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A halott
Hireink szerint a miniszterelnök ma

este Bécsbe utazott. Ha csakugyan el-
utazott, a ma esti bécsi vonaton két érdekes
utas ült: egy miniszterelnök és egy halott.
Koporsó nincs a vonaton, ahol a miniszter-
elnök ül lehorgasztott fejjel, hanem csak egy
egyszerü paktáska. Abban van a halott.
Csecsemökort ért csak, a disszidensek
kegyelmén. Száraz dajkák nevelték. Az
igazi emlöket bekapcsolták elöle. Meg
kellett halnia.

Igen keserü hir ez az országra
nézve. Bár keserüség nélkül sehogy se
folyhatott volna ez az ut, halott nélkül
nem mehetett volna ez a vonat. Egy
halottnak lenni kellett. Vagy annak, aki
a paktáskában van, vagy annak, aki a
paktáskát viszi.

Mi mindjárt nem jót jósoltunk a kom-
promisszumról. Nem is ugy állitották föl,
mintha békének szánták volna. Követelések,
mesébe való követelések, amiket nem adhat
meg senki; és érte cserében apró semmi-
ségek, amikért nem kezeskedik senki.
Béke-föltételek, amelyek megadást és
megalázást kérnek az eröstöl, harcznél-
küli diadalt a gyöngének: azok nem
béke-föltételek. Ha kikürtöli a hirnök:
adjátok ide a vezért, hadd nyiszáljuk le
a fejét ; adjátok ide a zászlót, hadd
tépjük foszlányokra és tiporjuk a sárba;
rakjátok le a fegyvert és vértezetet, hogy
ti is gyöngék és hitványak és kegyelemre
szorulók legyetek, ha ilyen bekét kürtöi
a hírnök, akkor csak nevezzük harso-

náját harczi riadónak, mondjuk igaz
nevén hadüzenetnek a feltételeit.

Talán kissé sötéten látunk és sö-
téten láttunk eddig is, mindig. Olyan jó
volna ebben ma csalódni, mint amilyen
kivánatos lett volna eddigelé. Sajnos, a
mult és a jelen nekünk ad igazat. Bárha
a jövö meghazudtolna.

A király, ha holnap kezébe veszi és
elolvassa a békeföltételeket, nem mond-
hat egyebet (vajha az ellenkezöjét mond-
hatná), mint amit ma az egész ország
gondol: „Hát, kedves Bánffy, mik is vol-
tak a maga másik alternatív javaslatai?"

És vissza kell térni a másik cso-
port alternatív javaslatokra, mert azok,
akik a háboruságot csinálták, még ma
se akarják a békességet. Nem akarják.
Nem akarhatják a békét, akik mestersé-
ges erövel zátonyra viszik hajóját.

Akárhogy nézzük ma a kompromisszum
pontozatait, még a szülöanya szeretö szemé-
vel se tudhatunk rajtok egy atomnyi életké-
pességet felfedezni. A legnehezebb kérdé-
sekben csinálja a legnagyobb akadályo-
kat, a legfontosabb kívánalmakat pedig
egyszerüen szóra se méltatja. A házsza-
bályok revizióját például teljesen negli-
gálja, holott ez a többségnek egyetlen
komoly garancziája arra, hogy a parla-
menti munkát tisztes mederben ujra
megindithassa. — Ha választani kel-
lene a parlamenti rendes munka bizto-
sitása és a gazdasági kiegyezés ke-
resztülbocsátása között, okos és szá-
mitó többség bizonyára az elöbbit
választja. Olyan ez, mint volt a
hajdani históriai választás kard és

korona közt. A kardot kell válasz-
tani, mert azzal ki lehet vivni a
koronát. A parlamenti munkásság bizto-
sitása mindennél fontosabb. Azzal meg
lehet csinálni a gazdasági kiegyezést, de
a megszavazott kiegyezés még magában
nem garanczia a további munkásságra.

Különben ne beszéljünk ezekröl.
Egy meghaladott kérdés ez már s maga
a bécsi ut se jelent egyebet, mint egy
formalitást, mintha a szakács megkér-
dené a gazdától, hogy a megromlott,
összement tejet kiöntheti-e a serpe-
nyöböl ?

Hogy Bánffy nem vitte magával ki-
próbált, okos minisztertársait ezuttal,
mutatja, hogy ez idö szerint nem állnak
a küszöbön válságra vezethetö tanács-
kozások, s mutatja, hogy a közelmult
alkalomkor már döntöttek azon eshetö-
ségre, ha a kompromisszum nem sikerül.

Vannak ugyan még reménykedök,
akik azt hiszik, hogy legközelebb lejön
maga a király s ö veszi kezébe a béke
összeszövését. De ez kizártnak tekint-
hetö. Mert ez a békeanyag használha-
tatlan a király szövöszékén. Szóval, el-
veszett öt-hat nap. ömlött vagy öt-
száz czikk . és béke - dithiramb, de
haszon nem háramlott az országra az
egész alkudozásokból egy szemernyi
sem. Mindössze a disszidenseknek lesz
egy kedves emlékük. És legalább meg-
tanultuk, hogy még se vagyunk jobbak,
mult a minöknek látszunk.

De hát quid tunc? Mi fog már most
történni? Mi az a másik ut, amelyen

A nagyszakállu Borcsánszky.
Irta: Mikszá th Kálmán. (5)

Bevilágítottam gyufával a hivatalszoba
belsejébe. Hátha valami rabló van bent. A
németem szabadkozott és elöre ment. Minek
avatkozol a dolgába, még majd te iszod meg
a levét," dohogta. De a hivatalszoba üres
volt. azaz tele volt minden asztala, kanapéja
aktákkal, papirosokkal, minden rend nélkül.
mintha vasvillával volnának odahányva. Az
öreg ur nyilván elfelejtette becsukní az ajtót.
No. ez ugyan gyönyörü rend. A nyitott kapun
bejöhet éjjel akárki, egy lélek se látja, aztán
feljuthat ide az árvaszéki elnök szobájába és
el viheti amelyik okmányt akarja. Még fütyül-
het is utközben, amikor viszi. ;

Az a bolondos ötlet incselkedett velem,
hogy meg kellene leczkéztetni egy kicsit az
öreg Borcsánszkyt. A Bohunka Jani jó Somlyai
borában laknak olyan selyma koboldok és
villogó szemü manók, akik ilyeneket sugdos-
nak. Beléptem tehát a czellába és ugy talá-
lomra felkaptam a sötétben egy nyaláb iratot
a hónom alá. .

— Mit csinálsz bent ? — kérdé a német.

— Lopok.

— Mit?
— Aktákat. Holnap keresni fogja az öreg

ur és meg lesz ijedve. Micsoda fölséges tréfa
lesz ebböl holnap.

Fölvittük a szobáinkba, volt vagy három
fontnyi a csomag, mindenféle szinü és nagy-
ságu, részint bélyeges, részint bélyegtelen pa-
pirosokból, szóval olyan volt. mint minden
akta a világon. Mindössze egy futó pillantást
vetettem a czimzésre: a "Teszéry-árvák
ügye."

Hajnalban aztán bejött a föispán, eléne-
kelve az ágyam fölött : "Ébredj nagy álmaid-
ból". Azaz, hogy már öreg reggel volt. Az öszi
napfény bübájosan szürödött be a zsaluk le-
eresztett bordazatán keresztül és lent az abla-
kok alatt, a piaczon hallani lehetett a heti-
vásár csataráját: szekerek zörgését, kofák ve-
szekedését s az adás-vevés mindennemü élénk-
ségéit.

— Öltözködjetek, szép idö van, kimé-
gyünk egy kicsit vadászni.

— Kegyelem, hagyj még egy kicsit
aludni !

__ Hát hogy mulattatok ?
—Köszönöm, jól, de hagyj aludni.

. — Hát a német? .

— Az belebolondult a Hankába és most
nyilván róla álmodik.

— Sokáig voltatok fent?

— Éjfélig. És épen azért kérlek . . .

— Jó, jó, hiszen hagylak. (Ugy látszik,
azt a taktikát választotta, hogy szétbeszéli ok-
vetetlenkedö kérdéseivel az álmomat). Hanem
miféle percsomó ez i t t ? A föispán kezébe
vette és hangosan olvasta : " A Teszéry-árvák
ügye. Hogy jut ez ide ?"

Hahaha ! Most egyszerre eszembe ju-
tott a tegnapi tréfa és hirtelen elröppent
szememböl az álom.

— Képzeld csak, milyen bohóság. Vagy
is inkább rendetlenség. Tegnap éjjel jövet,
nyitva találtuk a kaput, meg az öreg Bor-
csánszky szobáját.

— N o , é s ?

— Ejh, hát javíthatatlan a vármegye ;
elhoztam ezt a csomó aktát. Épen ugy elvi-
hette volna akárki; szekérre rakhatták volna
éjjel az egész árvaszék iratait.

A föispán összeránczolta a homlokát.
- Hallatlan gondatlanság! — jegyzé

meg sötéten.

— Ugyan ne farizeuskodj. Ez csak egy
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menni kell, és mi lesz annak az utolsó
állomása? Mert menni kell. A kormány-
kerekek nem állhatnak meg.

Hogy még van ut, azt látjuk, de
hogy van-e kibontakozás rajta és milyen,
ezt nem látjuk. Meglehet, csak ut van és
kibontakozás nincs a végén. Mindegy,
mégis csak ezen az uton kell menni.

A kormánynak meg van a pro-
grammja, mondják. Hisszük. De ezen a
programmon tul is, sajnos, csak ez a
rossz helyzet van. Egy-két mozdulat még
lehető a sakktáblán kétségkivül, de e
mozdulatok után — még mindig moz-
dulatokra lesz szükség.

E homályos utnak csak egy kis da-
rabkáját világitja meg, nem jól informált
tudósitónk, hanem a logika.

Bizonyosak vagyunk, hogy a közel
jövőben nem következhetik más mozdu-
lat, mint az uj képviselő-választás. A ki-
rály lucidus fejü ember s alkotmányos
érzülete szilárd, mint az aczél. Hogy mit
tehet? Egészen világos.

Puhatolóztatott, kérdezősködtelett az
országgyülési pártoknál. Nem volt sikere.
Tehát appeláltat a nemzetre, mint
ahogy appelál mindenki, aki hisz azok-
ban az igazságokban és jogokban, ame-
lyek mellé állott.

Sajnos, hogy ez bekövetkezik. De
más mozdulat nincs. Sic fata tulere.

Sokan fejrázással fogadják az uj
parlament megalkotásának röpködő hireit
és tűnődnek rajta, vajjon mit fog érni.
Hisz az ellenzék már kisebb alig lehet.
És jósolják, hogy az uj parlament se
lesz jobb.

Kávéházi politika apró csacsogásai
ezek. A kormányzásban is, mint az em-
beri szervezetben, rendszer van és egy
könyörtelen egymásután. Ezért kell apel-
lálni a nemzetre. Ezt követeli a theoria,
ezt követeli a raison, ezt követeli a király
karaktere, a nemzet méltósága és ami még
ezeknél is nagyobb ur, a logikai egy-
másután. És mindenekfölött van még

egy pszichológiai momentum is. Hogy
soha még senki eddig nem vonakodott le-
vetni a csizmáját, amely szoritotta, abból
az okból, hogy esetleg az uj csizma is
szük lesz.

A politikai helyzet.
A mai nap legkimagaslóbb mozzanata,

hogy a pártközi konferenczia befejezte tanács-
kozásait és az ellenzéki pártok békefeltételeit
szóbelileg közölték a miniszterelnökkel.

Hivatalosan valószinüleg csak holnap
lesznek a disszidensek képviselői abban a
helyzetben, hogy a kormánynak átnyújthassák
az irásba foglalt pontozatokat, mert egyes
pontokra nézve még m a g y a r á z a t o k r a
várnak Szilágyiék.

A politikai helyzet alakulásában ujabban
különben a főrendek is szerepre vágyakoznak.
E czélból a főrendiház számos tagja egy ülés
egybehivását propagálja, mely valószinüleg a
jövö héten fog megtartatni.

Érdekes mozzanat különben a helyzet
történetében a miniszterelnöknek egy ma el-
mondott beszéde, melyet a főváros küldött-
ségéhez intézett, amidőn az átnyujtotta neki
a díszpolgári oklevelet. Báró Bánffy hangsu-
lyozta, hogy a kormány kötelességének tartja
a rend helyreállitását az ország érdekében, de
ha a békés megoldás nem lenne megtalálható,
akkor a kormány a leghatározottabb akcziót
fogja megindítani — és ennek érdekében eré-
lyes rendszabályokhoz is fog nyulni.

A nap eseményeit a következőkben is-
mertetjük :

(A pártközi értekezlet befejezése.)

Miután az ellenzéki pártok vezérei teg-
nap megállapitották a maguk közös békefel-
tételeit, megegyeztek a disszidensek képvise-
lőivel abban, hogy a pontozatok végleges meg-
szövegezésére ma délelőtt tizenegy órakor
értekezletet tartanak, melyben a feltételek
pontozatain az utolsó csiszolást elvégzik. Ebben
az értekezletben résztvettek gróf Apponyi Al-
bert, Horánszky Nándor, Kossuth Ferencz,
Polónyi Géza, Molnár János, gróf Andrássy
Tavadar, gróf Csáky Albin és Szilágyi Dezső.

Az értekezlet két óra hosszat tartott.
Értesülésünk szerint az értekezlet az ellenzéki
pártok feltételein semmiféle módosítást nem
eszközölt, mivel a disszidensek képviselői ha-
tározottan kijelentették, hogy ök a feltételek
megállapitására nem folynak be, mert ez azt
jelentené, hogy szolidaritást vállalnak az ellen-
zék pontozataival. Szerepük kizárólag a tudo-
másulvétel és a feltételek közlése a kor-
mánynyal.

A pontozatok beható indokolása után
azok irásba foglaltattak és az ellenzék vezérei
által aláírattak.

A disszidensek megbízottai átvették a
feltételeket és azokat a délután folyamán a
miniszterelnökhöz juttattak. Az ellenzéki pár-
tok plénumai elé a pontozatok csak a kor-
mány válaszával egyidejüleg fognak terjesz-
tetni az esetre, ha azok alapján további tár-
gyalás szüksége felmerülne.

A mára hirdetett pártkonferencziák en-
nek következtében el is maradtak.

(A békefeltételek.)

Ellenzéki körökben beszélik, hogy a leg-
utóbbi három napon tartott pártközi konferen-
cziákban nemcsak az ellenzék részéröl felálli-
tandó stipulácziók vitattattak meg, hanem beható
tanácskozás tárgyát képezték azok az eshető-
ségek is, melyek a kormány részéröl várhatók.
Ennélfogva bizonyos princzipiumok állíttattak
fel, és ezeket csoportosítva preczizirozták, állás-
pontjukat. Ez az öt „vezérelv" ez volna;

1. A kiegyezés kérdése.
2. A választások kérdése.
3. A személyes garancziák.
4. Az átmeneti intézkedések.
5. A házszabályok revíziója.
A kiegyezés dolgában az ellenzéki pár-

tok kölcsönös engedmények utján jutottak az
1898: I. törvényczikk elvi álláspontjára.

A választások dolgában a választási jog
kiterjesztése az egész vonalon, a kuriai birás-
kodás, czenzus leszállitása, inkompatibilitás,
szigorítása stb. állíttatott fel.

Személyes garancziául az követeltetik a
függetlenségi és néppárt részéről, hogy a nem-
zeti párt vegyen részt az uj kabinet alakulá-

frázis nálad. Egy meggondolatlanság, elüti
egy frázis ; egy hiba, elüti két frázis; egy bün,
elüti sok frázis. Frázistok bőven van, min-
denre van és mindent helyrehoz.

Láthatólag bántották a megjegyzéseim.
— Ha a macskát kérdeznéd, mit tart a

fülemiléről, csak azt jegyezné meg, hogy so-
vány madár és a husa se jóizü. A hangja
iránt nincs fogékonysága, meg sem em-
lítené.

— Épen ez az a frázis.
— Hagyjuk abba, kérlek — szólt apre-

henzivusan — majd meglátod, hogyan szoktam
én eljárni. Az öreg megkapja a dorgatóriumot.

— Nem akarom, hogy valami szczénát
provokálj.

— No, no. Csak finoman. Fölteheted ró-
lam. Ezek itt nemes emberek, gentlemenek,
érzékenyek.

— Nehogy én rám legyen keserüsége —
szóltam közbe nyugtalanul — mert én igazán
csak a jux kedvéért tettem.

— Bízd a tapintatomra.
Fölkapta az aktacsomót és magával vitte.

— Bezárom egyelőre a fiókomba. — Aztán
vidáman hozzátette: Csapunk magunknak egy
kis mulatságot a reggeli alatt. Hanem most már

egy, kettő, három, keljetek fel. S ezzel odament
a szomszédszoba ajtajához, benyitotta egy ki-
csit és rákiáltott a németre, aki porosz szár-
mazásu volt:

— Jönnek a franczia chasseur-ök!
Aki természetesen felriadt erre, mintha

megrázták volna s valóságosan kiugrott az
ágyból.

Egy félóra mulva ott ültünk a főispán
szobájában, ott várt a reggeli: méz, sonka,
thea, kávé bivalytejjel.

Mikor aztán rágyújtottunk egy-egy illatos
havannára, a főispán csengetett, meghúzván a fa-
lon függő, vörös-rojtos zsinórt, mely még a régi
módszer szerint csengetett; ilyenről jegyezte fel
egy szerecsen tudós, Európában járván, hogy
valahányszor a fehér urak meghúznak valami
madzagot, mindig berántanak vele egy rab-
szolgát.

Egy csinos megyei huszár jelent meg.
— Nézzd meg, hogy a hivatalban van-e

Borcsánszky ur.
— Igenis, ott van.
— Mondd meg neki, hogy kéretem.
Kisvártatva megjelent az öreg vidoran,

kedvesen, gyanutlanul. Mintha egy darab nap-
fény is vele jönne; friss, ruganyos, teli élet-
kedvvel, mosolygással.

— Bonum mane precor domini illustris-
simi. Jó napot méltóságos ur. Szervusz humul-
limus nagyságos uramöcsém. Gut morgen.
Gut morgen. Van gyönyörü időnk. És dör-
zsölte a kezeit és hajtogatta magát jobbra-
balra.

— ugy-e mulatak jól? Oh, hogyne. A
Blahunka Jankó jó pap, okos pap. Hanem a
malacz, amit adta, nehéz volt, papmalacz él jól,
meghízza. Nekem fekszi meg gyomrot. Egész
éjjel álmodtam öregek asszonyokrul. Inkább
farbliztem volna reggelig. De az isteni Hanka,
restelt puszit a Hanka. Hehehe !

A főispán észrevette, hogy a vén tüz
rendes szokása szerint egy kis reggeli dis-
kurzusba akar bonyolódni, mely nagymeny-
nyiségü konyakivassal és sok léha beszél-
getéssel szokott végződni. Tehát a lehető leg-
hivatalosabb hangját vette fel:

— Hozzd be csak, kérlek, a Teszéry-ügyet.
Borcsánszky bácsi ügyes volt a külön-

böző hangárnyalatok felismerésében, legott
tiszteletteljes pozeba vágta magát.

— Azonnal, méltóságos uram . . . Igenis,
igenis. A Teszery-ügyet, igenis. Ösmerem igen
is. Rohanok, igen is.

S valóságosan rohant le, egy virgoncz
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sában, mert csak igy hisz abban, hogy a fel-
tétt-iek be is tartatnak.

Átmeneti intézkedés az lenne, hogy csak
az uj kormánynak szavaztatnak meg a függő-
ben levö javaslatok. Bánffynak semmi. Az uj
kormánynak pedig mindenben meg kell hall-
gatni az ellenzék vezéreit.

A házszabályok reviziójába belemegy az
ellenzék, ha tiszta választások alján uj Ház
alakul, de klotür akkor is ki legyen zárva.

(Főrendek mozgalma.)

A képviselöház folyosóján ma a disszi-
densek beszélték, hogy gróf Andrássy Sándor
ffökamarás palotájában tegnap bizalmas érte-
kezletre gyült egybe a förendiház számos elő-
kelö tagja. Az értekezleten azon óhaj jutott
kifejezésre, hogy a förendház is foglaljon
állást az es-lex kérdésében. Ezen konferen-
czián különböző nézetek merültek fel ugyan,
azonban az összes jelenlevök hangsulyozták
annak szükségét, hogy a főrendiház is foglal-
jon állást az alkotmány kérdésében, daczára
annak, hogy eddig a minisztérium ellen még
nem foglalt állást.

A képviselőház mai ülése alatt azután
tényleg a főrendiház jelenlegi alelnöke, báró
Vay, báró Bánffynál megjelent, hogy a teg-
napi konferenczia értelmében öt a förendiház
ama kívánságáról értesítse, miszerint ülést akar
tartani. Késöbb Szerencs főrendiházi igazgató
is konferált a miniszterelnökkel, ki kijelen-
tette, hogy az ülés egybehivása ellen nincs
kifogása, de mert a héten valószinüleg nem
lesz idehaza, annak kitűzését rövid időre kéri
elhalasztani. Igy valószinü, hogy a jövő héten
tart a förendiház ülést, melyen a kivételes
állapotok vita tárgyát fogják képezni. Az ülés
minden valószínüség szerint vasárnap fog
megtartatni.

(A békefeltételek fiiadása.)

A "Bud. Tud." ma este jelenti:
Szilágyi Dezsö, gróf Csáky Albin és gróf

Andrássy Gyula országgyülési képviselők ma
este öt órakor megjelentek a miniszterelnök-
ségi palotában és báró Bánffy Dezső minisz-
terelnöknek, aki báró Fejérváry Géza honvé-
delmi miniszterrel és Lukács László pénzügy-
miniszterrel volt együtt, átadták az egyesült
ellenzéki pártoknak a parlamenti ellentétek

békés kiegyenlítése érdekében írásba foglalt
kivánságait. A miniszterek, akik hosszabb időt
töltőttek a nevezett képviselők társaságában,
a velök közölt kívánságokat ad referendum
vették.

Ezzel szemben a szabadelvü pártban azt
hiresztelték, hogy a békefeltételeket a miniszter-
elnökkel csak szóval ismertették..

Irást nem nyujtottak át a miniszterel-
nöknek, hanem S z i l á g y i Dezsö élőszóval
mondta el a pontozatokat, oly lassu módon,
hogy a miniszterek kényelmesen lejegyezhet-
ték azokat. Pedig — hir szerint — e ponto-
zatok igen számosak, sokkal számosabbak,
mint ahogy a lapok közlései után következ-
tetni lehetne.

A tartalmukról nem tudtak meg semmi
pozitívumot; a pártkörben jelenlevő minisz-
terek nem adtak e részben senkinek se felvi-
lágositást.

Igy tudják ezt az ellenzéki pártkörökben
is, hol a pártközi konferenczia tagjai tudo-
mása szerint az irásba foglalt pontozatokat
még nem nyujthattak át a disszidensek, mert
azok se kapták meg.

(Kombinálások.)

Informácziók hiján ma is nagy szüretje
volt a politikai kombinálgatásnak, hogy lesz-e
béke, vagy lesz-e háboru. Biztosat e részben
csak annyit lehet mondani, hogy a párt han-
gulata után itélve, nem fogadnak el semmi
olyan feltételt, mely a szabadelvü pártra nézve
a legkisebb megalázkodással járna.

Végső sorban a párt fog dönteni a ja-
vaslatok fölött minden esetben, akár elfogadja
azokat a kormány, akár nem. Sőt némi re-
szensust keltett, hogy az ellenzék propozicziói
tulajdonkép csak hat-hét embert kötnek, mert
a pártklubok azokhoz hozzá nem járultak.

(Bánffy Bécsben.)

Hire járt ma este a szabadelvü pártban,
hogy Bánffy — aki Szilágyiék előterjesztését
„ad referendum" vette — szombaton Bécsbe
utazik s keddig ott marad. A valószinübb
verzió szerint azonban B á n f f y m á r m a
e s t e B é c s b e u t a z o t t és szombaton
este fog hazatérni. Az utazás — melyre hir
szerint Lukács és Fejérváry ismét elkisérik —
természetesen az ellenzék propoziczióival van
kapcsolatban.

(Az ellenzéki körök hangulata.)
Az összes ellenzéki pártkörökben ma

este lelkes hangulat uralkodott. Ügy a. függet-
lenségi, mint a nemzeti partban teljes meg-
elégedettséggel konstatálták, hogy az ellenzéki

pártok között minden kérdésre nézve egyöntetű
és egyértelmü megállapodás jött létre. Az el-
lenzéki képviselők azt állitják, hogy ha a
béke nem jönne létre, ugy azért az ódium
kizárólag a kormányra hárulna, mert az el-
lenzék oly messzemenő konczessziókat tett
— elvfeladás nélkül — hogy azokat bármely
kormány bízvást elfogadhatná.

