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A politikai helyzet
Az aktuális politika a mai napon pihent.

Se névszerint való szavazás nem volt, se
béketárgyalás a disszidensek szives közremü-
ködésével. Ez neveztetik vasárnapi "munka-
szünetnek." Zárt ajtók mögé Bécs városába,
harmincz mértföldnyire tölünk költözött a ma-
gyar politika. Mindig hiba, ha Bécsben csiná-
lódik a magyar politika. Ma csak az az eny-
hitö és megnyugtató körülmény, hogy jö ke-
zekbe került. Ö felsége a király elnöklése
alatt koronatanács volt, amelyen a minisz-
terelnökön kivül a pénzügyminiszter, a hon-
védelmi miniszter és a király személye
körüli miniszter vettek részt. Hogy mi
történt ezen a tanácskozáson, arról be-
szélni lehet, de tudni nem tudunk róla
semmit. Nyilván nem történt egyéb (de
ez is már csak kombináczió}, mint hogy
a magyar miniszterelnök ö felségével tu-
datta mindazt, ami idelenn a béke megkö-
tése érdekében történt és nyilván fel is ol-
vasta azokat az irásba foglalt kivánalmakat,
amiket egyrészt a szövetségre lépett ellenzé-
kek megformuláztak, másfelöl Széll Kálmán a
kormány elé terjesztett.

A kivánságokat tehát megismertették a
királylyal. Ennél többre az ellenzéki csoportok
békeföltételei nem számithatlak. S megtörtént
az is, hogy a koronatanács határozata ugy
szólott, hogy „aludjunk rá egyet, és hatá-
rozzunk holnap." Bár az egy csoportba állott
ellenzék is igy határozott volna, mielött a
kivánalmakat stipulálták. Akkor talán a mai
határozat már döntés lehetett volna.

A bécsi tanácskozások végsö eredménye
az. hogy holnap folytatják a tanácskozáso-
kat. Valószinüleg be is fejezik, mert kedden
már- az osztrák Reichsrath is összeül, s akkor
egy obstrukczió helyett lesz a monarchiá-
ban kettö..

Holnapra várható tehát a korona dön-
tése a béke dolgában.

Amig ezek a nevezetes dolgok Bécsben
történnek, aközben ma délután Budapesten a
nemzetközi szocziálisták, a függetlenségi párt
támogatásával, népgyülést és tüntetö körme-
netet rendeztek. A dolognak volt egy föl-
emelö és egy szomoru momentuma. A föl-
emelö momentum az, hogy a gyülés fé-
nyesen sikerült. Kellö rend és kellö zaj, volt.
A szocziálisták, az elözetes tervek szerint.
ötvenezer emberrel vonultak ki, csak az volt
a hiba, hogy a gyülés elött tiltakozó körme-
netet is rendeztek. Mert nyilván ekkor történ-
hetett meg. hogy az ötvenezer ember kissé
elbámészkodott az uton, vagy bevetödött egyik-

másik utbaesö korcsmába (ilyen esetekben a
korcsmákat csakugyan be kellene zárni, hogy
az emberek el ne kallódhassanak}. — szóval,
az Ujvásártérre már csak vagy ötezer ember
jutott ki. Ezek "népgyültek". Hogy hova lett a
többi negyvenötezer és ráadásul a hozzájuk
csatlakozott függetlenségiek, azt majd csak a
megejtendö rendöri nyomozás fogja kideriteni.
Elég az hozzá, hogy mem voltak.

Szóval, a népgyülés megvolt és el is
mult minden nagyobb veszedelem nélkül.
Csak a szétoszláskor történtek némi össze-
különbözések a rendörséggel, amely vagy
husz embert be is kisért. Eközben megesett,
hogy egy derék rokonszenves hirlapirót, aki
ezenfelül még hibás is a testére, brutálisan
bántalmaztak a rendörök. Ez a mai napnak
az egyetlen sajnálatos eseménye. Olyan sok
megverni való ember volt a népgyülésen, s a
rendörök épen azt választották ki, aki ott se
volt, és meg se érdemli. A megbántott ujság-
iró remélhetöleg teljes elégtételt kap, amit
különben a fökapitány már meg is igért.

Ennyi a mai nap politikai története. Az
eseményeket apróra a következö tudósitások-
ban ismertetjük:

(A kormány Bécsben.)

A magyar miniszterek bécsi tartózkodásáról
félhivatalos forrásból a következö táviratokat
kaptuk :

Báró Fejérváry Géza honvédelmi minisz-
ter és Lukács László pénzügyminiszter tegnap
este báró Bánffy Dezsö miniszterelnök pedig
ma reggel ideérkezett. Ma délelött fél tiz óra-
kor ö felsége Bánffy Dezsö miniszterelnököt
kihallgatáson fogadta, mire ö felsége elnök-
lése alatt minisztertanács volt, amelyben részt-
vettek : báró Bánffy Dezsö miniszterelnök,
báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter,
Lukács László pénzügyminiszter és gróf Szé-
chenyi Manó ö felsége személye körüli mi-
niszter.

Holnap délután egy órakor ö felsége
elnöklete alatt folytatják a miniszteri ta-
nácskozást

A Magyar Távirati Iroda a következö tudó-
sitást közli:

Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök, báró
Fejérváry Géza és Lukács László miniszterek
ideérkeztek. Délelött tiz órakor a király
ö felsége elnöklése alatt tanácskozás, volt,
amelyen báró Bánffy miniszterelnök, báró Fe-
jérváry. Lukács és gróf Széchenyi Manó mi-
niszterek vettek részt. A tanácskozás egy óra
hosszánál tovább tartott és holnap délután
egy órakor folytatják.

A király ö felsége a mai miniszteri érte-
kezlet elött báró Bánffy miniszterelnököt ki-
hallgatáson fogadta.

(Bizalom a kormánynak.)

Báró Bánffy miniszterelnökhöz a következö
bizalmi nyilatkozat érkezett Ráczkevéröl.

Nagyméltóságodat tántorithatatlan hüségünk
és változhatatlan ragaszkodásunkról biztositván,
óhajtjuk, hogy az alkotmányos parlamentárizmus
megvédésében kitartó küzdelmét siker koronázza.
Kiváló tisztelettel a ráczkevei szabadelvü párt
intézö-bizottsága nevében: Éder Kálmán pártelnök.

Az általános titkos szavazás.
(Az ujvásártéri népgyülés.)

A két hétig tervezgetett tüntetö körme-
nettel egybekötött óriási tiltakozó népgyülés
ma délután minden baj nélkül mult el. Már
abból a szempontból tudniillik, hogy rendöri
kardlapozás csak mérsékelt mértékben fordult
elö. Ez lehetett volna a legkiemelkedöbb mo-
mentum, mert ez a népgyülés miben sem kü-
lönbözött a rendes vasárnapi szoczáldemokrata
utczai parlamentektöl.

A tüntetö körmenet az volt, hogy a nem-
zeti lovagló-iskolától, egy kisebb és egy na-

gyobb csoportban, a kerepesi-uton kivonultak
az Ujvásártérre. Valahogyan csak el kellett
jutniok a gyülés szinhelyére, és más vonalat,
mint a kerepesi-utat nem is választhattak
volna. Igy növekedett aztán a lovagló-iskola
elött összegyült néhány száz fönyi embercso-
port négy-ötezer lélekböl álló tömegre. Elöl
ment néhány függetlenségi párti képviselö és
Saskörbeli városatya, számszerint negyven-
ötven, huszonöt nemzeti szinü zászló alatt.
Ahány ember, annyi zászló.

Ezek után hatvan lépésnyi üresség kö-
vetkezett, majd a szocziáldemokraták jöttek
vörös és vörössel szegett fehér zászlók alatt.
Hat-hétszázan lehettek, mikor a menet meg-
indult. Ezekhez csatlakozott azután az utvona-
lon járó-kelö hat és tizennyolcz év között
levö aranyifjuság mesterségre való tekintet
nélkül.

Ha mégis valami nevezeteset kell följe-
gyezni erröl a demonstráczióról, konstatál-
hatni, hogy a programmal egy kis változás
történt. Az, hogy nem az ex-lex ellen való
tiltakozás domborodott ki az elmondott orá-
cziókból, ami végett ennek a gyülésnek tör-
ténnie kellett, hanem a z á l t a l á n o s t i t -
k o s v á l a s z t ó i j o g követelése. Ez is
csak ismétlése volt a lovagló-iskolában két
héttel ezelött tartott népgyülésnek, amelyen
szintén közjogi alapon álló és negyvennyol-
czas ellenzékiek követelték a szocziáldemokrata
munkás-párt programmjának kisajátitását.

Továbbá egy kis kellemetlenség is fordult
elö, ami miatt majd bevégzödött a gyülés, mi-
elött megkezdödött volna. A függetlenségi rende-
zök nemzetiszin zászlót akartak a szocziál-
demokraták kezébe adni. Elöször hármat, az-
után csak egyet. Olyan heves pourparler-k ke-
letkeztek erre, hogy a béke a legnagyobb ve-
szedelembe került. Végezetül azután a függet-
lenségiek visszavitték a nemzetiszin zászlót a
saját, mérsékelten nagy táborukba.

