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Évfordulón.
Jubileum-nap van ma. Még pedig

kettös jubileum. Épen ma négy eszten-
deje, hogy ö felsége a király megiratta
a levelet : "Kedves Bánffy ! Kinevezem
önt magyar királyi miniszterelnökömmé..."
De az ellenzéknek is jubileuma van.
Épen ma fordulunk be az obstrukczió
ötödik hónapjába.

Ez a kettös „ünnep" kétfelöl is
gondolkodóba ejt. Négy esztendö a kor-
mányzásban nem valami nagy idö. Még
arra se elegendö, hogy egy jóravaló
kupolát csináljanak a bazilikára. Hát még
az örökkévalóságnak szánt monumentá-
lis alkotásokon milyen keveset lehet
épiteni rövid négy esztendöcske alatt.
A nemzetek életében, ahol egy ember-
öltö egy porszem, mi lehet ott négy
esztendö ?

Semmi is lehet, és korszakot is je-
lenthet. És nézzük bár haraggal, ellen-
séges indulattal, Polónyi szemével és
az obstrukczió ádáz gyülöletével a
Bánffy-kormány négy esztendös multját,
akkor is látnunk kell és elismernünk,
hogy az apró emberek kabinetje négy
esztendö alatt beleirta magát a nemzet
történetébe. Igenis beleirta, vagy jobban
mondva belevéste magát a históriába, s
bár ma, a gyülölség és a késhegyig
menö személyes harczok napjaiban sár-
ral iparkodnak bemázolni ezeket a vésett
bötüket, az utókor gondosan le fogja
kaparni a rákent sarat, s fényesre fogja
aranyozni a kitörülhetetlen irást

Ma. az évforduló napján, amikor
csudálatos véletlenböl elült egy napra

az állandó vihar, nézzünk vissza a pi-
henö helyett az elmult négy esztendö
történetére. Mit is csinált az apró em-
berkék kabinetje?

Keresztülvitte és törvénynyé tette
az egyházpolitikai javaslatokat. Igaz, az
utja már megvolt egyengetve. Mégis csak
ö tette törvényekké. A Grachusokat is
a koruk szüli és teremti meg, és az
elödjeik vezetik és terelik a jó utra, de
azért ök mégis Grachusok a históriában.
És ha nem is a keresztülvitelben magá-
ban, a keresztülvitel módjában van a
nagyobbik diadal. Az egyházpolitika maga
még nagyrészt az elödöké, de a megvaló-
sitás olyatén módja, hogy az mindenkit
kielégit, vagy legalább elcsöndesit, az
már tisztán a mostani kormányé. Hogy
ez tökéletes, ime bizonyság mindenki
elött, hogy a revizió zászlaja alatt ala-
kult párt se hallatta a szavát most se,
amikor pedig a legkülönb alkalma volt
minden sérelme elpanaszolására.

Külsö ellenségek ellen is diadalma-
san harczolt a kis emberek kormánya.
Ott volt a király legközvetlenebb köze-
lében a magyarellenes politika legelsö
képviselöje: a külügyminiszter; á leg-
sötétebb reakczió legszivósabb harczosa:
a nunczius, s mind a kettöt Bánffy sö-
pörte el az utunkból. Ez nem olyan
harcz volt, mint a mostaniak, a disszi-
densekkel; akik ugy törnek ellene, hogy
hátat forditanak neki, ez harcz volt test
a testen, mint hajdan valamikor Erdély
havasaiban megbirkózott a medvével.
Ott valakinek el kellett esnie. Bánffy
volt az erösebb.

A magyar nemzeti politika legfénye-

sebb korszaka, száz esztendön belül, az
utolsó négy esztendö. Aki a miniszter-
elnöki székben ült, odaállt a nemzet elé,
s verve széles mellét, talán kissé kihi-
vóan is kiáltotta: „Én chauvinista poli-
tikát csinálok.u Meg is csinálta, meg is
termettek a gyümölcsei. Szászok és olá-
hok áskálódásai elé a maga testét vitte,
s azon nem lehetet| keresztültörni a ki-
rályhoz. Ha nemzetiségi békéröl lehet
beszélni (pedig ma már lehet) és lehet
az uralkodó faj integritásának teljes érin-
tetlensége mellett, ezt is a Bánffy mér-
legén abba a rovatba kell irni, amelyért
„tartozik" az ország.

A millennium világraszóló ünnepéi
Bánffy alatt ülte meg Magyarország.
Persze ez részben a kalendárium érdeme.
Hogy épen akkor lett teljes az ezer
esztendö. Ha Verédy Károly tanfelügyelö
ült volna a miniszterelnöki széken, akkor
is millenniumot ültünk volna. De talán
nem igy ? Hogy meghajtotta lobogóját
elöttünk az egész müvelt világ. Hogy
bámulatunkra sereglett a külföld. Meg-
csodáltak és megszerettek és felkaroltak.
A „kanaszen und jogaszen-volk" európai
nemzet lett. Talán ez is valami, amiröl
a história meg fog emlékezni. (Hisz á
históriát mégse Polónyi csinálja.)

Az országnak adott tiz szobrot, a
magyarságnak adott magyar katonai ne-
velést, a kibövitett magyar udvartartást
azért emlitjük föl, hogy ne hiányozzék
a lajstromból. Majd a jövendö Horváth
Mihályok kiegészitik, szeretettel kommen-
tálják ezt a kis jegyzéket. Arról is fog-
nak irni, hogy egy nagy bajuszu, kevés-
szavu miniszterelnök alatt valóra vált az

Virágos télen.
Valami hat éve lehet annak, hogy ujév

után hirtelen megolvadt a hó s nehány olyan
nap került a tél kellö közepébe, hogy Három
királyok napján egy kabátban jártunk-keltünk
a mezön. Akkor azzal mindenki igen nagyra
volt, hogy mily különös természeti csuda ez,
az ujságok is emlegették. Pedig a mostani tél-
hez képest semmi sem volt az, az idö való-
ságosan a feje tetejére állt. Néhanapján reg-
gelenkint néhány jégkéreg fekszik az árkok
vizein, de már délelöttre megolvad. A fü
zöld mindenütt, a nap fénye erös, szinte
süt s a gyümölcsfákon oly vastag a rügy, az
ember azt hiszi, kipattan.

A téli idök városi vendégei, a verebek,
teljesen elmaradtak, mert odakint is meg lehet
élni a mezökön. Más télen ilyenkor mind a
városi ablakok alatt csiripel, az udvarokban
szedeget, amit talál s bemerészkedik a kam-
rákba vagy a folyosók alá, ha ép ott nyitva
feledte az ocsus zsákot a gazdasszony, mikor
a szárnyas jószágnak enni adott, szintugy
megrohanja a kukoriczás-szakajtót is s ilyen-
kor azt mondják róla. hogy szemtelen, pedig

nem szemtelen, hanem csak éhes szegény. Az
ólakba is be szokott járni, hogy a vályu olda-
lára ragadt derczét szedegesse; a hizó, amely
ez idötájban még él, már sokkal kövérebb,
semhogy elkaphassa a verebet, mint azt fiata-
labb korában a betévedt csirkékkel szokta
gyakorolni.

De az idén nem jött be a mezökröl a
veréb, siralmas csiripolásuk nem hallalszik,
jó világ van nekik odakint is nagyon. A vad-
lud sem költözött el. nem fél, hogy éjszaka,
altában, befagy a tó vizébe, mint ez vele
néha történni szokott. Itt ténfereg a környé-
ken, éjjel lehallatszik a sötét égi mezöböl ki-
áltásuk, amint csapatostul járnak-kelnek. He-
lyet kérnek ezen a szép vidéken — mondja
róla a nóta. Ugy látszik, tudják, hogy mint
eddig sem volt, ezentul sem lesz tél. Némely
lónak szokása, hogy télire vastagabb bundája
nö, hasonlókép a komondornak is. De most nem
igen vastagodnak. A nyul pedig, amely télen so-
vány szokott lenni, most mind kövér. Minden érzi
ezt a furcsa idöt. Az öszszel, egészen a
legvégén, másodszor virágzott az ákácz, s,
nincs egy hete, hogy a tanyáról egész csomó
sárga muskátlit hoztak be, amelyek a szabad-

ban, az asszonyok kedvtelésére épült kis vi-
rágos kertben nyitottak. Itt a szobában, meg
az ablak mellett széleslevelü apró japán nö-
vények vannak. Nincs rajta semmi diszes,
ilyen levele van a jó sásnak is, az útilapunak
pedig még különb, de hát az ember tartja,
mivelhogy ez japáni. De azonfölül abban ér-
dekes, hogy nyáron át a föld alatt szokta vi-
rágát nyitni s csak akkor veti szét maga körül
a földet, mikor a husos szirmok széjjelpat-
tannak. Ez is most nyitja a virágát a bolon-
dos : bizonyosan azt hiszi, hogy otthon van.

Máskor az is nagy dicsöség volt, egy-
két legyet vagy egy szúnyogot, átteleltetni a
szobában. Ha volt ilyen, az nagy beczézés-
ben részesült. Mindennap lesni szokták, hogy
ugyan megvan-e még a sarokban, s ha este
lejött a lámpaernyöre melegedni, senki onnan
el nem kergette, de még tányérba is öntöt-
tek neki vizet, hogy hátha inni akar szegény.
Nagyon csúnyák pedig ilyenkor a legyek,
mert megfehéredik, de azért azt az egyet
csak szokás volt ajnározni. Tartogatták —
magnak. Most azonban erröl a divatról letelt
a jó idö, több a légy, mint kellene s lám a
szobabeli virágok közül már elöbujt az Isten
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a mesébe való álom, hogy Bécsből vala-
mikor Budapestre helyeződött át a
monarchia súlypontja. Hogy azt hall-
gattak nagyhatalmú külső országok,
mit szól Magyarország; hogy azt nézték,
mit csinál a magyar parlament, azt vár-
ták, hogyan nyilatkozik a magyar nem-
zet A délczeg német császár, a román
király itt kereste fel uralkodó barátját,
és minden meleg szava a magyarnak
szólott. — Bizony Horánszky ur, ez fölér
azzal a csúnyasággal, hogy gróf Apponyi
Jászberényben majdnem megbukott.

Arról is szóljunk még, hogy minő
hatalmas sikereket vivott ki az a nagy-
bajuszos gonoszlelkü ember a kiegyezés
révén ? Olyan sok előnyt, amely négy
osztrák kormányt eltemetett, hogy aztán
maga a magyar keze által jusson sirba?
Ne szóljunk erröl, hiszen még nincs

* meg egészen. Szóljunk inkább arról,
hogy miért nincs meg.

Az obstrukcziónak is jubileumi napja
van ma. Talán róla se feledkezik meg a
történelem (hisz a Marat-k is rákerülnek
a lapjaira), mi semmiesetre se feled-
kezzünk meg róla ezen a szép napon.

Mit csinált az obstrukczió négy
hónap alatt? Semmit, mondják ök. Hi-
szen azért obstrukczió, hogy nem enged
semmit se csinálni. Pedig nagyon sokat
tett. Bécs ma m á r megint Bécs, Buda-
pest c s a k Budapest. A súlypont vissza-
billent. A hitelünk, a becsületünk külső
országok elött megcsorbult. A magyar
névnek és a magyar papírnak nincs
kelete. Helyette van ex-lex-állapot. Hiány
van az alkotmányban, törvénytelen álla-
pot az országban, amely már szinte any-
nyit ér, mint holmi provinczia. De ha
kifelé kevesebbet érünk is, ahelyett meg-
kaptuk kárpótlásul az ujabb felekezeti
villongásokat, a protestantizmus harczát
a katholiczizmussal; a nemzetiségek láb-
rakapását és a személyi harczok és ellen-
tétek ezerféle válfaját. A parlamentáriz-
must szerencsésen megölte ugyan az
obstrukczió, de azért gondoskodott ezen

a téren is kárpótlásról. A kontinensen a
mienk volt a legfejlettebb parlament, de
elsők vagyunk most is — a szkuptsinák
között.

Ime nagyjából ezeket termette az
obstrukczió terebélyes fája kurta négy
hónap alatt.

Ezt a mérleget meg kellett csinálni
| ma, a kettős jubileum nevezetes nap-

ján. Most már gyerünk tovább, folytat-
hatjuk a béketárgyalásokat. Mert azokat
kár volna félbeszakítani. Hogyis szólnak
a feltételek? Az elsö Bánffy bukása, a
második az obstrukczió diadala.

A politikai helyzet.
A kompromisszum-tárgyalások most né-

hány napig szünetelnek. Az ellenzéki pártok
egyelöre megformulázták a maguk pontozatai-
kat és azokra várják a kormány válaszát. Mi-
után a kormány előzőleg a korona tudomá-
sára hozza az ellenzék békefeltételeit, termé-
szetesen most néhány napra szélcsend fog be-
állani a politikában. Á miniszterelnök és két
társa vasárnap fogja ő felsége elé terjeszteni'
az ellenzéki pontozatokat. Ha ő felsége
ezekre nézve azonnal dönt, akkor a jövő
héten megindulhatnak a tanácskozások a
kormány és az ellenzéki pártok között.
A tanácskozások simasága érdekében mind-
két fél az irásbeli érintkezés formáját
választotta és ezt is a disszidensek közvetité-
sével. Sok remény azonban a béke megköté-
sére nem igen van. Legalább a kormánypár-
ton nincs. Itt az ellenzék békefeltételeit, ha az
eddig ismertetett feltételek csak megközelitő-
leg is érintik a követelések minimumát, exor-
bitanosoknak tartják. Ily alapon nem lehet tár-
gyalni Az ellenzék csak követel, de a béke érde-
kében engedményeket tenni nem hajlandó. A
helyzetet az ellenzék teremtette. Az orvoslásban
tehát neki kellene közremüködni, hogy a baj meg-
fékezését lehetővé tegye azzal, amivel a bajt
talajdonképen okozta: — az obstrukczió mé-
regfogainak kihúzásával. Ehhez azonban ke-
vés hajlandóság mutatkozik. És igy a béke-
tárgyalások — ha folytatódnak is, sikerrel
csak a nagyon távol jövőben kecsegtetnek.

Értesüléseinket a helyzetről a követke-
zőkben ismertetjük:

(Jegyzékváltás.)
Jelentettük tegnap, hogy Szilágyi Dezsö,

gróf Csáky Albin és gróf Andrássy Gyula teg-
nap szóbelileg ismertették a kormány képvise-
lőivel az ellenzék békefeltételeit. Ma a ponto-
zatokat az ellenzéki pártok delegátusai öt pél-
dányban aláirták, egy-egy példányt kicseréltek
és egy példányt a disszidensek képviselői utján
a kormányhoz juttattak. A miniszterelnök tu-
datta az ellenzéki pártok békebizottságával,
hogy válaszát a vele közölt pontozatokra a
jövö hét elején szintén irásban fogja közölni.
Addig a pourparler-k szünetelnek.

A kormány tagjai közül báró Bánffy
Dezsö, báró Fejérváry Géza és Lukács László
felutaznak Bécsbe, ahol az ellenzéki békepon-
tozatokról referálnak ö felségének és annak
döntése alapján fognak folytattatni a pour-
parler-k.

(Informálás.)

A képviselőház mai ülésének elején a
kormány tagjai értekezletet tartottak, amelyen
a miniszterelnök első sorban a kormány ösz-
szes tagjaival közölte az ellenzéki pártok
pontozatait. A rövid tanácskozás után a mi-
niszterelnök a szabadelvü párt több tagjának
is tudomására hozta a feltételeket és pedig
Tisza Kálmánnal, gróf Tisza Istvánnal, Radó
Kálmánnal, Falk Miksával, Hegedüs Sándorral
és Széll Kálmánnak közölte azokat első sor-
ban. A nevezett képviselők egész behatóan
mondottak el véleményüket a velük közölt fel-
tételekről. £ véleményekről a miniszterelnök
följegyzéseket csinált és ezek alapján fogja
jelentését őfelsége elö terjeszteni.

Azokon a pourparler-kon kivül, melyeket a
miniszterelnök folytatott e kimagasló politi-
kusokkal, a folyosón is folytak ellenzéki és
kormánypárti képviselők között a helyzetre
vonatkozó eszmecserék.

(Magyar miniszterek B6c3ben.)
Báró Bánffy Dezső holnap este felutazik

Bécsbe, hol ő felsége vasárnap külön kihall-
gatáson fogadja.

Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi
miniszter holnap szintén Bécsbe utazik; a
közoktatásügyi miniszter ez utazása azon-
ban kizárólag a szokásos ujévi tisztelgésekkel
áll kapcsolatban.

tehénkéje i s : egy Katiczabogár. Olyan apró,
hogy alig látni, de azért vigan mászkál a
leveleken.

Ilyen furcsaságok vannak. Az ablakfák
oldalát is az idén kellett először télire körül-
szegni posztószéllel. Mert a viszonyokkal is-
merős asztalos ugy csinálja meg az ablakfát,
hogy az vigan járjon a keretben, ami nyáron
kellemes. Hogy pedig télen ne fujjon át a ha-
sadékon a szellő, arról az ősz van hivatva
gondoskodni. Az ősz sok esőt ad, attól meg-
dagad az ablakfa és olyan rendesen szolgál
bele a rámába, hogy csupa gyönyörüség. A
mostani ősz azonban nem hozott esőt, csak
imitt-amott mutogatott belőle keveset s így
nem dagadt meg az ablakfa s im ezen mó-
don teszi csuffá a legszebb asztalosmunkát is
az időjárás. Nagy szégyen az egy ablakfára,
ha posztószéllel kell körülrakni, mert ahány,
szeggel odaszegezik a posztószélt, annyiszor
gondolják: essen le a körme annak, aki ilyen
rosszul csinált meg.

Van azonban olyan ember sok, akinek
az idő igy, ahogy áll, nagyon alkalmatos. A
halásznak nem kell a jég alatt huzni a hálót,
hanem csak ugy vidáman eviczkél a folyón,
mint nyáron át. A kertekben is megindult a
nyesegetés. A hajóácsok is dolgoznak, mert

nincs hideg, legföljebb egy kis tüzet raknak
a parton, hogy néha a kezüket melengessék.
És a fürészelők is fűrészelnek, vágván a ne-
héz törzsekből azokat a szép keményfa-desz-
kákat, amikből a hajók oldala készül. Nagy
gerendákon áll a fatörzs és áll a tetején egy
ember, meg alatta is áll egy ember. Egyik
fölfelé emeli a négykezes nagy főrészt, a má-
sik lefelé huzza. Aki fölül van, az igen ko-
moly ember rendszerint, mert ő vezeti a fü-
részt rendes irányba, továbbá, ha leesik onnan,
igen nagyot puffan; mig aki alul van, az alá-
zatos, mert örökké telemegy a szeme fürész-
porral. Egy tiszamenti városról, amelyben a
lakosság egy része módfelett büszke, más-
részre ellenben szerény és kedves, mondják,
hogy egész népe ilyen fürészelőktől szárma-
zott. A fölül fürészelőktől származtak az arisz-
tokraták, a demokraták ellenben az alul füré-
szelőktől.

Bár ez alighanem csak olyan évödés-
féle s nem kell komolyan venni, mert sokat
beszélnek az emberek és sok buzának sok
alja van. Inkább arról tárgyaljunk, hogy akár-
milyen is ez a tél, azért csak sok rá a panasz.
Több, mint amennyi a tisztességes télre lenni
szokott A nép épen nem szereti. Nem ta-
lálja sehol sem a havat, sem a hideget és az

rosszul esik neki. Meg van a télnek a maga
nyomorusága, de meg van a haszna is. Első-
sorban a rossz ut is jó ut lesz, ha megfagy
s beteríti jókorán a hó. Továbbá nem kopik
a kocsi, mert szánkón lehet járni s mig a
kocsinak minden darabját pénzért mérik, a
szánkót maga szokta faragni az ember akácz-
fából. Azonfölül nagyon bajos a disznóölés
(le is ment a pocza ára), mert nem áll el a
hus, nem lehet kifagyasztani a szalonnát, a
kolbászféle pedig penészt kap, mikor füstölődik
a szelemenfán, de sőt még ketté is szakad és
a tüzbe hull, annyira elernyed ebben a lágy
időben. Szóval: bajos ez igy nagyon.

Itt nem igen szeretnék a népek, ha va-
lami módon az időjárásba beütne az örök ta-
vasz. Már csak szükséges a tél s mikor, mint
most is, nincsen, kiforgatja a maguk valóságá-
ból az embereket. Azt lehetne például hinni,
hogy ilyen időben kisebb a nyomoruság, mint
a nagy, kemény teleken, amikor csonttá fagy
a föld és sir a szekérkerék a havon. Pedig
nem, hanem inkább a fordítottját lehet mon-
dani. A földben dolgozó napszámosember
munkája az ősz végén megáll s tavaszig a
földben nincs mit keresni. Hála Istennek, azért
van a tél, hogy az adjon napszámot, napszá-
mos-családok apró liliomainak a nagy hó és
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(Rendkivüli minisztertanács.)
Holnap délelán négy órakor rendkivüli

minisztertanács lesz, amelynek az a feladata,
hogy praecize meghatározza, mily álláspontot
foglaljon el a kormány a béke-javaslatokkal
szemben.

Szilágyi a pontozatokat ma délelött irás-
ban is át nyujtott a Bánffynak, aki azután kö-
zölte azokat a szabadelvüpárt kitűnőségeivel:
Tisza Kálmánnal, Radó Kálmánnal, Széll Kál-
mánnal, Tisza Istvánnal, Hegedüs Sándorral
és Falk Miksával. Egyuttal, hir szerint, kikérte
Bánffy ez urak nézetét is, hogy azt is közöl-
hesse a koronával.

Bánffy szombaton este utazik Bécsbe,
ahol a felség vasárnap délelött fogja fogadni.
Alkalmasint kedden fog visszajönni a minisz-
terelnök, illetve kedden már ismét itthon lesz,
mert erre a napra igérte Szilágyinak, Csáky-
nak és Andrássynak, hogy nyilatkozni fog.

(Szabadelvü pártkonferenczia.)

Jövö kedden indulnak meg a tárgyalások
és alkalmasint elhúzódnak legalább is az egész
jövő hét folyamán. Azok befejeztével aztán —
bármilyen lesz az eredmény — a szabadelvü
párt értekezletet fog tartani, mert az egész
párt meghallgatása nélkül a kormány nem
akar dönteni.

Ami a hangulatokat illeti, általános a
vélemény, hogy igaz jóakarat mellett lehetsé-
ges lesz a megegyezés. E l i m i n á l n i
k e l l u g y a n a j a v a s l a t o k b ó l
m i n d e n t , a m i a m a i h e l y z e t t e l
n i n c s ö s s z e f ü g g é s b e n és személyi
kérdésnek formaszerint nem szabad a javasla-
tokban helyet találniok, de ugy vélik sokan,
hogy sikerülni fog ez is és sikerölni fog egy-
általán kiegyenlíteni a ma még kétségkivül
meglevő nagy ellentéteket mert ugy tartják,
hogy az ellenzék nem tekinti u l t i m á t u m -
n a k a javaslatait, hanem hajlandó lesz
további engedményekre is. Bizonyos, hogy a
kormány és a párt is akarja a tisztességes békét.