(A kormány üdvözlése.)
A kalocsai szabadelvü párt mai értekezletén

báró Bánffy Dezsö miniszterelnöknek és a kormány-
nak bizalmat szavazott. Földváry Mihály képviselőt
pedig felkérte, hogy a kormányt ezentul is hatha-
tósan támogassa az ország érdekében kifejtett
hazafias tevékenységében.

Az értekezletnek báró Bánffy Dezső minisz-
terelnökhöz intőzeit bizalmi nyilatkozata követke-
zőképen hangzik:

„A kalocsai szabadelvü pártiak mai napon
tartott értekezletén nagyméltóságodnak bizalmat
szavaztunk. Földváry Mihály képviselőnket pedig
a kormány kitartó támogatására felkértük.

Dr. Brandtner György.

(A vasárnapi népgyülés.)

' Az ex-lex miatt vasárnapra egybehivott ellen-
zéki népgyülést a rendezők az Ujépület telkére1

tervezik s Holló Lajos országgyülési képviselő és dr.
Vig Viktor fővárosi ügyvéd ma kérlek erre engedel-
met Halmos János polgármestertől. A telek egy-
része azonban a közmunkák tanácsáé s a polgár-
mestet azt felelte, hogy a gyülés czéljaira csak a
területnek a fővárost illető részét engedheti át.

A népgyülést rendező bizottság mai ülésén
bejelentették részvételüket az ujpesti, rákospalotai
függetlenségi körök, valamint 51 munkás-egyesület.
Érdekes, hogy a nemzeti/ demokrata munkáspárt
bejelentette a rendőrségnél, hogy a népgyülésen
nem vesz részt, mert a függetlenségi párt a mun-
kásokat maga mellett csak tüntetésül akarja fel-
használni, de az általános választási jogért, a
munkások régi óhajáért, nem küzd, ez irányban
szavát a képviselőházban soha fel nem emeli. —
A szocziáldemokrata párt azonban erősen készül
a tiltakozó gyülésre. •

A szocziálisták részvételére nézve jó forrás-
ból a kővetkezőkről értesülünk:

Miután az ad hoc egyesült ellenzéki pártok
kénytelenek voltak megbarátkozni azzal a gondo-
lattal, hogy saját erejükből egy tekintélyesebb nép-
gyülést sem tudnak összehozni, annál kevésbbé pe-

tigris-gyerek se különben egy pohár vizért,
még tán lépcsőket is átugrott nagy buzgőlko-
dásában.

Nagy érdekfeszültséggel vártuk, mi lesz
most, hogy fog belépni az öreg: ijedten, ösz-
szetörve, behúzott váll-lapoczkákkal, olyan ki-
csi lesz, mint egy összehuzott sün. Szá-
mitgattuk: most már leért, most már keresi, most
már káromkodik, mert nem találja, most kö-
rülbelül a felszolgáló hajduját pofozza, az ir-
nokot szamarazza és keresik ujból, meg ujból,
lihegve, lázas izgatott sietséggel, összehányva
és felturkálva mindent.

De mig a mi fantáziánk még mindig oda-
lenn járt vele, azalatt megnyilt az ajtó és be-
lépett rajta ő maga, igen nyugodtan, mél-
tóságteljesen, egy aktát tartva a kezében.
Összenéztünk a legnagyobb csodálkozással:

— Elhoztad? kérdé a főispán, erősen a
szeme közé nézve.

— Szolgalatodra, méltóságos uram.
— Ez volna ?
És a főispán a czvíkkerje után nyult.
— Igen is, igen is.
A főispán átvette az iratokat, lapozga-

tott bennük.
— Valóban, ez a Teszéry-ügy. De ez

az egész?

— Persze, az egész. Hogy ne volna
az egész. Én csak tudom, hogy az egész. A
hangya tudja mindent

— Nekem ugy rémlik, mintha több lenne.
Az öreg a fejét rázta.
— Enyi. Nem töb, méltóságos uram.
— Pedig én fogadni mertem volna —

ravaszkodek az.
Borcsánszky fitymálón mosolygott.
— Ugy ismerem pert egeszet, kérlek,

mintha volna enyim tulajdon tenyerem.
— Semmi se hiányoznék?
— Egy betü se nem.
— Biztos vagy benne?
— Oltárnál teszem hitet, ha kivánsz.
— Ugy? szólt most a főispán egyszerre,

szokatlan, zordon hangon s kinyitván az iró-
asztala fiókját, kivette onnan az odatett ira-
tokat: Hát ez ugyan mi? Feleljen, elnök u r !

Ez ? — szólt az öreg, zavartalan nyuga-
lommal, ugy nézve az iratokat, mint valami
exotikus, soha nem látott tárgyat. — Hogy
ez m i ? — Rámeresztette a szemeit, mintha
górcsövön vizsgálná.

— Nos?
— Hát semi.

Dr. Silberstein (Ötvös) Adolf.
Irta: Keszler József.

A kedves jóbaráttól búcsúzunk m a : Sil-
berstein Adolftól, a jeles tudóstól, a kitünő
irótól, kit a csöndes halál ma reggel megvál-
tott hosszu szenvedéseitől. Karácsony estéjén
még maga köré gyüjtötte barátait; tegnap,
tegnapelött még terveket szőtt a jövöre nézve,
számitgatta, hogy hová megy üdülni, hol fog
meggyógyulni: és ma meggyógyult minden
bajtól; megszabadult minden tervtől, minden
gondtól; lehunyta szemeit örökre.

Mi dicséretet mondjunk a nagy tehet-
ségü iróról, kinek már életében is megadtunk
minden hódolatát, melyre páratlan képességei
igényt tarthattak? Régi iratainkban kutatva,
megtaláljuk fényes pályájának vázlatát, amint
azt müveinek utolsó kiadása alkalmából meg-
irtuk. Képe azóta nem változott. Most is csak
őszinte elismerés szavaival ismételhetjük, amit
róla megirtunk, hogy csodáltuk, becsültük és
szerettük, és hogy minden ember előtt, ki
csak egy czikket olvasott is el tollából, vilá-
gosan állt az éles elméjű műbíráló élete. Min-
den sorból, melyet Ötvös Adolf leirt, egy dolog be-
szél hozzánk meggyőző értelemmel: a tanulmány.
E ritka nagymüveltségü ember már élte tava-
szán felismerte a végső igazságot, hogy az
életnek csak egy igazi czélja van : az, hogy
tartalmát megismerjük. És ez ismeret megszer-
zésének szentelte napjait. A betü volt életének
jótevője és gyötrelme; a könyvek voltak min-
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dig egy mutatósabb nyilvános körmenetei rendezni,
a vasárnapi ellenzéki tüntetés korifeusai a szocziá-
lista pártvezetőséghez fordultak segítségért. Hosz-
szas tárgyalás után a szocziálista pártvezetőség
közölte feltételeit, amelyek elég kemények Toltak.
Ezek a feltételek a következök: A szocziálistáknak
a vasárnapi gyülésen külön elnökük és külön szó-
nokuk lesz, hogy ezek a gyülésen mit fognak be-
szélni, abba az ellenzéknek semmi beleszólása. A
szocziálisták külön határozati javaslatot terjesztenek
elő és fogadtatnak el a népgvüíéssel. Hogy ennek
a határozati javaslatnak mi lesz a tartalma, arról
sem szabad az ellenzéknek tudnia. Kikötötték
továbbá, hogy bár a vasárnapi gyülésen az övék a
főszerep, de azért annak semmi költségéhez sem
fognak hozzájárulni. Viseljen mindent az ellenzék,
amely rá van szorulva az ő segitségükre. Az el-
lenzék nagy szorultságában a szocziálista párt-
vezetőség e kemény feltételeit kivétel nélkül mind
elfogadta.

Tréfák.
(Az országgyülésből)

Megváltoztatott taktikával ütötte agyon
ma a tisztelt obstrukczió az ülést. Nagy ke-
gyesen nem a jegyzőkönyv hitelesítése körül,
hanem a napirend előtt való felszólalások
felett provokált névszerinti szavazásokat. Ezek
már ugy mentek, mint a karikacsapás. Most
már rendszert csinálnak belőle. Úgy; hogy
nem elégszenek meg a máról való gondolko-
dásról, hanem elővigyázatosan már a holnapról
is gondoskodnak. Igy ma volt három névszerinti
szavazás, hármat pedig már holnapra is biztosi-
tottak, szóval vigan vannak. Ráérnek gondoskodni
a pártoknak a padokban való elhelyezésére (hisz
most megférnek egymás mellett), ráérnek a
-Ház szellőztetésére is nagyobb gondot fordi-
tani (mintha eddig rossz levegő lett volna,
benne) és egy kicsit haza is akarnak beszélni
a sok névszerinti miatt (azért kellene a nép
terheiről szólni.)

Igy aztán szép, derűlt hangulat uralko-
dik a Házban, mert nincs senki, aki rontana
ezen a mulatságon. Csak a karzat-publikum
elégedetlen, mert ö ezt a tréfát — drágának
találja.

A képviselőház ülése.
Madarász József elnök jelentette, hogy a

aapirend előtt több képviselő szót kért, de ö a
jelenlegi viszonyokra való tekintettel nem engedte
meg. (Felkiáltások jobbfelől: Nagyon jól van!
helyes!)

A korelnök ennélfogva kérdi a Házat, meg-
engedi-e, hogy Hentaller Lajos fölolvassa az 1848.

október 3-án Réczey Ádám ellenjegyzésével megje-
lent királyi kéziratot és az erre vonatkozó 1848.
október 7-diki képviselőházi határozatot ? (Felkiál-
tások jobbfelől: Nem, nem! Balfelől: Igen !)

Az elnök : Husz képviselő névszerinti sza-
vazást kért.

Szőts Pál tiltakozik a névszerinti szavazás
ellen, mert a Házszabályok száznegyvenegyedik
szakasza szerint napirend előtti fölszólalásoknál
nincs helye határozathozatalnak.

Polónyi Géza kifejti, hogy itt nem is hatá-
rozathozatalról van szó, hanem arról, hogy megen-
gedi-e a Ház a fölszólalást Mértékadó a házsza-
bályok ama rendelkezése, mely szerint a Ház egy-
szerü szavazással dönt, ami azt jelenti, hogy vita
nélkül dönt. A névszerinti szavazás tehát he-
lyén van.

Az elnök elrendeli a névszerinti szavazást és
husz képviselő óhajára holnapra halasztja.

Madarász József elnök jelenti, hogy Buzáth
Ferencz a pártok h e l y e s e b b e l h e l y e z é -
s é r ő l akar beszélni s ő ezt nem engedhette
meg. Megadja-e a Ház az engedelmet a fölszóla-
lásra ?

Wittmann János : Nem lehet megadni! Nem
engedjük a helyünket!

Buzáth Ferencz : Mivel nem akarnak meg-
hallgatni, névszerinti szavazást kérek.

Madarász József elnök jelenti, hogy husz
képviselő névszerinti szavazást kér ős a szavazást
holnapra kivánja halasztani.

Elnök: Kubik Béla a napirend előtt a H á z
r o s s z s z e l l ő z t e t é s é t é s l é g v o n a -
t á t akarja szóvá tenni, — jelenti az elnök. Meg-
engedi-e a Ház?

Kubik Béla: Erre ma szavazunk, ez nagyon
sürgös kérdés, névszerinti szavazást kérek.

Az elnök elrendeli a szavazást. Eredmény 6
igen, 114 nem.

Az elnök jelenti, hogy Ivánka Oszkár a mi-
niszterelnöknek a törvényhozás iránt való viselke-
dése dolgában akar fölszólalni. Megengedi a Ház?
(Felkiáltások jobbról: Nem, nem !)

Ivánka Oszkár : átadja az elnöknek a név-
szerinti szavazást holnapra kérő iveket.

Saághy Gyula a fogyasztási adó dolgában
akar beszélni. Ó már mára kéri a szavazást.

A szavazás eredménye: Igennel szavazott 4,
nemmel 122.

Blaskovich Ferencz a H á z t e l e f o n j á -
n a k a z o r s z á g o s t e l e f o n h á l ó z a t -
t a l v a l ó ö s s z e k a p c s o l á s a d o l g á b a n
akar fölszólalni.

Az elnök már el akarja rendelni a szava-
zást, mikor felkiált Blaskovich az ívvel: Névsze-
rinti szavazást kérek !

Zaj következik. A jobboldal ragaszkodik ah-
hoz, hogy Blaskovich elkésett s balról, jobbról
házszabály-vitára készülődnek.

Blaskovich Ferencz : Én már szólottam egy-
szer, nem tehetek róla, ha az urak lármája miatt
nem lehetett hallani.

Az elnök kijelenti, hogy még nem rendelte
el a szavazást és a névszerinti szavazást holnapra
halasztja.

Fáy István a s z e g é n y n é p a d ó t e r -
h é n e k k ö n n y í t é s e dolgában akar felszó-
lalni és névszerinti szavazást kér.

Az elnök ezt elrendeli. Az eredmény: Igen-
nel szavazott 54, nemmel 132.

Az elnök a holnap tiz órakor kezdődő ülés
napirendjére inditványozza a máról elhalasztott
négy névszerinti szavazást és a mára megállapi-
tott napirendet.

(Interpelláció.)
Lukács Gyula elmondja, hogy a posta- és

táviró a függetlenségi párthoz érkezett ex-lex elle-
nes tiltakozásokat nem továbbította. Tegnap pedig
távirat érkezett Szlavoniából, Szlatináról, hogy ott
azokat, kik az országgyüléshez intézett, a törvény-
telen állapotot megszüntetni kérő kérvényt aláírat-
ták, csendőrök elfogták és a szolgabiróság börtö-
nébe kisérték. Ez a kérvényezési jog durva meg-
sértése. Ilyen jogsértés Szlavóniában a magyarság
ellen mindennapos. Kéri a kormányt, szerezzen ba
hiteles informácziót és ettől teszi függővé itéletét.
Interpellácziója, melyet a miniszterelnökhöz és a
horvát miniszterhez intéz, ez: Igaz-e, hogy a ve-
rőcze vármegyei, szlatinai járás szolgabirája Erdélyi
József koziczei lakost, s a nova bukoviczai birót,
csak azért, mert egy, a magyar országgyülés képvise-
lőházához intézett kérvényt aláirtak, csendőrökkel
elfogatott, Szlatínára kísértetett, s őket lezáratta s
ma is fogva tartja? S ha igaz, szándékoznak-e e
hivatalos hatalommal való visszaélés ellen a meg-
torló lépéseket megtenni?

Az elnök az ülést eloszlatja.

KÜLFÖLD.
Az angol csapatok kegyetlensége. A brüsseli

„Petit Bleu" levelet közöl a Kongóállamból; 9
levél irója megerősiti azokat a vádakat, melyeket
az angolok a belga Kongó-csapatok ellen tettek.
Eszerint Lothaire kapitány halállal fenyegette meg
azokat a benszülötteket, akik nem szolgáltattak

den órájának örömei és terhei. Amit az
emberiség századai lelki örökségként ránk
hagytak, mindazt mohó vágygyal akarta birto-
kába venni. Ott látjuk a tiz éves fiacskát a
Hakker-féle háznak egyik komor szobájában,
amint a pislogó gyertyaláng mellett tenyerébe
támasztja dusgazdag hajfartökkel boritott fe-
jecskéjét és sápadt homlokkal virraszt Szepesi
görög grammatikája és Esdrás öröklétü müve,
a héber szövegü biblia fölött. Mindig tanult;
szép szemei fáradhatatlanul szedték a betüket
és rakosgatták le ezek értelmét az ifju lélek-
ben, melyben a tudás elsö oltára akkor épült,
mikor még csak négy éves volt

Csak egy szórakozása volt a koránérett
gyermeknek: a szinház. És milyen szinház!
Lakházukban, mely inkább volt mondható
lakó-kaszárnyának, koronkint vándorszínészek
ütötték fel tanyájukat: ezeket nézte a fin. A
képzelet világában, melyet e kezdetleges mü-
vészet varázsolt eléje, édelgett a kis ün egy-
egy óráig; aztán ismét felment szobájába és
olvasgatta az ecclesiasta lenéző szavait: „Hiusá-
gok hiúsága! És minden csak hiuság." A kis
diák hitt a szinpad meséinek, hitt a bölcsész
fölényes mosolyának, de jobban hitt az ö Szepesi
jének, melyben minden kétséget kizáró bizo-
nyossággal voltak megírva a görög nyelv ős-
régi szabályai. És midőn elnyerte volt az első
Szepesi-dijat, egy egész aranyat, melyet az ak-
kori piarista atyák tántoríthatatlan igazságsze-
retettel kiadták az okos kis zsidógyereknek;
midőn elvégezvén ginmáziumi tanulmányait

ezernyolczszázhatvanegyben, mint tizenhatéves
ifju elment a lipcsei egyetemre és ott
az orvostan termeiben bonczolgatott és
végignézte a nagyhirü Ludvig tanár vivisec-
tíóit: ismét visszatért lelke kedves tanulmá-
nyaihoz, a bölcsészeihez és filológiához. El-
ment Heidelbergába, aztán Berlinbe, aztán
ismét visszament Lipcsébe. Végighallgatta
a leghiresebb német tanárok minden
kollégiumait: Webertől sanskritot tanult
Steinthalltól összehasonlító mithológiát és
nemzet-pszichológiát, Drobischtól Herbart-
féle bölcsészetet: és Zillertöl ujabb nevelés-
tant Midőn mindent megtanult, mindent tudott:
a doktori diploma elnyerése czéljából megírta
egyik nagy feltünést keltő müvét, mely, mít gon-
dolnak miről szólt ? a hátcsigolyákról talán? vagy
az ó-kori istenekről ? vagy Kant tanainak evolu-
czióiról? Nem. Hanem Aristoteles költészet-
tanának egyik legérdekesebb és legnehezebben
megoldható kérdéséről: a „Katharsisról". A
Szepesitől átöröklött lelkesedés a hellenizmus
iránt és a Hakker-ház zugszinpadának mese-
világában fakadt lelki titokzat ujra felébredtek
az ifjúban, midőn az iskolából az életbe ké-
szült kilépni; ki is, követve szive első benső
hajlamát, abban remekelt, amiben inaskodott
volt: a görögben és a szini világ problé-
máiban.

A szinpad képezte mindig lelke mély és
uralkodó szenvedélyét. Az ifju bizonyára szá-
mot sem adott magának a nagy vonzalomról
mely őt ellenállhatatlanul a szini világ felé

vezényli. Mint minden természetes fejlődésű
ember, egészen gondolat nélkül engedte
magát át ama ragyogó képzeleti világ-
nak, mely a színjátékban nyer életet; és
keze, midőn először nyult az élet kincsei
után, ezeket Thespis-szekerének málháiban
keresi. Az irodalom terére akart lépni; és
mi volt első müve ? Plautus „Hadifoglyok"
czimü vígjátékának fordítása. Magyar fordí-
tása, természetesen. Mert a magyar fiut, ki
édes mamája ajkairól szép „köcskeméti" szó-
lásmódban tanulta az édes anyanyelvet, a
zsenge ambiczió csak azon irodalom felé
vezénylé, mely a hazafias piarista tanár-
tirak meggyőződése és bizonygatása sze-
rint egyedül képezhető a magyar ember
szenvedélyes müvelésének tárgyát. Ötvös
Adolf tehát már tizenkilenczéves korá-
ban hazaküldte a „Hadifoglyokat" lelki fejlő-
désének ősi fészkébe, a városház-téri piarista-
épületbe, a jó Szepesyhez. A szigoru mester
mindjárt kimondta nagyreményü és kedvencz
tanítványának elsö müvére, hogy „nem ér
semmit; jobbat 'kell csinálni." De az
Öreg Czuczor, ki inkább poéta volt, mint
philologiis, és kevésbbé csinált latin ódá-
kat, mint magyar dalokat, a Kisfaludy-
társaságnak előterjesztett jelentésében irgal-
masabb véleményt mondott a fordításról;
Greguss pedig, a komoly czenzor, odavitte a
dolgot, hogy a Kisfaludy-társaság egyszer csak
nagyhirtelen elküldte a lipcsei vig czimborák-
kal mulatozó magyar diáknak a megtisztelő
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elég kaucsukot. Csak a rossz bánásmód birta a
benszülötteket arra, hogy nemrég öt európait lemé-
szároltak és megettek.

Németország katonai tervei.
Berlin, január 12.

A birodalmi gyülés ma a katonai törvény-
javaslatot tárgyalt a. Elsőnek Gossler hadügy-
miniszter szólalt fel. Arról volt szó — ugy-
mond — hogy egy csapásra utólérjük a többi
államokat. Mag akarjak tartani az öt éves perió-
dust és ezzel a Ház kivánságának felelünk meg.
Oroszország részéről Miklós czár manifesztumánál
fogva támadó háboru nem Tárható. Amellett had-
erőnk időközben oly erös lett, hogy nyugtalanság
nélkül tekinthetünk a jövőbe. A javaslat kidolgozásá-
ban a legnagyobb takarékosságot tartottuk szem elött,
amennyire tudniillik lehetett. A legutóbbi háborúk
gazdagították tapasztalatainkat. Nevezetesen meg-
tanultuk, hogy a hadtesteknek nem szabad tulsá-
gosan nagyoknak lenniök, másrészt kell, hogy a
kisebb csapattestek nagyobbakká legyenek össze-
vonhatók. Erre a czélra szolgáinak a javaslatba
hozott uj hadtestparancsnokságok. Az uj hadosz-
tályok alakítása az I. és XIV. hadtestnél látszólag
ellenmondásban van az eddig mondottakkal, de
taktikai szempontokból kivánatos. Szivesen alakitot-
tunk volna uj hadtestet, de nem lehetett a pénzkérdés
miatt. A lovasságot három ezreddel akarjuk sza-
poritani. A hadügyminiszter azután áttér a szer-
vezet részleteire. A legnagyobb ujitást a tábori
tüzérségnél tervezik, mert annak eddigi alakzata
nem felel meg a tökéletesbitett uj felszerelésnek.
A pásztázat a harczmező urává teszi a tüzérséget.
Ha a födözet mögött álló ellenséget akarjak ta-
lálni, más fegyvert kell használni és pedig a ta-
raczkot. Az utászoknál csak egy uj zászlóaljat és a
vonatcsapatoknál csak egy uj századot alakitank.

A k é t é v e s s z o l g á l a t i i d ő t meg-
t a r t j á k . A javaslatban inditványok Tannak arra
nézve, hogy kedvezményekkel arra birják a legény-
séget, hogy a harmadik évfolyamban is szolgálja-
nak. Ha ez nem basznál, életbelép a törvény és
meghatározza, hogy a legénység mekkora százalé-
kának kell a harmadik évet szolgálnia.

Richter képviselö konstatálja, hogy a két
éves szolgálati idő mellett a büntetések száma
csökkent. A legutóbbi háborúk tapasztalataira
Németországnak nem volt szüksége. A német had-
sereg mintaképe volt sok más államnak, például
Japánnak. Szóló nem volt elkészülve a hadsereg
ekkora szaporítására. Az ujjászervezés nem akar

véget érni. A katonai alakzatok nyugalmát meg-
zavarták és ennek káros hatása van. A katonai
dolgokban való tétovázás láttára veszedelmesnek
tartja, hogy már most meghatározzák, milyen alak-
zatok lépjenek életbe 1902-ben. Az uj szervezet
fokozatos életbeléptetése nem előny. A tüzérségnél
ugy látszik, nem tudnak megválni a régi alakza-
toktól, jóllehet a tábori lovas tüzérség csökkenté-
sével a költségek nagy részét fedezni lehetne. A
lovasság szaporitása csak első próbája késöbbi
nagyobb szaporításnak. Ausztria-Magyarországon
és Olaszországban a békelétszámot az utóbbi
években erősen emelték; mindazonáltal ezek
az államok össze sem hasonlíthatók Orosz-
országgal, amely még távolról sem érte el
képességének végső határát. Talán egy 125
milliónyi népességgel biró országgal szemben
a végnélküli csavart hozzuk működésbe ? A czár
manifesztuma csak szentimentális felgerjedés. A
javaslatot tehát voitaképen nem a külföldre való
tekintet, hanem az uj formácziókban való kedv-
telés szülte. A birodalom adósságát nem apaszt-
juk, hanem uj kölcsönökkel szaporítjuk. Legfon-
tosabb dolog a pénzügyek egészséges és rendezett
volta.