Magáról a nap eseményéröl tudósitóink
ezeket irják:

(A gyülekezés.)
A programm szerint már egy órától kezdve

kellett volna gyülekezniük a népgyülésen résztve-
vöknek, azonban a hideg szélben senkinek sem
volt kedve arra, hogy két óra hosszat álldogáljon
a nyilt utcza során. Igy már kettö felé járt az
idö, mikor az elsö népcsoport, a piroskokárdás
szocziálisták megérkeztek és a muzeum mögött
levö lovarda elött fölállottak. Ettöl kezdve aztán
eleinte gyérebben, de késöbb mind sürübben ér-
keztek a különbözö egyletek képviselöi az egyle-
tek zászlói alatt, melyeket erösen lobogtatott a
mind hevesebbé váló szél. A szél miatt a Kálvin-
téren egyáltalán nem volt gyülekezés, mint ahogy
tervezték, hanem mind a védettebb Eszterházy-
utczában állottak föl a gyülekezök. Csak egy kis-
részük szorult a Sándor-utczába. De nem is volt
szükség nagyobb helyre. Mindössze vagy öt-hat-
száz ember gyült össze a muzeum környékén, a
többiek vagy közvetlenül a népgyülés helyére
mentek, vagy pedig utközben csatlakoztak a me-
nethez.

A gyülés vezetöi, Holló Lajos, Blaskovich
Ferencz, Barabás Béla, Szluha István, Fáy István
képviselök, báró Kaas Ivor, Kasics Péter, Vázsonyi
Viimos, Hahóthy Sándor, Boros Samu fövárosi
bizottsági tagok a Sándor-utcza sarkán várakoztak
sz indulásra, hogy a menet élére álljanak. Nekik
ez volt az elsö kötelességük.

Harmadfél órakor kiosztották a nemzeti
szinü zászlókat a legeslegifjabb honpolgárok kö-
zött. Hármat a nemzetköz szocziáldemokrata mun-
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kás pártnak szántak, s fölkérték a párt egyik ve-
zetőjét, Grossmann Sándort, hogy intézkedjék a
zászlóknak a párt előtt való vitele iránt. Gross-
mann azonban azt felelte, hogy ez nem lehet, a
pártnak vörös a zászlója és csak ez alatt gyülé-
sezhet, tüntethet. A függetlenségiek nem akartak
tágítani, de a szocziáldemokraták zugolódtak s ki-
jelentették, hogy inkább rögtön szétoszlanak, sem-
hogy a nemzeti zászlót elfogadják, mire a három
nemzetiszin zászlót szép csöndesen visszavitték a
függetlenségiek csoportjához.

(A kivonulás.)

fiarom óra elött néhány perczczel megindult
a menet Elől voltak a képviselők és a gyülés ren-
dezői, néhány fővárost bizottsági tag és a negyven-
nyolczas polgári kör tagjai, ezek után jómesszire
a szocziáldemokraták tömött sorai.

Kétoldalt karszalagos, nemzeti szinü és vörös
kokárdás fiatal emberek jártak-keltek, ezek voltak
a gyülés fő- és mellékrendezői.

A muzeum-köruton a szocziáldemokraták rá-
zendítették a nemzetközi munkásindulót, a függet-
lenségiek a Kossuth-nótát, de csak a munkásmar-
seillaise hallatszott.

— Éljen Kossuth!
— Éljen a nemzetközi szocziáldemokrata párt!
— Abczug Bánffy!
Ezek a politikai nézetnyilvánitások váltogat-

ták egymást, miközben a menet vége is bekanya-
rodott a muzem-körutról a kerepesi-utra.

Itt nagyon sokan jártak, seregestül csatlakoz-
tak a tömeghez, a mellékutczákból is csoportosan
jöttek az asztaltársaságok, munkásszakegyesületek
küldöttei.

Az ablakokban itt-ott kendőt lobogtattak,
kalapokat lengettek, mire a lent menők, Holló
Lajos éltetésével s Bánffy Dezső abczugolásá-
val feleltek.

Népszinház körül valami huszonöt rendőr
álldogált, gyalog és lóháton. Kitértek az utból, ne-
hogy a „tüntető körmenet" megbotránkozzék a
látásukon.

A kenyérmező-utczánál megállottak a ren-
dezők: itt kell az Ujvásártérre befordulni. A for-
dulónál nagyon megtorlódtak a a villamos-vasut
közlekedése is megakadt nehány perczre.

( A népgyülés.)

Négyre járt az idő, mire az Ujvásártérre ér-
tek s a tér közepén fölállított tribün kőről elhe-
lyezkedtek.

Itt látszott meg, hogy a hosszu menet egy
tömegben milyen kis ember-csoport. A tribün kö-
rül felállottak a függetlenségiek, távolabb a szo-
cziálisták. Épen meg akarták a gyűlést nyitni, mi-
kor a tömegben egy kis gyermek jajgatni kezdett.
Ötéves fiacska volt ez, aki a tolongásban rosszul
lett. Főlkapták és kézről-kézra adogatva juttatták
föl az emelvényre.

Várady Károly nyitotta meg a gyülést. El-
nököknek Holló Lajos, Molnár Jenö, Vázsonyi Vilmos,
Fényffy Kálmán, Dobrovszky Ágoston, Mezei Péter,
Gombosi Béla és jegyzőknek dr. Vigh Viktor, Boros
Samu, Kardhordó Árpád és dr. Goldner Adolf
megválasztatását ajánlva — amit a gyülés el is
fogadott. Több elnök és jegyző nem kellett az
esethez.

Holló Lajos szólott ezután. Panaszkodott,
hogy egyesek odarakják a nemzet jogait a hata-
lom lába elé, hogy annak mindene legyen, a nép-
nek pedig se joga. se szabadsága ne maradjon.
Még a gonosztevö is megdöbben, mikor az oltári
szentséghez nyul, reszketve teszi rá a kezét.

— Ugy van! — kiált közbe valaki, nem
csekély derültséget keltve.

Csak a kormány nem riad vissza attól —
mondja tovább Holló — hogy a nép legfőbb biz-
tositékára, az adó- és az ujonczmegajánlásra emelje
a kezét. Ez azonban csak azért történhetett, mert
eddig a nép millióit szétválasztották az osztály-
érdekek. De most az osztályok egyesültek és a nép
millióinak meg kell kezdeniök a harczot a fenn-
álló politikai rendszer elles, a jogért, a nép-
szabadságért.

A beszédet tetszéssel fogadták.

Barabás Béla következett. Polgártársak !
— Hohó ? Tisztelt népgyülés i — kiabálnak

a szocziáldemokraták.
— Tisztelt népgyülés — mondja Barabás

Béla — „hazát a népnek, amelynek honja van
jogot a népnek!", igy szól a költő és én is ezt
mondom.

— Nincs haza, nincs jog ! — jegyzik meg
hangosan a vörös zászlók alatt

Barabás Béla: Ott benn az országháza
termében nehéz, hatalmas, nagy küzdelmet kell
végeznünk, de a mi erőnk semmi, hogy ha nem
állasz a hátunk mögött, te, lelkes magyar nép. Az
a nép van itt, amelynek legtöbb a kötelessége, de
legkevesebb a joga. (Ugy van! Ugy van!) Minden
törekvésünk az, hogy ez a nép, amely teljesiti a
kötelességét, jogokkal is bírjon és első sorban
adassék meg neki az á l t a l á n o s t i t k o s
v á 1 a s z t á s i jog.

Zajosan éltetik az általános titkos választói
jogot, miközben az elnökségből odaszólnak a szó-
noknak :

— A rendszerről és az alkotmányról beszélj 1
És Barabás beszélt a rendszerről és az al-

kotmány veszedelméről is s szavait azzal végzi,
hogy Isten áldd meg a magyart 1

BlaskovitsFerencz: A parlamentárizmus alapja
a tiszta, szabad választás, hogy a nemzetnek minél
nagyobb része élvezze a polgári jogokat, hogy a
tőrvényhozásban igazán a nép akarata érvényesül-
jön. Harmincz év alatt mindezeknek ellenkezőjét
tapasztaltok. A választási jog nem -bövebb, hanem
szükebb lelt és még ezt is meghamisítják. Ne
türjük ezt tovább! Veszélyben van a haza, szálljon
sikra a nemzet jogaiért.

Pázmándy Dénes ott áll mögötte s meg-
rántja a szónok reverendáját :

— Fejezd be, mert nem jut idő.
Blaskovits! Azzal végzem szavaimat, ami-

vel ezelőtt ötven évvel végezték (talán kezdték ?)
elődeink: Talpra magyar!

Szederkényi Nándor felolvassa a határozati
javaslatot, amely szerint a népgyülés a kormány
eljárását h a z a á r u l á s n a k n y i l v á n i t j a
és követeli az általános titkos választási jog sür-
gős tőrvénybe iktatását.

Kiss Károly, a szocziáldemokraták szónoka
következett. Különösnek tartja, hogy az alkotmány-
ért küzd most az a nép, amely az alkotmányon
kivül van. A nép alkotmánya eddig a tolonczko-
csiban és a zsandárszuronyok között volt és akkor
ezeknek az uraknak, akikkel most szövetkeztek,
e s z ő k b e s e m j u t o t t a nép v é d e l m e .
Az általános titkos választói jog éltetésével végzi
beszédét.

