részben a spanyol tör-
ténetböl vett képekkel lehetne megvilági-
tani ama fontos államjogi aktust, mely-
lyel ma ausztriai Izabella, a spanyol régens-
királynö eltörölte a gyarmatügyi minisztériu-
mot. A spanyol etikett körére is ki lehetne
terjeszkednünk és az esemény emigy is le
volna irható:

. . . A fehér márványteremben, melynek
falait aragoniai Johannának és Prim tábornoknak
képe disziti, már együtt voltak az Ország
nagyjai: a madridi érsek, az Alba herczegek
széniorja, a huszonnégy testörkapitány, a fö-
alamizsnásmester és Don Alvarez y Navarra,
a gyarmatügyek minisztere. Ekkor megnyiltak
a szárnyas ajtók s az udvari orvosok behoz-
ták a királyt egy aranytálczán. (XIII. Alfonzó
születésekor legalább igy volt.) ."

A föszertartásmester most hármat kop-
pantott a pálczájával.

— Ah, ez valóban a király — szólt
erre a madridi érsek s a többiekkel együtt
mélyen meghajolt. A spanyol etikett szerint
ugyanis tilos megismerni a királyt, mielött
koppantottak. -

Erre megkezdödött a bemutatás és az
elsö föudvarmester karonfogta a madridi érse-
ket, a legidösebb Alba herczeget, a huszon-
négy lestörkapitányt és sorban bemutatta öket
a királynak. Végül Don Alvarez y Navarrára
kerül a sor.

—Don Alvarez y Navarra ö exczellencziája,
a Calatrava-rend lovagja, a gyarmatügyek mi-
nisztere. . .

— Ah, on a gyarmatügyi miniszter ? —
kérdezte a király. •— És mióta minisztere ön
a gyarmatoknak?

— Már huszonnégy éve. (A spanyol eti-
kett szerint a királynak minden alkalommal
ujra kell bemutatni a minisztereket.)

Nos, mit csinálnak a gyarmatokban? —
kérdezte a király ismét.

— A gyarmatokban czukrot csinálnak,
felség.

A király elmosolyodott.
— Ez édes ,— mondta. És ön most

miért kéri a gyarmatügyi minisztérium be-
szüntetését ?

— Mert a gyarmatokban az amerikaiak
czinálnak czukrot, felség.

. . . Ily tréfás alluziókkal lehetne elütni
azt a táviratot, melyet e sorok élére tettünk
textusnak; szokásuk szerint az egyházi és
irodalmi prédikátoroknak. De a dolog sokkal
komolyabb ennél; ha Magyarországon eltörül-
nék a földmivelésügyi minisztériumot, az ázt
jelentené, hogy Magyarországon nincs már
földmivelés, és ha Spanyolországban eltörlik
a gyarmatügyi minisztériumot, az azt jelenti,
hogy Hispániának nincsenek többé gyarmatai.
A spanyol-amerikai háborunak legutolsó ak-
kordja ez, a szomoruan bugó muzsika, mely-
nek hangjainál az Antillák gyöngyétöl bucsuzik
a gögös spanyol. Elbucsuzik az Antillák gyöngyé-
töl és még az illetö minisztériumot is megszün-
teti, amelyet pedig megtarthatott volna forma-
ságból, spanyol etikettböl. Mily rémes igazság
lehet az, amelynek hatása alatt igy sóhajtott
fel a gögös spanyol;

— Töröljük el a minisztériumot ! Vége az
etikettnek.

Lapunk mai száma 24 oldal.

— Személyi hir. Gróf Szapáry László fiumei
kormányzó Szögyény-Marich berlini nagykövet leá-
nyának esküvöjére Berlinbe utazott.

— A német császár magyar ezrede. A Kas-
sán állomásozó 34. számu gyalogezred holnap
jubilál. Holnap lesz ugyanis ötven esztendeje,
hogy az ezred I. Vilmos német császáré lett. Az
akkori tulajdonos unokája, II. Vilmos császár nagy
ünnepélyességgel fogadja vasárnap az ezred két-
tagu küldöttségét: Neuhold Emil ezredparancsnokot
és Zsenyei Árpád föhadnagyot.

— A királyné arczképe. Horovitz Lipót
festömüvész — mint értesülünk — már el-
készült a boldogult királyné arczképével, ame-
lyet a király megbizásából feslett. A müvész
csak habozva vállalta el a megbizatást, mert
egész éleiében csak kétszer látta a királynét.
A kép negyvenötéves korában ábrázolja a
boldogult felséges asszonyt. Talpig gyászban
van s a kezei ölében nyugszanak. Egyik ke-
zében fekete legyezöt tart. Nagy segitségére
volt" a müvésznek Mária Valéria föherczegnö,
Sztáray grófnö, báró Nopcsa és a királyné
volt komornája, aki különösen a toilettenek
minden apró részletét el tudta mondani. A
kép ezidöszerint még Horovitz mütermében
van, de még a napokban átviszik a király
egyik hálószobájába. Meglepöen hü a felséges
asszonynak ez a képe. A király nagyon meg-
dicsérte érte a müvészt, akinek számára kü-
lön mütermet rendeztetett be a Hofburgban.
Mig a kép készült, ö felsége többször meg-
fordult a müteremben és utasitásokat, meg ta-
nácsokat adott a müvésznek.
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— Föuri esküvö. Dr. gróf Somssich József
császári és királyi nagykövetségi attaché január
kilenczedikén vezeti oltárhoz Szögyény-Marich
László berlini nagykövetünk leányát Berlinben. A
házasságról a következö családi jelentést kaptuk:

Magyar-Szögyéni és Szolgaegyházi Szö-
gyény- Marich László ö császári és apostoli ki-
rályi felsége rendkivüli és meghatalmazott nagy-
követe ö felségénél, a német császárnál, Porosz-
ország királyánál és neje, született báro Géramb
Irma, csillagkeresztes és palotahölgy, tisztelettel
tudatják leányuknak, Magyar-Szögyéni és Szolga-
egyházi Szögyény-Marich Camillának házassági
egybekelését Saárdi gróf Somssich Józseffel, az
államtudományok tudorával, császári és királyi ka-
marással, sz. k. hadnagygyal a 8. számu honvéd
huszárezrednél, a berlini császári és királyi nagy-
követséghez beosztott attachéval Saárdi gróf Som-
ssich Adolf, a magyar országgyülés förendiháza
örökös tagjának és neje, született Saárdi gróf
Somssich Teréz fiával. Az esküvö Berlinben, a
Szent Pálról nevezett dominikánus templomban
folyó hó 9-én fog megtartatni. Kelt Berlinben,
1899. év január havában."

— Kitüntetett állomásfönük. K o l r e p e Já-
nos államvasuti ellenört, a központi pályaudvar
helyettes fönökét, a román király a román korona-
rend lovagkeresztjével tüntette ki.

— A görög király balesete. Az athénei ki-
rályi palotában a karácsonyi ajándékok széloszlá-
sánál kisebb baleset történt. Midön a király a
trónörökösnek egy márványszobrocskát akart át-
nyujtani, amely a gyözelem istennöjét ábrázolja, a
szobor a király lábára esett és összetört. A király
fájdalmas zuzódást szenvedett és néhány napig
szobájában kénytelen maradni.

— Jótékonyczélu adományok. Halassy Gyula
Beszterczebánya nemrég elhunyt képviselöje egyike
volt a legkiválóbb emberbarátoknak, Most bontot-
ták fel a végrendeletét s tizezer forintnál többet
hagyományozott különféle emberbaráti és kulturá-
lis czélokra.

— Tolsztoj Leó — számüzetésben.
Tolsztoj Leót, mint néhány pétervári lap irja,
számüzni fogják jasznaja-polyanai birtokáról
Oroszországnak valamelyik zordabb kormány-
zóságába. E hihetetlennek tetszö hirnek a
törtenete a következö: A gófnak igen sok
volt már a rováson az orosz kormány intéz-
kedéseinek és a törvényeknek nyilvános birá-
lása miatt. A kormány mindazonáltal kényte-
len volt mindezt eltürni és mindössze nehány
gyöngéd figyelmeztetésre szoritkozni, mivel
más megtorló eszközt nem használhatott
Tolsztoj ellen. Pobjedonoszczev azonban, a
szent szinódus föprókurátora folyton, pattogott
ellene. Minden alkalmat fölhasznált arra, hogy
Tolsztojt rossz hirbe hozza liberalizmusáért. A
nagy befolyásu államférfi szavai azonban
nem árthattak sokat Tolsztojnak, aki végre
a maga hibájából fog odajutni, ahova öt
ellensége akarta juttatni. A gróf ugyanis tul-
ságosan nagy lelkesedéssel védte az orthodox
egyház legádázabb és leghatalmasabb ellen-
ségét : a duchoborczok szektáját. Ezzel aztán
megrecsegtette maga alatt az ágat. Határozott
és kemény ultimátumot kapott, hogy számki-
vetésbe küldik, ha nem szakit az egyház el-
lenségeivel és nem tartózkodik az orosz hiva-
talos és közélet nyilvános és szabadelvü bi-
rálásától. Nem lehetetlen, hogy a nagybefo-
lyásu Pobjedonoszczevnek és Tolsztoj többi
ellenségeinek sikerülni fog az ultimátumot ki-
tiltó végzéssé átalakitani Most már csak a
czártól függ, hogy hogyan döl e l a nyolczvan-
esztendös regényiró ügye.

— Gyászmise. A minap elhunyt gróf Hunyady
László valóságos belsö titkos tanácsos, förendi-
házi tag lelkiüdvééri ma délelött volt a gyász-
istentisztelet a budavári Mátyástemplomban. Dr.
Nemes Antal budavári plébános mondotta a gyász-
misét, amelynél ott volt gróf Hunyady özvegye,
született Csáky grófnö, és a gyászoló föuri rokon-
ság számos tagja.

— Szobonya Mihály hagyatéka. Szobonya
Mihály, a nemrég elhunyt festömüvész, nagy nyo-
moruságban hagyta a családját. A müvész barátai
segitö-bizottságot alakitottak, amely biztositani
akarja a család megélhetését. Ez a bizottság
Szobonyának hátrahagyott képeit és vázlatait ja- ,

nuár tizedikén, kedden délben kerepesi-ut 49. szám
alatt el fogja árusitani. A bizottság fölkéri a mü-
vész barátait, ismeröseit és a nagy közönséget,
hogy ez önkéntea árverésen megjelenni szives-
kedjék.

— Szilágyi Sándor betegsége. Az egyetemi
könyvtár tudós igazgatója, S z i l á g y i Sándor
miniszteri tanácsos a halálos ágyon fekszik. A
hetvenkétéves öreg urat a mult év deczember
másodikán gyöngébb szélütés érte; január negye-
dikén ujabb szélütés olyan válságossá telte az
állapotát, hogy halála minden perczben várható.
A nagybeteg az éjjelt nyugodtan töltötte ugyan s
ma délelött csekély táplálékot is vett magához, de
eszméletéi gyakran elveszti és látogatóit nem is-
meri meg. Ágya mellett két unokahuga, Mayer
Gyuláné és Szücs Gyuláné, továbbá két vörös-
kereszt egyleti ápolónö tartózkodik. Éjszaka, ugy
halljuk, hogy állapota valamivel jobbra fordult.

— Hajléktalan festömüvész. Tragikus
sorsra jutott Diefenbach, az ismert osztrák
festö. Már napok óta irták a bécsi lapok,
hogy a müvészt kiköltöztetik ober-st.-veithi
lakásából, mert nem tudja házbértartozását
megfizetni. Ma aztán meg is történt a kiszál-
lásolás. A "Himmelhof" villa tulajdonosa,
Diefenbach házigazdája, kitette a házból a
sirva könyörgö, beteg müvészt, feleségével és
gyermekeivel együtt. A müvész rimánkodott
a villában lakó kollegáinak, hogy eszkö-
zöljenek ki halasztást a háztulajdonosnál,
ez az ur azonban nem könyörült. A
festö-kollégák husz forintot összeadtak Diefen-
bachnak, hogy legalább ideiglenes szállást
fogadhasson. Megrázó jelenet volt, mikor a
beteg müvész és családja elhagyták a "Himmel-
hofot." Sirtak valamennyien, s az ottmaradt
festök is csaknem könyekre fakadtak. Diefen-
bach egyelöre szállóban fog lakni. Érdekes,
hogy a müvésznek egyik leánytanitványát
megörjitette a mester nagy nyomorusága. —
Megjegyezzük, hogy Diefenbach a legkiválóbb
osztrák festö.

— Uj osztrák-magyar egyesület. Ferencz Jó-
zsef ötvenesztendös uralkodói jubileumának emlé-
kére a Berlinben élö közöshadseregbeli tartalékos
tisztek egyesületet alapitottak. Az egyesületnek a
"Habsburg" nevet adták. A "Habsburg" czélja a
tagok érdekeinek megvédése, a bajtársi szellem
ápolása és a katonai ismeretek gyarapitása. Az
egyesület helyisége a Friedrichsstrasse 101. számu
házában van, ahol minden hétfön összejövetelt tar-
tanak. Ezeken az estéken a legbarátságosabban fo-
gadják és magyaros vendégszeretettel vendégelik
meg a Berlinbe érkezö osztrák-magyar tartalékos
tiszteket, akiket minden szükséges utbaigazitással
is ellátnak.

— Bécsi tudósok Indiában. A bécsi tudomá-
nyos akadémia megbizásából egy tudományos expe-
diczió megy Kelet-lndiába, hogy a november hó
15-ikén látható Leonida-csillaghullást megfigyel-
hessék.

— Eltünt turisták. Bernböl jelentik, hogy
január elseje óta nyoma veszett két német turis-
tának, akik nevezett napon, délelött kilencz óra-
kor a Felsö-Hasli völgyében levö Gadmenböl a
Reuss völgyébe, Wassenbe indultak, hogy a Sus-
ten-hágót megmásszák. Gadmenben magukhoz
vették a hágón lévö "Steinwirtshaus" nevü mene-
dékhely kulcsait. Azóta teljesen nyomuk veszett
és aligha kerülnek meg élve, mert január elsején
borzasztó viharok voltak és a felsöbb régiókban
hólavinák képzödnek. Az eltünt turisták keresése
tehát igen veszedelmes. Mindazáltal expedicziót
küldtek ki Gadmenböl, amely a Felsö-Hasli völ-
gyébe, Guttamenbe ment.

Wassenböl érkezeit ujabb jelentések szerint
a két eltünt német turistát az urni oldalon lavina
temette el. A turisták neve : Ehlert és Mönnichs.

— Hófuvások. A pacsai és uhornai hegyek
közt — mint eperjesi tudósitónk irja — az el-
mult éjjel hóviharok voltak. A közlekedés több
helyen megakadt és a távirósodronyok is megron-
gálódtak. A hóvihar okozta zavarokat eddig 'még
nem. lehetett megszüntetni. Liptó-Ujvár és Poprád-
felka között a vonatközlekedést akadályozta meg

a vihar. A Kassa felöl jövö nyolczadik számu
személyvonat elakadt a hóban. Az utasok átszál-
lással sem utazhattak tovább. Az összes készlet-
ben levö hóekéket segitségül kérték, de a folyton
dühöngö viharban ezekkel sem lehetett segiteni.
Vágfalváról nyolczvan munkás érkezett lapátokkal,
akik éjfélutánig utat készitettek a magas hóban a
közönség átszállására. A postát még ez ideig
sem sikerült átszállitani. Ott hever a rengeteg hó-
tömeg között. Kassa felé a személyközlekedést csak
nagy bajjal, átszállással tudják fentartani.

- Életmentö pap. Löcsei tudósitónk irja:
Nagy Imre barkai plébános a napokban gyalog-
szerrel hazafelé tartott. Mikor Liuska község ha-
tárára ért, a Szár patakból segélykiállást hallott.
Két fuldokló gyermek vergödött a patak jeges vi-
zében. A plébános, mikor meglátta öket, minden
gondolkodás nélkül a vizbe ugrott és kihozta
öket. Hamarosan arra került egy parasztkocsi,
azon haza vitte a gyermekeket szülöikhez.

— Temetés. Temesvárit dr. Bécsi Gedeon
kórházi igazgató temetése a közönség óriási rész-
vétele mellett ment végbe. Jelen voltak a 48-as-
honvédek is, kiknek Bécsi elnökük volt. Az orvo-
sok és gyógyszerészek testületileg, a megyei és
városi tisztikar teljes számban Molnár föispán
vezetése alatt jelentek meg. A koporsó felett Futó
Zoltán volt temesvári, most szentesi református
lelkész tartott beszédet. Utána Tauffer Jenö föor-
vos, majd Telbisz polgármester beszélt. A kopor-
sót több koszoruval Paraczra vitték és ott a csa-
ládi sirboltba temették.

— Halálos végü párbaj. Néhány nappal ez-
elött, mint aradi tudósitónk jelenti, egy nagyobb
társaság mulatott éjjel egyik kávéházban. A szom-
szédos asztalnál két tiszt ült: gróf Badini had-
nagy és egy tiszttársa. A két tiszt sokat ivott már,
és nagyon jókedvü volt. Badini hadnagy hosszabb
ideig fixirozta a társaságot, aztán fölállott és nagy
kardcsörtetéssel odament és leült közéjük. A tár-
saság egyik tagja, Seidner Samu fölszólitotta, hogy
hagyja öket békében. A hadnagy azonban kardot
rántott és vagdalkozni kezdett. A másik tiszt, aki
szintén ittas volt, segitségére sietett bajtársának,
Seidner azonban mind a kettöt kituszkolta a kávé-
házból. Másnap a két tiszt elküldte hozzá segédeit
és Seidner meg is verekedett Badinivel. A kard-
párbaj nagyon szerencsétlenül végzödött. Seidner
átvágta ellenfele karjának összes ereit. A tönkre-
tett kart amputálták, de ez sem használt semmit,
mert a hadnagy r ö v i d i d e i g t a r t ó r e t -
t e n e t e s k i n l ó d á s u t á n m e g h a l t . —
Seidnernek semmi baja sem történt.

— Ez is statisztika. Egy franczia ember,
akinek nyilván sok ideje van, olyan statisztikát
állitott össze, amelyet kénytelenek vagyunk helyes-
nek elismerni, mivel nem tudjuk adatait megczá-
folni. A páratlan türelmü ember ugyanis megszám-
lálta, hogy 1897. julius óta 1898. deczember vé-
géig a párisi lapok h á n y s z o r n y o m t a t -
t á k l e a D r e y f u s - ü g y f ö b b s z e r e p -
l ö i n e k a n e v é t . A statisztika szerint, — mint
a "Droits de l'Homme" irja, Dreyfus nevét a párisi
lapok 9.742,638-szor nyomtatták le. Dreyfus
után Picquart következik, kinek neve 2.923,613-szor
jelent meg nyomtatásban. Mercier tábornok neve
1.413,620-szor Zolá-é 1.217,623-szor, Bernard La-
zare-é 902,412-szer, Pellieux tábornoké 714,320-szor
jelent meg a lapok hasábjain, mig Reinach 710,947-
szer, Mathieu Dreyfus pedig 524,314-szer láthatta
nevét az ujságokban. E statisztika természetesen
nincsen tekintettel arra, hogy az egyes lapok hány
példányban jelennek meg. A türelmes statisztikus
különben Esterházyról teljesen megfeledkezett, pe-
dig öt is elég sokszor emlegették.

— Vasravert herczegnö. A walesi herczeg
neje emberbaráti szeretetét különösen a rabokkal
érezteti. Mindent elkövet, hogy a szabadságuktól,
megfosztott emberek sorsát minél türhetöbbé te-
gye. Nemrégiben is több mint két órát töltött egy
nagyobb gonosztevök számára készült börtönben.
Szemügyre, vette a konyhát, ahol a rabok élelmét
fözik, megizlelte ebédjüket, megtekintette mosó-
konyhájukat és a legcsekélyebb szabálytalanságok
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sem kerülték el figyelmét Felkereste a fogház-
igazgató vezetése alatt azokat a zárkákat, amelyek-
ben a fegyelmi birságokkal sujtott rabok voltak.
Többen közülök vasra voltak verve. A herczegnöt
ez a látvány felháboritotta. Haragosan fordult az
igazgatóhoz :

— Hiszen ez valóságos középkori kegyet-
lenség !

— Fenség, ezek a bilincsek nem okoznak
fájdalmakat, csak a szabad mozgást teszik lehe-
tetlenné.

— Igazán ?
— Határozottan, fenség.
— Akkor verjenek engem is vasra. Kiváncsi

vagyok, hogy igazgató ur nem téved-e ?
— De fenség ! . . .
— Verjenek vasra!
A parancsnak engedelmeskedni kellett. Hosz-

szas keresés után találtak olyan apró bilincseket,
melyek a herczegnö kis kezeire alkalmasak voltak.
Mikor föltették a vasakat, a herczegnö elégedetten
jelentette k i :

— Nem épen türhetetlenek. Hanem azt
hiszem, hogy kevés angol herczegnö volt kivülem
eddig vasraverve.

— Gróf Károlyi Ferencz halála. Meg-
döbbentö táviratot kapott ma délután gróf
Károlyi Tibor. A londoni osztrák-magyar nagy-
követ kondoleált az agg föur negyedik fiának,
gróf Károlyi Ferencz londoni nagykövetségi
attaché halála miatt. Szinte hihetetlen volt ez,
de csakhamar meggyözödtek a szomoru hir
valóságáról. A Károlyi-család Bécsben tartóz-
kodó tagjai is kaptak értesitést s ezek is táv-
iratoztak a hirtelenül elhunyt fiatal gróf édes-
atyjának, gróf Károlyi Tibor, a magyar fören-
diház elnökének, valamint a többi roko-
noknak is. Csakhamar ujabb távirat érke-
zett, mely immár a valódi tényállásról számolt
be : Gróf Károlyi Ferencz a legjobb hangu-
latban érkezett vissza tegnapelött Párisból.
Tegnap este a rendesnél korábban téri haza
a Piccadily városrészben levö lakására. Ko-
mornyikja nem vett észre semmi különöset
gazdáján, aki különben gyenge testalkata, hal-
vány arczszinü fiatal ember volt. Dolgozószo-
bájába vonult, hol komornyikja egyedül hagyta.
Körülbelül félórával ezután történt, hogy egy
szobaleány, aki a szomszédos szobában fog-
lalatoskodott, tompa zajt hallott. Ugy vélte,
hogy a zaj a fiatal gróf dolgozószobája felöl
jött és értesitette a dologról a komornyikot,
aki erre benyitott gazdájához. A komornyik
elsö pillanatra ugy látta, mintha a szoba üres
volna és már vissza is akart vonulni, mikor
meglátta, hogy a gróf a pamlag melletti
szönyegen mozdulatlanul fekszik;. — Elöször
csak megszólitotta. Mikor aztán észrevette,
hogy teljesen mozdulatlanul fekszik, oda-
sietett és felemelte. Ekkor már halott volt.
A komornyik fellármázta a cselédséget s
orvosért siettek, de a segély már késön
érkezett. Csak a beállott halált konsta-
tálhatta az orvos. A hullaszemlét a hatósági
orvosok holnap tartják meg. Gróf Károlyi Ti-
bor, az elhunyt édesatyja és gróf Károlyi
István a hir vétele után a legelsö vonattal
utnak indultak Londonba. A váratlanul jött
csapás rendkivül lesujtotta a szülöket. Gróf
Károlyi Ferencz negyedik fia volt gróf Károlyi
Tibor és nejének, született Dégenfeld-Schom-
burg Emma grófnönek. Ferencz gróf a mácsai
birtokon született 1875. augusztus huszonhar-
madikán s igy még huszonnegyedik életévét
sem töltötte be.

— A jég alatt. Ardarácz Jóczó,Tipity Daniló,
Gruics Sztévó és Gavrity Nesztor, mint tudósitónk
jelenti, kis csónakon áteveztek tegnap a Tiszára
Arácsról Ó-Becsére. Be akartak vásárolni egyet-
mást a görög karácsonyra. Át is jutottak szeren-

csésen s miután elvégezték dolgukat a városban,
betértek egy pálinkamérésbe. Rájuk esteledett,
mikor eszükbe jutott, hogy jó volna már hazatérni.
Lementek a Tiszához és beültek a csónakjukba.
Erös szél csapkodta a hullámokat a a háborgó
vizre vak sötétség borult. Eveztek, eveztek, ahogy
a pálinkától megfogyott erö engedte. A folyam kö-
zepén azonban nagy baj érte öket. Egy heves
szélroham odacsapta a csónakot egy jégtáblához
s a csónak felbillent. M i n d a n é g y e n b e l e -
e s t e k a v i z b e akik az ó-becsei gözhajó-
állomásról utánuk mentek, nem találták meg öket.
Ma is keresték a holttestüket egész nap, de
hiába. Özvegyet és árvákat hagytak hátra mind a
négyen.

— A szent Zsigmond-kápolna átalakitást. A
budai királyi vár szent Zsigmond-kápolnájának az
átalakitása megkezdödött. A föudvarmesteri hiva-
tal negyvenezer forintot utalványozott a kápolna
átalakitására és berendezésének megujitására.

— Egy Kati, aki kijött. Hlatki Katalin sátor-
alja-ujhelyi parasztleány bebizonyitotta, hogy milyen
okos volt az a bizonyos népdalbeli Kati, aki há-
romszori hivásra sem jött ki. Hlatki Katalin meg
lehetösen csinos leány és volt kétszáz forintja.
Egy földije, derék szál parasztlegény, régóta ud-
varolt már neki s csak épen arra várt, mig ez a
kétszáz forint összegyült. Vagy egy héttel ezelött,
mikor a leány nagyboldogan jelentette neki, hogy
pénzkészlete már ilyen tekintélyes összegböl áll, a
legény rávette, hogy legyen a menyasszonya és
utazzék el vele Amerikába. A jóhiszemü és sze-
relmes Kati leány örömmel fogadta el az ajánla-
tot s a kézfogó után átadta a pénzét a völegé-
nyének, aki aztán meg is váltotta a jegyet
Budapestre. A keleti pályaudvarból egyenesen a
Boráros-térre vezette, ott propellerre ültek s vagy
két óra hosszat sétahajókáztak. Mikor már meg-
unták a mulatságot, a legény kijelentette, hogy
megérkeztek Amerikába és partra szálltak.
leány el volt ragadtatva mindentöl és szörnyen
boldognak érezte magát. Amint barangoltak a vá-
rosban szerteszét, a legény megszomjazott és be-
ment egy korcsmába. A menyasszonya utána akart
menni, amikor azonban a völegénye felvilágositotta,
hogy Amerikában a menyasszonyoknak nem sza-
bad korcsmába menni, szépen kint maradt az
utczán. Várt, várt a völegényére, de hiába. Szere-
tett volna bemenni a korcsmába, de félt attól a
tilalomtól, melyet a völegénye iszonyu komolyan
mondott neki. Néhány órai hasztalan várakozás
után tudakozódni kezdett a helyzet felöl, s mikor
tisztába jött azzal, hogy megcsalták, maradékpén-
zével visszautazott Sátoralja-Ujhelyre és beállt a
régi gazdájához. A rászedett Kati most busulásnak
adta fejét és megfogadta, hogy többé nem fog sen-
kit sem szeretni. Ez azonban nem bizonyos. Már
Csiky- Gergely is megmondta, hogy: "balga ember
nem okul a példán, ismét szeret, ismét boldog-
talan."