(A bán.)
Egyik esti lap zágrábi levelet közöl,

mely szerint a bán igen kiméletlen modorban
nyilatkozik majdnem minden magyar politikus-
ról. A levél, hangjánál fogva, nagy feltünést

keltett és a szabadelvü pártban nagy szenzá-
cziót idézett elő. Legtöbben azonban apokrif-
nak tartották a levelet s igy tértek afölött napi-
rendre.

(Solrée Bánffynál.)

A kabinet tagjai számára a miniszterel-
nök ma soiréet rendezett, ma lévén négy éve,
hogy a Bánffy-kabinet kineveztetett.

(A mal ülés.)

A magyar képviselőháznak mélyen tisz-
telt ellenzéke ma ismét visszatért a jegyző-
könyvi hitelesítés felett való névszerinti sza-
vazásokhoz. Azok mégis kényelmesebbnek
bizonyultak, mint a napirend előtt beje-
lentett felszólalásokról szavazni. Ezért ma
ismét módosítások kerültek elö. Kubik Béla
azt inditványozta, hogy a képviselöket a jegy-
zőkönyvben ne nevezzék nevükön, hanem jelöl-
jék meg azokat kerületeik szerint. Sturman
György a távollevők számára kért kegyelmet,
azt javasolva, hogy a jegyzőkönyv a távolle-
vőket ne távollevőknek, hanem nem-szavazók-
nak tüntesse fel. Végül Tóth János egy stilisz-
tikai módositványt indítványozott: „Névsze-
r i n t va ló szavazás" helyett " N é v s z e r i n t i
szavazást" kért. Az összes inditványokat a
többség, a szavazások megejtése után, elejtette.
Ugyanez történt Hentaller Lajos tegnapi ké-
relmével, mely felett a névszerint való szavazás
mára maradt. Nem engedték meg neki, hogy
az országgyülés 1848. október 6-iki naplóját
felolvashassa. De a többség ezen makacsko-
dása nem rontott a — békén. Az ellenzék még
folyton békül a folyosón.

(A főrendiház ülése.)

A tegnap általunk jelzett főrendiházi
ülést szerdára hivták össze. A főrendiház el-
nöksége a következő értesitést küldi széjjel:

A förendiház 1899. évi január hó 18-án,
szerdán, délelőtt l l órakor ülést tart, mely-
nek napirendje:

1. Elnöki előterjesztés.
2. A gazdasági bizottság jelentésének tár-

gyalása, az 1898. évi márczius l-töl deczember
31-éig vezetett számadások megvizsgálásáról.

3. Az igazoló bizottság jelentésének tár-
gyalása a főrendek jegyzékének folytatólagos
kiigazitásáról.

4. Esetleges felszólalás.
5. Jegyzőkönyv hitelesítése.

Főczélja azonban ennek az ülésnek az,
hogy a főrendiház állást foglaljon az ex-lex
állapottal szemben. A politikái helyzet a fő-
rendiházban egy napirend előtti felszólalásban

fog szóba kerülni, melyben inditványozni
fogják, hogy a förendiház fejezze ki sajnálkozá-
sát a bekövetkezett állapot felett, egyszersmind
azonban fejezze ki abbeli reményét, hogy a
képviselőházi pártok együttműködésének sike-
rülni fog az állapotnak mielőbb véget vetni.

A főrendiház országos ülése előtt a főrendi-
ház bizottságai is ülést tartanak és pedig a gazda-
sági bizottság kedden, délelőtt l l órakor. Ennek
napirendje: az 1898. évi márczius elsejétől ugyanaz
évi deczember hó 31-éig vezetett számadások meg-
vizsgálása ; az igazoló bizottság szerdán délelőtt
fél l l órakor ülést tart a főrendek jegyzékének
folytatólagos kiigazítása tárgyában.

(Az ellenzék hangulata.)

Az ellenzéki pártok köreiben ma este
meglehetős csend uralkodott; még a vezér-
férfiak is csak rövid ideig tartózkodtak párt-
feleik közt, kikkel a békeakczió mai stádiumá-
ról beszélgettek. Dáczára az ellentétes híresz-
teléseknek, az ellenzék bizik az akczió sikeres
voltában. Általában a helyzet természeténél
fogva várakozó álláspontot foglal el az ellen-
zék, mert hiszi, hogy a nyujtott alapon a tár-
gyalások előreláthatólag már a jövö hét kez-
detén folytatást nyernek.

(Egy röpirat.)

Ma este egy, „A helyzet és a Bánffy-
kormány" czimü röpirat jelent meg, melynek
szerzője Saturnus álnév mögé bujik. A röp-
irat érdekes tartalma élénk feltünést kelt po-
litikai körökben.

(A vasárnapi népgyülés.)
A szocziálisták és az egyesült ellenzékiek

vasárnapi közös népgyülésüket—amint emlitettük
is — az Ujépület telkén akarták megtartani, s a
polgármester át is engedte a területnek azt a ré-
szét, amely a főváros tulajdona. A közmunkák
tanácsán volt a sor, hogy a tanács kezelésére bi-
zott területet is átengedje a gyülés czéljaira, a
tanács azonban ma azt válaszolta a rendezőknek,
hogy a kérdéses terület a kormány tulajdona s ha
mindenáron az Ujépület telkén akarják a gyülést
tartani, forduljanak a terület használati engedé-
lyeért e g y e n e s e n a k o r m á n y h o z . A
rendezők erre ismét a fővároshoz fordultak, en-
gedje meg, hogy a gyülést az Ujvásár-térre hivják
egybe és a polgármester a kérelmet el is fogadta.

A vasárnapi tiltakozó népgyülés rendező-
bizottsága egyébként a következö felhivást bocsá-
totta ki:

. F e l h i v á s !
Ujesztendő óta törvényes költségvetés nélkül

kormányozzák Magyarországot. Alkotmányunk szi-

a nagy fagy ad kenyeret. Minél erősebb az
ősz, annál több sár van az utczákon, a gya-
logjárókon, annak eltakaritására mind munkás
kell. Azután mikor jön a rengeteg sok hó, annyi
lapátos kéz kell hozzá, hogy megalakul a nap-
számbörze tél közepén. Munkát kap a fuvaros is.
azután keresik a favágókat mindenfelé. Vasuti.
töltésekre, közuti vasúthoz rengeteg embert
fogadnak, hogy tisztán tartsák a vaskocsik
utját, Egy-kétszáz pedig abban talál foglalko-
zást, hogy vágja a jeget a vizen és hordja a
vermekbe, hogy hideg söre legyen majd az
urfélének a nyáron. Most mindebből semmi
sincs. A fogadóhelyeken szomoruan ödöng egy
csomó ember, másrésze ki sem megy oda:
minek ? Bár amugy szép dolog, januárban egy
kabátban sétálni zöld mezőkön, de azért Is-
tenke, ha jó szivvel vagy hozzánk, hagyd csak
az ilyen pázsitokat a taliánoknak, ide inkább
csak kemény teleket teremts, mert mi már
ahhoz vagyunk szokva.

E teljes munkátlanságban a nyomoruság-
nak annyi hire érkezik az emberhez, hogy
utóbb már azt gondolja: talán nem is érde-
mes meghallgatni, hisz ugy sem segíthet vala-
mennyin. Szinte meg lehet tőlük rettenni. Va-
lamennyi közt a legerősebb az volt, amit ép
most szombat este kaptam, hogy valahol arra

kifelé, a város végén van egy ember, aki az
ősz óta nem kapott munkát, annak a felesége
sulyos beteg és ugyancsak ragályos beteg mind
a hét apró gyermeke és ennek a kilencz isten-
teremtésének nincsen egy betevő falatja sem.
Az ember, a jóllakott ember legtöbbször el
sem birja képzelni, hogy ilyesmi történhessen.
Hogy miként nem bir az az ember legalább
puszta kenyeret keresni ? Puszta kenyeret —
mondják — legalább csak annyit. Hm. Még
nyáron sem igen bir mást adni, mert a
napszám egyre-másra nem haladja a hetven
krajczárt, s napjában háromszor kilencz karéj
kenyér — sok az nagyon, hé. Oh — sóhajt
most föl a jóllakott humanista — minek van
hát az ilyen embernek hét gyermeke ? Minek,
tekintetes ur ? Mert önnek csak kettő van,
vagy egy sincs s ha ezeknek nem volna hét
meg kilencz, idö multán elfogyna a magyar
nemzet egy szálig. Már az ugy van, ez ellen
hiába prézsmitál akárki.

Pár forinttal, darab oldalszalonnával, fél-
kenyérrel hát azonnal utnak is indulunk felé-
jük. Csak ugy gyalogosan, mert azok a külsö
utczák épen nem arra valók, hogy éjszaka
valami kocsi belemereszkedjen. Megyünk egy
félórát még mindig nincsen az utcza, a he-
lyek egyre sötétebbek, néhol egy árva petró-

leumlámpás, még nincs kilencz óra, de sehol
egy ember, aki útbaigazítást adna. Végezetül
jön szemközt egy ittas legénycsapat lármázva,
azok elől le kell a járóról az árok sarába
lépni. Más körülmények között sem társam,
sem én nem nagyon lettünk volna hajlandók
erre, s legalább is megpróbáltuk volna, hogy
hátha mi maradunk a járón. Azonban az én
kezemben az oldalszalonna, az ő kezében a
félkenyér, ezeket a sárba ejteni most semmi
módon sem szabad, inkább mi gyerünk bele.
(Mindig a helyzettől függnek az ember nézetei.)

S lám az utolsó közülök utba is igazit s
igy az utczába érünk, a gyöngytyuk-utczába.
Most még a huszonhetes számot kell keresni,
gyufával. Ez igen szép mulatság, kotorászni
az ereszek körül az égő gyufával, jól jár-
nánk, ha gyujtogatónak néznének bennünket.
Szerencsére mindenki alszik, már, teljes csönd
van, még kutyaugatás sem hallatszik (mióta
az ebadót behozták, agyonverték valamennyit.)
No, itt a ház, megtaláltuk. Kivülről derékig
nedves, nagyon szép szakállas falak lehetnek
a szobában, mert az a szegénység csillogó
gyémántja: a salétrom, mely a szobák falán
terem. Zörgetek az alacsony ablakon.

— Ki az? — szól egy férfi.
— Tóth Istvánt keressük.
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goru tilalma ellenére adót szedet & kormány és
már készülődik a törvénytelen ujonczozásra. Ma-
gyar parlamenti kamarilla alakult, czéljaiban méltó
ahhoz az osztrákhoz, mely 1848-ban összeesküdött
ellenünk, önző és erőszakos politikusok maguknak
akarják lefoglalni a hazát, a hatalmat, a boldogságot,
magoknak kisajátítani a népszabadságot, az ösz-
szesség jogát. Érdekeik hálózatát, önzésük szerve-
zetét vakmerően odaállítják alkotmányunk helyébe
és azt szeretnék, hogy a polgárság alázatosan tér-
det hajtson az általuk gyurt uj kormány elött.
Polgárok! Vigyázzatok ! Ne feledjétek, hogy alkot-
mány nélkül nincs polgár, csak alázatos, jogfosz-
tott alattvaló, és az a nép, mely jogait megvédeni
nem tudja, méltatlan a szabadságra. Sorakozzatok
a parlamenti kamarilla ellen! Fegyverünk mint
l848-ban ujra az alkotmány legyen. Az alkotmány
ellen ősszeesküdöttek merényletét győzze le a nép
nagy, szent és nyilt összeesküvése, hogy a tör-
vényt rendületlenül tiszteli alkotmányát nem
engedi.

Vasárnap, e hó 15-én nagy tiltakozó népgyü-
lés tartatik az Uj vásár téren. Gyülekezés délután
fél kettőkor a Nemzeti lovarda előtti téren és a
Muzeum környékén. Innen megindul délután fél 3
órakor a tüntető felvonulás a Muzeum-köruton és
kerepesi-uton keresztül a népgyülés színhelyére.

A tiltakozó-menet, élén az országgyülési kép-
viselőkkel, délután 3 órakor ér az Ujvásár-térre,
hol 3 óra után kezdődik a népgyülés.

Gróf Apponyi Albert, Kossuth Ferencz és
gróf Zichy Aladár az összes országgyülési ellen-
zéki pártok nevében kijelentették, hogy minden
párt külön szónokkal vesz részt a népgyülésen. —
Beszélni fog ezenkivül a függetlenségi- és demo-
krata-kör és a munkások egy-egy szónoka. — Fő-
város polgárai! Jelenjetek meg mindannyian és
fejezzétek ki jelen létetekkel, hogy nem akartok a
merénylők czinkosai lenni!

Éljen a magyar alkotmány E Éljen a sza-
bad haza!

KÜLFÖLD.
Az osztrák helyzet A német ellenzéki

pártok körében nem igen hiszik, hogy az
osztrák kormánynak szándékában volna a par-
lamentet hosszabb ideig együtt tartani. A kor-
mány valószinüleg csak arra fog szoritkozni,
hogy a Ház munkaképtelenségét konstatálja,
azután pedig hazaküldi a képviselőket. Elsö
sorban azonban be fogja terjeszteni a kor-
mány az ujonczjutalékról szóló törvényjavas-
latot és ha a németség azt is megobstruálná,
akkor az osztrák parlamentarizmusnak hosszu
időre vége lesz. A cseh és német képviselők
közti egyezkedésről szőlő hirek, ugy látszik,
nem felelnek meg a valóságnak, mert a né-

metek nem akarnak a csehekkel még csak
tárgyalásokba sem bocsátkozni mindaddig,
amig a nyelvrendeleteket vissza nem vonta a
kormány.

A Dreyfus-pör revíziója.
Páris, január 13.

Az Elyséeben tartott mai minisztertanács-
ban Freycinet hadügyminiszter bejelentette,
hogy vizsgálatot fog elrendelni annak a kide-
ritésére, hogyan került Herque jelentése a
semmitőszéki bíráknak Piquart iránt tanusitott
magatartásáról a kormánytól távol álló sze-
mélyek kezébe.

Páris, január 13.
A szenátus mai ülésén Laubet elfoglalván az

elnöki széket, beszédében annak a reménynek adott
kifejezést, hogy az egyetértés és nyugalom nem-
sokára helyre fog állani. Más nemzetekkel való
viszonyában — mondá az elnök — Francziaország
loyalis, czivilizatorius és önzetlen politikát követ.
Ez magában Francziaországban talán muló nehéz-
ségeket okozhat, de megszerzi a világ élénk rokon-
szenvét Francziaországnak.

Pária, január 13.
Lebret igazságügyi miniszter levélben felszó-

litotta Grosjean birót, hogy a Bard-Picquart-ügyben
tanusitott magatartása miatt jelenjék meg a birói
kar felsőbb tanácsa előtt Grosjean nyilatkozatot
tesz közzé, amelyben csodálkozását fejezi ki, hogy
még nem hallgatták ki ama levél ügyében, ame-
lyet mult pénteken intézett az igazságügyi minisz-
terhez és amelyben egy oly tényt közölt, amely
megvilágítja Picqnart szerepét a Dreyfus-ügyben.

Páris, január 13.
A kamara tegnapi ülésén az igazságügymi-

niszter után Cassagnac szólalt fől s azt mondta,
hogy még a republikánusok sem biznak a köztár-
saságban. Akárhonnan kerül is elö mentő, min-
denki őrömmel fogja üdvözölni. Thiers azt mondta
volt, hogy a köztársaság vagy vérbe fog ful-
ladni, vagy ostobaságban fog elpusztulni. Sajnálat-
tal konstatálom, hogy ez a köztársaság nem ful-
ladt vérbe. (Viharos helyeslés a jobboldalon.) Cas-
sagnac azután elmondja, hogy mielőbb végezni
kell a Dreyfus-ügygyel, mert másfelé kell erőnket
gyűjtenünk és a határ másik oldalára kell néz-
nünk. (Zajos helyeslés.)

Dupuy miniszterelnök : Cassagnac ur meg-
értette, hogy nem szabad mindig a részletekkel
foglalkoznunk, én tehát rajta leszek, hogy a vitát
magasabb színvonalra emeljem, anélkül, hogy

Csönd van egy ideig, aztán ujból mondja
ugyanaz a hang :

— Nincs itthon.
— Hát a feleségének kell szólni, hogy

jöjjön ki.
A hang, érezhető keserüséggel szól

vissza :
— A felesége? Hogy mönjön az ki, aki

még az ágyában se tud mögfordulni, olyan
beteg?

— Hát mindegy. Jöjjön ki kend vagy
akárki, mert segitséget hoztunk: meg élelmet a
gyerekeknek.

Erre azt mondja a hang:
— Mindjárt kimögyök én.
Csoszogás, ajtónyitogatás hallatszik s kis-

vártartatva a kiskapuban megjelen egy szálas
ember ócska szűrben, mezitláb. Belépek.

— Hol van annak a Tóth Jánosnak a
lakása?

— Én vagyok az a Tóth János —
mondja az ember, amire azonnal kiugrok
mellöle az utczára. Hét ragály van a ruháján,
semmi kedvem sincs belőle hazavinni egy
szemet is. (Mindig a helyzettől függnek a né-
zetek)

—- Az ördög vigye el a kend dolgát,

miért mondta kend az előbb, hogy nincsen
kend itthon?

— Hát . . . — mondta az ember a kapu
tulsó oldaláról — hát . . . Többet nem mon-
dott, de nagyon tudnivaló, hogy mit akart
mondani. Hogy mikor őt keresik, legjobb azt
mondani, hogy nincs otthon, mert őt semmi
jóval keresni nem szokták.

— No, itt ez a szalonna meg a kenyér.
Meg ez a pénz — nyújtom át. — Hallottuk,
hogy nagyon rossz sorsban van. Majd holnap
kap még.

— Hát . . .
— Hallom, hogy a gyerekei is betegek.
Csudálatos keserűséggel hallatszott az

ember hangja a kapu tulsó oldaláról:
— Csak hét fekszik.
— No, isten áldja meg. De nehogy a

korcsmába menjen a pénzzel, ember. Azt a
betegeknek hoztuk.

— Tudom — mondta s alig hallatszott,
mikor utána tette:

— Köszönöm is . . .
Hej, de nehéz szó ez. Talán az egész

nyomorusága nem esett olyan terhére, mint-
hogy ezt az egy szót ki kellett mondania.

Tömörkény István.

ezért Francziaországot lealacsonyítanám. (Zajos
helyeslés a baloldalon.) Cassagnac ur mindig az
államcsíny embere volt, de meg vagyok róla győ-
zödve, hogy a hadsereg, amelyet minden gondos-
kodásunkban akarunk részesíteni, nem fog ráhall-
gatni. Az egyetlen sértés, amelylyel a hadsereget
illethetjük, az, hogy föltesszük róla, hogy Cavaig-
nac urra hallgat. A hadsereg nem akarja még
egyszer megérni azokat a napokat, amikor a ve-
gyes bizottságokban a katona meg a biró nem
itéletet hoz, hanem politikai szolgálatokat tesz.
(Viharos helyeslés a baloldalon.) Azt mondják,
hogy ebben az országban már semmi sincsen ; de
igenis van törvény és van szabadság. Ezek alkot-
ják az összes republikánusoknak erejét és leküzd-
hetetlen ellenállását. (Perczekig tartó helyeslés és
taps középen és a baloldalon.)

Baudry d'Asson : Ön h a z u d i k , mi-
n i s z t e r e l n ö k u r ! (Nagy zaj.)

Dupuy miniszterelnök: Baudry d'Asson
úrért mindössze azt tehetem, hogy poharamat az
ő egészségére ürítem. (Nagy derültség az egész
házban.)

Baudry d'Asson: Szót kérek személyes
ügyben.

Dupuy miniszterelnök : A kormánynak csak
egy utmutatója van és ez a törvény. Quesnay de
Beaurepaire-nek el kell majd ismernie, hogy a mai
ülésen egészen helyesen itélték meg őt. Ha azt
hiszi, hogy jó dolgot müvelt, akkor majd elmond-
hat a második vizsgálóbizottságnak mindent, amit
tud. A kormánynak egészen más gondjai vannak
s az ország is azt akarja, hogy az igazságszolgál-
tatás nyugodtan végezze a dolgát. (Zajos helyes-
lés a baloldalon.) Végezzünk mielőbb a Dreyfus-
ügygyel adjuk vissza az országnak nyugalmát s
ne feledkezzünk meg azokról a fontos kérdések-
ről, amelyekkel legelső sorban kell foglalkoznunk.
(Perczekig tartó taps és helyeslés a baloldalon.)

Cavaignac azt bizonyitgatta, hogy a semmi-
tőszék! birák tulságos előzékenységet tanusitottak
Picquart-ral szemben. (Félbeszakítások a szélső
baloldalon.) A szónok megrója a birák eljárá-
sát s azt kivánja, hogy a kormány intézkedjék,
hogy a birói hatalom tekintélye megóvassék.

Ezután néhány képviselő Hergues csendőr-
kapitány jelentésének fölolvasását követeli. Mint-
hogy Lebret igazságügyminiszternek nincs ez
ellen kifogása, az elnök fölolvastatja a jelentést,
melyben semmi uj sincsen és melyben a csendőr-
kapitány elmondja, hogy mennyi udvariasságot
gyakoroltak a semmitőszéki birák Picquart irányá-
ban. A jelentésben a fölszolgált grog játsza a fő-
szerepet. Picquart egy izben igy szólott hozzá:

— Bard birót a szivemben hordozom. Én
egyébiránt a főtanuk egyike vagyok.

A jelentés fölölvasása nem tett hatást.
Baudry d'Asson : A miniszterelnők ur az

én egészségemre akarja poharát üríteni. Nagyon
hálás vagyok neki ezért. Mivel azt látom, hogy a
szószéken toasztokat mondanak, én is fölemelem
poharamat (készébe veszi az előtte álló vizes po-
harat) és a köztársaság bukására ürítem ki. (Óriás
derültség az egész Házban.)

A hosszu vita ezzel véget ért. Mindössze öt
napirendet indítványoztak, melyek közül Dupuy
miniszterelnök azt fogadja el, mely a n a p i -
r e n d r e v a l ó e g y s z e r ü á t t é r é s t indit-
ványozza.

A kamara ezt az inditványt 421 szavalattal
124 ellen elfogadta.

TÁVIRATOK.
A német katonai tervek.

Berlin, január 13. A birodalmi gyülés ma
folytatta a katonai javaslat tárgyalását. Bebel azt
hangoztatta, hogy Európa népei békére áhítoznak,
tehát nem kell nagy bölcseség ahhoz, hogy a
békét főntartsuk. Mikor a szónok azt mondta, hogy
kigúnyolása a czár békemanifesztumának, ha ugyan-
akkor, amikor az orosz kormány iránt rokonszen-
vüket nyilvánítják, ezt a javaslatot benyújtják, az
elnök, a jobboldal helyeslése mellett, rendreutasi-
totta őt. Azután igy folytatta beszédét a szónok .-
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Oroszországnak belsö állapotai miatt kerülnie
kell a háborut. F r a n c z i a o r s z á g
n e m k é p e s é s m a g a s e m h i s z i , h o g y
k é p e s v o l n a h á b o r u t k e z d e n i . A po-
litikai helyzet tehát semmiképen sem okolja meg
ezt a javaslatot A gazdasági versenyben az a
nemzet fog győzni, amelynek legértelmesebb mun-
kásai vannak, tehát nem kellene a munkásokat
többéves katonai szolgálattal elvonni a munkától.
A szocziáldemokráczia az ifjuság katonai nevelését
óhajtja, amelyet volt tiszteknek és altiszteknek
kell vezetniök. Végül megjegyzi a szónok, hogy a
miliczia a legutóbbi spanyol-amerikai háboruban
teljesen bevált.