Báró Sturm Richter fejtegetéseivel polemi-
zál. A czár manifesztuma komolyan veendő. A
békelétszám szaporitása szükséges, mert a kettős-
szövetség számbelileg felette áll a hármasszövet-
ségnek. Mi kevesebbet forditunk a hadseregre, mint
más nagy államok. Ó és barátai megszavazzák a
javaslatot.

Berlin, január 12.

A birodalmi gyülésen a katonai javaslat
indokolásánál Gossler hadügyminiszter azt is
mondta, hogy az orosz czár manifesztuma
biztositékot nyujt az iránt, hogy Oroszország
nem fog támadólag fellépni. A német haderő
más államokhoz képest is oly nagy terjede-
delemre és biztosságra tett szert, hogy lete-
hetünk eddigi nyugtalanságunkról és nagy
nyugalommal tekinthetünk a jövőbe. Ha azon-
ban egy nagy nép független akar leirni a kül-
földtől, olyan hatalommal kell birnia, hogy
érdekeit minden pillanatban megvédhesse.
Amely nép lemond a megfelelő haderőről, le-
száll színvonaláról. Több más állam mostaná-
ban akkora összegeket fordit hadai erösitésére,
hogy ez a javaslat csaknem elégtelennek lát-
szik. A legutóbbi háborúk bebizonyították, hogy
a háboru alapfeltétele az, hogy már a béké-
ben megismerjük és előkészítsük a háboru
útjait és eszközeit.

A Dreyfus-pör revíziója.
Páris, január 12.

Jóllehet ma nem volt minisztertanács,
Fraycinet hadügyminiszter és Lebret igazság-
ügyminiszter mégis elmentek a belügyminisz-
tériumba, hogy Dupuy miniszterelnökkel ta-
nácskozzanak.

Hir szerint Manau, a semmitőszék elsö
elnöke, két semmitőszéki birót fog kiküldeni,
hogy őt a tegnap elhatározott vizsgálatban
támogassák.

• Páris, január 12.
Loew és Tanon semmitőszéki tanács-

elnökök lemondásának hirét megczáfolják.
Páris, január 12.

A semmitőszék büntetötanácsa ma du
Paty de Clam ezredest hallgatta ki. A kihall-
gatást Loew, a büntetőtanács elnöke vezette,

Páris, január 12.
A kamara mai ülése igen népes. Beschanel

elfoglalja az elnöki széket és . megnyitójában azt
mondja, hogy az elnöknek pártatlannak és előzé-
kenynek kell lennie és arra is kell törekednie, hogy
a különböző pártokat, amelyek ma csak azért küz-
denek egymás ellen, mert nem ismerik egymást,
közelebb hozza egymáshoz. Beszéde végén azt
mondja, hogy Francziaország a hadsereget is sze-
reti, meg az igazságot is, majd a belügyek tár-
gyalásával járó veszedelmekre utal és nyugalomra,
higgadtságra inti a képviselőket. (Tetszés.)

Dupuy miniszterelnök kivánságára a kamara
elhatározta, hogy a Quesnay de Beaurepaire le-
mondására vonatkozó interpellácziókat azonnal
tárgyalás alá veszi.

Millevoye naczionalista konstatálja, hogy
azok a vádak, amelyeket Quesnay de Beaurepaire
bizonyos birósági tisztviselők ellen emelt, felizgat-
ták a közvéleményt. (Élénk tiltakozás.) A szónok
vizsgálat indítását követeli. (Nagy zaj. Egyes kép-
viselők közt heves vita támadt.) Millevoye kizárt-
nak tartja, hogy a Dreyfus-pör revizióját a jelen-
legi viszonyok közt folytassák. Folytonos lárma
közt felolvassa Quesnay de Beaurepaire-nak az
„Echo de Paris "-ban közzétett nyilatkozatait és
végül a fegyelmi eljárás megindítását kivánja a
vétkes igazságszolgáltatási tisztviselők ellen. A ka-
marának és a kormánynak meg kell nyugtatniok a
közvéleményt.

Lazies (antiszemita) azt mondja, hogy az
ország torkig van a Dreyfus-ügygyel. (Helyeslés.)

megbizást, hogy fordítsa le az egész Plautust
a társaság számára ivenkénti 25 forint tisz-
teletdijért.

Két fényes boltivezetü ajtó állott akkor
nyitva az ifju elött, kiben a tehetség oly sokat-
igéröleg nyilatkozott meg: az egyik a magyar
irodalomé volt, melynek kilincsén a jó Greguss
tartotta barátságos kezét: a másik pedig —
valóságos diadalkapu — a német tudományé,
mely mögött Weisse kanczellár-helyettes jelent
meg, hogy beédesgesse az egyetemi habilítá-
cziora a jeles ifjut, kinek doktoráló irata az
egész német tudományos világban oly nagy
figyelmet keltett.

A fiatal iró nem is habozott sokáig;
ott hagyta előzékeny barátait a két dicső
portikusznál és elment fölkeresni a piczinyke
szerény mellékajtót melyen nem a feltünést

keltett nagy hősök vonulnak be a tudományos
és irodalmi hírnév várába, hanem a szegény
ütött-kopott zsebrákok, akik nem kérnek a
protekczióból, kiknek nincs egyebük tehetsé-
güknél és akik ártatlan gondolkozással azt a
tévhitet melengetik lelkükön, hogy minden-
kinek a saját emberségéböl kell megérnie:
Ötvös Adolf ujságiró lett.

Ép akkor alapítottak Lipcsében egy uj
zeneszaklapot: ennek szerkesztői meghívták
Ötvöst szini birálónak. Ez volt nagy ambiczió-
jának tárgya, ö ki már rég írogatta barátja.
a nagyhirü Gotíseaall vezetö tanácsai mellett
könyvismertetéseit Németország legelőkelőbb
kritikai szaklapjaiba, kapva-kapott a kinálkozó

alkalmon, mely őt végre a szinpadhoz köze-
lebb hozta, a szinpadhoz, melyen az irodalom
igéje a játék művészetében tetté, a holt betü
élö jelenséggé lesz. Boldog volt. Beszélhe-
tett a színházról és a szini irodalom-
ról nyiltan és függetlenül. Nyiltan és
függetlenül! Jegyezzék meg, hogy e két
határozóban rejlik a helyes kritika két alap-
feltétele. E feltételek birtokában és széleskörü,
alapos ismereteinek tudatában a fiatal iró lá-
zas mohósággal fogott a munkához. Irt az
"Eurőpá"-ba. a "Blátter für litterarische
Unterhalfong-ba, az „Unsere Zeit'"-ba, .a
"Das neue BJaU"-ba és általán Német-
ország legelőkelőbb irodalmi és kriti-
kai folyóirataiba. Irt egy könyvet Gottschall-
ról, megalapította a „Dramatische Wochen-
schrift'-ot, melyben a budapesti Nemzeti Szín-
házról rendes tudósitást közölt; és szerkesztett
egy kisebb napilapot, melyben a közönség
nagy élvezettel olvasta élénk szellemü, bátor
szókimondásuk állal is tündöklő czikkeit. Rövid
idő multán ő volt Lipcse legjelesebb kritikusa
és legtekintélyesebb tárczairója.

A közönség csupán az ö szava után in-
dult és ennek sulyát még a hatóságok is elis-
merték. A nagy merész agitácziónak, melyet
a szinházi ügyek ujjárendezése és javítása
dolgában meginditott, az Telt az eredménye,
hogy a régi rendszer csökönyös védője, a
színházigazgató lemondott és helyébe a városi
tanács meghívta a leggeniálisabb német szin-
házembert. Laube Henriket, ki mint a minta-

szinház megalapitója tartotta meg diadalmas
bevonulását Lipcsébe. Természetes, Ötvös Adolf
volt Laubenak barátja, apostola és irodalmi
védője. Viszont pedig Laube volt Ötvösnek
szeretett és mindenekfölött becsült mestere.
A szinházi dolgok ama mély ismeretét, mely-
lyel Ötvös azóta minden olvasójának oly ellen-
állhatatlanul imponált, Laube közvetlen taní-
tásából szerezte meg. A mester azon szellemi
kincsekkel, melyeket ápolására és fejlesztésére
bizott, gazdagon jutalmazta a tanítványt, ki
előharczosa volt Lipcsében és tanainak bátor
katonája az egész életen végig. Ötvös Adolf
a fényes irodalmi pályán végig vallott és
minden sorában konstatálható ama kriti-
kai alapelvét, hogy a müvészet tudományos
elveken épül fel, de czélja nem az elvek
meddő bizonygatása, hanem az életre irányuló
kihatás utján az elvek érvényesítése és hasz-
nosítása, Laube" Henrik kritikai meggyőződé-
sének gazdag tárházából merítette és a master
lángoló lelkesedésével tartotta fenn. .

Ez elv képesítette ől arra, hogy amint
egyrészt minden jelenséget az elméletből'
alaposan és meggyőzően tudott megokolni,
másrészt nyilt és élénk érzéssel viseltetett az>;
irodalmi élet minden ujabb tüneménye iránt
is. Tisztelettel védelmezte a századok tapasz-
talata állal beigazolt eszmét; de szeretettel
karolta fel a haladást is és gyöngéd előzékeny-'
seggel készitette elő ennek mindén igérkező;
ujabb mozzanatát Huszonhárom ér óta nem|
lépett ki Magyarországon a nyilvánosság küzd-
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Őszintén kell vezetni a vizsgálatot. Beszéde további
folyamán Lazies megtámadja Loew büntetőtanácsi
elnököt. Bard-ot és Manau-t, a mi zajos tiltakozást
és viharos jeleneteket idéz elö.

Dupuy miniszterelnők tiltakozik Lazies nyi-
latkozatai ellen, mire Deschanel elnök Lazies-t
rendreutasitja.

Lazies folytonos lárma között pártossággal
vádolja a semmitőszék büntetötanácsát és azt
mondja, hogy a Dreyfus érdekében inditott cam-
pagne-t idegen pénzzel tartják fenn. (Nagy zaj.)

Erre Lebret igazságügyminiszter szólalt fel.
A kamara végül a kormány által is elfoga-

dott egyszerü napirendretérést 423 szavazattal
125 ellenében elfogadta.

Páris, január 12.
A szenátus L a u b e t - t 218 szavazattal

ujra megválasztotta elnökévé.

Páris, január 12.
Walsin-Esterházy ügyvédje, Cabanes kijelen-

tette az Echo de Paris egy munkatársa elött, hogy
Walsin-Esterházy be fogja bizonyítani a semmitő-
szék elött, hogy mindazt, amit ö 1894. óta tett,
amióta összeköttetésben állott Schwarzkoppen ezre-
dessel, fölebbvalói tudták és ők rendelték. Meg
fogja mondani, hogy 1894-ben és 1895-ben hol ta-
lálkozott Schwarzkoppen-nel, akinek ö Sandherr
ezredesnek, a hírszolgálati iroda volt vezetőjének
parancsára, jelentéktelen iratokat adott át, hogy
azokért érdekeseket kapjon. El fogja mondani azt
is, hogy Schwarzkoppen-nel folytatott beszélgeté-
sei miként járultak hozzá Dreyfus árulásának föl-
fedezéséhez. Sandherr halála óta ö nem Tolt
összeköttetésben Schwarzkoppennel.

TÁVIRATOK.
Ő felsége ezredtulajdonosi jubileuma.

Berlin, január 12. A „Kreuz-Zeitung" jelenti
mai kelettel: A Ferencz császár nevét viselő
gárda-gránátos-ezred volt tisztjei tegnap a Kai-
serhofban jubileumi lakomát rendeztek, amelyen
ötvenhatan vettek részt. Brodowsky tábornok Vil-
mos császárt, gróf Roon Ferencz József ő felsé-
gét köszöntötte fel. Brodowsky tábornokhoz Ferencz
József ő felségétől a következö iáviat érkezett:

"Igaz örömmel eltelve ama hü ragasz-
kodás láttára, amelylyel a Ferencz császár
nevét viselő dicsőséges gárda-gránátosezred
volt tisztjei, volt ezredtulajdonosuk és ama
kiváló csapattest mai ünnepét megülik, forró
köszönetet mondok önnek, tábornok ur, vala-

mint mindazoknak, akik e .szívélyes mani-
fesztáczióban részt vésznek."

Ferencz József..
Ma délelött a kaszinóban az ünnepélyek be-

fejezéseül villásreggeli volt, amelyen az osztrák-
magyar tisztek, az ezred volt tisztjei és á mostani
tisztikar vett részt.

Bismarck Herbert a császárnál.
Berlin, január 12. Vilmos császár ma dél-

ben kihallgatáson fogadta a berlini palotában Bis-
marck Herbert herczeget.

A "Bourgogne" katasztrófája.
London, január 12. Abban a pörben,

amelyet a „Cromartyshire" gőzhajó tulajdonosai
a Transatlantic Company ellen a „Bourgogne"
gőzössel való összeütközéskor szenvedett kár
megtérítéséért inditottak, a tengerészeti biró-
ság ugy döntött, hogy az összeütközésért a
„Bourgogne"-t t e r h e l i a f e l e l ő s s é g .

A pestis.
Kalkutta, január 12. Itt több pestis-eset for-

dult elő. Az indiai államtitkárt és a külföldi kor-
mányokat értesitettek a pestis fölléptéről.

HIREK.
A főváros a miniszterelnöknél.

A székes főváros törvényhatóságának
küldöttsége ma délután adta át báró Bánffy
Dezsö miniszterelnöknek Budapest föváros
díszpolgári oklevelét.

A diszpolgárrá-választás november tizen-
hetedikén történt. Az inditványt meghallgatása
után, amely szabatosan méltatta a miniszter-
elnöknek a nemzet, a trón és a főváros ügyei-
ben szerzett érdemeit, a közgyűlés nagy lel-
kesedéssel iktatta Bánffyt a föváros diszpol-
gárainak a sorába. A véletlen ugy akarta,
hogy az oklevél csak most készüljön él és
az átadás a legválságosabb időben történjék.

A küldöttség délután négy órakor gyülekezett
a miniszterelnöki palota disztermében. Ott voltak:
Márkus József főpolgármester, Halmos János pol-
gármester, Matuska Alajos és Rózsavölgyi Gyula
alpolgármesterek. Darányi Ignácz földmivelésügyi
miniszter, Lukács Béla valóságos belső titkos ta-
nácsos, dr. Heltai Ferencz, Weiss Berthold, Salgó
József, Paksi Béla, Hlatky József, Szabó János,
Ludwigh János, Toldy József főügyész, Apaticzky Kál-
mán, lovag Falk Zsigmond, Öttl Antal, Arányi Miksa,
Kund József, dr. Eresz Géza, Ilbert Károly, Medrey
Zsigmond, Forray Gábor, Arnstein Henrik, Kállay

Gyula, dr. Janovich Antal, Tatay Adolf, Hampel
Sándor- Bachát Dániel, Ludwig Endre, Schmiedl
Sándor, Szivák Imre fővárosi bizottsági tagok stb.

Négy órakor jelentették a miniszterelnöknek,
hogy a küldöttség együtt van. A miniszterelnök a
terembe lépett és az egybegyültek lelkes éljenzés-
sel köszöntötték,

(A főpolgármester beszéde.)

Az éljenzés lecsillapodása után Márkus Jó-
zsef főpolgármester a félkörben álló bizottsági ta-
gok elélépett s a következő beszédet mondotta :

Nagyméltóságu miniszterelnök ur!
Kegyelmes urunk!

Budapest székes főváros törvényhatósága
mindenkor elismeréssel adózott a közéletnek
munkásai iránt, akik a haza és a trón szolgá-
latában maradandó érdemeket szereztek ; min-
denkor köszönettel és hálával adózott azok iránt,
akik átérezve Budapest politikai és nemzeti hi-
vatásának fontosságát, őt Budapest fejlődésére,
szellemi és anyagi haladására irányzott nehéz
munkájában támogatták.

A haza, a trón és a székes főváros körül
szerzett érdemeket kivánta Budapest székes fő-
város törvényhatósága megjutalmazni akkor is,
amidőn mult évi november hónap 17-én tartott
közgyülésében, nagyméltóságodat a székes föváros
díszpolgárává megválasztotta.

Törvényhatóságunk ezen elhatározásának
teszünk eleget, amidőn a díszpolgári oklevelet
Nagyméltóságodnak ezennel ünnepélyesen átad-
juk ; átadjuk, mint jelét a tiszteletnek és a be-
csülésnek, melylyel a székes főváros közönsége
Nagyméltóságod egyéni tulajdonságai iránt visel-
tetik, mint jelét a köszönetnek és a hálának,
amelylyel a székes főváros közönsége Nagymél-
tóságodnak a közélet terén és a székesfőváros
körül szerzett kiváló érdemeiért adózik; és mint
jelét a bizalomnak, amelylyel a székesfőváros
polgárságának tulnyomó része Nagyméltóságod-
nak müködését a jelenlegi nehéz viszonyok kö-
zött is állandóan kiséri.

Kérjük Nagyméltóságodat, fogadja tőlünk
kegyesen e kitüntetést, amely nem ugyan külső
fényénél,, hanem belső értékénél fogva - mert
hisz benne az ország fővárosának tisztelete,
elismerése és bizalma nyilatkozik meg — bi-
zonyára joggal kér magának helyet a kitünteté-
seknek azon hosszu sorában, amelyekkel Nagy-
méltóságod közpályáján már eddig is méltán ta-
lálkozott.

Meg vagyunk győződve arról, hogy Nagy-
méltóságod amiként értékük szerint méltányolja
a jogokat, amelyeket ez okirat nagyméltósá-
godra, mint a székes főváros polgárára ruház, ép
ugy teljes mértékben átérzi, sőt csüggedést nem
ismerő lelkesedéssel és kitartással teljesitendő a
kötelességeket is, amelyek a székes főváros min-
den egyes polgárának a szivébe kitörülhetetlenül
be vannak vésve: a kötelességeket, amelyeket a

terére jelentékenyebb tehetség, mely ne kö-
szönte volna Ötvös Adolfnak a kezdő félénk
szavakra való serkentést, elsö ingadozó lépé-
seinek megszilárdítását. A fiatalok kedves és.
lelkes bátoritójukat, az elismert tekintélyek
hírnevük ékesszóló hirdetőjét találták meg
benne. Birói szigorát alig ismeri valaki; csak
elismeréséről, szeretetéről beszélnek munkában
gazdag életének fényes müvei.

Lelkesebb ismertetője a magyar szellemi
életnek, mint Silberstein Ötvös Adolf, a német
irodalomban alig volt található. Midőn Laube
Bécsbe ment a Stadttheater-t megalapítani,
Ötvös, kit rég emésztett a honvágy, szintén
elhagyta Lipcsét. Hová irányozhatta léptéit, ba
nem haza ? A magyar ember, ki külföldön
egy életet végigküzdött, haza jó uj életet, uj
küzdelmet kezdeni. Ez nálunk szabály, mely
alól senkisem vonhatja ki magát. Ötvös is ha-
zajött 1870-ben, hogy ezentul nemzete érde-
kében itthon müködjék.

. Itt persze uj pálya előtt állott, melyen
minden lépés egy-egy hóditást igényelt A
lipcsei hires tárczairót itt senki sem ismerte;
elismerést pedig hitelbe kérni nem lehet.
Munkához kellett fognia, hogy tehetségét be-
bizonyitsa. Előszőr Temesvárott szerkesztett,
ujságot: majd ismét visszatért a fővárosba és
különféle lapoknál vállalt foglalkozást. Meg-
alapította az elsö olcsó néplapot és a válla-
latba, melynek késöbbi utánzatai oly dusan jö-
vedelmeznek, tőbbé-kevésbbé bele is bukott.
E mellett irta szép könyveit: a "Pesti Don.

Juan"-t, melyben saját szerencsétlen szerel-
mét festé és taglalá. A "Bibel der Natur"
czimü nagyobbszabásu müvét, melyet né-
metországi kritika égig emelt, angol és orosz
irók lefordítottak — Oroszországban a benne
hirdetett szabad eszmék miatt le is fog
lalták — és melynek kész magyar fordítása
csak azért nem jelent meg, mert a szerzö
nem akarta a vallásos kedélyek békéjét me-
rész radikalizmusa által fölzaklatni. A könyv
tudniillik raczionálista módon kisérti meg a
dolgok létesülését megmagyarázni, fölötte
szabadelvűen leirja a létező társadalmi vi-
szonyokat és végül okoskodásának épületét
minden vallásos vegyüléktől ment és tisztán
idealisztikus istenhittel koronázza meg.

Az elismerés nyomon követte e munká-
kat: Ötvös csakhamar kedvelt embere lett a
pesti társaságnak; irodalmi körökben pedig
szívesen engedték át nagy tehetségének a he-
lyet, mely megilleté; 1880-ban a "Pester
Lloyd"-hoz hivták meg a müvészeti és a tárcza-
rovat vezetőjének. E lapban adta az irodalom és
művészet minden kiváló jelenségéröl nagyhatásu
czikkeit, melyekkel a magyar kritika legdísze-
sebb- helyeire emelkedett fel. A közönség hall-
gatott szavára, bizott finom ízlésében és; egé-
szen ellenőrzés nélkül fogadta el alapos és
igazságos bírálatait. "Ötvös Adolf — kinek alá-
irása a kitünö német lapban „Dr. Adolf Silberstein"
volt — az iró-, képző- és ábrázoló müvészet
napi tüneményeinek elbírálása - tekintetében
határozottan vezető szelleme volt a rendkivül

nagyszámu és a társadalom legelőkelőbb osz-
tályaihoz tartozó közönségnek, mely nagy né-
met lapunkat a rokonszenvével és becsülésé-.
vel tünteti ki. Kiváló közleményei nálunk ese-
ményt képeztek; a bennük nyilvánitott véle-
mény sulylyal birt legjelesebb szakembereink
előtt is. Aki Ötvös czikkét olvasta, nem von-
hatta meg szerzőjétől mély tudományának, nagy
műveltségének és mindenekfölött fényes irói
tehetségének föntartás nélkül való elismeré-
sét. Ügyesebben nem taglalt senki, világosab-
ban nem magyarázott senki és megnyerőbben
nem adott elő senki, mint ő. Aki meghall-
gatta, az ráhallgatni is kénytelen volt. Az
embert, ki magát egyszer rábízta, értelmének
hajójában fogva tartotta; kezében a nyomta-
tott betü a bübáj erejével birt; ő azon em-
berek egyike volt, kiket a gondviselés azon
tulságos áldással terhelt meg, hogy — má-
sokhoz beszéljen. Föl is fegyverezte mind-
azon nagy erőkkel, melyek e nehéz feladat
sikeres megoldásához szükségesek.

E föladatok végzésébe fáradt bele szegény
jó barátunk élete. Nem is volt igen hosszu,
alig ment tul néhány évvel az ötvenen. Tar-
tamán azonban messze tul megy életének
eredménye. Fáradozása javára volt nemzeté-
nek, hazájának. Most, midőn a fényes toll ki-
hallott kezéböl, kötelességet teljesítünk érde-
meinek elismerésével. Csodálattal gondolunk
végig életén, bánattal panaszoljuk halálát. Em-
lékét pedig szeretettel fogjuk megőrizni lel-
künkben.
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hazának, a trónnak és a székes fövárosnak ma-
gasabb érdekei szabnak elénk.

S amidőn mint polgártársunkat lelkünk
egész melegével üdvözöljük Nagyméltóságodat
ami sorainkban, e nehéz kötelességek teljesíté-
sére szivünkből kivánunk Nagyméltóságodnak
nak eröt, egészséget és kitartást!

A beszéd végén felharsant sz éljenzés, amely
perczekig tartott, miközben a főpolgármester át-
nyujtotta a miniszterelnöknek a remek tokba fog-
lalt oklevelet.

(A miniszterelnők válasza.)
Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök a főpolgár-

mester beszédére a következőképen felelt:
Méltóságos főpolgármester ur! Igen tisztelt

urak, Budapest székes főváros polgárai, képviselö-
testületének tagjai, nekem a megtiszteltetés folytán
ez idö szerint — méltóztassanak megengedni, ugy
mondon — polgártársaim! (Éljenzés.)

A szeretet, a tisztelet és bizalom kifejezése-
ként, mint méltóztatott mondani, hozzák a dísz-
polgárrá történt megválaszattásomról szóló ezen
oklevelet, melyért méltóztassanak őszinte köszöne-
temet és hálámat elfogadni.