Báró Kaas Ivor azzal kezdi, hogy a viczinális
párt vezére elszaladt Bécsbe. Ne is jőjjön vissza töb-
bet. Mielőtt elszaladtak, megették a bucsuvacsorát
társaikkal és társnőikkel, ezzel végezték pályafutásukat
és most mehetnek az ördög hirével. Pedig maradni
akartak. Ujesztendő napján azt mondta, hogy őt
tolonczkocsin sem viszik el, de nem maradhat,
mert nem engedi az ellenzék és a nép. Nem azért
nem megy el, mert nem kap adót, hanem azért,
mert nem kap ujonczot. Féltik a hadsereget. Hogy
pedig ebben a hadseregben nincs szabadság, azt
nagyon jól tudják azok, akik benne szolgáltak. Ázt
mondják, hogy az általános védkőtelezettség alap-
ján a nép a hadsereg: de a népnek ebből a had-
sereghői nem jut más, csak a borju meg a pof.
Ajánlja az általános titkos választói jogról szóló
határozati javaslat elfogadását.

Kasics Péter azt mondja, hogy Bánffy ve-
szedelmesebb, mint Luccheni.

A rendőrség képviselője Urs Nándor rendőr-
tanácsos figyelmezteti Holló Lajost, hogy utasítsa
Kasicsot rendre, és szólitsa fel, hogy a tárgyról
beszéljen.

Holló Lajos azonban csak neveti a rendőr-
tiszt aggodalmait.

Kasics Péter pedig az általános titkos sza-
vazás éltetésével bevégzi a mondani valóját.

Holló Lajos ezután megköszönte az érdeklő-
dést, a gyülést berekesztette s a rendőrtanácsos

kérelmére figyelmeztette a népet, hogy ne a kere-
pesi-utra, hanem a mellék utczákba vonuljon.

A tribünön rázendítették a Kossuth-nótát,
fent pedig a munkás-marseillaiset és a tömeg
megindult a kerepesi-ut felé és a mellékutczákba.

(A gyülés után.)
Urs Nándor rendőrtanácsos és Naszády Béla

rendőrfogalmazó külön is figyelmeztették a töme-
get, ne vonuljon a kerepesi-utra, a gyülésen jelen-
voltak nagy része mégis erre jött s a legdurvább
kifejezésekkel illette a kocsi-ut közepén járó-kelő
rendőröket. Egy tizenhatéves inasgyereket Iványos
rendőrtisztviselő be akart kísérni, mert azt kiabálta
a rendőröknek, hogy gazemberek. Mikor a rendőr-
tiszt a fiatalembert karon fogta, egy munkás kiug-
rott a tömegből s arczul ütötte a delinquenst.

— Nesze, én is szocziálista vagyok.
— Ez ennek elég a lármáért, gondolta a rend*

őrtiszt, s elbocsátotta a legénykét.
Az Erzsébet-körut sarkán a Pesti hazai első

takarékpénztár-egyesület háza, és az Emke kávé-
ház előtt óriási népcsődület volt. Fütyöltek, abczu-
goltak és szidták a rendőrséget, mint a bokrot,
ámbár az egész gyülés alatt semmiféle összeütkö-
zés a rendőrséggel nem történt.

Tiz lovasrendőr állott az ut közepén s ugy
látszott, mintha ezeket akarták volna boszantani.

A rendőrtisztek, Krecsányi, Tóth, Sajó kapi-
tányok, Kosaras rendőrfogalmazó, Gersics, Bockel-
berg rendőrfelügyelő, Iványos segédfogalmazó fel-
szólították mind a két sarkon az ácsorgó töme-
get, hogy vonuljon tovább, ne akaszsza meg a
közlekedést. Ököllel való fenyegetődzés, durva
szitkozódás volt a felelet.

Erre tizenkét gyalogrendőrt vezettek az egyik
sarok elé, az Emke kávéházhoz.

A lármás tömeg most se mozdult, holott uj-
ból figyelmeztették, hogy távozzék, mert különben
akit elérnek, letartóztatják.

Gunyos kaczaj volt a felelet. A rendőrök
közéjük, rohantak, akit elértek, átnyalábolták s át-
vitték a Népszinház sarkára, s a lovasrendörök.
őrizetére bizták.

A körut másik sarkán, a Pesti hazai takarék-
pénztár háza eiőtt is ez a dolog történt. A tömeg-
ben volt Neszmély Arthur hirlapiró is. A rend-
őrök őt is derékon fogták, mielött megkérdezték
volna, hogy kicsoda.

— Eresszétek, gazemberek !— kiáltott rájuk
Neszmélyi.

Valami siheder eközbe látva a megtámadott
fiatal ember helyzetét, elkapta hátulról botját és
elosont vele.

Eközben a rendőrök Neszmélyvei már az
Emke kávéház előtt jártak, ölben vitték, miközben
ő tiltakozott kezével, lábával egyaránt.

A rendőrtisztek és az ujságirók fölismerték,
odasiettek és rögtön elbocsáttatták.

Valami hatvan-hetven embert fogdostak össze,
de valamennyit elbocsátották azonnal, csak tizen-
hármat vittek be a józsefvárosi és hetet az erzsé-
betvárosi kapitánysághoz igazolás végett.

(A bántalmazott hirlapiró.)
Neszmély Arthur a következök közlésére

kért föl bennünket:
• Hirlapirótársaim felkérésére a rendőrségnek

ellenem intézett botrányos támadását a követke-
zőkben adom elő:

A mai vasárnap délután fél háromtól
kezdve egészen öt óráig az „Otthon" irói körben
tartózkodtam. Tanu erre az a 150 kollegám, akik
ugyanakkor velem együtt ugyanott tartózkodtak.
Hogy neveket is említsek : Gelléri Mór királyi ta-
nácsos, Csajthay Ferencz, Rákosi Viktor, Márkus
Miksa, Béla Henrik, Bródy Sándor, Beöthy László,
Rothauser Miksa, Barna Izidor, Pichler Győző,
Hevesi József s többek, mind, akikkel ott-
létem alatt beszélgetni is volt alkalmam. 5
óra múlhatott 10 perczczel, mikor az „Ott-
hon"-ból eltávoztam, hogy munkám után, az
„Egyetértés" szerkesztőségébe menjek. Az Erzsé-
bet-köruthoz érve, észrevettem, hogy most lehetett
vége az ujvásártéri népgyülésnek, mert nagy csapa-
tokban vonult el a nép a kerepesi-uton. Beláttam,
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hogy hibás lábommal nem lehet megkoczkáztatni
a kerepesi-uti villanyos állomására való átvágást,
nyugodtan megálltam tehát az Erzsébet-körut 1.
számu háza előtt és hogy az arratartó néptömeg
magával ne sodorhasson, átkarolva tartottam a
városi villamos vasutnak ottlevö állomásjelzö osz-
lopát. Az Erzsébet-körutra tartó nép nyugodtan
Lang nélkül vonult el mellettem, a hátuljövök
azonban egyszerre csak futni kezdettek, amiből azt
következtettem, hogy nyomukban rendőrök jöhet-
nek : efelett nem kellett sokáig tűnődnöm.

Alig telt bele néhány percz, három-négy ar-
czából kikelt rendőr ezekkel a szavakkal ugrott
nekem, aki a fent leirt helyzetben állottam :

— Előre, gazember!- - és tuszkolni kezdettek.
— Kérem, én nékem arra van dolgom, szól-

tam s a kerepesi-utra mutattam — épen meg
akarom várni, amig a nép elvonul.

Nem fejezhettem azonban be szavamat, ami-
kor már durva ütést éreztem arczomon s egy ittas
hang igy szólt :

— Ismerünk, gazember ! Te is ott voltál !
Csak előre !

Megtámadom, Magyarország államiságának
nagyobb dicsőségére, szintén rendőr volt. Jól meg-
termett, erös bajuszu alak. Ha izgatottságomban
jól láttam, a 31-es számot hordta a mellém. —
Ugyanebben a pillanatban ujabb rendőr-csapat ér-
kezett oda.

— Gyertek csak! fogjátok ezt a gazembert!
— szólt előbbi támadóm, s kikapta 30 forintot
érö ezüst botomat a kezemből. Még ekkor is tür-
tőztettem magam s igy szóltam:

— Kérem, én igazolom magamat, hirlapiró
vagyok.

Válasz gyanánt az egyik rendőr hátbavá-
gott, mialatt másik három előre lökdősött s ezt
mondotta:

— Majd a lovasrendőrök előtt igazold ma-
gad, te kutya !

— Kérem adják vissza legalább a botomat!
láthatják, hogy sánta vagyok, anélkül nem tudok
menni! Megyek szivesen, ahova akarják.

Vesztemre ekkor érkezett oda Sajó Sándor
VI.. kerületi rendőrkapitány, aki tudta rólam,
hogy ellenzéki hirlapiró vagyok, igy parancsolt rá
legényeire:

— Ez is ott volt, előre a gazemberrel!
Mikor láttam, hogy egy rendőrtiszt ennyire meg-

feledkezik magáról, nem szóltam többé egy szót
sem, s engedtem hogy az Emke kávéház-felé czi-
peljenek. —Arra állottak ugyanis a lovasrendörök..
Miközben a rendőrök hurczoltak, észrevettem
Bockelberg rendőrfelügyelőt, aki kimagaslott a kö-
rülöttem állók csoportjából. Bockelberg régi, sze-
mélyes ismerősöm lévén, feléje kiáltottam:

Boekelberg ! az istenre kérem! nézze mit
csinálnak velem!