Gossler hadügyminiszter: A kormány ugy
véli, hogy a c z á r m a n i f e s z t u m a a l a p j a
l e h e t a b é k é s t o v á b b f e j l ő d é s n e k .
A szocziáldemokráczia legutóbbi pártgyűlésén ko-
médiának nevezte a czár manifesztumát. Sze-
münkre vetheti-e tehát, hogy mi a háborunak csak
a valószínűségére is gondolunk"? Bebel egy röp-
iratban sokkal nagyobb haderőt követel a miénk-
nél, söt még a l e á n y o k a t i s b e l e a k a r j a
venni. (Derültség.) Ezzel szemben a mi követelé-
seink nagyon szerények. Amit a nemességnek adott
kedvezményekről beszélnek, alaptalan ; ép oly alap-
talan az az állitás is, hogy a falusi lakosság ke-
vésbbé értelmes ujonczanyagot szolgáltat. A svájczi
miliczia rendszerét maguk a svájcziak is fogyaté-
kosnak tartják. A szocziáldemokrata pártgyűlésen
azt hangoztatták, hogy a hadsereget demokratizálni
kell, még pedig elsősorban a szolgálati idö meg-
rövidítésével. A hadügyi kormányzat azon lesz,
hogy ezt megakadályozza. (Bravo !-kiáltások.)

Hertling (czentrumpárti) azt mondja, hogy a
czentrum tárgyilagosan megvizsgálja a javaslato-
kat és a nemzeti érdeket fölébe teszi a pártérdek-
nek. A békés politikai helyzetet tekintve, minden-
esetre meglepő ez a javaslat. A hadügyi követe-
léseket végre-valahára le kell zárni. A czentrum
tagjai a kétéves szolgálat törvényes megállapítá-
sát óhajtják.

Sattler (nemzeti-szabadelvü) kijelenti, hogy
pártja a javaslatnak vagy legalább nagyobb részé-
nek elfogadását óhajtja.

Liebermann kijelenti, hogy a reformpárt el-
fogadja a javaslatot, ha a bizottságban kimutatják
szükséges voltát és gondoskodnak arról, hogy a
terhek ne sulyosodjanak a gyöngébb vállakra.
Szóló az általános két évi szolgálatot és az egy-
éves szolgálati jog megszüntetését óhajtja.

Rickert (szabadelvü párti) reméli, hogy a bi-
zottsági tárgyalás megegyezésre fog vezetni. A két-
éves szolgálat már nem szüntethető meg.

A javaslatot végül a költségvetési bizottság-
hoz utasítják.

Berlin, január 13. A birodalmi gyülésen a
politikai helyzet megbeszélésénél báró Hertling ki-
fejezte Ausztria iránt érzett élénk rokonszenvét és
ama reményét, hogy a Németországgal barátságos
viszonyban levö állam mihamarabb le fogja gyözni
a belsö nehézségeket. Olaszországot illetőleg kivá-
natos volna, hogy a hivatalos Olaszország emanci-
pálja magát a forradalmár elemektől. Ezt termé-
szetesen a római kérdés megoldásának kellene
megelőznie. (Tetszés a czentrumon.)

A berlini katonai ünnep.
Berlin, január 13. Az osztrák és magyar ka-

tonatisztek a porosz tisztek kiséretében, Schwarz-
koppen ezredes vezetése alatt, meglátogatták a
Centralhotel télikertjét. Megérkezésükkor a zenekar
az osztrák himnuszt játszotta. Az ott volt nagy-
számu közönség fölkelt és lelkes ovácziókban ré-
szesitette az osztrák és magyar tiszteket.

Berlin, január 13. A lapok jelentése szerint
a Ferencz-gránátosok jubileumára ideérkezett Osz-
trák-magyar tisztek ma délelött meglátogatták a
gárda-puskások kaszárnyáját, amelynek parancs-
noka, gróf Hülsen-Häseler, azelött katonai attaché
volt Bécsben. A vendégeket a teljes számmal ösz-
szegyült tisztikar fogadta, azután megnézték a le-
génység szobáit és a konyhát. A gyakorló-házban
egy század hadilétszámban végzett gyakorlatokat.
A gyakorlat után reggeli volt a tiszti kaszinóban.

Viharok.
Bécs, január 13. Kora reggel óta borzasztó

szélvész dühöng Bécsben. Reggel a Duna-csatorna
partján egy ismeretlen férfi holttestét találták, aki
valószinüleg a vihar áldozata lett. A háztetőkről
leeső tégladarabok sok járókelőt többé-kevésbbé
sulyosan megsebesitettek. Bécs környékéről is je-
lentenek balesetet

Bécs, január 13. Egész napon át dühöngött
a vihar, amely sok ház és templom fedelét meg-
rongálta. A vihar deszkákat és téglákat szakított
le, minek következtében két ember megsérült, az
egyik sulyosan. A Hofburgnak a József-téren levö
szárnyai födeléről is lesodorta körülbelül két mé-
ter hosszuságban a téglázatot.

Bécs, január 13. A nagy szélvész délután is
tartott és több ujabb balesetet okozott. Egy szé-
násszekér feldőlt, ugyszintén egy papirosdobozok
kal megrakott kocsi, amely egy egylovas kocsisnak
a mellére esett. A kocsis sulyos zuzódást szenve-
dett a mellén. Egy műszerész inasnak egy kémény-
ről lezuhanó tégla betörte a fejét. Egy asszonyt
földhöz vágott a szél és egy kavicsos szekér alá
vetette. A szerencsétlen több sérülést szenvedett
egyebek között csonttörést jobb karján. Egy asz-
taloslegényt a szél leveleit egy emeletnyi magas-
ságú farakásról, ugy, hogy jobb csípője kificza-
modott.

Berlin, január 13. Eyész Észak- és Nyugat
Németországban heves, orkánszerü vihar pusz-
tit. Dél-Németországból nagy esőt és vihart jelen-
tenek.

Páris, január 13. Fécampból és Dieppeből
nagy vihart jelentenek, amely tetemes kárt okosolt.

A franczia-angol feszültség.
Páris, január 13. A Havas-ügynökség a kö-

vetkező, magánforrásból eredő értesülést közli,
amelyért azonban nem vállalhatja el a felelőssé-
get : Politikai körökből jelentik, hogy Salisbury
lord és Cambon franczia nagykövet szerdán tar-
tották az elsö hivatalos megbeszélést a Franczia-
ország és Anglia között fenforgó vitás kérdések-
ben. A megbeszélés, ugy látszik, igen udvarias
jellegü volt és hozzá fog járulni a megnyugta-
táshoz. Azt hiszik, hagy legközelebb ujabb meg-
beszélés tesz, hogy a függőben levö vitás kérdé-
seket végleges megoldás czéljából szabatosan kör-
vonalazzák.

Kréta alkotmánya.
Kánea, január 12. György herczeg az alkot-

mány kidolgozására hivatott bizottságot maga köré
gyüjtötte s beszédet intézett hozzá, amelyben azt
hangoztat is, hogy amikor kinevezték a sziget fő-
biztosára, azt akarta Európa, hogy Kréta egész
lakossága az egyenlöség és igazság egyenlő elvei
szerint való bánásmódban részesüljön. A herczeg
utasitja tehát a bizottságot, hogy párttekintetektől
ne befolyásoltassa magát.

A spanyol-amerikai béke.
Madrid, január 13. Sagasta miniszterelnök a

parlamentet e hó 25-ére vagy 30-ára szándékozik
összehívni. A piroskönyvet még a parlament össze-
ülése elött teszik közzé. A kamara első ülésén
Sagasta, a békeszerződés elfogadását fogja kérni.
Azt hiszik, hogy a vita körülbelül nyolcz napig
fog tartani.

Washington; január 13. Mint a „New-York-
World"-nak jelenük Washingtonból, a Spanyolor-
szággal kötött békeszerződés valószinüleg lényeges
módositást fog szenvedni, vagy pedig elvetik. 38
szenátor kötelezte magát, hogy megszavaz oly mó-
dositást, amely az Egyesült-Államokat arra köte-
lezi, hogy vonuljanak vissza a Filippi-szigetekről,
valamint kötelesek Kubáról is visszavonulni.

Forrongás a Filippi-szigeteken.
Newyork, január 13. Manilából jelentik: A

fölkelök Iloilo mellett elzárták a folyó torkolatát.
Egy amerikai katonacsapatnak, amely vasárnap
megkísérelte a partraszállást, vissza kellett vonulnia,
mielőtt még az ütközet kifejlődhetett volna.

London, január 13. A Times-nak jelentik
Hongkongból tegnapi kelettel: Menekülő filippínók
azt a hirt hozzák, hogy Manilában fölöttébb válsá-

gos a helyzet. Aguinaldo az amerikaiaknak lloilo-
ban telt kikötési kisérletét hadüzenetnek tekinti a
azonnal előre fog nyomulni Manila felé. Aguinaldo
figyelmeztette erre a külföldieket, a spanyolokat
is s salvus konduktust ajánlott nekik, hogy
elmehessenek.

Madrid, január 13. A lapok jelentése sze-
rint az amerikai kormány megkérte Spanyolországot,
hogy Mindanao szigetén lévő csapatait még ne
vonja vissza, nehogy az amerikai katonaság meg-
érkezése előtt lázadás törjön ki a szigeten.

Madrid, január 13. A kormány figyelmeztette
az amerikai kormányt a spanyol foglyokra nézve
elvállalt kötelezettségeire és gyors választ kért.

Manilából érkezett hivatalos távirat szerint
az Iloiloba küldött amerikai csapatok föllázadtak.
Miller tábornokot utasították, hogy vonuljon ki
lloiloból és térjen vissza Manilába. Az összes
amerikai csapatok parancsot kaplak, hogy Manilá-
nál gyülekezzenek. A helyzet állandóan na-
gyon komoly.

Madrid, január 13. Sagasta miniszterelnök
kijelentette, hogy Rios tábornoknak azt a paran-
csot küldték Manilába, hogy a spanyol csapatok
semleges magatartást tanúsítsanak.

Miles és Eagan.
New-York, január 13. A New-York Herald-

nak jelentik Washingtonból: Eagan főhadbiztost
Mac Kinley elnök parancsára haditörvényszék elé
állitották, ama viselkedés miatt, amelyet Miles
tábornokkal szemben tanusitott a vizsgálóbizottság
előtt, amelyet a háboru alatt állitólag előfordult visz-
szaélések megvizsgálására küldtek ki. Eagan ha-
zugnak nevezte és szidalmazta Miles tábornokot,
aki azt állitotta, hogy a hadseregnek szállitott
marhahus élvezhetetlen volt. A „New-York-Herald"
szerint hire jár, hogy a bizottsági jelentés ezt a
vádat valótlannak fogja nyilvánítani, mert a hus
jó volt. Hir szerint Mac Kinley elnök e botrány
következtében el akarja mozdítani Miles táborno-
kot főhadparancsnoki állásából.

Eritrea.
Róma, január 13. A Stefani-ügynökség je-

lenti Masszauából mai kelettel: Makonnen rász
hadoszlopa e hónap tizenegyedikén éjjel, sürü
ködben, megtámadta Mangasa rász hadállását, de
ez tetemes vereséggel visszaverte. Ugy látszik,
Mangasa csapatai megerősödtek, de nem annyira,
hogy hadállásukon kivül ütközete tel koczkáztat-
hatnának.

HIREK.
Lapunk mai száma 16 oldal.

— Az uj angol főkonzul. A király Lowther
Gerardnak, a budapesti uj angol főkonzulnak ki-
nevezési okleveléhez a legfelső exequaturát megadta.

— Kitüntetések. A király Pfeiffer Kálmán
vallás- és közoktatásügyi miniszteriumi miniszteri
tanácsosnak kitünő szolgálata elismeréseül a Lipót-
rend lovagkeresztjét dijmentesen, Devecis del
Vecchio Ferencz Budapest székes fővárosi müszaki
tanácsosnak a királyi tanácsosi czimet dijmente-
sen, továbbá Eckerman Ede müszaki tanácsosnak
és Babocsay Ármin budapesti vállalkozónak a
Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta.

— Vivó képviselők. Amióta a képviselőház-
ban olyan harczias hangulat uralkodik, az ország-
gyülési képviselők sürün keresik fel a vívóterme-
ket és szorgalmasan forgatják a finom pengéket.
Különösen a Fodor-Rákosy belvárosi vivóteremben
észlelhető ez, ahol a szabadelvü párti képviselők
egész serege üzi ezt a nemes sportot. Kedden,
csütörtökön és szombaton esti öt és hét óra
között ott találhatók a következő parlamenti fér-
fiak : Perczel Dezső és báró Dániel Ernő minisz-
terek, gróf Tisza István, Rosenberg Gyula, Wolfner
Tivadar, Gajári Ödön, Sámuel Lázár, Szivák Imre,
Daniel Gábor, Gajári Géza, Pulszky Gusztáv
Szentiványi Árpád, Szemere Attila, Telegdy József,
Heltay Ferencz, Chernel György, Domahidy Viktor,
Papp Géza, Perczel Béni, Weidinger János, Zeyk
Gábor és mások.
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— Falkenhayn halála. Gróf Paar főhadsegéd
a király nevében igen meleghangu részvétiratot
intézeti gróf Falkenhayn özvegyéhez. Mária Te-
rézia főherczegnő, Ferencz Szalvátor cs Rainer
főherczeg is kifejezték részvétüket. Részint táv-
iratilag, részint levélben és személyesen kondo-
leált valamennyi osztrák miniszter, Kállay közös
pénzügyminiszter, Darányi Ignácz földmivelésügyi
miniszter és mások.

— Kisiklott vonat Linzből táviratozzák, hogy
Trattenbach és Losenstein között hegy- és földcsu-
szamlás folytán egy gyors-tehervonat kisiklott. A
mozdony egy burgonyaföldre zuhant és négy vag-
gon összetört. A mozdonyvezető sulyos, a fütő
könnyebb sérüléseket szenvedett. A közlekedést
átszállással tartják fenn.

— Gróf Károlyi Ferencz temetése. A
Londonban tragikus módon meghalt gróf Ká-
rolyi Ferencz holttestét holnap hozza Buda-
pestre egy különvonat. Innen szintén külön-
vonaton Nagy-Károlyba szállitják és hétfőn
délelőtt a kaplonyi családi sírboltban örök
nyugalomra helyezik. Kaplonyban és Nagy-
Károlyban kedden, Budapesten pedig csütörtö-
kön tartanak gyászmisét a fiatal halott lelki-
üdvéért.

— Téli zivatar. Egy stuttgarti távirat szerint
az elmult éjjel ott nagy téli zavatar járt. A vasut-
testek meg vannak rongálva, a telegráfpóznákat
kitépte a vihar, számos fát összetört a nagy szél.
A vonatforgalom órák hosszat szünetelt. A város-
ban egy épitési állvány összedőlt és egy Zwick
nevü gyógyszerészt maga alá temetett. A gyógy-
szerész a sebeibe belehalt. Az egész ország külön-
ben igen sokat szenvedett a kritikus nap miatt. A
hohenheimi megfigyelő állomásról jelentés érkezett,
hogy az elmult éjszakán, éjfél táján, egész világo-
san földrengést észleltek,

— Kézfogó. Páy Leontin megyei tisztviselő
eljegyezte Szedlarik István püspökségi tisztviselő
leányát, Annát, Nagyváradon.

— Egy csodagyermek sorsa. Berlinből irják:
Az itteni Rosenthal nevü városrészben most egy
csodagyermek tragikus sorsáról beszélnek. A fiut
Schmidt Alariknak hivják, tizenhat esztendős és
egy gazdag kereskedőnek a fia. A fiatal Schmidt
megörült és őrültségének igen sajátságos oka van.
Úgynevezett csodagyermek volt, aki azzal a kölönös
tehetséggel volt megáldva, hogy már korai
ifjuságában irodalmi becsü költöi műveket
alkotott. — Tiz éves korában olyan költői leírá-
sokat és elbeszéléseket irt, melyek különö-
sen a forma tökéletességével árulták el nagy
irói tehetségét. Tizennégyéves korában több folyó-
iratnak munkatársa volt, melyekbe költeményeket
és prózai müveket irt, anélkül, hogy a lapoknak csak
sejtelmük is lett volna a közlemények írójának fia-
tal koráról. De épen ezen sikerei, korai hírneve
okozták a fiatal ember szerencsétlenségét- Schmidt
Alariknak fejébe szállt a dicsőség és még nagyobbra
vágyott. Legutóbb egy modern tárgyu drámai
mesét fejezett be, melyet „Venus vazallusai" czim-
mel több színházhoz is benyujtott. Azonban, bár
hozzátartozói, mint minden müvét, ezt is remek-
nek találták, a szinházak a darabot, gyakran gú-
nyos megjegyzések kiséretében, visszautasították.
Ebböl a fiatal szerzö azt gyanította, hogy fiatal
korának titka kipattant és ezzel irói pályájának
egyelőre vége szakadt. Ezt annyira szivére vette,
hogy végül buskomorságba esett, és elméje elborult.
Teljes apathiában töltötte napjait, mig a minap
őrültsége egész erejével kitört, ugy, hogy elme-
gyógyitó intézetbe kellett szállítani. Az orvosok
remélik, hogy kigyógyithatják a zseniális gyereket.

— Az állam birtokvásárlása. Németh Jozsef
felszentelt püspök a csanádí káptalan képviseleté-
ben ma megállapitotta dr. Szomjassal, a földmive-
lésügyi miniszterium kiküldöttével, egy szerződés
pontozatait, melyek értelmében az államkincstár
megvette a csanádí káptalantól a sztancsófalvi bir-
tokot A birtok vételára néhány ezer forinttal meg-
haladja a félmilliót. Eladatásához a király bele-
egyezését már előre kikérte volt a káptalan. A
kincstár magyar telepesek számára vásárolta meg
a nevezett földterületet

— A veszedelmes Gellérthegy. A Gellért-
hegynek a Duna felé néző részéröl: nehány: évvel
ezelőtt nagyobb sziklatömbök váltak le, amelyek
életveszélyessé tették a hegy lábánál elhuzódó ut
használását. Akkoriban rendbehozták ezt az utat
és a Duna kőpartját is kiépítették ; ugyanokkor
megrendszabályozták a hegyet is, amely aztán
nehány esztendeig jól viselte magát. Ma délután
azonban megint lezuhant egy hat-hét métermázsa
sulyu szikladarab. Szerencsért épen nem járt arra
senki, s igy baj sem történt. A mérnöki hivatal
megtette a szükséges intézkedéseket.

— Patti esküvője. A szép Adelina, amint azt
annak idején megirtuk, negyedszer is férjhez megy.
Vőlegénye a svéd Cederstroem báró, aki ezelőtt a
diva masseurje volt. Esküvőjüket e hónap huszon-
ötödikén tartják meg Breconban, ahol rendkivüli
fénynyel készülődnek a nagy napra. Az egész
várost ünnepélyesen feldíszítik, fellobogózzák, a
vasutnál pedig a polgármester és a különböző
egyletek zászlójuk alatt várják majd a jegyespárt.
Az egyházi czeremóniát Mostyn püspök fogja vé-
gezni, a mennyasszony tanúja pedig Sir George
Faudel Phillips, a volt londoni lordmayor lesz. Az
esküvő után a boldog jegyespár Pattinak közelben
fekvő kastélyába, a Craig y nos Castlebe utazik.

— Halálozás. Chernelházi Chernel Julia
tegnap délelött hosszas betegség után harmincz-
nyolcz éves korában Kőszegen meghalt,

— Az Egyetemi kör megnyitása. Az egyetemi
kör bezáratását csendben vette tudomásul az ifju-
ság és ebböl az alkalomból semmiféle tüntetést
nem rendezett. A kör vezetősége pedig azon fára-
dozik, hogy az egyetemi tanács és az ifjuság közt
felmerült ellentéteket elsimítsa. Ennek a fáradozás-
nak már is megvan a sikere. A rektor tegnap
Ludwigh Rezsőt, a kör elnökét fogadta és meg-
elégedését fejezte ki előtte az ifjuság viselkedése
felelt Egyszersmind arra is hajlandónak mutat-
kozott a rektor, hogy a kör alapszabályait módo-
sítsák és kilátásba helyezte, hogy az egyetemi
kört legközelebb megnyitják. Az ifjuság nagy
őrömmel fogadta a hirt és azt hiszi, hogy a kört
holnapután már meg is nyitják.

— Szocziálizmus a palóczok közt Palócz-
ország görbe hegyei közé is befészkelte már ma-
gát a szocziálizmus. Észrevétlenül terjedt, -a ható-
ságok őrködő szemei nem tudtak róla semmit
Csak most, mikor a lappangó tüz apró lángocskái
már felcsapódnak, most vették észre, hogy a
Mátra környékén mennyire otthonra talált a szo-
cziálizmus veszélyes elfajulása, mely már az anar-
chiához áll közel. Várkonyi hivei szórták szét a
mérges magvakat a palóczok közt. Titkos gyűlé-
seken hirdették a földosztó apostol igéit. És a
hatóságok csak most tudják mindezeket, mikor
már félő, hogy a szabolcsi jelenetek fognak meg-
ismétlődni Hevesmegyében. Különösen nagy
a veszély a pétervásári járásban, . ahol nyil-
tan hangoztatták már a fanatizált embe-
rek fölforgató elveiket. Recske községben
a napokban népgyülést tartottak már a szo-
cziálista palóczok és a népgyülés csakhamar
zendüléssé fajult, melyet a csendőröknek kellett
fegyveresen eloszlatniuk. A megyében levő nagy
Károlyi-féle birtokot is felosztották már maguk
közt, természetesen papiroson, a szocziálisták. És
várták a napot, melyen majd tényleg birtokukba
vehetik az előre felosztott területekét. Mindezeket
a vármegye közigazgatási bizottságának tegnap
tartott ülésén terjesztette elő az alispán. Egyúttal
a felizgatott kedélyek megnyugtatására kijelen-
tette, hogy már eddig is gondoskodva van elégendő
számu csendőrségről, az esetleges lázongások el-
fojtására.

— Tolvaj segédjegyző. Berettyó-Ujfaluból
irja levelezőnk: A biharmegyei Nagy-Bajom köz-
ségben nagy feltünést keltett Varga István segéd-
jegyző letartóztatása, akit a csendőrök feltüzött
szuronyok között kisértek Berettyó-Ujfaluba a já-
rásbirósághoz. Az eset előzményei a következők :
A nagy-bajomi jegyzői hivatalban mult év októbe-
rétől kezdve Varga István, egy alig huszéves
fiatalember látta el a segédjegyzői teendőket.

