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A szép kirakat
A Sándor-utczai üvegtetö alatt ma

megint névszerint szavaztak. Ugy mint
tegnap, meg tegnapelött. De azért a mai
szavazások egészen mást jelentettek. Teg-
nap még a háborunak technikáztak, ma
a békének. Eddig azért kellett szavazni,
hogy ne lehessen elöremenni, ma meg
azért, hogy ne kellessék megakasztani a
kompromisszumos alkudozásokat. Mindig
jó a technika.

Mentek is a tanácskozások gyönyö-
rüen. Ahány párt-klub van (pedig a fele
is sok), mindmegannyi konferencziázott
külön is, meg kettesével, hármasával,
tömegével. Ami a mathematikai tudomá-
nyokból a fejekben maradt még, per-
mutácziókról, kombinácziókról, variácziók-
ról, azt ma mind valóra váltották. Ki-
választottak, kiküldöttek szerepeltek min-
denfelöl és közbili lihegve jártak a
közbenjárók, a megfigyelök, a tanács-
adók, az üzenetvivök. Igazán szép lát-
ványosság volt, hogy törték magukat,
gázolták egymást az emberek a szentsé-
ges békéért.

Ebben a pillanatban csakugyan csönd
van és békesség: már elütötte az éjfélt.
A béke angyalai és a háboru ördögei
egyaránt mélységesen alszanak. Most
már óvatosan körülnézhetünk, hogy
voitaképen hogy is állunk hát a békes-
ség dolgában.

Nem sok jelentenivalónk Tan a

mai napról, mert jóformán a kezdet kez-
detén vagyunk csak.

A kompromisszum-kérdés egy nagy
lomha test, mely lassan mozdul. A
háboru-csinálásnak ezer csillámló rész-
lete van: zaj, elevenség, kardcsörtetés
tele kolorittal, epizódokkal, de a béke-
csinálás szürke dolog, zajtalan munka.
Néhány czigarettázó ur ül az asztal kö-
rül és beszélget és mindig csak beszél-
get. Egyik ezt hozza fel, másik azt
hozza fel, amit az egyik felhozott, azt
a másik leczáfolja és a harmadik megint
leczáfolja mind a kettöt és foly a szó,
egyik gondolat provokálja a másikat. És
hozzá csendesen beszélnek, illendöen,
egymást kihallgatva, ahogy kiváló uri
emberekhez illik. És amit beszélnek, azt
se lehet hallani — maguk se tudnák el-
mondani sorjában még egyszer, de, ha tud-
nák, se mondanák meg, mert diskrétek.
Látni se lehet semmit. Mert ha valaki
a kulcslyukon benézne, nem látna egye-
bet, csak a füstöt a czigarettákból; az
az egyedüli pozitiv s az is eloszlik, ha
egy ablakot kinyitnak. Maga a kompro-
misszum pedig talán még a füstnél is
gyengébb, ködszerübb, az nemcsak hogy
nyitott ablakot, hanem egyáltaljában nem
áll ki semmiféle ablakot.

Azért igen keveset lehet csak mon-
dani a mai napról. Ha mindent el le-
hetne mondani is, ugy is csak kevés
volna, mert kevés történt. Vagy inkább
semmi. A tanácskozások folynak, ered-
mény nincs, söt még a tanácskozási

anyag sincs mind kibontva a pakéták-
ból, melyek különbözö helyekröl szár-
maznak: a szélsöbalról, a nemzeti párt-
ról, másrészt Bécsböl és a Lloyd-épületböl.

Némely békefeltételeiket azonban
már ismerjük. Tudjuk megegyezésüket
abban is, hogy ezekért cserében
meddig mennek el az engedékeny-
ségben. A kivánságok minden rész-
röl jórészt ismeretesek, s azokon a mai
napon csak kevés változás esett. Elsö tekin-
tetre a változások nem is látszanak valami
nagyon fontosaknak, söt a naiv szem-
lélövel el is lehetne hitetni, hogy mind
a kettö (mert kettöröl van szó) enged-
mény. A kormány például nagyon
szükre szabta a házszabályok revizióját.
Csakis olyan intézkedéseket kiván, ami-
ket a másik tárgyaló fél is kivánatosak-
nak tart. Ezen aztán az ellenzék is el-
lágyult s megajánlotta, hogy — isten
neki, — keresztülbocsát egy 1903-ig
szóló kiegyezési provizóriumot!

Ez az ullyssesi ajándék, ha idejében
vissza nem veszik, egyszerüen lehetet-
lenné teszi a kompromisszumot. Mert a
szép tarka szövetbe két olyan kodicillus
van belepólyázva, amely, mint a moly
petéi, értéktelenné teszi az egész szöve-
tet. Az egyik az, hogy a gazdasági ön-
állóság ideája biztosittassék a jövöre
nézve. A másik az, hogy az 1903-ig
lejáró külföldi szerzödéseket a külügyi
hivatal Magyarországgal már k ü l ö n
kösse meg.

Mézesmadzagnak ez a propoziczió

Roland mester.
(Gróf Zichy Géza dalmüve. Elsö elöadása az Opera-

házban 1899. január 10-én.)

A meséket azelött megirták vagy meg-
zenésitették. — ma "beállitják". Beállitják egy
milieube. A milieu rajza egyre jobban tulteng
az irodalomban, bár többnyire nem rajz, csak
vázlat, söt igen gyakran még ennél is keve-
sebb : egyszerü szezénikai vagy dekorativ ha-
tás minden eszmei tartalom nélkül.

De hát mi is az a "milieu", amelyröl
annyit hallunk ? Kétségtelen az, hogy ez a fo-
galom az idök folyamán több névcserén ment
keresztül. Jósika idejében még korrajz volt a
neve, Pompéry alatt már "háttér"-nek mond-
ták, mi sokáig milieu-nek hivtuk és legujab-
ban a bölcselmi irók szocziologiának, a költök
„documents humains"-nak vagyis emberi ok-
mányoknak nevezik.

Mindezekkel a szavakkal pedig azt akar-
juk mondani, hogy egy irodalmi müben —
regényben vagy szinmüben —. az iró által
mozgatott alakok nemcsak ugy jelentkeznek.
mint az elmondott történet hösei, hanem je-
lentkeznek mint képviselöi egy társadalmi ré-
tegnek vagy korszellemnek.

A milieu elméletét nem fejtik ki a leg-
ujabb széptani müvek sem, de a milieu el-
fajulását már látjuk igen sürün, és ideje,
hogy az irodalmi kritika e jelenséggel szem-
ben teljesitse kötelességét.

Mert a milieu rajza helyes és müvészi,
ha az iró tényleg ki tudja szélesiteni és át
tudja szellemiteni a meséjét ugy, hogy bevi-
lágit vele egy egész korszakba vagy társa-

dalmi osztályba, de üres és müvészietlen
mindannyiszor, amikor pittoreszk hatásokra
vadászik, amikor a költö átveszi a diszlet-
festö és jelmezszabó szerepét és a magáéról le-
mond, amikor a mese és a „milieu" egymás-
sal nem áll semmiféle szellemi vonatkozás-
ban sem.

A „Roland mester" szövegkönyvét bi-
rálva, legsulyosabb hibáját épen abban ta-
láljuk, hogy a mü „drámai magja" nincs
összefüggésben a czirkusz világgal, amely e
darabnak háttérül szolgál. Gondoljunk az
operairodalom egyik-másik tipikus alakjára,
mint Neddára. Carmenre, Philinere, Rigolet-
tora. Escamillora, Figarora és figyeljük meg
azt a szoros kapcsolatot, amely fönnáll köztük
és ama világ között, ahonnan az iró vette
öket. Nedda nem lehet más, csak egy ripacs-
trupp tagja, Escamillo egy telivér példánya a
torreadornak, és Figarot nem képzelhetjük el
másként, csak szevillai lakosnak és borbélynak.
De Roland mester, Yvette és Parbleuné
vajjon hoznak-e magukkal csak egyetlen egy
szint is abból a világból, amelyben élnek ?
Bizony nem hoznak.

Maga Roland, a mülövö, egy undoritó
alak. A fegyvere elé állitja azt a nöt, akit
szeret és akit a szerelem annyira lázba ejt,
hogy teljes halálmegvetéssel segit Roland
mesternek a mutatványainál. E mutatványok
közt van egy fölötte veszedelmes: amikor
Roland mester bárkinek a szájából kilö egy
rózsát. Persze józan ember nem vállalkozik
médiumnak, és amikor egyizben Roland mes-
ter rendes partnerének nyoma vesz, helyette

Yvette, a virágárus leány, ugrik be. És Roland
nem átalja azt, hogy a reszketö, gyönge és
gyakorlatlan nöt oda állitsa czélpontul. Az
elsö felvonás ugyan neki ad igazat, a harma-
dik azonban nekünk. Elöszörre kilövi Yvette
szájából a rózsát és a leány önfeláldozása
annyira meghatja, hogy nöül veszi, a harma-
dik felvonás végén azonban, mikor ujra a czir-
kuszban vagyunk, egy kötéltánczosnö, aki irigyli
Yvettetöl Roland szerelmét, e barbár mutat-
ványnál gunyosan közbekiált, mire Yvette égy
hibás mozdulatot tesz és Roland golyója le-
teriti öt. Roland kétségbeesik és lelövi a kö-
téltánczosnöt, de ez már nem engesztel meg
a szegény Yvette haláláért.

Gróf Zichy-Gessler még kegyetlenebb a
svájczi zsarnoknál. Ez is lelöveti ugyan Tell
Vilmossal a kis Gemmy fejéröl az almát, de
Gessler lelkében legalább harag dul, Roland
ellenben visszaél egy törékeny kis bouque-
tié-re áldozatkészségével.

Ma azonfelül nincs az a rendörség, amely
ilyen mutatványokat megtürne. Gróf Zichy erre
azt feleli, hogy filiszter vagyok. Hogy a költöi
képzelem szabad* csapongásához Rudnaynak
semmi köze. Pedig rosszul beszél. Mert mo-
dern költönek a modern intézményekkel kell
gondolkoznia, különösen, ha a szinlapon rá-
nyomatja azt, hogy : „Idö jelenkor." Még a
mult században, amikor a franczia büntetö
törvények örök kényszermunkával sujtották
azt a bukott nöt, aki be akarta magát csem-
pészni egy nemesi családba, a Dumas "Ka-
mélis hölgy"-e nevetséges lett volna. Ma a
"Roland mester" sujet-je is.
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kiválóképen ügyes és rendkivül édes.
Csakhogy nagy hibái vannak. Teljesen
mellőzve azt a körülményt, hogy az or-
szágnak tetemes anyagi károkat okoz (a
Badeni-féle kiegyezés körülbelül hatodfél
millió hasznot hoz az országnak s ettől
negyedfél éven keresztül teljesen eles-
nék), de kiforgatását jelentené és illuzó-
riussá tételét a közös vámterületnek. Az
érthető dolog és esetleg respektálandó
is, ha valaki egyenesen és világosan ki-
mondja : "Én a különállásnak vagyok
hive." Épen ugy érthető és respektálandó,
mintha azt mondja: „Én a vámközösségnek
vagyok barátja." De az utóbbit kimon-
dani elvül és ugyanakkor lehetetlenné
tenni: se nem érthető, se nem respek-
tálandó. Egyszerüen nonsens az egyik
pontban kimondani a kiegyezés elfogadá-
sát, de nyomban utána a másodikban
toronymagas akadályokat emelni a meg-
valósitása ellen.

Jeleztük már és mindenki tudja,
hogy ez a kompromisszum létrejöttének
főkérdése. Ha komolyan akar békülni
az ellenzék, nem szabad épen ezt a
pontot annyira összegörcsölni, íllusoriussá
tenni annak értékét a másik féke nézve.
Igy lehet replikázni, de alkudni nem.
Szinte ugy fest a mai tárgyalás, mintha
nem mindegyik fél értette volna meg tel-
jesen a feladatát. Mintha az egyik fél
abban az optikai csalódásban élne,
hogy ö most nem alkudozik, ha-
nem diktál. De azért nem veszi
magara a diktátor csillogó vértezetét, ha-
nem a diplomata zöld frakkját

A politikai helyzet
A pourparler-k már tul vannak az initia-

tiva stádiumán. Ma már pártközi konferenczia
is volt, mely az ellenzék feltételeinek megál-
lapítását czélozta. Egybehangzó tudósitások
szerint az ellenzéki pártok között létre is jött
valamelyes egyetértés azon k ö v e t e l m é -

n y e k e t illetőleg, melyeket az egyesült el-
lenzék a parlamenti helyzet szanálása érdeké-
ben formuláz. E követelmények egészen
olyanok, melyeknek elfogadása a szabadelvü
párt részéről kapitulácziót jelentene. Békét
kötni pedig nem lehet ugy, hogy az erő-
sebb fél kapituláljon. Ezért a szabad-
elvü párt körében sok szkepticzizmus mu-
tatkozik a kompromisszum tárgyalások sikere
iránt. Az ellenzék váltig azt hangoztatja,
hogy nem rajta mulik, ha a béketárgyalások
fiaskót vallanak. A jóakarat tagadhatatlanul
mutatkozik, — igy mondják — a béke léte-
sítése iránt, de az ellenzék emellett a diktátor
szerepében tetszeleg magának és ezért na-
gyon valószinü, hogy a béke megkötése még
sok — pourparler-t fog igényelni.

A kompromisszum-tárgyalások.

A tegnap meginditott pourparler-k ma már
pártközi akczióra vezettek. Mint tegnap jelen-
tettük, az összes ellenzéki pártok felkérettek
a pourparler-k közvetitésér elsö sorban felhívott
disszidensek által, hogy állapitsák meg a ma-
guk feltételeit és lehetőleg egymással jussa-
nak közös egyetértésre a kormánynyal szem-
ben felállítandó békepontozatokra nézve.

A nemzeti párt még tegnap este megfe-
lelt ennek a felhívásnak és négy pontban ál-
lapodott meg, melyek, mint kiszivárgott, gróf
Apponyi Albert ujévi beszédének extraktumát
képezik.

1. A miniszterelnök visszavonulása után
2. letárgyaltatik a kiegyezési provizórium

és indemnity. -
3. Ezzel szemben az uj kormány bizto-

sitja a választások tisztaságát és a kuriai bí-
ráskodást, mire

4. a jövö képviselőházi tanácskozások-
nál a nyugodt és békés irányzat biztosittatik
az ellenzék részéröl.

E pontozatokat, miként már tegnap je-
lentettük, gróf Apponyi Albert és Ivánka Osz-
kár még tegnap este hozta a függetlenségi
párt tudomására. Ez a párt ma délelőtt ki-
lencz órakor gyült össze tanácskozásra és

Kossuth Ferencz előterjesztésére szintén meg-
állapitotta a maga feltételeit. Ez a párt is
báró Bánffy távozását teszi a tanácskozások
alapjává, minek megtörténte után követeli

1. a tiszta választásokat,
2. a választási czenzus leszállítását és

kiszélesítését,
3. az összeférhetetlenségi törvény szigoru

végrehajtását.
Ezekkel szemben nem állit nehézségeket

a kiegyezési provizórium és az indemnity
letárgyalása ellen és a k i e g y e z é s n e k
1903-ig v a l ó m e g o l d á s a e l l e n (az
1898. I. törvényczikk alapján) nem folytat küz-
delmet A kiegyezésnek normálidőre való meg-
kötését azonban nem hajlandók megengedni,
s az 1903-ig való provizóriumot is csak azzal
a megszorítással, hogy az akkor lejáró keres-
kedelmi szerződéseket a külügyi kormány Ma-
gyarország részéröl k ü l ö n köti meg.

Ezzel a megbízással a párt kiküldte
Kossuth Ferencz vezetése alatt Györy Eleket,
Kiss Albertet (a távollevő Thaly Kálmán he-
lyett), Hentaller Lajost és Tóth Jánost, hogy
a többi ellenzéki pártokkal egyetértőleg járja-
nak el és a közösen hozandó megállapodások-
ról tegyenek jelentést a párt plénnumának.

A néppárt nem hozott külön határoza-
tot, hanem a nemzeti párttal közös eljárásra
határozta el magát.

(A pártközi értekezlet.)

A különböző ellenzéki pártok részéről
kiküldött bizottságok délelőtti tizenegy órakor
tartották meg elsö közös értekezletüket a kép-
viselőház elsö osztályának tanácskozóter-
mében.

Itt megjelentek:

A nemzeti párt részéről:
Gróf Apponyi Albert,
Horánszky Nándor és
Szentiványi Árpád.

A néppárt részéről:
Molnár János és
Rakovszky István.

Tárgyát különben Zichy kényelmesen be-
szoríthatta volna egy fölvonásba. A darabnak
most három felvonása és egy változása van,
— ami sokkal több, mint amennyit ez a mese
elbir. A második felvonás például abban csú-
csosodik ki, hogy Yvette apja boszut kívánva
állni, amiért a kötéltánczosnő áskálódik a leá-
nya ellen, megfogadja, hogy egyszer majd
elvágja a gonosz asszony alatt a kötelet. Ez
az apai boszu (amelyből aztán ugy sem lesz
semmi) igen nemes, de ép oly fölösleges. Ha
& szerzö egy-két jelenetben elmondta volna
nékünk Yvette és Roland szerelmét, egy har-
madik jelenetben megérttette volna velünk,
hogy a kötéltánczosnö féltékeny Yvettere, egy
negyedikben pedig eljátszatta volna mindazt,
ami most a harmadik felvonás utolsó jelene-
tében történik: akkor a mesével nem egészen
másfél óra alatt szépen végzett roma és a
darab hatása kétségkivül nagyobb és közvet-
lenebb is lett volna. A komprimált formának
nem is esett volna áldozatul a darabnak szczé-
nikailag legmozgalmasabb része, a végső je-
lenet (a teljes czirkuszi nézőtérrel), amit ép
ugy, mint most, egy változásban be lehetett
volna mutatni.

Másfél óra számára dallamokat is könnyebb
(bár nem könnyü) találni, mint két annyi időre.
De Zichy nem örömest áldoz fől valamit
abból, ami eszébe jut. Pedig a zenei anyagát
is szigorubb kritikával kellett volna megros-
tálnia. Nem egyszer bőbeszédű és dagályos
ilyenkor kedvünk volna kimondani rá a
cloture-t. Nem egyszer szanaszét dobja rap-
szodikus ötleteit és hangulatait: ilyenkor ugy
érezzük magunkat, mint Polyhymnia asszony-
nak kissé rendetlen toilette-szobájában, ahol

össze-vissza hever a zenei rizspor, festék,
szépségflastrom, illatos üveg, rózsavíz (ez
utóbbiból igen nagy mennyiség) és egyéb
zenei pipereczikk.

Zenét hallgatni is lehet ugy, mint ahogy
embereket szoktunk nézni: vagy profil-ban,
vagy en face. Oldalról figyelve a "Roland
mester"-ben egy csomó dallamnak igen meg-
nyerő és pikáns metszete van; — en face
tekintve e zenét, amikor szembekapjuk a
szerző teljes fiziognomiáját (amelyben a lélek-
nek is tükröződnie kell), e pikantéria va-
rázsa már nem elegendő.

Találtunk a „Roland mester"-ben egy
igen finoman átgondolt és átérzett számot i s :
a köléltánczosnö kantílénáját a második föl-
vonás ama dialogjában, amelyben ez a női
Jágó feltüzi Roland gomblyukába a rózsát.

A lélektanilag erőtlen cselekmény soha
sem maradhat visszahatás nélkül a zenére.
Nem uj igazság ez többé és sokan talán épen
azért felejtették el, mert már oly régi. A zene
se nem czukrosviz, se nem mathematikailag
szabályozott zaj. Maga Helmholtz is, aki pedig a
zenének csak fiziologusa volt, elismeri nagy
müvének utolsó fejezetében („Beziehungen
zur Aesthetik"). hogy a zene a lelki erők
kifejezése. Ugyan hol dúlnak a lelki erők a
Roland mester alakjaiban? Én Zichy Gézát
többnek tartom, mint műkedvelőnek. Ha nem
ez volna róla a véleményem, ugy azt kellene
mondanom, hogy uj müve a költészet és a
zene hippodromja, ahol tudvalevőleg bárki-
nek joga van kilépni a porondra és felkapni
egy lóra, s ahol a közönség azon mulat, hogy
a műkedvelőket miként dobja le magáról a

Pegazus. De ismétlem, Zichy Gézáról eddigi
szimfonikus müvei után sokkal jobb vélemé-
nyen vagyok, semhogy abban a nagy lehan-
goltságban is, amelyben e sorokat irom, le-
szállítsam egy dilettánssá.

A nézőtérről, amely zsufolva volt és
ritka fényt árasztott, gróf Zichyt elhalmozták
minden szimpátiával. Jól esett látnunk, hogy
ennyi rokonszenv nyilvánul meg az iránt a férfiu
iránt, aki a szép kultuszának szentelte magát.

A rendezés elég mozgalmas volt, a disz-
letek és a jelmezek szemrevalók. Erkel Sándor
a zenekart nagy odaadással vezette. A főbb
szerepeket Kaczér Margit, Hilgermann Laura,
Takáts, Perotti (nagyon indiszponálva), Ney
(nagyon hamisan) és Kertész énekelték. Egyik-
nek-másiknak volt néhány szerencsésebb moz-
zanata is.

A harmadik fölvonás változása, mely a
czirkusz belsejét mutatja, szczénikailag érde-
kes látvány. Itt Kranner Róza, a balletkar
tagja, egy lovarnőt ad. Ezzel kapcsolatban
van a szerzővel egy kis nyelv-konfliktusom
és van a szegény és tájékozatlan lovarnő ér-
dekében egy tiltakozásom. Ez a két franczia
szó: p a r t o u t kétértelmű. Annyit is je-
lent, hogy „mindenen keresztül," annyit is,
hogy „mindenki által." A Kranner Róza he-
lyén tehát — ha nékem ilyen irigy és léha
nyelvekre termett, fölséges szőke fejem van
(amelyet most a legnagyobb tisztelettel világo-

sitok fel aggályaim iránt), — visszaküldők
az igazgatóságnak olyan szerepet, melyben
P a s s e p a r t o u t - n a k hivnak. Nincs az a
szinházi biróság, amely ezért elitélne.

Dr. Molnár Géza.



Szerda, január 11
. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1899. — 3. oldal.

A függetlenségi és 48-as (Kossuth-párt
részéröl.)

Kossuth Ferencz,
Györy Elek,
Hentaller Lajos.
Kiss Albert és
Tóth János.

Az Ugron-csoport részéröl:
Bartha Miklós és
Polónyi Géza.

Az értekezlet formaszerüen megalakul-
ván, Kossuth Ferenczet választotta kebléből
elnöknek, a jegyzői tiszt teljesítésével Tóth
Jánost bizta meg. '.

A konferenczia mindenekelőtt megálla-
podott abban, hogy tanácskozásainak lénye-
géről az ügy érdekében hirlapi közleményeket
nem bocsát közzé és e tekintetben titoktartást
fogad minden jelen volt.

A tárgyalás l l órától fél kettőig tartott.
Az összes pártok nevében Kossuth Ferencz,
gróf Apponyi Albert, Molnár János és Polónyi
Géza terjesztették elő álláspontjaikat, melyek-
nek kapcsán alapos, beható és részleges Tita in-
dult meg, melyben az értekezlet valamennyi
tagja ismételten résztvett.

Egy izben félbeszakították a tanácsko-
zást, mert egy kérdésre nézre Szilágyi Dezsö
véleményének meghallgatása vált szükségessé.
Polónyi Géza Szilagyi Dezsö keresésére indult
és felkérte, hogy jelenjen meg az értekezleten,
amit Szilágyi Dezsö meg is lelt.

Fél kettőkor megjelentek az értekezlet
tagjai a Ház üléstermében, de a hozzájok in-
tézett kérdésekre minden felvilágositást meg-
tagadtak, csupán azt jelentették ki, hogy s i k e -
r ü l t v a l a m e n n y i p á r t f e l t é t e -
l e i r e n é z v e egyértelmü közös megállapo-
dásra jutni. Amennyiben a pártok plénumai
a megállapodásokhoz hozzájárulnak, az érte-
kezlet holnap délelött tizenegy órakor tar-
tandó értekezletében v é g l e g e s e n m e g -
s z ö v e g e z i a maga megállapodásait és a
jegyzökönyvet Szilágyi Dezső utján a kor-
mánynyal közli.