Bockelberg. aki ugy látszik, hangomról meg-
ismert, rögtön üldözőim ellen fordult s a vele
együtt ott tartózkodó Krecsányi Kálmán rendőr-
kapitány és Gersics rendőrfelügyelő intervenczíó-
jával kimentett a rendőrlegények kezei kőzül. Kre-
csányi kapitány, aki szintén személyes ismerősöm,
megkérdezte, hogy mi történt velem ? A rendőr-
tisztek társaságában ott álló ujságirók: Révész
Gyula, Eichner Soma, Kovács és Vermes kollégáim
helyettem válaszoltak:

— Hisz látta a kapitány ur, amint czipelték.
A rendőrök már ekkor elpusztultak mellő-

lem, csak egy detektív állott még mellettem. Gyér
bajuszu, kis oldalszakált viselő ember volt. Előtte
mondottam Krecsányinak:

— Nyugodtan mentem és megvertek a gaz-
emberek. Az egyik a botomat is ellopta, nyilván,
mert látta, hogy ezüstből való.

— Ne beszéljen igy, szólt a kapitány, ha
nem akarja, hogy megbüntessem.

Ez a nem várt „elégtétel" kihozott a
sodromból.

— Büntessen, amire akar ! — Nagyobb gya-
lázat már nem érhet, mint hogy a székes föváros
kellő közepén állami közegek utonállók módjára
inzultálnak.

Ezután a szó szoros értelmében rosszul let-
tem, ugy, hogy Révész és Eichner kollegáim kar-
jukon vezettek a Rémy szállóba, ahol csakhamar
magamhoz tértem. Izgatottságom lecsillapulván,
nyomban visszatértem az Otthon-körbe, ahol még
együtt találtam mindazon barátaimat, akiktől alig
egy negyed órával elöbb történt távozásomkor
bucsut vettem. Előadtam a velem történteket
épen ugy, ahogy most leírtam; mire az épen jelen
volt dr. Somlyó Nándor ur állapotomról a követ-
kező orvosi látleletet vette fel:

Orvosi látlelet,
Neszmély Arthur urat, elbeszélése szerint,

a rendőrök folyó évi január 15-én délután öt és
fél órakor ököllel megverték.

Az eset után az Otthon-körben három-
negyed hat órakor véletlenül jelen lévén, felké-
résére megvizsgáltam s a következö sérülési nyo-
mokat találtam:

A felső ajak erősen duzzadt s beszáradt
vérrel boritott. A téli kabáton több vércsepp
látható.

A tényállás az előadottaknak megfelel, az
ütés tompa tárgytól eredhetett.

A sérülés könnyü testi sértésnek minő-
síthető s gyógytartama három-négy nap.

Budapest, 1899. január 15.
Dr. Somlyó Nándor,

József-körut 20. sz.

Ezek után még csak annyival tartozom,
hogy az Otthonban jelen volt kollégáimnak kö-
szönetet mondjak, hogy az ügyemet magukévá
tették és különösen megköszönjem Rákosi Viktor,
Bródy Sándor, Pichler Győző és Béla Henrik
igen tisztelt barátaimnak, hogy a rajtam esett
sérelemnek megtorlása végett a főkapitánynál
azonnal közbenjárni szíveskedtek.

Jelen előadásom hitelességeért becsület-
szavammal, ha kell, esküvel állok jót.

Budapest, 1899. január 15.
Neszmély Arthur,

az „Egyetértés" belsö munkatársa,
a budapesti Ujságirók Egyesülete

választmányi tagja!

A hírlapíró-küldöttség Rudnay Béla főkapi-
tányt az Országos Kaszinóban kereste fel. A fő-
kapitány behatóan tudakozódott a részletek iránt
s kijelentette egész határozottsággal, hogy a
Neszmély ügyében a legszigorubb vizsgálatot indítja.

KÜLFÖLD.
Cseh gyülés Bécsbon. A Bécsben élő csehek

ma gyülést tartottak, amelyen mintegy 3000-en vet-
tek részt. Egyhangu határozataikban azt kívánják,
hogy az alsó-ausztriai tartománygyülés által elfo-
gadott Kolisko-féle inditványt ne terjeszszék szen-
tesítés alá; hogy az Alsó-Ausztriában élő csehek az
állami alaptörvény 19. czikkének oltalmát csorbi-
tatlanul élvezzék és hogy a Komenski-iskolát nyil-
vánossági joggal ruházzák fel. . A gyülésen részt-
vevők a városháza elé akarlak vonulni, de a rend-
őrség ezt megakadályozta.

A Filippi-szigetek. Washingtonból táviratoz-
zák, hogy a szenátusban Hoar határozati javaslatot
nyujtott be az iránt, hogy a Filippi-szigetek lakos-
ságának, ha joga van szabadnak és függetlennek
lennie, szabadnak kell lennie a spanyol koronához
való minden viszonytól is. Eszerint birnia kell a
független államok minden jogával. Ha pedig ezek
a jogok megilletik, joga van arra is, hogy maga
alkossa meg a kormányát. Ily jogokba az amerikai
Egyesült-Államok népe nem szándékozik be-
avatkozni

TÁVIRATOK.
A Dreyfus-pör revíziója.

Páris, január 15. Mazeau. a semmitőszék
első elnöke, Bareste és Voisin birák közremü-
ködésével holnap megindítja az uj vizsgálatot
a Beaurepaire-ügyben.

Páris, január 15. A Havas-ügynökség
jelenti: Esterházynak megadják az alkalmat.
hogy megjelenhessék mint tanu a semmitő-
szék elött. Loew, a semmitőszék vádtanácsá-
nak elnöke ugyanis irásban fejtette ki Lebret
igazságügyminiszter előtt e tanu megidézésé-

k szükségességét, mire a miniszter utasitotta
a főügyészt, hogy közölje Loew elnök levelét
Bertulus vizsgálóbíróval. Bertulus tudatta Ca-
banes-sel, Esterházy védőjével, hogy Esterházy
Párisba jöhet anélkül, hogy letartóztatástól
kellene tartania és itt maradhat mindaddig,
mig a semmitőszék vádtanácsa ezt szükséges-
nek fogja tartani. Cabanes haladéktalanul tu-
datja ezt Esterházyval.

Az aostai herczeg kitüntetése,
Róma, január 15. P a s e t t i báró osztrák-

magyar nagykövet két titkár kiséretében Torino-ba
utazott, hogy ünnepélyesen átadja az aostai her-
czegnek az arany-gyapjasrend jelvényeit.

A spanyol válság.
Madrid, január 15. Azt hiszik, hogy azok a

nézeteltérések, amelyek a kabinet kebelében a had-
ügyi és a tengerészeti költségvetés felett forognak
fenn, v á l t o z á s o k a t f o g n a k m a g u k
u t á n v o n n i a k a b i n e t b e n .

Madrid, január 15. Az „Imparcial" Anglia
ama szándékáról szólva, hogy Spanyolország hely-
zetét a maga javára aknázza ki, azt mondja, hogy
ha arra kerülne a sor, hogy Spanyolország fegy-
verre keljen exisztencziájáért, annak következmé-
nyeit sem Anglia, sem más ország ki nem szá-
míthatná.

Madrid, január 15. A „Reforma" jelentése
szerint a kormány felhatalmazást fog kérni a cor-
tes-től a Mariana-, Karolina- és Palau-szigetek el-
adására, minthogy máskülönben 4000 főnyi kato-
naságot és több hajót kellene a szigeteken tartani.

Török ügyek.
Konstantinápoly, január 15. A politikai üzel-

mek megakadályozása végett török részről szigo-
ruan őrzik a halárt Bulgária felé. A határt átlépni
sem innen, sem tulról nem szabad. Attól tartanak,
hogy. ha ez az állapot hosszabb ideig tart, a
kereskedelmi forgalom nagy zavarokat fog szenvedni.

Konstantinápoly, január 15. A 15 százaléknyi
(84.000 forintnyi) részfizetés a mult év augusztus
havában Mauser-Loesrevel száz millió darab töl-
tény szállitása iránt kötött szerződésre, mint már
jelezve volt, e hónap 11-én megtörtént. Ellenben
egy bolgár gőzhajón és osztrák kirakó sajkákon a
Boszporusban, részben már három hónap óta
7 és fél milliónyi Mauser-töltény hever, mert az
értük járó részfizetést nem teljesitették. Az e ha-
jókért Törökország által fizetendő bér már meg-
haladja a 14.000 forintot. A fizetés e késedelme
következtében a német gyárak megszüntették a
tölténygyártást Törökország részére.

Konstantinápoly, január lő. Az örmény pat-
riarchátust értesitették, hogy a kis-ázsiai örménye-
ket ujra felmentették egy esztendőre a katonai
illeték fizetése alól.

Árviz.
Singmaringen, január 15. A Duna itt kiáradt.

1849. óta m é g n e m v o l t i l y m a g a s v iz-
á l l á s . A duna-völgyi vasut üzeme szünetel. Az
árviz nagy károkat okozott.

HIREK.
Lapunk mai száma 8 oldal.