Varga eleinte jóravaló, szorgalmas hivatalnoknak
mutatta magát, csakhamar azonban korhelykedni
kártyázni kezdett. Főnöke ezért gyakran meg-
feddte, de hiába. Utóljára már azt beszélték róla,
hogy hamisan kártyázik és ily módon szerzi azt
a pénzt, melyet költséges passziói fölemésztettek.
Néhány nap előtt N. Gál Imre rendőrbiró kasszá-
jából 550 forint megfejthetetlen módon eltünt. Az
ügyben vizsgálatot inditottak, amelynek során
a lopás gyanuja Varga István segédjegyzőre
irányult. Vallatóra fogták, de Varga nagybüszkén
visszautasította a vádat. A csendőrök mégis le-
tartóztatták, mert az ellene fölmerült gyanuokok
olyan sulyosak, hogy azok alapján Varga bünös-
sége csaknem kétségtelen. Varga Istvánt ugyanis
tegnapelött Nagyváradon látták mulatni, ahol csak
ugy szórta a pénzt. Még jobban megerősitette el-
lene a gyanut egy levele, amelyet kedveséhez irt.
Ezt a levelet a kisbiróra bizta kézbesítés végett,
aki azonban szintén Vargát gyanúsítván a lo-
pással, a levelet a csendőrök kezébe juttatta.

— Pánik a kolozsvári szinházban. A „Mozgó
fényképek" czimü bohózatot adták elö tegnapelőtt
este a kolozsvári Nemzeti Szinházban. Az első fel-
vonás alatt, mikor a darabban előforduló kinema-
tograf mutatványokra került a sor és a mozgó
fényképek kezdtek feltűnni a szinpadon, egyszerre
átható égésszag volt hirtelen a nézőtéren érezhető.
Majd fojtó füst hatolt a közönség köré a szinpad
kulisszái közül. A nézőtéren erre a közönség iz-
gatottan ugrált fel a helyéről és a kijárók felé
sietett Tolongva hagyták el a szinházi épületet,
mert hirtelen emlékeztek a Párisban történt bazár-
égés katasztrófára, amelyet szintén egy kinema-
tografból kipattanó láng idézett elő. Ezuttal azonban
a félelem alaptalan volt, mert az égés korántsem
öltött nagyobb mérveket és már a keletkezése után
néhány másodperczczel el lett fojtva, mint azt a
rendező a nézőtéren maradt gyérszámu közönség-
gel közölte is. Az előadás aztán zavartalanul folyt
tovább, bár a közönség legnagyobb része nem tért
vissza a nézőtérre.

— A Herkulesfürdő ügye. Több lap közölte,
hogy a Herkulesfürdő bérlője a szerződésileg köte-
lezett beruházások helyeit csak kisebb átalakításo-
kat teljesitett és ezzel a földmivelési magyar ki-
rályi minisztérium, mint a Herkulesfürdő tulajdo-
nosa, mintegy 200.000 forinttal károsodott meg.
Az „O. É." illetékes helyről fel van hatalmazva a
tényállást a következőkben ismertetni: A földmi-
velési minisztérium és a Temesvári Agrár-Takarék-
pénztár, mint a fürdő bérlője között, tárgyalások
folynak a szerződés megszüntetése iránt. E végből
a minisztérium kebeléből bizottság küldetett ki az
inventárium felvitelére, mely eljárás a tárgyalások
alapjául szolgálna. Bár a felvételi munkálatok a
befejezéshez közel állanak, a bérlőnek a földmive-
lési minisztériummal szemben elvállalt kötelezett-
ségek elhanyagolásáról vagy egyéb, mulasztásairól
illetékes helyen mit sem tapasztaltak és minden
ezzel ellenkező híresztelés mi alappal sem bir.

— Farkas Menyhért adománya. Farkas Meny-
hért, amikor 480.000 forintot nyert a kislottón,
az aradi kereskedelmi testületnek 250 forintot és
az aradi tüzoltó-egyletnek 200 forintot adományo-
zott. Most az osztrák kincstár a két testületet be-
perelte és az összes iratokat Aradra küldte. Az
ügyet Babó Iván járásbiró vezeti. A két egyesület
jogi képviselőket nevezett meg.

.,. — Sok az Iskola. Sehol az országban nem pa-
naszkodnak az iskolák sokasága ellen, csak Buda-
pesten. Néhány héttel ezelőtt ez okból a fővárosi
törvényhatóság elhatározta, hogy a községi iskolák
egyrészét beszüntetteti. A vallás- és közoktatási
miniszter nem vett erröl a határozatról tudomást
s felhívta a fővárost, hogy a felső kereskedelmi
iskolák osztályaiba ezentul ne vegyenek fől negy-
vennél több tanulót és ha többen jelentkeznének
fölvételre, nyittasson a főváros párhuzamos osztá-
lyokat. A tanács a közgyülés határozata értelmé-
ben abban állapodott meg, hogy többé párhuzamos
osztályt nem nyittat és az iskolák egy részének
beszüntetése iránt sürgősen megteszi az előter-
jesztését.
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— Prometheus a világirodalomban. A Sza-
bad Lyceumban tegnap folytatta Hegedűs István
„Prometheus a világirodalomban" czimü sorozatos
előadását, s ez alkalommal Goethe két töredékét
ismertette: a Prometheust és Pandorát. Ezután
Schlegel költeményét ismertette, melyben Promet-
heus az emberi szabadság mellett a tevékenységre
ébredt, soha meg nem semmisíthető öntudatot: a
Fichte Én-jét jelképezi. Byron Prometheusát jelle-
mezte ezután a felolvasó. E költemény egynéhány
versszakból ál!, de mélység, erő tekintetében
méltó Byronhoz. Prometheus Byronnál az akarat-
erő martyrja, de egyszersmind az ember akarat-
erejét veszi körül a végleges diadal, a halálon
vett diadal dicskörével. Végre a Byronhoz legkö-
zelebb álló Ackermann asszony Prometheus czimü
kőkeményéről beszélt, mely Prometheus titáni da-
czát ugy tünteti föl, hogy Zeus a küzdelemben
elveszti a csatát, mert Prometheus egy fajt terem-
tett és nevei, mely nem retteg Zeustól csak azért,
mert nem hisz. A Vakeset és Végzet uralkodik a
földön. Őt csak a kiállott szenvedés kényszeriti,
hogy higyjen az ég tirannusában: az ő hóhérá-
ban. E durva kifejezéssel végzi költeményét Acker-
mamn. Hegedüs kiemelte, hogy mily messze áll a
monda helyes felfogásától, mely a Prometheus és
Zeus közt való versengést Prometheus önkéntes
felszabadításával oldotta meg.

— Nagy tüz Ó-Budán. Ma este fél tiz óra
tájban az ó-budai Lajos-utcza 74. szám alatt levö
földszintes ház padlásán tüz ütött ki, mely az
óriási szilvaharban rohamosán terjedt. A nyomban
kivonult III. kerületi tüzőrségnek kemény munkát
adott a tüz lokalizálása. Csak miután a szomszéd
kerület tüzörsége is segitségére jött, sikerült fél
tizenegy óra tájban a veszélyt elháritani. A ház
belsö része egészen leégett s a tüz a szomszédos
két házba is belekapott, de ezekben nem sok
kárt tett. A tüzet valószínűleg a padláslakók vigyá-
zatlansága okozta.

— Reménytelen szerelem. Fischer Rezső,
az üllői-uti Heinrich-féle vaskereskedő alkalmazottja,
ma délután a czég házában levö lakásán agyon-
lötte magát. Öngyilkosságának oka az volt, hogy
reménytelenül szerette a czég egyik fötísztviselójé-
nek leányát

Napirend.
Naptár: Szombat, január 14. Római katholikus

Hitar et. — Protestáns : Bódog. — Görög-orosz
január 21. Szilveszter. — Zsidó: Schebat 3. —
nap kél: 7 óra. 22 perczkor, nyugszík - délután 4
óra 18 perczkor. — A hold kél:reggel 8 óra.42 percz-
kor, nyugszik délután 8 óra — perczkor.

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

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

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

Technologiai iparmuzeum zárva.
Szabadalmi levéltár /Erzsébet-körut 19.) nyitva

délelött 9-l-ig.
Kereskedelmi muzeum a városligeti iparcsar-

nokban nyitva d. e. 9-től d. u. 2-ig.
A magyar királyi központi statisztíkai hiva-

tal nyilvános könyvtára és térképgyüjteménye (II. ke-
rület, Oszlop-utcza) nyitva hétköznapokon délelött 10—1
ériig.

Akadémiai könyvtár nyitva d. u. 3—8 óráig.
Muzeumi könyvtár nyitva, 9—1 óráig.
Egyetemi könyvtár nyitva, délelőtt 9—12-ig és

délután 3—8-ig.
Iparmüvészeti muzeum zárva.
Nemzeti muzeum képtára nyitva délelőtt 9—

1-ig. A muzeum többi tárai 50 krajczár belépó-dij mel-
lett megteknithetök.

A néprajzi muzeum (Csillag-utcza. 15.) nyitva
délelött 8—l-ig.

Természetrajzi gyüjtemények muzeama
nyitva 10—12-ig. (Muzeum-körut 4.)

Rovargyüjtemény a nemzeti muzeumban
Nyitva 9—l-ig.

Országos képtár az akadémiában, nyitva 9 órától
délutáa 1 óráig.

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

Az uj országház kupolacsarnok* megtekint-
hető 10— l-ig 50 krajczár belépő dij mellett.

Deák-mauzoleum a kerepesi-uti temetőben
nyitva este 5 óráig.

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

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

A két halott.
A magyar tudományt és irodalmat mély-

séges gyászba borította két kiváló munkásának
Szilágyi Sándornak és Silberstein (Ötvös)
Adolfnak halála. Az egyiket Silberstein (Ötvös
Adolfot már ma délután eltemették. Szilágy:
Sándor temetése vasárnap délután lesz.

(Szilágyi Sándor halála.)

Szilágyi Sándornak, az Egyetemi Könyvtár
igazgatójának halála nagy részvétet keltett a fővá-
rosban. A gyászos hirre ma reggel az Egyetem
Összes épületeire, a könyvtárra, a Nemzeti Mu-
zeumra és az Akadémiára kitüzték a fekete lobo-
gót. A gyászoló családnál ma délelött igen sokan
tettek részvétlátogatást, többek közt Wlassics Gyula
kultusz miniszter, Zsilinszky Mihály közoktatás-
ügyi államtitkár, Szalay Imre, a Nemzeti Muzeum
igazgatója, Mihálkovics Géza egyetemi rektor, báró
Eötvös Lóránd, az Akadémia elnöke, Szász Károly
református püspök, Szilády Áron, Fejérpataky
László, Hegedüs Sándor országgyülési képviselö,
Klinger István rektor és még sokan. A halott még
abban a szobában fekszik, amelyben meghalt. Hol-
nap állitják föl ravatalát az Egyetemi Könyvtár fe-
ketével boritott oszlopcsarnokában. A temetés
vasárnap délután három órakor lesz, s a gyász
szertartást Szász Károly püspök végzi. A halál-
esetről az Akadémia, az Egyetem, az Egyetemi
Könyvtár, a Történelmi Társulat, a Heraldikai és
geneologiai Társulat és a Székely Közmüvelődési
Egyesület külön gyászjelentést adnak ki.

A Nemzeti Muzeum könyvtára nevében Fe-
jérpataky László ma következö részvétiratot intézte
az Egyetemi Könyvtárhoz:

A magyar királyi Tudomány-Egyetem
Könyvtárának Budapesten.

A Magyar Nemzeti Muzeum Széchényi
országos könyvtára mély megilletödéssel érte-
sült a pótolhatatlan veszteségről, mely a buda-
pesti Tudomány Egyetem Könyvtárát és általá-
ban a hazai tudományosságot az egyetemi könyv-
tár nagyérdemű igazgatójának, Szilágyi Sándor-
nak elhunytával érte.

Azon kollegiális érzületnél fogva, mely-
lyel a vezetésem alatti könyvtár a testvér-intézet
iránt viseltetik, reám háramlik a szomoru köte-

lesség, hogy a Széchényi országos könyvtár
mély gyászának és legőszintébb részvétének ad-
jak kifejezést azon sulyos csapás fölött, melyet
a kérlelhetetlen végzet az öröklétbe szenderült
nagy férfiu halálával a hazai közmüvelődés
ügyére mért.

Fejérpataky László, s. k.
egyetemi tanár, a könyvtár igazgató-őre.

*

Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi
miniszter Szilágyi Sándor egyetemi könyvtári igaz-
gató elhunyta alkalmából dr. Máthé Sándorhoz, a
könyvtár őréhez, az alábbi levelet intézte :

Tisztelt uram !

Mély megilletődéssel értesültem a sulyos
csapásról, mely Szilágyi Sándornak, a budapesti
egyetemi könyvtár igazgatójának és a magyar tör-
ténetírás egyik legjelesebb mivelőjének elhunytával
a hazai tudományos irodalmat érte.

A boldogult páratlan lelkesedéssel és lanka-
dást nem ismerő szorgalommal minden idejét a
hazai történelmi buvárlatoknak szentelte, miről
nem egy értékes munkája tesz tanuságot, mely-
ben mindig részrehajlatlanul, de emellett lángoló
hazaszeretettel szolgálta a hazai történetirás ma-
gasztos ügyét. De a boldogult sokat fáradozott
azon is, hogy e tudományszak nemcsak az iroda-
lomban, hanem a tudományos társulatok és egye-
sületek körében is meleg ügyszeretettel ápoltassék.

Az elhunytnak minden érdemei ismeretesek
országszerte, de bizonyára legismeretesebb az egye-
temi könyvtár tisztviselői előtt, kik benne azon
férfiut is gyászolhatják, ki nemes egyszerűségével
és szívjóságával hivatali helyiségében központot
tudott teremteni a történelmi tudományszakot mü-
velő ifjabb nemzedék számára s hivatalos állásá-
ból kifolyólag tudta öket e tudományág szeretet-
teljes ápolására buzdítani

A hazát és irodalmat ért eme sulyos vesz-
teség alkalmából, kérem, fogadja mélyen érzett
igaz részvétemet.

Tisztelettel
Wlassics Gyula •. k.

(Silberstein Adolf temetése.)
Ma délután két órakor kisérték utolsó

utjára Silberstein (Ötvös) Adolfot, tisztelői és
barátai nagy részvétével. A gyászoló családhoz
az egész országból és külföldről is számtalan kon-
doleáló távirat érkezett a mai napon. A teme-
tésre egészen megtelt a gyár-utczai gyászház tágas
udvara, ahol többek közt jelen volt Wlassics Gyula
vallás- és közoktatásügyi miniszter, dr. Falk Miksa,
dr. Neményi Ambrus, gróf Teleky Sándor, Lég-
rády Károly, Hock János, Neumann Ármin,
Wolfner Tivadar, Visontai Soma, gróf Esz-
terházy Kálmán, Heltai Ferencz, Emmer Kor-
nél országgyülési képviselők. Az Otthon irók-
és hirlapirók körének képviseletében Rákosi Jenö
elnök. Fenyő Sándor alelnök és Gelléri Mór királyi
tanácsos, az ujságirók egyesülete képvise-
letében (Mikszáth Kálmán elnök indispozicziója
miatt) Veigelsberg Leo és Vészi József alelnö-
kök, Szathmáry Mór főtitkár, Cziklay Lajos, Kái-
noki Izidor, Singer Zsigmond, Papp Dániel, Keszler
József, továbbá Szüry Dénes miniszteri taná-
csos, dr. Mészáros Tivadar királyi ügyész, Koh-
ner Zsigmond, az izraelita hitközség elnöke,
Schweiger Márton, Náday Ferencz, Fenyvessy Emil,
Ábrányi Emil, Faludy Gábor, a Vigszinház igaz-
gatója, Kornfeld Zsigmond, a hitelbank igazga-
tója, esetei Herzog Péter, Bartók Lajos stb. stb.
Ott volt a "Pester Lloyd" szerkesztősége testüle-
tileg Falk Miksa főszerkesztő vezetésével, a
lap kiadóhivatala és nyomdája képviselői, a
budapesti napilapok munkatársai közül igen sokan
és a Pester Lloyd-társulat választmánya Kohner
Ágoston vezetésével.

A koporsót az énekkar megható gyászdalától
kisérve hozták le az udvarra, ahol dr. Kohn Sá-
muel meghaló gyászbeszédben méltatta a halott
érdemeit. A gyászbeszéd után az énekkar ujból
gyászdalt énekelt s a koporsót föltették a kocsira.
Azután megindult a hosszu menet a kerepesi-uti
temető felé.

A sirnál az ujságirók egyesülete és az egész
sajtó nevében Veigelsberg Leó, a következő be-
szédet tartotta:

Búcsúzni jöttünk, bajtársaid és pályatársaid,
búcsúztatni téged, szeretett barátunk, aki kidőltél
sorainkból, a küzdők sorából, hogy örök pihenésre
hajtsad le fejedet. És midőn nyugodni szállsz,
Csak a tél zord szele üvölti neked az altató dalt,
és sirod fagyos hantjait csak a kora estalkony
árnyai boritják, de nem szövi be a verőfény
csak egy eltévedt sugara is. Pedig mennyire
szeretted a világosságot és a melegséget!
Kutató szellemed behatolt az élet és az erkölcsi
világ problémáiba: ki is tárultak előtted a sok
másnak hozzá nem férhető rejtély kapui és a go-
molygó sötétséget beárasztottad lángoló elméd fényé-
vel. És szeretted a meleget. Bonczoló hajlamod
sem sivárrá, sem terméketlenné nem tette leküle-
tedet. Kedélyed dus virágait az élet viharai nem
pusztithatták el, mert óvta azokat a jóban, a ne-
mesben és a szépben vetett tántoríthatatlan hited.
Tehetséged nagyságát csak szived gyöngédsége,
szíved gyöngédségét csak szerénységed multa felül.
Pazarul szórtad ismereted kincseit és boldog vol-
tál, ha egy-egy ércztartalmu gondolatod köz-
kézen forgott. Pazarul szórtad szived gyöngyeit
is és boldog voltál, ha azok csak ridegen visz-
szautasitva nem leltek. De lényed e benső
összhangzatát nem egészítette ki a külvi-
szonyok harmóniája. Idealizmussal telt hajód-
dal kivitorláztál az anyagi tevékenység mindig há-
borgó tengerére, itt hajótörést szenvedtél és meg-
tört jóságos szived is, szegény, szeretett barátunk!
Az aranyfésüs, aranyhaju Loreley lett a te tragi-
kumod is. Ámde megszűnt a harcz; elnémultak a
rikitó disszonancziák. Beköltöztél az örök béke or-
szágába. Te hittél ez országban és legyen neked
a te hited szerint. Aludjál, álmodjál édesen, mind
virradóig. Részemről pedig csak azt mondom ne-
ked : viszontlátásra!

A Petőfi-társaság részéröl Ábrányi Emil
mondott bucsuztatót. A sok koszoru közt, melyet
a sirra küldöttek, a legszebb volt a Képzőművé-
szeti Társulaté.
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Gróf Koritovszky szabadlábon.
Furcsa utas szállt meg ezelött körülbelül

két hónappal egy budapesti harmadrangu fogadó-
ban. Rendesen csak éjjelenkint hagyta el szobáját
és gyanus magaviseletével felköltötte a szálloda
kapusának gyanuját. A portás, egy volt c s e d ő r -
altiszt, közölte gyanuját a rendőrséggel,, mely egy
detektívet küldött ki a titokzatos vendég megfigye-
lésére.

Másnap már le is tartóztatták a gyanus em-
bert, aki nem volt más, mint gróf Karitovszky
Wladirair. Az osztrák hatóságok egy körözö-levele
szolgált a letartóztatás alapjául. A gróf ugyanis
rabszökevény volt. A staniszlaui fogházból szökött
meg, hol váltóhamisitás vádja miatt volt vizsgálat
alatt. Azzal vádolta ugyanis egy barátja, gróf
Rosztborovszky Kazimir, hogy a nevére tizenkét-
ezer forint értékü váltókat hamisitott.

Gróf Koritovszky a fogházban, hol nagyon
laza volt a felügyelet, ismertséget kötött a fogház-
felügyelő leányával. Ez a leány tette lehetővé szö-
kését ; álruhákat szerzett számára és az őr szeme-
láttára kikisérte a fogház kapuján. A gróf Buda-
pestre jött. Ismerös volt itt. Ezelőtt néhány évvel
nagy lábon élt a fővárosban. Ezuttal azonban ke-
rülte a régi ismerőseit, amire egyébiránt meg volt
az oka.

A rendőrség az elfogott lengyel grófot átadta
az ügyészségnek, honnan ma délátán két órakor
véglegesen elbocsátották.

Kiderült ugyanis időközben, hogy a gróf ellen
tett följelentés, mely váltóhamisítással vádolta,
teljesen alaptalan volt. Gróf Rosztborovszky azért
tette ellene a följelentést, mert abban az időben,
mikor a névaláírásával ellátott tizenkétezer forint-
ról szóló váltókat neki bemutatták, családja elött
tagadnia kellett ezen adósságát. Késöbb azonban
ő maga is visszavonta följelentését gróf Koritovszky-
val szemben. A váltókkal Koritovszky egy régi
adósságot hajtott be Rosztborovszkj Kazimir gróf-
tól, aki Lembergben lakik. A gróf tizenkétezer fo-
rint áru váltókat adott át egy izben Koritovszky-
nak, amelyek mind hosszu lejáratra szóltak. Idő-
közben Rosztborovszky Kazimir megnősült és hogy
menyasszonya családja előtt vagyoni helyzetét
kedvezőbben tüntesse fel, eltitkolta tizenkétezer
forintos váltóadósságát. Ezt annál is inkább te-
hette, mert Koritovszky megígérte, hogy a váltókat
nem fogja leszámítolás utján értékesiteni, hanem
az árukat a gróf maga fogja kifizetni.

Rosztborovszkyhoz ezután, hogy kedvezö
anyagi körülmények közé jutott, egymásután hoz-
ták eszkomptör-ügynökök a váltóit. Szorult hely-
zetéből, mely családja előtt rossz szinben tüntette
volna fel, szabadulni akart és hamisaknak jelen-
tette ki a váltókat, amelyek ugy kerültek forga-
lomba, hogy Koritovszky velük fizetett ki egy szál-
litmány marhát. Erre Koritovszky ellen a váltók I
tulajdonosai feljelentést tettek és ennek alapján a
staniszlaui törvényszék vizsgálóbirája le is tar-
tótatta a grófot. Koritovszkynak azonban sikerült
megszöknie. Budapesten aztán ujra letartóztatták

szökevényt az osztrák hatóságok körözése alap-
ján. Az osztrák hatóság Koritovszky kiadatását
kérte, noha időközben Rosztborovszky elismerte a
váltók valódiságát és a magánpasaszt Koritovszky
ellen visszavonták. A vizsgálatot az osztrák ható-
ságok azonban hivatalból folytatták és ezért kér-
ték ismételve kiadatásai.