(Hangulat a pártokban.)
Az összes politikai pártkörökben a ma

megindult kompromisszum tárgyalásokról folyt
a vitatkozás.

A szabadelvü körben az elterjedt verziók
alapján foglalkoztak az ellenzék feltételeivel,
amelyekkel szemben az a vélemény uralkodik,
hogy lényeges módosításon kell azoknak
átesniök, hogy a békéhez vezessenek. Hir szerint
a kormány csak néhány rövid napra kontemplálja
a tárgyalásokat és azért a disszidensekhez az az
óhajtás nyilváníttatott, hogy az ellenzék
sztipulácziói lehetőleg gyorsan hozassanak a
kormány tudomására. A miniszterelnök való-
szinüleg még a hét végén fel fog utazni Bécsbe
és ő felségének kimeritő jelentést fog tenni a
folyamatba tett tárgyalásokról és az ellenzék
feltételeiről, melyek e l f o g a d á s a i r á n t
a k o r o n a döntése fog kikéretni.

A d i s z i d e n s e k körében, ahol már
pozitivebb alakban ismerik az ellenzéki pár-
tok feltételeit, nincsenek tulságosan elragad-
tatva a mai konferenczia kimenetelétől. Ma
ismételten kijelentették a vezéregyéniségek,
hogy a disszidensek a pourparler-k fiikeres
befejezése után is megmaradnak jelen-
legi helyzetükben és közvetítő szerepet fog-
nak teljesiteni, mindaddig, mig a • parla-
ment teljesen visszaterelődött rendes kerék-
vágásába.

A n e m z e t i p á r t b a n az este nagy
számban gyültek össze a képviselők és élénken
pertraktálták a mai nap eseményeit. A párt
egyik tagja igy nyilatkozott:

Nem az ellenzéken mulik, ha a kom-
promisszum-tárgyalások sikerre nem vezet-
nek. Ha a kormány komolyan akarja a bé-
két, az meglesz. A jóakarat minden oldalon
oly. mértékben mutatkozik, hogy ez már
maga is egyik biztositéka a sikernek,

E párt különben csak holnap fog hiva-
talosan a békefeltételek iránt megállapodni,
daczára annak, hogy már a mai pártközi kon-
ferencziában ismertették álláspontjukat, sőt
bizonyos pontokra nézve a függetlenségi párt
követelésével szemben a párttal kompromisszu-
mokat is létesitettek.

A függetlenségi párt ma bizalmas érte-
kezletet tartott, melyben Kossuth Ferencz Je-
lentését a mai tárgyalásról tudomásul vélték.
E pártnak nagy része komolyan óhajtja a bé-
két és számosan odanyilatkoztak, hogy az

ellenzék nagy sikert jegyezhetne fel, ha a fel-
állított békepontok közül c s a k e g y e t i s
s i k e r ü l n e akczeptáltatni a k o r m á n y
r é s z é r ő l .

Addig, mig a kompromisszum-tárgyalások
folynak, az obstrukczió technikai taktikáját
v á l t o z á s nem éri.

(Pártértekezlet.)
Az országgyülési f ü g g e t l e n s é g i és

48-as párt ma este hat órakor értekezletet tartott,
melyen Kossuth Ferencz elnök közölte a párt tag-
jaival a már megkezdett tárgyalások eredményét,
illetve azok jelenlegi állását. Az értekezlet inkább
bizalmas jellegü megbeszélés volt, a párt határo-
zatot nem is hozott, de helyesléssel vette tudo-
másul elnökének, ' nemkülönben a párt többi tag-
jainak, kik a pártközi tanácskozásokon résztvet-
tek, — állásfoglalását.

A n e m z e t i párt holnap este tart érte-
kezletet a kompromisszum-tárgyalások dolgában.

Ugyancsak holnap este tart értekezletet e
tárgyban a néppárt is.

(A kormánypárt üdvözlése.)
A deési szabadelvü pártnak e hónap 8-án

tartott ülése, amely tudvalevőleg egyhangu határo-
zattal bizalmat szavazott a kormánynak, a kö-
vetkezőkép folyt le:

Báró Jósika Samu elnök megnyitójában ke-
mény szavakkal elítéli a parlamenti harcz mai
alakját és modorát, amely fölött a külföldi, sajtó is
lesujtó kritikát gyakorolt. A gyülést — úgymond —
azért hivta össze ilyen későn, hogy a párt tagjai
tisztán lássák, hol székel parlamentáris életünknek
az a rákfenéje, amelyet más szabad államok pél-
dájára onnan el kell távolitani. Minden mütét fáj,
különösen az, amely mélyen belevág az organiz-
musba, hanem azért mégis alá kell vetnünk ma-
gunkat a műtétnek, már annál az őseinktől örök-
lött politikai bölcseségnél fogva is, melyet világ-
szerte becsülnek bennünk magyarokban s amely
államalkotó erőnket képezte mindig.

Az elnök beszéde után, amelyet nagy lelke,
sedéssel hallgattak a jelenlevök, Sombereki Miklós-
párttag, ecsetelte a mai politikai helyzet • sivár és
tarthatatlan állapotát és a következö határozati
javaslatot nyujtotta be :

Szolnok-Doboka vármegye szabadelvü pártja
kifejezi azon hitét, hogy az országos szabadelvü
párt huszonhárom évre terjedő munkája által
mindig élénk öntudattal követte és ápolta mul-
tunknak azt a nagy tanulságát, hogy. nemzetünk
életének és erejének táplálója,. fentariója a sza-
bad önálló alkotmányunk, mely nemcsak egyedül

A viganókérdés.
Valamely budapesti mulatóhelyen, vala-

mely budapesti mulatóhelyen, mondom, a szin-
padi királyt most ballet mulattatja. - Barátaim
szerint e ballet a kabbalának egy neme,
mert a hölgyek számokat irnak le a lá-
bukkal a levegőbe s különösen egy pisze
vörös lány tündöklik a nyolczasaival, meg a
nulláival. Ua azután ezeket a számokat össze-
adjuk, a következö numerus jön ki : ..

Ennyivel gyarapodtak ama mulatóhely
látogatói, amióta ott balletet is adnak. Á
sexualizmus hódit a müvészetben.

Numára Pompilius következik, télre ta-
vasz: ha tüz üt ki Budapesten, nyomban jön
Szczerbovszky Szaniszló s viszont, ha a
Mátyás-templomban Bogisich Mihály énekli az
antiphonát, akkor arra természetesen Vavrinecz
Mór feleli a responsoriumot. Igy e földön
mindent előre lehet tudni. A természetben
akkor volt az utolsó ugrás, mikor Bólyai Far-
kas a Pythagoras-tételt magyarázta a nyolcz-
esztendős fiának s ép a merőlegest huzta á
nagy háromszögben s a gyerek akkor már
magától fölirta a három háromszög arányla-
tait sorban. Natura ecce raro facit saltus. De
a barátaim most mégis csalatkoznak, ha azt

hiszik, hogy én itt majd morált hirdetek a
művészetnek.

Elsőbben is az európai szinpad ép ab-
ban különbözik az ó-görög (és a kinai) szin-
padtól, hogy álarczot és fiuknak nőkké váló
öltöztetését megvetvén, tág kaput nyit a mü-
vészetben mindannak, ami a sexualizmus kö-
rébe tartozik. Igy szokás aztán a kaméliás
hölgy haldoklása alkalmával elgondolni: „Ez
a Gauthier Margit nem is tüdővészes, mert
akkor nem volna ilyen kerek karja," Igy
viszi el az ördög a veronai kösirok tragiku-
mát is, ha Julia esetleg tündöklik a plaszti-
kábán s a felsőbb leányok részéről igy lett
szokássá Bonaparte Napoleon császárt a par-
ketröl következőkép üdvözölni: „Jaj de fess
ez aTukoray Lóránt." Sisiphus tudna segiteni
ezen a dolgon. Másodszor is továbbá, Cato
minek beszéljen épen a szinpadról, mikor a
literatura még kiválóbban benne van a sexua-
lizmusban s ebben a tekintetben az ember
képét jelentékenyen meg is hamisitja. Mert az
ausztráliai Kráómajom ur például az ő kókosz-
dióját csörtetvén, nyugodtan szólhat: A
könyvek rólam igazat mondanak mikor azt
irják-rólam, hogy én évenkint csak egy hetet
szentelek a szerelemnek. Az ember ellenben,
a homo sapiens, méltán duzzoghat igy: A köny-
vek hívebben irják le a Kráómajmot, mint en-

gem, mert én a könyvek szerint egész élete-
met szerelemmel töltöm.

A müvészet nagy glóbuszát csakugyan
karmai között tártja a csunya ragadozó ma-
dár, a sexualizmus; a szeliden lobogó ugyne-
vezett lirai lángoktól kezdve a franczia víg-
játékokon és operetteken át egészen a nehéz-
szagu tőzegmáglyáig amit a veristák a szere-
lemnek raknak, müvek alkotói és müvek élvezöi
mind benne keringenek a sexuális körben. A
„modern"-ek, e bozontos bojnyikok láttára a
keserves-ember méltán kiálthat föl: "Én Iste-
nem, verd meg öket, mert azt beszélik, hogy
a szaporodásom a legérdekesebb rajtam.

A természet pedig bizonyosan nem ta-
nitotta erre a bojnyikokat. A természet a sze-
relem ügyét takargatja; növényeinek szerel-
mébe beléállitja a pillét közvetítőnek s erre
mi tavaszszal a kertekben azt mondjuk: „Ni,
hogy röpköd ez a pille. Pedig akkor a kör-
tefa csókolgatja a feleségét. A pillét, a hül-
lőt, hasonlóképen farepedésekbe, sziklahasa-
dékokba dugja a természet, midőn a faj czél-
jára használja öket és azt a fecskepárt is az
eresz alatt, melyet a nyáron, kétezerszer hallot-
tam csicseregni, ezen idö alatt mindössze csak
kétszer láttam csókolózni. Mert, haj, bojnyik ba-
rátaim, a fecske élete teli van a szalmaszedés fá-
radalmaival, de önök azt mondják, az ember élete
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intézményeinkben él, hanem főleg a nemzet egészé-
nek érzületében nyilvánul és az állal tartatik fenn.

Ha a jelen pillanatokban pártunk ellen irá-
nyuló támadásokat egész élességük és szilajsá-
gukban a főleg a politikai felelősség félredobásá-
val megnyilvánul tan szemléljük; sajnos, de mégis
büszke öntudattal lépünk mi is, a megye szabad-
elvü pártja, az országos szabadelvü párt elé, hogy
elmondjuk azt a hitünket, meggyőződésünket, hogy
a fennforgó viszonyok kényszerítő ereje a szabad-
elvü pártot azon eszközzé emelte, melynek hiva-
tása állami életünk további folyamának és főleg
hazánk keleti része nemzeti érdekeinek fentartása
és ezáltal alkotmányunk erejének, létének biz-
tositása.

E hitünknek követése létkérdés nemzetifinkre,
mert ennek megvalósitása által gátolhatjuk meg
államunk határai között a magyar nemzeti élet
ellen irányuló széthuzó nemzetiségi törekvések
pusztitó felléptét és munkáját.

Hiszen tudjuk, hogy e törekvések gátját min-
dig az a politikai érettségünk és nemzetünknek az
a meggyőződése képezte, hogy alkotmányos intéz-
ményeinknek ép fentartása elengedhetetlen köteles-
ségünk.

Nemzetünk jövője, államunk határai között
és világtársadalmi súlyunk megköveteli nemcsak
törvényhozásunk menetének épségét és zavartalan
folyamát, hanem abban végrehajtó hatalmunknak,
tehát kormányunk felelős, de feladata teljesítésére
szolgáló helyzetének biztositását is.

Midőn a vázolt czél megvalósitása és bizto-
sitása, a fennforgó sulyos helyzet miatt, merőben
a szabadelvü pártra hárul, mi tehát egisz hittel a
pártfeladat korlátain is tulemelkedve, teljes bizal-
munkat nyilvánítjuk országos szabadelvü pástunk-
nak és annak a kormánynak, mely e czél megva-
lósitására és biztositására tör és munkál.

A határozati javaslatot a közgyülés egyhan-
gulag elfogadja és megbízza az elnökséget, hogy
a gyülés lefolyásáról és hozott határozatáról az
országgyülési szabadelvü pártot elnöke utján ; a
kormányt pedig a miniszterelnök közvetítésével ér-
tesítse.

Báró Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a kö-
vetkezö bizalmi nyilatkozat érkezett:

Bács-Bodrogh vármegye összes országgyülési
választókerületének, ugyszintén Zombor és Zenta
városok szabadelvü párti választóinak e hónap
nyolczadikán Zomborban tartott együttes nagy-
gyűlése az ellenzéknek hónapok óta a parlament
tekintélye rovására folytatott, államéletünk folyto-
nosságát megakasztó eljárását egyhangulag elítélte
és lelkes egyértelmüséggel kimondta, hogy a kor-

mánynak, szabadelvü pártnak és a megyebeli
összes országgyülési képviselőknek az ellenzők al-
kotmánysértő törekvésével szemben tanusitott maga-
tartását helyesli, irántuk bizalommal viseltetik és
őket támogatásáról biztositja. Koczkás Zsigmond,
az együttes gyülés elnöke.

(Az obstrukczió ellen.)
Hétfön délelőtt a p é c s v á r a d i járás-

ból nagyobb küldöttség járt dr. báró F e j é r -
v á r y Imre főispánnál. A kizárólag ellenzéki polgá-
rokból álló küldöttséget G ö d e Sándor evangelikus-
református pap vezette, aki szintén mindig a füg-
getlenségi párthoz tartozott. Most is ugyanazon
elvet vallja, de azon kijelentéssel fordult most a
főispánhoz, mint a kormány itteni bizalmi férfiá-
hoz, venné szivesen tudomásul, hogy ők épenség-
gel nem értenek azzal együtt, amit mostan az
ellenzéki pártok a képviselőházban müvelnek, any-
nyira nem, hogy teljes elismeréssel adóznak a
kormány müködése iránt és igy gondolkoznak ma
az egész járás nagyszámban levö ellenzéki vá-
lasztói.

(Az ellenzék mozgalma.)
A fővárosban vasárnap tartandó tüntető kör-

menet és népgyülés ügyében ma este a független-
ségi és negyvennyolczas polgári körben. Holló
Lajos országgyülési képviselö elnőklése alatt, népes
gyülés volt. Az értekezlet elhatározta, hogy a nép-
gyülés résztvevői vasárnap délután fél 3 órakor a
Kálvin-térről vonulva, a Károly-köruton és a Váczi-
köruton vonulnak az Alkotmány-utczán át az Uj-
épület terére. A népgyülésre falragaszok utján hiv-
ják fel a fővárosi polgárságot, s külön kérik fel
részvételre az ellenzéki képviselöket.

A mai ülés.
(Az országgyülésből.)

Délelött tiz óra van. A ház folyosója
kong az ürességtől. Csak lézengve szállingóz-
nak be a honatyák, rémülettel gondolva arra
a lehetőségre, hogy ma is névszerinti szava-
zásokkal fogja az ellenzék megkinozni a több-
séget. Az aggodalom nem bizonyult egészen
alaptalannak, mert tényleg feltüntek a folyosó
láthatárán azok a bizonyos fehér ivek, me-
lyek a névszerinti szavazások jöttét jelzik.

Amikor aztán megnyitotta Madarász apó
az ülést, aggódva kérdezte a tegnapi jegyző-
könyv felolvasásának hitelesítése után, hogy
van-e észrevétel ellene.

Rögtön hárman is jelentkeztek, hogy
van. Az Ivánka Oszkárét és Blaskovich Fe-
renczet még csak béketüréssel hallgatta, de
mar a Kubik Béláét, ki a korelnök tegnapi

elmés mondását, melylyel az ülést nem be-
zárta, hanem eloszlatta, akarta visszamódosi-
tani, ezt erélyesen visszautasította, mert ellen-
kezik a házszabályokkal, melyek egyenesen
az elnök kötelességévé teszik, hogy az ülést
eloszlassa.

Erre a kijelentésre oly homéri kaczagás
támadt az egész Házban, hogy maga Kubik
Béla is jóizü nevetéssel vonta vissza a módo-
sitványát.

De mit használt ez ? A Háznak mégis el
kellett szenvednie két névszerinti szavazást,
melyek közel egy óráig kötötték le az ülést.
A módositványok elvetése után három inter-
pelláczió következett. Mind a három az Egye-
temi Kör bezáratására, illetve az egyetem
hosszu szünetére vonatkozott, ami persze al-
kalmat adott az interpellálóknak arra, hogy
per longum et latum elmondják véleményüket
az — obstrukczió jogosultságáról.

Az ülés egyébként igy folyt le :

(Névszerinti szavazások.)
Ivánka Oszkár módosítást nyujt be, hogy a

jegyzőkönyv elejére tétessék ez: Fölvétetett Buda-
pest székesfővárosban. (Hangok jobbról: Elfogad-
juk ! Hangok balról: Nem fogadjuk el!)

Blaskovich Ferencz azt a módosítást nyujtja
be, hogy az elnök az ülést 1 óra 35 perczkor
oszlatta el és módositására mindjárt névszerinti
szavazást kért.

Kubik Béla azt a módosítást inditványozta,
hogy a jegyzőkönyvbe az elnök az „ülést elosz-
latja" helyébe az „ülést berekeszti" tétessék.

Madarász József: A házszabályok 199-dik
szakasza azt mondja, hogy az ülést az elnök
nyitja meg él oszlatja el. A képviselö ur módosí-
tása házszabályellenes s igy meg nem engedhető.

Igy kát csak két névszerinti szavazás volt a
jegyzőkönyvhöz.

Az Ivánka módositására szavazott igennel 6,
nemmel 134.

A Blaskovich módositására igennel szavazott
8, nemmel 132.

As elnöki bejelentések után következtek

^ (Az Interpellácziók.)
Makfalvay Géza a következő interpellácziót

intézi a kultuszminiszterhez:
1. Van-e tudomása a miniszter urnak, hogy

az egyetemi hatóság az egyetemi kört ideiglenesen
felfüggesztette ?

2. Van-e tudomása, mi inditotta az egyetemi
hatóságot ezen eljárásra ?

3. A miniszter ur jóváhagyásával járt-e el az
egyetemi hatóság?

különb : az csupa szerelemmel van telve. Az
ugynevezett Démiurgosz asszonyával, aki kü-
lönböző müvészi történetek szerint hol kék-
szemü, hol vöröshaju, aki valóban okvetetle-
nül jelen is van már akkor ís, midőn az
unokaöcsém, a tizenhétéves Zöld Noé, ,Vesz-
tett boldogság czime alatt első novelláját irja
és aki hasonlóképen ott tátogatja a száját,
midőn az ismeretlen tartózkodása Zola Emil
legujabb regényének,, A bűzbombák"-nak meg-
irása végett mártogatja a tollat. Haj, öreg
nevropatha — sziszegi neki — keverj a do-
logba egy kis asszonyi hust is, mert anélkül
az élet nyomorusága, vagy az élet humora
semmi. S az öreg nevropatha mit csináljon
ugyan? Természetes, hogy ő is, mint a többiek
mind, veszi ama régi srófot, amelylyel lyukat
lehet fúrni Tannhäuser és Frau Venus titkos
kamarájának ajtaján s munka után ő is igy
szól a világnak: „Urak és hölgyek, itt mél-
tóztassanak bekukucskálni." A dolog elterjedt
és utálatos. Frau Venus viganójához dörgölő-
zik az egész emberiség.

Bántás ez ? ! . . . Tehát állj meg, boszu.
Vagy huszonöten Európában, akik érdemes-
nek tartják gondolkodni azon, hogy az asz-
szony miért lett szimbolummá a művészet-
ben és miért nem maradt meg epizódnak

csak, miként az életben nem is egyéb ennél;
e huszonöten, akik észreveszik, hogy a nők
szempontjából még a tenorista-motivum is
ép ugy benn van például a szinmüvészetben,
mint a férfiak részéről a balletszempont; e
huszonöten tehát (valószinüleg többen is van-
nak, csak nem beszélnek a csömörükről), e
huszonöten maguk is elemzik a belsejüket.
Mert akire rákiáltja a világ, hogy ,ön morál-
prédikátor", az a polgári halál részese szo-
kott lenni cs ettől a csapástól mindenki tar-
tózkodik. Vagyok-e hát köszvényes agg, vagy
sötét alak, aki epét kever a pikkolójába ; vagy
talán vagyok-e a müvészi tisztaság diakonusa,
vagyok-e a hitet vesztett morál helyett a termé-
szeti igazság hirdetője, mikor minden sexuális da-
rab látása után azt mondom magamban: „Sáros
lettem?!" Vagy vagyok-e csak buta középkori
barát, aki a Mária-kép előtt szemet huny;
vagyok-e ilyen nevetséges mezítlábas aszkéta
én, mikor az irodalom szerelmi problemáira
azt mondom : " A humor és a szomoruság
akkor a legművészibb, ha szoknyasuhogást
vagy férfisóhajtást nem hallani benne." Eze-
ket kérdem magam is a huszonötökkel. És
ezekre feleltem magamnak már annyi számos
izben, mikor valamely bársonyos adagióra,
valamely szótalan tájképre, valamely hófehér

olasz kupolára ázt mondtam: ,A castalíai vi-
zet most hallom igazán csörgedezni, mert itt
sexualizmus nincsen."

Ne tessék mosolyogni. Itt, mint monda-
tott már, nem czél a moralizálás, mert mora-
lizálni szégyen. Közép-Európában azonban
szemmelláthatólag hiába vannak természet-
filozófok, mert különben már hadat üzenlek
volna az ember és az asszony egymáshoz való
viszonyának a müvészetben. A tudós urak
ugyanis e merev leydeni palaczkok, megindít-
ják ugyan a villamos szikrákat, de nem gyújt-
ják föl vele arnaz évezredes lombsátort, me-
lyet a müvészet emelt Frau Venus és Tann-
hauser lovag titkos szerelmének s folyton
piros rózsát hint rá. Pedig mily könnyü dolga
volna ez a tudománynak! Ha engem doktor
Friedrich Carl Begriff-nek hívnának s nem
alulírottnak, ha én a heidelbergi várhegy alatt
természeti törvényekről olvasnék és ott tanu-
lékony ifjak állnának előttem, nem pedig
Keselyű ur, a metteur; mily könnyedén fejte-
ném ki én akkor az ember fiziológiájából a
müvészeti törvényt, mint a többiek például a
létért való küzdelmet a puhányokból. Ime,
tenném ezt a következőkép :

— Minden idegfeszültség izommozgást
vált ki. Ezek az izommozgások rudimentáriu-
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4. Szándékozik-e a miniszter ur az egyetemi
kör megnyílása iránt sürgösen intézkedni?

Major Ferencz ugyane tárgyban interpel-
lálja meg a kultuszminisztert. Interpellácziója igy
hangzik :

1. Mennyiben felel meg a valóságnak azon
megdöbbentö hir, hogy a tisztelt kultuszminiszter
ur az egyetemi polgárság szabad véleménynyilvá-
nitását hazánk ezeréves alkotmányának jelen vál-
ságos és minden igaz hazafi szivét mélységesen
aggodalmakkal eltöltö helyzetére vonatkozólag meg
akadályozandó, az egyetem bezáratásával is fenye-
getödzött ?

2. S amennyiben ezen, mind az egyéni,
mind pedig a közálladalmi kulturális érdeket szel-
lemi és anyagi oldalról egyként veszélyeztetö mi-
niszteri fenyegetés való: szándékozik-e ezt a
tisztelt miniszter ur azon esetben is valósítani,
ha az egyetemi polgárok mind tanulmányi, mind
fegyelmi ügyrendjük betartásával, eddig birlalt
körödből kizáratván, mint a hazának szabad pol-
gárai, hazafias érzületeik s a jelen válságos hely-
zettel szemben elfoglalt polgári véleményük szabad
nyilvánítására az Alma Mater körén kivül levö
helyen vállalkoznak.

Barabás Béla interpellálta még meg a kultusz-
minisztert. Az ö interpellácziója ez :

Igaz-e, hogy az "Egyetemi Kör"-t az egyetemi
tanács engedetlenség miatt ideiglenesen felfüg-
gesztette, s hogy ehhez a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter ur jóváhagyásával hozzájárult ?