— Jónevü betörö. Váczon, — mint tudósi-
tónk jelenti, — Uhl Jakab pékmester boltjába
éjnek idején betörtek s a pénztárból minden pénzt
elvittek. A rendörség nyomozást inditott és ki-
sütötte, hogy a betörést a pékmester két alkalma-
zottja követte el. Az egyikei Jávorszky Lajosnak
hivják, a másiknak — B á n f i D e z s ö a neve.
A gyanusitott legények megszöktek, és a váczi
rendörök még nem tudtak rájuk akadni.

— Egy elfogott és megszökött tolvaj. A
budapest-pozsonyi vasutvonalon hónapok óta, na-
gyobb betörések és lopások történtek anélkül, hogy
a tettest sikerült volna kézrekeriteni. Gyakran pe-
dig az is megesett, hogy a robogó vonat egyes
kocsijait a nyilt pályán fosztották ki. Alig egy
hónap leforgása alatt történt, hogy Kürthön a vas-
uti pénztárt feltörték s több száz forintot elvittek
belöle. Párkány-Nánán a vasuti dohányárus boltját
törték fel s nemcsak a pénzt, de még a szivarokat
is elczipelték; Váczon pedig a vasuti tisztviselök
lakásait fosztogatták ki. Közben számos lopás tör-
tént a vonatokon és a teheráru raktárakban is
majd minden állomáson, ami az államvasutnak
nagy károkat okozott, mert az ellopott árukért

fizetnie kellett. A napokban — mint tudósitónk
irja — Szobbon Rapp Mihályt letartóztatta az*
ottani csendörség épen akkor, midön javában fo-
gyasztotta a tehervonatról lelopott franczia pezsgö-
ket. Rapp hosszas vallatás után bevallotta, hogy
egy vasuti ör fia s a tolvajlásokat és a betörése-
ket ugy követte el, hogy -vasutasnak öltözött s
mint fékezö utazgatott a vonatokon. Ott aztán,
ahol nehány kocsit leakasztottak, ö is ott maradt
s mint vasutas feltünés nélkül járhatott a vasuti
kocsik közt és az áruraktárakban. Rappot a csend-
örség megvasalta s át akarta szállitani Eszter-
gomba. Az állomáson azonban sikerült bilincseit
lehuznia kezeiröl s egy örizetlen pillanatban meg-
szöknie.

— A szobaleány halála. Szomoru véget ért
ma reggel nyolcz óra után egy Donga Anna nevü
tizennyolcz éves gyönyörü szobaleány. Gazdasz-
szonya ma reggel megparancsolta neki, hogy tisz-
titsa meg az ablakokat. A szabályrendelet elöirja,
hogy ezt a munkát csak derékheveder alkalmazá-
sával szabad végezni, ezt az óvatossági rendsza-
bályt azonban rendszerint semmibe sem veszik.
Igy történt itt is. A szerencsétlen leány a hold-
utczára nyiló ablakokat tisztitotta, mikor hirtelen
elvesztette az egyensulyt és lebukott az utcza kö-
vezetére. Az ablak alatt épen egy tejeskocsi állott
a a leány a kerekén a szó szoros értelmében da-
rabokra zuzta a fejét. A rémes látványra nagy kö-
zönség verödött össze a szerencsétlenség helyén
és csakhamar ott termettek a mentök is. A sze-
gény fiatal leányon azonban már nem segithettek,
mert azonnal meghalt. Holttestét a kapu alá vit-
ték, onnan szállitották késöbb, az ismert fekete
kocsin, a bonczolóintézetbe. A tragikus véget
ért szobaleány gazdasszonya szerint a leány ön-
gyilkossá lett, a szerencsétlenség szemtanui azon-
ban ezt határozottan megczáfolják. A rendörség
szigoru vizsgálatot rendelt el ebben az ügyben,
mert csaknem bizonyos, hogy Donga Anna halá-
lának gazdája gondatlansága az oka, aki nem tar-
totta szükségesnek, hogy a szobaleányt a derék-
heveder használatára utasitsa. Vagy hogy nincs
is nekik.

— Egy rablógyilkos nyomai. A Hernals egyik
utczáján — mint bécsi tudósitónk jelenti — a
"Neue Freie Presse"-nek egy mult évi novemberi
számában megtalálták azt a tizenhárom zálogczé-
dulát, amelyet a nemrégiben meggyilkolt Hofer
Francziska nevü magányos leánytól elraboltak. A
rendörség reméli, hogy ki tudja nyomozni azt az
embert, aki ezt a csomagot elhagyta s aki való-
szinüleg nem más, mint a rablógyilkos maga.

— Elveszett család. Debreczenyi Lajosné
vasuti hivatalnok felesége Miskolczról már har-
mad napja eltünt. Magával vitte két gyermekét is.
A gyermekek közül a kisebbik hét-, a nagyobb ki-
lenczéves. Azt hiszik, hogy az asszony magát is,
gyermekeit is a Sajóba ölte.

— Századvégi szakácsné. Berlinböl irják ezt
a' mulatságos törtenetet. Egy uriasszony a szülei-
nél akarta tölteni a Szilveszter-estét, mivel azon-
ban az egyik gyermeke hirtelen rosszul lett, nem
tudta magát elhatározni, hogy elmenjen hazulról.
A szüleinél már nagy és vidám társaság várt rá.
Közeledett a tizenkét óra, s a társaság már elöre
örült a tizenkét órakor bekövetkezö sötétségnek.
Öt perczczel tizenkét óra elött azonban csönget-
tek az elöszoba ajtaján. Mindenki fölugrott. Azt
hitték, hegy uj vendég jön. Azonban egy távirat-
kihordó jött. A fiatal asszonynak hozott táviratot,
a szüleihez czimezve. Az anya rosszat sejtett.
Tudta, hogy a távirat csak hazulról jöhet, mivel
csak otthon tudták, hogy hol van. Azt hitte, hogy
talán a gyermek ismét rosszul lett. Halálra sápad-
tan, dobogó szivvel és reszketö kezekkel bontotta
föl a táviratot, de alig pillantott bele, a rémület
eltünt arczáról és nagyot nevetett: A táviratban
ugyanis ez állott:

Mivel Szilveszter éjszakáját itthon kellett
_ töltenem, ezennel fölmondok és tizenötödikén ki-

lépek. Minna, a szakácsné."
Az uriasszony elfogadta a pontos idöben

küldött fölmondást, de - - nem táviratban felelt
meg rá.
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— Ráczkeve uj községháza. Ráczkeve községe
elhatározta, hogy saját költségén 150-000 forintért
községházat épit, ahol nemcsak az elöljáróság,
hanem a föszolgabirói hivatal, a járásbiróság, az
adóhivatal, a csendörség és tüzoltóság is elhelye-
zést nyer. Az állandó választmány ezt az elvi el-
határozást pártolólag terjeszti a közgyülés elé.
Ráczkeve községe különben oly boldog anyagi
viszonyok között van, hogy nemcsak pótadók nél-
kül fedezi a költségeit, hanem évente rendesen
5—6000 forintnyi többletet mutathat föl.

— Halálozások. Erdötelki és szentmarjai Szent-
máriay Dénes rakamazi esperes-plébános és vár-
megyei bizottsági tag hatvannégyéves korában
meghalt. — Pozsonyban tegnap elhunyt dezseri
Bachó Adolf, 1848/49-iki honvédföhadnagy. Pozsony
Táros nyugalmazott rendörbiztosa 77 éves korá-
ban. Kiterjedt és elökelö rokonság gyászolja. — A
pozsonymegyei Réthén tegnap ehunyt Sváby Pál,
az aradi lyceumnak egykori igazgatója. — Csomós
Bertalan egykori föszolgabiró, utóbb Borsodmegye
bizottságának volt tagja, hetvenhétéves korában
Ózdon meghalt.

— Milliomos, mint orgazda. Kulakov ur,
Moszkva diszpolgára, egyike azoknak a világszerte
ismert alakoknak, akik a közéletben, különösen a
városházán, szerepet játszanak s amellett titok-
ban a "non olet" álláspontjára helyezkedve nagy
vagyont szereznek. Kulakov urnak a Kreml egyik
fökapuja közelében, a Chitrov rülnok nevü tér-
ségen van egy háza. Micsoda ház ez! Tanyája a
legelvetemültebb gonosztevöknek, a legsötétebb
exisztencziáknak. Az utcza földszintjén boltok és
csapszékek vannak, benn a házban pedig vagy
hetven lakás, természetesen tulzsufolva. valamennyi.
Egy Dosztojevszky, egy Tolsztoj tollára méltó ala-
kok tanyáznak itt, legalább ezerkétszázan! Ron-
gyos, piszkos, folyton dülöngö alakok, akiknek
ruhája mocsoktól, italtól meg vértöl büzös. Csupa
gonosztevö. És ezek nem mind született csavargók.
Vannak köztük egykori katonatisztek, hivatalnokok,
diákok, söt még költök is. Legujabban a vezérkarnak
egy volt ezredese is odakerült. Mondhatni valameny-
nyien a csapszékeken át jutottak oda, miután loptak,
csallak, sikkasztottak, vagy egyéb bünbe estek. Maga
Kulakov is érdekes alak. Valamikor pinczér volt és
különbözö módokon, nagy ügyességgel sikerült
neki lassankint annyi pénzt gyüjteni, hogy meg-
vehette a Chitrov rüinokon levö házát. De az igazi
vagyonszerzés csak ekkor kezdödött. A büntanya
lakói jól fizetnek a szállásukért, mert a Kulakov
háza a legbiztosabb menedékük. Kulakov többszö-
rös milliomos, diszpolgár és befolyásos nr a vá-
rosi tanácsban. A rendörség, mely tuda, hogy az
összes körözött tolvajok, betörök és gyilkosok a
Chitrov rüinoki házban laknak, nem bántja
öket, mert Kulakovval nem jó kikezdeni. A ret-
tenetes házban persze nemcsak férfiak tanyáznak.
Van ott asszonynép is, százszámra. Bukott lányok,
néhai varrókisasszonyok, katonatisztek gyermekei,
hivatalnokok, leányai, söt nem egy "knyazsna"is.
Mert Oroszországban minden azilumra jut nehány
rknyáz--herczeg és "knyazsna"-herezegnö. Ezek a
nök nagyrészt lopásból élnek, de vannak köztük
gyermekfosztogatók és még szomorubb exisztencziák
is. Kulakov maga nem lakik ebben a házban. Az
esztendö legnagyobb részét falusi birtokán tölti, s
ha Moszkvában van, akkor elökelö hotelben száll
meg. Kulakovot ismerik Moszkva falain kivül is.
Nálunk sem egészen ismeretlen. Csakhogy itt más
a neve . . . -

— Egy gyülés sem ! A munkások holnap
nem gyüléseznek. Nyolcz-tiz esztendö óta ez lesz
az elsö vasárnap, amely gyülés nélkül mulik el.
És hétfön, elöreláthatólag, mivel se lesz rosszabb
a munkásnép helyzete.

— Razzia. A rendörség tegnap este a hete-
dik kerületben a késö éjjeli órákig nagyobb sza-
básu razziát tartott. Az összes lebujokat (Sport-,
Ungerländer-, Lyra-kávéház stb.), korcsmákat és
táccztermeket átkutatták, ahol nagyobbára a rend-
örség elöl bujkáló asszonynép, hamis játékosok és
mindenféle egyéb kétes alakok fordulnak meg. Ösz-
szesen harminczegv embert, férfit és nöt állitottak
elö, köztük több olyant, aki ismert alakja a rend-
örségnek.

( + ) A tavaszi sorozások. A tavaszi sorozásra
már mindenütt nagyban folynak az elömunkálatok,
annak daczára, hogy az ujonczjutalékot a képviselöház

még meg nem szavazta. Különösen azokra nézve fon-
tos tudni ezt, akik mint családfentartók a póttarta-
lékban más kedvezményt elérni akarnak, például mint
egyéves önkéntesek, akarnak szolgálati kötelezettségük-
nek eleget tenni, hogy ez iránti igényüket a teljes fel-
szerelt folyamodványnyal, legkésöbb február végéig a
járási tisztviselönél be kell jelenteni. Mindez ügyekben
a Budapesten, VII. Kerepesi-ut G. szám alatt fennálló
Dominke János valóságos császári és királyi százados
tulajdonát képezö " K a t o n a ü g y i i r o d a " ugy
helyben, mint vidéken a legjobban, leggyorsabban
jár el s készséggel szolgál bárkinek felvilágositással.

(+) A Riviera hatása Budapesten, hogy ugy
mondjuk, ".szabad szemmel nézve" alig vehetö észre.
De ha egy kissé megfigyeljük a föváros idegenforgal-
mát, azonnal szembeötlik, hogy tényleg most követke-
zett be az az idö, amidön a "beteges vagy mulatni
vágyó, de mindenképen gazdag közönség, fölkeresi a
Riviérát. Sehol sem észlelhetö ez pedig annyira, mint
a "Hódoló diszfelvonulás" körképénél, melyet az át-
utazó s nálunk megpihenö idegenek, mint a föváros
legpompásabb látványosságát rendszerint mégnézik.
Amig ugyanis az utazóknak legnagyobb tömege nyugati
és keleti országokból való, mert rendszerint a nyugatra
vagy keletre huzódó népvándorlási vonalba esik bele
Budapest, addig a mostani áramlat északról délnek
huzódk, azaz olyanok, akik északról utaznak délre,
vagy délröl térnek már haza kipihenten észak felé,
képezik most Budapest idegenforgalmát. Csakis igy
magyarázható meg ugyanis az a sajátságos jelenség,
hogy a "Hódoló diszfelvonulás" idegen látogatói között
olyan sok most az északnémet, a lengyel cs különösen
az orosz. _____

— A csuzos és köszvényes bajok egyedüli biztos
gyógyszere a Johnsen-kenöcs ; üvegje egy frt Zoltán
Béla udvari szállitó gyógytárában (Budapest, V. ker.
Széchenyi-tér, Nagy korona-utcza sarkán), ahonnan a
kitünö kenöcs ismertetö leirását ingyen küldik meg.

— Keresztély Sándor zongorakészitömester neve
oly elönyösen ismert, hogy arra a közönség figyelmét
felhivni nem kell. Az idény beállta alkalmából' ezen
minden tekintetben szolid czég tisztelettel felhivja a
n. é. közönséget, hogy Váczi-körut 21. sz. alatti minta
zongora-telepét tekintse meg.

* Napirend.

Kaptát: Vasárnap, január 6. — Római ka-
tholikus : A. 1. Szeverin. — Protestáns: A. 1. Szeve-
rin. — Görög-orosz: (deczember 27.) D. Istv. föd. —
Zsidó: Tebeth 26. — Nap kél: reggel 7 óra 32 percz-
kor, nyugszik: délután 4 óra 10 perczkor. - - Hold
kél: éjjel 3 óra 21 perczkor, nyugszik: délután 12
óra 3 perczkor. -

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

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

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

Technologiai iparmuzeum nyitva 9—12-ig és
délután 3—5-ig és 7—9-ig.

Szabadalmi levéltár (Erzsébet-körut 19.) nyitva
déleiéit 9 -l-ig.

A magyar királyi központi statisztikaihiva-
tal nyilvános könyvtára és térképgyüjteménye (II. ke-
rület Oszlop-utcza) nyitva hétköznapokon délelött 10—1
óráig.

Akadémiai könyvtár zárva.
Muzeumi könyvtár zárva;
Egyetemi könyvtár nyitva délelött 9- 12-ig és

délután 3-8-ig.
Az iparmüvészeti muzeum és az iparmü-

szeti társulat állandó bazárja nyitva délelött 9—l-ig.
Nemzeti muzeum természetrajzi tára nyitva

délelött 9—1 ig. A muzeum többi tárai 50 krajczár be-
lépö-dij mellett megtekinthetök.

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

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

Egy pikáns orr története.
Minden orrok története között ez a legszo-

morubb történet. Komikus volta mellett sem nél-
külözi a tragédia elemeit és ex-lex, nem méla
akkorddal végzödik.

A József-körut hetvenegyedik száma alatt lakik
egy fiatal jogász, a Ferencz-körut tizenhetedik száma
alatt pedig egy kis menyecske, annak a bizonyos
pikáns orrocskának a gazdája. És lakik egy férj,
névszerint Hodányi Lajos dohánygyári felügyelö.
Hogy kinek a férje, azt könnyü eltalálni, Hodányi
egész nap oda van a gyárban, a menyecské pedig
egész nap otthon üldögél a szobában, mint a
madár a kalitkában. Legalább eddig igy volt. Nem-
rég azonban a madár kirepült a kalitkából és talán
a külsö világban való járatlansága miatt az a kel-lemetlenség történt vele, hogy eltévesztette' a há-
zat. A Ferencz-körut 17. száma helyett, a köruttal
egy vonalba esö József-köruti 71. számu házba
ment be.

Most lép elötérbe a jogász/ aki sze-
reti a pikánsorru menyecskéket, söt való-
szinüleg a nem egészen pikánsorra hölgyeket is.

A fiatal ur, a tévedést, amelynek szándékos
volta csak némileg tagadható, azzal iparkodott
vigasztalóbbá tenni, hogy a menyecskét karonfogta
és fölvezette a harmadik emeletre. A menyecske
ugyan szabadkozott, de végtére engedett, talán
többet is, mint amennyit akart. A következö napon
a jogász tévedett a házszámban s azután hol az
egyik, hol a másik. Ez még nem is lett volna
valami nagy baj, hisz tévedni emberi dolog. De
ki is tudódott és ez már baj volt. Minden téve-
désnek ez a sorsa. A férj tudta meg legutoljára,
ami meg minden férjnek a sorsa. Hodányi Lajos
dohánygyári felügyelö keblét rettenetes háboruság
dulta. De nem nyilatkozott, végére akart járni a
dolognak.

Ma délután váratlanul hazatért és nejét
nem találta otthon. Éppen az ellenkezöjére volt
elkészülve, tudniillik, hogy másodmagával találja
és a meglepetés szinte lesujtotta, Töprengve állott
egy darabig a szobában, azután a homlokára csapott.
Heuréka! Megvan ! futott végig a Ferencz-köruton
át a József-körutra, a hetvenegyedik számu, házba.

Néhány pillanat mulva éktelen lárma, kiabá-
lás keletkezett a harmadik emeleten. Döngette a jo-
gász urfi ajtaját, öklével, lábával és a legkülön-
bözöbb hangnemeken szólitgatta ;

— Gyere ki, csirkefogó, gyere ki, tolvaj 1
Majd negyedórája hivogatta már, mikor

az ajtó kitárult és várva-várt fiatal ember szinte
repülö mozgással kilépett.

Megvagy! tolvaj!
De biz, a tolvaj nem volt meg, mert már

odalent járt a legalsó lépcsöfokon. Ugy csuszott át
Hodányi keze alatt, mint a kigyó és Mohamed
sem futott gyorsabban Mekkából Medinába. A dü-
hös férj berohant a szobába. A szoba legkénye-
sebb butordarabjain némi rendetlenség volt s ez
csak növelte a boszuságát.

— Tehát itt járt! Akkor itt is kell lennie,
Asszony gyer' elö!

Az asszony nem jött elö. Hodányi felforgatta
az egész szobát, nem talált semmit, csak egy füzöt.
A ruhás szekrény elött álldogálva, mély lélekzet-
vételt hallott. A szekrény azonban kivülröl be
volt zárva.

Mindegy. Feltörte.
És a következö pillanatban kipattant a ruhák

közül a pikáns orru feleség. Zokogott és ura
talán e miatt nem is követte a megfenyités szo-
kásos módját, hanem ellenkezöleg, a keblére
zárta.

Nagyon forrón megölelhette, mert az asszony
felsziszszent, néhány pillanat mulva pedig velöt
rázó sikoltás közben összerogyott. Az arczát elön-
tötte a vér és a pikáns orrocska helyén csak egy
nagy sebhely volt.

A férfiu végig nézett rajta, a bajusza alá
nyult és a két ujja közé fogta az asszonyka
arczáról hiányzó testrészt.

Azután kalap nélkül szaladt orvosért, aki
felvarrta a pikáns orrocskát illetösége helyére.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Nemzeti Szinház. Somló Sándor "Királyi

házasélet, czimü háromfelvonásos verses vigjátéka
pénteken, 13-án kerül elöször szinre a következö
szereposzlással: Margit -K. Hegyesi M., Henrik-
Császár, Gabriella—CsillagT.. Donna Diana—Rá-
kosi .Sz., MayenneT-Vizvári, Ramondi Balsamon-—

Pálffy, . Miguel—Dezsö, Amaury—Nagy I., De la
Croix—Egressy, Bois Rosé—Gabányi, Belle-Chassé
Latabár, Cartuache—Faludi.

A darabhoz az igazgatóság uj diszleteket és
jelmezeket készittetett/

Csütörtökön, 12-ikén, Madách "Ember tragé-
diáját adják bérletszünetben.

Vasárnap délután két és fél órakor ,"Stuart
Mária" kerül szinre általános bérletszünetben, le-
szállitott helyárakkal.

'' Hétfön, 16-án, este Shakespeare "Lear ki-
rály"-át adják, a czimszerepben Szacsvayval. Cor-
déliát Márkus Emilia fogja játszani.
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Még e hó folyamán adják elö Moretó "Kö-
zönyt közönynyel" czimü vigjátékát is, amelyben*
három föszerepet P. Márkus Emilia, Mihályfi és
Zilahy fogják játszani.

Voss R. "Bünös" czimü háromfelvonásos
szinmüvének elsö elöadását 27-dikére tüzte ki az
igazgatóság.

* Roland mester. A magyar királyi Opera-
házban a mult hétröl elhalasztott premiére-t, "Ro-
land mester"-t, melynek szövegét és zenéjét gróf
Zichy Géza irta, 10-én, kedden, tartják meg. Hétfön
déleifitt Tan a föpróba. Az uj dalmü föbb szere-
peit a következök éneklik: Kaczér Margit, Hilger-
mann Laura, Payer Margit. Berts Mimi és Kann
Malvin, Perotti, Ney Dávid, Kertész, Takáts, Kiss
Béla. A "Roland mester" második elöadása szom-
baton lesz bérletszünetben. Vasárnap a "Paraszt
becsülel"-et adják Lejo Lili vendégszereplésével;
utána a "Piros czipö" ballet kerül szinre. — A
várszinházban a "Roland mester" premiéreje miatt
az e heti operaelöadást pénteken tartják meg, ami-
kor is a "Mignon" kerül szinre.

* Operaház. Lejo Lili ma este Violettái éne-
kelte a "Tévedt nö "-ben. Ez a szerep sokkal fino-
mabb és melegebb hurokat kiván, mint aminöket
Lajo Lili megütni képes. Vendégszereplésének czélja
iránt ma a közönség sokat tünödött.

• * A Gyurkovics-lányok. A Magyar szinház
legközelebbi ujdonságát, Herczeg Ferencz "Gyur-
kovics-lányok" czimü négyfelvonásos vigjátékát, az
igazgatóság a jövö hétre halasztotta.

A "Gésák", Sidney Jones operetteje immár
egészen közel van a századik elöadás jubileumá-
hoz. Ezen a héten csütörtökön, 98-adszor, vasárnap
délután 99-edszer kerül szinre. Azután, néhány hé-
tig pihenni fog, hogy a századik elöadásra a szin-
ház kellöleg elökészülhessen.

* Koronás - sorsjáték a mücsarnokban. Az
.Országos Magyar Képzömüvészeti Társulat" a mü-
vásárlás fokozása czéljából a téli kiállitás alkal-
mából is rendez müvásárlási sorsjátékot, melynek
sorsjegyei darabonkint e g y k o r o n á é r t a
mücsarnokban kaphatók. A sorsjegyek ára ezelött
egy forint volt, de a társulat igazgatósága ezuttal
elöször szállitotta le egy koronára, ily módon
akarván fokozni a sorsjegyek kelendöségét. A sors-
jegyek huzása január 17-ikén délután négy órára
van kitüzve. — A képzömüvészeti társulat tagjai,
mint a "Mücsarnok" irja, az utóbbi idöben örven-
detesen szaporodnak. Igy a január 5-ikén tartott
választmányi Ülésen százhetvennyolcz uj tagot je-
lentettek be.

* Filharmoniai hangverseny. A szerdai filhar-
moniai hangverseny müsorán két ujdonság szere-
pel, amelyeket Richter János vezényel. Az egyik
Dohnányi Ernö hazánkfiának zongoraversenye, me-
lyet maga a szerzö játszik el zenekarral. A másik
Dvoráknak huszonhét változatból és egy fináléból
átló nagy zenekari müve, a "Szimfonikus változa-
tok." Azonkivül Schumann 1886. óta nem hallott
"Genofeva" nyitányát és Volkmann L szimfóniáját
adják elö.

* Szegény emberek. Langmann Fülöp drá-
mája, a "Bartel Turaser", e héten kerül elöször
szinre a népszinházban "Szegény emberek" czim-
mel. A bemutató-elöadást péntektöl, a rendes
premiére-eströl, szombatra halasztották.

A galamb.
(Bohózat 4 felvonásban. Irták: De Gas, Péricaud,
Hesse és De Berny. Elsö elöadása, a VigSzinházban

1899. január 7-én.)
A szinlap végre sem közokirat és igy nem

bir föltétlen bizonyitó erövel. Ha akarom tehát,
nem kell elhinnem, hogy a "GaIamb"-ot négy
ember irta. De nem is hiszem. Inkább gondolom,
hogy De Gas, Péricaud, Hesse és De Berny egyet-
len egy franczia polgárnak az álneve, egy franczia
polgáré, aki ravaszkodott. Négy ember a
Beaumarchais nemzetéböl — igy gondolkozott a
"Galamb" komprimált szerzöje — talán csak
összehoz egy tisztességes bohózatot, vagy mi ?
Ebben a közönség sem kételkedhetik. leg-
jobb lesz tehát— füzte tovább irótársunk a

gondolatait — ha a szinlapra a magam
neve helyett odairok négyet. Erre elövette
a párisi czim- és lakjegyzéket és egy helyen bele-
szurt egy gombostüvel (amint ezt a franczia bohó-
zatokban látta) és azok közül a nevek közül,
amelyeket a gombostü érintett, kiirt négyet. De
Gas talán titkár a gyarmatügyi minisztériumban,
Péricaud a "Bon Marché" portása, Hesse egy
utazási iroda jobbkeze és De Berny egy gyanus
katonatiszt és a becsületrend lovagja. A "Galamb"
szerzöje valószinüleg egyiket sem ismeri.