Kiadatása körül az a kérdés merült fel, vaj-
jon valamely bűncselekmény magán-indítványra
vagy hivatalból üldözendö-e, a magyar törvények
szerint bírálandó el. Már pedig Koritovszkyt a ma-
gyar törvények szerint csupán magán-inditványra
lehet üldözni. Minthogy azonban a magán-panaszt
Koritovszky ellen még a kiadatás kérelmezése elött
visszavonták, kiadatását meg kellett tagadni.

A törvényszéktöl döntés végett az igazság-
ügyi minisztériumhoz került fel az érdekes jogi
kérdés. A minisztérium pedig elfogadta a Kori-
tovszkyra kedvezö álláspontot ezen jogi kérdésben,
ami azért figyelemreméltó, mivel szakitást jelent
az eddigi rendszerrel szemben. Mert a legutóbbi

időkig hasonló esetekbea nem tagadták meg a ki-
adatást.

Az igazságügyi minisztérium határozata ma
délben érkezett le a budapesti ügyészséghez. Kö-
zölték az alkotmány-utczai fogházban levö Kori-
tovszkyval, akit azonnal szabadlábra is helyeztek.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
Elmaradt premiere. Rákosi Szidit, a Nem-

zeti Szinház művésznőjét, midőn ma a próbáról
kocsin hazahajtatott, baleset érte. Ki akarván szállni
a kocsiból, elcsúszott és kificzamitotta a lábát.
Ennek következtében Somló Sándor „Királyi há-
zasélet" czimü uj vígjátékának mára. hirdetett elsö
előadása a jövö hétre, folyó hó 20-ára marad. A
müsor ez okból következőleg változott meg:
Pénteken: Szikra i s Huszárszerelem, szombaton:
Bánk bán, vasárnap A kaméliás hölgy. (III. bér-
letszünet)

* A Magyar Szinház újdonságai. A Magyar
Szinház igazgatósága, a szinház czimében foglalt
programmhoz hiven, "A bolond" sikere és a "Gyur-
kovics lányok" keddi bemutatója után ismét két
eredeti ujdonságot hoz szinre. Február legelső
napjaiban adatja először Heltai Jenö operettejét az

Egyiptom gyöngyé"-t, amelynek zenéjét Forrai
Miklós irta, s még február folyamán szinrekerül

a Magyar Szinházban Márkus József énekes szin-
müve, a „Liliputi herczegnő" Hegyi Béla zenéjével.

* Várszínház. Várady Margit, kinek ma a
Várszinházban a Mignon-ban kellett volna vendég-
szerepelnie, hirtelen beteg lett és igy a vendégsze-
replése elmaradt A „Mignon" helyett a „Cremonai
hegedüs"-t adták elö.

* Bolygó darab. Dr. Herzl Tivadar „Unser
Kätchen" czimü vigjátékát, mint emlitettük, a bécsi
főudvarmesteri hivatal betiltotta és igy a Burg-
szinházban hirdetett premiére-je elmaradt. A darab
előadási jogit most a bécsi Carl-szinház szerezte
meg és igy az inkriminált vigjáték ott fog először
szinre kerülni.

* Irving nem vonul vissza. Sir Henry Irving,
a nagy angol szinész, akiröl a minap mi is meg-
irtuk, hogy elhagyja a színpadot, nem vonul vissza.
Irving ugyan hosszabb ideig betegeskedett, de
most már egészsége ismét helyreállt és nemsokára
ujra megkezdi müködését, mint színész és igaz-
gató. Ezenfelül Anglia nagyobb városaiba, sőt
Amerikában is körutat tervez.

* Dalestély. Landi Camilla február 27-én
dalestélyt ad Budapesten.

* Ezredparancsnok mint czenzor. Thury Zol-
tánnak „Katonák" czimü szinmüve minden hábo-
ruság nélkül járta be a vidéket. A darab realisz-
tikus hangja, komor igazságai mély hatást teltek
a publikumra s némely városból az a hir érkezett,
hogy a darab állandó publikuma épen a katonai
körökből került ki. Annál meglepőbb tehát a „Ka-
tonák" debreczeni esete. A debreczeni szinházban
többé ez a darab nem kerülhet, szinre a 34-dik
gyalogezred ezredesének czenzurája miatt. Az ez-
redparancsnok ugyanis átiratot intézett Komjáthy
igazgátóhoz, amelyben követeli, hogy a „Kato-
nák"-at azonnal vegye le a müsorról, mert külön-
ben egyszer s mindenkorra megtiltja az ezred zene-
karának, hogy a szinházban játszék. Az ezrednek
pedig napiparancsban tiltotta még, hogy a darabot
megnézze.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
* Nagy Ferencz váltójoga. Nagy Ferencznek,

a kitünő egyetemi professzornak müve:" „A magyar
váltójog kézikönyve" most megjelent második "ki-
adásban. Az Akadémia tavaly mint „a jog- és ál-
lamtudományi szakban 1896. és 1897. évek alatt
megjelent legkitünőbb munkát" a Sztrokay-dijjal
jutalmazta. A könyv ára 5 forint.

* Történelmi Társulat A Történelmi Társulat
a mai választmányi ülésén a közgyülést február
16-ára tüzte ki. Ez alkalommal Gércsy Kálmán
mond emlékbeszédet Véghelyi Dezsö fölött. A tár-
sulat gazdasági bizottságában megürült helyre
Fejérpataky Lászlót választották meg.

Ifjabb Ábrányi Kornél reflexiói.
Nietzschéről, a filozófusról olvastuk, hogy
gondolatait sétaközben kis papirszeletekre irta
s a papirszeletkéket azután— szélnek szórta.
Igy cselekedhetik az, aki dúskál a gondola-
tokban ; aki szegényebb, az gondosan elteszi
a papirszeletkéket s igy egy hosszu élet lefor-
gása alatt összeszed annyit, amennyi kitölt
egy vékonyka noteszt. Ifjabb Ábrányi Kornél,
aki ma tizenhat ivnyi aforizmával lép elibénk,-*)
ifjabb Ábrányi Kornél — mint a könyv
terjedelme is mutatja — csak a gyűjtési szen-
vedélyben egyforma a kisebbekkel; anyagból
ellenben mindenünnen szikrák csillámlanak
elö s az olvasó legelőbb is igy gondolkodik :

— Mekkora tüzeket lövelne ez a virtuóz
elme, ha nem pusztán a politika nedves puska-
porát robbantgatná.

De neki ez tetszett és ő ezért bünhö-
dik ; rapszodikusnak mondják, mert nagyobbra
született és tehetsége nem összeillő a politikai

irodalom szürke schémáival.
A könyvben összegyűjtött aforizmák, his-

tória, jegyzetek és egyes, lapokra terjedő pub-
licisztikai érvelések felölelik egész közéletün-
ket, a közjogi és a dinasztikus kört, a horvát
kérdést s természetesen a szerző kedves esz-
ményét is: a demokrácziát. Ebben az irány-
ban senki sem fog vele vitatkozni, hiszen a
demokrácziát elfogadni igen könnyü; ez a fo-
galom a magyarázójához alkalmazkodik. Po-
bedonoszev antik történeti alapon csak a nép-
nél levö birói hatalmat érti alatta, a suszter-
legény ellenben, aki „citoyen Széchenyi"-nek
szólitja a legnagyobb magyart: a szemtelen-
séget. A doktrínák e két véglet között mo-
zognak, maga ifjabb Ábrányi Kornél inkább
gyakorlati politikai alapon áll. Miért? Azért, mert
ő a demokrácziát pusztán eszköznek tartja,
amely elvezet a czélhoz, az „ Ideál "-hoz, a
nemzeti egységhez. A lehető legártatlanabb
demokráczia ez : legyünk demokraták, hogy
magyarosithassunk. A ".leereszkedés" theréziai
politikája ez. Ki tudna ennek ellenállni és ki
akar ennek ellentmondani ? Hisz igy a de-
mokráczia tulajdonképen csak a másodizi le-
származókig kötelező.

Az egyes aforizmákat magukat nem he-
lyeseljük ily föltétlenül. Az embernek nem
minden gondolata való nyilvánosságra: ötle-
teinket meg kell rostálnunk, ha nem akarjuk,
hogy kisüljön rólunk, hogy naivak is tudunk
lenni, hogy praemiszszáink önkényesek, hogy
históriai körültekintésünk nem tökéletes. A
filiszter természetesen igy cselekszik, de ifjabb
Ábrányi Kornél, ugy látszik, nem akar az ő
irói egyéniségén semmit sem takargatni.
És ez az őszinteség sikerül is neki, az afo-
rizmák a lehető legkisebb mesterkéltséggel
vannak összeállitva. Van köztük sokféle. Van,
amelynek értéke pusztán rhetorikai:

"Ferencz József k i v é t e l e s Habsburg.
Vele szemben a magyar nemzetnek k i v é t e -
l e s álláspontra kell helyezkedni."

Van, amely egészen szépirodalmi :
"A szabadságot ugy kell felfogni, mint a

nőt. Ha ideálnak alkotod, csalódol; ha reáli-
san fogod fel, élvezed."

Van, amely merész és igazságos:
„A magyarok haragudtak, mikor a pápa

Lukaciut visszahelyezte a parókiájába. De ak-
kor nem haragudtak, mikor a pápa ugyanezt
tette a rákóczysta egri püspökkel, Telekes-
syvel."

Van viszont, amelyik a történeti fölfogást
egyenesen megtéveszti:

"Ausztriának történeti keletkezése és lé-
tezése csak történelmi v é l e t l e n s é g ;
Magyarországnak ellenben már keletkezése is
czéltudatos a k a r a t . " (V. Ö. Pufendorfiust
az osztrák ház a k a r a t á r ó l és ügyessé-
géről a hatalomszerzésben.)

Vannak azután aforizmák, amelyek való-
sággal brilliánsak. Például ez :

-Deák politikája Ausztria gyöngeségeire
volt alapitva. (Somsich Pál.) Kossuthé is;
csakhogy Kossuth tulspekuláczióba ment belé."

Vagy ez a hosszabbik, ez a páratlanul
Kellemes kis essay:
. . "A liberálizmus ellen küzdeni őrültség.

Küzdeni csak liberálisok ellen lehet.
Jegyzetek és reflexiók. Irta ifjabb Ábrányi

Kornél. Budapest, Légrády-testvérek kiadása, 1899.
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Mert a kereszténységen kivül egy eszme
sem adott az emberiségnek annyi jót, mint a
liberálizmus; és ugyancsak a kereszténységen
kivül egy eszmével sem éltek vissza ugy, mint
a liberálizmussal. A kereszténységgel a "papok",
a liberálizmussal az "apostolok".

De ba a liberálizimussal vissza is lehet
élni, de ugy a jogi, mint az anyagi és szellemi
haladás, valamint a társadalom terén, is annyi
jó és annyi közszükség kielégítése jár vele, hogy
a liberálizmus e l b í r j a a visszaéléseket. (A
korrupczió!.)

Ellenben a konzervativ (jobban mondva a
reakczionárius eszmék) annyi lemoadást és kor-
látozást foglalnak magukban, hogy nem b i r -
j á k el a visszaéléseket (A korrupcziót.)

S ezért (mivel önmagukban nem nyujta-
nak rekompenzácziót) a konzervativ vagy reak-
czionárius korszakok ép oly g o n o s z a k ,
mint amilyen — t i s z t e s s é g e s e k " .

Még valamit akarunk följegyezni a könyv-
röl: az iró fejtegetéseinek azt a keserü mellék-
izét, mely az első személyből mindig kiszól.
Ezt teljesen indokolatlannak találjak. Az iró-
nak el kell felejteni a kellemetlen premiére-
ket, ha a későbbi számokról az mondatott:
„Ez nagyszerüen készült." S a politikus ne
legyen érzékenyebb, mint az iró. (p.)

FÖVÁROS.
(A czitadella lebontása.) A tanács a

hegyi czitadella erődjellegűnek megszüntetése czél-
jából szükséges munkákra nyilvános ajánlati tár-
gyalást hirdet. A feltételeket, költségvetést, hely-
színrajzot és ajánlati mintát a mérnöki hivatalban
lehet megnézni. Az ajánlatokat kétszáz forint bá-
natpénz lefizetése mellett február hatodikáig kell
beadni Vaszilievits János tanácsnoknak.

(A Margitsziget hidja.) A Margithidról a Mar-
gitszigetre tervezett szárnyhid, minden valószinü-
ség szerint még az idén elkészül. A sziget déli
sarkán, a hidfő alapjának lerakásához már hozzá
is fogtak.

(Szinházi dolgok.) A közoktatási bizottság
ma délután ülést tartott. A tárgyalások főrészét
szinházi ügyek foglalták le.

A fővárosnak a városligetí nyári szinház bér-
letére nézve Feld Zsigmonddal kötött szerződése
ez év végén lejár. Feld igazgató a szerződésnek
további hat évre való meghosszsabbitásáért folya-
modik. A bizottság pártolja a kérelmet.

Az országos magyar szinészegyesület és
nyugdíjintézet még 1894-ben telket kért a főváros-
tól egy olcsó, koronaszinház létesitésére. A köz-
gyülés kilátásba helyezte a kérelem teljesítését s
felhivta a tanácsot, hogy kezdje meg a tárgyalá-
sokat. Az egyesület azonban nem igen sürgette az
ügy elintézését s nem is bolygatták a dolgot egész
mostanáig. Most a szinészegyesület, hivatkozva a
közgyülésnek annakidején hozott határozatára,
kéri a fővárost, adjon neki ingyentelket, de nem
szinházi czélokra, hanem egy bérház épitésére,
amelynek jövedelméből a nyugdijintézet alapját
gyarapitnák. A telek az egyesület házának a szom-
szédságában van s kilencven év multán az
építményekkel együtt a főváros tulajdonába men-
nének át. Másik kérése is van a szinészegyesület-
nek, sz, hogy a föváros segítse a nyugdíjintéze-
tet, amely nagyonnagy nyomoruságban van.

A bizottság egyik kérelmet sem pártolja.
Kövessy Albert, a Kisfaludy-szinház igaz-

gatója, tavaly arra kérte a fövárost, hogy az
ó-budai szinház részére eddig rendesen megszava-
zott hatezer forint szubvencziót neki is adják meg.
Az országos szinész-egyesület támogatta Kövessy-
nek kérelmét, kiemelve az ö színészi és irói érde-
meit. A kérelmet azonban akkor elutasitották.
Kövessy négyhónapi müködésére hivatkozva, most
ujra folyamodik a szubvenczióért. A tanács köz-
oktatási ügyosztálya azt javasolja, hogy az előbbi
direktor szubvencziójából megmaradt ezer forintot
utalványozzák ki Kövessynek, de ez idén többet
nem kaphat, mert a. költségvetésbe erre a czélra
nincs fölvéve semmi. A bizottság hozzájárult e
javaslathoz.

(Szük a sertésvágóhíd.) A hentesek ipartes-
tülete folyamodott a tanácshoz, hogy bővíttesse ki a
sertésvágóhidat. A tervezett bővítés kétszázezer fo-
rintba kerülne.

(Utcza-rendezés.) A középitési bizottság ma
délután, a mérnöki hivatal javaslata alapján, elha-
tározta, hogy a Csaba-, Lánczhid-, Zárda-, Csa-
nádi-, Visegrádi-, Nagy-korona-, Bethlen-, Wesse-
lényi-, Peterdi-utcza, Hajcsár-ut, Csobáncz-, Fő
herczeg Sándor-, Kápolna-, Morgó- és Kolozsvári
utczákat ujból kikövezteti. Csatornát raknak a
Sáncz-, Zárda-, Lelkész-, Gömb-, a Szabó József-,
a Nyár-, Német-, Szigetvári és az Apaffy-utcz&kban.
Fát ültetnek a Széchenyi-hegyi messzelátó kör-
nyékén, a Margit-hid feletti rakodó-parton, a Kál
vin-téren, a Juranics-utczában, a Boráros-téren, a
Promontori-uton, a gázgyár mögötti uton, a Halom
utczában, a Szápáry-utczában,

(Mikor kész a hadadéi ?) Ez a kérdés is
foglalkoztatta ma délután a középitési bizottságot.
Mert ujabb időben, mióta az egészségtelen laká-
sokra valamivel jobban ügyelnek, mint eddig, az
uj házaknál rendesen kontroverzia támad a mér-
nöki hivatal és a házi gazda között. A beköltözés
engedelme a ház tető alá kerülésének időpontjától
függ és a mérnöki hivatal azt követeli, hogy az
utolsó szög se hiányozzék a tetőből. Különben
nem* konstatálja, hogy az épület tető alatt
van. A bizottság egyik tagja tulságos szigorunak
tartja ezt a teljesen szabályszerü eljárást, s mi-
vel a többi is ki van annak a balesetnek téve,
hogy házat építtet, sőt némelyik kétszer-háromszor
át is szenvedte már ezt a kellemetlenséget, ugy-
szólván valamennyien közremüködtek a mérnöki
hivatal megrovásában. Hosszas pourparler volt,
amely azzal a megállapodással végződött, hogy
a vitás kérdést a közmunkák tanácsa elé ter-
jesztik.

(Segitség a szegény iparosoknak.) Wodianer
Albert végrendeletében ötvenezerforintos alapit-
ványt tett, amelynek kamatából a saját hibájukon
kivül elszegényedett iparosok és kereskedők 50—300
forintos segitséget kapnak. A kérelmet február
tizenötödikéig kell beadni.

A pénzügyi bizottság értekezlete.
A főváros pénzügyi és gazdasági bizott-

sága ma délután ülést tartott. A javadalmi
díjszabás, a járdafoglalási dijak és a kaszár-
nyák jövedelme voltak az ülés főtárgyai.

Mindenekelőtt a közgazdasági és közélelme-
zési ügyosztálynak a javadalmi díjjegyzékről szóló
javaslata került tárgyalás alá. Steiger Gyula, Heltai
Ferencz, Fenyvesi Adolf és Ludvigh János szó-
laltak föl

A denaturált szeszre vonatkozólag hozzájá-
rult a bizottság Steiger Gyulának ahhoz a javasla-
tához, hogy tartsák fönn a közgazdasági és közélel-
mezési ügyosztály előterjesztését, tudniillik azt,
hogy a denaturált szeszt ezentul is adóztassák
meg, amennyiben azonban ehhez a kormány nem
járul hozzá, akkor az ipari czélra szolgáló szeszt
— ugy amint a főszámvevő, javasolta — vegyék
ki az adó alól. A többi részét a javadalmi díjjegy-
zéknek elfogadták.

A g y a l o g u t a k n a k a vendéglők és
kávéházak elött való járdafoglalás dijait az uj
szabályzat a következőképen szabná meg:

Az I. kerületben egy n é g y s z ö g m é t e r
járda elfoglalásának dija: a Disztér, Tárnok-
utcza, Krisztina-tér, Alagut utczában v e n d é g -
l ő k elött 1.50 forint, kávéházak előtt 1.85. —
A Szentháromság-utcza, Döbrentey-utczában ven-
déglők elött 1.30, kávéházak előtt: 1.60. — Krisz-
tina-körut, Egyháztér, vendéglők 1.20, kávésok
1.50. (Azelött 50 krajczár—1.20 krajczár volt
a tarifa.)

A II. kerületben a Lánczhidtéren vendéglők
előtt: 2.50, kávéházak elött: 3.25, egyebütt ven-
déglőkre 1.50, kávéházakra 1.85 a tarifa.

A III. kerületben az uj díjszabály a ven-
déglőkre 50, a kávéházakra 60 krajczárt állapit meg.

A IV. kerületben; a Ferencz József rakodó-
parton a vendéglőknek 4, a kávéházaknak 5 fo-
rintba; a Petőfi-téren, Muzeum-köruton vendéglők-
nek 3 forint 50 krajczár, kávésoknak 4 forint 26

krajczárba; a Vámház-kőrúton, Kecskeméti-utczá-
ban a vendéglöknek 3 forint, a kávésoknak 3 fo-
rint 75 krajczárba kerül egy négyszögméter gya-
logjáró. Egyebütt 2 forint és 2 forint 50 krajczár
a dij.

Az V. kerületben legdrágább az Eötvős-térten
Vigadó-téren, Ferencz József rakodóparton, ahol t
vendéglők 4 forintot, a kávéházak 5 forintot fizet-
nek. Legolcsóbb a Vigadó-utczában, ahol 2.60 - 3.85
forint a dij.

A VI. kerületben az Andrássy-uton az Okto-
gonig és a Teréz-köruton 4 és 5 forint, az Okto-
gonon tul 3—3.75 forint, a Váczi-köruton 3.50—4.25
forint, a többi helyen 2.50—3.25 forint között vál-
takozik a tarifa.

A VII. kerületben : az Erzsébet-köruton négy
és öt forint, a Károly-köruton és váczi-köruton
3.60—4.25 forint, a kerepesi-ut első szakaszán)
3—3.75 forint, a másodikon 2—2.50 forint, egyebütt
1—1,25 forint.

A VIII. kerületben: a Muzeum-köruton 3.50
—4.25 forint, a József-köruton, kerepesi-ut elsö
szakaszán, üllöi-uton (a körútig) 3—3.75 forint,
egyebütt 1—1.25 forint.

A IX. kerületben: a vámház-köruton, üllöi-
uton (a körútig) 3—3.75, a Ferencz-köruton 2—
2.50 forint a dij.

A X. kerületben a vendéglők tarifája 60, a
kávéházaké 60 krajczár.

A pénzügyi és gazdasági bizottság erre nézve
azt javasolja, hogy a dijakat egységesítsék, vagyis,
hogy a vendéglők ugyanannyit fizessenek, mint a
kávéházak.

Elfogadta a bizottság Heltai Ferencz indit-
ványát is, hogy a Ferencz József-kőpartnak a
Petőfi-tértől Eötvös-térig terjedő részén, valamint
az Andrássy-ut elejétől az Oktogon-térig a gyalogut
diját négyszögölenkint öt forint helyett hat forint-
ban állapitsák meg, továbbá Rácz Károlynak azt
az inditványát, hogy az elfoglalt területet, « kö-
zönség kényelme szempontjából, az illető tulajdon
nos rácsokkal kerittesse be.

A főváros tulajdonában levő kaszárnyaépü-
letek, az 1891—96. években 233 százalékot jöve-
delmeztek. A katonai és illetékességi ügyosztály
idevágó jelentésével kapcsolatosan, Kullmann Lajos
tanácsos kijelentette, hogy a kaszárnyák jövedelmi
emelkedőben van.

Heltai Ferencz ajánlja, intézzenek fölterjesz-
tést a kormányhoz aziránt, hogy a beszállásoló-
törvényt ugy módosítsa, hogy a városok a kaszár-
nyákba fektetett pénzüknek a kamatát meg-
kaphassák.

Steiger Gyula nem ellenzi a fölterjesztés
megtételét, de a közgyüléshez terjesztendő jelen-
tésben ki kell emelni mindazt, ami a jövedelemi
nagyobbodására vezethet s másrészt hangsulyozni
kell, hogy a kaszárnyáknak közvetett jövedelmei
is vannak.

A bizottság elfogadta Heltai javaslatát.
A ferenczvárosi elöljáróság 3200 forintot kér

népkonyha czéljaira. Fülöp Károly elégnek tar-
taná, ha egyelőre csak 1500 forintot vennének
fől s a többit áthárítanák a társadalomra, ugy,
amint az a Terézvárosban történik. Virava József
és Pohl Ferencz elöljáró ajánlatára a bizottság
hozzájárult ahhoz, hogy a 3200 forintot a jövőre
is fölvegyék.