— Frigyes főherczeg vadászata. Mohácsról
táviratozza tudósitónk: Frigyes főherczeg, aki több
napig vadászott bélyei uradalmában, ma visszauta-
zott Pozsonyba. A vadászat eredménye kielégitő.
Összesen ötven vadat ejtett el a főherczeg.

— Személyi hir. Lukács László pénzügymi-
niszter Bécsben időzvén, holnap, hétfőn nem ad
kihallgatást.

— Lukáts Gyula beszámolója. A monori ke-
rület függetlenségi párti képviselője, Lukáts Gyula
ma délután mondotta el Kispesten, a választó-
kerület legnagyobb községében, beszámoló beszé-
dét. A beszédet általános tetszéssel fogadták és
többször zajos helyesléssel kisérték. Azután Stur-
man György és Papp Elek szólott, aki vele ment
kerületébe. Papp Elek beszéde közben a kispesti
szocziálisták elnöke, Kollár, erőnek erejével akart
szóhoz jutni. Tekintélyes számu elvtársaival jelent



4. oldal. — Budapest, 1899. ORSZÁGOS HIRLAP Hétfő, január 16.

meg a beszámolón az elnök ur. Miután ezt az el-
nöklö Babos Károly töle megtagadta. Roller elv-
társait Papp Elek beszéde közben figyelmez-
tette, hogy töle a szólás jogát megtagadták. Erre
a szocziálisták ugy boszulták meg magukat, hogy
folytonos „Halljuk Kollert !" Hol maradnak a mi
jogaink ?" és más kiállásokkal zavarták Papp
Elek beszédét, aki erre kijelentette :

— Az urak hallgassanak meg, akit akarnak,
de tiszteljék a vendégjogot és várják meg; mig be-
szédemet befejezem.

Erre Koller erőszakkal felment az emel-
vényre, mire a legnagyobb zúgolódás és tiltakozás
keletkezett és öt az emelvényről a legnagyobb du-
lakodás közt távolitották el. A dulakodásnak az
vetett véget, hogy Kollert rendőri karhatalommal
a gyülés színhelyéről eltávolitották, mire elvtársai
hatalmas abczugolások közt nekiestek a hallga-
tóknak, akik, kevés hija, hogy verést sem. kap-
tak. Végül elénekelték a Himnuszt.

— Egy főispán ünneplése. Nagy-Becskereken
Rónay főispán tiszteletére ma este a polgárság
fáklyásmenetet rendezett, amelyen négyszáz fáklya-
vivő vett részt. A polgárság ezt az impozáns
ovácziót abból az alkalomból rendezte, hogy Rónay
föispánt, egy budapesti lapban méltatlanul megtá-
madták. A polgárság bizalmának dr. Stassik Ferencz
ügyvéd magyarul, dr. Mangold Sámuel ügyvéd
németül és Popovits Szilárd szerbül adtak kifeje-
zést. A főispán az ovácziót — melyet főleg a fög-
getlen polgárság rendezett — a megyeház erkélyé-
ről köszönte meg az előtte tolongó ezernyi soka-
ságnak. A kaszinóban hatszáz teritélkü banket
volt, amelyen a főispánt számos felköszöntöben
ünnepelték.

— Rébusz. Beretvás Endre császári és
királyi kamarás a hivatalos lap mai közlése
szerint főrendiházi taggá neveztetett ki.

— Gróf Falkenhayn temetése. Gróf Falken-
hayn Gyula temetése, mint Bécsből táviratozzák,
nagy katonai pompával és Bécs élénk részvételével
ma ment végbe. A temetés eiőtt tartott misén a
templomban megjelentek: a király, Ottó és Rajner
főherczegek, gróf Thun osztrák miniszterelnök az
osztrák kabinet tagjaival, báró Bánffy Dezsö
magyar miniszterelnők báró Fejérváry, Lakács és
gróf Széchenyi miniszterekkel, Krieghammer közős
hadügyminiszter, az udvari és állami föméltoságok,
a tábornoki kar, a főnemesség, több exminiszter
és sok reichsrathi képviselö. A holttestet a hie-
tzingi temetöben levö családi sirboltban helyezték
nyugalomra.

— Elsüllyedt hajó. Tacomálból táviratozzák,
hogy az „Andelina" brit hajó ma reggel a kikötő-
ben nagy szélroham következtében fölborult és el-
sülyedt. A k a p i t á n y é s t i z e n n y o l c z
e m b e r a t e n g e r b e f u l t .

— A román főkonzul halála. Bals Sándor,
Románia budapesti fökonzula, tegnap éjszaka Dam-
janich-utczai lakásán meghalt. A sugártermetü,
egyszerü és előkelö megjelenésü diplomata nem
játszott szerepet a budapesti társaságban. Mióta
ide kinevezték, folyton betegeskedett. Tüdövész
sorvasztotta. Néhány évvel ezelőtt hónapokig feküdt
betegen, s az orvosai már le is mondtak róla.
Lassan, nagyon sok idö multán mégis össze-
szedte magát valahogy; de egészséges nem lett
soha. Egy héttel ezelött megint ágynakesett.
Kezelőorvosa, dr. Müller Kálmán, Rókuskór-
házi főorvos kijelentette a család előtt, hogy a
betegség halálos. Tegnap estefelé aztán papot
kellett már hivatni, hogy föladja a betegnek a
halotti szentséget és még az éjjel beállott a
halál. A fökonzult aztán görög-keletí szertartás
szerint beszentelték és diszes, üvegfedelü, szarko-
fágba tették: fekete szalonruhában fekszik, imára
összetett kezekkel, melyek fehér keresztet szaron-
gatnak. A koporsó tele van élővilágokkal.
A ravatal a főkonzul dolgozószobájában volt
fölállitva és tömérdek gyertya veszi körül. A
koporsó lábánál piros vánkoson a halott ki-
tüntetései feküdlek: a Ferencz József-rend, a

román koronarend és a román csillagrend jelvényei,
A főkonzul öcscse és sógora, akiket Párisból sür-

gönyileg hivtak a betegágyhoz, már csak a halot-
tat láthatták. A holttestet ma este a nyugati pá-
lyaudvarba vitték és Verciorován át Bukarestbe szál-
litották, ahol a Bals-család sirboltjában örök nyu-
galomra helyezik. A halálesetről, mely az egész
városban nagy részvétet keltett, a román főkonzu-
látus nevében Margariteseu Grecianu alkonzul és
főkonzulátusi titkár franczianyelvü gyászjelentést
adott ki.

— A hamis borok alkonya. Sátoralja-Uj-
helyről irja levelezőnk: A kormány, ugy látszik,
erélyes intézkedéseket tesz a borhamisítás meg-
gátlása czéljából. Tokaj-Hegyalja realis borkeres-
kedői a kormány ezen akczióját rokonszenvvel
kisérik, mert a szigoru intézkedések remélhetőleg
helyreállítják e borvidék régi hírnevét A kassai
vegykisérleti állomás kiküldöttei, Zalka Zsigmond
tanár és Reimlinger Károly segédtanár váratlanul
megjelentek városunkban és Sárospatakon és
Barthos József főszolgabiró, Nemes Sándor szolga-
biró, dr. Schön Hugó vármegyei tb. főorvos és
Schmidt Lajos rendőrtanácsos és Sátoralja-Ujhe-
lyen nyolcz, Sárospatakon pedig öt borkereskedő
pinczéjében borvizsgálatot tartottak. A legtöbb
pinczéből bormintákat vettek, melyeket a buda-
pesti állandó borvizsgóló-bizottsághoz küldtek.

— Kellemetlen örökség. Körülbelül öt esz-
tendővel ezelött történt, hogy Bécsben egy dr.
Wimmer György nevü milliomos meghalt. A nagy-
számu családnak minden tagja jelentkezett már a
hagyaték dolgában és lefizette a kisebb-nagyobb
törvényes dijat. Csak egy örökös hallgat mélysé-
gesen: Siegl Gottfried, az elhunytnak gyermekkori
barátja. Pedig az ö öröksége sem kicsiség, s
ennélfogva az örökségért fizetendő adó sem. Siegl
Gottfriednek mindazonáltal nagy oka van arra.
hogy ne mutassa magát. A végrendeletnek őt érdeklő
pontja ugyanis igy szól: „Siegl Gottfriednek, gyer-
mekkori barátomnak, aki a morvaországi Althart-
ban molnármester, azt a kétezerötszáz forintot
hagyom, a m e l y e t 1876-ban k ö l c s ö n ö z -
t e m n e k i . Ez kétezerötszáz forint a kama-
tokkal körülbelül tizenhatezer forintra emelkedett
és épenséggel nem lehet csodálni, hogy valaki
nem hajlandó tizenhatezer forintra kirótt adót
megfizetni olyan kétezerötszáz forintért, amelyet
már huszonhárom esztendővel ezelőtt elköltött!

— Meglopott énekesnő. Saville Francis asz-
szony, aki mostanában a new-yorki Metropolitan
Opera-Houseban vendégszerepel, a Madison-Avenue
Hotelben vett szállást. Elegáns lakást bérelt, és
szolgálatára egy komornát, egy Becker Emil nevü
pinczért és két inast rendeltek ki. A müvésznő a
napokban egy matinée-re ment el és erősen meg
volt győzödve, hogy a lakása be van zárva. Mikor
hazajött, az ajtót nyitva, íróasztalát pedig óriási
rendetlenségben találta. Az egész ékszere hiány-
zott. A müvésznő ékszerei rendkivül értékesek vol-
tak, csak a gyémántjai harminczezer forintot ér-
tek. Saville asszony természetesen rögtön értesi-
tette a rendőrséget, amely hamarosan kideritette.
(oh boldog new-yorkiak!) bogy az ékszereket a
pinczér, Becker Emil lopta el. De a pinczér el-
tünt és eddig nem is sikerült kézrekeriteni.