Vannak azonban számtani igazságok, ame-lyek a gyakorlatban megdölnek. Föltéve ugyanis,
hogy a "Galamb"-ot csakugyan négy ember irta
volna és mind a négyben külön-külön csak egy
negyedrésznyi bohózatirói tehetség is szorult volna
ilyen négy negyed együtt nem ad egy e g é s z
bohózatirói tehetséget. A "Galamb" névtelen szer-
zöje tehát elszámitotta magát. Darabjának elsö
fele határozottan unalmas, másik fele sokkal jobb
kedvü: egy teljes erejü bohózatiró hangját
azonban nem halljuk ki sehonnan sem.

Bourdichon czipögyáros, vagy — mint a da-
rabban mondják — tyukszemgyáros. Fiatal neje,
Germaine, titokban, postagalambok utján, levelez
egy vidéki alügyészszel. Germaine asszony posta
galambjai fölkeltik a hatóság figyelmét. Mirandole
rendörbiztosnak sikerül is egy izben elfogni egy
üzenetet, amely a levegön keresztül érkezett a sze-
lid kis állatok segélyével Bourdichon házába. A
levélke voltakép Gustave urnak, az alügyésznek,
néhány szerelmes sorát tartalmazza, Germaine
asszonyhoz intézve. A rendörbiztos azonban egy
"kulcs" segélyével kibetüzi a titkos irásból (mert
a szerelmesek természetesen chiffreirt irást hasz-
nálnak), hogy a levélke a " nemzeti védelemre
vonatkozó adatokat tartalmaz. Ez a szatirikus elem
a darab legjobb része, — bár szintén, nem uj.

Bourdichont letartóztatják és vele együtt el-
csukják mindazokat a személyeket, akiket a rendör-
biztos Bourdichon lakásán véletlenül együtt talált.
Igy letartóztatják Gustavet, az alügyészt is, aki
látogatóba jött Germaine asszonyhoz és aki a férj
elött mint czipö-ügynök szerepel, továbbá egy
cocotte-ot(a vigszinház törzsvendégét), aki Gustave
után jött, és még másokat.

A szerencsétlen czipögyáros és társai talán
az Ördögszigetre kerülnének, ha Francziaország
közlelkiismerete nem; volna annyira hajlitható,
amint ezt Bisson is elöadta már az "Államtitkár"-
ban, — persze sokkal elmésebben, mint De Gas,
Péricaud, Hesse és De Berny, ez a négylevelü ló-
here, amely ezuttal a Vigszinházra nézve nem
jelent szerencsét A szinházi szertárból már isme-
retes az a köztársasági szobor, melyet meg szok-
tak forditani mindannyiszor, amikor a franczia
közigazgatáson egy-egy ujabb folt-esik. Nos hát
Glaieuls, a vizsgálóbiró, sem jobb posztó, mint
a Bisson államtitkára. Germaine asszonyi, aki
férje érdekében fölkeresi öt, bevezeti egy bizalmas
kis fülkébe és tiz percz mulva a köztársaság ö
felsége nevében közhirré teszi, hogy "beható vizs-
gálat után" sikerült kideritenie Bourdichon ur és
társai teljes ártatlanságát.

Ime ez a "Galamb" meséje, százszor elcsé-
pelt alakjaival és helyzeteivel. Mi a szerzök gya-
nánt megnevezett négy urból föntebb gyököt von-
tunk, azt mondván, hogy a "Galamb"-ot csak
egy ember irta. De ha négyen irták is, mind
a négyen rászedték egymást. Mert mindegyik a
többi háromtól várta azt, hogy a darab számára
kieszel egy eredeti ötletet és végeredményében
nem eszelt ki senki semmit.

— T i e n s ! mondá De Gas, az egyik, jól
tudom, hogy az a kis cocotte, aki vonatra ül és
utána megy a kedvesének, már nagyon elkopott,
de gondolkozzanak egy kissé a szerzötársaim is !

— H e i n ? szólt magában Péricaud, a másik
szerzö. Önök nyilván azt hiszik, hogy valami öt-
leteset kitalálni olyan könnyü dolog? Én társam-
nak, De Gas-nak a cocotteját a nyakába sózom
egy bamba fiunak, — ennél többet, fájdalom, nem
tehetek ügyünkért. . •

— S ó i t ! gondolta Hesse. Én Bourdi-
chont kiszabaditom csinos felesége segitségével

abból a kellemetlen helyzetböl, amelybe De Gas
és Péricaud juttatták. Az én vizsgálóbiróm min*
dent megtesz egy szép asszony kedvéért. Hogy ez
már nem uj ? Igaz. De hát mondjon már De
Berny is valamit . . .

— H ó 1 a s ! kiáltott föl De Berny. Nem
bánt egy gondolat sem. De amit három szerzö-
társam kigondolt, bizonyára nagyon okos és miért
akarjak én okosabb lenni, mint három citoyen
együttvéve?

Ilyen franczia indulatszók és gondolatok kisé-
retében irta meg a "Galamb"-ot az a négy tagu
vigalmi bizottság, amelyröl az idei farsangon
aligha fog sok szó esni. A Vigszinház közönsége
azonban a mai bemutató estén nem volt igazság-
talan a darab jobbik fele (a harmadik és negye-
dik fölvonás) iránt, és mulatott, ahol mulatni
lehetett.

A forditás Ambrus Zoltán müvésztollából
került ki, ami nagy fényüzésnek mondható.

Ha Szathmáry helyett Hegedüs játszotta
volna Bourdichont, a darab hatása talán sokkal
nagyobb lett volna. De a szinháznak is igaza van.
Nem lehet mindent Hegedüssel játszatni. De igaza
van a közönségnek is, amely ma már hézagot lát
mindenütt, ahol nincs ott az a müvész, aki kinötte
magát a szinház s tar jává . Ez a star-ok és a
szinházak örök dicsösége és veszedelme.

Hegedüs különben ma este rosszulléte miatt
nem játszhatta el még a néki szánt szerepet (a
vizsgálóbiróét) sem és helyette Gál Gyula ugrott
be. Ugyanigy vette át közvetlenül a premiére elött
Delli Emma a Haraszti szerepét (Germainet) és
Fenyvesi a Gólhét (Gustave-l).

Nagyon vidáman és elmés pikantériával ját-
szott Lánczy Ilka, és behizelgö kedvességgel Nó-
grádi Jolán. Kitünö volt, mint rendesen, Szerémi,
és majdnem elsö helyen szerettük volna felemli-
teni Boros Ferikét és Gyözöt, akik a harmadik
fölvonás fogház-jelenetében egy csirkefogó-párt ad-
nak rendkivüli frissességgel. Ennek a két p o l i s -
son-nak a rajza különben az egyetlen részlet,
amely a darabban franczia kézre vall. m. g.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
Szent Péter esernyöje. M i k s z á t h

Kálmán munkái közül talán ezt a novellát fordi-
tották le a legtöbb idegen nyelvre. A "Szent Pé-
ter esernyöje"-t, mely a lipcsei könyvpiaczon, a
francziáknál és az amerikai ujságok közönségének
is megjelent már, most r o m á n nyelvre fordi-
totta le egy kolozsvári román iró, J o a n N i t u
P o p . (Parapleul Santului Petru. Novela. Prelu-
crata in traducere dupa Coloman Mikszáth de
Joan Nitu Pop.) "A Mikszáth neve — mondja a
forditó az elöszóban — nemcsak nálunk, hanem
a németeknél és á francziáknál is ismeretes. No-
vellái az olvasóközönség kedvenczei és azt hi-
szem, nem végeztem hiábavaló munkát, midön itt
a román közönségnek bemutatom egyik legfénye-
sebb és. ugyszólván legérdekesebb novelláját." A
könyv Temesváron jelent meg, Uhlman 'Henrik
könyvkereskedönél.

* Akadémia. A Magyar Tudományos Aka-
démia, történelem és jogtudományi osztálya hétfön
délután öt órakor ülést tart. Az ülés tárgyai: 1.
Óváry Lipót: A hágai történelmi kongresszusról.
2. A sárospataki evangelikus-református föiskola
1621-as törvényei.

FÖVÁROS.
(A késesek panaszkodnak.) Valami baj van a

bicska-ipar körül;,panaszkodnak a szakosztály tag-
jai. A köszörüsökre vádaskodnak, ezek rontják
meg a jövedelmet. Mert nemcsak köszörülnek, ha-
nt-in más javitásokat is eszközölnek az ollókon,
konyhakéseken, ami tekintélyes rubrika az állandó
bevételre alapitott üzletek könyveiben. Jól is dol-
goznak, olcsóbban is, mint a késesek s ennélfogva

veszedelmes konkurrensek. Köszörüsök ugyan min-
dig voltak panasz ellenben nem volt miattuk
eddig. Hogy némelyik az értékesebb holmival
odébb állott, amiatt a szakácsnék és varrólányok

irtak, nem a késes-mesterek. Tehát másért pa-
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naszkodnak, nem a köszörüsök kerekeiért. Nagy a
beruházás és nem futja az üzleti forgalomból ki-
vehetö haszon. Ezen akarnak változtatni mikor a
késes iparban divatját multa éles kést illesztenek
a köszörüsök nyakára és deputácziót küldöznek
ide is, oda is a köszörüskerék megakasztása
végett.

(Ingyenes Jégpálya.) Az Ujépület telke még
mindig üresen és elhagyatottan áll. A közepén
nagy kiterjedésü gödrök vannak, amelyekben a
pocsolyaviz megfagyott s ez igy képzödött jégpá-
lyát naponta sok száz gyermek lepi el. Több fö-
városi bizottsági tag azt fogja ajánlani a városnak
hogy öntesse fel az egész teret és létesitsen in-
gyen jégpályát az iskolás fiuk és szegényebb nép*
osztály számára.

(A városligeti szinkör bérlete.) Feld Zsig-
mondnak, a városligeti szinkör igazgatójának, a
Tárossal kötött szerzödése deczember végén lejárt.
A tanács most azt javasolja a közgyülésnek, hogy
a szerzödést hat esztendöre ujitsák meg.

(Makacskodó apáczák.) Az Erzsébet-szegény-
házban levö Szent-Vincze-leányok nem igen akar-
ják a betegeket ápolni. Különösen a f é r f i - b e -
t e g e k e t kerülik. Az intézet föorvosa most fo-
lyamodott a tanácshoz, rendszabályozza meg a re-
nitens apáczákat.

(Adóbevallás.) A tanács fölhivja azokat az
adózókat, akik III. vagy IV. osztályu kereseti-, tö-
kekamat- és járadékadó fizetésére kötelesek, hogy
az 1899. évre vallomásaikat január 20-ikáig adják
be. Az ingatlanokra bekebelezett terheket január
31-ikéig kell bejelenteni. A III. osztályu kereseti
adóra vonatkozó vallomásoknál,, az 1896—1898.
evekben elért tiszta jövedelmet kell bevallani abban
a kerületben, amelyben az üzlet, esetleg föüzlet
van; azok a III. osztályu kereseti adót fizetök,
akik segédekkel dolgoznak, vallomásaikhoz segé-
deik névjegyzékét is csatolják. A IV. osztályu ke-
reseti adóra vonatkozó vallomásoknál, az 1899.
évre megállapitott vagy az 1898. évi fizetést, a
tökekamat- és járadékadókra vonatkozó vallomá-
soknál a kamatok- és járadékokból az 1898. évben
élvezett jövedelem összegét kell bevallani.

A föváros javadalmi dijszabása.
— A belügyminiszter a fogyasztási adó

leszállitása mellett. —
A fogyasztási adóbevételek tételei között te-

kintélyes összeggel foglal helyet & föváros háztar-
tásában a javadalmi bérlö is, aki a tengelyen,
gyalogosan, vizijármüveken beszállitott és nyilt
piaczokon áruba bocsátott termesztmények után
szedi be a megállapitott adót. Emiatt az adó miatt
évek óta alkudozik a föváros közvetetlenül a bel-
ügyminiszterrel, közvetve a pénzügyminiszterrel.
Megállapodásra nem tudnak jutni, mert a kormány
a legtöbb adótételt magasnak tartja, a, föváros
pedig nem akar a leszállitásba belemenni, hogy
csökkenés ne álljon be a jövedelmeiben. A kor-
mány aztán az 1897. és 1898. évre már csak
provizórikusan engedélyezte a régi tarifát azzal az
utasitással, hogy a föváros 1898-ban okvetetlenül
gondoskodjék aj tarifajegyzékröl, különben nem
remélheti, hogy régi javadalmi dijszabását jóvá-
hagyják.

A föváros készitett is uj tarifa-jegyzéket,
amelyet három évre kivánt megállapittatni, de
amelyhez a kormány nem járult hozzá. A belügy-
miniszter ugyanis mult év november végén leira-
tot intézett a fövároshoz s abban részletesen ki-
fejti, hogy mely módozatok mellett kivánja az uj
tarifát megállapitani.

A d e n a t u r á l t s z e s z az elsö tétel,
amelyre kimondani kivánja, hogy az, miután az
állami adótól mentes, községi adóval sem ró-
ható meg.

Azután télelenkint felsorolja a vadhus, ga-
bonafélék, burgonya, répa, tejtermékek, trágya,
trágyasó, hüvelyes vetemények javadalmi, illetöleg
kövezetvám (ujabban v á r o s i vám-) illeték dij-
tételeit s valamennyinél konstatálja, hogy abnor-
málisan magasak a dijtételek.

Különösen kifogásolja a kövezetvámnak v á -
r o s i v á m elnevezéssel való megjelölését. Azért,
mert a kövezetvám a fövárosnak egyik olyan spe-

cziális bevétele volt, amelyet csakis specziális czé-
lokra: utépitésekre, utfentartásokra használhatott,
holott a városi vám elnevezés mellett a kérdéses
bevételek eredeti rendeltetése könnyen félremagya-
rázható.

A leirat végül ujra figyelmezteti a fövárost,
hogy a javadalmi dijjegyzék megállapitásánál n e
c s u p á n a s z á r a z j ö v e d e l e m s z a -
p o r i t á s legyen irányadó. ;

A belügyminiszternek ezt a leiratát, a tanács
a föszámvevönek adta ki, hogy az uj dijjegyzéket,
amelyet három évre akarnak megállapittatni, ké-
szitse el. A föszámvevö eleget tett az utasitásnak
s tervezetét a következökben mutatta be:

Mindenekelött megállapitja, hogy a föváros
a javadalom szedés bérbeadásából eddig 220.000
forint évi bért huzott. Erre a bevételre a föváros-
nak égetö szüksége van, annak megcsonkitásáról
csak pozitiv kár mellett lehet szó.

Igy a denaturált szesz után a fövárosnak
80—100 000 forint évi jövedelme van, amelyet
más uton alig pótolhat. De semmi ók nincs a
mentesitésre, mert az állami adótól való mentes-
ségböl nem következik az, hogy a kérdéses czikk
ne legyen községi adóval megróható.

Annyit azonban hajlandó megadni, hogy a
direkt ipari czélokra készült denaturált szesz után
ne szedjenek községi adót, ellenben a magán-
fogyasztás terén az eddigi uzus maradjon ér-
vényben.

A belügyminiszteri leirat egyéb észrevételei-
nél kijelenti, hogy a községi dij mérséklésröl csak
akkor lehet szó, ha ugyanaz az állami dijszabás-
nál is megtörténik. Mert a fogyasztási dijtételek
közül nem a községi, hanem az állami dijak a
sulyosabbak.

Jogi szempontból nem akarja a belügymi-
niszter kifogásait mérlegelni; azt teljesen a ta-
nácsra bizza. A kövezetvámnak várost vám névvel
történt megjelölését illetöleg azonban megjegyzi,
hogy az uj elnevezés daczára a föváros az e czi-
men szedett bevételeit nem fordithatja máira, csak
a már megjelölt czélokra.

A közélelmezési és közgazdasági VIII. ta-
nácsi ügyosztály a föszámvevö elöterjesztését több
módositással elfogadja, a denaturált szesz községi
adóztatására azonban semmiféle konczessziót nem
helyesel, hanem a régi állapotot kivánja fen-
tartani.

Az uj dijjegyzéknek, amely három évre
szólna, 1899. április elsején kell életbelépnie. A
tárgyalásokat ennek következtében — soron kivül
— már a jövö hét folyamán megkezdik.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Egy kedélyes éjszaka. A "Budapest"

kávéházban huzatta a nótákat a czigány-
nyal Erdélyi Dávid ügynök, mikor odakerült
épen egy másik mulatós kedvü ember, Toperczer
János joghallgató. A jövevény odaintette a pri-
mást, a kezébe nyomott öt forintot és uj nótát pa-
rancsolt:

— Huzd: Zikczene-zakezene . . .
A primás megfogadta a bökezü vendég pa-

rancsát és huzta: zikezene-zakezene . . . •
— Mi baja annak az urnak a zsidókkal,

pattan fel a nóta hallatára Erdélyi.
— Mi bajom?
Az ügy egy rövidke csattanással végzödött

azon az estén. Másnap a felek ismét találkoztak
egy fövárosi vivóteremben. A párbajban Toperczer
sérült meg sulyosan. A törvényszék párbaj- vétsé-
geért Erdélyit harmincz, Toperczert egynapi fog-
házra itélte. A tábla helybenhagyta az itéletnek
Erdélyire vonatkozó részét, Toperczer- büntetését
azonban felemelte öt napra.

A fiu és a kutyus. Ruhát teregetett a
padláson Szarvady Mihályné, egy szegény napszá-
mos-asszony és ez idö alatt örizetlenül hagyta
lakásában ötéves kis fiát. A gyermek a tüzhely
körül ólálkodott. Valahogy tüzet fogott a ruhája
egy kiugrott parázstól és a kis fiu sulyos égési
sebeket szenvedett. Az ügyészség pörbe fogta

Szarvadynét, azzal vádolva, hogy kis fia balesetét
az ö vigyázatlansága okozta. A tényállás kideri-
tése végett a ma tartott végtárgyaláson elnöklö
Lenk Gyula királyi táblai biró a vádlott assszony
ötéves kis fiát is kihallgatta. Megkérdezte:

— Mondd csak, Rudi, hol a kis kutyád?
Igaz, hogy megégett?

— A kutyus megégett — felelte elszontyo-
lodva a gyermek. Aztán felkapaszkodott a korlátra
és onnan egyre csak azt felelte a hozzá intézett
kérdésekre:

— Kutyus megégett
Arról mitsem tudott, hogy maga is életve-

szélyben forgott. Csak annyit mondott még, hogy
azért ment közel a tüzhelyhez, mert reggeli kávé-
ját akarta. A biróság belátta, hogy a szegény
asszony nem ügyelhetett jobban a kis fiára és fel is
mentette.

— Hollay Miklós szabadlábon. A kereskedö-
világban nagy feltünést keltett a mult napokban
Hollay Miklós azelött váczi-utczai, késöbb Kossuth
Lajos-utczai divatáru-kereskedö letartóztatása.
Hollay, aki jó családból származik, a jövedelmét
meghaladó módon költekezett. Mikor pedig közel
állott a fizetésképtelenséghez, ki akarta kerülni a
csödöt és eladta üzletét. A kijátszott hitelezök
csalás miatt tettek feljelentést Hollay ellen, akit
le is tartóztattak. A vizsgálat azonban most már
olyan stádiumba jutott, hogy védöügyvédje kérésére
Hollayt szabadlábra lehetett helyezni.

SPORT.
+ Urlovasok közgyülése. Az "Urlovasok

Szövetkezete" tegnap délután tartotta évi közgyü-
lését a Nemzeti Kaszinó épületében, melyet az
igazgatósági ülés elözött meg. Jelen voltak Jan-
kovich B. Gyula elnök, Halassy Pál tábornok,
Lossonczy Gyula, Inkey Antal, gróf Nádasdy Fe-
rencz igazgatásági tagok, továbbá gróf Szécheny
Aladár, báró Podmaniczky Gyula, Blaskovich Ernö,
Geist Gáspár, gróf Pejacsevich Albert, Fáy Béla
stb. Az igazgatósági ülésen megállapitották a folyó
évi versenyfeltételeket és a dijak összegét, amelyek
szerint összesen 23 versenynap lesz és pedig 19
Alagon, 2 Pozsonyban, 2 Siófokon. A verseny-
dijak összege 295,000 korona, 47,000 koronával
több, mint tavaly volt. — Összesen 138 futam
kerül eldöntésre, melyek közül 90, urlovasoknak,
39 belföldi lovászfiuknak és 9 jockeyknak
van kiirva. A közgyülés egyhangu helyesléssel fo-
gadta azt az elöterjesztést, hogy az urlovasok sza*
poritásánák a czéljából nemcsak a versenyfeltéte-
leket változtatták meg, hanem ujabb tiszteletdijak
és emlékérmek létesitésével szándékoznak az ur-
lovasügyet elömozditani. A közgyülés elnökül ujból
Jankovich Bésán Gyulát választotta meg. Az igaz-
gatóság tagjai is ugyanazok maradtak, kivéve a
betegeskedés miatt lemondott Döry Jenöt, kinek
helyébe gróf Eszterházy Bélát választották meg.
Az egyesületnek jelenleg 19 alapitó, 126 rendes,
166 rendkivüli és 3 testületi tagja van,

+ Jégsport. A népligeti nagy jégpályán rö-
vid idö alatt élönk sportélet fejlödött. Biztos ét
állandó jege naponkint nagy korcsolyázó közönsé-
get csábit oda, melynek soraiban Csáky, Zichy,
Draskovits, Szirmay grófok, a báró Jósika, Alram,
Strahlendorff családok tagjai is rendesen meg szok-
tak jelenni. A pálya holnap egész nap nyitva lesz
és délután a 32-ik gyalogezred zenekara játszik.
Este villamos világitás mellett korcsolyáznak.

+ Turfhirek. Tátra-Lomniczon az idén nem
lesznek gátversenyek. — Jékey Albert százados és
báró Harkányi Andor közösen fognak fentartani
egy akadály versenyistállót; jockeyjuk Rosack lesz.
— Gróf Pálffy József Pressburg féltestvérét, a két-
éves Popovkát I. Reeveshez adta trainingbe. '—
Mérges, Jankovich B. Gyula remek négyévest,
mely a Buccaneer-versenyben aratott gyözelme óta
betegsége miatt nem futhatott, —- ujra training-
ben van. * .

+ Vádászatok. Tapolcza város környékén a
mult héten több napig tartó vadászatokat tartot-
tak, melyen 2 öz, 5 róka, 164 nyul, 88 fogoly,
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7 fáczán volt a zsákmány. A csernátoni erdöségek-
ben elszaporodtak a vaddisznók, gyakran husz-
harmincz darabból álló kondákat láthatni. A leg-
utóbb tartott vadászat alkalmával mindjárt az elsö
hajtásban négy darab került teritékre. — A török-
bálint-biai vadásztársaság legutóbb tartott vadásza-
tán Márkus József föpolgármester is részt vett. —
Schmidt József örökösei nagy-borsányi uradalmá-
ban a mult héten tartott hajtóvadászaton 141 nyul,
l l fogoly és 2 fáczán került teritékre. A vadásza-
ton részt vettek : Odescalchi Livio herczeg;
biró Stummer, Leidenfrost Károly, Adolf, Gyula
i s Ernö.

+ A Szabad handicap. A bécsi tavaszi mee-
ting egyik legérdekesebb versenyét a háromévesek
szabad handicap-jét ez évre már nem irta ki az
osztrák jockey-klub. E futamot az jellemezte, hogy
arra nem kellett nevezni a lovat: a hivatalos handi-
caper mégis kiszabta reá a sulyt és pedig a
pályán megjelent összes háromévesekre. E futam
helyett egy hasonló javadalmazásu verseny lesz,
melyre azonban nevezni kell a lovat.

+ A Lederer-istálló jockeyja. Lederer lovag,
kinek lovai K.-Megyeren a népszerü Hansinál
raonai trainingben, Peake helyett Franke Hespet
szerzödtette istálló jockeynek. A néhai Kincsem-
trainer fia tavaly Németországban lovagolt több
bravourral, mint szerencsével.

+ Uj Jockey. A Blaskovich-Luczenbacher-
istálló egy G. Rumbold nevü jockeyt szerzödtetett
Angliából. Az uj jockey eddig 679 versenyben
lovagolt és ezek közül 53-szor gyözött. Rombold
sulya 48 és fél kilogramm.

+ Uj trainer. Rohonczy Gedeon lovaihoz
Horváth Lajost szerzödtette trainernek. Horváth
eddig gróf Batthyány Elemér versenyistállójánál
volt alkalmazva.

EGYESÜLETEK.
* Ujságirók estélye. Verseczen az ottani uj-

ságirók a "Vidéki Hirlapirók Országos Szövetke-
zete" javára tegnap estélyt rendeztek zsufolt ház
mellett. Herczeg Ferencz prológusát Perjéssy szer-
kesztö olvasta fel. Közremüködtek Halmos Béláné
(monológ), Herczeg Józsefné (zongora), Brassován
D. (ének) stb. A tiszta jövedelem meghaladja
az ötszáz koronát. A magyar-német és szerb la-
kosság szép egyetértéssel müködött közre a siker
érdekében.

* A pozsonymegyei kulturegyesület. A po-
zonymegyei kultur-egyesület a napokban gróf
Pálffy István elnöklésével közgyülést tartott Po-
zsonyban. A közgyülésen az egyesület tisztviselöi
az egyesület tizenötéves multjáról adtak számot.
Az érdekes jelentések szerint az egyesületet, mely
nyolcz kisdedóvodát tart fönn a vármegye tól köz-
ségeiben, kilencz fiók támogatja derekas müködé-
sében. Nemzeti és közmüvelödési czélokra több
mint negyvenezer forintot áldoztak- A közgyülés
tisztujitással végzödött. Elnök lett ujból: "gróf
Pálffy István, alelnökök Neiszidler Károly ország-
gyülési képviselö és Klempa Bertalan alispán, fö-
jegyzö Lázár Kálmán, föpénztáros Jurza Ferencz,
ügyész Molecz Dániel.

« Iparosifjak jelmezestélye. Az Iparos ifjak
országos egyesülete január huszonegyedikén az uj
lövölde disztermében jelmezestélyt rendez. Az es-
tély jövedelmét az egyesület közmüvelödési alapja
javára forditják.

FARSANG.
A jurista-bál. A jurista-bál rendezö-bizottsága

a meghivók nagy részét már szétküldötte. Akik
meghivót valami tévedés következtében nem kap-
tak, a rendezöbizottság irodájában, a "Nemzeti
szálló"-ban napokint, este hat és nyolcz óra kö-
zött a jegygyel együtt átvehetik. A mulatságra
Fellner Sándor keritigöt, Badics Béla pedig alkalmi
csárdást irt. A tánczrendek valóságos kis mütár-
gyak lesznek, érdekes emlékei az idei farsang
egyik legkedvesebb tánczvigalmának.