TÖRVÉNYKEZÉS.
— Pezsgő a városligetben. A Barokaldi-

czirkusz környékén levő Laufer-kávéházban nem
szoktak olyan vendégek megfordulni, akik pezsgőt
isznak. Mégis a kávés négy kosárral rendelt egy
pezsgőgyáros-czégnél a drága nedüből. Az árát
azonban nem tudta megfizetni, épugy, mint más
árukét sem, mert az üzlet rosszul kezdett menni.
Átiratta hát a sógorára, Nagy Györgyre. Ily módon
kijátszották ugyan egy darabig a hitelezőket, de
később ezek csalás miatt teltek ellenük följelen-
tést. Igy került ma Laufer Gyula és Nagy György
a büntető tőrvényszék elé. A kihallgatások folya-
mán Fekete Gyula biró azt kérdezte Nagytól, hogy
mi a foglalkozása?
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— Müvész! — vágta ki a vádlott.
— Milyen müvész ?
— Késeket, poharakat tudok nyelni.
A hallgatóság hangos derültségben tört ki és

a tárgyalás innen kezdve derűlt fordulatot vett,
söt határozottan jól végződött, mert a panaszos
czég képviselője visszavonta panaszát. Erre dr.
Böhm Gusztáv alügyész elejtette a vádat és a tör-
vényszék megszüntette az eljárást.

= Csaló szénkereskedő. Goldmann Márkus
a mult év deczember havában Freund Jakab szén-
kereskedővel olyan szerződésre lépett, hogy szenet
vásárol töle viszonteladásira. Még pedig ugy, hogy
az első fuvar árát akkor fizeti meg, mikor a má-
sodikat kapja, és igy tovább. Ily módon két fuvar
szenet kapott, de egyiknek az árát sem fizette meg.
Freund erre pert inditott Goldmann ellen, aki a
perről értesülve, másnap eladta üzletét. Ilyképen
Freund nem jutott a pénzéhez és feljelentést
tett Goldmann ellen, akit a budapesti büntetőtör-
vényszék ma csalásért n é g y h ó n a p i f o g -
h á z r a itélt. Goldmannak volt egy védője is, aki
felebezett az itélet ellen.

= Az Engol-ügy bonyodalmai. A pécsi Engel-
czég ügyében, amelynek egyrészében az V. kerü-
leti kapitányság már itélkezett, és harmincz napi
elzárásra itélte a vádlottakat, most ujabb bonyo-
dalom készül. A tárgyalás folyamán ugyanis a
vádlott képviselői annak a hitüknek adtak kifeje-
zést, hogy a pécsi pénzügyigazgatóság a buda-
pesti borvizsgáló bizottságnak olyféle kimutatást
küldött be, melynek adatai koholtak, s amelylyel
valaki magát a pécsi pénzügyigazgatóságot is
félrevezette. Minthogy itt a büntetőtörvénykönvv
227. (karnis vád) és 400. szakaszaiban (közokirat-
hamisítás) körülírt büntetendő cselekmények lát-
szanak fennforogni, dr. Friedmann Bernát meg-
tette a büntető följelentést a pécsi törvényszéknél
az ismeretlen tettes kinyomozása iránt.

= Pénzhamisitók. A tiszaabádszalóki csendőr-
örsparancsnoknak jelentették nemrég, hogy Gulácsi
Sándor ottani lakosnál egy Pokorádi nevü, több-
ször bünlelett gyanus egyén tartózkodik. A csendőr-
örsvezető negyed magával elment Gulácsi házába
és azonnal házkutatást tartott, aminek eredménye
az lett, hogy hamis pénzveréshez szükséges tár-
gyakat, söt kész hamis pénzt is találtak. Pokorádi
töredelmesen bevallotta, hogy hamis pénzt akartak
gyártani. Gulácsi ellenben mindent tagadott, söt
arról se akart tudni, hogy Pokorádit egyáltalán is-
meri. A törvényszéki tárgyaláson felmerült bizonyi-
tékok alapján a biróság mind a két vádlottat pénz-
hamisitás bűntettében bünösnek: mondta ki és
Pokoradit kilencz hónapi börtönbüntetésre és bárom
évi hivatalvesztésre itélte, amiből három hónapot
a vizsgálati fogságból kitöltöttnek vett, Gulácsít
pedig hat hónapi börtönbüntetésre itélték s a
vizsgálati fogságból két hetet vettek kitöltöttnek.
A királyi tábla mai ülésében Bakos biró referálta
e bünügyet, akinek inditványára helybenhagyták az
itéletet.

= Szinész és kritikus. Kellemetlen inczi-
dense volt, mint irtuk, nemrégiben Barabás Ábel-
nek, a Kolozsvárott megjelenő „Ellenzék" munka-
társának, Szerdahelyi Ferenczczel, az ottani Nem-
zeti Szinház tagjával. Egy éles hangu kritika je-
lent meg az "Ellenzék"-ben és Szerdahelyi a vi-
szontkritikának azzal a szokatlan formájával vála-
szolt, hogy inzultálta Barabás Ábelt. — Az ügy
lovagias jegyzökönyvekkel, nyilatkozatokkal, és
becsületbiroságokkal folytatódott és ma a kolozs-
vári járásbiróság elött ért véget. Salamon járás-
biró becsületsértésért ötven forint pénzbirságra
itélte Szerdahelyi Ferenczet, mig Barabást fel-
mentette.

— Visszavont sajtópör. A budapesti királyt
főügyészség feljelentése alapján a sajtóbiróság
Mezőfy Vilmos hirlapiró ellen Weilling "Az elsö
kommunista története" czimü müvének magyar
nyelvre való lefordítása miatt, felekezet és osz-
tály elleni gyülölet czimén meginditotta a sajtó-
eljárást. Ennek folytán a rendőrség az inkriminált
mü összes példányait lefoglalta. A főügyészség

azonban rájött arra, hogy feljelentését Mezőfy ellen
későn tette meg és ezért a további eljárást ellene
elévülés czimén megszüntette.

SPORT.
-f- Fejedelmi vadászatok Gömörben. A hires

balogvári uradalomban, hol egykor a murányi
Vénus, Széchy Maria, üzte a vadat, ismét fejedelmi
vadászat volt. E hó kilenczedikén érkezett oda
ugyanis a német császár sógora, Günther Ernő,
Schlesvig-Holstein herczege és fiatal neje, a tizen-
hétéves Dóra herczegnő, Kóburg Lujza herczegnö
leánya, akikhez még Koburg Fülöp és gróf Wurm-
brandt csatlakoztak. A fejedelmi vendégek Rima-
Szombatig mentek vasuton, hová e hó nyol-
czadikán érkeztek. — Innen pompás négyes
fogatokon a felső-balogvári kastélyba hajtattak.
— Megérkezésük alkalmával Marikovszky ura-
dalmi tiszttartó fogadta őket. Másnap a balogvári
erdőségekben, az ugynevezett vaddisznó-kertben,
hajtották a vadat a ritka vendégek. Nem kevesebb
mint kilenczvenhat darab vaddisznót lőttek, melyet
tizennégy kocsin szállitottak a kastély elő gazdag
teritékre. A szebbnél-szebb példányokból most két
falu lakomázik pazarul. A következő napon a ta-
mási és szutori erdőségekben folytatták a vadá-
szatot, hol hat darab dámvad és két róka
esett zsákmányul. A harmadik napon már az ipoly-
noki és gernyói erdőségekben nyulra és rókára
vadásztak, szintén szép eredménynyel. Ugyanazon
a napon a szép Dóra herczegasszony kivánságára
egy magyar lakodalmat mutattak be a társaságnak.
A menyasszony az uradalmi béres szemrevaló le-
ánya volt. A násznép hosszu kocsisorban felpánt-
likázott lovakkal, czigány-muzsika szó mellett vo-
nult el a herczegi kastély eiőtt, és a fejedelmi
társaságot élénken szórakoztatta.

-f Gróf Eszterházy Móricz versenyistállója.
Eszterházy Móricznak, az uj tatai grófnak jelenleg
27 lova van trainingben. A idősebb lovak közül
trainingben vannak: Leptosyne, Rabenvater, Eins
ins Andere, Pagat ultimo és Zircz, amelyek tavaly
a monarchia legjobb akadálylovainak bizonyultak.
Az istálló "pick"-je a hároméves Szabász, mely a
derbyben a legnagyobb kilátással indulhat. A tatai
gróf lovain kivül még Pálffy Miklós és Metternich
Kamill herczegek, továbbá gróf Eszterházy Imre
lovait gondozza Stiles trainer.

+ Magas ár egy lóért Báró Münchhausen
német sportsman Sperber's Bruder nevü lováért
egy orosz istállótulajdonos százezer márkát kinált.
Sperber's Bruder tavaly a hamburgi nagy dijat
nyerte, származására nézve pedig magyar ló, ameny-
nyiben Kisbér ivadéka. A ló vétele iránt most foly-
nak az alkudozások, de végleges megállapodás még
nem történt.

+ Nizzai lóversenyek. Ma kezdődtek a nizzai
lóversenyek. Az internaczionális meetingen a világ
minden részéből jelentek meg a sportsmenek, a
versenyek azonban nem voltak nemzetközi jel-
legüek, mert a franczia lovakon kivül alig volt
idegen kombattans, ami könnyen érthető, ha a
klimaturgiai viszonyokat, illetőleg azt a körül-
ményt-vesszük, hogy ugy a mi lovaink, mint a
németeké még januárban nem állhatnak a kondí-
cziónak azon fokán, hogy versenyezhetnének. A mai
főversenyben összesen a német Undolf képvi-
selte az idegen tenyésztést, mely azonban már
az első gátnál elbukott. A 20.000 frankkal dotált
Prix de Monte Carlo volt a mai nap főese-
ménye, amelyben Mons L. Leglise négyéves sárga
ménje, Themistocle győzőtt. Themistocle győzelme,
bár oddsa 1 0 : 1 volt, nem volt valami nagy
meglepetés.

A.Gil Péres-ivadék a mult vasárnap Mar-
seilleben, a Prix du Prado-gátversenyben könnyen
győzött. A versenyen istállótulajdonosaink közül
Péchy Andor volt jelen. A részletes eredmény a
következő:

Prix de Monte-Carlo. Gátverseny. Dij 20.000 I
frank. Távolság 3000 méter.
Mons. L. Leglise 4é. smje Themistocle 64.5 kgr.,

lovagolta Bonesse 1.
Mlle Mars Brochard id. pmje Vigoureux 69.5 kgr.,

lovagolta Collier 2.

Mons. Ch. Lienart 5é. smje Trencsin 6 2 kgr.,
lovagolta Basden

Futottak m é g : Brahma, Iverdun, Prymira,
Valois, Trou de l'Air, Rameur, Pimpant Undolf,
Mirliton II., Craig Lec, Derby. Egy hoszszal nyerve,
két hoszszal harmadik.

FARSANG.
Protestáns bál. A szezon legelegánsabb bál-

jainak egyike, a protestáns-bál, január 30-án lesz
a Vigadó összes termeiben. A bálon a háziasz-
szonyi tisztet ez évben is a társaság legelőkelőbb
hölgyei töltik be. A tánczhoz a budapesti honvéd-
zenekar és Radics Béla bandája játszik. A bálra
szóló meghívókat már szétküldték és mindazok,
akik igényt tartanak rá, de ezideig meg nem kap-
ták, forduljanak dr. Szedenics Zoltánhoz. (Dohány-
utcza 56. szám.)

Országos szinész elite-bál. Az országos
szinészegyesület igazgatótanácsa elhatározta, hogy
az idén nagy elite-bált rendez a szinészegyesület
nyugdijalapja javára. Megbizta P á z m á n d y Dé-
nest, M é s z á r o s Kálmánt és dr. K e s z l e r
Zsigmondot az előkészületek megtételével. A tiszta
jövedelemből három nyugdijalap fog részesedni,
mert a szinészegyesület nyugdíjintézetén kivül meg-
felelő százalék jut a Nemzeti Szinház és a Nép-
szinház nyugdijalapjának. Elhatározta az igazgató-
tanács azt is, hogy öt előkelő állásu férfit és öt
hölgyet kér fel a védnöki tisztség elfogadására. A
A bál február 11-én lesz. Megalakult már a vi-
galmi nagybizottság is, amelynek tagjai a szinészet
és az irodalom jelesei.

Gazdasszonyok álarczos bálja. A Magyar
Gazdasszonyok Országos Egyesülete az idén is
megtartja, rendesen kiváló sikerü álarczos bálját.
Ennek folytán a választmány legutóbbi ülésén Dam-
janich Jánosné elnöknő és Hollán Ernőné, Hegedüs
Sándorné alelnöknők erre az alkalomra is fölkérték
gróf Keglevich Arthurné, Szokolay Kornélné, Lu-
káts Gyuláné, Medek Vinczéné, Kállay Ferenczné
választmányi tagokat, hogy ugy, mint a mult év-
ben, az idén is vegyék át az egyes tombolaaszta-
lokat, amire ök teljes készséggel vállalkoztak.

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter Giurginka Szilárd okleveles tanitót a pettniki
községi elemi iskolához rendes tanitóvá, a lőcsei
pénzügyigazgatóság Dubovitzki András megyei hajdút,
kiszolgált katonát, az iglói adóhivatalhoz szolgává ne-
vezte ki.

Árverések a fővárosban. Beer Vilmos ingó-
ságai, Rökk Szilárd-utcza l l . január 14. Feuermann Si-
mon és társa ingóságai, Király-utcza 15. és Laudon-
utcza 3. január 37. Klemm Árpád ingóságai Zsigmond-
utsza 10. január 19. Liptai Lajos ingóságai, Alkot-
mány.utcza 22. január 21, Glück Ignácz ingóságai, Ki-
rály-utcza 29. január 18. Grosz Sámuel ingóságai, Te-
réz-körut 41. január 14.

A vidéken. Csáky András ingatlanai Csány (Deb-
reczen) községházánál február 6. — Bozó Mihály in-
gatlanai akasztó (Kis-Kőrös) községházánál február 3.
Grossmann Jakab ingatlanai Moóron február 22. Groó
Gyözőné ingatlanai Kolozsvártt január 30. Dubovay-
Angyal Rozália ingatlana Kassán április 4. Mongold Zsófia
ingatlana Oka (Kis-Marton) községházánál február 7.
Weisz Mór ingatlanai Izsák (Kecskemét) községházánál
február 6. Kerekes Mihály ingatlanai Nagy-Enyeden fe-
bruár 3. Szabó István ingatlanai Debreczenben február
9. Molnár Mátyásné ingatlana Kassán február 17.
Rott József ingatlana Rigyicza (Baja) községházánál
február 20. Mráz Károlyné ingatlana Erzsébetfalva
(Budapest) községházánál február 17. Ernszt Francziska
ingatlanai Német-Pardány (Módos) községházánál január
31. Kovács János ingóságai Zomborban január 17.
Zolnai Lajos ingatlanai Mező-Turon február 1. Brokes
Istváu ingóságai Nagy-Kéten (Komárom) január 31.
Hann Teréz ingatlana Bártfán január 30. Papp Elek
ingóságai Karczagon január 30. Gróf Bethlen Károly
ingatlana Kolozsvártt február 9. Weiszmann Pinkász
ingatlanai Homonnán február 3. Reiehmann Ede ingat-
lanai Kassán február 3. Jurik Pál ingatlana Érsekuj-
vártt január 18.

Pályázatok. ("Budapesti Közlöny" 9. száma.)
A hátszegi (Déva) járásbiróságnál telekkönyvi átalakító
dijnoki és végrehajtói állásra, a magyar-láposi (Deés)
járásbiróságnál aljegyzői állásra, a szent-gotthárdi
(Szombathely) járásbiróságnál aljegyzői állásra, a ma-
ros-ujvári sobányáhivatalnál vizgépőri állásra, a nagy-
tapolcsányi (Nyitra) járásbiróságnál irnoki állásra, a
zentai (Szabadka) járásbiróságnál albirói állásra, a
zágrábi pénzügyigazgatóságnál fogalmazó gyakornoki
állásra, a miavai (Nyitra) járásbiróságnál irnoki állásra
lehet a folyamodásokat benyujtani.
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NYILT-TÉR.
A már nem létező "HUNNIA" szikvizgyár

(IX. ker., Kinizsi-utcza 12.) összes berendezése, ugymint
3 lóerejü gázmotor, szikvizgépek,transmissiók stb. minden
elfogadható árban szabad kézből azonnal eladó.

A gépek, i l letve berendezés m é g egészen
uj, mert a gyár mindössze csak 8 hónapig volt

üzemben.
Bővebb felvilágositást ad (VIII. ker, Szigony-

utcza 32.) a házmester.
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Káldor COMMERCE-ká,véIiázábaxi
hangversenyezik.

(JtaMf-kErnt 68.) Baross-Bteia n n k .

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

New-York, január 13.

Buza. januárra
, márcziusra
, májusra

Tengeri májusra

Chicago, január 13.

jamiár 13. jamüiár l l .
Cfgts cents

781/*
747*

42

jamiár 13.
centis

január l l .
cents

Bnza, májusra
Tengeri májusra 37¥a

Mezőgazdaság.
A szegedi országos mezőgazdasági kiiiütas.

A szegedi országos mezőgazdaságii kiállitás kereté-
ben tartandó kertészeti és gyümölcskiállitás ren-
dezö-bizottsága ma tartott ülést, amelyen a kiál-
litás végleges rendezése szabályzatát állapitották
meg. A gyümölcs- és kertészeti kiállitás keretében
a konyha-, diszkertészeti, gyümölcstermelési és fa-
iskolai termeivények, továbbá eszközök és gépek
találnak helyet; e czélra körülbelül 2000 négy-
szögméter terület áll rendelkezésre. Czélja a kiál-
lításnak a hazai, főként azonban a nagy magyar
alföld kertészeti kulturájának bemutatása, továbbá
az, hogy az egyes termelési és beszerzési forráso-
kat a nagy közönség megismerje. A tanulságossal
egybekötve a reális czélokat, a rendezö-bizottság
a kiállitott t á r g y a k a t értékesítése felől is gomdos-
kodik, söt az eladásokat közvetíteni is fogja s igy
a kiállitás üzleti összeköttetések szempontjából is
igen kedvező alkalomnak kínálkozik.

Ipar és kereskedelem.
A rézárak emelkedése. A rézring; amelynek

megalakulásáról nem régen volt szó, már kezd —
ugy látszik — müködni. Bécsböl legalább az hir-
lik, hogy az osztrák és magyar rézmüvek 4 forint-
tal felemelték a réz és rézöntvény-plének árát.
Az alapárak most 93 forintot, Sietve 87 forintot
tesznek.

Fizetésmegszüntetések. A bécsi Creditoren-
Verein a következő fizetésmegszüntetéseket jelenti:
Baum Miksa Debreczen, Weiss R. Székelyudvar-
hely, Fahn Miksa Szeged.

Országos íparegyesűlet. A butoripari szak-
osztály Krámer Sámuel elnőklése alatt tegnap tar-
totta évi szervező ülését. Az elnök üdvözlő szavai
után Gelléri Mór királyi tanácsos igazgató jelentést
tett a kiküldött kandídáló -bizottság eljárásáról és
kiemelte, hogy a bizottság javaslata, kiterjedt a
bútor- és rokonipar mindegyik szakmájára. A szak-
osztály egyhangulag elfogadta a kandidáló bizott-
ság javaslatát, s ehhez képest a választás ered-
ménye a következö :

Elnök: Kramer Sámuel; ügyvezető elnök:
Gaul Károly; alelnökök: Gelb Manó és Mahunka
Imre; jegyző : Richter Antal. Thék Endre választ-
mányi tag lelkes szavakkal üdvözölte az elnököt
és kérte, hogy a jövőben is pártolja a bútoripar
fejlesztését. Gelléri Mér igazgató is üdvözölte
az ügyvezető elnököt, Gaul Károly tanárt,
kérve őt, hogy adjon mindenkor praktikus tapasz-
talataihoz képest megfelelő irányt a szakosztály mü-

ködésének. Gaul Károly megígérte, hogy minden
kitelhető módon azon lesz, hogy a szakosztály
ügymenete mindig az iparnak korszerű nívóján

mozogjon. Figyelmeztette a szakosztályt, hogy da-
czára a magyar bútoripar jelentékeny fejlődésé-
nek, tudomása szerint Bécsböl még most is évente
4.300.0Ü0 forinton felüli bútor szállittatik Ma-
gyarországba, amin, nézete szerint, csak akkor
lehet komolyan segiteni, ha a kisiparosok, illetve
az asztalosiparosok által czélbavett szövetkezet
valóban létesülni fog. Kéri a jelenlevőket, vegyék
fontolóra az ügyet s tűzzék ki annak megvitatását
a legközelebbi ülés napirendjére. Ez ügygyei kap-
csolatban Thék Endre inditványozta, hogy annak
behatóbb tárgyalása czéljából az országos ipar-
egyesület szerezze be mindama statisztikai adato-
kat, melyek a butoráruk bevitelére részletesen vo-
natkoznak. A szakosztály mindkét inditványt kö-
szönettel fogadta és elhatározta, hogy mihelyt az
emlitett statisztikai adatok kéznél lesznek, Gaul
tanár indítványának megvitatása czéljából össze
fogja hivni a szakosztályi ülést.

Kőbányai sertésplacz, jan. 13. Magyar elsö-
rendü : Öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli sulyban) 45-5—46 kr.-ig. Közép (páronkint
3**0—400 kilogramm sulyban) 45—46 krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 820 kilogrammon felüli
sulyban) 4-8—485 krig. Közép (páronkint 251
32Ó klgrig terjedd sulyban) 475—48 kr. Könnyil
(páronkint 250 klgrig terjedd sulyban; 47—48
kr.Szerbiai: Kehéz(páronkint 260klgr. felüli sulyban

j 46 ö—47 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 46—46*5 krajczárig. Könnyü
páronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban 43.-44.

| krajczárig. Sertéslétszám: 1893. jan. l l . napján
volt készlet 32751 darab, január 12-én felliaj tátott

i $29 darab, január 12 én elszállittatott 784 drb,
január 13-ára maradt készletben 32796 darab.
A bizott sertés fizletirányzata lanyha.

I Budapesti konzum-sertésvasar, jan. 13. A
, ferenczvárosi petroleumraktárnál levő székesfővárosi

kouzum-sertésvásárra 1899. január 12-én érkezett
1149 drb. Készlet 775 darab, összes felhajtás 1924
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 981 drb,
elszállittatlan maradt 948 drb. Napi árak: 120—180
kilós 42-5—44 krajczár, 220—280 kilós 43—45 kraj'
czár, 320—380 kilós 43—46 kr, öreg nehéz 43—45
krajczár, malacz 38—42 krajczár. A vásár han-
gnlata élénk volt.

Pénzügy.
A bolgár kölcsön. A bolgár kormány és a

bankkonzorcziam között uj bolgár kölcsön tár-
gyában kötött szerződéshez mint uj szerződőtárs
a bolgár nemzeti bank is csatlakozott. A bankok
képviselői elutaztak.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, január 13.