Az ember születésénél fogva véletlenül lesz
illetékes egy községben, egy Tárosban, lesz annak
polgára. Szerencsés az, aki egy tekintélyesebb,
nagyobb jelentőségü helynek polgáraképen szület-
hetik, vagy ilyennek illetőségét szerezheti meg;
de rendkivüli nagy kitüntetés az, ha a közbizalom,
a szeretet, a tisztelet hozza az embernek a polgári
jogot és hozza olyan helyről, mint amilyen kétség-
telenül elsö Magyarországon, Budapest székes fő-
városától. (Éljenzés.)

Ezen legmesszebbmenő kitüntetés ért engem,
midőn a szeretet, tisztelet és bizalom kifejezése-
ként megválasztván Budapest székes főváros dísz-
polgárává, ezen oklevél átnyujtásával most ennek
ténylegesen, hivatalosan adnak kifejezést. Hát két
ségtelenül, én erre igen nagy sulyt helyezek. Nagy
sulyt helyeztem volna rá minden körülmények közt
bármikor jön is az, mert utóljára nem kicsiny do-
log a legelső törvényhatóságnak díszpolgárává meg
választatni. De nem tagadom, kétszeresen, foko-
zottan nagyobb sulyt helyezek reá akkor, midőn ez
történt a legközelebbi időben, épen azon időben,
m i d ő n s z e m é l y e m , p o l i t i k á m , hi-
v a t a l o s á l l á s o m e l l e n a l e g á d á -
z a b b h a r c z i n d í t t a t o t t m e g (Zajos
felkiáltások : Igaz ! Ugy van !) é s a p o l i t i k a i
é s t á r s a d a l m i ü l d ö z é s l e g g a l á d a b b
f e g y v e r e i v e l t á m a d t a t t a m m e g .
(Zajos felkiáltások : Igaz ! Ugy van !)

Ezen pillanatban kétszeresen fokozottabban
helyezek rá sulyt és tudom értékelni, méltatni
azon figyelmet, azon bizalmat, azon tiszteletet,
melyben részesültem, s tudom azt megköszönni;
mert midön egyfelöl a személyem iránt tanusitott
jóakaratnak tekintem, másfelől tekintem azt köve-
tett politikám, a követett irányzat helyesléséül
(Élénk helyeslés), elismeréseül annak, hogy azon
irányt, amelyet a jelenlegi kormány követ, helyesli
a székes főváros nagy többsége. (Igaz! Ugy van!
Élénk helyeslés.) Az adott körülmények közölt
megerősítést, sőt biztatást nyerek arra nézve, hogy
ez irányt követve, Magyarország érdekeinek, a ma-
gyar állam nemzeti fejlődése érdekeinek teszek
eleget (Élénk helyeslés), amit helyesel a főváros
polgárságának nagy többsége, azon fővárosé, amely
kétségtelenül, mint a magyar álam társadalmi és
politikai életének focusa, kell, hogy a kiin-
duló, kisugárzó pontot nyujtsa, kell, hogy helyes-
lésével a legerősebb igazolást adja meg. (Élénk
tetszés és helyeslés.)

Ezen nehéz viszonyok között, midőn őszinte
hálával és köszönettel fogadom azon kitüntetést,
amelyben részesítettek, méltóztassanak meggyő-
ződve lenni, hogy jövőre is az elfoglalt és követett
iránytól el nem térve, törekedni fogok Magyaror-
szág nemzeti állammá fejlődése érdekében, addig,
mig módomban lesz (Lelkes éljenzés.), addig, mig
hivatalos állásomból kifolyólag azt tehetem : mi-
niszteri minőségemben és azután is, ha jönnek
idök, mint egyes polgára Budapest székes főváro-
sának, ezen irányt követni. (Élénk helyeslés és
éljenzés.)

- És azt hiszem, hogy e tekintetben egészen
nyugodtan mondhatom, hogy az, amit a főpolgár-
mester ur mondott és aminek én igyekeztem ezen
rövid szavakban visszhangot adni, általánosan az
ország nézete is (Igaz! Ugy van! Élénk helyes-
és.), hogy Budapest székes fővárosa helyesli azon

irányt, mely az ország érdekében van (Igaz! Ugy
van !) és azon magyar nemzeti állani megalkotása
érdekéből maga jár elől; maga jár elől, mint az
értelmiségnek, mint a vagyonnak központja és
gyúpontja, mint amely maga példájával igyekszik
az országnak jó példát és irányt adni. (Igaz!
Ugy van!)

És azt hiszem, hogy épen a m a i p i l l a -
n a t b a n , m i d ő n a z e m b e r i g a z á n
f á j d a l o m m a l é s r é m ü l e t t e l g o n d o l
a h e l y z e t k o m o l y s á g á r a , kétszeres ér-
téke van annak, ha az ország központja nem en-
gedi magát elzavartatni a nyugodt megfontolás
teréről (Igaz! Ugy van!), nem engedi magát feliz-
gattatni hamis, téves, igazságtalan jelszavak által
(Zajos helyeslés), hanem nyugodt magatartásával
megmutatja az országnak is azt, hogy n y u g o d t
m a g a t a r t á s s a l k e l i a m e g z a v a r t
e g y e n s u l y k ö z e p e t t e i s b i z t o s i -
t a n i a z o r s z á g é r d e k e i t (Élénk he-
lyeslés) és az adott körülmények között példát ad
arra, hogy miként fogja fel a helyzetet az ország
legutolsó községe is. (Élénk tetszés).

És én azt hiszem, ha a jő példa, ha a jó
hang, ha a jó irányítás Budapest székes főváro-
sából indul ki, kevesen lesznek a megzavarhatók,
kevesen lesznek a félrevezethetők. (Igaz! Ugy
van,) mert a focusból, a központból, mert a ma-
gyar állam székes-fővárosából kiinduló hangulat,
irányadó, döntö vezetö fog lenni.

Azt gondolom, hogy e tekintetben már az,
a mi a székes fővárosban történt, a jó irányi
megadta és azt gondolom, hogy ami történni nem
fog, példa lesz arra, hogy a vidéken se történjék.
(Élénk tetszés és helyeslés.)

Azt gondolom, hogy akármilyen nehezek a
mai körülmények, akármilyen mérvben igyekezze-
nek egyesek és talán többen is, a helyzetért való
felelősséget a kormányra, n kormányt támogató
többségre háritani, Budapest székesfőváros példája
mint az ország által követett megállapodás meg-
nyugvást fog nekünk adni arra nézve, hogy tisztá-
ban lehetünk aziránt, hogy felelősség kit, miként
terhel. (Helyeslés.)

Ki kell a mai helyzetből bontakoznunk, és
é n a z t h i s z e m , a j ó z a n k ö z v é l e -
m é n y l e h e t ő v é i s t e s z i , h o g y k i b o n -
t a k o z z u n k . Ezen kibontakozás munkájára
vállalkozik ez idő szerint is a kormány, és ezen
kibontakozás munkájának segitségére, "helyeslésére
kell, hogy most, ezen alkalommal, midőn szeren-
csém van itt az urakhoz, kérjem helyeslő, támoga-
tásukat. (Hosszantartó lelkes éljenzés.)

Méltóztassanak meggyőződve lenni, hogy akár
a békés megoldás lehetőségét fogjuk megtalálni,
akár — ha ez, sajnos, esetleg megtalálható nem
lesz — kénytelenek leszünk a legerélyesebb, a
leghatározottabb akcziót megindítani, főtörekvésünk
mindig az lesz, hogy a törvényes határokat meg
tudjuk tartani, hogy a törvények lehetőleg sérel-
met ne szenvedjenek, hogy. az alkotmány meg ne
inogjon (Élénk helyeslés.); semmivel sem fogunk
többet tenni, mint amennyit az adott körülmé-
nyek között az ország érdekében feltétlenül tenni
kell, de azt meg fogjuk tenni, (Zajos tetszés, he-
lyeslés és éljenzés.) mert kötelességünknek tartjuk
a rendet helyreállitani. (Élénk helyeslés.)

Én ezt gondolom, hogy az egész ország ér-
dekében van az alkotmányos élet nyugalmát és
rendjét biztositani (Hosszantartó élénk helyeslés!);
én azt gondolom, hogy az egész ország polgár-
sága és mindenekfölött Budapest székes főváros
polgársága is ennek biztositását kivánja. (Igaz !
Ugy van ! Élénk helyeslés.)

Erre fogunk törekedni a békés megoldás ut-
ján ; erre fogunk törekedni, nem kétlem, hogy
eredménynyel, ha erélyesebb rendszabályokhoz kell
is nyulni. Mindenesetre, ezen a téren a főváros
példája, a föváros helyeslése, a főváros támoga-
tása elsö sorban döntö. Ezt reménylem, ezt kérem
azoktól, akik az ö szívességük folytán, tiszteletük-
nek, szeretetüknek és bizalmuknak kifejezéseként
engem díszpolgárrá választottak, a maguk polgár-
társává. (Élénk éljenzés.)

Fogadjanak engem, mint ilyent, szívélyes ba-
rátsággal ; ezt kínálom én is, ígérve, hogy ameny-
nyiben hivatalos hatáskörömben, amennyiben azon-
kivül is módom és alkalmam van, a főváros érde-
keit, a főváros czéljait szemmel tartani, szemmel
kísérni, támogatni, mindig olt leszek azon tiszta
meggyőződésben, hogy Budapest székes fővárosá-
nak fejlődése, mint egy nagy, erős, nemzeti ma-
gyar központnak a fejlődése az ország érdeke, és
ezen fejlődés erősbödésével az egész ország fejlő-
dése biztositva van. (Élénk tetszés, helyeslés és
éljenzés.)

Fogadjanak őszinte, szívélyes jóakaratukba,
amelyet, kérem, méltóztassanak a jövőben is meg-
tartani. (Szünni nem akaró lelkes éljenzés.)

A miniszterelnők beszédének befejezése után
a főpolgármesterhez lépett és vele, valamint mind-
azokkal, akik közelében voltak, szívélyesen ke-
zett szoritott. Ezután megnézte az egy asztalon
felállított díszoklevelet, amelynek fényes és izlé-
ses kiállításáról ismételten a leghizelgőbb kifeje-
zésekkel nyilatkozott. A főpolgármester ez alka-
lommal bemutatta a miniszterelnöknek Jauernik

Nándort, a fővárosi nyomda igazgatóját, a gyö-
nyörü mü tervezőjét. A termébe visszavonuló
miniszterelnököt a küldöttség általános zajos él-
jenzéssel kisérte.

Lapunk mai száma 16 oldal.

— Falkenhayn meghalt. Egy későn éjjel ér-
kezeit bécsi távirat jelenti, hogy gróf Falkenhayn,
volt földmivelésügyi miniszter, a híressé lett lex-
Falkenhayn benyujtója, ma este kilencz órakor
meghalt.

— Silberstein (Ötvös) Adolf. A magyar iroda-
lomnak és sajtónak nevezetes halottja van: dr.
Silberstein (Ötvös) Adolf, a Petőfi-társaság tagja,
a legismertebb mübirálók és hirlapirók egyike, ma
reggel hat órakor gyár-utcza 4. szám alatti laká-
sán 53 éves korában meghalt. Silberstein egyike
volt a legmunkásabb embereknek, aki tömérdek
szépirodalmi munkát és hirlapi czikket irt. Husz
év óta volt tagja és kritikusa a „Pester Lloyd"-
nak, amelybe hires szinházi bírálatait irta. Az iz-
galmas hírlapírói foglalkozás aláásta egészségét,
szívbaj kinozta hosszabb idő óta, amely mintegy
három hónap elött ágyba döntötte. De a betegség
sem türte meg életkedvét, még ágyában is folyton
irogatott. Baja azonban, mind sulyosabbá vált s
ma reggel végre a halál megváltotta szenvedései-
től. Halálos ágyánál özvegye, született Wolf Anna
és egyetlen gimnáziumi tanuló fia sir megtörten.
Temetése holnap, pénteken délután lesz a gyász-
házból. Haláláról a „Pester Lloyd" szerkesztősége
külön gyászjelentést adott ki. Az elhunyt iró ki-
magasló érdemeiről tárczarovatunkban szólunk.

— Temetés. Ráth Gabriellát, Ráth Mór
könyvkiadó és neje született Pfeifer Gabriella leá-
nyát, ki alig néhány napi betegség után tegnap
oly váratlanul elhunyt, ma délután temették rend-
kivüli részvét mellett. A temetésen ott voltak a
család tagjai, Ráth Mór fivérei : Ráth György fő-
rendiházi tag, Ráth Károly királyi tanácsos és
Ráth János földbirtokos, azután a közélet számos
kitűnősége, különösen az irodalom képviselői.

— Kisiklott személyvonat. Miskolczi tudósi-
tónk táviratozza : A boldvavölgyi vonalon Ecseg
község közelében az elmult éjjelen az arra haladó
személyvonat több kocsija kisiklott a vágányokból.
Véletlen szerencsének köszönhető, hogy az utasok
nem sérültek meg. Sőt a kocsikban sem esett na-
gyobb kár. Rövid veszteglés után visszaemelték a
vágányokba a kisiklott kocsikat és a vonat tovább
folytatta utját.

— Nagyvárad fejlődése. Nagyvárad város tör-
vényhatósága B e ö t h y László főispán elnőklése
alatt ma tartotta rendes havi közgyülését, melynek
folyamán több, a város fejlődésére nézve fontos
tárgy került elintézésre. A nagyváradi távbeszélő-
hálózatot az állam vette kezelésbe. A belügymi-
niszter leirata nemrégiben utasitotta a várost, hogy
villamos vasut épitése iránt a nagyváradi közuti
vasuttal kössenek szerződést. A közgyülés elhatá-
rozta, hogy a közuti vasut ajánlatát elfogadja,
mely szerint 126,000 forintot ad a városnak azért
mert a vasut építését megengedi. A közgyülés el-
határozta továbbá, hogy óvodákat épitenek 116.800
forint költséggel, melyre amortizácziós kölcsönt
vésznek fel s ennek fedezésére 6 százalékos pót-
adót vetnek ki.

— A fonó krónikája. A hajdumegyei Csegén
történt ez a népszínműbe illö történet. Estenden
az apró ablakokon át kihallatszott a leányok dala
a csöndes faluba. A legények vonzódtak is a fonó-
hoz és boldog volt, aki valami okkal-móddal be-
juthatott a szépséges leányok társaságába. Különö-
sen két legénynek sikerült ez: Szemén Jánosnak
és Nagy Villibaldnak. A két legény között aztán
csakhamar kitört a harag. Mind a ketten egy leányt
szerettek meg és alkalmatlan lett egyik a másik-
nak. Szemán volt a türelmetlenebb és tegnapelőtt
este az udvaron megforgatta az ólmos botot Nagy
feje fölött. Ez sem volt rest, hanem kicsavarta a
botot Szemán kezéböl és az ólmos végével olyan
erővel vágta halántékon Szemánt, hogy holtan ma-
radt a földön. Szemán a debreczeni kórház bon-
czoló asztalára került, Nagy pedig a debreczeni
ügyészség börtönébe.
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— Kézfogó. Ketskeméti Pethes Béla királyi al-
biró eljegyezte jakabfalvi Kaszab Francziskát, néhai
Faragó Alajos özvegyét Jász-Árokszálláson.

— A hárem halottja. Szomoru világ van most
a Yildiz-kioszkban. A szultán féltve örzött nyájá-
nak legfőbb őrizője, napkelet gyöngyeinek kincs-
tárosa: a főennuch meghalt. Nem pusztító beteg-
ség vagy szerelmi epedés őlte meg, hanem titkos
kezektől az italába kevert méreg. A főennuchnak
igen jó élete lehetne a szultán háremében. A szó
valódi értelmében -tejben-vajban fürödhet és pénze
is van elég. Csak ha a szivét is elvennék, hogy-
ne tudna érezni ! Hogy ne sóvárogna a lelke és
ne szorulna el a szive, ha a hetedik paradicsom
virágoskertjében járva, a közel levö és mégis elér-
hetetlen boldogságot látják szemei ! . . . Meghalt
a főennuch s a szép lányok, valahány ott tölti
könnyü és bánatos életét a hárem falai közt, mind
megsiratták. A temetése nagyon egyszerű lesz,
mert a halála nem volt természetes. Egész hagya-
téka — egy millió font készpénz és nyolczszáz-
ezer frank értékü ékszer és drágakő — egy igen
okos török tőrvény szerint, a szultánra száll.

— A forrongó Pozsony. A Bécs felé kaczér-
kodó Pozsony városban nagy izgatottság uralkodik
és forrongnak a kedélyek. Az izgatottság a magyar
és német szinház harczával kezdődött, folytatódott
a „Takácsok" előadásának tilalmával (amiből csak
fölizgatott kedélyek csinálhatnak kázust), ez idő
szerint pedig a városi törvényhatósági választás
eredménye keseríti el a város magyar közönségét.
A törvényhatósági bizottsági tagok választásánál
ugyanis a magyarok nagy vereséget szenvedtek. A
magyar szinház ellenségeinek, a pozsonyi német
sajtóban és társadalomban kifejlett féktelen izgatás
után, sikerült a szinügyi bizottságból kibuktatnía
mindazokat, akik a nemzeti ügyért exponálták
magukat, köztük Neiszidler Károly országgyűlési
képviselőt, Kramolin Viktor helyettes királyi fő-
ügyészt stb. s helyükbe majdnem kizárólag magya-
rul nem értő iparosokat és kereskedőket választot-
tak. A magyarság elkeseredése igen nagy a több-
ség eljárása miatt s élethalálharczra készül.

— Halálozások. Idősbb Benedicty Gyula, Pest-
megye bizottsági tagja hatvanhatéves korában
Budapesten meghalt. — Nemes ságodi Ságodi Jó-
zsef, nyugalmazott királyi főmérnök kilenczven-
éves korában Pozsonyban elhunyt.

— Olasz csalók. Sokszor volt már szó a la-
pokban az olasz szélhámosok ama faj Iájáról, akik
honfitársaik ügyefogyottságát és hiszékenységét ki-
használva, egyre-másra kifosztották azokat. Meg-
lesték öket a pályaudvaron, mikor a fővárosba ér-
keztek, ősszebarátkoztak velük s mikor ügyesen
kitudták, hogy hova utaznak, mennyi pénzük van,
örömmel jelentették ki, hogy ők is oda tartanak,
nekik is van pénzük és azt megörzés végett bizal-
masan a jövevényeknek adták át. A pénzt rend-
szerint uj barátaik szemeláttára egy zsebkendőbe
kötőtték, amelybe az idegenek is már elöbb be-
kötötték a maguk pénzét. Erre aztán valami ürügy
alatt eltávoztak. Mikor a jövevény olasz bizonyos
ideig hiába várt uj ismerősére és a rábizott csomagot
gyanakodva felbontotta, abban rendszerint csak érték-
telen papírdarabokat talált. Egy jól szervezett csaló-
banda müködött ilyenformán nemcsak Budapesten,hanem Bécsben, Münchenben és más nagyobb város-
ban is. A bécsi rendőrség legutóbb hármat elfogott
közü!ök. Az egyiket, Rosetti Henriket fogva tar-
totta ugyan, de a másik kettőt szabadon kellett
bocsátania, mert a károsultak időközben elutaztak
és igy a csalók tagadásával szemben mit sem le-
hetett rájuk bizonyítani. A három csaló, Rosetti,
Spirítelli Luigi és Leali Evangeli Budapesten is
követett el több ily csalást, de a panaszosok isme-
retlen helyekre elszéledvén, a három jómadár el-
len soha sem lehetett az eljárást folytatni. A
rendőrség azonban most állandóan figyelemmel ki-
séri öket. amit ez uton is szíves tudomásukra hoz.

— Az iglói ütközet évfordulója. Igló város
törvényhatósági bizottsága, ma tartott gyűlésében
nagy lelkesedéssel elhatározta, hogy az 1849. év
február 2-án Iglón vivott ütközet ötvenegyedík év-
fordulóját meg fogják ünnepelni. A közgyülés meg-
állapitotta az. évforduló ünnepi programmját is.

— A masseur-ök. Rossz idő fordult azokra
az athletatermetü dőgönyözökre, akik "massage"
czime alatt tapogatják meg a gőzfürdőben a bé-
nult porczikáju betegeket. A belügyminiszter ugyanis
elrendelte, hogy a diplomátlan masseur-ök csakis
orvosi utasitás, felügyelet és felelősség mellett mű-
ködhetnek és nemesebb testrészt, mint például
szemet, egyáltalában nem szabad masszálniok. A
sok visszaélés és az egészségre káros deréknyo-
mogatások az okai annak, hogy a frotirozás jöve-
delmező mesterségét a tudatlan gyuró-doktoroktól
megvonták.

— Lövések az ablakon át. Kivilla Demeter
székudvari földbirtokos tegnap este családjával a
vacsoránál ült. Egyszerre az utcza felől egymás-
után négy lövés dördült el. Az ablaküveg nagy
csörömpöléssel esett a szoba padlójára s a család
tagjai rémülten rohantak ki a szobából. Három
golyó a falba furódott, a negyedik a nagy fali
tükröt zúzta szét, de emberben szerencsére nem
esett kár. A kisjenői járásbiróság a titokzatos ügy-
ben meginditotta a vizsgálatot.

— Petruca Florea. E dallamos név viselőjét
Brassóban elfogták. A járásbiróság kabátlopás
miatt hat heti fogházra itélte. Ha kiderült, hogy
Petruca Florea ugyanaz az országos tolvaj, aki
Budapesten Dárday Sándor állami számvevőszéki
alelnök kárára nagyobbszerü ékszerlopást követett
el i s azután megszökött. Petrucát ma kisérték át
a királyi ügyészséghez, miközben szökési kisér-
letet tett. Az őr utána lőtt, mire Petruca, kit
lövés nem talált, megadta magát.

— Elfogott rablóbanda. Nagybecskereki tudó-
sitónk táviratozza: Az itteni rendőrség a mai nap
folyamán egy tiz tagból álló, rendszeresen szerve-
zett rablóbandát tartóztatott le. A rablók már rég-
óta veszélyeztették a város és a község biztonsá-
gát. Éjjelenkint felfegyverkezve hatoltak be a
házakba, vagy megtámadták a magányos járókelő-
ket. Nem egy gyilkosság esik a rovásukra. Elfoga-
tásukkor rálőttek a rendőrökre és mindaddig ellen-
szegültek, mig csak valamennyiüket le nem fegy-
verezték és ártalmatlanná nem tették. A rabló-
banda vesére egy Veszprim Steva nevü fegyház-
viselt ember, aki különböző bűntettekért már tizen-
hét esztendőt töltött elzárva.

— Akadémiai pályázat. A Magyar Tudományos
Akadémia mathematikai és természettudományi
bizottsága az 1899-ik évben 1500 forintot olyan
tudományos munkálatok előmozditására kiván for-
dítani, amelyek a botanika körébe vágnak. A mun-
kálatok lehetnek elvont, elméleti irányúak vagy
olyanok, amelyek hazánk természeti viszonyainak
kutatásait tüzik ki czéljokul. Mindenkinek egyenlő
alkalmat akarván nyujtani, hogy az emlitett szakba
vágó munkával versenyre kelhessen, a bizottság
ezennel felhivja az érdekelteket, hogy tervezetőket
(esetleg kész munkájukat) küldjék be, magúkat
megnevezvén és kijelentvén, hogy a kitüzött egész
összegre, vagy annak milyen részére tartanak szá-
mot. A megszavazott összeg rendszerint a munká-
lat befejeztével adatik ki: de ha végrehajtása költ-
séggel járna, részben már a megbizatás alkalmával
is. Az igy készülő munkálat a Magyar Tudományos
Akadémia tulajdona; de a kiadás jogát a szerző-
nek — ha kivánja — esetről-esetre át is enged-
heti. A tervezetek vagy kész munkák ez évi már-
czius 31-ig a bizottság előadójához, dr. Lengyel
Béla egyetemi tanárhoz küldendők be.

— A gép. Nagy-Szebenböl jelentik, hogy egy
odavaló könyvnyomdában tegnap . borzasztó sze-
rencsétlenség történt. Az elektromos gyorssajtónál
a gépmester utasitotta az egyik hajtogatóleányt,
hogy egy elszakadt fonalat a gép alatt varrjon

össze. Mielőtt a felszólított munkásnő a parancsot
teljesitette volna, Geiger Paula segédmunkásnö a
gépkocsi és a kinyomott lapok számára való asztal
közé bujt. A gépmester nem látván még maga
mellett a felszólított leányt, nem állitotta meg a
gépet. Geiger Paula fölemelte a fejét, de abban a
pillanatban visszajött a gépkocsi és a leány fejét
az asztalhoz lapította, ugy, hogy a szerencsétlen
teremtés szörnyet halt.