A bécsi magyarok mulatsága. A "Bécsi ma-
gyar nemzeti szövétség", január 28-án a Hotel Sa-
voy-Englischer Hofban (VI. Mariahilferstrasse 81.)
nagy magyar elite tánczestélyt rendez. A tánczhoz
természetesen czigányok muzsikálnak, s a vendégek

egészen ugy érezhetik magukat a bécsi hotel disz-
termeiben, akár a Vigadóban volnának. A bécsi
magyarság crémeje nagyon érdeklödik a mulatság
iránt, amelyre Budapeströl is sokan fognak föl-
rándulni.

ÜZENETEK A KÖZÖNSÉGNEK.
Krónikás. Budapest. Helytelen következtetés,

hogy az alkoholizmus terjedése az emberek könnyel-
müségének növekedését jelentené ; ellenkezöleg, annak
a jele, hogy a világ egyre kedvetlenebb, kedélytelenebb
lesz. Az életnek ezernyi bajából mindenkinek kijut a
része. Kinek kisebb, kinek nagyobb, kinek több, kinek
kevesebb. Igy volt ez máskor is, de akkor még sok
olyan tulajdonságunk volt, amely a bajokat ellen-
sulyozta. Közelebb állottunk a bithez és a természet-
hez, ami edzette és fölüditette a lelkünket. S ma mind
ez nincs többé, vagy legalább megcsappant. Egyre-
egyre távolabbra esünk mind a kettötöl és ezzel együtt
fokozatosan csökkenik lelkünk üdesége és rugalmas-
aága, és a türelmünk is. Nem tudjuk elfelejteni ami
szerencsétlenség ér bennünket és nem tudunk örülni,
ba mi jóban van részünk. Egyáltalában pedig félünk
magunktól. Nincs bátorságunk hozzá, hogy gondolkoz-
zunk magunkról, hogy foglalkozzunk egyéniségünkkel,
helyzetünkkel, környezetünkkel s hogy számot vessünk
azokkal Igy jutottunk oda, hogy minden csekélység
elkeserit bennünket és a komolyabb bajok megmérge-
zik egész életünket. Igy jutottunk oda, hogy már nem
tudunk igazán örülni, jókedvüek lenni, hogy hiányzik
lelkünk derüje, melegsége, harmóniája és mindene,
ami ezt az életet nemcsak türhetövé, hanem kellemessé
is tehetné. S ha megszabadulunk egy idöre a minden-
napi munkától, ezért nincs idönk és kedvünk a lel-
künkkel pihenni és ezért keresünk olyan szórakozást,
mely elkábit és elfeledteti velünk, hogy élünk. Róma
minden képtára és Itáliának minden természeti szép-
sége kevés ahhoz, hogy annyi szórakozást ad-
jon az elgyötrödött embernek, amennyit né-
hány pohár bor adhat, még ha nem is valódi
az a bor. Nem mind mulatós kedvü, aki iszik. Kielé-
gitetlen ambiczió, hiába való fáradozás, családi sze-
rencsétlenség, boldogtalan szerelem (ami, ha nem is
kész tragédia mindig, de legalább annak a kiindulási
pontja) mind olyan dolgok, amelyek számtalan embert
hajtanak az alkoholizmus örvénye felé. Az irás és a
jókedv nem jár mindig együtt. Ah, az nem igazi jó-
kedv, amely alkoholból fakad és deliriumban végzödik !
Akárhogyan mulat is az ember, az a sok keserüség,
amely a lelkében maradt, folyton ott lappang a szive
fölött, és fojtogatja, s majdhogy sirásra nem fakasztja.
S talán amikor leghangosabb a mulatság, akkor állunk
legközelebb ahhoz, hogy hirtelen elhatározással leráz-
zuk magunkról az életnek minden terhét.

H. R. Tomasevátz. Kulik Béla a borsod-
megyei Mezö-Csáth kerület képviselöje. — A tartalé-
kos tisztek kinevezése nemcsak a Verordnungsblattban,
hanem a "Budapesti Közlöny"-ben is megjelent. A
"Budapesti Közlöny" kiadóhivatala kerepesi ut 54. szám
alatt van. — A sorsjegyek dolgában külön fogunk
felelni. -

Fiatal anya. Budapest. Jogosan panaszkodik, ha
férje azt követeli öntöl, hogy többé ki se mozduljon a
szobájából, mivel egy gyermeke van már. Lehetetlen
és kegyetlen követelés, hogy egy fiatal nö rab legyen
elsö gyermekének születésétöl fogva. Nem helye*, az
igaz, amit ma olyan gyakran látunk, hogy a kis gyer-
mek születésétöl fogva kézröl-kézre vándorol, dajkától
bonnehoz, bonnetól nevelöhöz s a szüleivel alig érint-
kezik. De hogy az asszony szabadságával fizessen gyer-
meke szüléseért, az sem helyes. Mindennek meg van
a határa. Az anyai önfeláldozásnak és az anyai köte-
lességnek is. S a férje, mikor még sétálni sem megy
önnel, hogy kénytelen legyen a gyermekénél otthon
maradni, nem kötelességének teljesitésére szoritja (ami,
azt hisszük, fölösleges s), hanem, bár nemes indulat-
ból, megfosztja egy olyan jogtól, amely önt feltétlenül
megilleti. Végre is a nö nemcsak anya és feleség, ha-
nem a társadalomnak is tagja.

Karthago. Budapest. A szinház minden el nem
fogadott szindarabot visszaad a szerzönek, esetleg a
forditónak. Hogy meddig rezerválja, arra nincs sza-
bály. Idöröl-idöre fel szokták szólitani a beküldöket,
hogy vitessék el a kéziratokat. Az ilyen felszólitáso-
kat mi is szoktuk közölni.

Közgazgasági Bank: Szabadka. Utmesteri
(utbiztosi) álláshoz a következö kvalifikáczió szük-
séges. 1. Legalább elemi iskolai végzettség. 2. A
magyar nyelvnek szóban és irásban való birása és
a szükséges jegyzökönyvek megszerkesztésének tu-

dása. Az elemi számtanból és mértanból legalább
annyit kell tudni, hogy a négy alapmüveletet egész

számokkal, közönséges és tizedestörtekkel meg
tudja csinálni, továbbá, hogy a sokszögek terüle-
tét, a prismák és gulák köbtartalmát ki tudja szá-
mitani. 4. Ismernie kell az uj hossz-, terület-, köb-
és sulymértékeket s azoknak a bécsi mértékhez
való arányát. 5. A rajzolásban annyira jártasnak
kell lennie, hogy kisebb tervekröl és épitkezésekröl hü
rajzot tudjon késziteni. A képesitö vizsgálat a kerületi
királyi felügyelö-mérnök jelenlétében, az állam-
épitészeti hivatal fönökének vagy helyettesének s
a hivatal egyik tisztviselöjének közremüködésé-
vel szokott megtörténni. A sikeres vizsgálat után
véglegesitik a jelöltet, aki a véglegesitéskor nyug-
dij képessé lesz.

NYILT-TÉR.
Dr. Kelen Béla

külföldi tanulmányutjáról hazaérkezett és orvosi gyakor-
latát lakásán (VIII. Zerge-utcza 3.) megkezdte.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdaság

New-York, január i

Buza januárra
, márcziusra
, májusra

Tengeri májusra

Chicago, január.7.

Buza májusra
Teugeri májusra

táviratok.

r.
január 7.

cents
76V.
777/s
745/*
418/a

január 7.
cents
69V8

364/s

A hétröl.

január 6.
cents

755/s
774/s
744/s
414/s

január 6.
cents

70
364/#

(A pénzpiacz. — Az Osztrák-magyar bank. — Állam-
papirok árcsökkenése. — Rimamurányi. — Közuti
vasut. — Magyar általános köszénbánya. — Osztrák

részvénytársaságok adója.)

(—ndv.-) A januári szelvénybeváltás ha-
a pénzpiaczon ezuttal még alig észlel-tása

hetö. A szabaddá vált milliók egyelöre még
várakozó állást foglalnak és nem sietnek segit-
ségére sem a pénzpiacznak, még kevésbbé pe-
dig a tözsdének. Az osztrák-magyar banknak
deczember 31-iki kimutatása valósággal meg-
lepetést keltett. Tudták ugyan, hogy az ultimo
alkalmából nagyobbak lesznek a hiteligé-
nyek, de arra mégsem számitottak, hogy
44 milliót meghaladó adóköteles bankjegy
kerül ismét forgalomba. A 258.48 millió
összegü leszámitolási tárcza, amelyet az
osztrák-magyar bank legutóbbi kimutatása
feltüntetett, egyáltalában a legmagasabb a
bank fennállása óta. Ha ez a jelenség
legalább annak volna a bizonyitéka, hogy
a monarchiában a forgalmi élet a fejlödés oly
fokára emelkedett már, hogy szüknek találja
a hiteljegyek eddigi határát, akkor ebben
még megnyugodhatnánk. De a magyarázatot
nem itt kell keresnünk, hanem kevésbbé ked-
vezö körülményekben. Mindenekelött abban,
hogy az osztrák-magyar bank érczkészlete
és érczváltóinak állománya az utóbbi esz-
tendöben tetemesen megapadván, emiatt a
bankjegyforgalom határa is megfelelöen szü-
kebbre szorult. Másrészröl az általános viszo-
nyok különösen Magyarországon azt okozták,
hogy a hiteligények ezuttal inkább mint más-
kor, keresnek kielégitést a jegybanknál. A
pénzintézetek, amelyek szintén hitelforrások
a nagy közönségre nézve,a bizonytalan belpo-
litikai helyzet okozta tartózkodás miatt mostaná-
ban nehezebben voltak hitelczélokra hozzáfér-
hetök, mint egyébkor. Föleg e körülmények-
nek kell tehát betudni a bankjegyforgalom
nagymérvü expanzióját. A legközelebbi hetek-
ben javulást remélnek ugyan a belföldi pénz-
piaczok, de tekintettel a németországi hely-
zetre, nem hiszik, hogy január hó folyamán
az adóköteles bankjegyek eltünjenek a forga-
lomból.

A tözsdén sem következett még be az
általában várt javulás. Még a szorosan vett
tökebefektetési téren sem, ahol pedig legelsöb-
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ben nyilvánul a januári szelvénybeváltás ha-
tása. Itt ép ellenkezöleg azt látják, hogy
járadékok árfolyama csökkent. Ezt nyilván
porosz consolok árhanyatlása okozta, amely
ismét abban találja indokát, hogy a német-
országi pénzszükséglet miatt ezekböl a papi-
rokból nagyobb tétel került Berlinben piaczra
és mivel a német állami pénzügyeknek nin-
csen olyan bankármentorja, mint például ná-
lunk a magyar államnak a Rothschild-csoport,
a tömeges kinálat hirtelen árcsökkenést idé-
zett elö. Ha pedig a porosz consolok ol-
csóbbodnak, akkor érthetö, ha a magyar
aranyjáradék és magyar koronajáradék sem
tarthatja meg árfolyamát

A rejtett tartalékok kezdenek közbeszéd
tárgya lenni a tözsdén. A Prágai vasipar
részvénytársaság reáiranyitotta ezekre a figyel-
met. Most már a Rimamurányi vasmünél is
látják ezeket a tartalékokat, söt kombináczióba
veszik azt is, hogy e társaság is visszafizeti
részvénytökéjének legalább egy részét- Monda-
nunk sem kell, hogy ez alaptalan kombináczió.
Csupán az igaz, hogy a társaság, amely éve-
ken át a folyó bevételekböl fedezett igen költ-
séges beruházásokat és leirásokat, jövöre —
miután e beruházások sorozata egyelöre- le
van zárva — magasabb osztalékokat fog
fizetni az eddigieknél.

A Budapesti közuti vaspálya részvények
árjavulását is a rejtett tartalékokkal indokol-
ják. Tudni vélik, hogy a társaságnak igen ter-
jedelmes telkei vannak, melyek birtoka a vil-
lamos üzemnél felesleges, és hogy milliókra
menö készpénze is fekszik itteni pénzintéze-
teknél. Hogy ily körülmények között mire való
volt a részvény tökét 10 millióra szaporitani.
annak indokait a fövárossal megkötött szerzö-
désnek részletei tudnák megmagyarázni.

Némileg feltünö a Magyar általános kö-
szénbánya-társaság és a Salgótarjáni köszén-
bánya-társaság részvényeinek áremelkedése.
Ezekben a részvényekben a fuzió-tárgyalások-
kal kapcsolatosan erös contremine keletkezett,
amely most nem tudja a szállitandó darabokat
megszerezni. Az áremelkedés tehát tisztán
börze technikai okokban találja magyarázatát és
ez okból alig számithat tartósságra.

Ausztriában uj , esztendötöl fogva más
alapon kerülnek megadóztatásra a részvény-
társaságok. Képzelhetö, hogy az adó nem lesz
kevesebb és egyes társulatok ugyancsak su-
lyosan fogják érezni a fiscus kezét. Különösen
egyes gazdag vasutakra rónak majd ki na-
gyobb terheket. Igy a Bustiehradi vasut, a
monarchia egyik legjobban szituált közleke-
dési vállalata. "400,000 forinttal fog több adót
fizetni. Az osztrák-magyar államvasut valami-
vel kedvezöbb helyzetben van e tekintetben,
mert adóját az 1897-iki eredmény alapján
szabják meg, amely tudvalevöleg nem valami
fényes. Adószolgáltatásainak többlete tehát
nem fogja lényegesen alterálni a részvények
ez idei jövedelmezöségét.

Ipar és kereskedelem.
Wittgenstein lemondása. A bécsi tözsdén ma

nagy mozgalmat keltett az a hir, hogy Wistgenstein
Károly, az osztrák vasipar fömatadorja lemondott
összes igazgatótanácsosi állásairól. Mindazon rész-
vények, amelyek Wittgenstein-féle vállalatok papir-
jai, erre a hirre csökkentek. A lemondás indokait
a prágai vasipartársaság ismert dolgaiban kell ke-
resni. Wittgenstein ur különben könnyen elvisel-
heti azt a veszteséget, amely öt abból éri, hogy
nem kap ezentul tantiémet vagy tiz társaságtól,
amelyek igazgatóságában bennült, mert köztudo-
más szerint ez az ur immár sokszoros milliomos.

font volt, mig 1897. deczember havában 41,334 536
font. A kivitel értéke 1898. ugyanez idöszakában
20,975.408 font volt, mig 1897. deczember havá-
ban 19.320156 font. A mult évben a behozatal
ériéke 470,604.198 font volt az 1897. évi 451,023.960
fonttal szemben. A kivitel a mult évben 233.390.792
font, 1897-ben pedig 234219.708 font értékü volt.

A tanonczidö lakatosoknál. A lakatosok
ipartestülete körrendeletet intézett tagjaihoz, amely-
ben felhivja öket, hogy jövöben ne szerzödtessenek
oly inasokat, kik három évnél rövidebb idö alatt

akarnának felszabadulni. A rendeletet azzal indo-
kolja az ipartestület, hogy a lakatosmesterség oly
nehéz, hogy azt még az elöirt három év alatt sem
lehet alaposan elsajátitani. Másfelöl ezek a korán
felszabadult segédek nehezen kapnak, ha egyáltalán
kapnak munkát, folytonos nélkülözéseknek s nem
ritkán elzüllésnek vannak kitéve, testileg elsalnyul-
nak, korán munkaképtelenekké lesznek s régül leg-
nagyobb részük a szocziálizmus karjai közé dobja
magát. Az ipartestület reméli, hogy intézkedésével
• bajokat orvosoku fogja.

Köbányai sertésplacz, jan. 7. Magyar elsfl
teniü: öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
félüli sulyban) 45.50—46. kr-ig. Közép (páronkint
800—400 kilogramm sulyban) 45—-460krajczárig.
fiatal nehéz (páronkint 820 kilogrammon felüli
sulyban) 47 5 - 4 8 5 trig. Közép (páronkint 251
820 klgrig terjedö sulyban) 47-5—48 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedö sulyban; 47—47*5
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr, felüli sulyban
46 5—47 krajczárig, közép (páronkint 240—200
kflogramni sulyban) 46—465 krajczárig. Könnyü
páronkint 240 kilogrammig terjedö sulyban* 43.—44.
krajczárig. Sertéslétszám: 1893. jan. 5. napján
volt készlet 35130 darab, január 6-án felhajtatott
761 darab, január G an eiszállitUtott. 892 drb,
január 7-éro maradt készletben 86019 darab.
A hizott sertés üzletirányzata változatlan.

Budapesti konzum-sertésvásár, jan. 7. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levö székesfövárosi
konztuu-sertésvásám 1699. január 6-.au érkezett
ISO drb. .Készlet 138 darab, összes felhajtás 258
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 183 drb
elszállittatlan maradt 75 drb. Napi árak:, 120—180
kilós- 45—47 kr, 220—280 kilós 45^47 kraj-
czár, 320—330 kilós 46—47 kr, Öreg nehéz 46
krajczár, malacz 40. krajczár. A vásár ban*
gulata iaiiyha volt.

Pénzügy.
A bosnyák vasuti kölcsön. A mai tözsdén

kerültek elöször forgalomba a 4 1/2 %-os bosnyák
vasuti kölcsön czimletei. A kötvényekben 101.30—
101-60 forinton fordultak elö kötések és az elsö
jegyzés a kibocsátási áron felül állapittatott meg.
Bécsben szintén ma vezették be a papirt a tözs-
dére.

A német birodalmi bank. Berlini jelentések
szerint a birodalmi bank mai tanácsülésén dr.
Koch elnök kijelentette, hogy a kamatláb leszálli-
tására ez idö szerint nem forog fenn ok. Eszerint
Németországban még egy ideig érvnyben marad a
hat százalakos kamatláb,

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, január 7.

A téli évad.
Az elsö "idényszerü" hozatalkimutatás!

Szemben a mult heti 162:434 métermázsát tevö
buzaszállitással a mai napon nyilvánosságra került
statisztikai heti jelentés szerint e héten mindössze
40.957 métermázsa buzát szállitottak fel. tehát
benne vagyunk már a téli évadban, noha még
(vagy talán már?) veröfényes szép idö van oda-
künn.

Jeleztük ujévi számunkban, hogy a viziuton
való szállitások befejezvék, ennélfogva a vasuti fel-
hozatalra maradunk mostmár utalva néhány hétig,
meglehet: néhány hónapig. Mondottuk egyuttal,
hogy a szárazföldi felszállitás utján mintegy 40000
métermázsa buzára lehet számitani hetenkint. Ez
aránylag még sok. A január hónapnak elsö heti
felszállitásai majdnem sohasem tettek többet. Az
elözö évek korrespondeáló havában a buza-
hozatal következökép alakult:

év
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892

ezer
metermázsa

20
43
24
15
45
32
60

év
1893
1894
1895
1896
1897
1898

. ezer, •< *
metermázsa

26
41
40
17
34
25

- Kifejtettük ugyanez alkalommal, hogy tekintettel
a kimutatott elég tekintélyes helyi raktárra, a
január-februári hónapok szükséglete még jóval
csekélyebb felhozatal, söt esetleg valamivel élén-
kebb lisztüzlet mellett is teljesen fedezve lesz,

Már pedig a lisztüzlet nemcsak hogy nem élén-
kül, hanem napról-napra rosszabbodik és ily körül-

mények között érthetö, ha a malmok csak áren-
gedmények után hajlandók vásárolni.

A mai lanyhaságot különben a kedvezötlen
külföldi hirek is élesztették és ezek hatása annál
mélyebbreható volt, mert, miután vizkeresztkor
épen csak nálunk szünetelt a forgalom, két napra
való lanyha momentumot kellett megemészteni.
£ momentumok pedig voltak feles számban.

Argentiniából kedvezöbb hirek érkeztek ;
Minneapolisból, a hires amerikai malomvárosból
jelentették, hogy az ottani jelentékenyebb malmok
redukálták az üzemet. Az Ohio állam mezögazda-
sági bizottsága az öszi buzavetések állását száz
százalékra, a Nebraska államé kilenczvennyolcz
százalékra becsülte. Az atlanti kikötök elszállitásai
csökkentek ; az Unio nyugati államaiban hóesés
volt. Hát mindez épen elég ahhoz, hogy az ame-
rikai tözsdéken beállt irányváltozás érthetö le-
gyen. Számszerint, tegnap és tegnapelött, másfél
centig terjedö csökkenést tapasztaltak a buzaárak
Chicagoban és New-Yorkban, a lisztjegyzések pedig
tiz centtel olcsóbbodtak.

A mai európai piaczokon szintén nyugodt volt
a tendenczia, noha számszerinti árcsökkenést csak
Liverpool jelzett, ahol ötnyolczad pennyvel csök-
kent a redwinter ára.

A határidöpiaczon valóságos deroutot láttunk.
Az egyes terminusok tiz krajczárig terjedö árcsök-
kenést tapasztaltak és zárul a buza márcziusra
9 56 forinton, áprilisra 9*41 forinton, októberre
8*39 forinton; a márcziusi rozs 8 1 1 forinton, a
tengeri 4*86 forinton, a zab 5*77 forinton.

A kcszáru-piaczon elkelt mii;tégy SOOO me-
termázsa magyar buza 7Vs—10 krajczárral olcsóbb
áron. A többi czikkben alig volL forgalom átlag 5
krral alacsonyabb árak mellett.

Elöfordult •készáru-eladások.

éuza. Tiszavidéki: 100 mm. 80 k.'10.65'
frton sárga, 100 mm. 80 k. 10.65 frton, 100 mm.
79.5 k. 10.70 rfrioTi, 100- ram. 79.3 k. 10.65
frton, 100 mm.'79.6 k. 10.7*0 frton, 700 mm.
80 k. 10.70 frton, 200 mm. 79 k. 10.62-5, frton,
100 mm. 78.5 k. 10.625 frton, 1700 ram. 78 k.
10.61-5 frton, 100 mm. 78 k. 10.40 forinton
sárga, mind három hónapra. ^

Pestvidókii 500 mm. 79 k. 10.42-5 forinton
sárga, 200 mm. 78*3 k. 10.40 forinton sárga, 150
mm. 78 k. 10.32 5 frton sárga, 200 mm. 77*2 k.
10.50 frton, mind három hónapra.

F.-Magjarj 200 mm. 80 k. 10.31-5 frton
sárga, 100 mm. 78 k. 10.45 frton, mind három
hónapra.

Rozs. 100 mm. pestvidéki Budapest par.
£.—- forinton, 100 mm. Budapest 8.05 forinton
készpénzben. .

Zab: 100 mm. Budapest 6.— forinton, 100
mm. 5.90 forinton, 150 mm. 5.85 forinton, kész-
pénzben.

Tengeri. 200 mm. Versecz 4 frton, 100 mm.
Szarvas 4.20 frton, 200 mm. Budapest 4.65 frton,
készpénzben.

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

Hivatalos készárajegyzések.
% g 100 klgr.
I I készpónz-

Itza ó tiuavidL

. psstvidéld

, fchérm. \

ára

firtölfrag

10.15 10.25
10.40 10.50
10.65 10.70

fcilO 10.20
10.36 10 45
10.60 10.66

100 klgr.
készpéns*

ám

trtó!ffii>

9.95 10.10
10.35

10.55 10.60

na

am

H l

78 10.15 10.25
78 10.40 10.50
80 10.65 10.70

szerb 7-4 7.95 8.—
elsörendü 70—72 8.15 8.20
m&sodr. •- *— 8.01 8.10
takarm. CO—62 6.10- fi.ni*
s-esiföz. 62-64 6.70 7."'

sörfözésre 64—68 7.70 Á r,

9.9Q 10.05
10.25 10.30
10.50 10.55

9.95
10.30 10.35
10.56 10.60

W — 89-41 6.70 ti.'wi

6 bániági —
• másnemtt —

káposzta — —.—

BJiS S.iQ
* 6M
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Hivatalos határidöjegyzések.
Déli tözsde zárlata

ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, január 6.

buza $.64
9J5O

S."lti 8-20 S-22 —

tengeri

repcze

4.83 4.91 —

5.78 5.5I5

. márczius !-'.•"••
. április 9 44
október —.—

. noreoiber —•- -

. márczius 8.14

. apn!i< —.—

. oktober —.—

. november —.—

. május 4.SG

. november—.—
. október —.—

. márczius 5.7G

. október —•— —.— —.— —.—
. november —.— —.— —.— —.—

.augusztus 12.20 12.30 l ± 3 0 12.40

Elötordalt határidökötések.
Délelött. Buza márczius 9.63—58—59—56

—9.53 forinton, április 9.4?—44—46—9.45 forin-
ton. — Rozs márczius 8.18—19—13—16—9.14
forinton. — Tengeri május 4.S9—4.87 forinton. —
Zab márczius 5.82—5.76 foriaton.

Délután. Buza márczius 9.57—9.54—9.56
forinton, április 9.45—9.40—9.42 frton. Rozs már-
czius 3.13—3.10—8.11 forinton. — Tengeri május
4.87—4.I6 forinton.— Zab márczius 5.77 forinton,
Repcze márcz.-ra —.— frton.

Raktárállomáay:
Közraktár: Buza 169Ö0G mm. Rozs 12200

mm. Árpa 66900 mm. Zab 42100 mm. Tengeri
Ö400 mm. Liszt 9<s00 mm.

Raktárház .Buza7SSTA mm. Rozs5074mm.
906 ram. Zab 411 ki mm. Tengeri — mm.
1210 mm.
SJlos : Buza 40100 mm.

Gabonaforgalom :
1899. január 5.

érkezeit elszilStfatotl
m e t e r m á z s a .
6847 —

Vrpa
liszt

buzából.
rozsból .
árpából.
rabból .
tengeriböl

348*-
907

2654
2üö
101

BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.^
Budapest, január 7.

A mai tözsdén eleintén ugy nemzetközi érté-
tek, mint helyi papirok szilárd irányzatot követlek,
•ie az üzlet folyamában az árfolyamok lanyha kül-
földi jegyzésekre csökkentek.

Az elötözsdén. Magyar hilelrészvénj 391-25
—392.10, Jelzálogbank 250.25—251.50, Osztrák
Uiiteirészvény 361.50—061.95. Osztrák-magyar ál-
lamvasut 363.40—364.25, Közuti vaspálya 3S1.—
—381.60. Villamos vasut 226.50—227.50, Rimamu-
ránvi 298—299.60. üsgryar általános köszénbánya

• 110—112.5O.
A (téli titzsdén elöfordult kötések:

Közuti vasut 380—381, Villamos vasat 227—228,
Magyar hitelrészvény 390.40—391.1 a. Magyar jelzá-
logbank 250.— Magyar leszámitoló bank 263.50,
Rfmamuranyi 2ftö—29S.25, Osztrák lütelrészvéay
360.40—36I.90, Déii vasut 60.—, Osztrák-magyar
államvasut 362.75—363.80, Adiia 224.—, Magyar
vasuti forgalmi bank 258.50, Köbányai polgári
33.75—i?4, Magyar általános köszénbánya 113—114*
Aszfalt 223.—-. DraseKe 345, Belvárosi takarék-
pénztár 104. Bosnvák 4'ls^-os kölcsön 101.30—
101.60. 4.5oA>-os * Jelzálogbank községi kötrény
100.25.