Tekintettel arra, hogy az „Egyetemi Kör*
felfüggesztése, avagy feloszlatása iránti intézkedé-
sek csakis ezen kör alapszabályainak szem elött
tartásával tehetők meg, tekintettel arra, hogy az
" Egyetemi Kör" tagjai, mint erkölcsi testület
semmi oly cselekményt el nem követtek, amely
miatt ezen kör felfüggesztése elrendelhető lett
volna, tisztelettel kérdem, vajjon minő tőrvény,
miniszteri rendelet, vagy minő egyéb külsö befo-
lyás volt az, mely a minisztert arra birta, misze-
rint az egyetemi tanács ezen világosan törvény-
ellenes és statáriális intézkedéséhez hozzájárult?

Hajlandó-e a miniszter ur haladék nékül
intézkedni, hogy e törvényellenes felfüggesztés
orvosoltassék s az „Egyetemi Kör" rendeltetésé-
nek átadassék ?

Mind a három interpellácziót közölni fogják
a vallás és közoktatásügyi miniszterrel.

Ezzel az ülés véget ért.

KÜLFÖLD,
A katonai párt a semmitőszéken.

Páris, január 10.
Az „Echo de Paris" közzéteszi Quesnay da

Beaurepaíre-nek a Bard-Picquart-ügyben tett irott
vallomását. Ebben a nyilatkozatban, mely a sem-
mitöszék első elnökéhez van intézve, semmi szen-

(ma már czéltalanok, mint a sírás például
vagy a nevetés), részint pedig organikus czé-

lokat szolgáinak. Már most a müvészet leg-
jobban cselekszi, ha a szervi életet nem za-
varja, nem fáraszt ja ki és kizárólag csak olyan
idegfeszültségeket idéz elö, amelyeket rudi-
mentárius mozgások követnek:. Tessék hát
rakatni vagy kaczagtatni, ez a természetes*.

Ha doktor Friedrich Carl Begriffnek hiv-
nának, mondom, igy tanítanék, ámbár kér-
dés, hogy a bojnyiksereg képes volna-e kö-
vetni az oktatást, mert a müvészetét aligha-
nem még Zeusz sodorta a sexuális körbe, mi-
dőn múzsáknak asszonyokat teremtett, a lant
föltalálójának ellenben férfit Mily átok ez,
mily müvészi pesszimizmusnak lehet az oko-
zója ! Mily hiába mondom is, hogy a müvész-
lélek ne a szerelmes embert keresse, hanem
azt, aki nyomorult, vagy aki nevetséges ! S
mily tévelygő lélek az éjjeli szerkesztő is, aki
most rámszól a másik szobából:

— Tisztelt ur, holnapra valami szerelmi
novellát kérek.

— Igenis, — feleltem — kisebbrendü
sexualizmust, amit elolvashatnak a fiatal lányok.
(Mert a részletekért nem vagyok hajlandó kü-
lönbséget tenni, s a legártatlanabb szerelmi
történetet is sexualizmusnak hivom.)

zácziós sincsen és csak a m é l y g y ű l ö l e t r ő l
tesz tanuságot, melyet Beaurepaire a revizió ellen,
továbbá Loew és Bard ellen táplál. Magának
Beaurepairenék vallomásából kiderül, hogy Bard
nem szólitotta meg Picquart-t bizalmasan. Beau-
repaire csak azzal vádolja Bard-ot, hogy ö maga
ment ki a váróterembe, ahelyett, hogy a szolgát
küldte volna oda, hogy Piquarttal tudassa, hogy
vallomását másnapra halasztották. Az a grog is
nagy szerepet játszik a vallomásban, melylyel
Picquart-t a tárgyalóterem előszobájában meg-
kínálták. Az ujságok már többször irtak erröl a
grogról a az igaz, hogy Piquartnak, aki egészen
berekedt s akit a hosszu kihallgatás kifárasztott,
szünet közben grogot adtak. Beaurepaire ehhez
még hozzáteszi, hogy a szolga, akit a grog föl-
szolgálásával megbíztak, igy kiáltott föl:

—Picquart-ért mindent, tábornokainkért sem-
mit! Szivesebben adnék neki hánytatót !

Beaurepaire szerint a csendörkapitány, aki
Picquart-t a semmitöszékhez kisérte, annyira bo-
szankodott a Picquart iránt tanusitott jóakaraton,
hogy igy kiáltott föl:

— Hát az igazságszolgáltatás ?
Beaurepaire azt irja, hogy a büntetőtanács

egy izben utasitotta egyik hivatalnokát, hogy fe-
jezze ki Picquart-nak a biróság sajnálkozását, hogy
várakoznia kell.

Loew elnök Beaurepaire-nek az első elnökhöz
intéseit beadványát kvalifikálhatatlannak mondta s
azt irta róla, hogy nyomoruságos haszontalansá-
gokból áll. Erre Quesnay de Beaurepaire a követ-
kezöket válaszolja:

„Ha nem tartja elégségesnek az én tanús-
kodásomat, akkor csak menjen végig a semmitő
szék- folyosóin ; mindenütt fájdalommal és fölhá-
borodással fog találkozni. A legfelső itélőszék el-
nöke a p á r t e m b e r e l ő í t é l e t é v e l fo-
gott ehhez a - birósági ügyhöz s lépten-nyomon
előbukkan az ö antipatiája és szimpatiája (!) Lát-
juk, amint egy embert dédelget, akit a hadsereg-
ből elcsaptak s aki hamisítással van vádolva. Ez
az ember rágalmazza a katonatiszteket és Loew
ur tisztelettel meghajol előtte. Ezt az embert tá-
mogatják, tábornokainkat pedig sárral dobál-
ják, ugy hogy egy semmitöszéki szolga igy kiál-
tott föl:

— Biráinknak csak Picquart számára van
szemük és fülük!

És ezt mondja Loew ur nyomoruságos ha-
szontalanságnak ! Én azt hiszem, hogy Loew ur
már azzal is bünt követett el, hogy a gyanunka
tág ajtót nyitott és irányzatos pört vezet. Loew ur
megmutatta a Dreyfus-pörben, hogy milyen irány-
nak hódol s nem lehet részrehajlatlan; sem neki,
sem Bard-nak nem szabad érdemleges itéletet
hozni a Dreyfus-ügyben. Annyira jutottunk, hogy
már a legfelső itelőszéket is gyauusitják és ez
Loew urnak a müve." .

Quesnay de Beaurepaire azt kívánta, hogy
replikáját Loew válaszához csatolják, mert külön-
ben le fog mondani állásáról, Ugy hitszik, hogy ezt
a kivánságát nem teljesítették, mert különben nem
mondott volna le.

Az "Aurore" szerint a minisztérium . 1893.
juliusban kapta meg a Cette canaille de D . . .
kezdetü iratot s hogy azt a bordereau keletét meg-
közelitő kelet hozzátételével meghamisították.

A "Siécle" azt jelenti, hogy Lebrun-Renault
vonakodott megerősíteni, hogy Dreyfus vallomást
tett neki.

Páris, január 10.

Ma érkezett meg egy cayennei táviratban
D r e y f u s v á l a s z a a semmitöszék i
b i z o t t s á g k é r d é s e i r e ama vallo-
mások dolgában, amelyeket Dreyfus lefokozása
napján állítólag Lebrun-Renault százados előtt
tett. Dreyfus t a g a d j a , h o g y b á r m i l y
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t i s v a l l o -
m á s t t e t t v o l n a a e r ő s i t g e t i
á r t a t l a n s á g á t . Ezt a táviratot már az
este átadták a semmitőszéknek. Azt hiszik,

hogy a semmitőszék befejezni készül tevé-
kenységét.

Páris, január 10.
A Havas-ügynökség jelentése szerint Ma-

neau, a semmitőszék elsö elnöke, azt a szán-
dékát nyilvánitotta, hogy a közvélemény meg-
nyugtatására nyomban a Dreyfus-ügy reviziója
dolgában megindult vizsgálat befejezése után
átveszi a büntetőtanács elnökségét és a tár-
gyalásokat elejétől fogva maga vezeti.

Páris, január 10.

A Havas-ügynökség jelenti: Faure Félix
elnőklése alatt minisztertanács volt, amelyen
Balotbeaupre semmitőszéki birót nevezték ki
a semmitőszék polgári tanácsának elnökévé.
Quesnay de Beaurepaire helyett, akinek 1e-
m o n d á s á t e l f o g a d t á k . Lebret igaz-
ságügyminiszter hivatalosan bejelentette, hogy
Manau, a semmitőszék első elnöke, átveszi a
semmitőszék büntetőtanácsának vezetését, mi'
helyt az általa vezetett vizsgálatot befejezi
Manau fogja kijelölni azt a birót is, aki a
Dreyfus-ügyre vonatkozó alapos jelentés szer-
kesztésével megbízandó lesz.

A minisztertanács végül tudomásul vette
azt a táviratot, amely Dreyfusnak a semmitől
szék kérdéseire adott válaszát foglalja magá-
ban. Dreyfus kijelenti, hogy soha sem tett
vallomást Lebrun-Renault százados előtt, sőt
ellenkezőleg, mindig erösitgette ártatlanságát
és az itélet végrehajtása elött azt a szándékát
nyilvánitotta, hogy nyilvánosan kijelenti, hogy
ártatlan, ami , két vagy három év mulva
ki fog derülni. Dreyfus tagadja, hogy be-
ismerő vallomást tett volna annak a fog-
háznak a főnöke előtt, amelybe elité-
lése után zárták. Ott látogatta meg öt du
Paty de Clam, hogy megkérdezze töle, nem
szolgáltatott-e ki bizonyos okiratokat, hogy
cserébe, másokat kapjon. Dreyfus megerősiti,
hogy akkor kijelentette, du Paty de Clam előtt,
hogy semmiféle iratot nem szolgáltatott ki,
Végül kijelenti Dreyfus, hogy nem tett vallo-
mást sem egy gárdista, sem egy csendör
előtt. A kihallgatás végén ismételte Dreyfus,
hogy mindig meg volt győződve róla, hogy
ártatlansága két-három év alatt ki fog derülni.

Párizs, január 10.

A semmitőszék ma titkos ülésben foly*
tatta a revizió vizsgálatát. Az igazságügyi pa-
lota folyosóján általános az a vélemény, hogy
azok az argumentumok amelyeket Quesnay
de Beaurepaire lemondására nézve felhozott,
nem d ö n t ö t e r m é s z e t ü e k ,

Guieysse képviselö lemondott a vasuti
mozdonyvezetők egyesületének disztagságáról,
mert az egyesület elnöke, Guimbert, hivatalos
formában belépett a "La patrie francaise"
nevü uj ligába.

Páris, január 10.

A kamara mai ülését Boysse korelnök
azzal nyitotta meg, hogy felszólította a kép-
viselőket, vessenek véget a fájdalmas és ve-
szedelmes szakadásoknak és a vitéz hadsereg
oldalán bizalommal térjenek vissza a rend-
hez. (Helyeslés.) Következett az elnök-válasz-
tás. A kamara Deschanellt választotta meg
323 szavazattal 187 ellenében. Ezt a 187
szavazatot Brisson képviselő kapta.

Páris, január 10.
A szenátus mai ülését Wallon korelnök

nyitotta meg. Beszédében rámutatott a mostani
viszás állapotokra, amelyeknek forrását azon-
ban nem az alkotmányban látja. A jelen idő-
pont választását a törvényhozás egybehivására
nem tartja szerencsésnek. Az elnökség válasz-
tását csütörtökre tűzték ki.
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TÁVIRATOK.
A Reichsrath összehívása.

Bécs, január 10 A hivatalos lap ö felségé-
nek gróf Thun miniszterelnökhöz intézett kéziratát
közli, amely a Reichsrathot január hónap 17-ére
összehívja.

A diplomáczia köréből.
Washington, január 10. Towert, az Egyesült-

Allamok eddigi bécsi követét kinevezték pétervári
nagykövetté és Addison Harris-t bécsi követté.

Bécs, január 10. A „Pol. Corr." jelenti:
Több lap arról ad hirt, hogy a washingtoni osztrák-
magyar követséget nagykövetséggé alakítják át és
annyira mennek, hogy már mindkét részröl elha-
tározott dolognak veszik ezt a változtatást, söt már
azokat a személyeket is megnevezik, akik Washing-
tonban és Bécsben mint nagykövetek szerepelni
fognak. Értesülésünk szerint azon körülményeknél
fogva, amelyek efféle, tetemes kiadási többlettel
járó diplomácziai változásokra nézve mérvadók,
mindezek a jelentések, a hozzájok füzött személyi
kombinácziókkal egyetemben, koraiaknak tekin-
tendők.

Az osztrák "ex-lex*.
Bécs, január 10. A bécsi községtanács

mai ülésén dr. Förster kőzségtanácsos, a né-
met nemzeti párt többi községtanácsosával
együtt, a következö inditványt nyujtotta be:

A községtanács utasitja a fövárosi alkal-
mazottakat, hogy azoknak az adóknak behaj-
tását, amelyeket az osztrák népeikre a tizen-
negyedik szakasz alapján vetettek ki, átvitt
hatáskörben t a g a d j á k m e g .

Dr. L u e g e r polgármester erre kije-
lentette, hogy ezt az indítványt nem bocsátja
sem tárgyalásra, sem szavazásra, mert ez a
községtanács átvitt hatáskörére vonatkozott,
amelynek tárgyában a tanácsnak határozatot
hoznia nem szabad.

A bécsi német nemzetiek; ugy látszik,
megirigyelték a mi ellenzékünk szerepét és
most maguk számára is igyekeznek egy saját
külön "ex-lex-állapotot" teremteni. Csakhogy
Ausztriában még annyi feltünést sem lehet
kelteni ilyen dologgal, mint nálunk, mert ott
a polgármester egyszerüen kijelentheti, hogy
e felett a tárgy felett még csak tárgyalást
sem enged meg.

Milán otthon.
Belgrád, január 10. Milán király ma reggel

Magyarországból visszaérkezett ide. Sándor király
és Milán exkirály holnap a míniszterekkel és kísére-
tükkel Nisbe utaznak, ahol a skupstina ujra meg-
kezdi tárgyalásait.

A statárium megszüntetése.
Lemberg, január 10. A statáriumot, amely

még néhány galicziai kerületben fennáll, a legkö-
zelebbi napokban beszüntetik.

Francziaország és Anglia.

Páris, január 10. Boysset-nek, a fran-
czia kamara korelnökének mai megnyitó be-
szédét nem igen veszik itt figyelembe. Ennek
oka abban keresendő, hogy egy olyan ember
nyilatkozatának, aki egész véletlenül került a
Ház elnöki székébe, n e m t u l a j d o n i t a -
n a k n a g y f o n t o s s á g o t . A jelenlegi
izgatott hangulat persze tápot nyer a korel-
nök beszédéből, amely meglehetös homályo-
san ugyan, de azért elég keményen támadta
meg Angliát. — Anglia ellen irányuló kiroha-
násai ezek:

A szabadság, humanitás és a legfőbb
emberi jogok hangoztatása divatos nálunk,
pedig épen ezeket a nagy eszméket akarjak
itt kiirtani, amelyeket Francziaország és nem
más állam adott a világnak.

A külfőldnek a mi egymásközti veszeke-
désünk a legnagyobb elégtételt szolgáltatják.
A mi jelenlegi zavarainkat egyes országok
arra használják fel, hogy velünk szemben
h e n c z e g ő , fenhéjázó magavise letet

tanus i tsanak, amelyre a Jean d'Arc-nak
Francziaországa csak m e g v e t é s s e l vála-
szolhat.

— Le a zsidókkal! hangzik erre az anti-
szemitáknál.

A klerikálisok tapsolnak. A szocziálisták
padjairól pedig ez a kiáltás hangzik;

— Le a hamisítókkal!

Forrongás a Filippi-szigeteken.
Washington, január 10. Itt elismerik, hogy a

Filippi-szigeteken a helyzet igen válságos. Ha az
ellenségeskedés elkerülhetetlenné válik, Guimara
szigetét fogjak a hadművelet bázisául használni.
A kormány mindazonáltal még nem adja föl a bé-
kés megoldás reményét.

London, január 10. A Reuter-ügynökség-
nek jelentik Manillá-ból: Potter ezredes Ilói-
lóból táviratokat kapott, amelyek szerint a
helyzet ott nagyon válságos. A fölkelők el-
zártak az utczákat Hir szerint a házakba
n a g y m e n n y i s é g ü p e t r ó l e u m o t
o s z t o g a t t a k s z é t , hogy mihelyt az
amerikaiak megkezdik a tüzelést, elpusztítsák
az egész üzleti negyedet. A külföldiek a Bo-
naventura angol czirkálóhajót menekülnek. A
bankok is a hajókra viszik a pénzüket. Mac
Kinley proklamáczióját a bennszülöttek gu-
nyosan fogadták. A kibékülés lehetetlennek
látszik. A "Petrel" ágyunaszád e hónap 6-án
Ilóilóba érkezett. Manillában a helyzet válto-
zatlan.

Manilla, január 10. A helyzet egyre válságo-
sabb lesz; a békés megoldás lehetősége azonban
nincs kizárva. A hatóságok óvóintézkedéseket tesz-
nek. A csapatok fegyverben állanak. Számos ben-
szülött elhagyja a várost. Otés tábornok teljesen
ura a helyzetnek. Aquinaldo ujabb proklamácziót
bocsátott ki, amelyben azzal fenyegetőzik, hogy
elűzi az amerikaiakat a szigetekről és Istent hivja
tanuul, hogy ha vér folyik, a felelősség azért az
amerikaiakat terheli.

Az orosz hadseregből.
Szent-Pétervár, január 10. A czár Alexandro-

vics Pál nagyherczeget a gárda-hadtest parancs-
nokává nevezte ki és egyidejüleg altábornagygyá
léptette elő.

A spanyol válság.
Madrid, január 10. Sagasta miniszterelnök a

régenskirályné palotájába ment és egy óra hosz-
szat értekezett vele. Egy ujságirónak azt mondta
Sagasta, hogy nincs válság. A kormánynak nincs
oka a bizalmi kérdés fölvetésére. Azt hiszi, hogy
még be fog mutatkozni a parlamentnek. .

A jóhiszemü Menelik.
Róma, január 10. A Stefani-ügynökség je-

lenti : Az a némely lapokban legutóbb megjelent
és Giccodicola kapitánynak tulajdonított távirat,
amely szerint Giccodicola kételkedik Menelik jóhi-
szeműségében, merő koholmány. Koholt az a je-
lentés is, hogy parancsot adtak ki, hogy Eritreába
segédcsapatokat küldjenek. Jó volna a közvéle-
ményt óvni a hamis hirek terjesztőitől. Valamennyi,
és pedig a legmegbizhatóbb értesülések megegyez-
nek abban, hogy az ország egészen nyugodt lehet
az eritreai gyarmat viszonyai felől.

Max Regis.
Algir, január 10. A községi bizottság Max

Regis polgármester elmozdítása alkalmából elha-
tározta, hogy Max Regis-t t i s z t e l e t b e 1 i
p o l g á r m e s t e r r é n e v e z i k k i .

HIREK.
Lapunk mai száma 16 oldal.

— Az aostai herczeg kitüntetése. Ér-
dekés kitüntetésről adott hirt a "Budapesti
Közlöny" mai száma. A király Emánuel aostai
herczeget, az olasz király unokaöcscsét az
aranygyapjas-rend lovagjává nevezte ki. Emá-
nuel herczeg (teljes nevén Emánuel Filibert
Viktor Eugen Genova József Mária) , ez idö
szerint harmincz esztendős. Ezredese az ötö-
dik számu gyalogos tüzérezrednek és a porosz
feketesas-rend lovagja.

— Személyi hir. Széchényi Manó gróf, ö fel-
sége személye körüli miniszter, hetenkint hétfőn
délután 2—3-ig fogad Bécsben, I. Bankgasse 6.
szám alatt a minisztériumban.

— Megüresedett főrendiházi tagság.
Szász Domokos halálával, ki mint erdélyi re-
formátus püspök tagja volt a főrendiháznak,
egy tagsági hely megüresedett. Ezt a helyet
Kiss Áronnal, a tiszántuli kerület református
püspökével fogják betölteni, ki, mint rangidösbb
püspök következik a főrendiházi tagságra.

— Esküvő. Előkelő házasságot kötöttek teg-
nap a fővárosban. Kálnoki Bedő Béla liptóvárme-
gyei tiszteletbeli szolgabiró, Kálnoki Bedő Albert
nyugalmazott államtitkár és országgyülési képviselő
fia, tegnap vezette oltárhoz markus- és batizfalvi
báró Máriássy János valóságos belső titkos ta-
nácsos, nyugalmazott altábornagy, a főrendiház
tagja és neje vinnai és dráveczi Dráveczky Irma
leányát: Eszter kisasszonyt. A boldog férj köz-
tiszteletben álló apját ma a képviselőházban és a
pártkörben sokan üdvözölték.

— Királyi kitüntetések. A hivatalos lap mai
száma közli, hogy a király Karvassy Kálmán győri
ügyvédnek, a közügyek terén kifejtett sok évi
buzgó tevékenysége elismeréseül, a királyi taná-
csosi czimet dijmentesen, Petróczy Lajos minisz-
teri segédtitkárnak pedig a miniszteri titkári czi-
met és jelleget adományozta.

— Perczel Dezső beteg. Perczel Dezső bel-
ügyminiszter egy hét óla ágyban fekvő beteg. Iny-
és csonthártyagyuladásban szenved, ami sok fáj-
dalmat okoz neki. A belügyminiszter már egy hét
óta sem hivatalába, sem a képviselőházba nem
járhatott el. Állapota annyira sulyos volt, hogy ma
délelőtt operálni kellett. A mütét sikerült. Remél-
hető, hogy baját pár nap alatt kiheveri.

— Szobonya Mihály hagyatéka. A fejlődése
javakorában váratlanul elhunyt Szobonya Mihály
festőmüvész hagyatékában maradt kisebb képeket
és vázlatokat ma a müvész barátaiból alakult
segítő-bizottság önkéntes árverés alá bocsátotta.
Roskovics Ignácz, a bizottság elnöke, ezekből a
képekből kiállítást rendezett a müvésznek kere-
pesi-ut 49. szám alatt volt lakásán. Ebben a kiál-
lításban mintegy ötven-hatvan kép és vázlat van,
közte Kossuth Lajos, gróf Széchenyi István és
báró Vay Miklós országbíró arczképe és számos
életkép-tanulmány. Különösen becsesek a falusi
idillikus jeleneteket ábrázoló képek. A vázlatokból
ma vagy husz darab kelt el s egy pár száz forint
befolyt a segítségre szoruló család számára. Az
önkéntes árverést folytaták.

— Tüzek. Torna községben, mint eperjesi
tudósitónk jelenti, ma tiz ház, számos gazdasági
épülettel együtt, leégett. A kár nagy, mert az épü-
leteknek csak kicsiny része volt biztositva. — Sá-
toralja-ujhelyi tudósitónk táviratozza: az elmult
éjjel Bodrog-Szerdahelyen nagy tüzvész volt. Több
lakóházon és számos melléképületen kivül leégett a
nagy gőzmalom is.

— Irás és könyv hajdan és most. Dr. Récsey
Viktor, a pannonhalmi apátság levéltárosa, a tél ele-
jén Győrben felolvasást tartott az irott és a nyom-
tatott könyvek történeléről. A felolvasott tanulmány
most csinos füzetben is megjelent, s a győri egyház-
megye könyvnyomdájában nyomatták.