Péntek, január 13.

- Az ottakringi rablógyilkos. Bécsből távira-
tozzák, hogy tegnap a csendörség Persenburg
mellett egy embert tartóztatott le, akinek személy-
leírása azonos azzal a rablógyilkossal, aki Ottakring-
ban Hofer Francziskát oly kegyetlenül lemészá-
rolta. Az illetőt 0 b e r s t Ferencznek hivják és
még alig huszéves. Még ma a tartományi törvény-
székre kisérték.

— Berlini magyar-egyesület. A berlini ma-
gyar-egyesület január 7-én tartotta szokásos évi
tisztújitó közgyülését a berlini magyarság rend-
kivüli érdeklődése mellett. A választásnál az
egyesület előbbi elnökét, Krausz Bernátot, nagy
szótöbbséggel elnökké választották. Alelnökök dr.
Braun A. és Weinberger Jenő lettek. Az egyesület
eddigi titkárát, Kalmár Jenőt, ujból egyhangulag
megválasztották. Jegyzőnek Sorger Ármin, pénz-
tárnoknak idősbb Braun A. könyvtárnok, Fischer L.,
választmányi tagoknak Freimann, Töröki, Uchrin,
Hirschler M. és Herrnfeld Antal választattak meg.

— Állat az emberben. Temesvári tudósitónk
táviratozza: Stájerlak község határában ma a haj-
nali órákban megfojtva találták a környék legszebb
leányát, a tizennyolcz esztendős Zenner Katalint,
jómódu szülök gyermekét. A gyönyörü leány halá-
lának hire hamar bejárta az egész községet és a
falubeliek gyanuja első sorban Kola Miklós kocsis
legényre irányult. Kola valósággal üldözte a leányt
szerelmével, de Zenner Katalin nem igen törődött
vele. A falubeliek gyanuja alapján a csendörség
letartóztatta Kola Miklóst, aki rövid vallatás után
kijelentette :

— Én vagyok a gyilkos!
Aztán beszélt tovább kérdezés nélkül. El-

mondotta, hogy évek óta szerette a leányt és ugy
érezte, hogy nem tud nélküle élni. Könyörgő
szavaira azonban nem is felelt a leány és ez
felébresztette benne az állatot. Megleste Zen-
ner Katalint az országut mentén és megszólitotta
utóljára,:

— Katalin, állj meg egy szóra!
A leány feléje sem forditotta a fejét. Kolát

ekkor vadállatias vágy fogta el. Megrohanta a
leányt és nem törődve ellentállásával, magával
hurczolta egy darabig, mialatt folyton azt mon-
dotta;

— Az enyém vagy hát, az enyém . . .
Mikor aztán elpárolgott a mámora, megijedt

tette következményeitől és a fenyegetőző leányt
megfojtotta. Rémülten futott el szörnyü tette szín-
helyéről. A szép Zenner Katalin holttestét fel bon-
czolták. A bonczolás adatai beigazolták a gyilkos
vallomását. Mikor a csendőrök szuronyai között a
gyilkos eltávozott a községből, az egybegyült falu-
beliek meg akarták lynchelni. Csak a csendőrök
fenyegetődzésére hagytak fel szándékukkal.

— Esküvő. Pallay Lajos nagyváradi ügyvéd
leányát, Erzsikét, tegnap vezette oltár elé Urmánczy
Nándor, földbirtokos, Küküllő vármegye aljegyzője.

— A Toldy-körből. A pozsonyi Toldy-kör,
mely a nyugati határszélen több, mint negyedszá-
zad óla lelkes harczosa a magyar kulturális, és
nemzeti törekvéseknek, tegnap tartotta évi rendes
közgyülését Thaly Kálmán országgyülési képviselő
elnőklése alatt. Az elnök magas színvonalu meg-
nyitójában a kör nevében mély megbotránkozását
fejezte ki azon a féktelen izgatáson, mélyet az
utóbbi időben a pozsonyi német sajtó nagyrésze
folytat a magyar nemzeti törekvések ellen. — A
kör mult évi történetéből kiemeljük hogy négy-
száztízenkét tagjával óriási tevékenységet fejtett ki
a magyar szinészet állandósítása érdekében, s hogy
számos felolvasást rendezett, melyeken többek közt
Berzeviczy Albert, gróf Zichy Géza és Gaál Mózes
is közremüködtek. Kiadta továbbá Thalynak: „A
millenniumi hét szobor" czimü , becses könyvét.
Vagyona közel ötezer forint, alapítványi tőkéje pe-
dig közel kétezerháromszáz forint. A közgyülés vé-

én közfelkiáltással ujra megválasztották az eddigi

tisztviselőket. Elnök lett: Thaly Kálmán, alelnö-
kök: Sohár Pál postaigazgató és Pávay-Vajna

egészségügyi tanácsos, főjegyző:
Kossutány Ignácz, jogakadémiai tanár, pénztáros:
Czintula Arthur, háznagy: dr. Nagy Olivér.
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— Az Ujságiró-sorsjáték második huzása e
hónap 17-én délután bal órakor lesz a Lipót-
utczai uj városháza közgyülési termében, Halmos
János polgármester szivesen engedte át a Buda-
pesti Újságírók Egyesületének e czélra — még
pedig a még hátralevő mind az öt huzásra — a
közgyülési termét, ahol az érdeklődő közönség is
jelen lehet. A sorsjáték iránt egyre fokozódó ér-
deklődés nyilvánul s a közönség nagyban vásárolja
a sorsjegyeket, melyek tudvalevőleg az összes
huzásokra érvényesek és ötven krajczárért minde-
nütt kaphatók.

— Halál az utczán. A mai nap folyamán
két hirtelen haláleset is történt a fővárosban,
mind a kettő a nyilt utczán. Az egyik délelött
történt a Károly-köruton. Egy öreg, ismeretlen
ember bement egy Károly-köruti ruhakereskedésbe,
és ott bevásárlásukat tett. Csomagjával a muzeum-
körut felé tartott, s amint a Károly-körut tizen-
negyedik számu háza elé ért, ott hirtelen össze-
esett, és mielőtt még segíthettek volna rajta, meg-
halt. — Délben a telep-utcza ötvennyolczadík
számu háza előtt történt ilyen szerencsétlenség.
Egy hatvanévesnek látszó nő lett itt rosszul, és
mire orvos érkezett, szintén meghalt. Nem találtak
nála semmi irást, amiből kilétét megállapithatták
volna. Mindkét holttestet a bonczoló-intézetbe
szállitották.

Napirend.
Naptár: Péntek, január 13. Római katholikus:

40 katona. — Protestáns : Vidor. — Görög-orosz:
(január 1.) Ujév 1898. — Zsidó: Schebat 2. —
nap kél: 7 óra 20 perczkor, nyugszik: délután 4
óra 16 perczkor. — A hold kél: reggel 8 óra 15 percz-
kor, nyugszik délután 6 óra 37 perczkor.

A miniszterelnők fogad délután 4—5-ig.
A főváros középitési bizottságának

d. u. 4 órakor az ujvárosházán.
A föváros pénzügyi és gazdasági bizottsá-

gának ülése délelőtt 10 órakor a régi városházán.
Téli tárlat az uj mücsarnokban, nyitva dél-

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

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

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

Szabadalmi levéltár (Erzsébet-körut. 19.) nyítva
délelött 9-1-ig.

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

Szilágyi Sándor meghalt
— 1827—1889. —

Két nagy alakja dőlt ma ki a magyar tudo-
mányos életnek : kora hajnalban Silberstein-Ötvös
Adolf és éjféli tizenegy órakor Szilágyi Sándor.

Szilágyi Sándor a magyar tőrténetirók doyenja
volt. Histórikusaink nagyrésze töle tanulta a ma-
gyar történelem tudományát és történeti irodal-
munk javarésze az ő nagy elméjének és a magyar
föidet szerető lelkének közös adománya.

Viharos időkben lépett a közpályára Szilágyi
Sándor. Huszonegyesztendős korában, 1848-ban beál-
lott szülővárosában, Kolozsváron, nemzetőrnek, s a
három esztendeig viselt jelentéktelen hivatalok után
végre szivvel-lélekkel szolgálatába állhatott' a ha-
zának. A nemzetőrségnél az élelmezési osztályhoz
osztották be s ez a különös, neki sehogysem tetsző
szolgálat hamar meggyőzte arról, hogy neki hiva-
tása szerint inkább tollal, mint karddal kell küz-
deni az ország javáért.

Igy született meg még negyvennyolczban
„Forradalmi mozgalmak Bécs—Pest—Kolozsvártt"
czimü könyve, amely rövid idő alatt elfogyott, de
ujra megjelent — Bécsben. Ez a könyv a lelkese-
dés mámorában papírra vetett krónikája a nagy
napok eseményeinek. A könyv nagy feltünést kel-
tett az egész országban és müvének hatása arra
birta a szerzőt, hogy Pestre jöjjön lakni, ahol
személyének és müveinek hatása is közvetlenebb
s igy nagyobb is.

A következő esztendőben "A magyar forra-
dalom napjai julius elseje után" czimü könyvét
adta ki. Ez a könyv két hónap alatt elfogyott s a
következö esztendőben még kétszer megjelent ma-
gyarul s egyszer németül is. A szerzőjük országos
hirre vergődött egy csapásra. A huszonkétéves
ifjut ünnepelték.

A forradalomról és - egyes szereplőiről irt
becses tanulmányok hosszu sora követte elsö és

müvét. Ezek azonban nem elégitették ki

tudományos ambiczióját. Szilágyi látta, hogy az
országban egy elég nagy és értékes irói gárda
vesztegelni kénytelen, mert nincsen tere, amelyen
dolgozhatna. Szilágyi meginditotta a „Magyar Em-
léklapok"-at, amelylyel el is érte czélját, de csak
rövid időre. A forróvérű, rajongó ifjut már koráb-
ban ki akarták tiltani Pestről, s csak atyja, a hi-
vatalos „Magyar Hirlap" szerkesztője, tudta nagy-
nehezen kieszközölni a kitiltó rendelet visszavoná-
sát. A "Magyar Emléklapok" azonban ujabb ve-
szedelmet hoztak rá. Haditőrvényszék elö való ál-
litással fenyegették, ha abba nem hagyná forra-
dalmi irányu müködését. A kemény fenyegetés előtt
okos dolog volt meghajolni, s a „Magyar Emlék-
lapok" megszünt.

A pesti rendőrség elött kompromittálva lévén,
nem tehetett egyebet, mint hogy pályázott a kecs-
keméti református kollégium tanári állására,, ahova
meg is választották. Ez 1852-en történt; a követ-
kező esztendőben már a nagy-körösi gimnázium-
ban találjuk, ahol igen jól érezte magát, mivel
pesti munkatársai kőzül többen, például Arany
János, Mentovich Ferencz, Salamon Ferencz, Bal-
lagi Károly és Szabó Károly is ott tanárkodnak.

A tanításon kivül történetírással is foglalko-
zott, miért az Akadémia 1858-ban levelező-tagjává
választotta. Ebben az időben kezdte megirni na-
gyobb történeti müveit: „Erdélyország története",
„Vértanuk a magyar történelemből", "Zrinyi Péter
és társai", „Báthory Gábor története", „Bethlen
Gábor trónfoglalása", a „Rákócziak kora és Erdély
története", mind rengeteg szorgalommal gyüjtött
adatok segitségével megirott müvek. Alig készült
el ezekkel, hozzáfogott Szilády Áronnal a török*
magyar emlékek kiadásához, amelyből kilencz kö-
tetet adott ki.

Negyvenéves korában, 1867-ben báró Eötvös
József a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz
nevezte ki titkárnak. Pestre való visszaköltözése
után még nagyobb szorgalommal látott hozzá a
történe líráshoz és a forrásmunkák sajtó alá ren-
dezéséhez. Ezután irta meg „Rákóczi és Bethlen"
czimü történeti rajzát, irt Bethlen Gáborról önálló
tanulmányt, „Rajzok és Tanulmányok" czimmel
két kötet kisebb történeti essayt, irt Erdélyről,
Lorántfí Zsuzsannáról, Alvinczy Péterről. Révay
Péterről, Nádasdy Tamásról, I. Rákóczi Györgyről,
IL Rákóczi Györgyről és ezeken kivül kis könyv-
tárra való becses történeti monográfiát és sajtó
alá rendezett különféle okmánytárakat. A „Száza-
dok, a magyar történelmi társulat közlönye, az
elsö magyar történeti folyóirat, 1875. óta az ö
szerkesztésében jelenik még. A "Történelmi Tár"
czimü, negyedévenkint megjelenő históriai lapot ő

índitotta meg 1878-ban és 1885-ben a „Magyar
Történeti Életrajzokat," amelynek már tizenhárom
kötete jelent meg.

Ezekkel a munkákkal vetette meg Szilágyi
Sándor a modern, tudományos szinvonalon álló
magyar történetírás alapját Könyveiért és az or-
szág minden tudományos lapjában szétszórtan
megjelent czikkeiért több izben volt része nagy
elismerésben. Tudományos munkálkodásának hono-
rálása volt, hogy 187S-ban az egyetemi könyvtár
igazgatójává nevezték ki, amely minőségében igen
sokat tett a könyvtár fejlődéseért. 1895-ben a ko-
lozsvári egyetem bölcsészeti kara tiszteletbeli dok-
torrá, 1896-ban a bécsi akadémia külföldi levelező
tagjává választotta. Ugyanebben az évben a király-
tól miniszteri tanácsosi czimet kapott, ezenkivül
pedig több tudományos társaság választotta be
vezetői sorába.

Ime, ez Szilágyi Sándornak nagy vonások-
kal megrajzolt képe. Az a nagytudásu és roppant
szorgalmu ember, aki a magyar történeti irodalom-
nak egy jelentékeny részét megírta, ma, hetvenkét
esztendős korában, hosszas betegeskedés után
meghalt. Halála mély gyászba borította a magyar
tudományos világot és a vezetésére bizott nagy
intézetet. Sírjára kettös fájdalommal nézünk: fáj
látnunk, hogy meghalt, mielőtt kipihente volna
ötven esztendő nagymunkáját és fáj az is, hogy
a magyar tudomány ezt a kiváló férfiát el-
veszitette.

Krivány bűntársai.
Az aradi árvapénztár sikkasztója, Krivány

— mint azt tegnap emlitettük — a bécsi rendőr-
ség előtt tett vallomásával ujabb irányba terelte a
bünvizsgálatot. Az aradiak lázas érdeklödéssel
várják az ujabb részleteket. Nemcsak a belügymi-
niszter által kiküldött hivatalnok, de a bécsi rend-
őrség és Nyiri, az aradi vizsgálóbiró is erősen dol-
goznak. A bécsi rendőrség most küldte le az
aradi királyi törvényszékhez átiratát, amely a le-
tartóztatás részletein kivül ujabb érdekes adato-
kat is tartalmaz.

Krivány megvallotta, hogy tizenhat éven ke-
resztül dézsmálta az árvák pénzét, tehát már
ellenőr korában. Elmondta, hogy deczember nyol-
czadikától tizenkettedikéig a bécsi Erzsébet-szálló-
ban lakott, hol Zombori Emil nevet használt.
Innen egy másik, alsóbbrendű szállóba költözött és
ott teljesen visszavonultan, jóformán senkivel sem
érintkezve, élt.

A bécsi rendőrség kipuhatolta, hogy Krivány
ez idő alatt női nevekre szóló poste-restante leve-
leket vett föl. A levelek tartalmát és íróját a rend-
őrség nem közli, azonban a leveleket bűnjelként
Kriványnyal, együtt (körülbelül 20-ika körül) Aradra
fogják szállitani. Ezek a levelek most már hatá-
rozottan arra engednek következtetni, hogy. Krivány,
mikor Bécsben volt, olyannal érintkezett, aki bi-
zonyára tudni fog arról, hogy h o 1 v a n a z el-
s i k k a s z t o t t p é n z m e g m a r a d t r é s z e .

Érdekes, hogy a bécsi rendőrség arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy Krivány jóformán maga
szolgáltatta magát a rendőrség kezére.

A bécsi rendőrség vizsgálatának eredményé-
vel szemben Aradon Nyiri vizsgálóbiró Krivány-
nak büntársait puhatolja.

Még akkor, amikor a sikkasztás ténye kide-
rült, Aradon az a hir járta, hogy Krivány valami
érdekes viszony fentartásával tette elviselhetőbbé
az utazás fáradalmait. Állitólag már Svájczban
együtt voltak. Mint utólag vélelmezik, Krivány
útitársa egy rendkivül szép és elegáns franczia
nő volt, kivel később élénk levelezésben állott.
Nagyon valószinü, hogy a bécsi rendőrség Corpus
delictijei között e nőtől is lesznek levelek.

A bünvizsgálathoz ujabb adattal egy név-
telen feljelentés is járult. A névtelen levélben
megjelölt adatok a lapunk tegnapi számában em-
litett Klombser-szálló eseményére vonatkoznak.
Erről a szállóról sok szó esett a mult év julius
havában, amikor Krivány sikkasztása köztudo-
másuvá lett. Krivány rendesen ott vett szállást s az
aradi rendőrség annak idején azonnal e szállóban
kereste a sikkasztóhoz vezető nyomokat. Talált
egy bőröndöt, de annak tartalmából nem birt el-
igazodni.

Most egy véletlen ujra feléje fordítja a figyel-
met. Közvetlen tudomással biró egyének azt be-
szélik, hogy Krivány elfogatása előtt nehány nap-
pal ebbe a szállodába tért és bizva a személyzet-
ben, melyet ő nem egyszer lekötelezettjévé tett,
azt hitte, hogy ott zavartalanul fog tartózkodhatni.-

Nagyon fontos dolog lehetett az, mely őt
arra birta, hogy Bécsbe visszatérjen, holott az in-
telligens és az ily ügyekben kitünő jártassággal
biró Krivány nagyon jól tudhatta, hogy mindent
koczkára tesz ezzel a tartózkodásával.

Az a fontos dolog egy nő, ki naponta felke-
reste ott Kriványt és vele órákon át volt szobájá-
ban. Kitudódott, hogy a szállodát egész napon el
nem hagyták és csak estefelé jöttek le, amikor
kocsiba ültek és elhajtattak. Krivány késő éjjel
jött haza ... egyedül.

Ez a hölgy Krivány elfogatása előtti napon
a szállodában reggelizett és eközben megszólitotta
a pinczért; .

- Mondja csak, van egy konduktorja ?
— Parancsára, asszonyom!
És előhozta a konduktort. A nő idegesen

lapozgatott a könyvben. A pinczér, látván, hogy
nincs elég jártassága a keresésben, megkérdezte,
hogy melyik vonatot keresi. ...

— Azt szeretném tudni, hogy mikor megy a
legközelebbi vonat Hamburg felé.
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A pinczér felűtötte a lapot és megmutatta a
menetrendet.

Az ismeretlen hölgy ezután fizetni akart és
a fizetöpinczért hívta.

A fizetés alkalmával pénztárczáját elővette
és abban a fizetöpinczér kétrét hajtott nagy csomó
ezrest látott.

A szállodában Kriványt még többen keresték
fel, de ezeket a titokzatos hölgy társaságában
senki sem látta.

A véletlennek ebben a szomoru ügyben nagy
szerep jutott. Ez a véletlen deritette ki ugyanis,
hogy a titokzatos hölgy Aradra is járt.

A névtelen följelentő levél szerint az a pin-
czér, aki a titokzatos hölgynek a vasuti menet-
rendet átadta, másnap is szolgálta ki a vendége-
ket. Akkor már elterjedt a hir Bécs városában,
hogy Kriványt a rendőrség elfogta. A kávéházban
egy vendég erről a szenzácziós elfogatásról beszélt
és az a pinczér egynehány felvilágositással szol-
gált a beszélgetőknek. Egyebek között azt is
mondta, hogy egy hölgy volt többszőr Kriványnál
a szobájában.

A pinczér ezután dolga után nézett és kis-
vártatva visszasietett a beszélgetők asztalához és
az ablakon kimutatva, egy épen kocsira szálló
hölgyre mutatott

— Ez, kérem, az a hölgy!
Az egyik ur kinézett az ablakon és hirtelen

eltávozott.
Későbben olyan nyilatkozatot tett az eltávo-

zott ur, hogy az a hölgy előtte ismerös, hogy a z t
a h ö l g y e t l á t t a A r a d o n is, de hogy
kicsoda, arról fogalma nincs.

Azt hiszik, hogy az a titokzatos nö, az el-
sikkasztott pénz jó részét magánál őrzi. Persze
teljes világosság ebben az ügyben csak akkor lesz,
ha Kriványt az aradi vizsgálóbiró is ki fogja val-
latni, vagy az is lehetséges, hogy a bécsi rendőr-
ség kezében levő levelekből az aradi bünvizsgálat
többet fog kibetüzhetni.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Nemzeti Szinház. Csillag Teréz hirtelen

megbetegedése miatt Somló „Királyi házasélet"
czimü vígjátékának holnapra, péntekre hirdetett
előadásán Gabriella szerepét Nagy Ibolya vállalta
e l ; az apród szerepét pedig ligeti Juliska fogja
játszani.

" Szegény emberek. Langmann Fülöp mun-
kásdrámája, a „Bartel Turaser", szombaton este
kerül először szinre "Szegény emberek" czimmel
a Népszinházban a következö szereposztás mellett:
Turaser Bertalan — Szirmai Imre, Turaser Albine
— P. Lukács Juliska, Zelber Anna — Eötvös Ste-
fánia, Adolfin — Siposné, Adolf —Horváth Vincze,
Meuxner — Kiss Mihály, Scbimmel — Szabó An-
tal, Kleppl — Lubinszky. A darab jelmezes főpró-
bája pénteken délelött 10 órakor lesz.

Judic asszony — nyomorban. A francziák
legnagyobb szubrettejeként ünnepelték egykor Ju-
dic Annát. Még csak néhány év előtt is diadal-
masan utazta körűl Európát, utba ejtette Buda-
pestet is és nálunk ugy, mint mindenütt, virág-
özön, taps, éljenzés fogadta. Az impresszáriók
egész vagyont fizettek egy-egy körutjáért, mert a
nagy Judic szép volt, hóditó volt, legelső a szub-
rettek közölt. Most pedig, bár alig mult el azóta
öt-hat év, Judic a legnagyobb nyomorban él.
Nemrégiben még csudájára jártak a Rue-Novelle-i
palotájának, ma pedig más emberek könyörűletes-
ségére szorul, hogy kielégithesse a legelemibb
szükségleteit. Párisban jótékonyczélu szinielőadást
akarnak rendezni a javára. Milyen másnak álmod-
hatta régente Judic asszony ezt az elöadást: az
utolsót, amelyen az ő neve szerepel!

Az Istenek alkonya — Siegfried nélkűl.
Triesztben történt. A Teatre Commmunale opera-
szezonját az "Istenek alkonyá"-val nyitották meg,
Grani tenoristával Siegfried szerepében. A teno-
rista még az előadás kezdete előtt bejelentette,
hogy rekedt és nem tud énekelni, de az igazgató
ragaszkodott az előadáshoz és azt felelte, hogy
énekeljen ugy ahogy tud. Triesztben nem lévén
opera-kávéház, ahonnan hosszabb pourparler-kat
indíthatott volna a müvész, mit tehetett volna mást,
elkezdte énekelni Siegfriedet. Egy darabig ment i s

az előadás, de már a második felvonásban telje-
sen elakadt. Grani meghajtotta magát és kiment
a szinpadról. Ez egy cseppet sem zavarta a töb-
bieket, a végső triót elénekelték szépen — Grani
nélkül A harmadik felvonásból pedig nem ját-
szottak mást, csak a gyászindulót. Az „Istenek
alkonya" tehát ezen az estén jobban bealkonyo-
dott, mint idáig bármikor.

FÖVÁROS.
(A javadalmi díjszabás.) A tanács ma délelőtt

tárgyalta a javadalmi díjszabásról szóló javaslatot.
Kifogás nélkül elfogadta és a pénzügyi és gazda-
sági bizottságnak adta ki véleménymondás végett

(Szent Gellért-kórház.) Az uj járványkórházat,
amelyet a főváros az építőmestertől tegnap vett
át, a tanács szent Gellértről nevezteti el. A tüzoltó-
utczai kolerabarak most fölöslegessé vált s a na-
pokban elégetik.