Intermezzo.
A fogyasztás tegnapi élénk részvétele a vá-

sárlásban csak intermezzo volt; ma már nagy ne-
hezen kelt el 10.000 métermázsa buza, és a teg-
napi árak alig voltak fentarthatók. A többi czikk-
ben majdnem semmi forgalom sem volt, gyengén
tartott jegyzések mellett.

A határidőpiaczon délelőtt az eladási kedv
uralkodott; az egyes határidők néhány krajczárt
veszítettek árukból ; délután ismét fedezési és vá-
sárlási hajiam volt túlsúlyban.

Este zárul a buza 9 forint ol krajczáron, a
rozs 8 forint 03 krajczáron, a tengeri 4 forint 90
krajczáron, és a zab 5 forint 80 krajczáron.

Bizonyos oldalról ma nagyban „kosztba vet-
ték" a márcziusi buzát és az áprilisig való eltar-
tásáért c-s gondozásáért még ráfizettek ezer méter-
mázsánkint százhúsz forintot, azaz börze jargonban
szólva, a márcziusi és áprilísi buzahatáridök kö-
zött 12 krajczár a déport.

Mondjuk, e "síbolási" tranzakcziókat egy és
ugyanazon helyről feltünő nagy mértékben kőtöt-
ték, ami amellett látszik bizonyítani, hogy remélik,
mikép a korábbi határidőben feles számban akad
majd: átvevő, a későbbiben meg szállitó.

A külföldi piaczokon kevés változás volt.
Előfordult készáru-eladások.

Buza. Tiszavidéki: 100 mm. 794 k. 10.50
frton, 100 mm. 79 k. 10.50 frton/100 mm. 79-5
k. 10.50 frton, 200 mm. 78 8 k. 10.50 frton. 200
mm. 774 k. 10.25 frton, 1Ö0 mm. 77 k. 10.22-5
forinton. 100 mm. 78 k. 10.25 frton, 100 mm. 76
k. 10.17'S frtoD, mind három hónapra.

Pestvidéki: 100 mm. 78 k. 10.25 forin-
ton, 1Ö0 iám. 78 k. 10.10 forinton, 100 mm. 77
k. 1022 frton, 100 mm. 77 k. 10.10 írton, 100

mm. 78 k. 10.20 frton, 100 mm. 77 k. 10.20 fo-
rinton, 100 ram. 78 k. 10.10 forint, mind három
hónapra.

Bánáti : 100 mm. 75k. 10.105 frton,hárott
hónapra.

Csongrádi: 2400 mm. 765 k. 1025 frton,
három hónapra.

Bácskai: 100 mm. 768 k. 10.40 frton,
100 mm. 73 k. 10.— forinton, mind három
hónapra.

FelsSmagyarországi: 200 mm. 79 k. 10.10"
frton, 200 mm. 78 k. 10.10 frton, 350 mm. 78 k.
10.35 frton, 300 mm. 78 k. 10.32 frton, 100
mm. 77 k. 10 forinton, mind három hónapra.

Raktári : 1200 mm.'a78 k. 10.25 forinton,
600 mm. 76 k. 10.12*5 forinton, mind három
hónapra.

Szerbiai: 2000 mm. 77 k. 8.45 frton,
három hónapra.

Rozs. 100 mm. pestvidéki Budapest par.
8.— forinton készpénzben.

Tengeri. 300 mm. Budapest par. 4.55 frton,
100 mm. Versecz 4.— frton, készpénzben.

Árpa. 100 mm. takarmány Budapest p*r*
6.35 forinton készpénzben.

Hivatalos készárajegyzések.
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ára

írtól írtig

. .
10.05 10.15
10.30 10.40
10.55 10.60
—. .—
10.— 10.10
10.25 10.35
10.50 10.55
—. .—
10.05 10.15
10.30 10.40
10.55 10.60

8.15 8.20
8.05 8.10
6.10 6.40
6.70 7.50
7.70 8.50

100 klgr.
készpón*

ára
írtólírtif

9.85 10.—
10.20 10.25
10.45 10.50

9̂ 80 9.95
10.16 10.20
10.40 10.46

9*85
10.20 10.26
10.46 10.50

— 89-41 6.70 6.05

— 5.55 5.60
másnemü — 6.50 6.5S

• káposzta — — . — —.—.
R|ezi másnemü — —.— —-.—

Hivatalos hatdiidőjegyzések.
Déli Utuda Eiibtm

Am Haliridt január 13-án január 12-én
péni ára p#n» Ara

buza . . márczius 9.51 9.53 9.46 9.47 ,
, . . április 9.38 9.40 9 33 9.34 —

október —.— —.— —-.— — .-
november —.— —.— —.— —.-

rozs . . márczius 8.09 8.11 8.07 8.09 —,
. iprilís —.— —.— —.— —.-
. október —.— —.— —.— —.-
. november —.— —.— —.— —,-

tengeri . május 4.90 4.92 4.89 4.91 —,
. november—.— —.— —.— —.-
. október —.— —.— —.— —.-

zab . .márczius 5.80 5.82 5.76 6.78 —,
„' . .oktober -—•— — . — — . — — . -
• . . november —.— — . — —.— .-

repcze. augusztus 12.25 12.35 12;20 12.30 —,

Elölordalt határidőkötések.
Délelött. Buza márczius 9.46—53—9.51

forinton, április 9.33 — 32—40—9.39 forin*
ton. 2 T 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. Bnza márczius 9.48—50—52—9.51
frton, április 9.36—38—40—9.39 frton, október —.
forinton. — Rozs márczius 8.06—8.08 forinton.
— Tengeri május 4.89—4.90. — Zab márczius
5.78—£80 frton. Repcze augusztusra 12.20 frton.

buzából.
rozsból «
árpából.
zabból .
tengeriből

Gabonaforgalom:
1899. január 12;

érkezett elszállittatott
metermázsa7156 —
414 —

1478 ~
1629 —

100 101
Kikészitési forgalom.

Előjegyzett buza 3607 mm.
n rozs • — min.

árpa — mm.
i j t m
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Raktárállomány :
Közraktár: Buza 1625Ö0 mm. Ross 10900

mm. Árpa 62700 inra. Zab 33900 om. Tengeri
6600 mm. Liszt 1Ö2«M) mm.

Raktárház : Busa 72843 mm. Eozs 5176 mm.
Árpa 906 mm. Zab 4Í85 mm. Tenged — mm.
Liszt 1510 mm.

Silos: Buza 278Ö0 mm.

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, január 13.

A mai tőzsdén nemzetközi papírokra nézve
tartózkodó volt az irányzat és az árfolyamok ennél-
fogva csekély változásnak voltak alávetve. A helyi
értékek piaczán tovább fejlődött a hausse Adria-
és Rimamurányi részvényekben. Ezeken kivül Ma-
gyar villamossági részvénytársasági, Budapesti ta-
karékpénztári és Általános takarékpénztári részvé-
nyek kerültek forgalomba szilárd árak mellett.

Azel'-tózsticn. Magyar WtLehrészr-énf 391.70
—392.—, Jelzálogbank 249—249.50, Osztrák hitei-
részvény Mtíö.So—^61.60, Osztrák-magy er állam-
vasut ÍÍ61.9U—363, Rimamuránvi 291.50—299r Ma-
gyar általános köszénbánya 11-4.—, Adria 236.25
-237.—.

A déli tőzsdén elSfordall kötések:
Közuti vaspálya 379.25—380.50, Yüíamos Tasut
226.50—227, "Magyar jelzálogbank 249.25, Rima-
murányi 298.50—299.80, 'Osztrák Mteürészvény
360.90—361.30, üsutrák-magyar államvasut 362:20'
—362.60, Bosnyák -A^Vos vasuti kölcsön 101.50,
Budapesti takarékpénztár 234, Általános takarék-
pénztár 330, Magyar általános kőszénbánva. 112,
Salgótarjáni 623, Schlick 21&—219, Vasuti forgalmi
részvénytársaság 254, Magyar vüIaimosságE 141—142,
Sdria 235.50—237.50.

Difbiztositások: Osztrák hitdriszvénfdtíLla
liohiapra 2—2.50 forint, 8 napra 5—5.50 ürt,
január alőljára 6—í>.50 forint.

Délután 1 óra 30 perczkor zárahMk:

Magyar aranyjáradék
Magyar koronajaradék
Magyar iiítelrészvény
Magyar ipar és keresk,
Magyar jelzálogbank
filagyar leszámitoló íiank
IíhnaRittrányí vasmü
Osztrák kitelrészvény
Déli vasut
Osztr.-magyar áüamTasot
Közuti vaspálya
Villamos vasut

Délátán 4 érakor

Osztrák liitelrészvénf
Magyar iíiteíreszvény
Osztr.-magyar államvasut
Leszámitoló bank
Biataninrányi vasmfl
Közuti vaspálya
Yilianit»s vasut ^_____

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, jairaár 13. Z s i r a d é k a i n k -

b a n a nem volt fcrgalom. S z i 1 T a irányzaia.
szilárd.

Hivatalos Jegyzések.

120.25
97.S5

392.—
101.50
249.25
2*3225
299.25
3S1.—

60.—
362.25
330 50
228.75

zárainak :
Jsmjsiir 13.

361.30
391.75
aöi30
2S2.—
309.50
38950
226.50

120.25
97.ÍBS

38225
101.50
249.25
262.25
297^5
361.60

60.—
363.50
37925
22625

jasoü 12.
360 MO
391.60
362.70
26250
297.—
379.25
220.50

ái.-

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, január 13. A vásári forgalom: Has-

Búi forgalom élénk, árak változatlanok. BmromS-
nél elénk, árak csökkentek. — Halban élénk,
árak szilárdak. lej ea tejtermékeknél vontatolt,
árak változatlanok. Tojásnál lanyha, árak csökken-
tek. Zöldségnél élénk. Gyümölcsnél élénk, árak
szilárdak. Fűszereknél lanyha. Időjárás bernit,
envhe. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
Aebnieakkek hivatalos árjegyzése a következö: Hus.
Marhahus hatolja l 52—56 ftt H. 4 8 - 5 2 frt
Bttfeahut hátulja í. 33—40 frt, IL 34—38
frt. Botjaira* hatolja L 53—70 frt, IL 56—60 frt.
Sertéshus lsőrendü 48—50 frt, vidéki 40—44 frt
(Minden 100 kü nkinL) Kolbász füstölt 64—80 kr
(kilonkint). Sertészsír hordóval 55-5—56*5 frt (100
kilonkint). —Baromfi (élőh Tyuk 1 pár 1.10—1.40
frt Csirke 1 pár 0.60—1.40 frt. Lud hizott kilon-
kint 5 2 - 5 6 ir. — Különtélék.1o\ks 1 láda (1440
drb) 34-5—350 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—4
frt Petrezselyem 100 kötés — . - frt. Lencw m.
I11O siló 7—9 frt Bab nagy 100 kiló 7—9 frt
Paprika L 100 kiló 30—60 frt, II. 20—30 frt Vaj
I.rendű küónkint0.65—0.75 frt Téa-vaj kilonkint 0.75
0.95 jrt Burgonya, rózsa, 100 kiló 1.60—2.10 frt
/fr/ajtÜarcsa (élő) 0.80—l.lOfrtl kiló. Csuks (élö)
0£0—1.00 frt 1 kiló. Ponty dunai 0.40—0.60 frt.

Szesz.
Budapest, január 13. Finomítóit szesz

nagyban 54.50—54.75. Finomitott szesz kicsiny-
ben 65.——55.25, Élesztő szesz nagyban 54.50
—55.—„ Élesztöszesz kicsinyben 55.25—55.50,
Nyersszesz adózva nagyban 53.50—53.75. Nyers-
szesz adózva kicsinyben 54. 51.25. Nyers-
szesz adózatlan (exknt) 14. 14'js. Dena-
turált szesz nagyban 21. 21.25. Denaturált
szesz kicsinyben 21.50—22.75. A kontingens nvers-
szesz ára Bpesieu 17.25—17.50 fii. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzfizetés mellett értendők.

Bécs. január 13. Kontingens nyersszesz
azonnali szállitásra 17.80 forintig kelt el. — Zár-
latjcgyzés azonnali szállitásra 17.60—17.60 forint:

Praga, január 13. Adózott tripplószesz
nagyban 53.50—53.75 frt, adózatlan szesz 17.50
frton, azonnali szállitásra kelt el.

Trieszt január 13. Kiviteli szesz tartá-
lyokban szállitva 11.50—12 forint, 9 0 > hektolite-
renkint nagyban.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, január 13. Az irányzat lanyhult. Köt-

tetett: buza tavaszra 9.47—9.49 forinton, zab ta-
vaszra 6.09—6.10 forinton, tengeri május—juniusra
5.20—5.21 forinton, rozs tavaszra 8.22 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett:
Költeleti: buza tavaszra 9.44—9.45 forin-

ton, rozs tavaszra S.20—8.22, tengeri május-
juniusra 5.19—5.20 forinton, zab tavaszra 6.09—
6.10 forinton.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, január 13. Az előtőzsdén szilárdabb

irányzat uralkodott, csupán Államvasut gyengült
államosítási hirekre. A déli tőzsdén Vasipari érle-
lek emelkedtek arra a hirre, hogy a vasárakat fel-
emelték. £ fairt azonban megczáfolták,

Az előtőzsdén: Osztrák Iiitelrészvény 361.—
—362-62, Anglo-bank 154.50, Unionbank 295.—,
Osztrák-magyar államvasut 362.75—361.75, Déli
vasut 59.62—59.85, Tramway 567—570.50, Török
dohány 122.^0—12275, Alpes'i bánya 196.40—199,
Prágai VBsipar 960—976.50, Fegyvergyár ,—.—
Osztrák koronajaradék 102.30, Török sorsjegy
58.25—5S.40, Német márka 59.— forinton.

A déli tőzsdén . Osztrák hitelrészv. 361.—,
Anglo-bank 154.—, Bankver. 265.—, Union-bank
295.—. Lánderbank 240.—. Osztr.-magyar áBam-
vasut 351.75, Déli vasut 59.50, Elbevölgyi vasut
258.75, Északnyugati vasut 215.—, Török dohány-
részvény 124.—. Alpesi bánya 199.20, Májusi
járadék 101.50, Törők sorsjegy 58.30, Német márka
58.96, Fegyvergyár 202.— forint.

Délután 2 óra UO perczkor jegyeztek:
4-2*/*-os papirjáradék 101.50, 42%-os ezüsljára-
dék101.30, 41V-OS osztrák aranyjáradék 120.20,
Osztr, koronajaradék 102.20,1860. sorsjegy 141.50,
1864. sorsjegy 194.50, Osztrák íiilelsorsjegy 198.—,
Osztrák hitelintézeti részvény 361.25, Angol-osztrák
bank 153.—, ömon-bankrészvény 295.—, Bécsi
Bankverein 264.50, Osztrák Lánderbank 240.—,
Osztrák-magyar bank 945.—, Osztrák-magyar ál-
lamvasut 362.—, Déli vasulrészvény 59.50,' Elbe-
völgyi vasut 257.75, Dunagőzhajozási részvén?
442.—, Alpesi bányarészvény 199.30, Douánvrész'-
vénv 123.30, 20 tfankos 9.53^, Császári kir. vert
arany 5.75—.Londoni vátóár 120:55, Német baák-
váltó 51.97, Tramway 569> Az irányzat
üzlettelen.

Bécs, január 13. A déli tőzsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák hitelrészvény 361.25,
Anglo-bank 154.—, Bankverein 265.—, Union-banű
295.—, Lánderbank 240.25, Osztrak-magyar állam-
vasut 362.—, Déli vasut 59.50, Elbevölgyi vasut
259.—, Észak-nyugoti vasut 245.—, Török dohány-
részvény 123.75, Alpesi bánya 199.30, Májusi jára-
dék 101.50, Török sorsjegy 58.20, Német márka
58.97, Német márka ultimóra 58.95 forinton.

Frankfurt, január 13. (Zárlat) 4"2°o-O3
pcipr-járadék 101.05, 4.2°|o ezüst-járadék 100 85,
4°,'o-os osztrák arariyjáradék 101.80, 4°o magyar
aranyjáradék 100.30, Magyar koronajaradék 97.95,
osztrák hitelintézeti részvény 226.10, osztrák-
magyar bank 156.70, osztrák-magyar államvasut
154.20, déli vasut 27.40, bécsi váltóár 169.20,
londoni váltóár 204.12, párisi váltóár 810.05,
bécsi Bankverein 133.20, villamos részvény 159.—,
3°,o magyar arany-kölsön 87.40, Észak-nyugati
vasut 119.—, Elbavölgyi vasut 126.50. Alpesi
bánya 198.30. Az irányzat szilárd.

Frankfurt, január 13. (Utótözsde.) Osz-
trák hitelrészvény 226.40, Osztrák-magyar állam-
vasut 154.20, Déli vasut 27.40, Alpesi bánya-
részvény —.—, Bécsi Bankwerein —.—. 4%>-os
magyar arariyjáradék —.—. Az irányzat szilárd.

IDŐJÁRÁS,
A m. kir. országos rneteoioloaial Intézet távirati

jelentése 1808. január 13-án léggel 7 órakot

AJlom&aok

N.-Szombftt
Uosrar-Orár
O-Gyalla .
Budapet! . .
Sopron . .
HerénT . .
Keszthelr
Zágráb .
Fii u n o . .
Cirkrenlea
l'uncsora
'J cuMssvár
Arad . .
Szcsed .
Szolnok .
Eset . . .
Debreczen.
Késmárk .
Ungvár . .
Szatmár , ,
Nasy-Ván»d
Kolozsvár .
Nagy-Szobea
Bcca . . .

+ 0S.8
Í3.3

— 03.2
4- 03-:>
•h U9.7
-|- 0a.4
4- ÍÜ.S
+ 12.3

ÜO.O

0
6y.6
60-2

i.e
63 3
ÜO.O
62.9
6S.9
Ü&.9
00-0
56.4
52.9
53-1
55.5
39.7
4<J.4

— 02.1
IC.&
oo.o

+ 03.4
+ C3.3
-f- 04.1

úl . l
+ 03.0
-- C1.4
— 00.B
— 10.5
+ 00. l
— 00.3
— OCű
— 06.3
+ 05.4

Stockholm.
Szent-Pétervác
Moszkva
Varsó.
Kiow
Odessza .
Solina
Szóüa

ll ttoaítauliuapoly

A nyomási különbségek nyugaton erősen nagyobbodtak, egy-
részt mert (Axgliát egy mély dapresszió 730 mm.) érinti, másrészt
mert a délnyugoti maximum az Alpesekig hatol előre. — Ennek
következtében a szelet különösen Európa nyugoti partjain ciösöci-
tek, továbbá a lecsapódások általában szaporodtak, mert Kelé í-Eurúpa
kivételével mindenfelé terjedt az eső és amellett az idő enyhe.

Hazánkban jelentékeny esö esett a. tengermellélcen,' kisebb
e=5 az északkeleti határon, egyébkóut az idő tulnyomóan száraz
inarac^A hömérséklet állandóan magas, fagy csakis Erdélyben van.

Továbbra is enyhe és — eitekiutre núrni esőtől az ország
nyugoti részén - - jobbára száraz idő várható.

VIZÁLLÁS.
— Január 13 an. —
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léia
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H.-NómeU
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M e g j e g y z é s ek.Helyenkintl—2mm.-escsapadékvolt.
A Duna Passaulól Komáromig és Gombosnál ai>ad. a többi

helyeken Érád. — A Tisza Huaztnál és T.-üjlaktól Csonerádi* apad
eg*.»jüti árad. '

A Drára felső szaka3zán árad, alsó szakaszán apad.
* W i í jégzajlás Tan a Rabán, Tiszán, Sajón és

* " * J * S * Szamosm> , Körösökön i s
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SZERELEM NÉLKÜL
Franczia regény.

Irta: PIERRE DAX.

(42)

Egy kiáltás hangzott fel mindkettő aja-
káról egyszerre, egy kiáltás, melyben lelkük
elfojtott minden szenvedélye benne volt:

— Ön az !
Aztán némán álltak egymással szemben:

képtelenek voltak egy szóra is. Sziveik heve-
sen dobogtak. Lucienne szemei könyekkel tel-
tek, majd eldőlt és — Steibel Albert volt,
aki székkel kínálta.

Mindketten leültek.
— Hogyan történt ez? beszéljen, ó h !

könyörgöm, beszéljen, hogyan történt ez ?
dadogott Lucienne reszkető ajakkal.

— Nem tudom ! . . . Megfulladok! . . .
Aztán gyengéden megfogta Lucienne kezét.

— Oh ! ne sirjon, vagy bántja önt a je-
lenlétem?

Lucienne fájdalma erősebb volt mint
akarata; nem felelt, csak kezeibe rejtette
arczát és zokogott.

Ezalatt Steibel a legkínosabb helyzetben
volt. Egy gondolat gyötörte, melynek nem mert
kifejezést adni ; csak szemei jártak körül für-
készőleg, mintha egy tárgyat keresne, mely
kétségeit eloszlathatná.

Miért sir, Lucienne ? Tán nem volna sza-
bad? Talán titkol előttem valamit?

Albert csendesen ült ott, szótlanul, szen-
vedve, mert Lucienne szenvedett és bensőleg
küzdve a gyanu ellen, mely lelkében támadt.

— Asszonyom — szólt végre — szenve-
déseink sokkal nagyobbak, semhogy kibirhat-
nók azokat. Kérem, mondja meg, vajjon tá-
vozzam-e ?

— Hogy távozzék ?
— Igen . . . hogy elhagyjam-e . . .
— Bocsánat . . . óh, bocsásson meg

nem tudtam elfojtani a könyeimet de
már vége — és letörlé arczát— beszéljen ...
mondjon el mindent hogyan került
ön ide ? Hogyan tudta, hogy itt lakom ?
Miért ez álnév ? Beszéljen, az Isten kegyel-
mére, mindent akarok tudni, mondjon el min-
dent . . . mindent . . .

Lucienne elővette a névjegyet, melyet
Albert egy suhanczczal küldött volt.

— Becsületemre mondom, hogy egy

olasz hölgyet véltem itt találni, akiről azt hal-
lottam, hogy festömüvésznő . . . Ez itt —
mondá a névjegyre mutatva — müvészi ál-
nevem.

— Az ön müvészi álneve ?
— Igen, én is festek s dolgaimat a Sa-

lonban állítom ki.
Lucienne nem kérdezett tovább s Albert

folytatta;
— Minthogy élni akartam, valami foglal-

kozásra kellett szert tennem, melyben fe-
ledést találhatok, mely gondolataimat leköt-
heti . . . Bocsásson meg, hiszen megértheti,
hogy mennyit szenvedtem. És Ferrata Célia...
ez az ön neve ?

— Az én nevem? — szólt keserü mo-
solylyal. — Nekem nincs más nevem, mint az,
amelyen ősmert. S ha felvettem ezt a nevet —

Fellázadt benne a büszkesége, egy pil-
lanatig hallgatott, aztán felsóhajtott s folytatta:

— . . . hogy a világ ne sejtse a multa-
mat. De azt hiszem, hogy ez nem sikerült
nekem. — Nem vagyok egyéb a világ szemé-
ben, mint . . .