— Halálozások. Giczi, assa- és ablanczkürti
Ghyczy Emil császári és királyi kamarás, nyugal-
mazott miniszteri tanácsos, földbirtokos, tegnap,
élete hatvannegyedik évében meghalt Budapesten.
Ghyczy Emil 1834-ben született. Iskoláit Buda-
pesten és a bécsi Therezianumban végezte; köz-
szolgálatát a magyar, udvari kanczelláriánál Bécs-
ben kezdte meg, majd mint fogalmazó a helytartó-
tanácshoz került. Az alkotmány visszaállításakor a
belügyminisztériumba osztották be, ahol nemsokára
miniszteri titkár, majd osztálytanácsos lett és a
vármegyei ügyosztályt vezette. Mint ilyen, a het-
venes évek második felében Krassószörény vár-
megye kormánybiztosa, utóbb a boszniai országos
bizottság tagja lett. A nyolczvanas évek elején
miniszteri tanácsosi czimmel nyugalomba vonult,
hogy a csalid nagyterjedelmü birtokának vezeté-
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sét Horvátországban átvegye. A közügyek iráni
való folytonos érdeklődésének különben jelét adta
azzal is, hogy az Országos Kaszinó egyik alapitója
és az Országos Erdészeti Egyesületnek választ-
mányi tagja volt. Temetése holnap délután károm
órakor lesz a Muzeum-utcza 19. száma házból. —
Berlinből jelenti egy távirat, hogy Becker Albert
tanár, a királyi egyházi kar igazgatója, ma délben
meghalt. — Özvegy Horák Edéné, született Rump-
ler Vilma tegnap hatvanhárom éves korában Buda-
pesten meghalt. Az elhunyt jószivüségeért nagy
tiszteletben és becsülésben részesült és elhalálo-
zásával számos budapesti és kassai családot mély
gyászba ejtett. Hanser Károly és Varga Bertalan
kassai kereskedőkön kivül Lipp Frigyes szegedi
királyi dohánygyári aligazgató és Kádár Mihály
budapesti müszaki nagykereskedő anyósukat gyá-
szolják benne.

— Gróf Károlyi Ferencz halála. Holnap
szentelik be Londonban gr. Károlyi Ferencz holt-
testét a halottasházban. A holttestet legkésőbb
csütörtökön Párison át Magyarországba hoz-
zák. A megboldogult gróf hült tetemeit szál-
litó vonaton jönnek vissza a gróf szülei is.
M e n s d o r f gróf londoni osztrák-magyar
nagykövet ma V i c t o r i a királynőtől leve-
let kapott, amelyben részvétét fejezi ki Ká-
rolyi gróf halála felett ugy a maga, mint leánya,
Frigyes császárné nevében. Ezenkivül részle-
teit kivánta megtudni a szerencsétlenségnek.
Mensdorf gróf azonnal részletes választ kül-
dött ő felségének. A walesi herczeg Londonba
való érkezése után azonnal magához hivatta
Mensdorf grófot, aki beható jelentést tett neki
a szerencsétlenségről. A walesi herczeg meg-
kérte a grófot, hogy a Károlyi-családnak rész-
vétét fejezze ki.

— Romulus siremléke. A forumon végzett
ásatásoknál — mint Rómából táviratozzák — ma
rábukkantak a legrégibb római emlékre : Romu-
lus síremlékére. A síremlék egész a római császár-
ság végeig nagy tiszteletben állott.

— Politikai párbaj. Zeyk Gábor és Ra-
kovszky István országgyülési képviselők afaíre-jét
fegyveresen intézték ma el a Horváth-féle vivó-
teremben. A segédek, Zeyk részéről gróf Berchtold
Arthur és Molnár Béla, Rakovszky részéről pedig
Szentiványi Árpád és Kubik Béla, még tegnap
kardpárbajban állapodtak meg, a szokásos ban-
dage-okkal, harczképtelenségig. A párbaj idejét
reggel kilencz órára tüzték ki. Mint orvos dr.
Farkas László és dr. Lisznyay Elemér szerepelt. Az
elsö összecsapásnál Zeyk erős lapos ütést kapott az
ajakára, de ugyanekkor Zeyk kéles vágást mért Ra-
kovszky arczára. A nyolcz czentiméter hosszu seb
a fültől leért az állig, de nem volt tulságo-
san mély, s igy rövid kezelés után az orvosok is-
mét összebocsátották a feleket. Most Zeyk sebesült
meg könyen az alsó karján, s minthogy ez a seb
harczképtelenné tette, a segédek beszüntették a
párbajt. A lovagias befejezés csak ezután követke-
zett. A felek, akik ezelött nem is ismerték egy-
mást, bemutatkoztak és barátságos kézszoritással
váltak el egymástól. Rakovszky fehér kendővel a
fején, Zeyk pedig fekete selyembe bepólyázott kéz-
zel a Házba siettek, ahol öket pártfeleik szívélyes éljenzéssel fogadták.

— Panizzardi kedvese. A Dreyfus-ügy révén
világhirü olasz katonai attaché, Panizzardi ezredes
egy szerelmi kalandjáról sokat beszélnek most a
magas párisi körök. A história tragikus hőse Trezza
dí Musilla ur, a párisi olasz kereskedelmi kamara
elnöke, bár ez a czim cseppet sem méltó egy
tragikus hőshöz. A hösnö Musilla ur felesége, egy
amerikai szőke szépség, családi nevén Know-
ler Helén. És hogy minél megrázóbb legyen
a drámai összeütközés, két intrikus is Tan,
Mier ur, egy lengyel nemes és Panizzardi, a titok-
tartó ezredes. Egy szép napon — amint ezt min-
den jóravaló novellairó kezdené— Trezza de Mu-
silla ur, a kereskedelmi kamara derék elnöke, rá-
jött arra a többé nem szokatlan tényre, hogy

megcsalja a felesége. Némileg vigasztalta azt a
tudat, hogy nejének két kedvese is van és igy
nemcsak őt magát, hanem egyszerre három férfit
csal meg az amerikai szőke szépség. Trezza
dí Musilla ur, mielött meginditotta volna
válópert, házasságtörés miatt beperelte a fele-
ségét, akit az erkölcsrendőri biróság el is itélt
három hónapi fogházra. Trezzáné persze nem nyu-
godott meg ebben az ítéletben, hanem a biróság-
hoz fölebbezést adott be, amelyben, határozottan
tagadta a házasságtörést. Trezza ur bemutatta erre
a leveleket, amelyeket neje Mierhez, a lengyel ne-
meshéz irt. Trezzáné, az ügyvéde révén tagadta, hogy
ö Mierhez leveleket irt, tagadta, hogy a levélcsomó
az ö írása volna, tagadta, hogy egyáltalán irni
tud. A kérdés írásszakértők elé került, akik egy
hangulag kimondották, hogy a leveleket nem Trezáné
irta. Ez döntött. A felebbezési biróság már-már ki-
mondotta a felmentő itéletet, mikor a férj ujabb
bizonyítékokkal állott elő. Kihallgattatta ugyanis a
cselédségét, amely csinos dolgokat mesélt az
amerikai szőke szépségről, a lengyel nemesről és
Panizzardiról, akit állandóan „porosz generális"-
nak neveztek. Ezek után a felebbezési biróság
egyelöre elhalasztotta az itéletét. Az amerikai
szőke szépség azonban aligha szabadul a fogház-
büntetéstől. Sulyosan fog bűnhődni azért a hamis
játékért, hogy elhallgatta a "tous les, trois"-t.

— Szilágyi Sándor. Szilágyi Sándor állapota
ismét javult, de könnyen szélütés érheti és ez ok-
vetlen megöli. Az öreg ur iránt országszerte nagy
a részvét, külföldről is sokan tudakozódnak álla-
potáról. Ma Gyulai Pál, Feleki Miklós nejével,
Szily Kálmán miniszteri tanácsos, Borszéky Soma
akadémiai titkár, Vértessy Sándor valóságos belső
titkos tanácsos. Korányi Frigyes főrendiházi tag
látogatták meg.

— Szász Domokos halála. Szász Domokos
ravatalát ma délelőtt állitották föl Kolozsvártt a
theologiai intézet disztermében. A délelőtt folya-
mán számos egylet és intézet fejezte ki küldött-
séggel részvétéi az egyházi igazgatótanács eiőtt;
többek között Kolozsvár város küldöttsége a pol-
gármester vezetése alatt, az egyházak, a theologiai
intézet, az erdélyi múzeum-egylet stb. Az erdélyi
múzeum-egylet és a kolozsvári egyházközség
gyászjelentést is adott ki. Részvétüket fejezték ki
többek közt Tisza Kálmán és gróf Tisza István
is. A koszoruk egész tömege boritja a koporsót;
koszorut küldtek báró Bánffy Dezső miniszterelnök
és Hegedüs Sándor. Majláth püspök táviratilag
intézkedett, hogy nevében Biró apátkanonok kon-
doleáljon és a temetésen résztvegyen. Minden vo-
nattal özönével érkeznek a küldöttségek. A hol-
napi temetés impozáns lesz.

— Elhamvadt község. Lőcsei tudósitónk táv-
iratozza : Kravany község ma a lángok martalé-
kává lett. Erős szélben gyult ki egy lakóház és a
tüzes zsarátokok szerte repültek a levegőben,
lángba boritva egyszerre több épületet. Az oltási
kísérletek hiábavalók voltak, mert a tüz terjedt
feltartóztathatatlanul. Hatvannyolcz lakóház, ki-
lenczvenkét mellékképület, nagymennyiségü gabona
és takarmány pusztult el a tüzben. A tüzvész
nyolczvan családot lett hajléktalanná, kik vala-
mennyien a legnagyobb nyomornak néznek elé tél
derekán.

— Törpe betörő. Tulajdonképen csak ter-
metre nézve kicsiny Szabó-Mikus János gazember-
nek elég nagy. Sőt egyike a legnagyobbaknak. A
csendörség, mint notórius betörő-tolvajt ismeri.
Szabó-Mikus János arról nevezetes, hogy nem na-
gyobb egy hatéves fiúnál, noha már tizennyolcz
esztendős. De épen ebben rejlik az ö veszedelmes
volta. Kis termeténél fogva akármilyen kis ablakon
be tud mászni. A többi betörő nagyon szeretett
együtt dolgozni vele; fölsegitették egy-egy üzlet
felső kis ablakába, amelyen át a kistestű gazem-
ber bemászott és kiadogatott mindent, ami elvihetőt
csak talált. Eddig, ámbár még csak tizennyolcz éves,
már négyszer ült a fegyházban. A mária-nosztrai
fegyházban látta meg a napvilágot, ahová anyja
hosszabb időre el volt csukva. A testvérei is mind
ismert alakjai a tolvajvilágnak, ök is többszőr ül-

tek már fegyházban. Szóval „jó család "-ból szár-
mazik a törpe betörő. Szabó-Mikus János a mull
évben is többször, élvezte a rendőrség pártfogását.
Legutóbb elmebaj tünetei miatt a börtönből a meg-
figyelő-osztályra vitték, ahonnan csak a napokban
szabadult ki. A javíthatatlan törpe azonban még
kiszabadulása napján zsebtolvajlást követett el, és
ismét a börtön lakója. Ma kisérték át az ügyész-
séghez, ezuttal ötödször.

— A bécsi anyagyilkos. Braune Annának, aki
egy butorszálliló vállalatnál dolgozó munkást fel
akart bérelni mostohaanyja meggyilkolására, már
elmondottuk viselt dolgait. Mint kiderült, az emberi
érzésekből kivetkőzött nő nemrégiben egy szépség-
versenyen az elsö dij elnyerésére pályázott. Egy
bécsi lap, a „Neuigkeits-Weltblatt", ugyanis szép-
ségversenyt hirdetett, melyen a hölgyek l á b a i k -
k a l versenyeznek s amelyen az első dijat a leg-
kisebb és legcsinosabb láb tulajdonosnője nyeri
el. A szerkesztőségben a legelső pályázók között
jelent meg Braune Anna, aki feltünően csinos nő,
hogy lábacskáit megmutassa. El is nyerte volna
a dijat, de a fogházba aligha fogják utána vinni.

— A „tolvajfogó". Kamenicza, Szerém me-
gyei községben a szőlőgazdák közös őrnek meg-
fogadták Dujmovics Antalt, aki egyszersmind egy
nagy borpincze őrizője is volt. Dujmovics azonban
sem a borpinczével, sem a szőlőkkel nem gondolt
sokat; inkább besétált a községbe inni. Hogy a
pinczében távollétében valahogy baj ne essék, ki-
eszelt valami módot, amelylyel ugy tudta a pus-
káját az ajtó mögé rejteni, hogy ha kinyitották az
ajtót, hát elsült a puska. Tegnapelőtt is készülő-
dött a városba. Elhelyezte a puskát és kifelé tar-
tott, az országutra. Alig ment néhány száz lépést,
midőn a puska durranása megállította. Ijedten fu-
tott vissza Dujmovics a pinczéhez, ahol Jeftics
Vásó, egy huszonegyesztendős legény a földön
fetrengett, s a lábából bőven szivárgott ki
a vér. — Dujmovics elrémült a szerencsét-
lenség láttára, de még jobban elrémült, mikor
eszébe jutott, hogy ezért meggyülik a baja
a törvénynyel. Fogta hát a puskát és agyonlőtte
a legényt. Azután megnyugodva, hogy már
most nincs, aki elárulja, behuzta a holttestet a
bokrok közé és bement a városba, mintha semmi
sem történt volna. Reggel akadtak rá Jeftics Visó
holttestére a mezei munkások. Nyomban értesitet-
ték a dologról a csendőrséget, mely a gyilkost el-
fogta. Dujmovics mindössze a „tolvajfogó" készü-
léket vallja be. A gyilkosságot tagadja.

— A molnár tragédiája. Komáromi levele-
zőnk jelenti: Kiss János, jómódu kisbéri molnár-
mestert, amint a rétről éjnek idején hazafelé igye-
kezett, utközben megtámadták és fejszével agyon-
ütötték. — A gyilkosság ügyében a komáromi
törvényszék elrendelte a vizsgálatot és az áldozat
holttestét ma felbontották. A gyilkosok kézrekeri-
tésére a csendőrség széleskörü nyomozást inditott.
A vizsgálat kideritette, hogy Kiss Jánost a saját
feleségének felbérelt czinkosa, a molnármester
legénye, gyilkolta meg, akivel az asszonynak vi-
szonya volt s akitől „családi örömöknek" néz
elé. Kiss János ötvenkét éves volt s házas élete
az asszony kicsapongó természete miatt nem volt
boldog. Kiss Jánosnét, a meggyilkolt feleségét, és
Horváth Mátyás molnárlegényt a vizsgálóbiró le-
tartóztatta s ellenük a vizsgálatifogságot elren-
delte. A két bűnöst szerdán kisérik be a komá-
romi ügyészség fogházába. A gyilkossági ügyben a
vizsgálatot nagy erélylyel tovább vezetik.

— öngyilkosság dinamittal. Borzalmas módon
vetett véget életének egy pécsi kötörő munkás,
Szilos István. Tegnap délben különösen szomoru
volt és mikor társai lehangoltsága okát kérdezték
töle, sirva fakadt. Aztán felállott szó nélkül az
ebédtől és elindult az uton a hegyen fölfelé. Ha-
ladt egy darabig, aztán letelepedett az ut mentén
egy fa alá. Kigombolta az ingét a mellén és a
meztelen testéhez szoritott egy ellopott dinamit-
tőltést. Aztán egy gyufával meggyujtotta a töltést.
Hatalmas dördüléssel robbant fel a dinamit, tel-
jesen széjjelroncsolva az öngyikos mellkasát és
gyomrát. Az arra járók csak egy véres hus és
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csonttömeget találtak a fa alatt. Kilétét késöbb
társai állapitották meg. Szilos szerelmi csalódás
miatt lett öngyilkossá.

— Egy becsületes megtaláló, Martinescu Di-
mitrie bukaresti bankár tegnap Budapestre jött,
hogy egy bankházzal különféle üzleti ügyeket ren-
dezzen. Mikor tegnap délelött a kerepesi-uton a
bankházba igyekezett, kicsuszott a hóna alól bőr-
táskája, amelyben százezer frank készpénz, és va-
gyont érő papírok voltak. Egy ujjságáruló leány
észrevette és utánafutott, a nagy tolongásban azon-
ban eltévesztette szem elöl. Nemsokára a bankár
is észrevette a dolgot és halálra rémülten fordult
vissza, hogy megkeresse a táskáját. A kisleány
nagyon örült, mikor visszaadhatta a nagy értékü
holmikat. A bankár száz frank jutalmat adott neki.

— Félt a vizitálástól. A nagyváradi vár ka-
szárnya-épületében tegnap reggel hat órakor fegy-
verdörgés lármázta fel a legénységet. Megint egy
hosszu urlaub . . . " mondták egykedvüen a régi
bakák, akik az effélékhez már hozzászoktak. Nem
tévedtek . . . Duma Mihály regruta csinálta ezt a
lármát, ő azonban elcsendesült. Ott feküdt az
ágyában vértől elborítva, mellette szolgálati fegy-
vere hevert. A ravaszról egy zsineg lógott, annak
a segitségével sütötte el a puskát. A fegyver tusa
az ágyhoz volt támasztva, ép ugy, mint a többi
halálba menekült bakáknál, mintha azoktól tanulta
volna. Még kihallgathatták. Azt mondta, hogy a
bornyujából hiányzott a puczulókefe, pénze pedig
nem volt, hogy mást vegyen . . . Kórházba vitték,
s ott, mire beesteledett, meghalt.

Napirend.
Naptár: Szerda, január 11. Római katholikus:

Higia pp. — Protestáns : Fraktuoz. — Görög-orosz:
(deczember 30.) Anizia vt. — Zsídó: Tebeth 29. —
nap kél: 7 óra 31 perczkor, nyugszik: délután 4
óra 14 perczkor. — A hold kél: reggel 7 óra 9 percz-
kor, nyugszik délután 3 óra 45 perczkor.

A horvát miniszter fogad délelőtt 8—10-ig.
Kereskedelmi muzeum a városligeti iparcsar-

nokban nyitva d. e. 3-től d. u. 2-ig.
Téli tárlat az uj mücsarnokban, nyitva dél-

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

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

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

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

Az iparmüvészeti muzeum és az iparmű-
vészeti társulat állandó bazárja nyitva délelőtt 9-1-ig.

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

Kézrekerült rablógyilkos.
Veszedelmes haramiát fogott el a csendőr-

ség Garasnicza szlavóniai községben, hová a pécsi
királyi ügyészség börtönéből szökött meg. Muth
Henriknek hivják a gonosztevőt, akinek rablógyil-
kosság terheli a lelkét. Vakmerő szökése után a
csendőrség az egész megyében lázas akczióba lé-
pett, éjjel nappal kereste. A hosszas és fáradsá-
gos keresésnek nem volt ereménye: még a nyo-
mára sem akadtak.

Egy napon a sásdi csendörörs parancsnoka,
Miklós Péter, arról értesült, hogy a rablógyilkos
Pogány községben tartózkodik. Ez volt az elsö
nyom. Még aznap éjjelén elment embereivel
Pogány községbe, ahol megtudta, hogy a gyilkos
Sád Fülöp nevü rokonánál töltötte az éjszakát. A
rablógyilkos, a rokon vallomása szerint, porosan,
fáradtan érkezett a faluba. Megzörgette az ablakát.
Halálra rémült, mikor a hangját felismerte. A
rokon, testvérbátyja volt Sád Bertalannak, aki
Muth Henriket a gyilkosságra felbérelte.

A gyilkos elmesélte szökésének részleteit és
hogy mi a czélja. Hazamegy Nagy-Passián lakó
szüleihez Szlavóniába. Pénzt kér tőlük, hogy Ame-
rikába menekülhessen. Arra is gondolt, hogy még
egyet mulat, aztán föbelövi magát. Aztán lepihent.
Mikor a szállásadó felébredt, a szökevény ágya
már üres volt. A csendőrök innen Nagy-Passiára
mentek Muth Henrik szüleihez, de ott sem talál-
ták. Neszét vette, hogy üldözik, bucsut vett a szü-
leitől s tovább vette utját. A csendőrök erre elha-
tározták, hogy Nagy-Passián maradnak, mert ugy

vélték, hogy a gonosztevő előbb-utóbb irni fog a
szüleinek.

A levél után majd csak feltalálják valahol a
szökevényt. Miklós csendörőrmester intézkedett a
postán, hogy az öreg Muthoz érkező leveleket tart-
sák vissza. A terv sikerült. Pénteken délután egy
levél érkezett a gyilkostól Garasnicza szlavoniai
községből. Muth Henrik levele volt, szüleit abban
arra kérte, hogy küldjenek neki pénzt, mert Ame-
rikába vándorol.

A csendőrök azonnal utnak indultak Garas-
niczára. Másnap reggel érkeztek oda. Ott arról
értesültek, hogy a gyilkost az éjjel a csárdában
látták mulatni. A csendőrök a csárda felé vették
utjokat. Még ott mulatott. A legnagyobb óvatosság-
gal körülvették a csárdát és egyszerre bentermet-
tek az ivóban. A rablógyilkos rémülten ugrott fel
a boros asztal mellől, egyszerre kijózanodott. Mol-
nár Ignácz őrsvezető nekiszegezte a fegyverét;

— Meghalsz, ha megmozdulsz!
A gyilkos belátta, hogy nincs menekülés,

megadta magát. Összelánczolták és azonnal vonatra
ültek vele.

Az elfogott szökevénynyel tegnap délelőtt 10
órakor érkeztek Pécsre a csendőrök. Muth Henrik
érdekes vallomást tett az uton. Elmondolta, hogy
a szökésre Kovács István hirhedt betörő birta rá.
Ugy tervezték, hogy az esetben, ha szerencsésen
kiszabadulhatnak egyelőre Pécsett maradnak, amig
az éjszaka beáll. Azt tervezték; hogy még az éjjel
betörnek Engel Adolf és fiai fanagykereskedök
gyárába. Ott fel akarták törni a Wertheim-szekrényt
és az igy elrabolt pénzzel szándékoztak tovább
állani. Kovács István jó utitárs lett volna, eddig
138 betörést követett el, azonkivül ismerte jól a
helyet, ahol a gyárba bejutni lehet.

Mielőtt Pécsett elfogták, terve volt már akkor
a betörést véghez vinni. Véghez is viszi, ha idő-
közben le nem tartóztatják.

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

házasélet" czimü háromfelvonásos verses vigjá-
téka pénteken, tizenharmadikán kerül elöször
szinre. Minthogy az előadásra szükséges uj jel-
mezek csak az előadás napjára készülhetnek el,
az eddig szokásos nyilvános főpróba ez alkalom-
mal elmarad és csakis a sajtó meghivott kép-
viselői jelenlétében fog egy szükebbkörü próba
tartatni.

* Dalestély. Rothauser Teréz, a berlini ki-
rályi opera magánénekesnője, a jövö hétfőn,
január 16-án a Royal-termében tartandó önálló
hangversenyére a kővetkező műsort állapitotta
meg: Wagner : Nagy ária Rienziből, Schumann ;
Wídmung, Brahms : Májusi éj, Schubert: Wohin,
Thomas: Mignon dala, Chopin:Littaui dal. Liszt:
Jugendglück, Híldach: Im Lenz, Rieger: Öszi
válas, Bizet: Habancra Carmenból Perényi István
fiatal gordonkaművész számai pedig: Popper:
Andante, fonódal és ábránd kis orosz dalok felett.
Rothauser kisasszony e héten a drezdai udvari
operában vendégszerepel és vasárnap érkezik Buda-
pestre.

Hímfy dalai" Temesvárott. A temesvári
szinházban nagyban készülődnek Berczik Árpád
„Himfy dalai" czimü vígjátékának bemutatására.
Az előadás most szombaton lesz. Berczik Árpád
miniszteri tanácsos, a darab szerzője, leutazik az
előadásra és a temesváriak ugyis mint földijük-
nek, nagy ovácziót rendeznek. A darab három fő-
szerepét T. Hadrik Anna, Hahnel Aranka és Thury
Elemér játszsza.

* Filharmoniai hangverseny. A holnapi filhar-
moniai hangverseny műsorában némi változás áll
be azáltal, hogy Schumann „Genofeva" nyitányát
elhagyják. Erre azért van szükség, mert különben
a hangverseny tulságosan hosszura nyulna. E sze-
rint a müsor első száma Dvorak "Szimfonikus vál-
tozatok" czimü müve lesz, utána következik
Dohnányi zongorahangversenye, végül pedig Volk-
mann D-moll szimfoniáját adják elö. Az elmaradt
nyitány előadását valamely későbbi hangversenyen
pótolják.

* Vigszinház. Hegedüs Gyula és Góth Sándor
betegségükből fölépültek és igy holnap este a Vig-
szinházban már játszanak a „Családi örömök"-ben.