(A mult esztendő adója.) A fővárosban tavaly
17,540.196 forint adót fizettek be. Ebből 12,188.049
forint állami adó, 4,834.483 forint községi adó,
212.965 forint útadó és 59.695 forint kereskedelmi
és iparkamarai illeték volt.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Csalárd bukások. Sárkány Gyula, volt asz-

talos, a mult év elején divatáru-üzletet nyitott a
Krisztina-Tárosban. Az árukat hat havi hitelre
Tette. Öt hónap mulva azonban egyik hitelezője
megtudta, hogy az üzlet rosszul megy. Hirtelen
prezentáltatott tehát egy kétszázforintos bianco-
váltót. Ez elég volt az ingatag alapon felépült
czég megbuktatására. Sárkány vesztét látva, még
aznap délután eladta az üzletet segédjének, Lusztig
Ödönnek. Ez meg harmadnap hatszáz forintért egy
harmadiknak adta el az üzletet. Természetesen a
hitelezők teljesen kicseppentek és mintegy két-
ezer forint kárt szenvedtek. Ezért csalárd bukás
miatt tettek Sárkány és Lusztig ellen feljelentést.
A budapesti büntető tőrvényszék ma Haupt Albin
biró elnöklése alatt tartott végtárgyaláson Sárkányt
csalárd bukásért nyolcz havi, Lusztigot bünrészes-
ségért két havi fogházra itélte. Az elitéltek feleb-
beztek az itélet ellen.

Christian Antal torontál-szécsányi fakereskedő
mult évben 16.000 forintnyi passzivával csődbe

jutott. Christian azonban, noha fizetési kötelezett-
ségeinek nem tudott eleget tenni, hitelbe folytatta
a vásárlásait s adósságait növelte. Amikor aztán
hitelezői megrohanták, elment Gille József községi
jegyzőhöz s közölte vele tarthatatlan vagyoni vi-
szonyait s felkérte, hogy vagyonának a hitelezők
elöl való elvonása és megmentése czéljából nyujt-
son neki segédkezet. Gille engedett a kérésnek
és Christíán feleségével egyetemben két darab
kétezernégyszáz forintos kötvényt állitott ki, melye-
ken mint adós Christian, mint hitelező Gille sze-
repelt. Ezt az alkövetelést azután Gille telekköny-
vileg bekebeleztette Christian ingatlanaira. A nagy-
becskereki törvényszék Christiánt csalárd bukás,
Gillét pedig, mint a csalárd bukásban való bűn-
segédet helyezte vád alá és Christiánt másfélévi,
Gillét pedig hathónapi börtönre itélte. A királyi
itélőtábla ezt az itéletet helybenhagyta. A kuria
Christian büntetését egy évre, Gilleét pedig két-
havi fogházra szállította le. A kuria intézkedett,
hogy Christiánt, aki a vizsgálati fogsággal már ki-
töltötte büntetését, haladéktalanul szabadlábra
helyezzék.

— Az aninai vérfürdő. Az aninai bányatelep
az osztrák-magyar államvasutak társaságának tu-
lajdona. A társaság 1896. január elsején a bánya-
társláda alapszabályaiban valami módosítást esz-
közölt és pedig a bányászok terhére. A munkások
a változott helyzetben nem nyugodtak meg, depu-
tácziót küldtek a bányaigazgatósághoz, a kormány-
hoz, s amikor ez nem használt, kimondták a
strikeot. Január 20-án Willigen Sándor gyárigazgató
Aninára érkezett. Amikor a munkások ennek hirét
vették, több ezer főnyi tömegben összegyültek az
igazgatósági épület előtt, s a régi alapszabályok
helyreállitását követelték. Az igazgató kijelentette,
hogy a zendűlő munkásokkal csak akkor tárgyal-

hat, ha néhány bizalmi férfiut küldenek a megbe-
szélésekhez. Ez meg is történt. A bizalmi férfiak
nem sokára azzal a hirrel érkeztek vissza társaik
közé, hogy az igazgató megígérte a munkások jo-
gos kérésének támogatását A megbízottak válasza
azonban nem elégítette ki a tömeget, amely most
már irásbeli igéretet akart az igazgatótól. Egyesek
még lázították is a bányászokat, akik fenyegetve
tömörültek az igazgatósági épület körül. Willigen
igazgató nyomban csendörökért küldött, s mikor a
bányászok már igen közel voltak az igazgatósági
épülethez, kiadta a rendelkezést, hogy a tömeget
szorítsák vissza. Ez volt az első szikra, mely a
lázadás tüzét lángra lobbantotta.

A bányászok vérszemet kaptak, s két mun-
kás megtámadta Holló Lajos csendőrhadnagyot. E
pillanatban a veszély oly nagy volt, hogy Holló
elérkezettnek látta a tüzelésre való időt. Kiadta a
jelszót s a csendőrök mindaddig lőttek, mig a
felizgatott nép egészen vissza nem vonult. Me-
nekülésük közben kit elölről, kit hátulról ért
egy-egy gyilkos golyó és tizenegyen a munkások
közül holtan maradtak a téren, huszan pedig su-
lyos sérüléseket szenvedtek.

A fehértemplomi törvényszék, amely előtt
ebben az ügyben a végtárgyalás lefolyt, Vell
Jánost, Bilek Mihályt, továbbá Kapizot és Müllert,
a négy fővádlottat, hat-nyolcz hónapi börtönre,
Hilovszkyt és Vodraska Máriát két-két hónapi fog-
házra itélte hivatalos hatalom és magánosok ellen
elkövetett erőszak miatt, Kralikot és Langot ki-
hágás miatt nyolcz-nyolcz napi fogházzal sujtotta.

A királyi itélőtábla helybenhagyta a törvény-
szék itéletét. A királyi kuria, amely Naményi
József kuriai biró előadása mellett ma délelőtt
foglalkozott az ügygyel, hiányosoknak találta a
fölterjesztett iratokat, s ezért az aktákat kiegészí-
tés végett visszaküldte a fehértemplomi törvény-
székhez.

« Ujpesti dráma. Papp Lajos timárlegény
Losonczon megismerkedett Tatár Erzsébettel s ha-
lálosan beleszeretett a csinos leányba. El is akarta
venni, de a szülei kitagadással fenyegették, ha
nem választ magához s a családhoz méltóbb fele-
séget. De ő mindamellett hü maradt a leányhoz
s a házasságot arra az időre halasztotta, amikor
majd a maga emberségéből is családot alapithat.
1897 deczemberében Budapestre jött s munkát ke-
resett. Tatár Erzsébet utána ment s elszegődött
egy ujpesti kávéházba kasszirnőnek. Ebbe még
csak belenyugodott volna a szerelmes legény, de
amikor észrevette, hogy Tatár Erzsébet szive má-
sokra is hallgat, elhatározta, hogy a leányt meg-
öli. Egy utolsó találkozást kért tőle s a leány
meghívta őt magához. Együtt töltötték az éjszakát
s amikor Papp Lajos reggel fölkelt, elmetszette a
még alvó leánynak a nyakát. Aztán kikutatta a
zsebét és hatvan krajczárját a leánynak magához
vette. Papp Lajos önként jelentkezett a bíróság-
nál, amely szándékos emberölésért és lopásért
vonta felelősségre és t i z e s z t e n d e i f e g y -
h á z r a itélte. A királyi tábla B u r g Lajos biró
előadása alapján ma t i z é v i é s h á r o m hó-
n a p i f e g y h á z r a v á l t o z t a t t a á t a
büntetést.

Sikkasztó előljáró.
A budapesti büntető törvényszék vádtanácsa

Vesztróczy István volt előljáró és özvegy Nagy
Ferenczné ügyében meghozta vádhatározatát. E
szerint Vesztróczyt a büntető törvénykönyv 379.
szakaszába ütköző és 380. szakasza szerint minő-
sülő hat rendbeli csalás miatt, özvegy Nagy Fe-
rencznét ugyancsak hat csalási eset és azonfelül
még három külön csalási eset miatt helyezi vád
alá. A vádhatározat terjedelmes indokolása a kö-
vetkezöket tartalmazza:

Özvegy Nagy Ferenczné született Bauer
Róza, egy hivatalnoknak 324 forint évi nyugdijat
élvező, vagyontalan özvegye, 1896-tól kezdve rö-
vid egymásutánban adósságokkal tulterhelt bér-
házakat vett meg. A nagymérvü jelzálogterhek
folytán a vétel tulajdonképen a terhek átvállalá-
sából állott. Az esetleges és néhány ezer forintból
álló tényleges vételi összegre pedig Nagyné vagy
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fizetett egy csekély összegel, vagy pedig rövid le-
járatu váltótartozást vállalt ennek megfizetésére.

Tulajdonosa lévén a háznak, sőt még ezt
megelőzőleg is a még csak megvenni szándékolt
házhoz, felügyelőt, gondnokot, vagy házmestert
keresett, akiktől nagyobb összegü óvadék nyujtá-
sát követelte. A hirlapilag hirdetett állásokra szá-
mosan jelentkeztek, akikkel Nagyné le is tétette az
óvadékokat. Nem sok idő mulva azonban a házak
vételáráról szóló rövid lejáratu váltók és egyéb
terhek esedékesek lettek. Nagynénak természetesen
eszeágában sem volt a váltókat kífizetni és igy a
hazak bérjövedelme biztositás alá kerülvén, a biró-
ság nevezett ki oda gondnokokat. Nagyné erre azt
eszelte ki, hogy hamis nevek alatt ujra magához
váltotta a házakat. Vesztróczy István mindebben
segédkezetet nyujtott. Közös háztartásban, benső
viszonyban élt az özvegygyel és a csekélyebb mü-
veltségű asszony helyett ő vezette a levelezést.
Előljárói tekintélyét is latba vetette Nagyné mel-
lett, amikor egyik-másik jelentkező gondnok gya-
nakodott.

Igy közremüködött Vesztróczy Nagynéval ab-
ban az esetben, mikor 1897. május 27-én Genát
Gyulát az örömvölgy-utcza 17/a. számu házhoz
házgondnokul fogadta fel. Ötezer forint óvadékot
adattak maguknak, még pedig kölcsön formájában.
Genát csak két nap mulva tudta meg, hogy a ház
birói zár alatt van és nem birja meg a telekkönyvi
betáblázást. Az ötezer forintról Yesztróczy és
Nagyné váltókat adtak ugyan, de a pénzt soha
vissza nem fizették. Klimó Gézát a csalogány-utcza
37. szám alatti házhoz fogadta fel házgondnoknak.
Klimó csak az 5000 forintnyi óvadék lefizetése
után tudta meg, hogy Nagyné már elcserélte ezt
a házat. Pénzéből 2000 forintot kapott csak vissza.

Ilyen módon csapták be Izsák Istvánt 2600
forint és Frey Lajost 4000 forint erejéig. Végül
pedig 1893. április 17-én Schey Károly mérnöktől
Tettek át 6000 forint óvadékot, de rajtavesztettek,
mert Schey volt az, aki ellenük a feljelentést
Tompa Antal ügyvéd utján megtette.

A hatodik közös csalási eset az volt, ami-
kor Nagyné „I. magyar sportintézet részvénytár-
saság" czég alatt sportintézetet nyitott és Veszt-
róczy felügyelőül szerződtette Just Pétert, akitől
1600 forint letéteményt vettek át.

Hasonló esetek azok, melyekben özv. Nagy
Ferenczné egyedül van vádolva. Az egyik a sport-
intézettel áll kapcsolatban, a másik kettő pedig a
ház-szédelgéssel.

Meg kellett szűntetnie az eljárást a törvény-
széknek hat esetben, részint mivel a panaszosok
feljelentésüket visszavonták, részint pedig — kellő
bizonyitékok hiján.

A vádhatározat végül mindkét vádlottra
nézve f e n t a r t j a a v i z s g á l a t i f o g s á g o t .

A HIVATALOS LAPBÓL
Kinevezések. Az igazságügyminiszter Kaló Mik-

lós gyöngyösi járásbirósági joggyakornokot a kalocsai
törvényszékhez és Pollák Mihály budapesti törvény-
széki joggyakornokot a nagyajtai járásbirósághoz al-
jegyzökké : Reichmann Ármin sásdi járásbirósági te-
lekkönyvi betétszerkesztő szakdijnokot a kisvárdai,
Szabó Lajos csendör számvivő örmestert a debreczeni
és Boldis János 1-t-ik honvéd gyalogezredbeli számvivö
őrmester igazolványos altisztet a rimaszécsi járásbiró-
sághoz irnokokká nevezte Id. —A budapesti itélőtábla
elnöke Kármán Elemér ügyvédjelöltet a. budapesti ki-
rályi itélőtábla kerületére dijas gyakornokká ne-
vezte ki

Árverések a fővárosban. Petrovits M. ingósá-
gai IV. Sütö-utcza 6. január 14. Tiringer Vincze ingóságai

VII. Erzsébet-körut 17.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

New-York, január 12.

Sütö-utcza6.. január 13. Dr.Hartmann
Vilmos ingóságai VII. Erzsébet-körut 23. január ÍZ.
Strohmayer Gyula ingóságaiVIII.. Jázmin-utcza 21. ja-
nuár 13. Götz József ingóságai I I . Trombitás-ut január
14. Weisz Mórné ingatlana V. Alkotmány-utcza 22.
február 21. Ős Budavár ingóságai VII, Erzsébet-körut
12. és VI. Városliget január 17.

Pályázatok. ("Budapesti Közlöny" 9. száma.)
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Mezőgazdáság.
A borhamisítások. A mesterséges borok ké-

szítésének és azok forgalmi behozatalának tilal-
mazásáról szóló 1893: XXIII. törvényczikk alapján
Budapesten alakitolt állandó borvizsgáló szakértő
bizottságnak az 1898. év I. félévi müködéséről a
kereskedelmi miniszterhez felterjesztett jelentése
szerint az emiilett félévben a törvény értelmében
eljáró hatóságok közül 63 hatóság 138 féltói szár-
mazó 495 különféle bor, illetve mübormintát kül-
dőtt fel nevezeti bizottsághoz, amely valamennyi
minta felett szakvéleményt mondott. Az emlitett
495-féle folyadék kőzül a bizottság 186 esetben
állapitotta meg, hogy az illető ital tiltott módon
készült mesterséges bor, 5 esetben pedig azt
észlelte, hogy az illető italok elnevezése az 1893:
XXIII. törvényczikkbe, illetőleg a végrehajtási ren-
deletbe ütközött. A mult év I. felében tehát ősz-
szeszen 74 féltől származó 191 minta, vagyis a
megvizsgált minták 48 százaléka esett kifogás alá.
A hamisítás legtöbb esetben vizzel történi; a til-
tott módon készült fenti 186 ital kőzül 103 eset-
ben a hamisitás csak vizzel, 6 esetben vizzel és
a megengedettnél nagyobb mennyiségü tiszta szesz-
szel, 2 esetben tulságos mennyiségü szeszszel, 3
esetben vízzel és szőllőczukorral, 10 esetben viz-
zel és borseprővel, 2 esetben viz-, szesz-
és seprővel, 4 esetben vizzel és gliczerin-
nel, 2 esetben vizzel, seprővel és szaliczilsav-
val, 7 esetben szeszszel és fuzinnal, 1 esetben
keményitőczukorral és szaliczilsavval, 1 esetben
vizzel és szacharinnal, 5 esetben vizzel, szeszszel
és gliczerinnel, ezeken kivül 4 esetben a bor
szacharin, 6 esetben keményitőczukor, 2 eset-
ben kénsav hozzátételével készitve találtatott ,to-
vábá 26 esetben a bor teljesen mesterséges uton
állíttatott elö, mig egy esetben az illető borminta
mesterségesnek volt kijelentendő azért, mert mes-
terségesen készitett bort természetes borral és égy
esetben természetes bort törkőlyborral vegyítettek.
Végűi 3 esetben a bizottság á bor elkobzását hozta
javaslatba, mert, habár az illető minták nem bizo-
nyultak mesterségeseknek, annyira romlottak vol-
tak, hogy közfogyasztásra való felhasználásuk köz-
egészségi érdekből veszélyesnek mutatkozott. A be-
küldött borok elnevezése 5 esetben adott okot ki-
fogásra és pedig 3 esetben törkölybort a többi
rendes borok közt a szabályszerü, megjelölés
nélkül találtak raktározva, egy esetben pedig
"pezsgö" név alatt forgalomba került ital csak
mesterséges borból előállított olyan italnak bizo-
nyult, melyet még „habzó bor" elnevezéssel
sem lett volna szabad ellátni; még egy másik
esetben tokaji jelleg nélkül került egy különben
is mesterséges bor „tokaji" elnevezéssel forgalomba.
Ezekén kivül a bizottság az esetben nem tudta
kétségtelenül megállapítani két illető minták mes-
terséges voltát s ez okból felkérte az illetékes ha-
tóságot, hogy a kihágási eljárás folyamán igye-
kezzék a valóságot kideriteni. A fentebb elősorolt
bor- illetve mübormintákon kivül a hatóságok
tizenkét olyan anyagot küldtek be megvizsgálás
végett melyeknek a borkezelésnél való felhaszná-
lása gyanusnak mutatkozott. A megejtett vizsgá-
latok eredménye szerint az emlitett anyagok kőzül
4 minta karamelnek, 1 minta, safflonmk, 1 minta
borban feloldott vizahólyagnak bizonyult; továbbá
1 esetben káfrányfesték, 2 esetben borkősav, 1
esetben .rizlísg-bouquet", 1 esetben „villányi vö-
rös bouquet" és egy esetben ürmősesszenczia ta-
láltatott, mely anyagok kőzül az első háromnak
borhoz keverése a fennálló rendelet értelmében
meg van engedve, mig a többinek felhaszná-
lása tilos.

Ipar és kereskedelem.
DéilgyBmölcs-aukc2ló. A Magyar Kereskedelmi

Részvénytársaság tegnap tartott aukezióján 12000
láda narancsot, czítromot és mandarint adott cl a
következő árck mellett: N a r a n c s 160-as 2 50—
3 25 forfni, 200-as 225—275 firint, 300-as275-^
3 7 5 forint. 360-as 275—3*75 forint; — Vér-
p i r o s á r u 300-as 6.50—855 forint; 360-as
6£Q—8-25 farinL — M a n d a r i n

—-2oO forint, 100-as 1-25—2-50 forint. — C z i t -
r o m 300-as 2-75—325 forint, 360-as 2-75—3:50
forint. A legközelebbi aukezió e hónap 19-én,
csütörtökön lesz, amely alkalommal 10.000 láda
narancsot, czitromot és mandarint kínálnak tV
adásra. ^ _ _ ^

Kőbányai sertésplacz, jan. 12. Magyar elsö-
rendü : öreg neliéz (páronkint 400 kilogrammon .
felüli sulyban) 45*5—46 kr.-ig. Közép (páronkint
300—400 kilogramm sulyban) 45—46 krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 820 kilogrammon felüli
sulyban) 48 5—49 fcrig. Közép (páronkint 251
320 klgrig terjedő sulyban) 48—485 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedő sulyban; 47—48
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint260 klgr. felüli sulyban
47—47-5 krajczárig,' közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 46*5—47 krajczárig. Könnyü
páronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban 44.—45.
krajczárig. Seriésiótszám: 1898. jan. 10. napján
volt készlet 32958 darab, január 11-én felhajtatott
96 darab, január l l ón elszállittatott 303 drb,
január 12-ére maradt készletben 32751 darab.
A hizott sertés üzletirányzata változatlan.

Budapesti konzum-sertósvAsar, jan. 12. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levö székesfővárosi
konzum-sertésvásárra 1899. január 11-én érkezett
984 drb. Készlet 734 darab, összes felhajtás 1718
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 935 drb,
elszállittatlan maradt 777 drb. Napi árak: 120—180
kilós 42—44 krajczár, 220—280 kilós 43—45 kraj-
czár, 320—380 kilós 43-5—45 kr, öreg nehéz 42—44
krajczár, malacz 38 krajczár.— A vásár han-
gulata élénk volt. «

Budapesti szurómarhavásár, január 12. (A
budapesti közvágóhíd és marhavásári igazgatóság
jelentése.) Felhajtatott 165 darab belföldi, 12 da-
rab növendék élő borju, 45 darab élő bárány
95 darab belföldi, 26 darab galicziai, — darab
tiroli, 28 darab bécsi, 307 darab ölött bárány. A
vásáí- hangulata vontatott volt. Jegyzett árak: Élö
belföldi borju 34—44 forintig. Növendékborju 18—
23 forintig. Ölött borju : belföldi 38—44 forintig,
kivételesén — forintig. Galicziai 36—44 frtig. Tiroli
— forintig. Bécsi 38—44 forintig. Élő bárány
5—8.-r- forintig, ölött bárány 5—7.50 forintig
páronkint.

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár
január 12. (A budapesti közvágóhíd- és marhavá-
sár-igazgatóság jelentése.) Felhajtatott: 125 darab,
ugymint: jármos ökör, elsö minőségü — darab,
közép minőségü 12 darab. Fejős tehén tarka 53
darab, bonyhádi 60 darab. Fejős tehenekre kevés
vevő volt, az árak darabonkint 5—10 forinttal ha-
nyatlottak. Következő árak jegyeztettek: Tarka, ke-
vert származásu tehén 70—110 forintig, bonyhádi
tehén 120—160 forint darabonkint.

Budapesti vágómarhavisár, január 12. (A
budapesti közvágóhíd- és marhavásár-igazgatóság
jelentése.) Felhajtatott 2400 darab nagy vágómarha,
nevezetesen: 1215 darab magyar és tarka ökör, 494
darab magyar és tarka tehén, 445 darab szerbiai
ökör, — darab boszniai ökör, 66 darab szerb
tehén, 90 darab bika és 88 darab bivaly, —
darab boszniai tehén. Minőség szerint: 651 darab
elsörendü hizott, 1591 darab középminőségü eV
158 darab alárendelt minőségü. — Miután idegen
vevők részéről a kereslet megcsökkent és a helyit
fogyasztás nem igen emelkedett, á mai vásár han-'
gulata lanyha volt. Mindamellett jobb minőségül
ökrök és fiatal gömbölyü közepes minőségü ökrök
ára változatlan maradt s csupán silányabb minő-
ségek ára hanyatlott 100 kilogrammonkint 0.50—1
forinttal csökkent Jegyeztettek:, hizott magyar és
tarka ökör, jobbminőségü 29—32 forintig, hizott
magyar és tarka ökör, középminőségü 24—29 fo-
rintig, alárendelt minőségü magyar, és tarka ökör
20—24 forintig, kivételesen tarka tehén 31.50 fo-
rintig,'magyar tehén középminőségü 20—30 fo-.
ntíg, szerbiai ökör, jobb minőségü 22—28 forintig/
szerbiai ökör középminőségü 19—21 forintig,
szerbiai bika 22—30 forintig, szerbiai bivaly *Í6—
20 forintig. Métermázsánkint élősúlyban.

Pénzügy.
A központi hitelszövetkezet Az országos köz-

ponti hitelszövetkezetnél rendszeresített tiszti aHá*
sok betöltése végett az igazgatóság nem ir ki pá-
lyázatot, miután pályázat hirdetése nélkül is mini*
egy 300 kérvény érkezett be áUas elnyerése végett.
Az intézetnél egyelöre-hat tiszti állás rendszeresít-
tetett s ezek a kérvényezők sorából már betöltet-
vén, a netáa. még beérkező pályázati. kérvényeket .
az illetőknek egyszerüen visszaküldik. Az intézet
titkárává bellusi Baross Géza a magyar királyi
postatakarékpénztár jeles titkára és értékpapir-
osztályának vezetője neveztetett ki, ..akit szakkö-
rökben mint kitünő munkaeröt ismernek és be-
c s ü l n e k
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Sorsolás.
Magyar királyi osztálysorsjáték. Ma délelött

volt az osztálysorsjáték harmadik osztályának a
befejező huzása a Vigadó kistermében. A követk-
ezö számokat huzták ki : 300OO kú-ranáí nyert :
12Ő&2. 5 0 0 0 koronát nyert: atÜCŐ. 20O0 koro-
nát nyertek: GSlíf 10470 oI41Ö 60505. 1OOOkoro-
nát nyert- 7:j.o:j.">. 5 0 0 koronát nyertek: 2240
7S27 '8606 992!) 14937 16645 16&2$"2095S 25012
iíöOOI 2í?>78 34370 41042 513ÖÖ 5Ö674 53821
57702 73473 73629 91637 94417.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, január 12.