— Aki a fia elől menekül. A bécsi társaság
jól ismerte az atyát és a fiut egyaránt. Sokszoros
milliomos volt az atya, aki a fiának néhány év
előtt, hogy nagykoru lelt, egy kerek milliót aján-
dékozott. De mig az öreg fukarságáról volt isme-
retes, az ifjúról mindenki tudta, hogy tízezreket is
elkártyázik egy-egy éjszakán. A fiatal ember hamar
elzüllött, a nagy vagyon hamar elúszott és atya
és fiu évekig nem is látták egymást. Egy vidéki
lóversenyen találkoztak ujra. Az atya egyedül volt,
az ifjut vidám társaság kisérte, közte az akkori
szeretője is. A lóversenyen nem beszéltek egymás-
sal, de minthogy egy szállodában laktak, éjfél felé
a fiu, a kedvese, aki egy bécsi szinház negyed-
rendű csillaga volt és az egész vidám társaság
felkeresték az atyát, aki már az igazak álmát aludta.
Felzavarták az öreget és a társaság legszebb hangu
tagja ékes szavakban gratulált neki — a menyé-
hez. Majd a fiu és „neje" letérdepeltek az ágy elé
és atyai áldását kérték. Ami viszont arra volt jó,

hogy a fiu az atyja pénztárczáját kilopja a vánkos
alól. A kitünő tréfának az volt a vége, hogy az
atya kénytelen volt tízezer forintot „önkéntesen"
adni a fiának. Az igy szerzett pénzt az éj folya-
mán sikerült elverniük, de ezóta az atya rettegett
a saját fiától. Menekült előle egy ideig, titkolta a
hollétét, most pedig teljesen eltünt. Nem tudják,
hogy megszökött-e vagy talán öngyilkos is lett, ne-
hogy a fia még egyszer rátaláljon.

— Megszökött gépgyári képviselö. Grosz
Vilmos, a magyar államvasutak gépgyárának sátor-
alja-ujhelyi képviselője, mint tudósitónk táviratozza,
megszökött. Grosz szökése nagy és kinos feltünést
keltett a városban. Összes hátrahagyott adósságai
és kifizetetlen börzeveszteségei meghaladják a
százezer forintot, vagyona pedig alig maradt. A
budapesti Lipótvárosi Takarékpénztár mindazonál-
tal csődöt nyittatott ellene. A károsultak száma
igen nagy. Valószinü, hogy a szökött ember Ame-
rikába menekül.

— Öngyilkos bányaigazgató. Scholz bánya-
tanácsos, az észak-csehországi bányatársaság igaz-
gatója, tegnap este Prágából Brünnbe jövet, a vas-
uti vonaton revolverrel agyonlőtte magát. Tettét
valószinüleg pillanatnyi elmezavarban követte el.

— A boxbajnok diadala. Sharkey, a box világ-
bajnoka, aki, mint emlittetük, Mc. Coy bajnokot
gyűrte le egy tizes matchban, most e győzelme
után Newyork legünnepeltebb bőse lett. A sok
üdvözleten kivül különféle értékes ajándékokkal
halmozzák el az öklözés mesterét. Különösen azok
lepték meg drága ajándékokkal, akik győzelmére
nagy összegekig fogadtak. Évekkel ezelőtt John
Suliman volt a champion, majd a szép Gorbet, a
nők halványa követte a championságban, tavaly
pedig Bob Fitzsimmons volt a hős. Sharkey, mint
értesülünk, pár nap mulva ujra boxol.

— A Károly-kaszárnya átalakítása. A Károly-
kaszárnya gránátos-utczai részét fővárosi hivatalok
részére alakítják át. A tanács az itt szükséges
munkálatokra, amelyek mintegy 85.000 forintba
kerülnek, árlejtést hirdet.

— Magyar Jogász-egylet. A Magyar Jogász-
egyletnek dr. B e c k Hugó kuriai biró elnöklésé-
vel tartott teljes ülésén dr. Kolozsváry Bálint a
polgári törvénykönyv szerkesztőbizottságának segéd-
tagja tartott elöadást, „a közszerzemény biztosí-
tásáról." A társadalom nagy többségét kitevő alsó-
osztályok körében a házas nő vagyonjogi érdekei
a legintenzívebben a közszerzeményben csúcso-
sodnak ki. A közszerzeményhez mindkét házas-
társnak kölcsönösen egyforma igényei vannak
ugyan a. házasság megszűnésekor, de ez igények
biztosításának hiánya és a közszerzeményi vagyon
felett rendszerint a férj által, egyoldalulag gyako-
rolt kezelési és rendelkezési jog. A legtöbb eset-
ben a férjével szemben védlelen asszonyt jogos
igényeiből teljesen kiforgathatják. A biztositást
azonban az előadó nem minden, hanem csak az
együttes közszerzeményre kivánja kiterjeszteni,
mig a házas felek által külön szerzett közszerze-
mények felett való rendelkezési jognak korlátozását
kizárja. A nagy tetszéssel fogadott előadás felett
megindult vitában eddig dr. Misner Ignácz és
dr. Markbreit Gyula vettek részt; a vita a jövő
szombaton tovább folyik.

— Tizenkétezerforintos lopás. Özvegy Rosty
Flórisné született Forgách Helén grófnő, ma azt
a panaszt tette a rendőrségnél, hogy tegnap, ami-
kor hosszabb utjáról visszaérkezett a fővárosba,
Üllői-ut tizenkilenczedik szám alatt levö lakásán
a szekrényeket feltörve találta. Az összes ezüst-
nemüek és ruhái eltüntek. Kára körülbelül tizen-
kétezer forint. A rendőrség azonnal meginditotta a
nyomozási és még a délután folyamán elfogta a
tettest Köbling István negyvennégyéves szolga sze-
mélyében. A lopott holmit már csak 1228 forintról
szóló zálogczédulák alakjában találtak meg nála.

— Halálos elgázolás. Ma délelőtt a Fürdő-
utcza és Ferencz József-tér sarkán egy társaskocsi
elgázolt egy öreg asszonyt. A szerencsétlen asz-
szony a sérülések következtében azon a helyen
meghalt. A nála talált iratokból azt gyanítják,
hogy Horváth Mária mosónő volt. Holttestét a bon-
czoló-intézctbe vitték, a kocsis ellen pedig megin-
ditották a vizsgálat
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Napirend.
Naptár: Hétfő, január 16. — Római ka-

tholikus: Marczel pp. — Protestáns: Marczel. —
Görög-orosz: (január 4.) Jó apostol. — Zsidó: Sche-
bat 5. — Nap kél: reggel 7 óra 28 perczkor,
nyugszik: délután 4 óra 21 perczkor. — Hold kél:
délelött 7 óra 28 perczkor, nyugszik: este 10 óra
35 perczkor.

A pénzügyminiszter fogad délután 4 órától
kezdve.

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

Dániel Ernőné felolvasása.
Érdekes napja volt ma az Országos Ipar-

egyesületnek. Régóta szünetelő fólolvasásai sorát
ma egy kegyelmes asszony, biró Dániel Ernőné,
a kereskedelmi miniszter felesége folytatta. A rend-
kivüli fölolvasásra természetesen rendkivül elegáns
közönség jelent meg.

A zsufolásig megtelt teremben többek között
ott voltak: báró Dániel Ernő kereskedelmi minisz-
ter, Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter tele-
fonon mentette ki magát, Wekerle Sándor, a köz-
igazgatási biróság elnöke, Schmidt József és
Cseörgheő Gyula államtitkár, Máday Izidor, Szalay
Imre, Gaál Jenö, Borsiczky Soma, Tichtl Frigyes
miniszteri tanácsosok, Szivák Imre, Weisz Berthold,
Papp Géza, Neményi és Meszlényi országgyűlési kép-
viselők, Gelléri Mór, Kovács Gyula, Hegedüs Károly
királyi tanácsosok, Radisich Jenő, az Iparművészeti
muzeum igazgatója, lovag Falk Zsigmond, Ghiczy
Béla nyugalmazott altábornagy, Békéssy Sándor
iparügyi főfelügyelő, Szterényi József miniszteri
osztálytanácsos, Elek Pál, Beck Dénes, Thék
Endre, Ráth Károly, Fürst Jakab, dr. Horváth
János, gömöri Szontágh Pál, Tóth János rendőr-
felügyelő, továbbá Zsilinszky Mihályné, Emich
Gusztávné, Hessenstein grófnő, Csiky Kálmánné,
Gaal Jenőné, özvegy Herich Károlyné, Szivák Im-
réné, Tutsek Anna, Beksics Gusztávné, Földes
Béláné, Rickl Gyuláné, Ghiczy Margit, Neumann
Árminné, Eöry Jánosné, ér. Devecseri Károlyné,
Dárdai Olga, Szontagh Aranka, Gömöri Oszkárné,
Hollósi Mari, Szilágyiné Bárdossy Ilona, Jurenák
Sándorné, Szuhányi Ferenczné, Visontai Kovácsné,
ár. Frommer Jakabné és mások.