* Betiltott darab. A bécsi Burgszinház igaz-
gatósága tegnap levélben értesitette dr. Herzl Ti-
vadart, hogy „Unser Kätchen" czimü darabját,
amelynek a napokban kellett volna először szinre-
kerülnie, a főudvarmester utasítására nem adat-
hatja elő. Dr. Herzl, aki tudvalevőleg hazánkfia,
maga csudálkozott legjobban e határozaton, mert
a darabon a Burgszinház czenzurája nem talált
semmi kivetni valót. Az igazgató levele nem ne-
vezi meg a betiltás okát, csak annyit mond, hogy
á tárgy „egyes motívumai" miatt marad el az
előadás. Herzl vigjátéka különben egy másik bécsi
szinházban, amelynek darabjait nem vizsgálja meg
a főudvarmesteri hivatal, szinre fog kerülni.

* A Gyurkovics-lányok premiére-je. Herczog
Ferencz négyfelvonásos vígjátékának bemutató elő-
adását e hónap 17-éré, keddre tüzte ki a Magyar
Szinház igazgatósága, amely a nagy érdeklődésre
való tekintettel a bemutató-előadásra szóló jegye-
ket már holnaptól fogva kiadatja. Az ujdonság
jelmezes főpróbája e hónap 16-án, hétfőn lesz.

A kormány vásárlásai.
Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter na-

gyobb vásárlásokat tett ugy a képzőmüvészeti,
mint az iparmüvészeti társulat, nemkülönben a
nagybányaiak kiállításain.

A városligeti m ü c s a r n o k b ó l a követ-
kezö müveket vette meg az állam részére:

Mannheimer Gusztáv: „Est a Campagna"-
ban, Márk Lajos : „Kisértés", Csók István: „Ezt
tegyétek az én emlékezetemre", Ebner Lajos: „La-
kodalmi menet", Skuteszky Döme: „Nyári lakók".
Kardos Gyula: „Férfi arcz", Ferenczy Károly:
„Madárdal", Mihalik Dániel: „Tiszai ártér", Zem-
plényi Tivadar: "Haza-felé", Szlányi Lajos:
„Zagyvaparti fűzfák", Bosznai István : „Erdőben",
Póoli Hugo : „Mi atyánk", Veres Zoltán: „Tükör
előtt", Nádler Robert: "Parasztház udvara", Uj-
vári Ignácz: „Est a révben", Peske Géza: „Nya-
ralón", Kiss György: "Judás csókja", Führer
Rihard: „Tavasz , és Nyár",,, Ligeti Miklós:
„Ádám és Éva", Aranyossy Ákos: A kis lá-
togató", Szegfy Erzsi: „A gond", Margitai Tiha-
mér: "Stefi bácsi buja," R. Rónai József: „Öreg
franczia asszonyság", Spányi Béla: „A bodajki kál-
vária hegy'', Kaufmann Izidor: „A rabbik ka-
puja", Boem Ritta: „Whist", Kronfuss János:
"Tanulmányok", Háry Gyula : „Monte Maggiore",
E. Illés Aladár: „Ravellói St. Giovanni", „Oláh
fa lu— valamint "Tanulmány", Paczka Ferencz:
„A tenger", Paczka Ferenczné: „Saját arczképe",
— „Női arczkép", — "Női act" és „Gyermek arcz-
kép*, Kézi Kovács László: „Borulat", Telepy Ká-
roly: „Almádi napnyugatkor", Német Lajos : „Szal-
mahordás " Ujházi Ede : „Osztozkodás vége" és
Jendrássik Jenö: "A lidércz."

Több müvészszel részben távollétük miatt is
az ügylet lebonyolítva nincs.

A nagybányaiak kiállításából a következő
képek vásároltattak meg :

Nyilasi Sándor: „Magvetők", Grünwald Béla
"Müteremben", Glatz Oszkár : : „Fahordók", Fe-
renczy Károly : „Tájkép", Horthy Béla; „Bucsu".

Ezeken kivül megvette a miniszter Thorma
János: „Békesség veletek" czimü nagy képét is.

Az iparmüvészeti, társulat karácsonyi tárla-
táról részben az iparmüvészeti muzeum számára,
részben pedig a vidéki muzeumoknak, tizennyolcz
műtárgyat vásárolt háromezer forint értékben.

Nevezetesen: Rippl-Rónai selyemmel hímzett
ellenzőjét, Holló, Barnabás furulyázó magyar fiucs-
kát ábrázoló bronzszobrát, Hibján iparmüvészeti
iskolai tanárnak Huszka József és Fork Ernő ta-
nárok tervei után készitett zománczozott mell-
ékességeit, Roth Miksától három ablakot és egy
mozaik-munkát,. Boross Rudolf tervei után Gottar-
mayer által készitett, bőrmunkákat, Mirkovszky
Gézáné által tervezett és készitett himzést, Körösi
és Sebestyén építészek által tervezett, Hochmann
által készitett sárgaréz gázcsillárt, Horti tervei
után Lakacsoits János által készitett bőrkarosszé-
ket, ugyancsak Horti által tervezett vörösréz-vázát,
amelyet Jancsurak készitett, két vörösrézpántokkal
diszitett börkazettát, egy faragott és festett fake-
retet és egy bőrmappát, ezenkivül Damkótól Tre-
fort és Vörösmarthy szobrait, Zsolnaytól hat darab
edényt, Beck Fülöp által készitett és tervezett
bronztárgyakat, Rauschtól éneklő parasztgyerme-
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keket ábrázoló bronzcsoportozatot és végül Hajts
Jakabnak Csizík Gyula tanár állal tervezett áttört
fakeretét.

Miután pedig sikerült az angol kormánytól
kieszközölni azt, hogy a már nálunk is kiáilitott
nemzeti versenymunkái kőzül néhányat kivételkép
átengedjen, a miniszter megengedne, hogy az ipar-
müvészeti muzeum az itt kiállitva volt anyagból
harminczkét darabot megvásárolhasson.

FÖVÁROS.
(Az elfelejtett határozat.) A föváros az ezred-

évi ünnepek örömére nagy összeget szavazott meg
a bukovinai csángó iskoláknak. A csángók meg-
örültek a segedelemnek és lesték a postái, mikor
hozza a pénzt. Azonban hiába vártak, nem jött
egy fillér sem, hololt már ki is számitották, mire
mennyit forditanak. A csángók iskolaszéke végre
folyamodott a tanácshoz : hogy talán a különböző
milliós ügyek tárgyalása közbea megfeledkezett az
adományról és ha nincs nagyon terhére, utalvá-
nyozza a várva-várt összeget. A polgármester ma
sürgősen intézkedett is a segély elkűldetése iránt.

(Kell a pénz.) A főszámvevő ma elöterjesz-
tést tett a tanácsnak, hogy az ötven millió köl-
csönből az alapok részére lekötött három millió
forint értékü kötvényből az utolsó milliót is ér-
tékesítse. A Károly-kaszárnya átvétele fejében
most két millió forint esedékes a katonai kincs-
tár javára és a fővárosnak nagyon kell a pénz. A
száz forintos névértékü kötvények árát a föszám-
vevö kilenczvenhét forint ötven krajczárban
szabná meg.

(A Károly-kaszárnya boltjai.) A kincstár a
Károly-kaszárnyában levö boltok egy részének
szerződéseit az épület átadásakor nem rendezte.
A közmunkatanács a Károly-körutra esö üzlet-
helyiségek bérlőjének negyedfélezer forint kártala-
nitást ajánlott, a bérlő azonban negyvenezer forin-
tot követel, mert ennyit kapna a traktus albérlői-
töl. E miatt pörlekedés támadt, a bérlö keresetet
adott be, a kincsár ellen is, a föváros ellen is.

(Végrehajtók nélkül.) Tegnap 62.720 korona
54 fillér adót fizettek be a budapesti adópénztá-
raknál. A mult esztendőben ezen a napon 7701
korona 8 fillér volt az összes adóbevétel. Az idén
tehát, az ex-lexre való tekintettel, 55.026 korona
40 fillérrel haladta meg a január kilenczedikí be-
vétel a tavalyit. Január másodikánál kilenczedikéig
1.088.453 korona 53 fillér volt az összes önkéntes
befizetés, tavaly ez alatt az idő alatt csak 834.252
korona 52 fillért szedtek be, de végrehajtók közre-
müködésével.

(Uj épitkezések.) A magánépitészeti bizottság
legujaban a következö épitőengedélyek kiadását
javasolta: Budapest székes főváros közönségének,
VI. kerület Csengery- és aradi-utcza sarkán 3339.
helyrajzi-szám, háromemeletes elöljárósági épü-
letre. Nedolicha Józsefnek, X. kerület Zsívora-utcza
2215. helyrajzi-szám, földszintes toldalékra. A kő-
bányai serfőző részvénytársaságzák, X. kerület
sörgyár-utcza 8385 helyrajzi-szám, földszintes
gyári épületre. Özvegy Batthyány Ferencznének, I.
kerület Gellérthegy, 13286 helyrajzi-szám, földszin-
tes toldalékra.

(A cselédek rendszabása.) A cselédügyre
vonatkozó szabályrendelet tervezete most kerűlt a
tanács elé. Néhány kisebb módositással a tanács
is elfogadta a reformot.

A budai források.
— Forráseltömés az eskütéri-hid építésénél —

A vak véletlen az eskütéri-hid építésénél
elöre nem látott, embererővel alig legyőzhető aka-
dályt gördített a munkások dolga elé s egyuttal
megnyitotta azt a hatalmas forrástelepet, amely-
ből Budapest gyógyfürdői hires vizüket kapják. Az
eskütéri-hid budai oldalán a hidlánczok horgony-
kamrái számára tizennégy méter mély gödröt ás-
tak a Rudasfürdő kertjének területén. Az óriási
tárna teljesen kész volt, csak a Gellért-hegy
felé torkoló sarkában meredezett egy akaratos
szikla, amelyet az egyszerü csákány nem tudott
megbolygatni.

Az anarchisták veszedelmes eszközéhez folya-
modtak: a dinamithoz Oldalt megfúrták a sziklát

és telerakták a robbantószerrel s lesték a hatást
A dinamit munkája itt is retteneteset produkált. A
szikla engedett, száz meg száz apró darabokban
pattogott szerte-szét, majd hirtelen hatalmas göz-
sugár tőrt elő, átláthatatlan párafelhövel töltött
meg mindent, és a nyomában elementáris erővel
buzogott, ömlött a 38 fokos hőmérsékü, aczél-
szürke forrás-viz.

Kegyetlenül megpörkölődött, akit a viz ért,
bár a munkások egymás hátán vakon rohanlak a
gödörből, mihelyt a gőzfelhő első sugara kitört. A
robbantással megbolygatták a budai meleg forrá-
soknak talán évezredek óta zavartalan medrét. A
hatalmas tárna alig négy óra alatt megtelt kén-
köves forró lúggal, amely fölött csakhamar meg-
jelentek a hidászok repülő hidjai • a technikusok,
akik meglepetve szemlélték a természetnek ezt á
gyönyörü erőprodukczióját, amelyet nekik, ba á
hidat meg akarják épiteni, minél elöbb el kell foj-
taniuk s a forrást eredeti ágyába kell visszaterelniük.

Mult év szeptember eleje óta minden mü-
szaki tagja a kereskedelmi ninisztérium hídépítési
osztályának és a hídépítő vállalatnak a forrás el-
töméséről vagy elvezetéséről gondolkozik. Megpró-
bálták egyszerü földbehányással visszaállítani az
eredeti állapotot: nem értek czélt. Egész hajórako-
mány földet szórlak, száz meg száz kocsi hordta
a kavicsos salakot, a viz csak nőtt szakadatlanul.
Naponkint több mint tizezer köbméter gyógyhatásu
forró víz gazdagította a Dunát.

Megkisérlették a czementzsákokkal való el-
tömést. Két-háromszáz zsák tünt el a feneketlen-
nek látszó üregben, anélkül, hogy a vizállás akár
egy czentiméterrel csökkent volna.

Végre elhatározták novemberben, hogy kesz-
szonnal tömik be a forrást. A kesszonnal való ne-
héz és drága munkára kényszerültek, daczára
annak, hogy az eltömött forrás a megbolygatott
talajnak egy más részén törhet magának utat.

Ma megkezdték a vasteknővel való tömést.
A forrás-csatorna fölött terjedelmes emelvényről
bocsátották alá a kesszont, amelynek közepén két
tágas kamara áll. Ezeken a kamrákon járnak a
munkások ki és be a kesszonba, ezen közvetítik a
friss levegőt és futnak az anyaghordó kosarak, telve
a kesszon aljából kikotort salakkal.

A forrásnak kesszonnal való eltömése techni-
kailag is rendkivül érdekes munka. A vasteknő-
kolosszus ránehezedik a forrás nyílására, amelyből
irtózatos kénszag, gőz és töméntelen forró viz árad
a kesszon alsó üregébe. Huszonkét munkás mégis
hat órán keresztül dolgozik a mélyben, amely
már négy méterrel van a Duna 0 pontja alatt. A
kesszonban kifejlődött óriás hőséget a hűtőgépek
teljes erővel is csak 24 fokra tudják lehűteni. A
munkások hat órai munka után teljesen átizzadva
jutnak fel a légüres kamrába, amely 13 fokig van
hülve. Kis pihend után a szabadba jönnek s - bi-
zony nagyobb része életével jásszva teszi meg azt
a tizenöt-husz lépésnyi utat, amely a kamrától a
ruhaváltó kunyhóig visz. Hat órai pihenést kapnak
a munka után s helyettük más huszonkét mun-
kás megy a kesszonba. Negyvennégy ember, éjjel
nappal dolgozik a föld mélyében, hihetetlen vesze-
delem közepett.

S a munka sietös. A megbolygatott forrás
tömérdek akadályt okoz a hídépítésben is, elte-
kintve attól a százezer forinttól, amelybe az eltö-
més kerül, vagy az államnak vagy a vállalatnak.
A hidpillérek májusra elkészülnek s a nyár folya-
mán mind a két parton meg kell épülni a négy
pillértoronynak, hogy a hidat tartó óriási lánczok
leakasztását (műnyelven lehorganyozását) el lehes-
sen végezni.

A forrás eltömésénél, helyesen eltávolításá-
nál ép a munka sietős volta miatt választották a
legradikálisabb eszközt: a kesszonnal való befala-
zást. Koczkáztatva van a munka sikere, mint em-
iiteltük, amiatt, mert az egész talaj apró forrás-
telepekből áll. De a szakértők véleménye az, hogy
a kesszonnak a forrás csapjára helyezése annyi,
mintha a régi sziklatömböt állitanák vissza.

És más körülmény is kényszeritelte a híd-
építést arra, hogy a forrást befalaztassa: a fürdö-
tulajdonosok konkurrencziája. A főváros a Rudas-

fürdőjét, a közmunkatanács a drága pénzért kisa-
játított Sárosfürdő forrásait, dr. Heinrich a Rácz-
fürdőt és tul a Lánczhidon a Lukács-, Császár
fürdők tulajdonosai a maguk vizét, söt József
főherczeg a Margitsziget hőforrásait féltette a fel-
fakasztott forrástól.

Ez a versengés vetett véget annak az ideális
tervnek, hogy a felfakadt forrást hatalmasan meg-
épített csatornákon vezessék tovább a Gellért-
rakodó parton és óriási uszóházat létesitsenek. Á
terv hallatára a Rudasfürdő hatezer köbméter
vizapadást, a Ráczfürdö meg épen száraz csa-
pokat emlegetett, nem is szólva a felsőbb fürdők-
ről, amelyek egyenesen kártéritést szerettek volna
a véletlenül megnyitott forrásokért.

A sokfelől sokféleképen támasztott igényt
most eltömik egy óriási vasfallal, amely legalább
máig emberáldozat nélkül haladt a forrásnyilás
tetejébe, hogy azt őrökre elzárja. Kivánatos, hogy
sikerüljön, nem a versenygők kedvéért, hanem az
eskü-téri diszes hid érdekében, amelynek kiépí-
tése — ha hibás volt a hídfők talajpróbája —
bizony jó időre abban marad.

TÖRVÉNYKEZÉS.
— Sok váló-ok. Mulatságos válóper foglal-

koztatta ma a királyi tábla második polgári taná-
csát. A válópert, amelynek szereplői K . . . Pau-
lina és G . . . István ügyvéd, az asszony indi-
totta férje ellen, az elsőbiróság azonban, ugyszin-
tén ma a tábla is elutasitotta őt, mert a perbeli
felhozott okok nem alkalmasak arra, hogy a há-
zastársakat törvényesen elválaszszák. Az érdekes
pert Skoff biró adta elő két fiatal házaspár je-
lenlétében, akik a tárgyalás alatt az egész publi-
kumot képezték s akik valószinüleg tanulmány
tárgyává jöttek tenni a pernek nagy és érdekes
anyagát.

A perben felhozott „válási okok" a követ-
kezők :

1. A férj az öt személyből álló násznépet
egy kocsiban akarta az egybekelésre vinni.

2. A férj menyasszonya ruháit egy napszá-
mosoktól látogatott korcsma ivóhelyiségében he-
lyezte el, ahol az előre megbeszélt villásreggeli és
átöltöző-szoba már a korcsma üzletköreinél fogva
sem állhatott rendelkezésre.

3. A nászlakoma néhány adag pörkölt-
böl állott.

4. Hazatérve, nem gondoskodott az uj férj,
hogy a vasuttól előfogaton mehessen a házas-
pár haza. •

5. Otthon az asszonyt nem várta a legpri-
mitivebb kényelem sem s annak ellenére, hogy a
pörkölt-villásreggeli után ebéd nem volt, a férj
otthon vacsoráról sem gondoskodott, hanem a
korcsmából kellett hozatni rossz eledeleket.

6. A férj nemcsak hogy a havonkint igért
ötven forintot nem adja rendesen a feleségének;
de még a feleség pénzéből fedezett kiadásokért is
folyton zsémbel és veszekszik.

7. A férj azonkivül hazudni is szokott, ez
pedig a legkellemetlenebb lehet egy asszonyra nézve.

Azután elmondja az asszony a kereseté-
ben, hogy a férjnek is volnának okai a válásra,
ha épen az ö „okait" nem fogadná el a biróság.
Ilyen okok a válóper megindítására;

1. A válókeresetnek az alperessel szemben
becsületsértő kifejezései.

2. A jogos ok nélkül való hütlen elhagyás,
3. A házastársi kötelesség nem teljesítése.
A leghosszasabban kifejtett és a legmulatsá-

gosabb válóok az utolsó, amit az asszony felhoz,
az, hogy ő még a házasság elött kijelentette fér-
jének, hogy nem szeretné; ha gyermek születnék
házasságukból és most azt tapasztalja, hogy ebböl
a gyülölt házasságból kis honpolgár van kelet-
kezőben.

= Sikkasztóból segédjegyzö. Kalandos előz-
mények után került ma végre a budapesti büntető
tőrvényszék elé Rozgonyi László. Az előkelö meg-
jelenésü fiatal ember 1853-ban mint segélydijas
gyakornok lépett az állam szolgálatába. A, sorok-
sári vámfogyasztási adóhivatalban alkalmazták él
az adóköteles személyek adó-bevallásainak átvé-
tele és elszámolása volt a kötelessége. Rozgonyi
augusztusban lépett be és már szeptemberben sik-
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kasztani kezdett. A fizetési lajstrom törzsbárczáiba
kisebb összegeket vezetett be, mint amennyit a fe-
lektől bevett és ennek megfelelőleg vezette be az
adóköteles tárgyak mennyiségeit is. Itt nem derült
ki a bünös manipuláczió és Rozgonyit 1894. ja-
nuár havában előléptették és a nyugoti pályaudvar
fogyasztási adóhivatalába helyezték át. Itt sem hagyta
abba a sikkasztást, mert márczius 14-ikén a
pénztárban hat forint hiányt fedeztek fel. Kétség-
telen volt, hogy Rozgonyi volt a bünös és ezért

fegyelmi vizsgálatot inditottak ellene. Rozgonyi
azonban nem várta be a vizsgalat végét, hanem
beadta lemondását és eltünt a fővárosból. A
vizsgálat folyamán kisültek Rozgonyi régibb bünei
is, és majdnem kilenczszáz forint hiányt állapitot-
tak meg. Erre országos körözést rendelitek el Roz-
gonyi ellen. A körözött sikkasztó pedig ezalatt
Szarvason beállt segédjegyzőnek, ott volt három
évg, sőt időközben letette a jegyzői vizsgát.
Mindezt a saját neve alatt, anélkül, hogy valaki
gyanakodott volna reá. Egyszer aztán egy csendör
a körözési könyvben felfedezte Rozgonyi nevét.
Erre elfogták a segédjegyzőt és felhozták Buda-
pestre. Az ügyészség a hivatali sikkasztás vádját
emelte Rozgonyi ellen, akit a törvényszék három
és fél évi fegyházra itélt. Az itélet jogerős.

= A jókedvü asztaloslegény. Balassagyar-
maton történt, hogy Sztahó György és Latky
György nyakukra hágtak egy szombaton min-
den keresetüknek. Hogy a fizetésből ne marad-
jon egy krajczár se, még a Perl-féle korcsmába
is betértek, amely a stácziok között már meglehe-
tős magasszámu volt. A sok ivástól igen jó ked-
vük keletkezett, de különösen Sztahónak, aki egy-
szerre két székkel hadonázott a levegőben és két
cselédlánynyal tánczolt. A korcsmáros már meg-
sokalta, hogy Sztaho ugy a Julcsit, mint a Márit el-
vonja a dologtól és kiadta a rendeletet cselédeknek,
hogy azonnal hagyják abba a tánczot és végezzék a
dolgukat Az asztaloslegény mód nélkül dühös lett,
hogy a tánczot nem folytathatja és torkaszakadtá-
ból kurjantani kezdett. A legények mind előjöttek,
hogy csititsák és kollegája, Latky is hozzáfogott a
békiteséhez. Sztahó erre széket ragadott és azzal
ugy ütötte homlokon Latkyt, hogy a vére mindjárt
kibugygyant. Latky kimenekült a konyhába, de
Sztahó utánament és kését oly erövel szurta
Latky mellébe, hogy a körülállók vallomása sze-
rint a kés erősen pukkant, amint a mellbe hatolt.
A szerencsétlent azonnal elborította a vér és mell-
hártyagyulladást kapván, végkimerülésben nehány hét
mulva meghalt. A törvényszék Sztahót halált okozó
sulyos testi sértés miatt vonta felelősségre és há-
rom évi és hat havi fegyházra itélte s ezt az
itéletet ma a tábla is helybenhagyta.

— Ifju bünösök. Nem kevesebb, mint kilencz
gyermek állott ma a budapesti büntető törvényszék
eiőtt Mindannyit lopás miatt itélték el rövidebb-
hosszabb tartamú fogházbüntetésre, Jogászi kőrők-
ben már régebben figyelem tárgya az a jelenség,
hogy a fiatal bünösök száma aggasztó módon sza-
porodik. Alig mulik el nap, hogy a büntető tör-
vényszék ne itélkeznék tizenhat éven aluli vádlot-
tak fölött Mindezeket pedig fogházbüntetéssel sújt-
ják, holott tudvalevő, hogy a zsengekoru elítéltek
a börtönökből még jobban megromolva kerülnek
ki. Volna még egy módja a fiatal bünösök meg-
javításának : a javitó-intézeti fogság. De az állami
javító-intézetekben évek óta zsufoltság uralkodik,
Jogász körökben ezért mozgalmat akarna
aziránt, hogy a külföldi államok mintájára
is nagyszabásu alapokra fektessék a fiatal bünö-
sök megjavításának az ügyét.