A márcziusi és októberi határidők.
Legföbb vívmánya volt az 1897-íki év január

haviban megtartott tözsdeankettnek ez egyhónapos
határidő beczikkelyezése. Kimondották a halálos
itéletet a tavaszi és az őszi torminusokra és még
ugyanazon évben módosították e tekintetben a
szokványokat. Az uj usanceok e része pedig tavaly
szeptemberben esett át a tüzpróbán. Élénk emlé-
kezetben van még, hogy mily eredménynyel. Rém-
ségesen becsipték a contreminet, amely még nem
ismerte volt fel a maga teljességében az egyhóna-
pos szállitási időben rejlő immínens veszélyt. Köz-
vetetlenül erre nagyobbszabásu mozgalom indult
meg a borzén — annak idején megemlékeztünk róla
— amely odairányult, hogy a kéthónapos terminns
reaktiváltassék. De hát nem lehetett: a szokványok
határozottan perhorreskálták. Akkoriban aztán va-
lami megegyezésféle jött létre több czég és ügy-
nök kozott és e megállapodás folyományaként ma
a gabonacsarnokban a következö hirdetményt kö-
röztették, amelyet a maga fésületlen magyarságá-
ban ime bemutatunk.

Nevezettek mult ér október hónap 6-án
beleegyezésüket adták a következö nyilatko-
zathoz:

Mi alulirottak mai napon közösen abban
állapodtunk meg, hogy szokvány-buzánál], szok-
vány-rozsnál és szokvány-zabnál ugy az 1899.
évi termésből, mint az ezután ke-vetkező felüté-
sekből, Budapesten, az Gszi és tavaszi határ-
időket, mint október és április hónapokban szál-
litandók és átveendők fogjuk értelmezni és kö-
telezzük magunkaL, hogy jelem megegyezést szi-
goruan be iugjuk tartani.

í-50 aláirái.)

Már most értse ki mindeiaki ebböl aií,
amit jónak talál, a fantáziának nem szabunk batárt.
Setr»mi esetre sem lehet e Ted- és daczszöTetsé'jet
áronban odamagyarázni, hogy ,Qevezettek" ezen-
tul nem fognak többé szeptemberi batáridőkkel
foglalkozni, mert tudomásnak szerimt ..nevezettek"
nagyobb részének már is van engagensentja szep-
temberi gabonában: alkalmasint ugy interpretálják
az illetők a megegyezést, hogy hát gabonái szabad
szállitani márcziusban is, aieg szeptemberben is,
csak — a nyilatkozat szerint — határidőket nem.

Arni a msi üzletet üietí. az a változatosság
kedvéért ismét szilárd volt. Ugy a készára, mint
a batári jöícrgalomban azonban ar e heti árresz-
te; égnek csak egy részét pótolták ki.

Buziból elkelt vagy 25000 metermázsa, körte
több fétel abból a triörózött szerb Lazából, ame-
lyet a mult szeptemberijén kötések fejében átvet-
tek. A2 árak üt krajczárral emelkedtek.

A többi czikk effektív forgalmában nem
rolt árváltozás.

A határidűpiaezan a márczhisí buza 9"50
"űriatOB, a rozs S 10 forinton, a tengeri 4"90 fo-
rinton zárai. Tehát arsig a kenyénaagrak árai
4—5 krajczárral emelkedtek, aádig a tengeri kur-
zusa ma megállapodott.

Elöfordult k
Buza. Tiszavidéki: l€0 mm. 76 k. 10.37

frton. 100 mm. TT k. 10.37 Irton. 100 mm. 79
k. 19.37 frton. 200 mm. 79 k. 10.31 frton, 100
ram. 79 k. lö.3i frton. 2C*Í» mm. 7S k. 10.37
forinton. 160 mm. 76 k. 20.10 frton, 100 mm. 77
fc. 10.20 írton. I«jK> Etns. 79 Ir. 10.35 frton, 100,
mza. 77 k. iO.2.3 fr ten, 16*) mm. Tá k. 1Ö30

frton, 100 mm. 75 k. 9.75 frton, mind három
hónapra.

Bácskai: 100 mm. 76 k. 10.20 frton,
10G mm. 72 k. 9.55 forinton, mind három
hónapra.

Pestvidéki: 600 mm. 78 k. 10.40 forin-
ton, 500 mm. 78 k. 10.40 forinton, 200 mm. 79
k. 10.20 frton, 100 mm. 77 k. 10.12 frton, 100
mm. 73 k. 10.15 frton, 100 mm. 78 k. 10.20 fo
rinton, mind három hónapra.

Felsőmagyarországi: 100 mm. 77 k. 9.60
forinton, három hónapra.

Dunavidéki: 400 mm. 74 k. 9 70 forinton,
három hónapra.

Felvidéki: 200 mm. 76 k. 10.— frton, 200
Din. 76 k. 9.95 forintonmind három hónapra.

Tiszavidéki: 100 mm. 81 k. 10.20forinton,
hárem hónapra.

Raktári : 2620 mm. 76 k. 10.12 forinton,
2000 mm. 77 10.10 frton, 8700 mm. 77 k. 10.20
frton, mind három hónapra.

Szerbiai: 3100 mm. 77 k. 8.45 frton,
1800 svm. 77 k. 8.45 frton, 3500 mm. 76. k. 8.06
frton, szállitásra.

Ujvidéki: 3100 mm. 77 k. 10.— forinton,
három hónapra.

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

Zab: 100 mm. Budapest 6.02 forinton, 100
mm. 5.95 forinton, készpénzben.

T«ngerl. 230 mm. Szarvas 4.25 frton, 100
mm. Versecz 4.— frton, 300 mm. Budapest par,
4-55 frton, készpénzben.

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

Hivatalos készárajegyzések.

Ina 6 tiszarid.

100 klgr. _=
készpénz* \

ára

MttfrUf

. pestfidétt 74

n a

O l

I 1 !
I 3

74 —. .— 76
76 10.05 10.15 77
73 10.30 10.40 79
80 10.55 10.60 81
74 —. .— 75
76 10.— 10.10 77
78 10.25 10 35 79
80 10.50 10.55 61
74 —. .— 75
76 10.05 10.15 77
78 10.39 10.40 79

* 80 10.55 10.60 61
elsörendQ TU—72 8.15 8.20
raásodr. . 8.05 8.10
takarni. 60—62 6.10 6.40
szeszföz- 62—64 6.70 7.50

sörfőzésre 64—63 7.70 8.50
— 8 9 - 4 1 5.70 6.05

100 klgr.
készpénfr

ára

frtoHrtig

9.85 1 0 —
10.20 10.25
10.45 10.50

9.80 9.95
10.16 10.20
KUO 10.45

9.85 10.—
10.20 10.25
10.45 10.50

bánsági —
másnemü —

5.Ő5 5.60
6.50 5.55

Leszámol*
árfolyamok

káposzta — — . .—
másnemü — —.— —.—

0 :i
Hivatalos hatAiidijjegyzések.

Déü Uxada zátUtk
H«tárd> jaanár 12-én január 11-éa

péas éra pHif én
.márcáos 9.51 9.53 9.46 9.47 —,
.áprüis 9.38 9.40 933 9.34 —.
október — . — — . — — . — -
november — . — — . — — . — —.— —,
márczius 6.09 8.11 8.07 8.09 —,

, április —•.— —.— —.— -
, október — . — — . — — . — -
november — . — —.— —.— -

tengeri . május 4.90 4.92 4.89 4.91 —.
. november—.— —.— —.— -
. október —.— —.— —.— —.— —,
márczius 5.80 5.82 5.76 5.78 —,
október —•— — . — — . — -

. november —.— — . — —.— -
aagusztus 12.25 12 35 12.20 12.30 —.

buza

rozs

e b

repcze
Előfordult batáridő kötések.

Délelött. Buza márczius 9.46—53—9.51
forinton, április 9.33 — 32—40—9.39 forin-
ton. 3 — Rozs márczius 8.09—13—8.10 fo-
rinton.— Tengeri május 4.90—92—4.90 forinton.
Zab márczius 5.79—5.82 forinton.

Délután. Buza márczius 9.52—54—9.51 fo-
rinton, április 9.40—42—9.39 forinton, október —
forinton, —£ Rozs márczius 8.13—8.10 forinton.
— Tengeri május 4.91—4.90^ — Zab márczius
5.82^—5.80 frton. Repcze augusztusra 12—25 frton.

Raktárállomáoy:
Közraktár: Buza 162500 mm. Ross 10900

mm. Árpa 62100 mm. Zab 38900 mm. Tengeri
6600 mm. liszt 10200 mm.

Raktárház :Buza 72843 mm. Rozs 6176 mm.
Árpa 906 mm. Zab 4185 mm. Tengeri — mm.
Liszt 1510 mm.

Siloa : Buza 27800 mm.
Gabonaforgalom*

1899. január l l .
érkezett elszállittatott

metermázsa
6623 —

804 —
1487 —

buziból,
rozsból •
árpából,
ubból .
teafáiból 410 404

Kikészitési forgalom.
Előjegyzett buza 2511 mm*

rozs
árpa
liszt

— mm.
99 mm.

3024 mm.

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapost, január 12.

Nemzetközi értékek eleintén ceendes irány-
zatot köveitek, de utóbb az irányzat megszilárdult.
A helyi piaczon az Adria-részvények áremelkedése
folytatódott.

Az előtőzsdén-. Magyar hitelrészvény 891.25
—392.50, Jelzálogbank 249.50—249.75, Leszámi-
toló bank 262.50, Otztrák hitelrészvóny 360.40—
361.70, Osztrák-magyar államvasut 363.20—364,
Villamos vasut 226.50, Rimamuránvi 297.60—298,
Magyar általános kőszénbánya 113—115, Adria
230—230.50.

;1 déli tőzsdén előfordult kötések :
Közuti vaspálya 379—379.50, Magyar jelzálogbank
249.50, Rimamuránvi 297.25-297.90, Osztrák liitel-
részvény 361.20—361.70, Osztrák-magyar állam-
vasut 363.20—363.90.

Dijbiztositások: Osztrák hitelrészvéayekbeii
holnapra 2—2.5D forint, 8 napra 5—5.50 frt,
január utóljára 6.50—7 forint.

Délután 1 óra 80 perczkor zárulaak:

fiiagyar aranyjáradék
Magyar koronajaradék
Magyar liilelrészvóny
Magyar ipar és keresk, bank
Magyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló bank
Rimamuránvi vasmü
Osztrák liíteírészvőnj
Déli vasut
Osztr.-magyar államvasut
Közuti vaspaiya
Villamos vasut

Délután 4 órakor

Osztrák liilelrészvény
Magyar iiilehfiszvény
Osztr.-nuigyíir államvasut
Leszámítoló bank
Rimamuránvi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut . ^ ^ ^ ^

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
B u d a p e s t , j a n u á r 12. Z s i r a d é k a i n k -

fa a n a forga lom c s e k é l y vol t . D i s z n ó z s i r
fái f o r i n t t a l o l c s ó b b o d o t t . S z i l v a ü z l e t t e l e n .

Hivatalos jegyzések.

január 12.

120.25
97.85

392.25
101.60
249.25
262.25
297.25
361.60*

60.—
363.50
379.25
226.25

z&mlnaki
január 12.

'360.90
391.60
362.70
262.50
297.—
379.25
226.50

Január l l .

120.25
97.85

890.75
101.50
248.50
261.75
297.50
359.80

60.—
361.75
379.—
226.—

január l l .

361.—
892.90
863.50
281.75
298,—
879 25
226.—

Disznózsir,
fnjytnliord6

budapesti
vhli-ki . .

S
Kén i n
Zsákkal

magyar la légensziritott TidóU
városi léganszáritott, 4 darabol

füstölt . . "_;_. . . . . . * . .
boszniai, 1897. éri nsanco-roinös

Ar 100 kilo-
grammonkint
Pénz Ara

Stíl vá
fteláridú*

Mótóaég
k

Uségjj
53.—

ISO darabos
100

85 - . .j
uianctt-ininöséjc;
lOOdanbofl. . !

85
b o s z n i a i , . . . . . . naance-min.

120 darabol
100 .
85 ,

•twbial, . . . . . . osanct-mlo.
100 daxaboa

83 .
SzilvaJx
Kész ám
Icgytyi hordft
Bxttvatz
Hatándöm
Ingyen bordó

•zlavóniai 1897
•zerbiai VUK .

szlavóniai
szerbiai .
luczerna magyar, 18BS
törüs aprószorntt 18SS
türüa középszeiod 1893
I Ü Ő I sagyszejna 189á

8
9.50

13.—
7 . -
8.75

12.75

13.60
11.50

46.00
48.50
5 4 . -

8.25
9.75

13.50
7.25
9 —

13.—

1 4 . -
12.—

46
41.—
50.—

56.—
4 4 . -
49^-*
& 2 . -
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Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, január 12. A vfcsázi forgalom: Haa-

rs/ ícrgaicm elénk, árak ráitozatlanuk. Baromá-
nál éíé^K, árak eateikedőhen. — Balban lanyha,
tisk csökkentek. 2ej és tejtermékeknél Yoní&ioll,
árak vakozallan&k. Tojásnál laavfea. árak csökken-
tek. Zöldségnél élénk. Gyümölcsnél ^Itnk. árak
emelkedik. Füszereknél lanyha. Időjárás bernit,
" -̂•--~. A központi rásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi ezü;!re'< livaíaí-js árjegyzése a következö1 s £fo.s.
;hrLa;ius hátulja L 52—"yi 'rt. H. 4S—52 frt
Birsabus hátulja I. 3i—10 frt, IL 34—33
frt. Borju os hátulja I. 62—6*> fit, IL 5">—60 frt.
Sertéshus Isöremiú í>—50 frt, vkitfki 40—14 frt
CUin.Ien 100 kü nkint) Kolbász füstölt 64—90 kr
(kilonkint). Sertészsír hordóra! :-Vt—-50*5 fit (100
kilonkint). — tinromH (élóK Tpik 1 pár ! Au—l.-íO
frt Csirke 1 pár (UO—1.0 ín. Lud Iióott kflón-
kiat bi — 56 kr.— Kütontéiék.loja* l lá la (1440
drb) {-->_?., 5 frt. Sárgarépa 100 kőtás 2—4
frt Petrezselyem 100 kötés —- frt Lenen m.
1 v kiló T—'.i frt B nagv 100 kíl* 7—» frt.
Paprika /. 100 küó :tf)—f.0 H IL iíti—3" fit. Vaj
1. icti.t,i kilonkint > »"••'—0 5 frt. i*éa-. aj kfldiiiiáni 0.75

•ftiíö frt. Burgonya, n>zsa, 100 hSő t.W—2.IG frt.
//a/**.iiarcsa íéiöJ U.~K—I _ ' írt 1 kíl6. Csuka ;étó)
0.-0—1.10 frt 1 kila. Pont; thiuai 0.40—0.Ö0 ür t.

Szesz.
Budapest, január 12. Finomitott szesz

nagyban 54 50—54.75. Finomított szesz kicsiny-
ben 55.——55.'25, Élesztd ?zesz nagyban 54.50
—54 15, Élesztöszesz kicsinyben 55.—•—55 25,
Nyersszesz adózva nagyban 5°Í.5O—53.75. ££yers-
szesz adózva kicsinyben 64. 61.25. Kyers-
szesz adózatlan cexkriL) 14. 1-5°.*. Dena-
tuiáít szesz nagyban 21. 21-25. Oíaamráit
szesz kicsinyben 2Í.7~»—22.—. A kürt'irzgv&s nvers-
sze-'ara íí^e^:: 17.75—17.75 ki. Az árak Í0.0Ö0
liferfolííonkiiit hordó nélkül, sh vasut Budapest
fcészr-^nzfizetés mellett érteatJöís,

Bécs, január i l . Koutin&erns nysrsszeiz
azonnali szállitásra 17.85 forintig kelt eL — Zár-
latjegyzés azonnali szállitásra 17.75—17.85 íorinL

Praga, jnnii.i*' 12. Adózott tripplószesz
nagyban 53*8— 53T,» frt, adózatlan csesx 17.50
frtot), azonnali szállitásra kelt el.

Trieszt, január 12. KíriÉeíi szesz tmlá.-
Irokban száliiiva 11.50—12 forint, 9©-> hektolite-
renkint nagyban.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, január 12. Hiányos külföldi jegyzé-

sekre as irányzat szilárd volt. Köttetett: haza ta-
vaszra 9.46—9.49 forinton, zab teraszra 6.10—
5.11 forinton, tongeri májas—juniusra 5.23 forin-
ton, rozs tavaszra 8.24—§.26 forinton.

Hivatalosan Jegyeztetett:

Köttetett: buza tavaszra 9.48—9.49 forin-
ton, rozs tavaszra S.25—8.26, tengeri május-
juniusra 6 21—5.22 forinton, zab tavaszra 6.09—
6.11 forinton.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, január 12. Az előtözsde eleihtén tar-

tózkodó volt, de utóbb kedvezőbb hangulat jutott
örvényre. A déii tőzsde szilárd volt.

Az előtőzsdén: Osztrák bilelrészvény 360.25
—362.—, Angic-bank 154.—, Unionbank 295.50,
Osztrák-magyar államvasut 363.25—364.—, Déli
vasut 69.85—60.—, Tramway 562—563, Török
dobáay 121.75—122.15, Alpesi bánya 196-r-197.—,
Prágai vasipar 955.—, Fegyvergyár —.—
Osztrák koronajaradék 102.15, Török lonjegy
58.10—58.30. Német márka 58.96 forinton.

A déli tőzsdén . Osztrák hitelrészv. 361.50,
Anglo-bank 154.25, Bankver. 265.50, Union-bank
2i#5.—. Lánderbank 24U.50. Ooztr.-magyar állam-
vasut 363.12, Dóli vasut ű9.7ű, Elbevölgyi vasut
258.50, Északnyugati vasut 244.—, Török dohány-
részrény 121.50. Alpesi bánya 196.—, Májusi
járadék —.—, Török sorsjegy 58.30, Német márka
58.96, Fegyvergyár 201.— forint.

Délután 2 óra SO perczkor Jegyeztek:
4-2°/»-os papirjáradék 101.50, 42%-os ezüstjára-
dék 101.40, 4c.o-os osztrák aranyjáradék 120.20,
Osztr, koronajaradék 102.30,1860. sorsjegy 141.—,
1S64. sorsjegy 194.—, Osztrák liitelsorsjegy 197.75,
Osztrák bilelinlézeü részvény 361.38, Angol-osztrák
bank 154.—, Union-bankrészvény 295.—, Bénái
Bankverein 265.—, Osztrák Lánderbank 240 50,
Osztrák-magyar bank 939.—, Osztrak-magyar ál-
lamvasut 362.63, Déli vasulrészvény 59.75, Elbe-
völgyi vasut 259.—/ Dunagőzhajozási részvény
442.—, Alpesi bányarészvény 196.— , Doliányrész-
Tény 122.—, 20 irankos 9.63l;s, Császári kir. vert
arany 5.71—, Londoni - vátóár 120.55, Német bank-
váltó 59.—, Trajuway 567.— — Az irányzat
szilárd.

Bécs, január 12. A déli tőzsde zárlata
cián jegyeznek: Osztrák hitelrészvény 360.75,
Anglo-bank 154.25, Bankverein 265.50, Union-bank
295.—, Lánderbank 240 25, Osztrák-magyar állam-
vasut §62.37, Déli vasut 59 50, Elbevölgyi vasut
253.25, Észak-nyugoti vasul 24475, Török dohány-
részvény 122.—, Alpesi bánya 196.:—, Májusi jára-
dék IGÍ.50, Tőrök sorsjegy 58.20, Német márka
59.—, Xémet ínárka ultimóra 58.96 forinton.

Frankfurt, január 12. (Zárlat.) 4-2°'o-os
papír-járadék 101.—, 4.2°JS ezüst-járadék 100.90,

4°e-os osztrák arariyjáradék 101.85, 4°o magvát
aranyjáratlök 100.35, Magyar koronajáradék 98.10,
osztrák hitelintézeti részvény 226.40, osztráfc
magyar bank 156.70, osztrák-magyar államvasut
154..S0, déli vasut 27.40, bécsi váltóár 169.37,
londoni váltóár 204.12, párisi váltóár 810.83,
bécsi Bankverein 132 95, villamos részvény 158 55,
3°o magyar arany-köliön 87.40, Észak-nyugati
vasut 117.50, Elbavölgyi vasut 127.—. Ax irány-
zat szilárd.

Frankfurt, január 12. (Utótözsde.) Osz-
trák hitelrészvény 226.10, Osztrák-magyar állam-
vasut —.—, Dőli vasut 27.30, Alpesi bánya-
részvény —.—, Bécsi Bankwerein —.—. 4%-03
magyar aranyjáradék —.—. Az irányzat szilárd
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. Hslyenkínt 1—2 mm.-es csapadók volt.
A Duna Passautól Komáromié és Gombosnál apad, a többi

helyeken itad. — A Tisza Úuaztnál e3 T.-Ujlaktól Csongrádig apad,
•(-••'jatt arad.

A Dráva felsS szakaszán árad, ahó szakaszán apad.
Halr«nkinti jégzajlás van a Rábán, Tiszán, Sajón <s

Kötőtökön.
H«ly«nJdnt áll a jég a Szamoson, Hernádon, Kőrösökön é l

Maroson.

Felelős szerkesztő: Kalnokl Izidor.
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SZINHÁZAK.
Budtjest, 1SS?. pécieir, ;a--.ár 2?-

NEMZETi SZINHÁZ.

E»i fcerlttli. H Í T Í tériét II.

Királyi házasélet.

Személyek:
R -.:brz H-sr .r ic j C- ' i r

t " •:-.• - i : . ( ' - *

A.T-.'it 1 ilDU-i fc~

Kezdete 7 Orrkor.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

Zárva.

NÉPSZINHÁZ.

Diákkisasszonyok.
Operette 3 .".•L»v-!:á=L>an, 4képben
Irtak <;.v.-'.'.!: >s Cotten-i. For-

z: ' • L.--^l< Varney.

S'cmclvelc r

epidas

M. Csatái
Blaha -S.
h u r ; K.

I uti. i " S.::',-";'̂ ;

K,...ard Ky\\ics
(.:.TLjr.t. je;íyzö K.-s M.

Cavctte si'jfcaiday Harciath

KfrJete 7 órakor.

K'SFALUDY SZirJHÁZ.

A lovoodi árva.
Drirna. Irta: BLcrpfeiíTer Saroíta.

EezJete 7 órakor.

VÁRSZINHÁZ,

M i g n o n.

»t'«eth-: .MaUter VüracüS taipfo-

Szemelvek:
M-L-Wr

[:>2.Ti? r

7 úiaiar.

VÍGSZÍNHÁZ, ^
STI. szám. 671. szám.

A hálókocsik
ellenőre.

Viifjátjlt 3 f»i.vro:niis£ran- Ilis. :

Ale.xan.Jre E i s o s .

I.m-Lenn, ae;e Moinir

Jlcnt-pirKá Siütá) l i n a
Goiii-froid ««öí£ii
.-^í.-Meti.i.nl IEa£assa
Iahorianre írzsxvmif

Eexdete T.i étator.

MAGYAR SZINHÁZ.

A bolond.

l>étsö~mesÁiébal í r ta : BákatáJ.
Zenédét s^emiuiie : Siaíraiías B.

?
Piresta
t'ehérfce

FJIak
Be rig^r

g
Uirabj

Imim

iSisklIaí

Heziíete £tl

Szinházi müsorok.
Seucti S2isUz k kir. Operaház

Szombat
(Királyi házas- j , L , A , „ , ,,
; é!et iRoland mester A tekenosbeka

Vasárnap d. u Stuart Mária , —
'; Királvi házas-

életEsta Bohémek

népszinház Szlshit

Szegény em-
berek A " L * E * K

A galamb
Családi

ö r ö m ö k

Bibüás asszony \ A gésák
üzegóny em-

berek A bolond

New-york kávéház
A m. kir. honvéd-zenekar

a karmester személyes vezetése mellett
Kezdete 8 órakor. Szabad bemenet.

Kávé-magazin Budapesten.

ÉS

ehramolva és bérmentve teljesen költ-
ségmentesen házhoz szállitva, Buda-

pestről vagy Fiuméból.
4J.'2 t i ló Kuba kávé , f ,

/2 kiló Mocca kávé . • ,
4*/2 kiló Java kávé . . ,
11!2 kiló Gyöngy kávé . ,

4 1 a kiló Porloricco kávé ,
1 * kiló Császár kev. tea

i kiló Törmeléktea

6 frt. 50 kr.
G frt. 50 kr.
0 frt. 50 kr.
6 frt. 80 kr.
5 frt. 80 kr.
1 frt. 55 kr.

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

sen is küld

Bélák Jstván
| Budapesten, Tu., Rottenbiller-u 4.

Telefon 61—75.
[Átmeneti-raktár FIUME.

• A A A A. A. A. k̂ A A á A A A á ill Î I B

ll-ik Izabella, Spanyolhon elűzött ki-
rálynője, vagy a madridi udvar titkai. Törté-

neti leirás 13 kötetben.