Si/biztositások: Osztrák bitdréarftofekbe*
holnapra 2—2.50 forint, 8 napra 450—5-50 ürt,
január utóljára i$.—9.— forint.

Délátán 1 óra 30 perczkor zámlaak:
JsBlBtf C

i!ag\ar aranyjáratiék 120.25
Magyar koronajaradék 9i.9O
Magyar hitelrészvény 390.40
Magyar ipar és keresk, bank 101-50
Magvar jelzálogbank 249.50
Magyar leszuimioló bank _ 2b3.
Rhnamurunyi vasmrl 296.1—-,
Osztrák hitekészvénf 360.60
Déli vasut 60.—
Osztr.-magyar államTaaat ^® "̂J?
Közuti vaspálya 379.75
ViDacios rásüt 227.—

Délátán 4 órakor zárulak :
jjassár * .

Osztrák liitebrészTény 360.60
Magyar Litelréssvény 390.75
Osztr.-njagyar áliamvasiBl ^*^*~
leszámitoló bank 262.75
Rimamurányi vasmü 296.—
Közuti vaspálya 330.— p ? - ~
Villamos vasut - 227.— 22o.—

120.25
97.80

391.25
101-50
250.—
263.—
297.25
361.-20

61.—
363.20
3791—
225.—

Jsasár 5.
360.50
890.25

2S3.—

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapesti vásárcsarnok.

Budapest, január 7. A vasári forgalom: Haa-
nál forgalom élénk, árak szilárdak. Baromé-
nál élénk, árak emelkedtek. — Balban lanyha,
árak szilárdak. Tej ea tejtermékeknél élénk,
árak szilárdak. Tojásnál élénk, árak emelked-
tek. Zöldségnél élénk. Gyümölcsnél| élénk, árak
csökkenlek. Füszereknél lanyha. Idöjárás derült,
hideg. A központi fásártesarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek M vá ta] os árjegyzése a következö: Hna.
Mariiahus hátulja I. 52—56 frt, lI. 48—52 frt
Birkahus bátnlja I. 38—40 irt, IL 34—38
frt Borjuhus hátulja L 62—66 ürt, II. 56—60 frt.
Sertéshus • lsArendu 48—50 frt, vidéld 40—44 frt
(Minden 100 kilónkinL) Kolbán füsiölt 64—80 kr
(kilonkint). Sertéazsir hordóval 55-5—56*5 frt (100
kilonkint). — Baromö (élö). Tyuk 1 pár 1.10—1.40
frt Csirke 1 pár 0.80—1.40 frt. Lud hizott kilon-
kint 50—54 kr. — Különtélék.io}** 1 láda (1440
drb) 35*0—360 frt Sárgarépa 100 kötés 2—4
frt Peüwelyem 100 kötés —.— frt. Lanctt m,
IM) kiló 7—9 frt Bab nagy 100 kiló 7—9 frt.
Paprika /. 100 ü le 30—60 frt, lI. 20—30 frt Vaj
I. rendü küónkintO.70—0.80 frt Tea-vaj küónkinl 0.80
1 0 0 frt Burgonya, rózsa, 100 kiló 1.60—2.00 frt
HalaiBanaa (élö) 0.60—L—frt 1 kiló. Csuka (élö)
S0.0—1.— frt 1 kilo. Ponty dunai 0.50—0Ju frt.

Szesz.
Budapest, január 7. Finomitott azeiz

nagyban 64:50—55.—. Finomitott siesz kicsiny-
ben 55.25—55.50, ÉleszUS szesz nagyban 54.50
—55.—, Élesztöszesz kicsinyben 55.——55.25,
Nyersszesz adózva nagyban 63.50—54.—. Nyers-
szesz adózva kicsinyben 54.25—54.50. Nyers-
szesz adózatlan (exknt) 14.- 14.25. D'ena-
taráit szesz nagyban 21.25—21.50. Oenaturált
szesz kicsinyben 21.75—22.—. A kontingens nyers-
szesz ára Bpesten 17.75—18.— fri. Az árak 10.000
literfokonkint hordó' nélkül, ab varat Budapest,
készpénzfizetés mellett értendök.

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs, január 7. Az effektiv üzletben lanyha

volt az irányzat A határidöpiaczon is lanyha volt.
Köttetett: buza tavaszra 9.56—9.57—9.53forinton,
zab tavaszra 6.09 forinton, tengeri május-juniusra
5.20—5.18 forinton, rozs tavaszra 8.35—8.34 frton.

Hivatalosan jegyeztetett:
Köttetett: buza tavaszra 9.53—9.54 forin-

ton, rozs tavaszra S.34—8.35, tengeri május-
juniusra 9.18—9.19 forinton, zab tavaszra 6.08—
6.09 forinton.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, január 7. Az elötözsdén szilárd irány-

zat uralkodott, amire nézve hatással volt a franczia
pénzügyminiszter megnyugtató kijelentése a politikai
helyzetröl. Utóbb lanyhulás állott be arra a hirre,
hogy Wiltgenstein lemondott összes állásairól.

Az elötözsdén: Osztrák hilelrészvény 361.25—
361.85, Anglo-b. 155:25, Unionbank 295.50—296,
Osztrák-magyar államvasut 3G3.35—364.35, Déli
vasut 60.25—61.—, Tramway 565.—, Török do-
hány 122—122.50. Alpesi bánya 196.75—198.75,
Prágai vasipar 967—964.—, Fegyvergyár —.—
Osztrák koronajaradék 101.90, 'Török sorsjegy
58.90—59.—, Német márka 58.90 forinton.

A déli tözsdén : Osztrák hitelrészv. 360.25,
Anglo-bank 155.—, Bankver. 266.50, Union-bank
295.5Q. Lánderbank 239.50, Osztr.-magyar .állam-
vasat 363.—, Déli vasut 60.25, Elbevölgyi vasut
259.—, Északnyugati vasut 243.—, Török dohány-
résxveny 122.—. Alpesi hánya 194.00. Májusi
járadék 10L60, Török sorsjegy 5*8.50, Német márka
58.96, Fegyvergyár 205.— forint.

Délután 2 óra 30 perczkor jegyeztek:
4-2*/»-os papirjáradék 101.40, 42%-os ezüsljáj:a-
dék 101.35. 4°.'o-os osztrák aranyjáradék 120.-15,
Osztr, koronajaradék 101.90,1860.sorsjegy 14025,
1S64. sorsjegy 194.—, Oszü-ák bilelsorsjegy 197.75,
Osztrák hitelintézeti részvény 360.50, Angol-osztrák
bank 153.30. Union-bank-részvény 295.—, Bécsi
Bankverein 266. - , Osztrák Lánderbank 240.—,
Osztrák-magyar bank 943.--, Osztrák-magyar ál-
lamvasut 363.—, Déli vasutrészvény 60.—, Elbe-
völgyi vasut 258.—, Dunagözhajozási részvény
443.—. Alpesi hányarészvény 194.25, Doiiányrész*-
vény 121.7-5, 20 irankos 9.541'2, Császári ür. vert
arany 5.71, Londoni vátóár 120.45, Kémet bank-
váltó 58.95, Tramway 560.— — Az irányzat
javult.

Bécs, január 7. A déli tözsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák hitelrészvény 360.25,
Anglo-bank 155.50, Bankverein 266.50, Union-bank
296.50. Lánderbank 240.25, Osztrák-magyar állam-
vasut 363.—, Déli vasnt 60.—, Elbevölgyi vasut
258.25, Észak-nyugoti vasut 243.50, Türök dohány-
reszvény 122.—, Alpesi bánya 194.50, Májusi jára-
dék 101.45, Török sorsjegy 58.30, Német márka
59.—, Német márka ultimon 58.86

Frankfurt, január 7. (Zárlat.) 4'2°'o-oa
papir-járadék 101.30, 4.2° o ezüst-járadék 101.10,
4°/o-os osztrák aranyjáradék 101.65, 4°o magyar
aranyjáradék 100.50,' Magynr koronajáradók 98.15,
osztrák hitelintézeti részvóuy 226.20, osztrák-
magyar bank 157.—, osztrák-magyar államvasut
154.70, déli vasut 27.50, bécsi váltóár 169.45,
londoni váltóár 204.02, párisi váltóár 810.—,
bécsi Bankverein 133.50, villamos részvény 159.SO,
3°/o magyar arany-kölsön 87.50, Észak-nyugati
vasut —."—, Elbavölgyi vasut 130.—. Az irány-
zat gyenge.

Frankfurt, január 7- (Utótözsde.)
tiák hitelrészvény 226.—, Osztrák-magyar
vasut 154.90, Déli vasut 27.50, Alpesi
részvény —.—. Bécsi Bankwerein —.—.

Osz-
állam-
bánya-
4°/o-os

magyar aranyjáradék —.—. Az irányzat csendes.

VIZÁLLÁS.
— Január 7-én. —
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M e g j e g y z é s e k : A z ország észak-keleti szélén kevéa
csapadék volt: maximum Lippán 8 mm. hóban.

A Duna Pókénál, Mohácstól Ujvidékig és Orsovánál apad,
a többi helyeken árad. A Tisza felsö szakaszán Csapig apad, Tokaj-
tól torkolatáig árad. A Diára és Száva felsö szakaszaikon apadnak,
alsó szakaszaikon áradnak.

HclTenkinti jégzajlás van a Duna, Rába, Váj, Tisza, Sza-
mos, Bodrog, Latorcza, Sajó, Hernád, Sebes-Körös, Maros, Temes,
és Bégáti.

Helyenkint áll a ;Ó2 a Szamos, Ondova, Körösök és Maroson.

Felelös szerkesztö: Kálnoki Izidor.

UTMUTATÓ.
Gyógyszertárak.

CASCARADfill^á^
mxékrmkodém, pyomor-. májbal, mépga»ia> ol hl'
áém, mmmyér, vértódulém, fo/fujám ellea és mint vér-

ttsztitó. 5U0 e&3merés l.Ki doboz 1 frt 10 kr., Ka doboz 60 kr.
' •a " ' 7 § gyógyit bámulatos sikerrel a BADITZ-féla
L Q f l l f A A f 1s*ay-tiuld 1 üveg 50 krajczár, késziti egye-

I U l i f l l U I tár, Budapest, Jórsof-korut B4. mi.
^m^^Z^mmm^m^ (Baross- és Nap-utcza között.

Elsörangu czégek.

Munkácsi Adolf órás és ékszerész
ajánlja dusan felszerelt raktárát, n. m.: arany-,

ezüst-ékszerek és órákból a legolcsóbb gyári árakon.

Budapest, Muzeum-körut 33.
(A Muzeum átellenében.) Árjegyzék kivánatra ingyen és

bénnentve.

Szállodáké

Gundel János
István föherczeg szállodája.

A Táros közepén a lánczhiddal szemben, k i látással a budai
h*S7«kr« é s a.királyi várpalotára. A göz haju és villamos vasut
aUomaa közeiébn. Sxlg-ora t i a z t a s á g , pontos szolajáUtt,
kltfiaö aarrar • ftaaczia konyha, bamlaitatlan legjobb

italok.
Olcmé érmk. FOrdök a háxbmn.

Vendéglök.

Barabás József ISfifi8»
BaxiW kazslt kittnö ttagyar konyba, baniaitoUan J6
borok, fessea osapolt cdr Mérsékelt ár Fontos kiszolgálás

Intézetek.
F«neiére, Pesti biztositó-intézet.

Aiaptüke 4 saiUlö kerona- ?iy(!reség- es dijtartalékai- valamint
évi dijbevétele: 95 nVHió korcna. Elvállal tüz-. jég-, szállitmány'
élet- és ba!eseibizlo?iláiokat. Küzpunti irodái : V., Sas-utcza 1O.

saját Jiazában.

Takarékpénztár é s Országos Záloffkölosön
•IM»iMIái»É«ÉtiBen2etettTészvénvtóko: 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 korona
Közpooti teodája ea váltóüzlete : Andrássy-ut 6. Fiók : Xorena-
t i a r f a; mtnn U. Zálogfiókok: K á r o l y k ö r u t 18. Király-utcza
• ". J*ssaf.k3rat 12., Zsibáiws-ntoza iöpoitivalj szemben.
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Lególcsóbb árak!
Elképzelhetö legnagyobb választék.

Habos tiszupamut d i va t sz*v*t«k méterenkint I35.52.
65, 75, 95 kr., I frt. 1.20, 1.25, L45, 1.50, LAS. 1.95, S.IS stb.
tmiaáen báli szinben kaphatók.

S e l y e m s z ö v e t e k zz összes estél y-s zinekben méteren-
k i n i á 52, 65, 78, 88, 95, SS kr, I Irt 2S( 1.45, 1.75, 1.95 stb.

Virágos pamut-, se lyem- és n t t é s i S v a t e k minden-
féle parasztkos ztimölhöz legnagyobb választékban.

Arany- é s ezOstaf&ll az összes báli-szin«kbea méteren-
k;nt4Sés62kr.

-ruhaszövetek a legujabb kivitelben.
L e g f i n o m a b b l é g i obb p o n g l s I m p r i m é pomp ás d e s si-

nekke l I frt 23 krtól f e l j e b b .
P o m p á s u j d o n s á g o k a l e g s z e b b s z i n á r n y a l a t u és k i z á r ó l a -

g o s a n uj genre-ü f r a n c z i a k ü l ö n l e g e s b a t t i s zt o kb a n,
m o u s s e l i n e d e l a i n e - e k b e n , s e l y e m z e p h i r e k b e n , habos ,
e l e g á n s alkalmi ö l t ö z é k e k h e z , m i n d e n f é l e árban.

S z é p fe h i r á j o u r b a t t l o s t o k m é t e r enk in t 19 krtól f e l j e b b .
E o r u * j o u r s o p h l r s z i n e s s á r o k k a l , k i tünö minöség ,

m é t e r j e 10 kr. Siemáosiós oeeasiél

WIEN,
VI, Mariahilf erstrasse

D u s t a r t a l m a min t aj?v aj ieméavek és képes fax iaag i d ixaUapok aTid.ékre kira natra ingyen és bérmentve küldetne k.

-rutátesne esad-
asM*.

:tál£vef
10 kr.

Valódi csak fenti védjegygyeJ kapható min-
den gyógyszertárban.

; Föraktár \
Ksrölsti-giögyszertár, Korienai, U a sttttt.

jfilarczos-kostamök szövetböl
a legjobb aUeuszerfl caUnh61, TftgT

más jó szöia'oHböl varrva.
6 1 c rU, teljes ii»«oi frt 3.80,
fraaó-'zok, ramatUc, m«dv*k,
mmsoioik, l*nnr«l zsidók stb.
darabonkint 3 frttól 6 Irtig. Csopor-

toknak eugedmeny.

Cotillion-rendjelek
tOO db BO km, CotiUon-rcndjel,
zyüjteciéayek egv boritékbaB 4 db,
bcniéioakint 3 kriél SO krig.

Tesbilák ét trftfás baziroksik
Vnszazisradt hibát an áruk legna-
gyotb válauti-ka, LözltJk nagyér-
tét a darabok, 100 dbonkint 4, fi, 10,

20 egészen 109 iHig.
Leiijatt ériekes citiiiiiB-tiorak

legnagyobb Tilaiztékban. L-^jotbaa
öss/evfticgatott grQjteraéavck Bdb
S em S frt, IZ db 5 irttól

SO irtig.
Tréfás és kcsikus isaogszerek

tréfás zenekaroknak. 0 ejcierr* 2 frt
*» kr. 12 emfi«t.-o 4 irt du kr.

Headez5i é s egyleti jelvények, fém- ea email-
taacxreaaleka bájos minták kivánatra megtekintésre

küldetnek.
Szimnromata dastartalmu keialogas ingyen.

Bix' Faseliiiig-VeMandtSS/,?;'.:'^
Tefefcn 22O9 SOrgÖnyczim : Rix Wien, ll.

Kekünk bematatott sz m k l u ff
btt«l*a kfiuonatirat iolytán *s«n nogyed*
•xásaA óta f •oniUó rendelö-Intézet a lecmole-

erekben ajánlható.

TITKOS BETEGSÉGEKET,
k o g r o m ö f o l r á B o k m t em m e k Bt
tém utábm/mit, am mlovona
lémmk, m bu/mkór utókSvm
i b é f l é t b á l

mmk, m bu/m
imbérfoljréat,
mint ld

bakát, am BnfartSMta-
"" fórfiorö, magBm'

_ _ smónyalt, nSknél
bármonnylra IdOltok la, vala

Dr. GARAI ANTAL
orrot-, sebész*, «zo3ié«- és sz!ilé°ztudor 7. cs. kir. oszt.-föorvog

Budapest, Belváros, IV. ker., Kigyó-utcza 1. szám.
ll. emelet. Bejárat a lépcsönól.

Rendel naponta délelött 10 órátói egész délután 4 óráig, este
? órától S máig.

Dijazott levelekre lecnagyobb figyelemmel váiaszoltaük és ey^aT-
sze:ci>rol is gondoskodva lesz.

« n— ttoknak kÜiSn váruteram. ^akn»
Ugyant-U iregjetent os a szerzönél: Dr. GABAI AirTAL-nál

megrendelhetö :
i >' KÉPSZERÜ UTMUTATÓ. = « « -

Már a 12-ik kiadáaban megjelent) a nemi betegségek és ezek
é?r«zerü gyógykezeléséhez czimü könyv, volt ara2 irtOG kr., most
c»ak SO kr. A kinyy jól becsomagolva lesz elküldve, 1 frt be-

küldése mellett bérir-euLve, vagy i'O kr utánvét mellett,
A ki.nyv ta r ta lma : I. Az ivarszervek leirása. lI. A nemi élet
ébredése. IU. Az önfertöztetés s az éjjeli jnaröinlések IV. Hagy-
csotakiuttripper) és hivxy-csüsziikületak.V. Aiaujakór (siphLüs), Vi.
A iehérfolyas. VH- EJsyeagüSt iérlierö. VIlI. Nöi magtalanság.
X. A z ivarszervek öjbe.éledésének fötéuyazöje a pruslituzio.

L: -

Csi
az én 185 em. óriási hosszu Loreley-hajammal, amelyet én az általam feltalált kenöcs 14 havi
használata folytán nyertem s a mely a leghirnevesebb orvosi szaktekintélyek által, mint az egyedüli
eszköz van elismerve a haj ki nem hullása, a haj megnöyésének elömozditása és a hajhagymák meg-
erösödésére ; ez az uraknál teljes és erös szakállnövést eszközöl s már rövid használat után ugy a
hajnak, mint a szakállnak természetes fényt és teljességet kölcsönöz és megóvja ezeket a korai szür-

küléstöi a legmagasabb korig.

viEgy tégely ára I—, 2*—• 3-—, 5.— frt. Postai szétküldés naponta a
minden részébe a pénz elöleges beküldése, vagy utánvét mellett a gyári

raktárbél

Csillag
I., Seilergasse 7. sz.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Minden szó 2 krajczár. Elöre fizetendök készpénzben, levélbélyegekben vagy

postautalványon.

szelvényére irni; esetleg közönséges levélben is lehet a szöveget s a
könnyen kiszámithatja az apróhirdetés árát.

Kiadóhivatal:

VOL kerület, József-körut 65 . szám.
Mmdeaki

APRÓ HIRDETÉSEK ÉS ELÖFIZETÉSEK
az

ORSZÁGOS HIRLAP
részére felvétetnek kiadóhivatalunkon kivül (VIII. ker.

József-körut 65.) a következö üzletekben:

I. ker., Tárnok-utcza 22.*" •**£££&
n.

iv.
iv.
iv.
v.
v.
v.
V.

VI.

fö-utcza 7. sz. alatt
Kecskeméti-utcza 14.
garisch-bazár
Petöfi—tér 3. szán
]f agykorosa-itcza 20.
Dorottyaütcza 13. sz.
Váczi-körut 6.
r/ipót-kont 22.
Jeréz-körat 54. szán

Weil TdiiM,

Erzsébet-köret 50. száa
" Erzsébet-körut 7. s z a

VII. M

VU.
VID. ker., a Jiemzeti szinház Krfc.
e ugyane helyeken mindennemü fefvüagosftisok kész-

ségesen megadatnak.

,Poste-restante" hirdetések bélyeg-
illetékesek.

Apró hirdetések 20 krajczáron alól
nem közölteinek.

LEVELEZÉS

Xct szép Jiatal leány
t é é ó b j i L l k !

p J y £
ismeretségét óbajtia. Leveleké! "Abrásds* SÜk*" és
-Ideális barna^ jelige alatt kérünk Hmieiöbb a iaadö-
hitaiaiba. 73á6—1

^ p levelemet? l'sf-e, jól
megMam benne mindent f Komolyan

fcértlezlek mo-i, aranyos kis szökém, hogy hová akarsz
menni, azaz mikor kezdjük már meg mi is a mnlmtást.
Mindenki mulat, csak mi ketten nem! Annyi ujság" Irj
édes fc:.s fiam, szerptö Barnádnak. "i35é—1

1 ? o n okvetlen oti. tezek. VeXiem jjegye-
i S J ket a szinházba s igy onnan.. oda, fogunk
menni. Jö ? Kdes angyalom, de örülök, hogr láfnailak-
OM, csókol Önlö.iföd. " 7332—1

Mé£ mindig haragszol ? Ertesilsd sürgösen
i m á d ó d a t . 7 3 3 6 — 1Csillag.

t~ve;*» van a kiasiófeiisratalban Pirosbta-
rnstól. 733S—1

Igazan jobb jeligét nem válaszihatott
• volna, mint fit. Ismeri jól magamagát.'

Tsak arra vagyok kiváncsi, mikor fogja már mefen-
jfáni. hojy látha^arn. Utolsó levelében megigérte, hogy
"?—2 nap mulva ir. de mindeddig egy sort sem kaptáin.
Ijen kérem, irjon már a majára folyton gond©?© Zágá-
nak. 1330—1

óhajtanók a jégen szórakozni.

hen ivszfsfilnek. n\eri én a Ipgrövi<Hb>b idö alatt meg-
tanitent. S/ivcs ajánlatot ^Jé^drályDö" jeijs^re térek
v. fop kiadóhivatalába. 7310—1

Bárcsak mindig olyan édes jókedvedben
viliiül, mint mikor legttlüfebi aranyos

soraidat irtad. Okvetlen iogom holnap tenni tiszteiéi*^
niei." ARÜ az ui dolgaimat illeti, hál van j«» sok és
egéiz bofdo^ vagyok, hozf olr melegen érdeklödöi
irántam. A holnapi viszontlátás!* kezeit csókolja Saavi.

73as^i

Tehát már nem akarsz velem levelezni!
•• Sejtettem már egykét hét elött is,

ineri o?y ritkán es keveset irtál. Igazán nem tndom,
hogy mirFt harajiitlhat<z reám. de hojr haragszol,
abban bizton vugyok. Legutóbbi 1 soros lévefezölapod-
ban jelezted, hoty ni-ijd Szilveszter-estéröl r^zietesen
irsz. Semmi bir roiad. B o r z a s z t ó . . . . Aranyosom, ne
haragudj és irj csókoló és téged roppant szeretö M.-naaY

7352—1
ReJauert nnead!i»-li Samsta; nicht nach
Wien fakren xn köimen. SSÜS—1

Stefjcrl.
i ill I i I a ^ a e s s a ? Q £ I kéiségtteejt. Hát nem akarod

j t.^1 • niegérteoi szeavedéseiniet ? Xe iégr oly
kegyetlen, igy már nem barna soká. Hisz neked* csak
akarnod keu, töled f3gg. 25*7—1

Kivánságodnak, mint látod, eleget tettem és
remélem, hogy meg vagy velem elégedve.' A

leveleket majd elküldöm. Holnap oda küldök hozzátok
valami miatt ugy»3 valakit, lehet, hogy iriajd akkor
küEdöm eh Csókol sokszor valaki, azt hiszem, tudod.
hogy ki. 5350—1

Szerdára jelzett lerelét még nem
j g J g kaptam meg. Kegyeskedjék értesi-

teni, hogy táavleg feladtae és hol? Igen szeretném azt
megkapni. — tea esetleg még egyszer irná, ugy kérem
sorait e lap kiadóhivatalába küldeni. — Csókolja kezeit
sokszor. Julius. . . 7348;—1
5 Z Z | Z Malgre • . . étais heureus. üesirerais repe-
JMItfl* ter mérne cela. Serais pas á Bucarest mais
le 12 mérne Ville ou derüiére foi. Ecrivez Mille et
mille. . . . 2Ö43—1

é ki l

gyászoló hölgyet, kivel tejnap este
a Millenniumban egy asztalnál Ültem

és ki e lapot "olvasta, esdve kérem, adjon alkalmat a
találkozásra és irjon .Mérnök" jelige alatt e lap kiadó-
hivatalába. 7346—1
I f a m t f Kedves sorait a 6-ilo lapban olvastam.
J M i JU« Nagyon köszönöm a jókivánatokat., öntöl
függ az én szerencsém. Mikor láthatnám már? Már
évtizedek óta nem láttam. Adja át k. szüleinek kézcsó-
komat és magának is csókolom szép kacsóit igén sok-

F . B / ^ 7344-1

HÁZASSÁG.
fyögyszerész, ismeretség hiányában, ez uton
szeretné megismerkedni egy csinos, háziasan

nevelt fiatal katholikus leánynyal, házasság czéljából.
Megfelelö hozományra reflektál. Leveleket "Siker* jelige
alatt továbbit a kiadóhivatal. 7300—2

ÁLLÁST KERES.
keres egy intelligens özvegy

j HÖ, ki a házvezetésben és varrásban
jártas és a gyermekeket igen szereti. Szerény igényli
Czime a kiadóhivatalban. 7262—3'

leány elszámolásra keres csemege-
m vagy filszeriizletet. Esetleg alkal-

mazást birmily tisztességes üzletben mint feliró- • vagy
elárositónönek. Szives megkereséseket kér "Kauczió-
képes* jelige alatt a kiadóhivatalba. T148—3

au***- keres helyben vag)r vidéken
J JÖ csatádból valo izraelita árvalány,

ki 8 évig mint anyahelyetles egy házban volt alkalmazva.
Minden iebnietben megbizható, kitünö bizonyitványokkal
rendeSkezik. & gyermekeket nagyon szereti. Gazdaság-
ban, baromiHenyésztésben iártas.'Czim a kiadóhivatal-
ban. " 7260—3

vagy idöszaki laphoz szerkesztöül, vagy munka
| társul ajánlkozik kitünö szakember. Esetleg

azok expediálását is elvállalja. Ajánlatok a kiadóba
,Heti lap' czimen kéretnek. 6792—3

ÁLLAST KAPHAT.
óvadékkal felvétetik. Czim a kia-iöhivata!-

7342-4
a ,Ker«skedelmi . Teiyésset"

yiJ czimü mü birtokában,.nielynek titmutatásái
alapján lökpbefekleté* «is clökc-pzetlség nélkfll bárki
2—3800 feriltet. söt föbbel h kerrshcl évente. A müvel
mai naptól — mig a f£f»k<;!y késziet tart - - lesxállltett
irom 1 frt 20 krért ajánlva küldi me-a,Kereskedelmi

é könvvkiadóváUalata Ulpeit, István-ut 2. sz.
* 254I-4

irodalmi vállalat keres' ügvés, szakkcpzelt
J J utazókat Kik e téren már tnilkddtek,

elönyben részesülnek. Bizonyitványt és ajánlatot ,N.
O." jelige alatt továbbit a kiadóhivatal. 7222—4

irodába kerestetik keresztény kisasszony,
pj t i németül és magyarul jól sztenografál

és «zép irása van. Ajánlatokat á kiadóhivatal továbbit
.Dr. S.' jelige alatL 7204—4

BIRTOK-ELADÁS.
^ffSiati hirijktrAtM^t szeretném elcserélni egy
/IIJUIVI UIHUKUIIMI bHdapesti házért, melyhez
egy pár ezer irt készpénzt is adok. Aiánlatot a kiadó-
hivatalba kérek "Birtokos" jelige alatt'. 7226—6

HÁZ- ÉS TELÉK-ELDÁS.
aj kis a VI. kerületben, magasan épült, szabad
kézböl családi viszonyok miatt azonnal eladó.