— A méregkeverő. Horváth Pál gyári mun-
kás sehogysem illeti a feleségéhez. Az asszony
csaknem tizenöt évvel idősebb volt a férjénél, s
bájai rég elvirultak, mikor Horváth Pál a férfierő
teljében állott. Ez a körülmény heves féltékenységi
jelenetekre adott okot. A nö lépten-nyomon követte
a férjét, s rémlátó szemekkel gyanusitott, akkor is,
amikor az ura egészen ártatlan volt. Tavaly nyá-
ron az asszonyt hirtelen szivgörcsök lepték meg.
Az előhívott orvos csillapító szert rendelt, s Hor-
váth a reczepttel elment a patikába. Amikor az
orvosságos üvegcsével hazafelé bandukolt, egysze-

ribe eszébe jutottak az ő házaséletének összes ke-
servei. Felötlött benne a gondolat, — miközben az
üvegcsét szorongatta a kezében — hogy most vé-
get vethetne a szenvedéseinek, s eltehetné az
asszonyt láb alól. — Az utja a gyár mel-
lett vezetett el, amelyben dolgozott. Bero-
hant a mühelybe, az orvosságot kiöntötte s he-
lyette sósavval töltötte meg az üveget, amelyet az-
tán hazaküldött azzal az üzenettel, hogy óránkint
egy evőkanállal kell belőle bevenni. Az asszony-
nak feltünt a folyadék erős szaga s amikor a ke-
zére csöppentett belőle, erősen égette a bőrét. Ter-
mészetesen nem vette be az "orvosságot", hanem
fenyitő feljelentést tett a férje ellen. A tárgyaláson
a törvényszék Horváthot szándékos emberölés kí-
sérlete miatt h á r o m é v i b ö r t ö n r e itélte.
A királyi itélőtábla. Tolnai Antal táblabiró előadása
mellett, ma helybenhagyta az elsőbiróság itéletét.

SPORT.
+ Vadászat a Szerémségben. Chotek gróf

szerémmegyei birtokán nagy hajtóvadászat volt a
minap, mely alkalommal 17 szarvast, 12 vaddisz-
nót és 19 rókát lőttek. A vadászaton résztvettek:
gróf Chotek Rudolf és neje, Eliz grófok, Bellassy
Khuen gróf, Bethlen gróf és Steiger báró.

+ Uj tagok. Gróf Széchenyi Manót, a király
személye körüli miniszterét és gróf Szapáry Gyulát
az osztrák jockey-club rendes tagjai közé vá-
lasztotta.

+ Nevezetesebb versenyek. Freudenauban
a nevezetesebb versenyeket az idén a következő
napokon futják:
Április 15-én: Przedswit-handicap 12.000 korona. 1200

méter.
16-án: Háromévesek nagy handicapje 12000

korona, 1200 méter.
20-án: Államdij 22.000 korona, 2400 méter.
23-án : Kisbér-verseny 7000 korona, 1600 méter.
25-én: Tavaszi-verseny, 9000 korona, 1200 méter.
25-én: Woodmann-akadály verseny, 8000 korona,

5000 méter.
30-án: Tríal-Stakes 44000 korona, 1600 méter.

Május 1-én: Fenék-verseny 9200 korona, 2000 méter.
1-én : Lipót-díj 9200 korona, 1000 méter.

25-én: Osztrák kanczadij 23.000 korona, 2400
méter.

25-én : Trompeter-akadályverseny 8000 korona,
4000 méter

27-én: Reichenaui-gátverseny 7500 korona,
2800 méter.

28-án: Vinea-verseny 12000 korona. 2400 méter.
28-án: Nagy-bécsi nagy akadályverseny 6.600

korona. 3200 méter.
Junius 1-én: Hadseregi akadályverseny 8000 korona,

4800 méter
4rén: Derby 114.000 korona, 2400 méter.
4-én: Akadályverseny 8000 korona, 4000

méter.
10-én: Buccaneer-verseny 17.000 korona, 3200

méter.
11-én: Metropol-dij 23.000 korona, 1200 méter.

Szeptember 3 á n : Nagy bécsi handicap 17.000 korona,
1600 méter.

8-án: Eszterházy-Memorial 62000 korona,
1200 méter.

10-én: Őszi kanczadij 6000 korona, 2000
méter.

10-én: Nagy freudenaui handicap 17.000
korona, 3200 méter.

10-én: Szeptemberi gátverseny 8000 korona,
2400 méter.

14-én: Verneuil handicap 12000 korona,
1200 méter.

17-én: Jubileum-dij 47.000 korona, 2400
méter.

19-én: Nagy bécsi handicap 8000 korona,
2400 méter.

22-én: Ausztria-dij 100.000 korona, 1300
méter.

24-én: Kahlenbergi-dij 27.500 korona, 3200
méter.

26-án: Primás II verseny 10.000 korona,
2800 méter.

26-án: Nagy bécsi akadályverseny 110.000
korona, 6400 méter.

28-án: Nagy bécsi handicap 12.000 korona,
2000 méter.

29-én: Henckel-Memorial 23.000 korona,
1600 méter.

EGYESÜLETEK.
„ A galánthai munkásegylet A pozsony-

megyei Galánthán lakó munkások már régebben
elhatározták, hogy ónképző-egyesületet alkotnak.
Megcsinálták sz alapszabályokat és felküldték a
belügyminiszterhez. Azután várakoztak. Eltelt a
törvényes negyven nap, a jóváhagyott alapszabá-

lyok csak nem jöttek vissza. Erre a munkások
alapszabály nélkül kezdték meg az egyleti tevé-
kenységet. Ma aztán egészen váratlanul leérkeztek
az alapszabályok, de — jóváhagyás nélkül. A jóvá-
hagyás megtagadását azzal okolta meg a miniszter,
hogy nem engedheti meg olyan egyesület alakulá-
sát, mely az állam, a vallás és a vagyon elleni
harczra izgat.

,*. A lélekvándorlásról. Papp Károly, refor-
mátus lelkész szerdán és szombaton, hat órakor
felolvasást tart a Lónyai-utczai gimnáziumban, a
Lórántffy Zsuzsanna-egylet javára, a lélekvándor-
lásról. Szerdán, a régi népek lélekvándorlási hité-
ről, szombaton pedig, a spiritizmus által tanított
lélekvándorlásról.

A HIVATALOS LAPBÓL
Kinevezések. A király dr. Rédly Sándor eszter-

gomi járásbirósági albirói a szombathelyi törvényszék-
hez biróvá, Kovácsics Ferencz nagy-szentmiklósi járás-
birósági albirói a nagy-szentmiklósi járásbirósághoz
járásbiró vá, Szabó Bertalan szolnoki törvényszéki
jegyzőt a zilahi és Gászner Béla, a szegedi itélö táb-
lához berendelt birósági aljegyzőt a nagy-szentmiklósi
járásbirósághoz albirákká kinevezte.

Árverések a fővárosban. Lederer Károly in-
góságai VII., dob-utcza 31. január l l . Pfáhn Károly
és társai ingóságai VIL, Károly-körut 9. január l l .
Rosenbaum Mór ingóságai VII., dohány-utcza 69.
január l l . Bartalics Imre ingóságai III., Remetehegy
3012—3013. január 18. Dittrieh Antal ingóságai VIlI.,
Baross-utcza 3. január l l . gróf Berchtold Arthur ingó-
ságai IV., kecskeméti-utcza 7. január l l . Veress Sándor
ingóságai IX., csillag-utcza 10. január 12. Spitzer
Janka ingóságai IV., kiskorona-utcza 6. január 13.
Opavszky Henrik ingóságai VIlI., Baross-utcza 12. ja-
nuár l l . Mészáros Gyula ingóságai • VII., Cserhát-utcza
20. január l l . Paskecz Simon ingóságai VI., Eötvös-
utcza 8. január l l . Dr. Dobrin Tivadar IV., Gizella-tér
2. január 14. Beer Vilmos ingóságai VIlI., Rökk Szí-
lárd-utcza l l . január 14. Szvoboda József V., Alkot-
mány-utcza 22. január 31. Lehuer Zsigmond ingóságai
VI., Izabella utcza 78. január l l .

A vidéken. Politzev Bernát ingóságai Ujpesten
január 21. Szivós Endre ingóságai Szákulon (Lugos)
január 30. Sztoilich Amália ingatlana Zomborban feb-
ruár 7. Karanovics Mláde ingatlanai Szabadkán február
1. Vizinger Károly ingóságai Pápán január 12. Helley
Ágnes ingósága Conditó-tanyán (Tasnád) január l l .
Balogh Elekné ingóságai Badalóban {Beregszász) ja-
nuár 21. Winter és Társa ingóságai Kotmanlehotán,
Vámosfalván és Losonczon (Losoncz) január 19. Babo-
chay Zsigmond ingóságai Kaposvárott január 20 Rei-
ner Miksa ingóságai Jászberényben január 16. Farkas
Lajos ingatlanai Losonczon január 24 Schwarz Lázár
ingatlanai Ó Toplicza (Sz.-Régen) községházánál február
3. Gombkötő István ingatlanai Szegeden január 30.
Payer János ingatlanai Szempczen (Bazin) községházá-
nál január 20 Molnár Mihály ingatlana Ungvárit feb-
ruár 1. Fellep Istvánné ingatlana Debreczenben január
28. Raniszavlycz Vasza ingatlanai Bavaniste (Temes-
Kubin) községházánál január 26. Jäger Károly ingósá-
gai Nagy Kikindán január 21. Borsy István ingatlana
Debreczenben január 17. Schubauer Jakab ingatlana
Visegrád (Szent-Endre) községházánál január 28. Spitzer
R ingóságai Pécsett január 13. Lakner Arnoldné ingó-
ságai Pápán január 18. Balog Józsefné ingatlana Csep-
regben november 24. Friedmann Jakab ingóságai Tren-
csénben január 16. Rosenfeld Ernő ingatlanai Turócz-
Szent-Mártonban márczius 2.

Pályázatok. („Budapesti Közlöny" 7. száma.)
A varasdi pénzügyigazgatóság kerületében, Krapinán,
adótiszti állásra, a szent-gotthárdi (Szombathely) járás-
biróságnál telekkönyvi átalakító dijnoki állásra, a nagy-
kőrösi (Kecskemét) járásbiróságnál albirói állásra, a
károlyfalvai (Fehértemplom) járásbiróságnál segédtelek-
könyvvezetöi állásra, a bánffy-hunyadi (Kolozsvár) já-
rásbiróságnál irnoki állásra, a b.-gyarmati törvényszék-
nél jegyzői állásra, a nagy-ilondai (Deés) járásbiróság-
nál irnoki állásra, a nagybányai bányaigazgatóság ke-
rületében bányamérnöki állásra lehet a folyamodáso-
kat benyujtani.

NYILT-TÉR.
Még 5 huzásra érvényes

ujságiró-sorsjegyek
mindenütt kaphatók

Ára 5 0 kr. Legközelebbi húzás Ára 5 0 kr
1899. január 17-én.

Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl

sorsjáték kezelősége
Budapest, IV. kerület, Kossuth Lajos-utcza I. szám.

Dr. Kelén Béla
külföldi tanulmányutjáról hazaérkezett és orvosi gyakor-

latát lakásán (VIII. Zerge-utcza 3.) megkezdte.
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KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

New-York, január 10.
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Chicago, január 10.

Bazu májusra
Tengeri májusra

Mezőgazdaság.
Országos gazdasági egyesület Az Országos

magyar gazdasági egyesület irodalmi és tanügyi
szakosztálya folyó hónap kilenczedikén a „Köz-
telken" Máday Izidor elnőklése alant ülést tartott
A szakosztály megalakulván, elnökének: Máday
Izidort, alelnökének Kodolányi Antalt és dr. Ber-
náth Istvánt választotta meg. Elhatározta a szak-
osztály, hogy január hónap harminczadikától
február hónap tizenegyedikéig a „Köztelken" ker-
tészeti előadási cziklust tart, olyanformán, hogy
naponkint esti öt órától hétig tartatnak elöadások.
És pedig a gyümölcstermelésről, a gvümölcsérté-
kesitésröl, a konyhakertészetről, a kerti növények
rovarellenségeirő], a kerti növények nővényellen-
ségei és betegségeiről, a diszkertészetröl. Az elő-
adásokat nem tagok három forint beiratási dij le-
fizetőse mellett látogathatják.

Köbányai sertésplacz, jan. 10. Magyar elsö-
rendü : Öreg nehéz (páronkint 400 tflograniaion
felüli sulyban) 45 5—46.0 kr.-ig. Közép (páronkint
300—400 kilogramm sulyban) 45—46-0 krajczárig.
Fi&tal nehéz (páronkint 320 Idlogrammon feiüli
anlyban) 4 7 5 — 4 8 0 fcrig. Közép (páronkmt 251
320 klgrig terjedő sulyban) 47*5—IS ir. Könnya
(páronkint 250 klgrig terjedő solfhan; 47—47-5
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. falüli sulyban
46-5—47 krajczárig, közép (pánmkiat 240—260
kilogramm sulyban) 43—;l6"5 krajczárig. Könnyü
páronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban 43.—43.
krajczárig. Sertéslétszám: 1393. jan. 3. napján
volt készlet 34312 darab, január 9-én felliajtatott
— darab, január 9 én elszállittatott Í002 drb,
január 10-ére maradt készletben 33310 darab.
A bizott sertés uzlettrányzata váltosatlan.

Budapesti kcnzum-sertásv&sar, jan. 10. Á
ferenczvárosi petroleumraktárnál Iev5 ezéirssfövárasi
konzum-sertésvásárra 1899. január 9-én érkezeit
1522 drb. Készlet 138 darab, összes felhajtás 1660
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 1175 drb,
elszállittatlan maradt 435 drb. Xací árak: 120—180
kilós 42—46 krajczár, 220—280 kilós 44-5—46 kraj-
czár, 320—330 kilós 45—46 kr, öreg nehéz 44
—46 krajczár, malacz —krajczár. A vásár han-
gulata élénk volt.

Bécsi sertésvésar, január 10. A mai sertés-
vásáron bejelentettek 8447 darabot, ebböl a vá-
sár elején felhajtottak: 3281 darab fíaíai serifet,
4880 darab magyar hizott sertést, összesen: S141
drboL Az irányzat élénk. Jegyzések: kilogram-
monkint élő sulyban (a fogyasztási adót nem szá-
mitva) elsörendü serlés 42—43*5 -krajczáron,
középminőségü sertés 41—12 krajczáron, könnyü
sertés 37—40 krajczáron, fiatal sertés 36—45
krajczáron.

Pénzügy.
A bankkimutatás. Január hónap elsö heté-

ben a visszafizetések 2 bankba egész jelentéke-
nyek voltak. E visszafizetések 24 millióval halad-
ták meg az uj benyújtásokat és ennek következté-
ben a bankjegyforgalom is 2733 millióval csök-
kent. Az érczkészlet 4*73 millióval gyarapodott és
az adóköteles bankjegyek forgalma 12-57 millióra
szállott le.

A bosnyák vasuti kölcsön. A Pesti Magyar
Kereskedelmi Bankhoz ma délutánig, a magyar'
országi és ausztriai különböző aláirási helyekről
beérkezett hirek szerint, az uj bosnyák kölcsönre
ma megnyitott alirás alkalmából a kibocsátott
huszonkétmillió korona névértékü összeg legnagyobb
része jegyeztetett. Németországra nézve, minthogy
a távirati jelentések szénát a jegyzések oly nagy

számuak voltak, hogy az aláírást délelőtt tiz óra-
kor le kellett zárni, a jegyzett összegeket alkal-
masint jelentékenyen le kell szállitani ; számsze-
rüleg a redukczió csak néhány nap mulva lesz
megállapitható. Eszerint mar ma konstatálható,
hogy az uj kölcsön kibocsátásának teljes sikere volt.

Sorsolás.
Magyar királyi Osztálysorsjáték. Ma volt az

osztálysorjáték harmadik osztályának a huzása,
amely alkalommal a következő számokat huzták
ki: 15OOO koronát nyert 46773, 1OOOO koronái
nyert 80314, 54278, 6 0 0 0 koronát nyert 114,
36674, 63209, 2 0 0 0 koronát nyert 33065, 77334,
1OOO koronát nyert 8007, 90141, 39769, 39591,
1S326, 6 0 0 koronát nyeri 118, 5353, 2252, 9946,
9842. 18792, 13632, 18255, 15537, 22903, 26277,
20072. 31213, 48951, 54058, 58708, 68727,97593,
17379, 35258, 99474, 94696, 31266.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, január 10.

Haussemozgalom.
Sajnos, csak a határidöpiaczra szorítkozott

ma a „hausse" és ott is igen szerény keretben
mozgott. Átlagban négy fillérrel emelkedett az
egyes határidők kurzusa (fillérekben kifejezve még
is van talán némi látszatja). Este zárul, a buza
márcziusra 9 forint 46 krajczáron, buza áprilisra
9 forint 33 krajczáron, buza októberre (ugymint
tegnap este) 8 forint 37 krajczáron, a rozs 8 forint
07 krajczáron, a tengeri 4 forint 87 krajczáron, a
zab 6 forint 76 krajczáron.

A készáruüzletben tartós a fogyasztás rész-
vétlensége. Az árak lassan leperegnek. Buza, rozs,
zab ma ujabban is 5 krajczárt veszitett árából és
emellett nagynehezen elkelt vagy 10000 méter-
mázsa magyar buza. Idegen buzában is nagy ki-
nálat volt; egy elsö budapesti malom abban a
tréfában tetszelgett magának, hogy az offerált ro-
mán tételekért mindössze föl forinttal alacsonyabb
árakat igért.

- Árpa, tengeri ártartó. Az összes mellékczik-
kekben azonban igen csekély forgalom volt.

Az amerikai Egyesült-Államok látható gabona
készlete a ma beérkezett hivatalos jelentés szerint
emelkedett és pedig a buza állománya 465.000
bushellel és pedig kitett a visible supply

e z e r b u s h e l b e n
e héten mult héten 1898 1897 1896

buzából 27358 26893 38863 53832 68945
tengeriből 20935 19126 39518 20526 6181

Az atlanti kikötőkből valo elszállítás pedig
a mult héten a következd mennyiségeket ka-
rolta fel:

e c e r b u s h e l b e n
Krtncriapr- E«lmamba Némát- Alöbbíkon-

«sxágia ^ országba tmeoárc
buza 2140 20 1250 620 230
tengeri 2480 150 990 1540 —

z s á k b a n
liszt 400 — —. •— 120

Az elhajózások tehát elég jelentékenyek és
ez volt az oka annak, hogy daczára az emelkedő
raktár állománynak tegnap ugy New-Yorkban, mint
Chicagoban az irányzat szilárd volt és a buza
ára háromnegyed centtel, a tengerié egynegyed
centtel emelkedett.

A mai kontinentális piaczokon jobbára lanyha
volt a hangulat. London, Berlin üzlettelenséget je-
lentett, Liverpoolban a redwinter ára egynyolczad
pennyt veszitett. Párisban azonban a buza kurzusa
tiz centimessal emelkedett'.

Elöfordult készáru-eladások.
Buza. Tiszavidéki: 100 mm. 7 9 5 k. 10.55

frton £00 mm. 78*5 k. 10.45 frton, 100 mm. 79
k. 10,50 frton, 600 mm. 79 k. 10.475 frton. 100
mm. 79 k- 10.472 frton, ' 100 min. 78 k. 10-40
frton, 300 mm. 7 9 5 k. 10-40 frton. 400 mm. 78-7
k. 10.40 frton, S0» mm; 78 lé. 10.40 frton, 400
mm. 78-5 k. 10.40 frton, ÍÓ0 mm. SO 5 l \ 10,40
írton* 100 mm. SO k. 10.40 frton, 150 mm. 77 k.
10.27*5 fríon, 500 mm. 77 k. 10.55 -frton sárga,
200 rnnr- 78 k. 10.10 frton kevert, 100 mm. 78-k.
1010 frtoá» ÍQO mm. 77 k. 10.10 frton, .200 min.
77 k. 10.35 frton, 100 mm. 79 k. 9.90 frton üsz-
kös, 100 mm. 76 k. 9.978 frton kevert.mind ha-
rom Tiónapra. t • '-', ,

Bánáti: 100 mm'. 76 k. 9.75 frton sárga,
három hónapra.

Bácskai: 200 mm. 74-5 k. 10.10 forinton,
három hónapra.

Pestvidéki: 100 mm. 78*8 k. 10.35 forin-
ton, 500 mm. 7S*3 k. 10.45 forinton, 100 mm. 78
k. 10.50 frton, 100 mm. 78 k. 10.10 frton, 100
mm. 77 k. 10.10 frton, 100 mm. 76 k. 10.10/
frton, 100 mm. 79 k. 10.20 frton sárg, 100 mm.
79 k. 10..17-5 frton, 100 mm. 785 k. 10.15 frton,
mind három hónapra.

Felsőtiszai; 200 mm. 77 k. 10 frton, há-
rom hónapra.

Raktári : 1000 mm. 76-5 k. 10.10 forinton,
1000 mm. 76 5 10.10 frton, három hónapra.

Rozs. 200 mm. pestvidóki Budapest par.
8.— forinton készpénzben.

Zab: 100 mm. Budapest 6.05 forinton, 150
mm. 6.— forinton, 100 mm. 6.90 forinton, kész-
pénzben.

Tengeri. 100 mm. Kisújszállás 4.30 frton,:
600 mm. Nagy-Kikinda 4.— frton, 200 mm. Ver-
secz 3.95 frton, készpénzben.

Árpa. 100 mm. takarmány Budapest par,
6.45 frton, 100 mm. takarmány Kőbánya 6.40 íoV
rinlon készpénzben. «'

Hivatalos készárajegyzések.
100 klgr. »
készpénz* 3

ára

IBZI
•S

6 tiuavid.

MttfrUf

rut

- . — - . - 75
76 10.05 10.15 77
78 10.30 10.40 79
80 10.55 10.60 81

. pestvidéU 74 - . . - 75
76 10.— 10.10 77
78 10.25 10.35 79
80 10.50 10.55 61

. fehénn. 74 —.— —.— 75
76 10.05 10.15 77
78 10.30 10.40 79
60 10.55 10.60 61

, elsörendü 70—72 8.15 8.20
másodr. 8.05 8.10

m takarm. 60—62 6.10 6.40
• szeszfőt. 62—64 6.70 7.50
. sörfőzésre 64—66 7.70 8.50

100 klgr.
készpéna*

ára

frtóJfrtíl

9.85 10.-*
10.20 10.25
10.45 10.50

9.80 9.95
10.16 10.30
10.40 10.45
—•— —.—

9.85 10.—
10.20 10.25
10.45 10.50

Hl uj

llfllMlö

6

- 89-41 5.70 6.05

bánsági —
másnema —

6.55 5.60
5.50 5.55

káposzta — —.— —k—
másnema — —.— —.—

BJvatalos Imtii időjegyzések*

• ám Hattddl január 10-én január 9-éa
pén« An p*m Ani

buza . .márczius 9.46 9.48 9.48 9.49
. .ápril is 9.34 9.36 9.35 9.36

, . október — . — — . — —.-^ Ü * . - ,
. november —.— — . — — . — —.—

rozs . .márczius 8.07 8.09 8.05 8.07
. április — . — — . — —.— —.—•
. )któber — . — — . — -i-.— —.-^
.november—.— ,—.— —.— — . —

tenger i , május 4.86 4.88 4.85 4.86
. november—.— — .̂— —.—• —.—
. október —.

zab . .márczius 5.75 5.77 5.75 5.77 —.—
. . oktober
. . november —.—. —.— —.— —.— —.—

repcze. augusztus 12.15 12.25 12.20 12.30 —.—

Elöfordult határidőkötések.
Délelőtt. Buza márczius 9.40—44—40—•

—9*47 forinton, április 9.32-^-29—9.35 forin-
ton. — Rozs márczius 8.04—01—8.08 fo-
rinton.— Tengeri május 4.85—84—4.88 forinton,.
Zab márczius 5.75—74—5.77 forinton.

Délután. Buza márczius 9.47—45—9.46 fo-
rinton, április 9.34—9.33 forinton, oktober 6.9Í
forinton. — Rozs márczius '8.07—06—7.06 fo-
rinton. — Tengeri május4.87. —, Zab márezni
5.76 forinton. Repcze augusztusra —.— frton.

-
buzából.
rozsból •'
árpából.
zabból .
tengeribfií

Gabonaforgalom ; <-
1899. január 9.

érkezett : elnállittatotf
m e i e r m á c s a

• 5344 —
• 407 " —

711 804
• 791 —
• 976 903

Kikészitési forgalom. f

Előjegyzett buza 16187 mm.
m , rozs —, mm.
á árpa —.

lillt 1908
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Raktárállomány :
Közraktár: Buza 1662*30 mm. Rozs 12200
Árpa &4300 mm. Zab 40100 mm. Tengerimm

6600 mm. Liszt 9900 mm.
Raktárház : Buza 75040 min. Rozs 5176 mm.

Árpa 906 mm. Zab 4212 mm. Tengeri — i m
liszt 1410 mm.