Albert félbeszakította:
— Tehát, ha jól értem, ön szabad!
Válasz helyett egy kis lánczot vett le a

nyakáról Lucienne, melyen egy aranymedaillon
lógott s odanyujtotta Albertnek.

A fiatal ember felismerte.
— Ez önnél volt ? — kérdezte meg-

lepődve.
— Igen, barátom.
— De hogyan került önhöz ?
— Mit törődik azzal. Nálam volt ama

rettenetes éj óta, amelyre emlékezik . . . és
azóta mindig hordom.

Szemei könyékkel teltek meg és halkan
tette hozzá :

— Vissza kell adnom ?
— Lucienne ! . . . Lueienne! . . . ne

űzzön el engem . . . önnel akarok maradni
holtomiglan . . . Csak az a remény táplált
eddig is, hogy viszontláthatom önt . . Isten
megkönyörült rajtam, ő vezérelt önhöz. Nem
tudtam, hogy itt találom önt, Lucienne, de
előérzetem volt . . . óh, ne taszítson el
magától . . .

Csókokkal halmozta el a fiatal asszony
kezeit.

— Lucienne — folytatta — vessünk vé-
get a szenvedéseknek, melyek megölnek

minket. Mondja, hogy szeret, mindig szeretni
fog engem .. .

Lucienne mintegy a szenvedések árán
ismerte fel az igaz érzelmeket és egy ma-
gasztos hatalom parancsszavára cselekedve,
habozás nélkül felelt:

— Igen, barátom. A szivem nem válto-
zott. Az ön emlékezete adott nekem eröt,
hogy a világ rágalmaival szembeszálljak . . .
Oh, mennyit szenvedtem itt ön nélkül!

— Igen , . . szenvedtünk, de boldogok
leszünk! . . .

Steibelt egy delejes áram járta át, Lu-
cienne hátradőlt karosszékében, kezei a szék
támláján pihentek, szemeit lecsukta, igy él-
vezvén e pillanat kéjét. Az eltünt szenvedé-
sek, elhagyatottságának fájó emlékei, mintha
a távol homályába merülnének; még csak egy
kinos gondolata volt:

— Nem tudja, hogy v e l e mi történt ?
— kérdezte.

— Kivel? . . .

(Vége következik.)

Felelős szerkesztő: Kálnoki Izidor.

O Elsőrangu hazai gyártmány. o\
Veatea «xLa>

Elsö Magyar

Gazdasági Gépgyár !•]
részvény-társulat

BUDAPEST.
Magyarország legnagyobb és egyedüli

gazdasági gépgyára
mely a gazdálkodáshoz szükséges
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Roland mester.
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Zenéjét e.< ?<"•• .> "̂st ir.a gr., f
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R.jíacJ mes'er 1'e-jtU
Yvette Ki .•• -r M.
l'arb!euni? Hi l lmann
Lereie^ot .-.fy D.
B^auvie-.ix K>:r'e«z
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Ang-1" P>s<;*i> P.

Kenfffta V.t ócalca'ir.

MAGYAR SZINHÁZ.

B. A. L. E. K.
f Cabinet PiperSn.1l

Operette 3. felTcgntísbam- M i t H.
E,«vTi:ü'id: es F. Bajaan. Z-tme-jjet
szerzette Hércé. Fosni. RáSsasá

Viktor ea Makin F""^"

Szinházi müsorok.
KtEíttl SziaUi , l kir. Operahíi

Vasárnap d. u Stuart Mária .,

A kaméliás \

liöljy ;Este Bohémek

A galamb

Családi
ü r ö m ö k

lépuinház Vár Siiohlz

Bibliás asszony
Szegény em-

berek

A gésák

A bolond

e 9 é s z helyiségek
beboritására,

Linoleum-elözék.
Linóleum-futó

Linóleum
M T egészség-

ügyileg elismert legjobb,

legolcsóbb és legtartósabb

5, pormentes, hang-

tompító, ruganyos, foglalat nélkül.

2 forint tól, han-lkül, hogy|a
gyök<Tf-: el kulleno tivoli-
taEÍ. íiújpadüssal s anél-
küíis (Uiilniunka).Foghúzás
fájdalom nólkill. (Cocain-

Ijau tartas fojtönips. -* Fcgkoronáts gyökerekre
eic. rceÍTti. a. szájpadlást Íolö~le0'esso teszik.
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Fogorvos dr. N E U F E Í I J B ,
Budapest, Kossutk I.ajos-u- 4. Dreher-palota.

B U M M Vasár- és Gnnrpr.apokon délután 4-ig. BflHSBfl

Finom női fohórnemüeket és

menyasszonyi kelengyéket
Jutányos árban, lefnagTobb választókban ajánl

Kanitz Ferencz és Tsa
szepességi vászon raktára

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utcza ll.

hires csuz- és köszvény-aether
A legkitünőbb szer ci.iz, köszvény és mindenféle más raumatikus
bajeUen, mint szaggatás, idagfájdalom, azuria, Ischias, fogfájás
atb. Hatása biztos és cyors, legtóbbszül 1—2-szeri bedörzsölés
után. Ezt számtalan köszönet-levél bizonyitja l üveg ára 1 frt.

Próbaüvsg1 SO kr.

A n t i p h e u xra. &> "t i c o si.
A köszvény-aethíT hatásának támogatására sznl^ál. Xafionfa este
2—8 por vétetik fl1 vizben oldva, o.-y órai idűkn/.ben és sz aether
határával egyetriiiban W'./tmi javulás Tuutatkuzik. Két-három napi
használat uLau a baj tüki'lates pvc^yulá^n. kövclkozik be. 1 dobos

90 kr., " i doboz 60 fer.

b s többé fo^fíjís, nisrl aki &2 mii fof-Quidiunot
használja, az rOptiin clTe^zti a le^orüsebb fogfájást is. Egy
üvegcse 5O ki ért kanható n-.uk a toaiesvári városi gyógyszer-

tárban. — Naponta postai szétküldést.

Városi gyógyszerfára „Fekete sashoz"
Temesvár,

Prperlűi
iieriin^ard
Bar din-ÍL. festS
Ví:.ver

l.^:. tV'-itj'aö'Vduxs'k

Kezdete féli 5 i

Halasi

TÉLI KIÁLLÍTÁS
as Országos Magyar Képzőatfrésseti Táxulaf

városüget i ISQcsaraoiuüsaB
189S. deczember l-töl 1899. január 15-ig.

Nyitra reggel 9-íol délután 4-ig.
CsitSrtSkás este 6—11-trj vütaisvllistfás flwRaft

Buffet.

Belépti dij egy korona.

Képes tárgymutató ára 3O kr.

ftfegrenöelhető:

Száz müvészies kivitelű

képes levelező-lap
& 'világ mind »n vidékéről 3 foriot.

10 ríaraL) mtnta.-kilidem.eiiT 4 0 fcrajczára

FáLüDi ZSiGMÖND-naí, Bjöapesí. Erzséijeí-köiűt 28.

Nagy árleszállitás ! !

Cassanova Jakab

'vett most csak 9 frt

|y[ikszátb Kálmán

I teüiletts firaeij>.
n.

Az iprá geatrf és a lép.
EL

Itazitu mmtL
nr.

fificsek a feazttaa
v.

Taras2i ri|jeL
VL

fiak és parasztik.
ra

1 két Hldssdiák,
VUL

Clsb is feijisf.
EC

i fetszéii MIÍSJ.
x.

Penije.
XL

Lmjrfrak, kis priiás.
xn.

latiBilf Hecjhért f erdei

1. Utánvéttel bérmentvé.
2. Két forintos havi részletre a meg*

jelent 12 kötet egyszerre szállitva,
8. Egy forintos havi részletre egye-

löre 6 kötet szállitva, 10 részlei
befizetése után további € kötet.

Mikszáth Kálmán
összegyűjtött munkái.

Olcsó egyöntetű diszkiadás
Í2 kötetben

A gyüjtemény ára
diszkötésben

^ A kötetek fényesen vannak kiállítva, piros vagy
barna kötésben.

Méltóztassék az alábbi rendelölapot levágni és aláírva lapunk
kiadóhivatalához beküldeni.

A Révai Testvérek Irodaim! intézet Részvény-társaságnak Budapesten. Megrendelem a
Társaságtól az „Országos Hiríap" kiadóhivatala utján.

M I K S Z Á T H KÁLMÁN összegyűjtött munkáit
12 diszkötésü kötetben 36 forintért.

a) Utánvéttel bérmentvé.
b) 2 frtos havi részletfizetés mellett, a 12 kötet egyszerre valo szálli-

tását kívánva.
c) I frtos havi részletfizetés mellett, olyképen, hogy 6 kötet azonnal

Bzáüiltassék. a további 6 kötet pedig 10 részlet kiűzetése után.
Xz eisö résrlet utiní-éltel szeíendj ba, a torábbiak Iá9 • hótól mindaddig fizetendők

a Társaság pénztáránál Budapesten, mig a nvl vételára törlesztve nincs. A részletfizetések be nem tartása esetén szives.
teájsk a Tái\-a>=s a: esedékes Cssze^ct postai nsegbizas utján, a postaköH-é; Ijuz/ászámilása mellett beszedni. A
re&üeíak elmuta;* á?a «3eién a ré^zielúzctési kadvezminy mejsziuik és a gyüjteménynek telje3 vételáraesedékeué válik. A
Síüjíes:éc;Bek a cefixeiett részletek által mig nem fedezett re3za a részvénytársaság'tulajdona marad.
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180000 koronát
lehet nyerni egy koronával.

Ez a legkedvezőbb eset az ujságirók sorsjátékának részvéteiénél, miután egy sorsjegygyel négy 20.000 koronás és egy 100-000 koronás
nyereményt lehet nyerni Legközelebbi huzás m á r kedden, 1899. január 17-én. Sorsjegyek mindenütt kaphatók. Vidéki megren-

deléseket a legpontosabban eszközöl

u j s á g i r ó k s o r s j á t é k á n a k kezelősége Budapest, IV. ker., Kossuth Lajos-utcza 1. szám.

Bel- és küifődí

Hires gyártmánya
zongorák,
pianinók és

harmóniumok
legdusabb választékban

a Zenepalotában

papir
•lesóa kapható*

a.

férfiak!
világhirü az én törvényileg vé-
dett és orvosilag ajánlott appa-
rátusom férfi gyengeség ellen.
Prospektus 80 kr. An*eaft la J.
szab. tulajdonos. Wien, XX.,

IM 4.

STE1BEEG ARMIN és TESTVÉRE
cs. és kir. udvari sz&Ilftők.

Zongopa-termek
&o5si§tl~ Lajos-utcza 2 2 . s z á m a.

(Káro y-kerui sarkán?. Zenepalota.

Nagy kölcsönző intézet
Zengorahsrigolási és • karbantartási évi
bi rlefeh a íő»ái*osbac

2 frt. Javiiásck poi^osaa teljesif£eteek|

Gyengcségi
ta«oteatla) elles páratlan altera ffyóffybatáaal foly-

ttá le^melogcbbea ajánljak

Dr. Mitzger Tivadar
hirneves

h ydro-elektroth e ra p iai

rendelő-intézetét

VI. ker., Teréz-körut 44. sz., I. em.
Tapasztalt syor* cs biztos eredmények folytán hono-

i tdjos gyógyulás aiáa fizetbetí

Rendelés dé'.etótt 8—Üg, délután 2—8-Ig.

A nagy krach!
Kcw-York ea London az európai uirasTóldct sem
hagyták kíméletlenül cs igy egy nagy ozüstáru-gyfcr
kényszerítve lön egész készleiét a mupkaerónek nagyon
csekély megtérítése ellenében eladni. En vagyok felhatal-
mazva ezen megbízás keresztülvitelére. Ennélfogva min*
denkwek megküldöm a következő tárgyakat csupán

frt 6-9O megtérítése ellenébea, és pedig :
6 drb iegflnomabb asztali kést, valódi angol pangéTtl,
• drb amerik. szabad, ezüst villát egy darabban,
0 drb amerikai szabadalmazott ezüst-evökanalat,

IS drb amerikai szabadalmazott ezlist-kávéskanafe^
1 drb amerikai szabadalmazott ezüst-leyesmérfit,
1 drb amerikai szabadalmazott ezUst-tsraíröt,
2 dib amerikai szabad&liuczutl ezttst-toJas-kehelfV
6 drb angol Vlctora-alsótálczát,
2 drb feltünést kelti aestali gyertyatartót,
1 téaszüről"
1 drb legfinomabb ezukorhintSt.

4 4 drb összesen csak frt 6.60.
A fenti összes 44 tárgy e-o'5tt 40 forintba kardit €•

most ozeK frt 0.90 minimális áro;x kaphatok. — Az
amerikai szabadalmazott ezüst toljosen feuárérer; mely
az ezüst-szict 25 évig megtartja, amiért jotállág vállal*
taük. A legjobb bizonyiték, ttusy ezen hiidctés

nem szédelgésen
apui, mely szerint ezennel nyilvánosan kötelezem maga*

nat mindenkinek, akinek az áru mo^ i;em felel, az3S9zeget
nijiden akadály nélkül visezaU-ritem ; és senki se mulassa
•il ezen kedvezö s.lkalmat. ho-y ezen diszfarnítorat meg

nerze, moly

menyegző és a l k a l m i
ajáadikal minden jobb háztartás részére kiválóan al*

kaimat. Kapható csupán :

IL. BEIRSCHBE RG's
aanatacentnr 4. verelnifftoa amer, Patent-BUber-

waarezuabrises •
Wien, IL, RenbraBdstrasie 19/0 Telephon Ur. 7114.

Szélküldéi a ridekrő utir.vóaol vagy az összeg előleges ba
küldésével. Tiaztttó jor hozzá 10 krajozár.
Oaak a mellékelt vérjeyyipyel val<' "

(ejész-éii érez.)
Kivonat ax elismerő iratokból.*

KQldcményt meeka-.tam s meg vftgyrik elé ̂
gadve : kérek még ejy küldeményt 6 fit t>0 krért. 2t«
Kolozivár, B«ró BánKyné. ' í

A knldoményt megkaptam s azzal megvagyok elegedre,
i.aid, l!Ce. szept. 1. p. Chotck-Ondenna grófnö.
A készlett Kg ajpobb me^slégedésel kaptam; kérek mif

egy nagyobb küldeményt. Budapest, II.. Fő-utcza 7.
Dr.Palkeri Alajos, a. és kir. katona orvos.

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

küléstől a legmagasabb korig".

Egy tégely ára I—. 2-—, 3.—, 5.— frt. Postai szétküldés naponta a világ
minden részébe a pénz előleges beküldéséé vagy utánvét mellett a gyári

raktárból

Bécs, I., Seilergasse 7. sz.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Minden szó 2 krajczár.

Vastagabb betükből szedve 4 krajczár
hirdető czimét is közli a hirdetőbben, •

az apró hirdetést postautalványon beküldeni

Kiadóhivatal:

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

postautalványon,

ha a hirdető czimét is közli a hirdetésben, vagy a választ poste-restante kéri, akkor minden közlés után még 30 krajczár kincstári bélyegilleték is fizetendő. -- Czélszerü
s a szöveget az utalvány szelvényére irni; esetleg közönséges levélben is leket a szöveget s a levéljegyeket beküldeni. Mindenki

könnyen kiszámíthatja az apróhirdetés árát.

Közömbös lélek. J £
LEVELEZÉS.

Délelött l l órakor telefonál-
nekem. 2595—1

j Ha találkozom veled ma, elhozom azt, amit
• igértem, — tudod már kedves, hogy mit,

ugy-e. Én még mindig rosszul vagyok, de csak rád
gondolok édes és az gyógyhatásúi hat reám. Ölel, csókol
a tésred szerető Albinod." 737S—1

íjakíisch két less huszárhadnagygya!
óhajt ezutoa megismerkedni. Levelet

„Jégkirálynők" jelige alatt kérnek e helyen jelezve
a kiadóhivatalba 1538—1

magasrangu egyén, ki a magas mü-
vészetnek pártfogója és imádója (nem

a művésznőknek) szivesen segítene czéljához egy a
művészpálya kezdetén levö fiatal egyént. Leveleket kér
.Humanista" jelige alatt e lap kiadóhivatalába.

1540—1

JCct szőke

humanista,

?8V s z 0 ^ e fintal ember vagyok, szórakozás czél-
jából egy csinos hölgygyei megismerkedni. Leve-

leket e lap kiadóhivatalába kérek „Vénus" jelige alatt.
. 6654—1

íi;it-al hölgygyei óhajtanék levelezni. Le-
yeleket „Philosophus* jelige alatt kérek

a k i a d ó h i v a t a l b a . ' 1 6 0 6 — 1

l e v e I e v a n a kiadóhivatalban.

ÁLLÁST KERES.
á U á s t k e r e s eSY intelligens özvegy

J nő, ki a házvezetésben és varrásban
jártas és a gyermekeket igen szereti. Szerény igényű.
Caime a kiadóhivatalban. 7262—3

y elszámolásra keres csemege-
J vagy füszerüzletet. Esetleg alkal-

mazást bármily tisztességes üzletben mint felíró- vagy
elárusitónönck. Szives megkereséseket kér „Kauczió-
képes" jelige alatt a kiadóhivatalba. 7148—3

tf vagy időszaki laphoz szerkesztőül, vagy munka-
»*** társul ajánlkozik kitünö szakember. Esetleg

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

ÁLLAST KAPHAT.
óvadékkal felvétetik. Czim a kiadóhivatal-
ban. 73-12-4

"zerezhetö a .Kereskedelmi Vegyészet"
g j c z i m ü mii birtokában, melynek útmutatásai

alapián tökebefektetés és előképzettség nélkül bárki
2—3000 forintot, söt többet is kereshet évente. A müvet
mai naptól — mig a csekély készlet tart — leszállított
áron 1 irt 20 krért ajánlva küldi meg a „Kereskedelmi
Vegyészet" könvvkiadóvállalata Ujpest, István-ut 2. sz.

" 2541—4
irodalmi vállalat keres ügyes, szakképzett

tyy utazókat. Kik e téren már müködtek,
előnyben részesülnek. Bizonyitványt és ajánlatot ,N.
O." jelige alatt továbbit a kiadóhivatal. 7222—4

OKTATÁS.

jntellJ
oktatás ellenében.

tanit szintén intelligens hölgyet
Z O D gorázni a franczia nyelv

zim a kiadóban. 2376—5

BIRTOK-ELADÁS.

birtokomat szeretném elcserélni egy
7J budapesti házért, melyhez
egy pár ezer frt készpénzt is adok. Ajánlatot a kiadó-
hivatalba kérek ,Birtokos" jelige alatt. 7226—6

HÁZ- ÉS TELEK-ELDÁS.
1fÍft0Cfm a község legszebb helyén két sarok és
"*JH * ' e8Y közép telek eladó, igen olcsó árért.
Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek
alatt.

,Olcső telek" jelige
7208—7

ELADÁS.
legszebb pontján kétemeletes

adómentes bérház, családi körül-
mények miatt, eladó. 5100 forint jövedelem, vételhez
35.000 frt szükséges. Czim a kiadóhivatalban. 2577—8

Krisztina-korút
ÍÍ7I0I' a gyáros legélénkebb helyén, mely-

j tl£HSI nek igen jó jövedelme van, szabad-
kézből eladó. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek „Fod
rász" jelige alatt. 7116—8

jókarba
VÉTEL.

Il levö elegáns föggölámpa kerestetik meg-
" vételre. Levelek a kiadóhivatalba kéret-

nek „Függőlámpa" jelige alatt. 7368—9

JYÍagányos hölgynél

KIADÓ SZOBÁK.
családnál egy külőnbejáratu szoba az

„ Eötvös-utezában egy-két ur részére tel-
jes ellátással kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 6760—10
V«« C7A1IS külön bejárattal, a Teréz-köruton, az
tf%l« **Ui)ilf Andrássy-uthoz közel, azonnal olcsón ki-
adó. Czim a kiadóhivatalban. 7380—10

egy elegánsan berendezett
külön bejáratú, erkélyes

utczai bútorozott szoba, fürdöszobahasználattal, kiadó.
Bővebbet Kerepesi-ut 57, III. em. Ta) szám alatt.

7382—10

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
műhelynek, divatszalonnak,

. egyleti helyiségnek, vívóte-
remnek, magániskolának vagy nagy,
lakásnak 'alkalmas nagy helyiség I-ső emeleten
azonnal kiadó. Geim a kiadóhivatalban. 3662—17

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

4706-17

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

dogg-terier, nőstény, jobb leje fekete,
t „Hix" névre hallgat, elveszett. Meg-

találó gazdag jutalmat kap. Czim a kiadóhivatalban.
1589—18

kere3tetik a körutak valamelyikén,
j mely 5—6 szobából és hozzátartozó mellék-

•helyiségekből és lehetőleg 2 előszobából álljon. A lakás
az I. emeleten legyen. Részletes ajánlatok a kiadóba
kéretnek „Földbirtokos" czimen. 2671—13

üveges batár, kétfogatu, tetszés sze-
rint bérbeadó. Czim a kiadóban.

2581—18

AZ ORSZÁGOS HIRLAP hölgyközönségéhez!
Megjelent
a legszebb divatujság, aFRANCZIA DIVATLAP

az „Országos Hirlap" divatlapja.
Szerkeszti: WOHL JANKA

J U H I ^.mmtmmsmm ^»w»«»« iw» • **w f —'•"-p —~—— — — — — — — — — — — j —-»---—' ~"^p 5 J w "•»"-*" •"-»w WMHIUVMUUIII • W WAHU • Ull l lUCU Gl£ V CS ObCLLUcL CeVaXallL

„ „ . kiterjed a női dhat minen ágára, a gyermekdiwatra és a kézimunkákra; nagy és jelesen szerkesztett szépirodalmi ea köz-
hasznu rovatot is tartalmaz, valamint minden számban egy folytatólagos regényt közöl, mely könyvivalakjában nyomtatva évenkint k é t kötetet a d i képes
divatrészc teljesen Párisban készül; minden száminak kfilső lapja, továbbá belsö 4. és 5. lapja gyönyörű szinnyomatu képekkel lesz dizitve, Igyvtenát min-
den szám bárom oldalon tartalmaz szinnyomatu képeket;minden második számához ingyen adunk egy életnagyságu klvatfott szabásmintát- a Fruicxla

Divatlap" az összes magyar divatlapok közt a legolcsóbb. " « H U I H « , • » " » s ™

Elöfizetési ára évenkint 3 frt 60 kr, félévre 1 fr;t 80 kr./negyedévre 90 kr.
—-==E= Kedvezmény az Országos Hir>lstp előfízetoiiiek ! —

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

Egy évre 3 forint, félévre 1 forint SO krajczár, negyedévre 75 krajczár.
Az Országos Hiríap és Franczia Divatlap együttes előfizetési ára

Egy évre 17 frt, félévre O frt SO kr, negyed évre 4 frt 25 kr, egy héra I frt SS kr.
Megrendelhető

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

Nyomatott •> ORSZÁGOS HIRLAP köforgógépén Budapest, VIII., József-körut 06. szára.