Czim a kiadóhivatalban. f 7002—7
a község legszebb helyén két sarok és
egy közép telek eladód igea olcsó árért.

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

ELADÁs
, szolid kivitelben elönyös réfikitftietjbre
itkial|iáe> kárpitos- és asztalosbator egyed.

fIL, Bnsébet-korat 23. u . Árjegyzékek
vidékre mgyen és bénnentve.

a föváros legélénkebb helyén, mely-
r_ _ nek igen jó jövedelme van, szabad
eladó. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek "Fod-

rász* jelige alatt 7116-8
fittSi CvAri llftiti nillt ^^ványlappal, mely alkal-
^ J j *2%U UOIII pil l l mas fiiszer-, csemege- vagy
hentes-üzletbe, továbbá egy tizedes-mérleg, 2 darab kis
mérleg sulyokkal, 1 mák- és kávé-daráló igen olcsón
eladó. Czim a kiadóhivatalban. 7313—8

3 szénUzlet, a belvárosban eladó
a kiadóhivatalban. 6918—8régi

uj ragaaykocili nagyon ölcsó áron eladó, minden
üzlethez használható. Czim a kiadóbivatalbau.

7042—8

KIADÓ SZOBÁK.
családnál egy kiilönbejáratu szoba az

w Eötvös-utezában egy-két ur részére tel-
jes ellátással kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 6760—10

Jt* ftilKS nt-AM egy kis t i s z t a különbejáratu igen
Hl UllOrUTOll csinos szoba olcsón kiadó. Gzim a
dadóhivatalban. 6828—10

berendezett 2 szép utczai szoba, 1
% esetleg 3 ur részére is kiadó. Yas-utcza
15/b. n. 25. 2553-10

keresek eg\réves önkéntes fiam mellé,
& H l f i r * M l l egy csinos kétablakos udvari szobába,
gázvilágitássaJ, kitünö ellátással együtt csekély 30 frtért.
Lift és telefon a házban. Czim a kiadóhivatalban.

7266—10
butorozott 2 ablakos utczai szoba fürdö-
szoba s esetleg zongorahasználattal a

Dávui-utczában kiadó. Czim a kiadóhivatalban.
6830—10

egy kényelmes 2-ablakos utczai
T p 8 g b a kiadó, teljes ellátással
együtt havi 45 forintért Czim a kiadóhivatalban.

• ' • • ! " • 6144-10
butorozott szoba, kétablakos, a dobány-utc/.á-
ban, második emeleten, elöszobával, lépc=5>

házbeli különbeiárattal, olcsón kiadó. Czim a kiadóiii-
vatalban. 6920—10

KIADÓ LAKÁSOK
Jt tfÁHeviMitA*/ közelében egy szép földszinti
Jt JKyi&lunuL lakás, mely áll 3 utczai, 1 udvari,
elöszoba, konyha és fürdöszobából, olcsón kiadó. Szives
megkereséseket a kiadóhivatal továbbit "Uri lakás'
jelige alatt. 7210—13

HITEL—PÉNZ.
V | adna 3000 frtot kölcsön biztos állásu uriembernek,
•W havonkinti részletfizetés mellett. Ajánlatok a kia-
dóhivatalba kéretnek ,Biztosan" jelige alatt. 7196—14
YnirCAtlKir f H- és i n- helyekre magánkölcsönök
JWIldUIIUA S adatnak — 1. helyre bank- "és papir
pénzekkel legmagasabb összegig konvertáltatik. Böveb-
bet: #A földbirtokos Mag\rarország" ("Hungaria agri-
cola") kiadóhivatala Budapest, VIlI. Üllöi-ut G. szára.
(Levélileg is.) 2551—14

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
mühelynek, divatszalonnak,

y egyleti helyiségnek, vivóte-
remnek, magániskolának vagy nagy
lakumnak alk.ilmas nagy helyiség I-sö emeleten
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. C662—17

Nagy bolthdyiscg
kiadóhivatalban.

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

4706-17

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

lak"s kerestetik a körutak valamelyikén,
MlfldaiJI mely 5—6 szobából és hozz;itartozó mellék-
helyiségekböl ös lehetöleg 2 elöszobából álljon. A lakás
az /. emeleten legyen. Részletes ajánlatok a kiadób?
kéretnek rFöldbirtokos' czimen. 2^71—18
V a l l *JOT0nC*&m a nagyérdemü közönség tudo-
rOH »ACI«HVdSlH mására adni, hogy Kápolna-

utcza 5. szám alatt egy hirlap-elárusitási és elöfizetési
irodát nyitottam, hová a Köbányán kézbesitett hirlapok
ügyére vonatkozó panaszok is küldendök. Tisztelettel
Czakó Karolin. 2555—18

biztos és kipróbált szer fejkorpa és
J J J , hajhullás ellen. Negyedliteres üveg.
l frt 60 kr. Filfip Gy. Budapest, Kálvin-tér 3.1 emelet 7.

7085—18
fizetéssel felvétetik, öreg könyvek és egész

__-» könyvtárak a legmagasabb áron megvétet-
nek. Östel & Radics Budapest, VIII., József-körut 77-79.

"' 2545—18

foKozm.

özvegy asszony ehnenne házakba, ru-
- ^ a t és fehérnemüket jutányos árért

e a kiadóhivatalban. 7290 18
Nyomatott az ORSZÁGOS HIRLAP körforoóflépen Budapest, VIII., Jóaef-kftrut 66. szám.
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Gabonakészletek Magyar-
országon.

(B. V.) A New-Yorkban megjelenö "Brad-
streets" czimü szaklapról el lehet mondani, hogy
ez az ujság érdemeket szerez magának a gabona-
statisztika körül. Evidencziában tartja az Egyesült
államok ezer piaczának készletét és pontosan közli
minden hétfön a kimutatását e góczpontok látható
gabonaállományának. Kedden virradatra pedig a
kábel révén Liverpooltól Brailáig, mindenütt Euró-
pában, ahol a gabonaforgalom iránt érdeklödnek,
már tudják, hogy van, mint van a "visible supply" :
apadt-e, emelkedett-e és hány bushellel. E bulle-
tinek aztán nagyobbára mértékadó befolyással van-
nak világszerte az áralakulásra. Nálunk is erösen
meghányja-veti a vidéki gabonakereskedö, vajjon
nem-e volna észszerü még rövid ideig spekulálni
az egy-két vaggont tevö buzával, ha arról értesül,
hogy odaát csökkent az ellenörizhetö készlet.

Mi magunk természetesen statisztika dolgá-
ban távolról sem vittük még ennyire. Magyarorszá-
gon mindenekelött hiányzik az ezer gabonapiaczból
egynehány. Ugynevezett látható állományt meg alig
konstatálhatunk vagy harminczöt helyen, ott tudni-
illik, ahol raktárházak vannak. Eltekintve azonban
ettöl, nélkülözzük a hivatalt, vagy, mondjuk, a
szaklapot, amely egybegyüjtené ez adatokat. De
még más sincsen. Nincsen meg, például, az illetö
Tállalatoknál — tisztelet a kivételeknek — a ko-
moly szándék ahhoz, hogy ily kimutatás létreho-
zásához csekély fáradtsággal hozzájáruljanak.

Az "Országos Hirlap" több izben megkisér-
lette a gabonakészletek számszerinti feltüntetését,
— lapunk 1898-iki évfolyamának ujévi és husvéti
számában adtunk ily tabellát — de annyi nehéz-
ség merült fel az adatok beszerzésénél, hogy tö-
rekvésünk, amely odairányult, hogy bizonyos idö-
közökben közöljük e kimutatásokat, meddö ma-
radt. "Alapszabályaink értelmében évközben nem
adhatunk felvilágositást- — ezt felelte a raktár-
házi vállalatok egy része. Jó, hát vártunk az év-
fordulóig. Ekkor már nem akadályozta semmiféle
statutum ez informáczió adását, de akadályozta a
kedves — indolenczia. Ismételt levélbeli és sürgönyi
reklamácziók daczára mégis csak hézagos erre
vonatkozó mai tabellánk is. Köszönetet mondunk
ehelyütt ama közraktárak intézöségeinek, amelyek
az adatok idejekorán való beküldése által elösegi-
titek ez érdekes publikácziót.

Ami magát a készletet illeti, annak szám-
szerinti mérete elsö" sorban meghazudtolja azt a
közismeretit frázist, amelylyel az aratás óta mind-
untalan találkozunk, hogy tudniillik a produczen-
sek tömegesen keresték fel termékükkel a nyilvá-
nos raktárakat, hogy ott árujukra kölcsönt felvéve,
annak értékesitésével bevárhassák a jobb árak
korszakát és e remény táplálhatása fejében inkább
fizetnek busás kamatokat, raktárdijat, stb.
Ugy látszik, hogy a valóságban az idén sem ali-
mentálták a gazdák nagyobb mértékben a közrak-
tárakat, mint máskor, mert ennek ma öt hónappal
az aratás után, kellene hogy még nyoma legyen. A
mostani raktárállomány pedig nem különbözik je-
lentékenyebben a mult évitöl.

Buzánál alig, árpánál, zabnál valamivel na-
gyobb a készlet. Rozsnál jóval csekélyebb az ál-
lomány, föleg azért, mert tavaly magában a fövá-
rosban mintegy 70,000 métermázsa tárolt • czikk-
böl a közraktárakban, ezuttal pedig alig. 20,000
métermázsa. Ugy látszik, e gabonanemü tényleg
fogytán van. A tengeri raktári készlete lényegesen
kisebb, ami azzal magyarázható, hogy tavaly még
jócskán volt ó áru az országban. Az idén meg
nagyon kevés van.

Ami magát a közraktári intézményt illeti,
sajnálattal kell konstatálnunk, hogy e fontos in-
stituczio még mindig nem vert mélyebb gyökeret
a gazdasági életben. Megnyugvással látjuk azon-
ban ez idö szerint azok sorában, akik közraktárak
létesitésén fáradoznak, nemcsak a vidéki pénzin-
tézeteket, hanem a városi és megyei hatóságokat
is vállvetve buzgólkodni. Országos gabona-ele-
vátor-hálózat jöjjön el a te korszakod! -

A r a k t á r h á z

székhelve c z é g e

Arad Aradi árucsarnok-réazvénytársacág

Barcs

Barcstelep

Brassó

A magyar leszámitoló- és pénzváltóbank barcsi
raktárai

Silberstein és Társa

Brassói bank- és raktárház reszvénytársaság

n - j , - . . , Magyar leszámitoló-és pénzviltóbank Buda-
Budapest —•- p e a t i f a ^ j a ^ i v á l l a U t a

Budapest

Budapest

Csaba

Csáktornya

Debreczen

Fium*

Györ

Kassa

Magyar leszámitoló- ás pénzváltóbank Budapesti
közraktári váHalatának nyugoti pályaudvaron

levö kirendeltsége

LuczenBacher Pál utódai áru- és gabocsamoka

Békés-csabai termény- és áruraktár részvény*
társaság

Csáktornyái tárházuk részvénytársaság

Défaraezeni termény- és áruraktár részvény-
társaság

Fiumei nyilvános raktár>ré8zvéaytársaság

Gfvör szabad királyi város áruraktára részvény* }
'társaság ~"

Készlet 1899-ki január l é n
métermássákban

31376

174000

77130

40100

12873

16100

10402

Kassai termény- és árunktár-részvénytársaság

t Kisvárdai termény- és szeszraktár részvény-
. . . t*rsaság.

Kolozsvár

Mezötur

lliskolez

Kolozsvári takarékpénztár és hitelbank áru-
raktára

Városi raktárház

Miskolczi hitelintézet raktárosztálya

Országos raktárházak részvénytársaság

Nagyvárad

Nyiregyháza

Nagyváradi áranktár-részvénytársaság

Nyiregyházi termény- és áruraktár-részvény-
társaság

Pozsony Pozsonyi raktár-réazvénytársulat

Szarvas Szarvasi takarékpénztár termény- és áru-
raktárai

Szeged Országos Raktárházak Részvénytársaság

Szolnok \ Megyei raktárházak

Sziszek

Török-Szent-
Miilós

Sziszeki tárházak reszvénytársaság

Consorual Lagerhaus

Zágráb S Zagrebaeko prometno skladisU áionicko druztva

Zágráb

Zimony

Qözefevátor reszvénytársaság

Országos raktárházak részvénytársaság

Összesen. . . 4C6207

6526

8469

6032

25912

10317

13648

2683

900

12000

5074

20600

896

858

6284

114

2207

6395

11200

8000

8143

2762

27800

4374

69100

906

1190

6000

8603

14258

851

6745

10957

500

43300

409S

2194

9600

2872

101

1378

6711

12594

1062

72C

1566

2823

8600

1054

2600

75034126518

3649

8631

1958

40907

1300

800(1

202

3229

1100

14520

526

95:

4093

81

Jegyzet

felsx&mo-
lá&ban

épül

üres

Augusztus-
t>anm«gnyilil

Áprilisban
megnyilik

370(

97

205Ö9

8011

9400

14886

91

7807

2021

180C

91421

tervezve

üres

épül

üres

készkto alatt
vsa MtBwtrtv.
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ÜZLETI HETI SZEMLE.
Gabona. A külföldi piaczok üzletmenete

lanyha, a forgalom állandóan szük keretben mo-
zog. Amerikában e héten nyugodt volt az irányzat,
realizácziók voltak tulsulyban és az árak három
centtel csökkentek. Angliában az üzlet jelentékte-
len és a multheti árnyereség ismét veszendöbe
ment. A franczia piaczokon valamivel jobb érdek-
lödés mutatkozik buza és liszt iránt, a többi kon-
tinentális vásáron az árak alig tartvák.

Nálunk az árak buzában olcsóbbodtak.

A bét részleteiröl a következöket jelentbetjük:

B u z a . Az árak 15 krajczárt vesztettek,
különösen a hét végével volt az irányzat lanyha.
Az összes forgalom 55,000 métermázsát tesz, a
hetihozatal 40,000 métermázsára rug.

R o z s . Helyben 8. 3.15 forinton jegy-
tünk, gyengébb áru alig adható el.

Á r p a (takarmány ás bántolási czélokra)
ugyancsak gvér forgalom mellett változatlan ma-
radt. Néhány kisebb tétel 6.10—G.40 forintos áron
kelt el helyben.

Z a b. Az eladott 4000 metermázsa szin és
tisztaság szerint helyben 5.70—6.10 forintot ért el,

U j t e n g e r i jobb érdeklödés mellett 5 kraj-
czárral emelkedett Köbányán 4.65 forintig" is ért
el. Szállitásra szintén jobb kereslet Tan.* '

O!»Jmaflvak. Káposztarepcze ll—12:50 forint
Bánáü rspeze 11.25—11.75 forint. Vadrepcze 3.50
—6^0 forint Lenmag 10.50—11.50 forint. Gom-
borka 9.25—10.— forint.

Hüvely****. Bab. Névleg t m u t
bab Gyöligyös-Félegyházán 7—7.25 farint, göm-
bölyü Baja-Zomboron. 6.50—6.75 iorint, barna bab
Kalocsán 6.80 forint, Nagy-Károlyban 6.50—6.75
forint Köles helyben 425—AM forint

tiszt é* korpa- A lisztüzlet a lefolyt hé Sen
sem fontait kedvezöbbre, s egyes malmok ugy
ennek következtében, valamint az árviszonyok ked
vezötlensége folytán üzemüket tetemesen megszori-
tották. -Január havában ugyan az üzlet rendszere-
sen csendes szokott lenni, de mintán most már
elözöleg hosszu ideig szünetelt az üzlet, a szünet
immár szokatlanul sokáig t a r t . — A korpaüzlet
szilárdabb lett. Készletek korpában nincsenek s
különösen finom korpában kész áruért készséggel
fizetik a legmagasabb napi árakat.

Árjegyzéki átlagárai :
0 1 2 3 4 5 6-

17.— 16.40; 15.80 15.2© 14.00 13:80 13.—
7 7';» S F - G - - • - -

l l .— 9.— 6.— 4.40 4.20
100 kilonkint, zsákostul, Budapesten szállitva.

Vetömagvak. VCröslöhere. Rabár közvetlen az
év zárta után szükebb korlátok közt maradt a forga-
lom az irányzat mégis szilárdnak mondhatóJLz összes
termelö országokból mindinkább csekélyebbek az
ajánlatok. Németországnak alig van valami, Szi-
léziának is csak vajmi kevés ajánlani valója, csu-
pán Oroszország és Magyarországban hónak még
a termelök nénit készletekkel, vajjon mekkorák-
kal, azt majd a jövö hetek folyamán tudjuk meg.
Véleményünk szerit az árak hanyatlására ez idö
szerint nincs kilátás. Luczerna. Francziaországból
oly szórványosan érkeznek az ajánlatok, hogy
nem hiszszük tévesnek azt a véleményünket, mi-
szerint a franczia termelési helyeken levö kész-
letek egyáltalában már nem vehetök szamba
és minthogy a piaczra érkezö olasz tételek
többnyire alárendelt minöségüek, Magyarországnak
pedig ebbeli tenné-e meghiusult bizonyosra ve-
hetö, hogy e czikkben még további áremelkedés
fog beállani. Nyulszapuka még hiányzik és szüken
is marad. Egy-két tétel elsörendü áruért az igé-
nyelt magas árakat megadták. Baltaczim és muhar-
magnak nem volt forgalmuk, mert nem voltak e
lefolyt héten ajánlatok. Bükköny. E czikkekre nézve
csönd uralkodik. Jegyzések nyers áruért 100 ki-
lonkint Budapesten értve: Vöröshere tavalyi 40
46 forint, vöröshere idei 48—53 forint luczerna
olasz 58—62 forint, luczerna magvar 56—62 fo-
rint, luczerna franczia 70-80 forint, ballaczim
14—15 forint muhar 5.50— 650. . . .

Szesz. A szeszüzletben • héten az üzléüne-
Pftt gyérebb voit és a szeszarak azonnali szállitásra
•átfcoaüsnul saüárdan a mult b ^ zérlaijegrzés
szerint záródnak. Elkeli finomitott szesz azonnali
szállitásra 54.76—55 forinton nagyban. Élesztö-

változatlanul szilárdan 5450—65 fttjg feafe. =
t i szeszgyárak által

Vi)ningtnB nysrsMsfiif fré<w TáUflMtlauiU vftlt
kinálva és több tétel 1.20 forinton, bécsi kontin-
gens nyersszess jegyzésen alul zárulva is lett.

G a l i c z i á b ó l kinálat nem volt.
A k o n t i n g e n s n y e r s s z e s z á r t

B u d a p e s t é n 17.75—18 forint
A k i v i t e l e héten szünetelt F i u m é b a

104 q. finomitott szesz érkezett Magyarországból
V i d é k i s z e s z g y á r a k változatlanul je-

gyeznek. Losoncz, Kenyérmezt, Barcs 75 krajczár-
ral drágábban.

B u d a p e s t i Z á r l a t á r a k ' é h é
t e n : Finomitott szesz 54.50—•55.— forint nagyban,
55.25—55.50 forint kicsinyben, élesztöazetz 54.50
—55.— forint nagyban, öö.iip—55.50 forint ItK
csinyben, nyera-szesz adóivá 5a.50-54-.50 forint
nagyban, 54.25—54.50 forint kicsinyben, adózatlan
14.—14^ forint nagyban, 14.25—14.50 forint ki-
csinyben, denaturált szesz 21.25—21.50 lorint
nagyban, 21.75—22. forint kicsinyben. Az árak 10,000
literfokonkint hordó nélkül ab vasut Budapestre
szállitva, készpénzfizetés mellett értendök. B é c s :
Kontingens nyersszesz azonnali szállitásra e héten
18.50 irtig keit el. Zárlatjegyzés 18.30—18.50 fo-
rint P r á - g a : Adózott tripplószesz nagyban 54
—54.2."» forint adózatlan szesz 17.50—17.60 fo-
rint X r a d ; Finomitott, szesz 54—54»/« forinton
jegyeztetett L o s o n c z : Élesztöszesz 56.— föri
top kelt el, azonnali szállitásra. K e n y-á-r m ea 6
Finomitott szesz 54.50—54.75 forint, dsuaturált
szesz "21.50 forint. G y ó r : Finomitott szesz * vál4
lozaUanul jegyeztetett T r i e s z t : Kiviteli szesz
tartályokban szállitott cseh áru 11.75—12 forin-
ton, román áru 11.50—12 forinton, 90<Vi» hefctolUe^

Petroleum. Az árak változatlanok maradtak,!
Xagybani jegyzések. A kfiolaj-finomitó: Fiumét
egycsillagos (amerikai) pe.troje.um: 23.— frt
Háromcsillagos, (orosz) petroleum: 20.50 forint
Brassói prima: 18.55 frt A magyar petroleum*:
ipar-részvénytársaság : Császár-olaj :> 25.— forint*
Egykérésztes petroleum 23.— frt.4 Orosz bárom'
Ijesztés petroleum: 20.50 frt Kétkeresztes petro-
leum: 19^0 frt Budapesten, 100 kilogramm tiszta
suly után. nettó tara, hordóval együtt (ingyen bordó).
Vüagos hengrrolaj 1. számu: 32 frt Sötét henger-
olaj lI. «zámn: 80 frt. Könnyü gépolaj IU. számu:
16.— frL Nehéz gépolaj IV.'számu: 19.— frt. Ke-
Teröolaj (tisztitó olaj) X. számu: 12.50 frt. Keverö
olaj (nehéz, fajsulya 0.905) XI. számu: 13.50 frt
A A", és XL számu olaj fénytelen minöségben
t i S forinttal drágább. Budapesten 100 kilogramm;
tisztasuly után nettó tara, ingyenhordóban, per
cassa 2 százalék árengedménynyel. Orsovai Standard
White (sálon) p*troleuin: 19:50 forint. — Az Apolló
áaványplajgyár-részvénytársaság : .Liliom-császár-,
olaj: 25.— forint Egysziv petroleum: 21.— forint.
Haromsziv petroleum 20.25 forint Csillag-kereszt
19.— forint. Lámpaolaj: 18.— _ forint i Budapes-
ten, nettó cassa, 100 kilogrammonkint, ingyenhordó-

~ban, 20^9 "Iára. ApouoTIJr számu gépolaj: 16.—
forint Budapesten 100* kilogrammonkint, hordóval
együtt, nettó fara; per cassa 2 százalék árengad-
ménynyel vagy váltóval négv_hónapra. Egyes hordók
25 krajczárral drágábbak. Üres petroleumos hordok
ára: 1.90 forint üres olajos hordók ára 1.10 forint
Ásványolajok: A forgalom csekély és fökép régi
kötések alapján történnek csalc még elszállitások.
— Jóllehet . az " orosz nyersanyagból készült
olajok igen keresettek, föleg a galicziai ola-
jok -küiRivébb minöségei olcsóbb áraikkal már
is erösen lért hóditanak^ Orosz nyersanyagból
gvártolt: Henger-olaj (magas gyulladási fokkal):
26.50 forint Igen nehéz gépólaj (Fiijstilv 907—9.10):
I2.50 £or:m. Xehéz gépolal (905—908)1: 20.50 frt
Könnyü gépolaj (900—9Q2): I8.50 forint Orsóolaj

: Imi* forinf. tisztitó olaj (885): 13.50 forint,
Vuikánolaj: 12.— forint Budapesten 100 kilo-;
grammonkint i"gyen hordóban, nettó tara. Nem'
orosz nyersanyagból gyártott olajok a minöség sze-
rint késhegy forinttal olcsóbbak.

Husárak. A fövárosi vásárigazgalóság' hivata-
los kimutatása szerint a lefolyt héten a hus ára
a~iovelkezö volt: Vesepecsenye egészben, kUograin-
monkini IU—1.50-ijr, tiszfitva,* 1.00—3.00-ig, hátulja
60—1-20-ig. levcihus elsörendü 60—90 kr, má-
sodrendü 52—80 kr, harmadrendü 48—72 krJ
Háj 30 kr.-tól 56 kr.-ig, lép 3 0 - 5 6 krif, vese

JtÜLJ^-lól 64 lirAg^ nyelv 52_kr,-tól lQCtig.i
csont velös 20—50 kr.-ig. Bivalyhus hátulja 66
kr-tól 70 kr.-i|T; eloje 44 * te-tól 64 kr.-ig, löbfei
része 38 kr.-tul 48 kr.-ig. , |

Vas. A vasüzlet a lefolyt héten nagyon!
gyenge volt A kereslet aránytalanul nagy mérték-1

ben csökkent, mintán az 1899. évi kartell meg-
kötésének idejéig a vevök csak éppen a nélkülöz-
ketetknül szükséges, anyagot S2enik be. Buda-
pesti helyi árak 100 kilogrammonkint > késsBsetés
ellenében, 2 százalék pénztári engedménynyel
magyar nyersvas: 4.45—4.65 forint, Bessemer
nyenvas 4.65—4.75 forint, mtkowitzi nyenvas :•

4.50-4.80 forint félnyersvas: 4.20—4.30 forint,
magyar rüdvás: 9.60—10.— forint, stájer rud-
vas: l l . 11.50 forint, tartanylemez 1180—
12.50 forint, hengerelt vasgerenda: 11.25—12. forint,
stájer laposvas 14.— forint, vaslemez 12.50—1?.50
forint, horganylemez 34.20 forint. Ócskavasak: ne-
hezebb vasdarabok 3.30—3.45 forint, könnyebb
vasdarabok 2.90—3 forint, 1-rendü öntöttvas tör-
melék, 3.80—3.85 forint, elégett öntöttvas törmelék
1.70—1.80 forint, ócska vassin 3.65—4 forint 100
kilogrammonkint tiszta készfizetés ellenében.