10 frt 4 0 helyett most csak 5 frt.
Egy világváros titkai, vagy vétkes és ve

zeklö nő. Regény 10 kötetben.

8 frt helyett, most csak 4 frt.
Megrendelhető :

az „Országos Hiríap" kiadóhivatalában
Budapest, József-körut 65.

• »

árjegyzéke

J. I*.
cs. és kir. udvari papir-, rajz-, Iró* és fettöszer-

kereskedéséből

Bárkinek ingyen és bérmentve.

00 k
nyerni egy

nveromcr.vi toh;
é' az ujságirók sorsjátékának részvételénél. raiután_egy sorsjegygyei négy 20.000 koronás és egv 1 0 0 . 0 0 0
mi. Legdélebbi huzás m á r kedden, 1899. január 17-én. .Sorsjegyek mindenütt kaphatók. Vidéki megren-

deléseket a legpontosabban eszközöl

s o r s j á t é k á n a k k e z e l ö s é g e Budapest, IV. ker., Kossuth Lajos-utcza 1. szán.
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Részletfizetésre
I p e r c z e ll - .=-Sesz e t e k , i- a:<> -ki-,
! : -. Í • - - J5a-ab.i--b-:vr.,L. bir-. ak «;•>.

p ^g gj es b
i a szegedi porczelliafesiéaseti g^á

Á
i s rr . ö képes ar

ál
=eh.et uzgjeu es

l i f é t i

IVAN'KOVITS KAROLY és fia Szegeden.
axs> t sya -kök Felsörp^s-yarcrszde és EriéTy részár*

i> referaaclii mellett kareste tüt k.

Száz müvészies kivitelű

képes ievelező-lap
A TÍIig minden vidékéről 3 forint.

10 darab m.nta-kü, demény 4 0

FALUD! ZSiSMÖNO-Rá!, Bud

teraa-ataU szMsralsa
kösz.neüra.: folytan ezaa

gebcea ajcailtaiSó.

? ITKÖS BETEGSÉGEKET,
hogycsSfoljSsalcsf óm meb&kml, mm SatmMőmtm-
lésok, s> butakor utókmotkmxmmmjrmM, mmktrél
t i é f l á t h i i idQStl Im atm—ímusmH, —

ItSBttoii IM, walm-
' - namiyoknak
Mxmriair fcXos

gyorssá ti*

Dr. GARAI ANTAL
orvos-, sebész-, szemész- és szllésztmior T. CS. ür. «s2S.-í3<*rt«s
Budapest, Belváros, IV. (car., Kigyc-títcza L szám-

it, emelet Bejárat a lépcsőnél
R ea del naponta déi«láít 10 órát.óL epssz ifrrirrtárc 4 faáiJE, «ste

T óratöL tj ú'táú^.
Dijaz<<U levelekre ifrgn^jT'ibb Ef/eieramel'

srertif.ruí î  gî ntloskiviVH
Mőhnek kúton vúrotmr-sm. «

63 a sierziinel : Dr. CiAriJLÍ
mesrreu.Je.-Ve t i ;

• • - - NÉPSZERÜ UTMUTATÓ. &5fi—
Már a 12-ik ki .̂ i-.-ban me^e^ut; a nemt S-í'.eŝ íipü és ezet

Csamlczky gyógyszerész

kitünö

Gognaclikőrje
9-35 és 0-70 literes üvegekben

zenes Ed e
cs. és kr. advari szadiitoknál

Szimon István
összes üzleteiben.

Takátst minden jobb fűszer-, csemege-kereskedés
ben, kávéházban és ezukrászdában.

Gyár: Budapest, ¥1., Szabolcs-utcza 4.
Telefon 21—89.

Nagy bolthelyiség
a József-körut legélénkebb helyén

azonnal kiadó.
Czim a kiadóhivatalban.

10 forint

hangolása és karbantartása
egész éirc?@a

Egyszeri hangolás 2 forint,

Sternberg Armin és Testvére
cs. és kir. udvari szalutok.

Zongoratermek a
Kos3n!hLajos-níca22.(Károly-körutsarkán)

GÉCZYFERENCZ
Budapoat, IV., Városház-tér 2.

Ajánl friss lövetu fáoxánokat, foglyokat,
öz-ezontbokat ó* gerinczét, pörkölt
vadsertóst kimén-e, idei bizott pulykák,
kappanok és egyéb ünnepélyekre
szükséges czikkeket. Vidéki megrendelé-
sek pontosan eszközöltetnek. Veszek uradalmi haj tó-

vadászaton elejtett mindennemü

(hivott baromfit és friss tojást.)

A nagy krach!
Hew-Vork és London az europai si&razfuidet sem
hagyták kiméletlentll et igy egy nasy e^iit;iJ.i-ívAf
kénys«erit?o lön egész készletet n inunkMrönok nagyon
Ciokely raesteritűse ullenében i-lftrlni. lin vagyok folba.ai«
mázva ezon mogbizas kerosrtiilv.leiére. Ennélfogva min-
denkinek megkUlciöm 8 Lövell^-tó tilr;y.ilcak csupán

f i t S.CO megtérítése ollcn»boa. os pedig :
6 drb legfinomabb aszUli Kést. valódi angal pen
6 dib a merik, szabad, ezüst villát c;y J.u.ibbaa
6 drb aworücai szabadnlmazott ezüüi-vvöi..-1'iiilat,

12 drt) amerikai siabaJalm«\zi)tt űiüst-kavósiiai.ala
1 drb amerikai «7abaJalma'Oit eziíst-lev.)--in*-rjt,
1 drb amerikai £.tabadalixai»tt ezüst Í J inu.ot,
2 (lib amoiikai s7.Bbadaliu«zott esiUt-toJas
6 drb aDgol Yictor'a a!sólálc/.at,
2 drb feltünést keltö asztali gyeityataitót,
1 téoszüröl"
1 drb legfinomabb cMkorhintöt.

44 drb összesen csak f r t C.60.
A fenti összes 44 tárgy e>e:-5tc 40 formlba került

nőst ezeK f r t 6.00 minimális áron kaph.iW.;. —
amerikai síabadalinazott ozü^t luljescn fcirércs; m;.ly
az erüst-szint 25 évig m«tartja, amiéit jótáliá? vállal'
Ülik. A legjobb bizouyucs, litgy ezen

M

"apui, Baelf szerint ezennel nyilvánosan kStelezein maga-
<uat mindenk!r.3k, akinek az áni inog ue;n feiei, azosszeget
ninden aka'üy célkai vi&szattriteni ; é» senki somiilaiJM
ol tzen k«d\az6 alkalmat, ho^y ezen diflZffernitarát mög

nézte, mely

menyegző és alkalmi
•Jáadékvl minden jobb histartfca részére kiválóan al-

kalmas. Kapható csupán :

JL. HIRSCHBER Gr's
Haaptaffentar d. vcroinigTt-n asaor, Patont-Sllbw-

waaroafabrisen.
tílep, IL, Rembraodstrisse 19/0 Te!?phía (ir. 7114.

Szétküldés a vidékre utanvillel vagy az (Kszeg eli'.cjes b*
kaidésévol. Tiszti t i porhoziá 10 tarRjozáx.
OMJC m. mollékelt véffjesysyel valód .-

(eeészséji érez.)
Kivonat a s ollsüiero /Tatokból

Küldeményt mofka>tain s meg vagyok ulé
p".dve : kérek még e;r kOldetnén/t 0 fit Ú0 krért.
líoiozBvár, Báro BúuS^né.

A küldeményt megkaptam s azzal meg vagyok
i i d , 1808. szept. 1. O. Chot»k-ttndeaus erófná.
A készlett l.-g agpobb megelégedései kaptam; kérek még

flCf nagyobb küldeményt. Budapest, ll.. Fő-utcza 7.
2>r.Faátcrl Aiajaa, es. ea kir. katona orvos.

dhratujság, a

„Országos Hiríap" divatlapja.
Szerkeszti:

A -Franczia Divatlap" ugy szerkesztésében mint kiállításában olyan ujitást jelent, mely a divat-irodalom minden eddigi termékét fölül-
mulja és a hölgvközönségnek minden elképzelhető divatkérdésben olyan tanácsadója, amilyen magyar nyelven eddigelé még nem jelent meg.

tírva'része teltesea FánsbuT késni- SÍBÍCB I T " ^ — * káúő la ĵa, további beís5 4. és 5. lap a i'yőiiySrl szinayámata képekké^ lesz dlzitre, lg7 tehát mia-
den száa három olfaloa tartalaas '••!••?••««• képeket; minden második szán ahoz ingyen adunk egy életnagysága kivágott szabásmintát; a „Pranozia

Divatlap" ax összes magyar divatlapok közt a lególcsóbb.

Elöfizetési ára évenkint 3 frt 60 kr., félévre 1 frt 80 kr, negyedévre 90 kr.
~—"sas Kedvezmény az Opszágos Hiríap dStizetoiixeli:! —

A .Franczia Divatlap" előfizetési ára az Országos Hiríap előfizetőinek:

Egy évre 3 forint, félévre í forint 50 krajczár, negyedévre 75 krajczár.
ki Országos Hiríap és Franczia Divatlap együttes elöfizetési ára

Egy évre 17 frt, félévre 0 frt SO kr, negyed évre 4 frt 25 kr, egy kére í frt 45 kr.
Megrendelhető

„ORSZÁGOS HIRLAP" kiadóhivatalában. VIII., József-körut 65.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Minden szó 2 krajczár.

Vastagabb betűkbe? szedve 4 krajczár
..rdeiö czimét is k.v.zli a Li: "

az apró hirdetést postautalványon

Kiadóhivatal:

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

postautalványon.

h- a L'rdeíő cz : rét is i- ..ill a hizd+ié*i*B. vagy a rálaszt poste-restante téri, akkor minden közlés után még 30 krajczár kincstári bélyegiUeték Í3 fizetendő. — Czélszerl
a fcek'iíáeai s a szöveget az uíaivány szelvényére irni: esetleg közönsézes levélben is lehet a szöveget s a levéljegyeket beküldeni. Mindenül

könnyen kiszámíthatja az apróhirdetés árát. _

LEVELEZÉS.

Xeíves holgygyd ó h a aaék a jégen szórakozni.
y nem. tadiók előny-

ben részc-s ül nek. ' Ü T Í én a legrövidebb* náti ElalE meg-
tanítom. s»zavs aj.:r:!atot .Jégkiráiynw* jeligére kérek
e iap niaiiuLivittai• LI'u. S í O 1-SíO—1

I l o V f c I o h

„ Remin y czimen a
Leveleket
továbbit.
1636—1

€rzsi ÍS. L<?v<«i ment a kivánt heEyre, térem azt
átveri, i. 16-54—1

€lelka. Mit jelerLt hallgatása, kitalálüata, de lássa
be, li: .-gy *:.: szigorubb büntetés, mini amilyet

•*rtlerr.e:tt rr., es ön'ezt b* fogja látni mteMbÍK csak ne
K-jven ktiso, azonban bt-rinem mindig jöf/auRiljára ÍÜJ
találni. Láthatom szerdáu a. joaron ? AnnoncL

1662—1

Mo-
riltt>* jekge alatt.

hül Lafi^tnam és ismerhetném me-£ ö&L JIe__
hogy kilétemet egyelöre még el nem. árnlnataE. Levelet
a kiadohiv.da:i>.L kérek. 1626—1

hölgyek ismeretségét keresi egy fiatal tárna
fiu. Leveleket „Ujév" czimen a liaáőMratal

to rabbit. 16Q2—1
| Csinos külsejű, 'AU éves elökellé TaJIalat
• íoti.-iztviseio'je vagyaid Egy éve hogy a

fővárosban vagyok és sajno?, teljese-n íi&ljryisniíeiietség
nélkül. Ezen iap kishirdetéséhez foráoíoi, talián eiea —
r.em szokatlan — utonismerkedEictaék meg e;£y teljesen
független növel. Levelek ^Függetfen mő* jelige alatt e
iap kiadóhivatalába kéretnek. 1632—1

Csakis olyan leve-fekne váíaaxölhank,
meiyckíiez a váiaszMíjeg meiIcieÍT«

van. A kiadóhivatal.
Többeknek.
€3es £ea! A letünt, re£ e-ímnlk íeleji

szép napol; emlékéért esdvc kérem,,
nyujtson aikaimat arai , hojy a Ipg^Eürelldli'M Időben,
semleges helyei], tanuk rélki'f laláifaj-zőassajiB ömtnel.
Vakmerő kívánság, de elkerülhetetlen : asztam — iki tudja.
iiPia utolsó alkalmam lesz-e e z : látni eaS és beizélöLetní
f ntiel . . . TetjesLLse e i esetlen- LirckniaágíMnaiat; Suozza
ezt tutivniásomra, hisz tudja, hol vagyet s esetleg L.
barátom felvilágositást a d h a t Utoisá rejEénvéEek telje-
sülésél>en bizik. Jöé. * ©

nemesblkti hótüy, vagy ur
pgy tc!ietsé<res tiatal niüvésí pályáján etóre

segiteni? „Uruk* hála jeii,p alatt kéret sxiiíes megke-
resést e íup kiadóhivatalába. 1550—1

r-íiti.is bar tul höh~ bajlaitdő
mesvigasztalni ezy sok szeavedéstT

i>t rs bánatot átóit esiiio-- _
vaíaln^kot. Az irjon „Ákos" jelige alatt e lap BnaTdíóüii-
vatatába. 1584—1

" " " ~ HÁZASSÁG.
vidéki orvos, egy nagycbb Táros iélíoljűájá-
nak alorvosa ismeretség; Mányá&am ezmton

e megismerkedni házasság íreéíjairóE, e^v lanraléan
en?, f-sinos fi a t i í íeáayityaJL t i a Mzvezeíés
i ágában kr'dó jartassaiirg.it hir. Megfeleld IBOZO-
ntegkiv.tr:. «Jsaúia kotuoly t's fi«"IjesiiéTTeIeIIátolt
t ker a kía't-Jinvatatba '„Ör."- Jdai-ce alatL

•Í35S—2

szeretn
intelligi
núnden
mányt
levelek

gyógyszerész, ismeretség hiányában, ez uton
szeretne megismerkedni egy csinos, háziasan

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

ÁLLÁST KERES.
ftS7ftac<7AIIVÍ AU*^ keres egy intelligens özvegy
U 4 £ V « M £ V I I J I n ő , ki a házvezetésben és varrásban
jártas és a gyermekeket igen szereti. Szerény igényű.
Cziaie a kiadóhivatalban. 7262—3

leány elszámolásra keres csemege-
p vagy fuszerüzletet. Esetleg alkal-

urazi-f bármily tisztességes üzletben mint feliró- vagy
e!áras;E6nőnek. Szives megkereséseket kér „Kauczió-
Lépea* jc-íî e alatt a kiadóhivatalba. 7148—3
'SUrwrttttíínM állást keres helyben vagy vidéken
^a£Y«£t»IUIIUI jó családból való izraelita árvalány,
ki 8 évig mini anyahelyettes egy házban volt alkalmazva.
Műiden íekinlelfcén megbizható, kitünö bizonyítványokkal
readeikezik, a gyermekeket nagyon szereti. Gazdaság-
Las, baroHiíitenvésztésben jártas. Czim a kiadóhivatal-
b a n . ' _ 7260—3

vagy időszaki laphoz szerkesztőül, vagy munka-
p társHl ajánlkozik kitünö szakember. Esetleg

azok expediálását is elvállalja. Ajanlatok a kiadóba
„Heti lap" czimen kéretnek. 6792—3

ÁLLAST KAPHAT.
Jbgyar-német bonne
beállásra. Czim a kiadóban.

kerestetik két gyermek
mellé, esetleg azonnali

2583—4

Küoríó óvadékkal felvétetik. Czim a kiadóhivatal-
ban. 7312—4

* .Kereskedelmi Vegyészet"
j j J czimü mü birtokában, melynek útmutatásai

alapján tőkebefektetés és előképzettség nélkül bárki
2 -3000 forintot söl többet is kcreshcl évente. A müvet
mai naptól — mig a csekély készlet tart — leszállított
ároa 1 frt 20 krért ajánlva küldi meg a „Kereskedelmi
Vegyészei' könvvkiadóváUalata Ujpest, István-ut 2. sz.

2541—4
' r O l í-- i I m ' valialat keres ügyes, szakképzett

| J nlazőkat. Kik e téren már müliödtek,
előnyben részesülnek. Bizonyitványt cs ajánlatot ,N.
O." jelige alatt továbbit a kiadóhivatal. 7222—4

3ntel!igetis hölgy
OKTATÁS.

tanit szintén intelligens hölgyet
zongorázni a franczia nyelv

oktatás e51eiiébeit. Czim a kiadóban. 2376—0

BIRTOK-ELADÁS.
s z c r c t n t : m elcserélni egy

j budapesti házért, melyhez
egy pár ezer frt készpénzt is adok. Ajánlatot a kiadó-
hivatalba kérek .Birtokos" jelige alatt. 7226—6

HÁZ- ÉS TELÉK-ELDÁS.
Ujpesten, a község legszebb helyén két sarok és

rgy közép telek eladó, igea ciesó árért.
-ájánlafc&alL a kiadóhivatalba kérek „Ölcsó telek" jelige
alalt 7208—7

Xrisztina-korut
ELADÁS.

legszebb pontján kétemeletes
adómentes bérház, családi körül-

mények miatt, eladó. 5100 forint jövedelem, vételhez
35.000 frt szükséges. Czim a kiadóhivatalban. 2577—8
ftllfor Jó- S 7 o l i d kivitelben előnyös részletfizetésre
J)UlUly Nátiiánlgnácz kárpitos- és asztalosbutor egyed,
főraktárában VIL, Erzsébet-körut 23. sz. Árjegyzékek
vidékre ingyen és birmentve. 7013—3
EftArác? SWlfiS1 a föváros legélénkebb helyén, mely-
j\i\llü*L liAttsi nek igen jó jövedehne van, szabad-
kézből eladó. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek „Fod
rász" jelige alatt. 7116—8

lt uf fi null- márványlappal, mely alkal-
__ ^ ÜÜSSI pUll mas fiiszer-, csemege- vagy

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

VÉTEL.
?̂Á1/4t>1«4H levö elegáns függőlámpa kerestetik meg-

JUKdl Vall vételre. Levelek a kiadóhivatalba kéret-
nek „Függölámpa" jelige alatt. 7368—9

~" KIADÓ SZOBÁK.
családnál egy különbejáratu szoba az

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

tiszta különbejáratu igen
szoba olcsón kiadó. Gzim a

6828—10
Ü\\M n4>AM egy kis
UtlOl"'lllOll csinos

kiadóhivatalban.

fi Kerepesi-utonegy kényelmes 2-ablakos utczai
szóba kiadó, teljes ellátással

együtt havi 45 forintért. Czim a kiadóhivatalban.
J ^ 6144-10
if l fM*: bútorozott szoba, kétablakos, a dohány-utezá-
U l t ^ d l b a n második emeleten, előszobával, lépcső-
hazbeli különbejarattál, olcsón kiadó. Czim a kiadóhi-
vatalban. 6920—10

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
müheJynok, divatszalonnak,

, egyleti holyiségnok, vivöte*
rémnek, magániskolának vagy nagy
lakásnak alkalmas nagy helyiség I-ső emeleten
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 3662—17
tfSAV \\f\\\hí>lvWÍ>íl a József-körut legnagyobb for-
ilaUy UOilStCsYldCU galmu helyén kiadó. Czim a
i - i ' . - . t-t A r-rnr* 1 fkiadó-ivalalban. 470C—17

KÜLÖNFÉLE.
relícdtségnől vegyen 30 krért Réthy-
féle Pcmotefü-czukorkát. 1537-18

I f r seá in i lakás kerestetik a körutak valamelyikén,
UlddCIjS m c i y 5—G szobából és hozzátartozó mellék-
helyiségekből és lehetőleg 2 előszobából álljon. A lakás
az I. emeleten legyen. Részletes ajánlatok a kiadóba
kéretnek „Földbirtokos" czimen. 2671—18
i?H4f4€ ^ szobával, fürdőszobával, uri családnál
Mll&lAdf fceiegflnk. Czim „Hárman". 2579—18
{^StaA^sflsM '"''"cgcs batár, kétfogatu, tetszés sze-
jüattVlíallán Tmt berbealó. Czim a Idadóban.

2581—18

nyerte Csillag Anna asszony hosszu haját?
CsiHa; Anna asszaBynalk egészen rövid, csak 30 czm. hosszu haja volt

és_fejrrir.-k idf^nántaim-ai nagy szeavedést okoztak neki: e fcaj következ.tében
Laji ttijesen kti'.nllott: etkwr az a véEeUen jűtt közbe, hogy őt megszólitá
egy p.-'Iiiárr.ti, ski OiFíag Aatna Erin!: ré«zvéÜíől azt kérdezne tüle: .Mi tö.-
íer.t velerl. ^crnieK^m. iráé~í vagy asy leverve, mondd el nekem a te szenvf-
'l^tOí- t-'!'Tt-- ('"- jó assrony vagyo-k. segítek rajtad". Ez rügtön arra inditotta
Csitlaj Anna a.-E. rogy a jő asízo-ayaval mindent közöljön, amire a polgárnő
ezt monif ta : „ Xérz i-im., gyermekera, én isa S5 éves vagyok: láttál le Biár
RZ életben ••«?yan hajat az én korc-íuíian, amilyen nekem van, agvebár nem.
Hogy koncán vrn ez. zrún&izl et fogíME neked mocdaiű, de nagvwri kell fsgvel-
ned rá. En epr kenücsöí ^Énáíök neked, amelyet te ugy fogsz késziteni, ahogy
én azt megmutatlak neked; ej: Etövényekből és íüvekböi áil és azt fogod rain-
ilennap használni s már ar elsö isvaiéz nap mnlva nem maradhat el a biztos
siker.* . "

És ugy vuüf. Gríüfef Aoria HEffffarraíÍ2 a tstkof s az általa mondóit növé-
nyekhoi koiiocsvt '>r>»itett niasaaiaük. aiaeivet mindennaji használni kezdett
és a S-diiv napún ft>fj.já=3. egésxea eküol!, a hajkihulíás teljesen megszünt, igy
tehát oka volt a te-jn-agyobb örömre, ncely őt arra inditotta, hogy tovább
használja a kenő-.-iC-t <es 14 liavi liaszEálat aián elérte CáMaj Anrí asszony
az ó hi-'?sz.«i. ú-r^iss L->reEey iíaját. amely ma már több, mint 1 m. cs 85
czm. nyi h.-ssrti.

Miiilatt CsiLIag AÍBKZ asszony az áilaSa. készitett kenGesöt csak önmagá-
nak használta, tüísb feűigyismer-ise jött hozzá, akiknek hasonló fájdalmaik
voltak és őt niegsérdezíelk,, togy oaikép kapta, az ő szép, hosszu haját.

Hogy még több meggyőződést szerezzen róla. Lsillag Anna az ismerőseinek
adotté kenőcsből és csodák csodája, a kenőcs sohasem tagadta meg hatását
s mindennütt a legfényesebb eredményei voltak, amelyek öt arra inditották,
hogy a nagyrabecsüli közönségnek a kenőcsöt hozzáférhetőbbé tegye, mert ez
jótétemény, amelyet Csillag Anna asszony csak oly módon gyakorolhat
hogy kenőcsét tégelyenkint 1, 2, 3, és 5 forintért mindenkinek hozzá-
férhetővé teszi, melynek központi gyári raktára B é c s f l . f S e i l e r g a s s e 7«
sz. a. van. Csillag Anna asszony haj- és szakáinövesztő kenőcse a legmagasabb
körökbe is bejutott és mindenfelől a.legnagyobb dicséretekben részesült, ugy,
hogy fejedelmek, főherczegnők és a legnagyobb diplomaták is indittatva érezték
magukat, hogy neki a szép és hasznos találmányért dicsérő iratokat küldjenek,
ugyszintén az egész müvelt viíág által is beküldetnek mindazok részéről, akik
a Csillag Anna-féle ketíőcáöt használják.

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

Mindenki, aki még nem szerezte meg a kenőcsöt, vegyen egy
tégelyt belőle, hogy annál hamarább meggyőződhessék .annak
igazi hatásáról és Csillag Anna asszony meg van róla győződve,
hogy mindazon hölgyek és urak, akik ezt megrendelik, meleg kő'
szönetnyilvánításban fogják őt részesíteni.

Nyomatott as ORSZÁGOS HIRLAP k6rforg6gépftn Bufepwt, VIII, JöZMf-kOnrt 66.