' SJJos : Buza 40100 mm.

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest; január 10.

A mai tőzsdén az irányzat eleintén lanyha
volt, de utóbb jobb külföldi jelentésekre az irány-
zat szilárdult és különösen államvasuti részvények
voltak keresettek. A helyi piaczon főleg Adria
részvények voltak keresettek. Általános köszénbánya
részvények gyengültek.

Az elötözsdén: Magyar hitekészvény 390-50
—38925, Osztrák hitelrészvény 359.70—358.60,
Osztrák- magyar államvasut 361.60—3íi0.—, Közuti
vaspálya 379.50—378.25, RiuiauuiráByi 298-75—
2^7.—,-Magyar általános köszénbánya 11^—120,
Adria 225.—.

A déli tőzsdén előfordult kötések :
Közuti vasut 379 50—379.—, Villamos vasut 227.50
—22S, Magyar hitetrészvény 390-5U—391.25, Magyar
jelzálogbank 248.50—248.75, Rimaiaiiiráiiiyí 29a —
—297.75, Osztrák t.iteirészféay 359.84)^-360.20,
Déli vasut 60.75, Osztrák-magyar áliauaTa^ut 361—
—361.60, Aranyjáradék 98, Kegalekötvéniy "100.95,
Bosnyák 41ia°[0-os vasuti kölcsön 101-50—1UL6U,
Magyar általános köszénbánya 115—116, Czukor-
ipar 153—155, Adria 225—226.75

Dijbiztositások : Osztrák luleareszvéayeldiea
italnapra 2—2.50 forint, 8 napra 4.5Ö—5 50 frt,
január utóljára 7—8.— forint.

Délután 1 óra SO perczkor zárulnak;

fiiagyar aranyjáradék
Biagyar koronajaradék
Magyar bitelrészvény
Magyar ipar és keresk, bank
Magyar jelzálogbank
Biagyar leszámitoló bank
rtiuiatnurényi vasmü
Osztrák ititeirészvénf
Déli vasut
Osztr.-magyar áflamvaaut
Közuti vaspálya
Villamos vasut

Délután 4 órakor zárulnak'.

120.25
37.S5
39L—
lOl-őO
21850
26175
29,3L
36üí —
60.30
361.75
37S75
227.—

120.25
97.85

3SMI.—
101.50
247.75
26175
29Í25
359.60
6050

362 —
378 —
225 50

IQL

Osztrák hitelrészvény
fiiagyar 'uletreszvény
Osztr.-ntagyar államvasut
Leszáttt i toló bank
Rimamuránvi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut

39155
362.40
262.—
238-75
3J9.—
227.50

359.10
339.25
861.40
2SL—
296.50
378 —

.75

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Eudapest, január 10. Z s i r a d é t o f c b a a

csekély üzlet változatlan árakon. S z i l v a szintén
csak kis mértékben kérőit forgalomba. Az -árak
nem vállóztak.

Hivatalos Jegyzések

Pass : Air*
ürt 1 &t

Disznózsir »«"»?
mgien Inaidé • ; *i«t' &i

. n 55.— £ -56.—

„,... la téjertszárffi'-iíl! TKÍÜS . -!): —»—

. r SS.—

! « • - -

J; füstfslt
" boszniai, IS97. ési

SzU
Kés i n im

KB: darabos.
65

9.39

&.T5

6

Halandóra

boszniai,,

• x e r d i a i , .
SS

. . 65

a.75

1-25
9—

Sailvaiz
Kész ára i; s z J a v J o i a i IS37 . . . . . . . . . . ; i . I3L59

,; a r t i b c ú 1ÜUT . . . . . . . . . . - i | I L 3 0

S>z£laix
Haiázüiára
I n g y e n ltont«> •* i—; si&ftíai

li vSn's tprísteuta ISJS . . . .

aűu— a i -

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, január 10. A vásári forgalom: Hus-

nál forgalom élénk, árak szilárdak. Baromű-
nál élénk, árak változatlanok. — Halban élénk,
árak emelkedtek, lej és tejtermékeknél vontatott,
árak csökkenlek. Tojásnál élénk, árak szilár-
dak. Zöldségnél éiénk. Gyümölcsnél élénk, árak
csőkkentek. Faszereknél lanyha. Időjárás borult,
hideg. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következö : Hus.
Marnahus hátulja L 52—56 írt IL 43—52 írt
Birkahus hátulja I, 33—40 frt, IL 31—88
frt. Borju ua hátulja L 62—66 frt, IL 56—60 frt.
Sertéshus Isőrendü 8 - 5 0 frt, vidéki 40—44 frt
(Minden 100 kil nkint) Kolbász füstölt 64—80 kr
(kilonkint). Sertészsír Lordóval ~>5-ö—56*5 frt (100
kilonkint). — Baromfi (élö). Tyuk 1 pár 110—1.40
frt. Csirke 1 par 0.80—1.40 frt. Lud hizott kilón -
kint ÖU—54 kr. — Különt6lék.1o\iB 1 láda (1440
drb) íJfí-0—36f> frt. Sárgarépa 100 kötás Si— 4
frt Petrezselyem 100 kötés —. frt. Lencse m.
1 o kiló 7—9 frt. B i nagy 100 kib 7—y frt
Paprika L 100 kiló 30—60 frt, ll. 20—30 frt Vaj
l.reucifi küónkintÜ-70—0.75 frt Tea-vaj kilonkint 0.75
0.95 frt Burgonya, rózsa, 100 kiló !.»H)— i.10 frt.
Halalctimrcsa (élö) 0.Í5— i.lOfrt 1 kiló. Csuka;élö)
O.c-5—1.10 irt 1 kiló. Ponty dunai 0.40—0.S0 frt.

Szesz.
Budapest, január 10. Finomitott szesz

nagyban 54.50—55.—. Finomitott szesz kicsiny-
ben 55.25-^—55.50, Élesztő szesz nagyban 54.50
— 5 5 — , Élesztöszesz kicsinyben 55.25—55 50,
Nyersszesz adózni nagyban 5*3.50—53 7|i. Nyers-
szesz adózva kicsinyben 54.25—51.50. Nyers-
szesz adózatlan (exknt) 14. 14.25. Dena-
turált szesz nagyban 21. 21.25. Oenaturált
szesz kicsinyben 21.75—22—. A kontingens n>ers-
sze^zára Hf*e* «»B 17 7 5 - 18.— frt. Az árak 10.000
literfokonkint bordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzfizetés mellett értendők. /

Bécs, január 10- Kontitittr.ns nyersszisüJí
azonnali szállitásra 18—18.20 forintig kelt el. Zár-
latjegyzés azonnali szállitásra 18. 18.15 forint.

Praga, januá*- 10. Adózott tripplószesz
nagyban 53 75—54 frt, adózatlan szesz 17.50—
17.60 frton, azonnali szállitásra kelt el.

Triászt, január 10. Kiviteü szesz tartá-
lyokban szállitva 11:50—12fi>rint 903.o hektoliteren-
kint nagyban.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, január 10. A szilárd külföldi jegyzé-

sek daczára az irányzat el lány hült. Köttetett: buza
tavaszra 9.36—9.34—9.40 foiinlon. zal> tavaszra
6.06 foriutun, tengeri május—juniusra 5.14—5.13
5.15 forinton, rozs tavaszra 8.16—8.18 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett .-
Köttetett: buza tavaszra 9.43—9.44 forin-

ton, rozs navaszra S.23—8.25, - tengeri május-
juniusra 5 13—5.20 forinton, zab tavaszra 6.06—
6.08 forinton.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, január 10. Az elötözsdén az üzlet von-

tatott volt az alacsony párisi jelentésekre és ked-
veződen politikai hirekre. A déli tőzsdén bányu-
értékekbsn élénk emelkedés álloü be, mely a lobbi
részvényekre is átterjedt.

A* etiniözsiié:-. Osztrák hilelrészvdny 358.62
—359.50. Anglo-bauk 153.50—154.UnionNank 295,
Osztrák-sMagya- államvasut 361.25—359.75, Déli
vasut 60-25—59.75, Tramway 559—560.—, Török
dohány 122.—, Alpesi "bánya 194.50—192.—,
Prágai vasipar S3S—941.—, Fegyvergyár —.—
Osztrák koronajáradik 102.—, Török sorsjegy
53—57.40, Német márka 59.01 forinton.

A déli ihzsdcn Osztrák hitelrészv. 359.87,
Anglo-bank 154.—, Bftnkver. 265.—, Union-bank
2^5.50. Lánderbank 23Ü50, Osztr.-magyar állam-
vasut 361.25, Déli vasut 60.—, Elbevölgyi vasut
258.— f Északnyugati vasut 243.50, Török dohány-
részvény 122.—„ Alpesi bánya 195.—, iláiusi
járadék 101.50, Török sorsjegy 5í5.—, Német márka
5S&7, Fegyvergyár 202.— forint.

Délután 2 óra SO perczkor Jegyeztek:
4'2°/*-os papirjáradék 101.60, 42%-os ezűsljára-
dék 101.40, 4%-os osztrák aranyjáradék 120.10,
Osztr, koronajáradék 102.20,1860. "sorsjegy 140-75,
1S64. sorsjegy 194.—, Osztrák liitelsorsjegy 198.26,
Osztrák bilelíntézeli részvény 359.75, Angol-osztrák
bank 153.50, önion-bankrészvény 295.50, Bécsi
Bankverein 265.—, Osztrák Lánderbank 239 50,
Osztrák-magyar bank 939.—, Osztrák-magyar ál-
lamvasut 361 25, Dési vasuirészvény 60.—, Elbe-
völgyi vasut 257.75, Dunagőzhajozási részvény
440.—, Alpesi bányarészvény 195.70, Dohányrész-
vény 121.75, 20 irankos 9-n.Vjs, Császári kir. vert
arany 5.71—, Londqni vátóár 120.50, Német bank-
váltó 59.—, Tramway 559.— — Az irányzat
szilárd. '

Bécs, január 10. A déli tőzsde zárlata
ulán jegyeznek: Osztrák hitelrészvény 360.12,
Aiíglo-liunk 154.25, Bankverein 266.—, llnion-liank
295.50, Lánderbank 239.50, Osztrák-magyar állam-
vasut* 361.50, Déli vasut 5975, Elbevölgyi vasut
258.25, Észak-nyugoti vasut 243.50, Török dohány-
részvény 121.50, Alpesi bánya 19675, Májusi jára-
dék 101.60, Török sorsjegy 57.80, Német márka
59.02, Német márka ultimóra 58.97 forinton.

Frankfurt, január lö. (Zárlat.) 4-2° 0-09
papir-járadék —.—, 4.2°1o ezüst járadék 100 80,
4°o-os osztrák aranyjáridók 101.75, 4°o magyar
aranyjáradék 100.30, Magyar koronajaradék 97.90,
osztrák hitelintézeti részvény 225.50, osztrák-
magyar bank 156.50, osztrák-magyar államvasut
153.90, déli vasut 27.30, bécsi váltóár 169.35,
londoni váltóár 204.05, párisi váltóár 810.75,
bécsi Bankverein 133.—, villamos részvény 159.—,
3°o magyar arany-kölsün 87.60, Észak-nyugati
vasut —.—, Elbavölgyi vasut 127.—. Az irány-
zat szilárd.

Frankfurt, január 10. (Utótözsde.) Osz-
trák hitelrészvóny 225.45, Osztrák-magyar állam-
vasut 153.90, Déli vasut 27.20, Alpesi bánya-
részvény 196.—, Bécsi Bankverein —.—. 4%-os
magyar aranyjáradék —.—. Az irányzat szilárd.

IDŐJÁRÁS.
Am. kir. országos meteorologiai intézet távlrall

jelentése 1898. Január 10-én téggel 7 órakot
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SZERELEM NÉLKÜL
Franczia regény, (40)

Irta: PIERRE DAX

— Igen, uram.
— Nem volna-e szives nekem megmon-

dani, hogy hol van az a kastély? Magam is
müvész vagyok és igen nagy örömömre szol-
gálna, ha e ritkaságot megláthatnám.

— A kastély, mely bérbe van adva, az
enyém és szivesen kisérem oda, ha ugy ki-
vánja.

— Köszönöm, uram. Több napra jöttem
el a Svájczba és nem sietek. Egyik szabad
napomon megyek el a kastélyba, csak arra
kérem, legyen szives megmondani, hogy kinek
ajtaján kopogtassak ?

— Megadom önnek a nevet, semmi sem
könnyebb ennél.

Sarcoet névjegyére irta e czimet:
„Ferrata Célia asszony, Pervenches-villa."

XII.
A barátnő.

Hyéres les-Palmiers az évnek e szakában,
tavaszszal, igen Lajos, kedves tartózkodási hely.

Egyik délelőtt, amikor a levegő tele
volt virágillattal és napsugárral, egy férfi
lépett ki a pályaházból. Egy megérkező utas?
Kétségtelen, hogy nem az. Ruhája után, s
mert nem volt málhája sem, ugy látszott,
hogy idevaló. A fasor felé ment és közönyö-
sen nézte a pálmák széles leveleit; a száza-
dos fák árnyékában tartott a régi városnak.
Csakhamar habozott. Merre, melyik utczába
menjen ? Gyönyörrel szemlélte az ódon Táros
magas házait, mik a majd mély, majd magas
fekvésü keskeny utczákat alkották. Az abla-
kok, melyek ugy el voltak rácsozva, mint a
börtönös, kölönösen magokra vonták figyelmét.

Időnkint meglassitotta lépteit, hogy a
messziről kéklő tengert megcsodálja.

Néhány pillanat óta az igy sétáló férfit
egy nö követte, aki nagy figyelemmel kísérte
minden mozkulatát. Arczán a váratlan talál-
kozás fölötti meglepetés kifejezése ült. Vajjon
az az ember, ki néhány lépésnyire sétál elötte,
valóban Lamoureyre ur volna? Azt hitte,
hogy csalódik. Azonban a felkeltett kiváncsi-
ságtól ösztönözve, meggyorsította lépteit, hogy
közelebbről vizsgálhassa azt az alakot, mely
olyan ismerősnek tünt fel előtte. Valóban, nem
csalódott.

Kipirult arczczal érte el a férfit.
— Lamoureyre ur, nemde?
A férfi megállt s válasz nélkül, közönyö-

senmérte végig tekintetével az asszonyt, aki
elsápadt.

— Ha nem csalódom, Lamoureyre urhoz
van szerencsém? — szólt ujra.

A férfi megemelte a kalapját.
— Nem volna szives megmondani, asz-

szonyom, hogy nekem kihez van szerencsém?
E kérdés, melylyel a férfi a választ meg-

tagadta, megsértette a hölgyet.
— Bizonyára meg fogom önnek mondani

a nevemet, ha bizonyos leszek benne, hogy
nem csalódom. Különben is, felismertem a
hangjáról, mely elárulta önt.

— Igenis, asszonyom, Lamoureyre Abel
vagyok.

A fiatal nö szíve nagyot dobbant. Ö
megismerte Lamoureyret; miért tett ez ugy,
mintha soh'se látta volna? Minthogy Lamou-
reyre hallgatott és nem is látszott hajlandó-
nak folytatni e párbeszédet- a nö, túltéve ma-
gát Lamoureyre sérelmes magatartásán, foly-
tatta :

— Igen őrölök, uram, hogy találkozhat-
tam önnel. Hogy van Lucienne?

Lamoureyre szuró tekintete érte a nöt, ki
remegett e tekintet hatása alatt.

Mily pokoli ridegséggel néztek e nszemek!
— Kicsoda ön, asszonyom? — kérdezte

durván.
— Jeanne Santige asszony vagyok, vala-

mikor Jeanne Mignon — a Garricourt La-
cienne nyoszolyólánya.

Lamoureyre meghajtotta magát, hogy
ajkai megrándulását elpalástolja.

— Barátnőmről szeretnék jó hireke
hallani, uram — folytatta Jeanne aggódva.

Hogyan térjen ki e kérdés elöl Lamou-
reyre ?

— Nincsenek róla hireim — felelt némi
habozás után oly hangon, mintha egy isme-
retlenröl volna szó.

Jeanne örökké mosolgyó szemei rémü-
lettel tekintettek a férfira, akinek nincs tudo-
mása a feleségéről. Mit jelentsen ez ?

— Az Istenre kérem, magyarázza ki
magát !

Az a melegség, mely e könyörgésbe
szólt ama nö iránt, ki elhagyta öt, felkeltette
Lamoureyre szarkazmusát.

— Magyarázzam ki magam ? . . . Itt ? ..
A zsibvásár közepette? . . .

A fiatal asszony megborzadt. Az el-
mult évek emlékei hirtelen felmerültek benne
Emlékezett a Lucienne szörnyü vallomásaira
házassága előestéjén és remegett a gondolat-
tól, hogy megőrizte e titkot, mely most ólom-
sulylyal nehezedik rá.

Könyekkel teltek meg a szemei.
— Mit törődik ön a helylyel, amikor én

égek a vágytól megtudni, mi lett Lucienne-
ből ? . . . Igaz, hogy a szálló, melyben fér-
jemmel lakom, nehány lépésre van innen
s ott nyugodtabban beszélhetnénk, de ezzel
is késnénk ; holott én aggódva várom, amit
ön mondani fog, azért kérem, az Istenre ké-
rem, beszéljen! . . .

Lamoureyre egy lépést telt előre és mind
ketten megindultak.

— Látván az ön felháborodását, asszo-
nyom, megértem, hogy önnek nincs tudomása
a történtekről . . .

— Nem tudok semmit . . . .semmit —
szólt Jeanne. Hosszu idő óta kérdem magam-
tól, hogy miért maradnak válasz nélkül a le-
veleim ? Micsoda baj érte Luciennet ? , . .

— Baj vagy szerencse. Attól függ, hogy
micsoda szempontból ítéljük meg a dolgot.

A férfi nyugalma kétségbeejtette Jeannet.
Mennyit kellett Luciennenek szenvednie ezzel
az emberrel ? Hallgatott, nem merve többet
kérdezni: arra gondolt, hogy micsoda örvény
tátonghatott ez emberpár között ? Miért oly
közönyös e férfi?

— Istenem — szólt Lamoureyr — egy
mondattal megmagyarázhatok önnek mindent:
Lamoureyrené asszony egy napon jónak látta
otthagyni engem, hogy visszanyerje szabadsá-
gát, melyet — ugy gondolom — mindig
fájlalt.

Szilárd hangon, nyugodtan, biztosan
mondta ezt, hangsúlyozva minden szót, hogy
semmiféle homály ne burkolja kijelentését,
mely villámcsapásként hatott Jeannera.

Hogyan ? Lucienne elhagyta a hitvesi
tűzhelyet? Mikor? Miért? Micsoda borzasztó
okok birták e cselekedetre?

Utálat fogta el a férfi iránt, aki miatt
annyit kellett szenvedni barátnőjének. Lucienne
emléke felidézte benne mindazt a szeretetet,
melylyel egykor egymáson csüngtek, mialatt
Lamoureyre, kit e nő látható szenvedése nem
inditott meg, szokott közönyével állt ott, el-
árulva, hogy parányi sajnálatot sem érez el-
tűnt felesége iránt hogy még csak egy gon-
dolata sincs a számára!

De hol van Lucienne?
Hová menekült, hogy szerelem nélküli

házassága csalódásait elrejtse? A föld melyik
zugába rejtőzik önkéntes özvegységével ? Most
érti, hogy miért nem kapott választ leveleire.
Ime, igy végződött e házasság, melybe Luci-
enne makacs fövel ment bele. Jeanne eröt
vett magán, hogy elfojtsa könyeit

Egy más dolgot szeretett volna meg-
tudni. De megkérdezheti-e Lamoureyret? Vaj-
jon be fogja-e vallani, ha ő a bünös ?

Néhány perczig szótlanul mentek egy-
más mellett. Aztán Jeanne igy szólt:

— Régen történt ?
— Körülbelül másféléve, asszonyom.
Körülbelül! Oly kevés fontosságot tulaj-

donított e dátumnak, hogy nem is emlékezett
rá pontosan! . . .

Felelős szerkesztő: Kálnoki Izidor.

Most
Jelent meg

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

(VIII., Kerepesi-ut 17.)

Margitay íihamér-nak
két legsikerültebb genre^képe ,

jlz elsö beteg
és

^veszteftjátszma
Ez a két remek kivitelü szin-
nyomatu kép lOVa om. széles

aranyozott keretben havi

részletfizetésre
§ is kapható.

A képek nagysága passe-partouival w/«> centiméter.

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

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

Margitay Tihamér nak, a népszerü mü-
vésznek az Elsö Beteg és a. Vesztett Játszma
czimü festményének reprodukczíója a modern re-
produkáló müvészet és technikai vívmányaival
elkészítve oly kitünően sikerült, hogy alig
lehet az eredetitől megkülönböztetni.

Budapesti Hirlap.
A remek képek jóval olcsóbbak a hasonló

nagyságu külföldi reprodukcióknál, amelyek
sem színeik élénkségével, sem pedig az
eredetihez való hűségükkel nem verse-
nyezhetnek.

A modem reprodukáló müvészet meglepő
hüséggel adta vissza az eredeti festmé-
****** Budapesti Napló.

Az uj reprodukált képek igazán müvészi
becsüek, mesteri munka számba mennek és
díszei a legelegánsabb szalonnak is.

Magyarország.
Pompás képreprodukeziók ezek, hatásuk olyan

mint az eredetieké. M a g y a r H j r | a p

Aló lirolt ezennel megrendeli az .Országo
Hi lap" által a .Könyves Kálmán* magyai
írudaimi és könyvkereskedési részvény-társa
ságtól, Budapesten, VIII., Kerepesi-ut 17. sz
a következő képeket

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

Fizetendő Budapesten.
, Havi
A* részlet

•argltay: As elsö beteg. Passe-
partout-val, 10V« em. széles,
aranyozott keretben . . . . 18.50 1.—
A vesztett Játszma. Passe-par-
tout-val, lOVa em. siéles ara-
nyozott keretben 18.50 1.—

összesen frt krért,
189 hó-tól

kezdődőleg Budapesten havonkint fizetendő
ifrt kros részletfizetések kötelezett-

sége mellett. A részletfizetések be nem tar
tása esetén sziveskedjék a társaság az ese
dékes összeget postai megbízás utján, a posta-
költség hozzászániitása ineliett, beszedni. A
postai megbízás bo nem váltása esetén a rész-
le: fizetési kedvezmény megszünik és a képek
teljes vételára esedékessé válik. Az első rész-
Jet a szállitáskor utánveendö.
Lakhely és kelet:

Név és állás:

Éten rendelő-lap levelező-lapra ragasztandó vagy
borítékba teendő és az .Országos Hírlap" czimére I

küldendő.
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Évi bérlet 9-. Havi bérlet 9.

John Gabriel
Borkman.

Színmü 4 felvoiiásÍJan. Ma Htsen
Henrik. Forditotta. Jászai i l .

Személvek:

J&ha

Ertami. a Rut
Ko-cthetm ti la
Vütonne Fanny
Fo-idal VUmus
Fi-iifa. r« tciuja

-hiizny SI-

t íabányi
T. Viirirí

Demjén;

Kezdete 7 órakor.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

Zárva.

NÉPSZÍNHÁZ.

Diákkisasszonyok.
Operette 3 frEronásban, 4 képűén
Irták GaTOntt é» Cottens. For-
dttotEa MakMx Emil- Zenéjétszer-

rette Louis Tatney.

Személyek :
Eleonórm

l íaísy
Peío-pidas

Antainette
Báró Cossa
Ponpön
Van Bosfea
Luaen
Georges

»L Csatái
Blaha S.
Kéry K".
>iéxr.ethí
Ujcári
Z. Sáray

L^aíiost, ji

tizzsi M.
ToHa-i
Színmü
Yldcr
Karács-
Kiss M.

Izsóné
Li vette szobalány Hannxtli

Kezdet* 7 tofcor.

VÁRSZINHÁZ.

Zárva.

VIGSZINHÁZ.

S63. szánt. SSffl.

Családi örömök.
3 felTOnásEKrm. M a :

Maurice fíeiE-eqtdm.
(SÜÍÍS SiaáíEr.

Anetté Yarsiiví
L'e TeriEliicAiJiiíni «í«íí£a

Kezátíe 71;'*

MAGYAR SZINHÁZ.