Ingatlanok forgalma.
Az elmult héten átiratás alá kerültek a kö-

vetkezö ingatlanok:
(A budai oldalon.)

Klimes József és neje I. kerület, Krisztina-
körüt 1939—25. számu háza 215.000 forintért gróf
Korniss Károlyra. Klogler Adolfné I. kerület Pet-
nebázi-réten 6230. számu telke 1500 forintért
Micheli Jozsef ea nejére. Végh Pálné II. kerület,
rózsahegy-uteza 8. számu háznak fél része Végh
Pálra. (Hagyaték). Stern Béla I. kerület, hosszu-
réten 8853. számu telke 250 forintért Stern
Ignáczra. Herczog testvérek I. kerület, Gellért-
hegyen 11870—71. számu telke 5948 frtért Vastsik
Pálra. Winkler Teréz és társai I. kerület, Gellért-
hegyen 11880 számu telke 1610 forintért Siebreich
Károlyra. Wechinger Józsefné III. kerület, vorös-
vári-ut 915—16 számu telke kiskoru Wechinger
testvérekre; Gernedl József és neje III. kerület,
Solmár-völgyben 2850—51 számu lelke Gernedl
testvérekre. Frei György III. kerület, percz-uteza
5 számu háznak fele része Frei István és Annára.
Özv. Kiincsek Ferenczné III. kerület, kis-korona-
utcza 6524 számu telkének fele része 450 frtért
Khogler Adolfnéro. Follhofl'er Ferencz III. kerület,
Fehérhegyen 4270—71 számu telke 25J forintért
Mütz Antalra. Kiskoru Neubrandt Katalin III. ke-
rület, 6130—31 számu telke Láng Jánosnéra. (Ha-
gyaték.) Seeger Antal és neje III. kerület, Majláth-
utcza, 4555 számu telke 660 forintért ifjabb dr.
Bámbérger Bélára. Quecki János és Krammer
testvérek III. kerület, 3938—1—2 számu telkük
100 forintért Detsinyi Frigyesre. Michels József
és neje II. kerület, Donáti-lépcsö 2524 számu
háza 25,5,00 forintért Khogler Adolfnéra.

(A pesti oldalon.)

Ifj. Aulich György és neje VII. kerület,
István-mezön 2812—14. számu telke 29.200 fo-
rintért Kandelka János és nejóre. Kiskoru Friesz
Borbála VIII. kerület, Hun-ady-utcza 28. számu
biznak része kiskoru Friesz-testvérekre. Jáger
Rozina IX. kerület, Imrc-utcza 7. számu telke kis-
koru Berta János és Jenöre (hagyaték). Porst Jó-
zsefné VI. kerület, lovag-utcza 12. számu há-
zának fél része Tichy József Antalra (csere).
Dr. Grünwald József és neje VII. kerület,
Abonyi-utcza 9. számu háza 21.800 forintért Tóth
József és nejére. Zinamermann Ferencz X. kerület,
Ühegyen 7991—5. számu telke 3200 forintért Da-
lits Markóra. Müller Adolf és neje IX. kerület,
Knézits-utcza 15. számu háza 18.500 forintért
idösbb Tavaszi Antalra. Heben Jakabné IV. ke-
rület, magyar-uteza 36. számu háza 35.500
forintért Gobbi Alajos és nejére. Wünsch Róbert IV.
kerület, zöldfa^ tqza 1. számu háza 58.627 forintért
a fövárosi közmunkák tanácsára. Kiskoru Fajta
Elemér VII. kerület, Király-utcza 33. számu ház-
nak része Fajta Józsefnéra (hagyaték). Liptai Lajos
és neje X. kerület, Felsö-Rákos 7S75. számu telke
1020 forintért Borbás Gáspárra. Özvegy Stocklasz
Józsefnél, kerület, Gellérthegyen 1183—84., 9649—
50* 1—2. számu telkeinek része Stocklasz Józsefre
(hagyaték). Dr.' Paldt Lajos I. kerület, Nándor-utcza
6163., 6562—63.1—2. számu telkeinek része Goldt-
testvéiekre.

MINDENFÉLE.
A telefon terjedése. A telefon elterjedtségét

tekintve; az elsö helyet az amerikai Egyesült-
Államok foglalják eL Hálózatának már 1892-ben
több mint kétszázezer állomása volt s ma már
meghaladja a küenpzszázezeret. Másodsorban
Németország következik száznegyvenezer telefon-
ükunással. 1894-ben még csak kilenczvenhárom-

ez«r |l)pmása volL Németországban Berlin volt az
elsft vár^s, ahol tplefonhájlózatot berendeztek. Ma,
tizennyolcz evvel azután, hogy a németek bevezették

telefont, harminczkétezer állomásával elsö helyen
áll a világ összes telefonhálózattal biró városai közt
Qfdiat" ötfzázhusz más várossal és községgel
köü össze telefon, közlük Budapesttd is. Ennek a

boaf«& kj^acuzázhatran kilométer.
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Ennél nagyobb távolságra szóló telefonhálózat csak
kettö van: Berlin és Memel közt, ennek hossza
ezer tizenkét kilométer, és New-York és Chicago
közt, amely ezerötszázhusz kilométer hosszu. A
teória szerint nincs olyan távolság, amelyre
telefonálni ne lehetne. Hogy például Memel-
böl Berlinen át ma még nem lehet közvetlenül
Budapestre beszélni, bár a két hálózat ugyanazon
központban végzödik, annak oka az a sok tech-
nikai nehézség, amelyeket idáig még nem tudtak
legyözni s amelyek a kisebb vonalokon is sok za-
vart okoznak. Az illetö kormányok most fejezték
be azokat a tárgyalásokat, amelyeknek eredménye
a Berlin-Brüssel-Páris közti internaczionális telefon-
hálózat lesz. A hálózatot, melynek hossza több, mint
ezer kilométer lesz, öt milliméter átméröjü hronz-
sodronyokkal fogják berendezni. Egymástól távollevö
helyek közt a távbeszélö berendezése, különösen,
ha a vezeték kevéssé lakott vidékeken vezet
keresztül, nem sok jövedelemmel kecsegtet. Innen
van az, hogy mig a helyi és a közel környékre
szóló hálózatok száma napról-napra szaporodik,
mivel igen jol jövedelmeznek, addig a messzebbre
szolgáló vezetékek nagyon lassan terjednek. Nagy-
távolságokra még igen soká a táviró fogja pótolnia
távbeszélöt Angliának hetvenötezer, Svédországnak öt-
venezer. Francziaországnak haminczötezer és Svájcz-
nak harminczezer telefon állomása van. Ezek a
szamok, a többi országut tekintve, ezután már
rohamosan csökkennek. Ausztriában huszezer,
Oroszországban tizennyolczezer, Norvégiában tizen-
hatezer, Dániában tizenötezer, Olaszországban
tizennégyezer, Spanyolországban tizenkétezer állo-
más van ; ugyanannyi van Hollandiában is, mig
hazánkban csak tizezer telefonállomás áll a kö-
zönség rendelkezésére. Irország hatezer, Japán
háromezerötszáz, Kuba harmadfélezer, Ausztrália,
Keletindia, Portugália és Luxenburg két-kétezer
állomást mutathatnak ki. A Fokföldön hatszáz,
Oláhországban négyszáz, Bulgáriában és Tunisban
pedig csak háromszáz telefonkészülék szolgálja a
közönség kényelmét.

Egy angol peleskei notárius". Néhai Gva-
dányi Jozsef generális se hitte volta, hogy az a
homéri jelenet, melynek a peleskei nótárius a
höse. valaha tényleg megtörténik. Pedig nemrég
csakugyan megtörtént Armagh irországi Tároská-
ban, a hasonló nevü grófság székhelyén. A szin-

házban valami rémdrámát adtak elö, amelynek
angyali jósága hösnöjét egy feketelelkü "szörnye-
teg" a vérig üldözi. Mikor a második felvonás vé-
gén a gazság már-már diadalt ül és a go-
nosz intrikusnak sikerül ártatlan áldozatát a
a vérpadra hurczolni, hirtelen felugrott a nézö
közönség sorában egy herkulesi termetü marha-
kereskedö, és fölemelt székkel a szinpadra rohant,
hogy "az egész gaz bandát a pokolba kergesse" s
az ártatlan hösnöt megszabaditsa a kegyetlen ha-
láltól. A közönség meglepetten nézte a szokatlan
jelenetet és minthogy még nagyobb botránytól le-
hetett tartani, a függönyt le kellett bocsátani. Az
angol peleskei nótáriust a rendörség vette pártfo-
gásába, s az elöadás megzavarása miatt szigoruan
megbüntette.

- Katona-kisasszony. La Porte-ban, Texasban, a
napokban meghalt egy öreg asszony, aki az ameri-
kai polgárháborut mint önkéntes végigharczolta.
Leánya volt egy jómódu farmernek és apja bir-
tokán már gyermekkorában rászokott a lovaglásra.
1860-ban elhatározta, hogy férfiruhát ölt. A férfi-
ruhával férfinevet is vett fel. Frank Thompsonnak
nevezte magát és az amerikai polgárháboru kitöré-
sekor egyike roll az elsöknek, akik katonai
szolgálatra jelentkeztek. Ott volt Kill Run
védelménél, de szerencsésen kiszabadult a vérfür-
döböl. Néhány társával a yorktowni hadtesthez
csatlakozott. A hadtest egy rendkivül ügyes kémje
akkoriban került az ellenség kezébe, ahol rövide-
sen elbántak vele. Frank Thompson kisasszony
rögtön jelentkezett a megüresedett hely betölté-
sére. Bátor föllépése megtetszett a parancsnoknak,
aki rögtön egy fontos feladatot bizott rá. Vándor-
kereskedönek öltözve igyekezett az ellenség
táborába eljutni. Oda küldte a parancsnoka. Alig
lépte át a határt, az ellenséges tábor egy fiatal
hadnagya elfogatta és sánczmunkákra kényszeri-
tette. A bátor leány már az elsö éjszakán meg-
szökött a munkások táborából és bejárta
az eröditményekét, megszerezve a szükséges
informácziókat. Elkészülve munkájával, visszaszö-
kött övéihez. A háboru befejeztével ujra nöi ruhá-
kat öltött és férjhez is ment volt örmesterréhez,
aki csak évek multán tudta meg, hogy a felesége
valamikor alattvalója volt a hadseregben.

farsangi és báli cikkek
árjegyzéke

Seefehlner J. L.
cs. és kir. udvari papir-, rajz-, Iró- és festösz«r-

kereskedéséböl

Budapest, IV., Váczi-utcza 9.
Bárkinek ingyen és bérmentve.

Folyton éles; csülöklépés lehetetlen.
Biztos lépés altul a lovat kiméli.

Kaszab és Breuer
Budapest, Külsö Váczi-ut 91.

Patkoló anyagok és csavar-áruk gyára.

Vetöárpát
eredeti Chevalier — Oregon — Scott minöségekben a

legolcsóbb árak mellett ajánl

Berényi József és Társa
SÖVárpaiizlet Budapest, Dohány-utcza 2.

Dupla

lánczczal
csak

5 frt 25
kr.

Minden SzakomlMM-nnk <'•- min don-
kln*k, akinek jó órára ruitszilk-
ségo Riolgáljim luiiumásul. im-ry "7

... ujonan fe'falált jubileumi

goldin remontoir-órák
*gydüli clilm-itásul átrcUcin.

Ezen örák javitott prii -
.cziziiimilvi'l.kelt si.'<lul-
lel birnak <>s gy'inyiira
elegáns kivitelük küret-
ke/tchen a va'ó-.iiara-.y-
óratól uit'g a. szakombj-
rek; által sem különböz-
tethetök meg. A pompá-
san rzizelii oz'.itt óratok
•változatlasnl inar.id ea
ai órapo'itosájrá'MK'i irni
irusben Jótá r á s vállal -
talik. Ar.i dar boufclnt
elegáns yoltlhi-dtipla~

láncziz :l

csak 5 frt 2 5 kr.
Minden órához böi tok iugyen. Kizárólag kaphalu a központi

FISCHER ALFRÉD
Bécs, I.j Adlergasse 10.
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KL-ü magyar r-><ivénysori5z;>1lo
li's'i magyar scri';sliizlaló r.-t. .
Ksö mazy. szállitási váll. . . .
Elsö magyar szálloda r.-t. . . .
Eisö pesti spoJiuin és csonti, ijy.
FiiKiiei rizsh. és rizskom, gyár.
Gscliwimii-föio szcsziyár. . •
Köbányai király aerfóz-i . . . •
Köbányai polpári ssrfozö '
Magy. cz;ikunparr.-t. B. 1M^y. czukunpa
Magyar fcisi- cs
Ai ll

r.-t- .
elöjojos

l423 - ' i43 i | ! '
UlO — U20i~
i 2 7 ü - i 2SJf
! leoj- ] nof
! 2 J 5 | - ! 2 .0r| 1«|
1:65;-
465-
45I-
85 50

«
p
r.-t. .t

r.-t.

Aiugy.ii vill
Nfiii7.e;k.'jzi
Nemzetközi

t) K ö z l e k e d é s i
Adiia m kir. teng. baj. r.-t.. .
H-.Hlapesü alagnt-lársiilat. . .
HmiapcsU közuti v a s p á l y a . . .
Ugyanaz élv. jegy
Budapesti villamos városi vasut
fipest-ujpcst-r.-palotai villam, v.
Elsö cs. k. szab. dunagozli. tára.
Kasr.a-odcrbcrgi vasut
Ma^yar-gácsoiszági vasut . . .
Mcyyar nyugoti vasut . . . . .
Aláiainarosi sóvasut els. részv.
Dcii vasul
Osztrák-magyar államvasut. •

Sorsjegyek.
Bazilika-sor.;;, osztr. fcluUlély. •
liécsvárosi nycr-icülcs. 1874. óvi
Budavárosi sorsj. osztr, felül!}.
Jó-sziv egy. sorsj. osztr, fclülb.
Magy. vür.-ker. sorsj. o. felüli).
OliLszY&r.-kcr. sorsj. osztr. flUlb.
Osztrák vörüs-keres/.t sorsje;;/.
Osztrák biieliiitczcli Eorsjojy.
Páiny-sorsjegy

Pénznemek.
Arany

. 20 frankos vagy 8 frtos.
. , SO márkás

Kcnt.-bir. v. egyénért, bankj. 190 a.
Fiaiiczia bankjcyy (109 fraak).
Váltók árfolyama (látra)

2'/i°/o London 10 - font sterl.. .
4% Nemei bankpiaczolE IOO iá. .
W, Olasz bankuiaczok i00lira.
2 % Páris 100 frank
4s/aáváicz. bankpiaczok 100 frank
ó1;^* Stoatpót«rvur UK) rab. .

131 -
11138-
t! 31 | i _
ji 5 3 0 -

i

4/5,

MSF
1 3 3 ; -
320I""
s«»

ii 219'"*- i 220 -
ll i • |! _ '—
j| 379 7 5 << 330 2»
I I 2 . 5 - ! ! 2 p 0 j ~
!J2 5 - I 250 —
| 8 4 , - 1 ! •«!—

! 133J- I1--JI—

fiSiniiSi-
irJ S!*
6S0|

20.

. 7
177
<M
3 80

10.0
l l ._
19I7.I

ti'5 0

ij
6?<»
9 M

l l ! 7 8

47165

120!6*
59 02
44;4I
47130
47 i5

127

44 !i
4éiS
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SZINHÁZAK.
Budapest, 1899. vasárnap, január 8-án.

NEMZETI SZINHÁZ. VÁRSZINHÁZ.

Mattá tu I érakor leszüitoit
helyánkkal:

l»«rI«Uztifietben-

A makranczos
hölgy.

Vigjáték 5 feJvoni«b»n. Irta :
jftakcspeai*. Forditotta: Lévay.

Személyek:
Baptista, nemta

Petnteei*

BionoeB*
Orami
EiuU
Bromio szinész
Katalin
E

Szigeti
Abonyi
OyenMi
Dezsö
tiabánri
Horvátit
Zilahi
Falud!
L&tabár
KArösmszei
Egressy
Cdülag T.
Vizvári

Ertt féi S órakor rendéi hely-
arakkal adatik

X. áitalános bérletss3sell>en.

Folt, a mely tisztit
Piáma 4 felvonásban. — Irta:
Eebefan? J. Spanyol erede-
tiböl forditotta: Patthy Károly.

Személyek:

Hatod*

Doooa Concepcioo
Potens
Fernand*
DOB Justo

P. Markos
Maróthy BI.
Hahrey L.
Meszlényi
Mihályfi
Bercs ényi
Császár

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

HaTi tértet 6.

A windsori
nök.

vig

Vif opera 3 felvonásban. Zenéjét
szerzette Nicolai. Szövegét Sha-
kaspaaie után irta ftlosenthaL

Forditotta Csepregi

Személyek:
Sir John Falstaff Ney O.
f Várady

Szendrei
Kiss
Dalaoki
(tegedüs
Abrányiné
iül

z Orsz. EU kir. S
Akadécira

Tanár: Et£«.

Seidl
Vtntam

Cajoa
Hutaaé

Kctdeta 7 árakor.

NÉPSZINHÁZ.

Mintán f& S órakor béiletea
i, mérsékelt heiyáiakkai:

Lumpáczius
és a három jó madár.
Bobirit S felvonásban dalokkal
bta Hastrov; átdolgozta és elö-
játékát irta Csepreghy Ferencz.

Szemelvek:

Taadéc király

Fatima
Luapáczira
Juliska
Knjres, asztalos
Czunt, szabó
Lábszjj. csizmadia
Zrazai

KsT házaló
Crillancs Rizsi
PitTpstalyne
Kaaüüia

Ékszerkereskedö
mészáros

Fervaczf
Xéiaeth

Lubtiu-siy
Ca/siM.
Szirmai
Sólymon!
Honráth V.

Kárpáti
Tollagi
Vidoraé
M. Csatái
S. Karmaik
Zay-Bátdi
Ternyat

Kiss
Németh

E*te fél ö órakor rendes fe>ty-
árakkal:

Diákkisasszonyok.
OsereUe 3 felvonásban, 4képbea
irtak GaToalt ea Cottens. F«r-
ditoUa Makai Emu. Zenéjét!

xette Louis Varney.

Személyek:

HaHaanla
Dafaf
PteEoóidas
Gritard
AatoineMc
Báro Coan
Poapito
Van Koatss

M. Csatái
Blattá S
Küry K.

Urráti
Z. Bá

n
Gazai M.
Tollagi
Szirmai
Vidor

Virágfakadás.—A
csók.

Kezdete 7 ésakoE.

VIGSZINHÁZ.

Délátán S ócakarra3i±EiékeIt helj"-
t

Szöke Katalin.
Drámi ie£e S szakaszban, 7
ké?«n. Irta : Voes Küitáré. For-
ditotta : 31akai EauJi- Zeoéjét

szeszsttt Pittoiiciu G.

Személyek :

Az ifin Halál
Szent-Kataiiffl képv JloJlnár
Werner ifnpg Lnczy
Gyüri

Mártó Rauai
tfeoáS

Magda
Tera
Este föl S

666.

vemilas fceiy-

SaS.

A galamb.
L£ 4 CfbmacásbaaBL htsk:

De üas r Périraixii, Heaa* ea De
FsvÉita£Sa: Amfcmrf ZL

Személyeik:

(iifirietie
«Ie Paiiiers

UacaszUbf
2táiit

Gál

Beattpci!
Baoiiirtt B .

MAGYAR SZINHÁZ.

DélvEáa fél S örakciT
fcefcirai BBéHdUt:

Aranylakodalom.
1848—1898.

LáiTányoa adatai j ü ü :
képben, áafotial és tás
Irták: BéStkj LásOá és Rátoai
Vittat. Zeaéjét SszcánffiMHa:

Feteie JL

Személyek:
Kállay Jena MaJmir L.

ViiiaLs János
Enieieriezia
Bem tábmnnafc

Sz. Siüaasy

r
SlikiiEák Jauté
Krausz Itáesi
Támcsfes
A ka,rmá)STZi»
K fütiá

Hxüasi
Karács
Fckredi B.

Pista,
B i &

Irás (Stvth K.

Est* féi á ttEakar res tks

A bolond.

egy fflvüü Tártsuzássai. Nak>vyay
D«isö*«Erasé-j;é&»i£ i ita: BákesiJ.
Zaséjél *j^ji^»g-: Szabados B.

PeKkra;
Pi
Psres'ca
Fe&écke
Eékftc
FJEBak

Balkr Lrma
Ruzsa Lili
Btlbnlréa
Kalmár

Odrf Zoárd
B E

B I B M B

KISFALUDY SZINHÁZ.

•dfánkkal:

Az arany ember.
Dnas S fefoBáabaa. U a :

JikaiM&r-
E ^ e i a S órakor leadta bérf-

árakkal:

Apeleskei nótárius

*2f.

Nagy ujitásokkal lesz
Gonfetti I

az idei elsö álarczos bál
megtartva

a fövárosi Vigadóban

a Gyermek-Otthon
javára

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

TÉLI KIÁLLITÁS
az Országos Magyar Képzömüvészeti Társulat

városligeti Mücsarnokában
1898. deczember l-töl 1899. január 15-ig.

Nyitva reggel 9-töl délután 4-ig.
CsitirtsUi tste 6—11-ig vilisBviiágiiás mellett sétahangverseny

Buffet.
—=i-=a Belépti dij egy korona. s=^=—
Vasárnap ti. a, ö uritól fi órájg villamos viiugitisnkl a

rendes belépö-dij mellett.
Képes tárgymutató éra 80 kr.

. I

A Köbányai Király-Sörfözö
Dr. Korányi és dr. Kétly egyetemi tanár urak

ilial gyógyczélokra ajánlóit

"Góliát-Malátasöre"
idegbajokban, vérszegénységnél, emésztési zavaroknál,
gyengeségnél stb. kiváló sikerrel használtalik és egyuttal

legkellemesebb üdttaital.
Ára: vidékre, köbányai vasuti állomáshoz szállitva:
nagy palaczk 19 kr, kis palaczk 13 kr., fogyasztási adó-
val együtt. Vidékre ipgkisebb szállitmány 30 palaczk.
Betét: nagy Jádáért 1 frt 03 la1, kis ládáért 1 frt 20 kr.,
palaczkért 6 kr, mely azoknak bérmenteá visszaadásakor

visszaszolgál! a tik.
J&teffrentleihelö : a .sryári irodában Köbányán, a városi
irodában VI!.. Ksrlész-uicza 40. és a vidéki raktárosoknál.
Budapesten saphalQ minden nagyobb fiiszér-
leereskedéáben és pohamnkint a Qnisisana

auionHifa-buft'etrfcben.

l/olhiff A1

DtUDlZO
Timarcstáek

nesmaok

f t c á i f A V Estayi*ts bili incghivók'
L l u d U U l k Étekreadek (Mennk.)

és bálrendezök^^1
Leedesáaaabb, aedem Ülteiben. fi ^ « . Al«*« Alk A T

KANITZ C. és FIAI, Budapest, Dorottya-utcza 12.

» ö zoagopak
Steinway és Sons

BLÜriHiEE GYULA
kir. uiv. pisnagyárosok egyedüli

képviselösége

KOHN ALBERT-Bál r?., Kigyó uicza 6.
dus vá!aii:iéiban kaphatók uj ea uljálszott z>cgosák

és liannoaiiüüok.
Lmmoxóbbk. kölcaöndljak.

Uj! Kávé! Uj!
A. legujabb találmány!

Tisztelt háziasszony!
Sok CI i kisérletezés után rájöttem a kávé-

pörkölés olyan kiváló módjára, mely lehetövé
teszi, hogy "a kávé pörkölés után is megtartsa
fiaaK Kamatját és erejét, ami közönséges pör-
köiésnél ki van zárva, lehetövé teszi, hojry a
kávé egy konzerválódik, hogy még tat hóna*
Borva s e n veszti el zamatját és ereiéi.

Pörkölök a legolcsöbb-tól a legdrágább
fajtáig., ugy kereskedök, mint kávésok cs
•ugáaosok részére.

Az ea pörkölést módom jóságát számtalan
köszÖHÖievél igazolja. Aki egyszer nálam vett
pörkölt kárét, az nem pörköl többé otthon,
akol sohasem sikerülhet a pörkölés.

Az árak bérmentve és elvámolva:
1 kiló vegyes (Mocca, Java, Cuba) 2 irt 50 kr.
1 ülö vegyes (Cuba és Ceylon) . 2 frt 50 kr.
1 kilö elsörendü . . . . . . . . 2 frt — kr.
1 Mló másodrendü 1 frt 60 kr.

mtwunmtn bármfijr fmjt im m9**6HUu
Teljes üszlclel'.e'.

Jánossy M. O.
Ksierkereskelése és kávépörköldéje

Budapest, IX. ker., Liüom-utcza 32. sz.
Jéno«»y-f4l«> pörkölt kávé fegjobb a világon.

10 forint
egy zongora

hangolása és karbantartása
egész évre,

Egyszeri hangolás 2 forint.

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

Zongoratermek:
Kossu'thLajQS-uica22.(Károly-körutsarkán)

ZENEPALOTA.
Weszelszky Adolf

órás és ékszerész
(koreskm bej. czég.)

Budapest, Kossuth Lajos-utcza 13.
az udvari kávéházzal szemben

ajánlja dus raktárát arany és ezüst
órákban, ékszerek és drágakö-

vekben*
Pontom klmxolgulÁm. Olemó urmk.

Javitások gyorsan eszköze Ketnek.