Az ülést Ghiczy Béla szakosztályi elnök nyi-
totta meg, aki mindenekelőtt megköszönte báró
Dániel Ernőnének, hogy elvállalta a torontálmegyei
háziipar ismertetését s azután hosszasabban fejte-
gette a bemutató-előadásoknak jótékony hatását a
háziipari czikkek fejlesztése körül.

Ezután Dániel Ernöné megkezdte felolvasá-
sát a torontálmegyei háziipariról.

A fölolvasás egész terjedelmében igy szól:
Mélyen tisztelt szakosztály!
Tisztelt hölgyeim és uraim!
Bizonyára méltóztatnak tudni, hogy szokat-

lan előttem az a tér, melyen ma e rövid előadás-
sal kisérletet teszek. Sem a feltünés vágya, sem
semmiféle más tekintet nem volt irányadó, mikor
a háziipari szakosztály felkérésére e mai elő-
adásra vállalkoztam, hanem kizárólag az a meg-
győzödés, hogy talán nekem is sikerülni fog egy
csekélységgel hozzájárulni a magyar háziipar készitményeinek népszerüsitéséhez és terjesztéséhez, és ezáltal a nép keresetképességének némi emelkedéséhez.

A társadalom nagyon szivesen foglalkozik
nálunk, de másutt is a nép jólétének elömozditá-
sával s majdnem általános lesz a jelszó, hogy a
népet a közelszegényedéstöl megóvjuk. Ebben kőz-
remüködni mindenkinek hazafiui vagy honleányi
kötelessége. Természetes, hogy az orvoslás eszkö-
zei nemcsak a müveltebb és vagyonosabb osztá-
lyok kezeiben, hanem magának a népnek kezében
is van. Ezért kell tehát elsö s o r b a n a figyelmet
a nép munkaerejének és teheségének értékesité-
sére fordítani, igy résszeült a háziipar különös
gondozásban, mert ez, ha nem is egyedüli, de
egyik főeszköz arra, hogy általa a nép jövedelmi
forrásait gyarapitsuk, megélhetését biztositsuk, ál-
landó foglalkoztatás által erkölcseit is nemesbitsük
s igy anyagi és erkölcsi jólétének alapjait biztosi-
tani segítsünk.

Igen üdvös tehát e szakosztálynak törekvése,
mely rendes és állandó keresetforrássá kivánja
nevelní a háziipart, hogy ez az ország minden vi-
dékén eszköz legyen a tisztességes megélhetésre,
esetleg vagyonszerzésre, különösen pedig a közel-

szegényedés megszüntetésére és részben a töme-
ges kivándorlás elkerülésére.

Hazánknak legtöbb vidékén van a háziipar-
nak fontos hivatása. Erdélyben mindkét nembeli
munkaerő — nem lelvén megfelelő foglalkozást —
kelet felé vándorol; a felvidéken a természet mos-
tohasága utalja a népet hasznos mellékfoglalko-
zásra s mert ilyen nem akad, sokan Amerikában
keresik és találják meg az itthon hiányzó munkát.
Végül az alföldön a köznépet azért kell háziiparra
szoritani, hogy az ne csak az év egy részében dol-
gozzon és termeljen. Oda kellene törekedni, hogy
a földmivesnépnek télen is legyen hasznos foglal-
kozása, s hogy megértessük vele, mikép becsületes
munkával nemcsak a családját kell fentartania,
hanem esetleg — egy pár forint félre tételével —
a jövőről is gondoskodnia.

Ez alkalommal a tisztelt háziipari szakosz-
tály fölhívására csakis a torontálmegyei háziipar-
ral kivánok foglalkozni s miután e megye készit-
ményei kerülnek ma bemutatásra, hogy ezeket
érdem szerint méltányolhassuk, a következőket
kivánom előrebocsátani :

A torontáli nép rendkivül szereti a házi- és
népipart. A nők napestig türelmesen görnyednek á
himzőkeret vagy a szövőszék mellett. S ha mun-
kájuk sikerül, ők gyönyörködnek benne a legjob-
ban. A nép mohón keresi a munkát. Kéziügyes-
sége bámulatos. Öregek és ifjak gyorsan tanulják
meg a komplikáltabb dolgokat is s kedvvel, ügyes-
séggel végzik munkájukat.

Ösi foglalkozása a szövés és hímzés. Meg-
fonja a gyapjút épen ugy, mint a kendert. A
gyapjúból szövi a tyilimeket, nemkülönben a férfi
ruházatához szükséges kelmét. A kender szálai
igen durvák, s igy az abból készült vásznat csakis
a háztartásban előforduló egyszerübb eszközökre
használja.

A szerbvászon név alatt ismeretes kelnie már
jóval finomabb és a fehérnemü készítésénél szá-
mitásba vehetö.

Hímeznek aranynyal, selyemmel és pamut-
tal egyaránt. Jelenleg ez a legelterjedtebb iparág
náluk.

A keresetképesség ma aránylag még igen
csekély, mert a megye határán tul csak annyit
tud a közönség, hogy Torontálban szép szőnyege-
ket szőnek, de amelyek ma még drágák és mért a
vevőközönség a nép, s általában minden vidék
háziiparát csak fényüzési czikknek tekinti, amely-
ből jórészt csak mutatónak tartogat egy-egy
tárgyat.

Pedig könnyü volna a közönséget fölvilágo-
sítani, hogy a torontáli szőnyegek, tekintve szép-
ségüket és tartósságukat, korántsem drágák. Hi-
szen ma-holnap már műipari jelentősége is lesz a
torontáli szőnyegeknek, melyet a nép azelőtt csak
házi használatra készitett.

Kissé rendszeresebb figyelemben csak mint-
egy 17 év óta részesülnek a torontáli szőnyegek,
amikor — közvetlenül az 1881-iki nőiparkiállitás
után — Kovalszky Sarolta fölkarolta a szőnyeg-
szövés rendszeresítését és fejlesztését, s kiaknázni
kezdte a nép parlagon heverő képességeit. Akkor-
tájt Nagy-Becskereken is létesitettek szőnyegszövő-
iskolát, majd szőnyeggyárat, mely azonban nem
tudott sikereket elérni. Az eleméri házi szőnyeg-
szövés azokban fokról-fokra fejlődött, minden ki-
állitás után jobban pártolta őket a közönség is.
Jobb minták, jó anyag kiosztása, a festés tökéle-
tesitése után a házi szönyegszövés igen szép fokra
fejlödött,. mint az a mai bemutatás alkalmából is
ki fog tünni, amikor a feltünést keltett svéd min-
ták ígazán meglepő utánzásait vizsgáljuk.

De figyelemreméltók a hímzések, szerb vász-
nak és egyéb háziipari készítmények is, melyek
mind arról tesznek tanuságot, hogy a nép nagyon
szeret dolgozni s hogy modern használati czikkek
elöállitására helyezi a fősulyt. Egyes czikkekben
határozott tultermelés is jelentkezik.

A nép ügyességének és szorgalmának e mu-
tatványai méltók a közönség fölkarolására.

A társadalomnak két irányban volna hivatása
a háziipar felkarolása körül. Mindenekelőtt komoly
figyelmet kellene fordítani vidékenként az egyes
házi iparágakra, jó minták, jó anyag kiosztása által
a népet törekvésében támogatni és lelkiismeretes
közvetítők vagy munkaházak állal a nép készítmé-
nyeit rendszeresen kellene terjeszteni a belföldön,
ugy mint — esetleg — külföldön is, amire nézve
a legutóbbi londoni kisérlet igen biztató lehet.
Mindezekre nézve az utakat és módokat kijelölni,
a háziipari szakosztály lehet hivatva.

Másik feladata a a társadalomnak az volna,
hogy a háziipar szebb termékeit szalonképessé
tegye és általános terjesztésén közreműködjék.
Ebben a kezdeményezés szerepe a hölgyeket illeti,
akiknek jóérzéke és finom izlése csakhamar fől
fogja ismerni, mely czikk alkalmas a szalon, vagy
a ház diszitésére s akiknek jó szive bizonyára

örömest fog vállalkozni a nemes példaadásra és
az üdvös propagandára.

Hiszen a nép jólétét mozdítjuk elő minden
kis áldozatta], melyet ez ügy érdekében hozunk.
A munka, fáradság és áldozat pedig, melyet a
népies háziipar föllenditésére forditunk, kedves
lesz Isten és ember előtt egyaránt.

•

A kegyelmes asszonyt, amikor felolvasását
befejezte, hosszasan megéljenezték.

Ezután következett a kiállitott házi iparczik-
kek bemutatása, amit dr. Kovács Gyula szakosz-
tályi alelnök végzett. Három hölgy: Kovalszky Sa-
rolta (Elemér), Istvánffy Istvánné (Török-Becse) és
Jeszenszky Irén (Nagy-Kikinda) állitottak ki szebb-
nél-szebb dolgokat, torontáli szőnyegeket, amelyek
egyuttal ez ipar fejlődését is bemutatják, kendő-
ket, aranyrojtos takarókat, hímzett écharpeokat.