A bolond.
egy nyilt iraJüiucássalL
Dezsö EtesiiéírőS irta: EáSausöJ.
Zeuéfét serretía : Ssziracos B-

Pirrs'sa.

KéJÉte
Ellák

HxEex braca
Rózsa I ü i

Oárj- Zaáod

A fiiLiigsass»acT
Elsö ™*m<-* agíöd né&ea Anaaa
SiásEíáik "*—* = ^

Karöcs A-

Kezóele f ü l S finfair.

KISFALUDY SZINHÁZ.

Jó parthie.
Ktiassa Irffla.

7 éxakaz.

Szinházi müsorok a t& oldalon.

TÉLI KIÁLLITÁS
a Oiuágoi Magyar Képzőművészeti Tirsnlat

városligeti HOcsapnokában
1898. deczember l-töl 1899. Január 15-ig.

Nyitra reggel 9-től délután 4-ig.
Csitlrtiiéi csfe 6—H-i| vülaaiTilágitas mellett íétalangverseny

Buffet.
• » ^ ^ K Belépti dij egy kerona. '•
Vmssraap d. a, 5 órától 8 óráig villamos világitásnál a

rendes belépő-dij melMf.
Képes tárgymutató ára 3? kr.

f Kőbányai My-Sörfözö

n

Dr. W.orúnyi és dr. Kétly egyetemi tanár urak
altalgvógvczcíosira ajánlóit

Góliát-MalátasSre"
idegbajckban, Térsze^énységnél, emész'ési zavaroknál,
gyengeségnél stb. kiváló sikerre! használtatik és egyuttal

legkellemesebb üdítőital.
Ára : vidékre, kőbányai vasuti állomáshoz szállitva:
cagy palaczk 19 kr. kis palaczk 13 kr., fogyasztási adó-
val e*vütt_ Vidékre legkisebb szállitmány 30 palaczk.
Betét": irafry ládáért 1 frt 60 kr, kis ládáért 1 frt 20 kr.,
palaezkéri fí kr. mely azoknak bérmentes visszaadásakor

vísazaszolgáílaük.
Megrendelhető: a jyári irodában Kőbányán, a városi
irodában; VU.. Kertész-utcza 40. és a vidéki raktárosoknál.
Budapesten kapható minden nagyobb faszer-
kereskedésben és poharankint a Qnisisana

automata-buff ételiben.

Valódi

perzsaszonye
egy keietí bazár megvétele által

10,15,25 frttól feljebb
' 25 bála a fővámházból mind átvitetett.

Sf József-tér 8 . S
Grand magazin Orienthál.

pég csak pár napig. Még csak pár napig.

GÉCZY FERENCZ
Budapesty SV., Váfosháx-téf 2.

Ajánl friss löveiü fá yxátvokat, foglyokat,
öz-ezombokziz és gerinczét, pörkölt
vadsepié&t kimérve, idei hizó Lt jpiBBykAk?
kapaanok és egyéb ihftBz&jsóSy&kFO

SZÜHséSfGS czikkeket* Vidéki megrendelé-
sek pontosan eszközöltetnek. Veszek uradalmihajtó-

vádászaton elejtett mindennemü

(hizott baromfit és friss tojást.)

Jauiapca-niia, finom . 8.—
Jamaika ram i£ea finom G.95
Jamaika rum legfinom. 7.25
Ansnas rn.rn angol . . 10.—
Fejedeimi min 3 koron. 15.-̂ -

I. Cognac 3 csillagos . . 6.25
1 postaládában 2 nagy üveg
tinóm Jamaika rnm <;s egy 1!i ki-
lós doboz csá-zlr fcev. tea ö ẑ-
szesen4 firt. Ugyani lyen láda
legeslesficomabb minőségben
6.60 Ir. 1 !i kiló dessert teake-
nyérre ejvűtt minden iáda 1 fo-
rintial diásr.bli. — Vidékre min-
dent fagymentesen, ingyen cso-
maiolra küíd utánvét mellett Í3

PINTÉR GYULA
os. «• kir. nflvari fűszer- ea

esemegeszállitö
Bntepwrt.Xeioaksaiétirii. IS.

Budapesten,
VII. ker.Erzsébet-korát 42.
Központ: Berlin, Luisertstr. 25

FSnnátliaaZ. óta.
Saját irodák : Praga, Hamburg,
Köln.Frankfurt, Lipcso, Boroszló,
Varsó, Nuw-Yoik. J-Iannover.
Kddig Of) í>«ft bi'nyujíáú

Érúókcsiíúsi szerződősek
2a/4 miitió m á r k a

OrtóUben kötettük.
Felvilágositások os prospektusok

ingyen.
A magyar kereskedelmi tntv

tnuaem képviselője.

Makulatúra-
olcsón kapható*
Czim a kiadóhivatalban.

bolthelyiség
a József-körut legélénkebb helyén

azonnal kiadó.
Czim a kiadóhivatalban.
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Szinházi müsorok.
Scszefi tzlaUx tUt.

Csütörtök Az ember
tragédiája

Aida

KpzisSir •Min Vár SziiSU

A galamb

Péntek Királvi hkzs.s-\
étet f

A hálókocsik
ellenőre

Szombat
Királvi házas- ', í

élet Roland ioester|A tekenösbéka

VasSrnap d. u Stuart Mária

í Királyi házas- j
élet I Bohémek

A galamb

Családi
ö r ö m 0 k

Az édes

Diákkisasszo-
nyok i

A gésák

A bolond

Szegény em- | R

berek ! B - A. L. E. K

BiMiás asszsay
Szegény em-

berek

A gésák

A bolond

Mignon

18 forint
mm

és karbantartása
egész ém?e.

Egyszeri hangolás 2 fos*i&i.

Sfsrríberg Armin és Testvére
cs. és kir. advari szállítok.

Zongor aiersnek a

Millió betegnek e szer már segitett
Kifolyások ellen

a SCBHEXDSR-ftt*

Santal-Capsulák
a Eegbiztosabbak.

8 sap alatt teljesen )rif;óf\1laDahfurák-
ról nSkné!) náadcnnemü hugycsöfolyá-
sokat, eigTBajüit férficröt, hóíyajíyula-
<Jási, n;a?ö:n;ést, 'ekérlulyást, idegbajt,
•tsfamébiáj&ahaal. E capsulák hatá-
suibcn feiülmréhatatlaBok. E?y dcboz
ára 3 Irt őO kr. Oleg makacs beie?sé£.
nc: e«y GOECZ 4 frt béroientvc. Egyedül

kapható posta utján:'

Schneider József

Resícza, Fő-utcza I!. (Délmagyarország.)
Ssátknldés titíontertás malístt történik.

í. Utánvéttel hérmentve.
2. Kél forintos havi részletre a meg-

jelent 12 ttőtet egyszerre szállitva,
*• Egy forintos havi részletre sgye-

More O kötet szállitva, 1O részlet
lefizetése után további 6 kötet.

Száz müvészies kivitelű

képes levelező-lap
A világ minden vidékéről S forint.

10 darab minta-küldemény 40 krajczár*

FALUDI ZSíGMOND-nal, Budapest, Erzsébet-körut.

A modern vegyészot hatalmas halaüása-
és az ebböl származó számtalan kozme-
tikus készítmények, sem Tollak képessk

a 30 evőn át bevált

Dr. Lengiel Frigyes-íéle

jlyirfa-balzsamot
elnyomni, a legjobb bizonyiték tehát, hogy
ilt t ty valódi, a természet illal nyujtott
szépilószeirJl van sió.E.'.ennyirfa- balzsam
egy sajátságos 3Ű evi gyakorlati vegyiel-
jarás alapján praeparáUaUk os rsak ai

után 'Síi forgalomba. E/en foiyaaek ba'á-:s, tm-y a Vör ;»UŐ
hárrjait lehántja é* e- által az alsú 'ismíiiott bőr fiatal
Wxiioqn éi fídettffben Jün napvilágra, megszüntet rttin-
dei nemü liitétt, tzeplat, vörös foltokat és anjf 'foltokat,
timitja a ránaot bűrt ét a himlöhclyaket laa»a.u;Cnt tel~
Jeten •loia.atja ét ax arcabörnok üde et ey&vzstges szint

kOletOntis.

1 korma éra használati utasHáaaalegyPtt í.SO.

A uyixfa-balzsun hatásának támogatására dr. Lengiel Frigyes-féle

Benzoe-szappan
ajánlatos. í g y darab ára O S os 3 3 kr. Raktáron minden jn^b
gyógytárban. Feraktár Maayarors^ág részére Töröli ifóssef

p\ó-y>"7.er« mól BiLiane'', VlT.t Kini'y-itir/n 'H. -z

1 tiUaistes ííraejft.
n.

hz ajfé 6€atrf is i lép.
m.

nr.
PÍ?JCM& a biiztías.

v.
Tavsszi raiyíL

Bni isparasztiL
vn.

A Ut kaldiseft.
TUL

Clcb és fa lus *

1 keuílS liitis.
x.

Pentye.
H.

Lavajíársí, kis fríatís.

összegyűjtött munkái.
Ölcsó egyöntetű diszkiadás

12 kötetben
•4AAAAAAAAAAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAáAAAA«

A gyűjtemény ára
diszkötésben

How-Tfprk é s Xjondon az europai siaraiföUjet sem
hagyták kíméletlenül es igy egy nagy ezíistáru-gy&t
kényszerítve lön egész készletét a munkaerőnek nagyon
csekély megtérítése ellenében eladni. Én vagyok felhatal-
mazva ezen mogbizás keresztülvitelére. Ennélfogva min-
denkinek megküldöm a következö tárgyakat csupán

frt 6.8O megtérítése ellenében, és pedig :
6 drb legfinomabb asztali kést, valódi angol pengével,
8 dib amerik. szabad, ezüst villát egy darabban,
6 drb amerikai szabadalmazott ezüst-ovő .analat,

12 drb amerikai szabadalmazott ezüst-kávéskanalat,
1 drb amerikai szabadalmazott ezust-loyc<!mérdt,
1 drb araerikai szabadalmazott eztisl-to móröt,
2 <Jib amerikai szabadalmazott czüst-tojás-kehely\
6 drb angol Victora-alsótálczat,
2 drb feltünést keltö asztali gyertyatartót,
1 téaszliröt*
1 drb legfinomabb ezukorhinlöt.

44' drb összesen csak frt 6.60.
A fenti összes 44 tárgy e'.elött 40 forintba került és

most ezek frt 6.60 mini inaiig ároa kaphatók. — Az
amerikai szabadalmazott ozUst teljesen fehérércz; mely
nz ezOst-ezint 2ő-évig ma*tar»j»r amiért jótlllát rállal-
tatik. A legjobb bizonyiték, hogy ezen hirdetés

nem szédelgésen
•'acu!, mely szerint ezennel nyilvánosan kötelezem maga-
nat mindenkinek, akinek az áru meg r.em felel, az összeget
.nlnrien akalálr nélkül visszaUritenl; én senki se mulassza
<-.] ezen kedvezö alkalmat, iio-y ezea diszfarnitarát meg

nézze, mely

srfndsn Joób háztartás ráazéra kiválóan fcl-
kahnas. Kapható csupán :

HIRSCHBER Gr's
d. verolnígtínamer, Patent-SUbsr-

wa-trenfabri^en.
Wien, IL, Retubrandstrasss 13/-3 Telephon Kr. 7114.

S'.elküldés a vidékre utánvélte! vajy az összeg
Küldésivel. Tiszt i t i p»r boszá l o krajozár.
CUak a mtllőkalt vápjtteyaryel " ' * '

(egészségi érez.)
Kivonat ax elismerő iratokból..

Küldeményt megkaptam s meg v/ij
K d̂re : kérek mig ejy küldeményt 6 frt
Kolrtsvár, BATÖ Ba

X küldeményt megkaptam 9 azzal meg vagyok elegedra,
T'"::'iá} 1898. szept. 1. C. Chotek-Oudenns grófnő. •

Á kos/ett l'.g a;pabb meselágedéjel kapLain; kérek még
•tT nagyobb kttideményt. Budapest, II.. Fő-utcza 7.

— •••—• -•}»«, C s . és kir. katona orrol.

Nóttoxtstssók

kötetek fényesen vannak kiállítva, piros vagy
barna kötésben.

r afíkbU rmndelölapot levágni em aláírva lapunk
Uaáólsivatalamoz

-Bsneiiie!
elnevezése alatt rejlő különféle legelhanyagoltabb bánt almák, a
Tér infektionáiis betegségei, vaiaoúr.t bármily nagyfoka
gfengenégl állapotok (lmpoteúo.ia) ellen p i ía t lan aileerű

*al folytan imgtneUg&bben

A Révai Tsstvérak irodám! Intézat Részvény-tirsasignsk Budapesten. Megrendelem a L
Társaságtót az „Országos Hiríap"* fcaadócÍTaiala uiján.

MIKSZÁTH KÁLMÁN összegyűjtőit munkáit
12 diszkötésü kötetben 36 forintért.

b\ 2 fftos havi résxMetttxetém mellett, a 12 kötet egyszerre valo Bzilii- j j ^ .
c) ifftos havirÓAxloWzBté* mellett, ;Iyképec, hogy 6 kötet azonnali05-,

AU'-f-'^'^téV z. tcvá&bi ö k á t é t ped ig 1 0 rész le t kif izetése a t á n . - ) H

s , ^ ^ . ^ - - ^ -. ^ £ a t „ ^ ^ ^ caAjffiö te*, a tsTíüáiak 133 I»6tál mindaddig fizetendők
a. Társad"" ̂ taöar irü g-i-->"-^- '̂ srsj m s»S rétt^r* t^lesztre nincs. A rés»í-ifiretsaek be nem tarla«a eseten szives.
a. ; ~ ^ " i . ^ - í ( _, eseféiá* ö*£DSf»; po«tú acejlsiiás vtíáa, » uostakw-t é; t-rxráazáinitása mtilelt LoitaaL A!;£- ' ""i " V rjtl« i a *á£*ca a rrH^gr'^" T T ' * - T -"T ma^zsiík és a fraj:e ne=Ta. k S«Ijes vételáraeseáikeaténlik. A
^•Z^,-*k . a«Éos^B résAlafc átal m«r a e a bfacett rosza a fésrrórftarMáj teAídona narad. :'-'

Kér.

< EirnereB hydro-elekirotbcrdpiai rsiitblő-intésetét

! Budapest,
Taréz-körut 44. sz. I, em.

Az intézet, mely a maga nemében páratlanul áll, a modern
Hypea % orvoai technika elsü.-endü vívmányai szériát a kot
azakalkoió .Xataphorese* ffyójfymód alapján nagyszabásu
gyógyU-Tinekkc! van berendezve és a legrövidebb idö alatt gyO*
k«r«a, AOaadó ea t«ljes gydg7Ul is t biztosit.

Tapasztalt, gyön te biztos eredméayek folytán
í teljem a^ógyvla* ntáa fUotbető.

Ax i s tézst nyitva d. «. e—l-lg d. a. a—8-lf;.
Levelekre dijmentesen válaszollaük. . -
KOlöo Táró- és gyógy tarmek, külön be- és kimenet
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Kiadóhivatal:

Vastagabb betükből szedve 4 krajczár
t a a hirdető czimét is közli a

Előrefizetendők készpénzben, íevéibélyegekban vagy
p o s t á b a v yon.

Minden sző 2 krajczár.

j 4 krajczár VIII. kerület, József-körut 65. szám. ,
ietésben va-r a választ poste-restaníe kéri, akkor minden közlés után mép 30 krajczár kincstári bélyegilletek is fizetendő. —
ieküMeoi s"a szöveget az utalvány szelvéuyére i rn i ; esetleg küzOnsé?es levélben is lehet a szöveget s a leveljegyeiset üeiultteni.

könnyen kiszámitfaatia az apróhirdetés árát.
az apró hirdetést postautalványon bék

LEVELEZÉS.
Kedves holgygyd óhajtanók a j<~rea szó>irakozm.

Kun:? oly ázni nem tatók előny-
ben részesülnek" nü*rt én a Ie r̂Ovifíe-Eib idő aCatt mes-
tinitom. Szives ajj.n:atút „JégkiráLymü* j e l i é r e kérek |
* lap kiadóhivata'1 •' ' ~"tA *LLa. 7340—1

^ítíéki leány meyxsmerkedxii ékajtajna müvelt
fiatalén:"o'.-r'rel szórakozás CzéljábÓL Czime

megtudható a kiadóhivatalban. 2557—1

harmatnak levele van.

jÜCossetrem. Mért nem i r? Sorait
várja A la rezei.

tüirelljnnietíanül
2*71—1

jíágnás nak*
etség^'t óhajtom. Levétele
a kuuiólnvataLba.

.Szép asszomy-
2567—1

_ ra anyai fuIyta.tősáJiLC'2 gazdag párt-
fogút kere-ek. Névvel aláirt leveLek .Müvészei'4' Jellel a
kiadóhivatalhoz. ; 2569—1

Jt fMffi« felirással vasárnapi számba*
5>#" »t»3» kisbirdetéá írójától ismerteté
jelet kér valaki, akinek ez a két szó mám
inarad.

szét vagy

Ember tervez, isten .végez.
nüleg, söt Írhatom, htegy

megyünk. Ma roppant nagy torokíájásonai lelt és Ita
— a mi több, mint bizonyos — B e a leszek jqütl»ai!r
akkor természetesen nem megyek. Itegy menuEylline saj-
nálom, azt igazán le nem írhatom. Mulass azért, édes
kis fiam jól és gondolj szegény beteg Barnádra.

7S©6—1
igazan különös peeítem vaum. Máur I I
órakor ott voltam és virüahlk taiiimelle-

ket és iAJr.den.kit láttam, csak titeket menaL De kálöimibeii
nem is csoda, borzasztó sok ember vott oíL A26 fefsgeim,
hogy jobb lett; volna máshova nienniL Kö'iayf'î tüiiiim
s n többieknek, kegyeskedjetek valaiimii JkeSfeí
hol a találkozás lehetséges legyen. KüEöjaifc)em_lle Iniztosan
kitünően mulattál én nélkülem is, ugv-e ? Ölei, esőköl
Tied. * 1362—1

ÁLLÁST KERES.
á U á 5 Í k e r e s eSV i n t e l l i i g e i 1 3 özvegy

J nö, ki a házvezetésben és varrásban
jártas és a *yerm?kekel igen szereti. Szerény igényű.
Czinae a kiadóhivatalban. 7262—3

V^netikhnnne íeánv elszámolásra keres osemege-
AaUCZlOKepeS v a g >-- fQS 2 erüzletet. Esetleg alkal-
mazást binnily tiszlességes üzletben mint felíró- vagy
eiárosiíónönek. Szives megkereséseket kér „Kauczió-
tépes" jelige alatt a kiadóhivatalba. 7148—3

ÁLLÁST KAPHAT.
óvadékkal felvétetik. Czim a kiadóhivatal-
b a n - 7 3 1 2 - 4

^ a .Kereskedelmi Vegyészet"
5 J czimü mü birtokában, melynek útmutatásai

alapján tőkebefektetés és előképzettség nélkül bárki
2—3000 forintot, söt többet is kereshet évente. A müvet
mai Eapiól — miig a csekély készlet tart — leszállított
áron 1 frt 20 krért ajánlva"kü'.di meg a .Kereskedelmi
Vegyészet* könyvkiadóvállalata Ujpest, István-ut 2. sz.

2541—4

BIRTOK-ELADÁS.

birtokomat szeretném elcserélni egy
budapesti házért, melyhez

egy pár ezer frt készpénzt is adok. Ajánlatot a kiadó-
hivatalba kérek .Birtokos" jelige alalL 7226—6

HÁZ- ÉS TELÉK-ELDÁS.
u ^ ^**z a ^ " területben, magasan épült, szabad

$J kézjíöl csaíÉdi viszonyok miatt azonnal eladó.
Czim a kiadóhivatalban. 7002—7

a község legszebb helyen két sarok és
y | egy közép telek eladó, igen olcsó árért.

Ajaníatokat a kiadóhivatalba kérek „Ölcsó telek" jelige
alatt 7208—7

ELADÁS.
a föváros legélénkebb helyén, mely-
nek igen jó jövedelme van, szabad

ézből eladó. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek „Fod-
á jelige alatt. 7116—8

márványlappal, meiy alkal-
g y P p m a S fűszer-; csemege- vagy

hentes-üzletbe, továbbá egy tizedes-mérleg, 2 darab kis
mérleg sulyokkal, 1 mák- és kávé-daráló igen olcsón
eladó. Czim a kiadóhivatalban. 7318—8

VÉTEL.
levö elegáns fi*-*gőlampa kerestetik meg-

w vételre. LeveleK a kiadóhivatalba kéret-
nek „Függölámpa* jelige alatt. 7368—9

KIADD SZOBÁK.
Üllői-ut Erkel-utcza kezdetén,

, , külön bejárattal, olcsón kiadó.
Czim a kiadóhivatalban. 7089—10

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

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

kiadóhivatalban. 6828—10
kényelmes 2-ablakos utczai

J p kiadó, teljes eUátással
együtt havi 45 forintért Czim a kiadóhivatalban.

6144—10

KÜLÖNFÉLE.
rekedtségnél vegyen 30
féle Pcmetefü-czukorkát.

krért Réthy-
1537—18

lakás kerestetik a körutak valamelyikén,
_ ,.m.eJy ö—6 szobából és hozzátartozó mellék-

helyiségekből rs lehetölpg 2 előszobából álljon. A lakás
az í. emeleten legyen. Részletes-ajánlatok a kiadóba
kéretnek ..Földbirtokos" czimen. 2671—18

SZAGOS
a legszebb divatujság, a

CZIA Dl
„Országos Hiríap" divatlapja.

Szerkeszti: W O H I L Janka
A .Franczia Divatlap* ugy szerkesztésében mint kiállításában olyan ujitást jelent, mely a divat-irodalom minden eddigi termékét fölül-
mulja és a hüí^yközönségnek minden elképzelhető dívatkérdésben olyan tanácsadója, amilyen magyar nyelven eddigelé még nem jelent meg.

4í ÍTJIBf 7Í3 tlívatf fülJI j I aUW&ta «#lYdtUljl
h i l

kétszer, és pedig minden hó 1-én és 15-én jcionik meg: terjedelme számonkint 13 oldal; minden egyes száma egyaránt
itél dircat minen ágára, a g y e r n s e k d i v a t r a és a kézimunkákra; nagy és jelesenr szoriiesztett szépirodahni és köz-

iíDt minden számban egy folytatólagos regényt^közöl, mely kőny\rivalakjában nyomtatva évenkint tóét k ö t e t e t a d ; képes
; ™iirf«i «g*á«3iiafc kalsa lapja, továbbá belsö 4. és 5. lapja gyönyörü szinnyomatu képekkel lesz dizitve, igy tehát i
sziniyoaatai képeket; mcaden niáfodik számához i n g y e n a d u n k egy életnagysága kivágott szabásmintát; a Fr

hasznú rovatot is tartalmai^ TalannÍE
dkvatrt>7.e teljesen Párisban k é s z ü ; B Í B Í C B ««á"áiiafc Kölsa lapja, tovapoa leiso 4. es 5. iap;a qyönyöra szinnyomata kepei je i lesz dizitve, igy tehát mia-
den szára három oldalon tartalsaz szünjoaatD képeket; mcaden niáfodik számához ingyen adunk egy életnagysága kivágott szabásmintát; a „Franczia

Divatlap" az összes magyar divatlapok közt a l ego lcsóbb . "'

Elöfizetési ára évenkint 3 frt 6 0 kr., félévre 1 frt 8 0 kr., negyedévre 9 0 kr.
===== Kedvezmény az Országos Hiplap előfizetőinek ! j^s

A .Franczia Divatlap* elöfizetési ára az Országos Hiríap előfizetőinek: "

Egy évre 3 forint, félévre f forint BO krajczár, negyetíévre 75 krajczár.
Az Országos Hiríap és Franczia Divatlap együttes előfizetési ára

Egy évre 17 frt, félévre S frt SO kr, negyed évre 4 frt 25 kr, egy hóra I frt 45 kr.
Megrendelhető

a z „ORSZÁGOS HIRLAP" kiadóhivatalában,
VIII., József-körut 65.

Nyomatott az ORSZÁGOS HIRLAP körforgógépén Budapest, VIII., József-körut 65. szám.