Katona-ügyekben
I legjobban, leggyorsabban us legolcsóbban eljár és elintéz |

reklamácziókat,
rswrcz uilovoiekot, idöoiöttl nösüióaPB on-1

\godctjf0kot, ol;Ar a tisjtt urak és önkóntaaok\
ómmxam mxemélymu Ugyoitoen, konvertál em

Ibenzozez m tiszt upsk pésxána háxammuglX
[ óvadékokat Kib. a Donilnkia Jénoa v. csász, és |

kir. i-zázaüoj tulajdonát képezö

Katonaügyi iroda
Budspast, Vil., Kerepesi-ut 6. sz.

a modern spiritizraus eme kiváló organuma gazdát
cserélt. Ujévi száma, mely liét iven szines boritékban
szenzácziós tartalmával magasan kiemelkedik a hasonló
termékek közül, már Müller A. budapesti könyvke-
reskedö kiadásftbm jelent meg. Az uj kiadó sem fá-
radságot,, sem költséget nem kiméi, hogy a lap, mely
ezentul ismét hetenkint fog megjelenni, már külsö

csinja vevén is imponáljon.
A szellemi vezetés kitünö kezekben van s a l a p

hasábjain a spii'iti.sta-qárda legkiválóbb s leg-
tekintélyesebb iróit foglalkoztatják.

Elöfizetési

Egész évre 6 irt, félévre 3 frt,
negyedévre 1.50 kr.

•JE" Mutatványárant ingymn katiható. ~Wt

"Rejtelmes
kiadói iviiialában

Budapest, VIlI. ker., Üllöi-ut 12. sz.

Zongorák és pianinok
A világ elsö gyá-

raibál, valamint sa-

ját készitmények,

melyek zenemüvé-

szek által a zene-

gyöngyeinek nevez-

tettek el, ez idöben

legszolidabban vásá-

rolhatók. 724

Keresztély mintazongora termében
B [, Váczi-körut 21. sz.

.w.Sw.M ..cseréileinek és hangolások ?•!••
itTltások lelkiismeretesen eszközöltetnek.

Váozi-körnt 2L ML (Ipar udvar).
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Szinházi müsorok.

Itazefi Szixiiz t Kr. Szla^I;

Hétfö
' T a t a r i a l
> feleiébe A hngomotlái | A galamb
Rejtett S E á c j s á g I

libliiS ESSZOIJ | A bo lond

Kedd Himfy dalai A galamb
Az unatkozó

király

Szerda

Csütörtök

John Gabriel

Borkman.
Roland mester1 A tekenösbéka

Diál-
kisasszonvok A bolond

Az ember
tragédiája

Aida A galamb Az édes A gésák

Péntek
Királyi házas-

élet
Családi fDiákkisasszo-j A b o l o n d

ö römök nyok

Vár Szirt l t

Mignon

Szombat | Rolland mester) A galamb i Szegénv em- j " « T c ir i
berek B ' ** ** E ' K - |

Vasárnap d. u Stuart Maria

Este

— 1A tekenöshékal li&liás SSS26BJ | A gésák
E Szegény em- i

Királyt házas* ^ohéaxk f A galamb I berek A bolond
élet | ii i i

A hygieia

haladását
képezik uj, mindea inasom-

lót fölülmuló egjeda

szagtalan, paeuu£kss

és absolsi légmeatesta

elzárható

j
malyok mtndmn caaládbma kéimmwimSsmBi méi-

k B l i h t t l a

Az igen ölcsó ár mindenre nt-rre beszereznél/Sié teszi.

Árak: 1. ábra hytrienifc.t̂ -henrwiITtus aütral, ütajjEitoit
fornirezott diófából mozaik-betéttel, betüi ftnraÉiiBsnrai és
csak 2O. - - frt; 2. ábra. kis ^..iJi 't-uizj'i, efagánr-mi
jtit pántozva, csak 23-— frt fuiitfe iasutaai üdtáunniAeL tnaiIe
AlIamhivaUnokoknak, papoknak, txaiti'-laiak ÜSÖJEIIÜIII rséükál

Europai föraktár: M. FEimWlm IU Tabsrstnseil
az államhivatalaokok cs. k . e^ye*iIe:tj?H.'i sssiJEitiija.

WUSIAK11R0UM.

# o 9 á n m é

I BUDAPEST.
Muzeum-körut HL

Városi
a "Fekete sashez"

TEMESVÁR, belváros, Sxt-György-tér.

A hires csuz- és köszvány-aeiher
a legkitünöbb gr er csuz, k&sxvéaT és BsiaáeBEele rali reai3.T.Ü3:?
baj allea. mint szaggatás. itle^riijá.tlanT,. *&zint<. ts-faia.*. fe» f̂i|á3£tS».
Hktása biztos és gyors, leglöb-bszür E— i-szerü c-"iér£;uMs ufiia. Esi

számtalan köszöna-t-Eestii KiuajTSia.

I üveg ára I frt. Próbaüveg SO kr.
Antipheumatico]

4 löszrény-aeilter hatásának támogatásira, «3i;.igiL
i—3 por vetetik be vizben olilva. e^y e-rai Eii.itoJziPeni é
i t á U l Ttmbea öftGat j m L s raat^i'^i-'X Sét

esie
etetik be vizben o ^
e^Tetembea röftGat jamL
á l t után a baj t5kélet?s ̂ yt

i e és SE2 a

Idoboz 90 kr., 2/á doboz 50 kr.

Qyengcscgi • • •
• • • állapotok

tia} a l ln püatláa sflc
tán

Dr. Mitzger Tivadar
hydro-eiektpotherapiai

Tcndelö-iiitéMtét

VI. k«r" Teréz-körut 44. si.. L em.
Tapi ea Matas t i

R*ndelés déMdtt 8—Wfl. déhrtan 2—8-lfl.

papir
olcsón kapható*

Czim a kiadóhivatalban.

Braziliai mm 4.—
Cuba rum 4.30
Jamaika-rum. ün om . 5.—
Jamaika nim igen finom C.95
Jamaika ram leadnom. 7.25
Anana<? mm angol . . 10.—
Fejedelmi rum 3 koron.ló.—
Cognac 3 csiüagos . . C.25

1 Fcslalá<!ában 2 nagy üvej
t iinoni Jamaika rum 6s e?y -,; ki-
jós cioboz cs:Uzir ker. tea ösz-
szereiüt frt. Ugrya i lyen láJa
Ic?esleg5comabb n.inösésbon
6-60 ir. ' i icü-j desserl te^ke-
TiT"rrc egjüiS ininüen iáda 1 fo-
rinüai diágább. — Vidékre min-
dent fagynifinleken, injven oso-
macira iüid utánvét mellett is

PINTÉR GYULA
e*. és kir. udvari föszer- éu

ceam.ee eaziiii l<>
Eaüapest, Keoekemétl-n-15-

Óriási választéka

Franz Car! Bisenius
Wien, I., Singerstrasse 11./ félemelet.
Tessék erre a czimre ügyelni, hasonló aeTü czégekkel

eea áHok összeköttetésben, sehol sincs fiókom.

A legrégibb, jóhirü és versenyképes

üzlet. Mindig a legujabbat nyujtja

ölcsó, nagyban való árakon.

redeti. fölötte kómikus papiriövejck 10 drb
~~- Vi kotillontnrsk r> párnak 60 trtól

:jebb. Zciü-oa-érüMk a a ly és ezüstböl,
-xtonra nyomatva IO Urtieitrtól feljebb,

m erépa-érmek vagy kotillon-szaia-
divatoa szine'zbaa, IO drb 15 kxtöl

j b b . KirJnatra tetszés szerint valo darab-
n_: an szortirozva. Elismert diszes kivitelü

diszitések; báli helyiségek részér*. Háti
helyiségnek fa!ó diszifi-ieket kulcson ragv el is
sic'k. Eredé* i uj párisi tréfás czikkek 10 drb
I irikil fe'jebb. Szlaas faatásoa világitás
kn'ji'oa-fisaraldioz drbia TO krtól feijebb. Vesrély
-. itál ra!i. szalon-tözijátek. busritések pénz-
dijak r̂ szrro. Szinpadokat kölesda adok és
a szobafalait le^jk »sbb megr tigáláss
r.é ' ^ol Is álLIitatom. Kölcsön adok
v dlöa italokat, székeké*, kárpitozott

term - azére, gyertyaosiaárokat és srl-
randotokat.

— Árjegyzéket ingyen küldök. —

Elgyengült férfierö
(impotentia)

bármily öreg korban is csakis az orvosi
világ által legujabban olyannyira felkarolt és

hatásában páratlan sikerü

Electro-Massage - - •
vagy

Psychrophor
által gyógyitható legrövidebb idö alatt biztos és

állandó sikerrel

v. cs. és kir. ezredorvos

Elektrotherapiai rendelöintézetében.
Budapesti V., Váczi-F-.örut 4. sz. I. em.
Bendel: délelött O órától 4 óráig-; este 7—8 órsis;.

GARANCZIA a 25 évi részben katonai-, részben
magánorvosi praxis. Külön váró- és gyógytermek.

ra axonnml dlmmkrétun váimezoHmtlk.

1 dobos ára 30 Ur. 5 dohog hérmentve 1 frt SO kr.
S z é t k ü l d é s :

RÉTHY BÉLA cyo£yszerési Békés-Csabán.

LANGEN és WOLF ^ £ I S S , .
Szállitja m vUighirü

eredeti "Ottó" motorokat
iégszamz' em bmnxln-haaználati'a.

» motorok minden Iparágban a legjobb és leg-
megbizhatóbb fizamgépsknek bizonyultak. Gazda*

sági gépeli ülöméhez ajánljak a pályadijas

"Otto" benzin-moxgonyt*
Sem kell gépész! Kinos tüzveszély i

Kinos vizfogyasztás!
Felvilágositás, prospektus és költségvetés ingyen.

[szájnak és fogaknak]
AntiMepUkas, komcrvAIA.
tit, egéastges, kell.nm ea f*val
fülüimulja az addig i i u n Jt(>

jobb fogszereket.
OSAST-uajTis üvagekben 4r» •

Q»Ag-fogpof dobozokbnn ára 44 kr.
O Z E B » / - W <
teI;;obb is 1

[ségesabb sit_
hozzávaló ]
•SZ

30 kr.
f C Z E R N Y-I

ROISATEJ
(OrlentttUacho Hoaenmllos.)

RAXTSSTÖaZS*
sötétiziikére. baraa«%-

él felsetéra.
Ara a frt 6O aT..__

féntiTBH Téire, uibisaereiKtj oenusgáin. utlesea

ANTON J. CZERNY, Bécs, p m
Bad«p*»;; föraktár: TÖRÖK J Ó Z S E F a t a m v t i t n ü KMIr*
utca I i te ESBor-l*le Mádor-gjógytirban Váoi-körot 17, tevabi*
minden gyoörwertirban, dronierükban it parfBaatiakbao. 8aét>
kSidéa maorit mellett. Mcgrondelétcfc olybelyrtl. hol aé« raktér
niSCS. «enti iigeit egylktboi. vacr pedig k«a*afl«»ale tasUtt** !

kos, a Csarnycégbcx istteendök. ProapaktU iatres. !
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ORSZÁGOS HIRLAP
• Hölgyközönségéhez !

Olyan ujdonságról adunk hirt lapunk tisztelt hölgyközönségének, mely két-
ségtelenül a legszélesebb körökben fog általános meglepetést kelteni.

a legszebb divatujság, a

Az "Országos Hirlap" Divatlapja.
Szerkeszti: WOHL JANKA

A "Franczia Diratlap" ugy szerkesztésében, mint kiállitásában olyan
jelent, mely a divat-irodalom minden eddigi termékét fölülmulja és a hölgy-
közönségnek minden elképzelhetö divatkérdésben olyan tanácsadója, amilyen
magyar nyelven eddigelé még nem jelent meg.

fi fTSUlCZU SlVSTlSP taeakiilt kétaar, éj pedig minden hó 1-én is 15-én jelenik meg

fi Fr2IlCZI2 9tV3tI2p terjedelme számonkmt 13 oldal.
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•zárna, egyaránt kitérted a nöi difai minden ágán, a

** »en szerkesztett szépirodahni és közhasznu roratot
Talamint minden számban egy folytatólagos regényt

közöl, mely tfayróaiakjáhaa nyomtatra, éT«akiat két kötetet ad. '

ĵ I fnttiOQl IKVltlip k«pes divatrésze ttQeitfl Párisba! kéfXÜL
«ét &«iP9I9 UnfsH^n BiBAett iiáaaiirt kfilsö lapja, továbbá belsö 4. és 5. lapja gyé-
J% f i daUIfi V t r a i u p ayörf sómyonattt képekkel léaz éisiitve, Igy tehát mi£den szám

kársat oüaln tartalmaz ssinjoauta képeket
JS Tr*mrvi* Urasilsit minden második számához ingyen adunk egy iletaagyaám ki-
/ • f i a i lU l s l MTaitaJJ vtgott itabaaniatát!

y FrSBCZU BlVitUp u «uzes augyar áiTatlapok kftxt t legelesénb.

Elöfizetési ára évenkint 3 frt 60 kr, félévre 1 frt 80 kr, negyedévre 90 kr.
Kedvezmény ax ORSZÁGOS HIRLAP olöfizetölnok t

A Franczia Divatlap elöfizetési ára az ORSZÁGOS HIRLAP elöfizetöinek :

Egy éxrrm 3 frt, félévre 1 frt BO kr., negyedévre 73 kr.
Az OrszAgos Hiriap és Franczia Divatlap együttes elöfizetési ára: '

Egyénen irt, fü éne 8 frt50 kr., negyed em4frt25kr., 1 hóra 1 frt 45 kr.
• ^n^pjr^nh^v^vfe^nkve*: ^aa ^ a * _ ^nk^P'^C *

az Országos Hirlap kiadóhivatalában Budapest, VIII., József-körut 65.
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^ ^ SCHAFTER RÓZA
Szépség gazdaság,

Szépség hatalom.
Est a legnagyobb kincset esetni eddig egyedül csak

Junta Roma Scha&or,
astrb kir. udv. 4B homuu-cti
Gtabem l-t. által feltalált ea. bastnátt

cek sikettüL

Poiére rnissante S ^ £ £ T S i b r &
wstier a ̂ -rt Tafcité feüfc* teci. ytodáfatM warte ta alatt aWl n ifc

& a &$Ki*jbei«es «• aajaftgres; » . fjsisutja a raa-
S 3 $ k á:SJ S t t 1 ; v * * t . i l

fis at

1 - * • • * ' • *

SataEb, taajda
Isasjtaüsia-niii1

£gv sztzLzt.-. •• ..'•- • A :•••:-•; ilt^r.2". ? ; r kauia-a ara *.>* f f 1 in .

Créme ravissanie S ;
Ean ravissante, F'f&i,
Créme, Ean és Poadre ravissaate

M id e s z e m e c-o Jüstc* fca'i-:'.«É tfel^i t*zfci**f*i TáQalc*- fráj»tal«a E«IO3B$- fa elismeri
terel b«t»V.n'*?e^ .1 : % ™ : ; w » i.j-'kVJl i s «"safc •i&krósfab&l rrett kfeSdfe itet.
n é z . a k i redc'.2:B. Esartányteiitraágfe &9BsSaks)t akar, Icsjafck
homlokketa dura.oo3kist 1 frt 5O frr* r: ési • , l a » i n » » w l — p

p a a darádatifctct SO kract. »fsaSrti*r » • - • •

Rosa. Schaffep, Bécs, I., Gpaben X4»

meghaladó
rendeSmények

bérmenfre.

A HY6IEIA pormentesitö-vállalat
a nagyméHóságu m. Mr. belQgyminiszter urnak
1897. évi 49851. számu magas rendelete folytán ez éri november 15-én a
közegészségügyi hatóság által kibocsátott felszólitására, továbbá az ortt. bak*
teorologiai iatézet relaiiiiayéra való figyelmeztetéssel

felhivja az összes nyilvános helyiségek,
naveutattn: Irodák, kereskedések, fürdök, siáUodák, vendéglök, kávéházak,
páUnkanérégak, magáobivatalok, iskolák, kisdedóvók, kórházak, egyesületek
iulajdonotait, ilietva igazgatóit, hogy a tBdiCgémfikÓP és sok egyéb
Bataavéflaik továbbiertözése ellen a védekezés fökép abban áll, hogy a
tsUlCvéue* bateg beszáradt és sztétpsrlott kSpcte m e g s e m m i -
• l t l « s s é k | hogy az a levegöbe, melyet mások beazivnak, az élelmi- és
«ivezeti czikkekre, melyek közfogyasztásra S7iiavák. valamint a közhasználat-
ban leró tárgyakra nejusson.

Ezen ezéjra egyeaegyedöi és kizártflaj a valódi amerikai ( |Dust less* (

aafs kéisalt, mely •• *

megszfiBteti a port és megöli a baktériumokat.
Tisztitja 9 levegöt!

Fölöslegessé teszi az öntözést, surolást és kefélést.

Bizonyitvány.
A Hygieut poraentesitó-váUniattól bakteriológiai vizsgálat czéljából

átvett ,DuBtless Floor Dressiog Co. New-York *-i czég , dust less* nevtl anya-
gával kisérletezve, a következö eredményre jutottam. »
>i A vda»Uess* pe*ü aayanal leöntött lyphys- és a levegöben itglalt bak-
tériumok agár coloniái már i orá mulva más táptalajra átoltva többé meg
nem fogamzanak, fejlödésben lévö coloniák továbbfejlödése pedig megakad.

£zek alapián a "dustless* nefil anyag 'egyrészt s. baktériumok: tovább-
fejlAdéaét gátló, másréut direkt bakteriam-ölö képességgel bir.

Budapesten, 1899. január 7-én.

K. E. T. Egyetemi E. Kórboncztani és Szöfettani Intézet
Dr. Krompeoher Odttn,

U il. kótboncz-iJtttéxet elsiWanárstgéde,

Megfendelhetö:

a DÜSTLESS Floor Dressing Co. New-York
maoyarorazigf V6zérképvis«l6ségén6l

"Jtygieia" pormentesitö-vállalat
DITRICH8TEIN és TÁRSA

Budapest, VI. Jcer., Váczi-körut 5. szám.
TELEFON.

Vidéki képvivcUök k«pestetnek.
Óvakodjunk mm. ufánzaitoktél.

Alkalmi ajándéknak legalkalmasabb a könyv.
Legszebb mesekönyvek és ifjusági iratok. DISZES kötésekben.

Sfsi tr.tsci. 4 - e i i r é t ü d l s z k i s i á s .
i r é i a L a o ü . Ii.-jtv- . . . . .
-i M a n u L . 'XJtzásai . . . .

i-ici-ii :• :a 1*. hs'.t/i: IUX tüt Beirt
3<r:tiá:-iT F. A-'e- .rt^e; «s*i. KÜ
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- - Az U .
. E-£; va io t l . h ' j* . .

P ^

k országában . .

. . a.—

. . — M>

Grz.'.'isi Jm Ua'i^k a. ; « • ; ti torsai iskstt'^E .
irr.s-£i '. c -•: • •- -••' - . Gvern^S^:-pag». DZ~Z$£IUSJL~ .
i u i / f i". R£4-sk £-*>
iiry r^'EJr«. ötven s ü e lersckftes . _. .
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t-40

T. SZI7£SICE: *a E I S ! S I . H s ;
t-ej<E.t-i kova -a. - i . A 6Ss r i i j i . — * Hi»» «s
:-.« .̂is.t̂ .--. — i - áazs^sa.. — S. A j» ás . — T. A

i . — i l - Ai
Ai *i*avsérts i. - 12. Méis . — " i-i. Teü Tii3E
tar .jrc;-.-". — 1>. iri^tfi-T es^wc yrJi%-!yan& be&g
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SeAmitft JtriaUf. A huj**Ü lojafok és ftt ma« eikusalée
— T a s B c a t s i ^ RÁza « a « i y SBIS rih-nitléa . . . . . .

— £!£esrétés«t az ifjuság a s a i c á n • . . . . . • . « . .
— A fcanu=soa?est é* St B*ás «Ui«ué]ca
— cs EiK-k. Százöirea r»»id »ik«asélés as iQiuág «x4-
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— Bassz asxtüof r i i a t »«s«t
— Yités Ho«ö*x Vaaesai lovag
Tism*BIKT O. A UdasMtnr vertacuu . . . . . . • • • •
— A asaaka baiaokai - .- - - • • •
T v a ü : * a - - t . Kaidaa « s k u a l f i . . . . • • • . . . . *
_ T a s á s Kifi kaiaadjai . •
— HataI«b=irT F S « kaUadjai *
ia*rsaaiu> ^iarfar i á r a . ^akai uram alaüajxa. Tad4-
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A nagy krach!
IK«v-Xork és Xisaáom az •urópai axacaifSlüat saia
;..-fTták kiicéHlenül ea igT cgf najy •fültáru-gyár
keryszehlre lön egén késiüeUt a munkattfinak nagyon
csakeif uif^taiitc- e eiianuban eladüi. En vagyok 'alhatai-
raazva ftren mcsbizkB ktrasitiilv itli-re. EnfiHI/ogia ujin-
dcuklcck msgküiiJOni a kivuütazö tárgyakat caupán

. f-t e . 4o megiiriléie eU*nébea, «• pedig:
6 drb ki'invmabb asztali List, valucü angol peogaral,
• 4ib'ame':k., azabad. ax3ei viliit «gT darabban,
6 drb ame:.kái kzabaJalmaxott uzSst-«?ölcana!at,

18 drb ama.tVaj »«abaJa!mrUott uiUt-káváakanala^
1 tlrii aiuerikai t/abadaiu^a'OU ezüst-lavcsmérót,
1 <lib aineriiiai K?aba«}alii>aE >U czüst-t iiccröt,
S dib amerikai nnabadalu ei^tt ezaHt-tojus-kanelfi*
• drii angol Victor a a!»u*ilczát,
fi drb feltünést UJ tá a^ali grartratarto);
1 Iéatzar3ta

1 crb icgfnomabb czukorfaintöt.
44 •*» eusesea csak frt *>.«O.

A far.U ös.-7es 44 tárgy « eiött 40 forir.tLfi kerOli ét
•Best ezek frt 6.90 minimális uron kapta;cic. — Aa
ajc-jr kai i<zabada|:naznU azüst tuijcscn foiiurércz; melr
u aaüst-eziut a5 év;t m<iy.tartja, am'.ért jótülág -'"-7

A legjobb bisoa/iick, iiogr ezennem szédelgésen
i^al, maiy seerint «z«nml riT^Tánaian kötelezem maga-
.at miuden^icek, ak.n^k az áru meg :.«:n fciel, azüsszd^ct
no<i«a aJ>a áiy célkiii vuusauriUini; «s ü.-nki semuiaüza

- at;a k«á>s^e alkalmat, h-jt-y «zan Aiaas;araitBrát meg
aázie, maly

menyegzö és alkalmi
ci*m<4tal n t a l M Jobb aá»tartaa testén kiválóan al*

- kalir.as. Kapható csupán :

A. T«r«bii^tun a a n t , Patoat-Sttbar-
vajtrcaXakrlsra-

WM.IL , lapVaiiitrasM 19/0 Tiliphu Ir. 7114.
é Ul^es bak a vidákre utáava t«I ragf ai összeg

».ii;dá«éraL TinctUé ywr koazA 19 krajazár

aiaryari
(agésutjt eres.) V

Btvraat aa «Uaa«rö ir*tokból.«
éort BMjkaotaa • meg v«gyok elé (

•j4I»« : kirak még %si kóiaamenyt • M 60 krért.
A aaidsaáaTt magkapUs • azzal megva<yok eiégaj,,

Oi , I M . aupt. L o . CIw»«k-«nd*Bw gsöutft. '
l i h J Kgabb aosle$«<l9sel kaptam; kénal mát

ft*.Miki*i Alcjac, oav ss a*, kataaa anas.
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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, 600 mümelléklettel, 60 szines mülappal, 5O térképpel, 8500 szövegoldallal.

Megjelenik tizenkét kötetben famentes papiron.

Egy-egy k ö t e t ára rendkivül diszes félbörkötésben börháttal és vászontáblával 8

Tervében, czétjában, egy-
aránt nagy és Jelentös ez a vállalkozás. A magyar tudomány
nyujtja a magyar közönségnek az élet könyvét; a világtörté-
netet. Nemzeti müvelödésünkre 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 ismeretterjesztö irodalmunk számos kisebb-
nagyobb és részben érdemes világtörténeti müremek az a fö és
végzetes hibája, hogy idegem müvek: átdolgozásai lévén, nincs
meg bennük a magyar szempont és hiányzik belölük a magvar
nemzet helyének megjelölése a világ történetében.

A jelen nagy vállalkozás legkiválóbb érdeme az a czél̂
hogy a mü irói az emberiség; életéi magyar lélek szerint szem-
lélik, és nemzetünket attól fogva, hogy a történei szinterénmeg-
jelent, állandóan belehelyezik az általános históriába, szün-
telenül keresvén mind az eszmefejlödés, mind az oknyomozás,
mind az események, mind a müvelödés tekintetében azokat a
szálakat, melyek a magyarságot az idegen népekhez, az idegen
népeket a magyarsághoz füzik.

E vezérlö gondolattal alkották meg e müvel annak tudós
irót, a részletekben a mai kutatás egész összeségét adván. A
munka terjedelme lehetövé 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 kötet a legfényesebb magyar könyvek közé tartozik.

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 könyvtarakból és levéltárakból, épitészeti müreme-
kekröl egybegyüjtött s a legnagyobb müszaki tökéletességgel
reprodukált illusztrácziós: rendkivül emelik a mü beesét, s az
egésznek müvészi értéket adnak.

A "Nagy Képes Világtörténet"-et

havi 1 forint 5 0 kros
részletek mellett

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

Megszerezhetö tehát:
a) Kötetenkint 8 forintnyi utánvéttel,
b) Havi 1 forint SO krajczáros részletfizetésre.
c) Elöfizetés utján 10 füzetre 3 forinttal,

k részletek biflzitist pstatakvékpéBzlári cbeque-lipok utján történik.

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

mü

Elöfizet&gyüjtöknek 12 rendelö után szivesen szolgálónk a
teljes munka egy tiszteletpéldányával.

Kérjik M M iwaáelebarciit levágni, és as ORSZÁGOS HIRLAP
klaiébivatalilun aláirva I eküldeni.

JRendelö lap.
RÉVAI TESTVÉREK Irodalmi Intézet Részvénytársaságnak

Budapest, VIII., Üllöi-ut 18.
A megküldött elörajz alapján megrendelem a t. Társaságtól «

Jbgy Képes Világtörténet
cz. müvet mintegy 2500 szövegilldsztráczióval, 550 mümeUéklet-
tel. 60 szines mülappal. 50 történelmi térképpel, 8500 szöveg'
oldallal, 12 kötetben félbördiszkötésben 96 frtért a teljes mü átvé-

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

utánvétellel való bérmentes megküldését;
b) bavi 1 frt 50 kros részletfizetésre, mely havi részleteket

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

A részletek bé nem tartása esetén & czég jogositva van az
esedékes összegeket a postaköltség bozzász&mitás&val postai
megbizással beszedni, melynek bé nem váltása esetén a részlet-
fizetési kedvezmény megszünik és a mü egész vételára esedé-
kessé válik.
Hely és kelet:

Név és állás:. (0. H.)