Wekerle Sándor volt az első vevő, aki égy
szőnyeget vásárolt. Mindjárt utána Gelléri Mór, az
Iparegyesület igazgatója vásárolt néhány hímzett
angyalkát az „Otthon" kör számára. Utánuk még
sokan vásároltak különböző holmikat, s a tár-
saság délfelé szétoszlott.

Szilágyi Sándor temetése.
Ma reggel tették ravatalra a magyar törté-

netírás doyenjét az Egyetemi könyvtár feketébe
öltöztetett oszlopcsarnokában. Délszaki növények
és virágok sokasága vegyült bele a komor színek!
egyhangúságába s a családtagok és rokonok zoko-
gásába az utolsó találkozóra eljött ismerősök és
barátok elfojtott suttogása.

Tizenegy éra tájban az Egyetemi könyvtár
tisztikara és az egyetemi ifjak küldöttsége járult
a ravatal elé. A koporsót sok, sok koszoru borí-
totta. Valamennyinek a fölirását el sem lehetett
olvasni A vasárnapi lapunkban emlitetteken kivül
még a kővetkezők küldöttek koszorukat:

Szilágyi Sándornak — Jókai Mór. Régi kedves
barátjuknak — A Tanárky-család. Kegyeletük
jeléül — Az Országos levéltár tisztviselői kara.
Szilágyi Sándornak, a magyar történelem nagy
írójának — Bay Ilona. Kedves Sándor bátyánknak
— Bodoláék. Szilágyi Sándornak — Hartyáni Imre.
A Magyar Történelmi Társulat — Felejthetetlen
szeretett titkárának. A kedves jó Sándor bácsinak
— Szádeczky Lajos. Hálával és szeretettel — Szüry
Dénes. A jó keresztapának — Margitka. Hatvan
éves legbensőbb barátság emlékére — Gámán
Zsigmond. Szilágyi Sándor rendes tagnak — A
Magyar Tudományos Akadémia. Szilágyi Sándornak
— Á Magyar Tudományos Akadémia történelmi
bizottsága. A könyvtár tisztviselőkara — Szilágyi
Sándornak. Hajós János — Szeretett barátjának.
Bécsből is érkezett két koszoru: Karl Schrauf —
In Treue und Dankbarkeit és Franz Vickelhoff —
Dem väterlichen Freunde.

A temetés délután három órakor volt. A ma-
gyar politikai, tudományos és irodalmi világ leg-
előkelőbbjei jelentek meg utolsó tisztességadásra.

Ott voltak többek közt: Báró Eötvös Loránd,
az Akadémia elnöke, Zsilinszky Mihály államtitkár,
Szilágyi Dezsö, Berzeviczy Albert. Gyulai Pál,
Ghyczy Béla altábornagy, Than Károly főrendiházi
tag, herczeg Odescalchi Arthur, gróf Teleki Sándor,
Bedő Albert, Szély Kálmán, Beöthy Zsolt, Timon
Ákos, Lengyel Béla, König Gyula, Pfeiffer Kálmán.
Szüry Dénes, Forster Gyula, Tóth Lajos miniszteri
tanácsosok, Szalay Imre a Nemzeti, Radisics
Jenő az Iparmüvészeti Muzeum igazgatója, Falk
Miksa, gróf Eszterházy Kálmán, Szinnyey József
Ráth György főrendiházi tag, Mihálkovics Géza
egyetemi rektor, Emich Gusztáv, Rudnay Béla fő-
kapitány, Várady Árpád apát, miniszteri osztály-
tanácsos, Herman Ottó, Nagy Miklós, Szilády
Áron, Borszéky Soma miniszteri osztálytanácsos,
Fenyő Sándor, az „Otthon" irók és hirlapirók kő-
rének alelnöke, Marczali Henrik, Reiner János,
Hampel József, Fejérpataky László, Hőgyes
Endre, Békefi Remig, Lánczy Gyula, Alexander
Bernát egyetemi tanárok, Feleki Miklós, a bécsi
magyar tudósok közül Thallóczy Lajos udvari ta-
nácsos, Károlyi Árpád, Szalay László, Hodinka
udvari könyvtárnok, Borovszky Samu, Bartal Antal,
Szádeczky Lajos kolozsvári egyetemi tanár, to-
vábbá az Akadémia, a Történelmi Társulat, az
Egyetem, a Muzeumok, a Kereskedelmi Társulat, a
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Székely Kulturegyesület és különféle testületek kép-
viselői.

A koporsónál a gyászoló Pettkó-, Szücs- és
Mayer-családok tagjai s a könyvtári tisztviselők
sorakoztak. A gyászszertartás három érakor kez-
dődőit.

A gyászszertartás után Szász Károly refor-
mátus püspök emelkedett szellemü beszédet mondott:

Koporsótól jövök — igy kezdte — és ismét
koporsót találok. Abban testvéremet kisértem a
temetőbe, kihez engem nemcsak a testvéri vér
ösztöne kötött, hanem lelki kötelék, szellemi ro-
konság s választott vagy inkább isten által nekünk
kimért életpályánk azonossága. . . Ebben a kopor-
sóban pedig kora ifjúságom barátja fekszik, kivel
barátság kötött össze, amelyet soha egy zokszó,
egy pillanatnyi harag sem zavart. Ne csodálkoz-
zatok azért s inkább nézzétek el és bocsássátok
meg gyöngeségemnek elfogultságomat s hogy még
le sem csillapult minapi bánatom, e koporsónál
megujulva, elfojtja a lelkipásztor hangját s a test-
vér és a hü barát érzelmei kerülnek felül s nyom-
ják el és gyengitik meg amazt és vigasztalás
helyett csak a bánatba olvadó részvét hangját
tudom rebegni.

Szilágyi Sándort temetjük, kit fáradhatatlan
s érdemekben gazdag tudományos irodalmi pályá-
jának félszázados jubileumán, már két évvel ezelött
oly melegséggel s valóban országos nemzeti jubi-
leummal ünnepeltünk. Testben roskadozó — lélek-
ben még üde egyénisége szeretetünket és tisztele-
tünket egyenlően birta s munkatársai és az általa
nevelt és maga köré gyüjtött egész iskola növen-
dékei, részint már érdemes férfiak, egymás után
dicsőítették a fáradhatatlan és érdemekben meg-
őszült — testben roskadott, lélekben még mindig
fiatal munkását, a magyar tőrténelmi kutatás-írás,
oly fárasztó mint sikerekben gazdag pályáján.

Ezután méltatta az elhunyt érdemeit és végül
zokogó hangon vett bucsut ifjúkori barátjától.

Ezután az Akadémia nevében Pauler Gyula
országos fölevéltárnok, a Történelmi és a Heral-
dikai Társulat nevében gróf Teleki Géza elnök és
végül a könyvtár tisztikara részéröl dr. Dedek-
Crescens Lajos búcsúztatta el az elhunytat. Az
utolsó beszéd elhangzása után a nehéz érczkopor-
sót a pompás diszhintóra tették és a temetési me-
net a Ferencziek-terén, a Kossuth Lajos-utczán és
a kerepesi-uton végig vonult ki a kerepesi-uti teme-
tőbe, ahol a Deák-mauzoleum közelében helyezték
örök nyugalomra a nagyérdemű tudóst.

A sikkasztó főhadnagy.
Az orfeum és a pezsgő, az éjjeli mulató-

helyek könnyüvérű pillangói tették erkölcsi halottá
azt a jobb sorsra érdemes, szép reményekre jogo-
sító fiatal tüzér-föhadnagyot, Kronfeld Rikárd
Jenőt, akinek dolgairól tegnap már megemlékez-
tünk. Vagyonos családból származott; özvegy
anyjának egyetlen fia volt, és csak ugy szórta a
pénzt, örökös mulatozásai közt.. Pazarolta, amig
tartott benne, a maga -pénzét, s amikor az elfo-
gyott, idegen pénzhez nyult. És a sikkasztásnak
már csak természetes következménye volt a másik
bün, a váltóhamisitás. Kronfeld, hogy sikkasz-
tását leleplezze, váltóhamisitásra is vetemedett. A
pénzszerzésnek ez a módja azonban balut-ütőtt
ki, és a délczeg főhadnagy, az orfeum-hölgyek
ünnepelt "szép Muki-ja. mint ahogy ezekben a
körökben beczézgetve nevezték, kénytelen volt
megszökni.

Katonai pályáját mint egyéves önkéntes
kezdte. Azelött báró Schossbergernek volt magán-
titkára. Amikor tartalékos tisztté kinevezték:, áttért
a katholikus hitre és ténylegesittette magát. Ke-
resztatyja Vaszary Kolos biboros herczegprimás
volt. A tényleges hadnagyból csakhamar főhadnagy
lett és ekkor még drágább passziói támadtak, még
többet költött. Pedig ekkor már anyjával is össze-
veszett s a sovány gázsiból nem igen tellett pazar
életmódjára.

A Podmaniczky-utcza 47. számu házában fé-
nyes garzon-lakást tartott, amelyért ötszáz forint
bért fizetett. Amit a fényüzésí raffineria csak ki-
eszelhet, azt mind felhalmozta kétszobás lakásán.
Valóságos aranykalitka volt a "szép Muki" fészke,
ahova nagyon szivesen röpültek azok a bizonyos
csábitó madárkák. Viszonyt kötött Husák Emma
orfeuménekesnővel akinek a nagymező-utcza 27.

számu házában lakást tartott, elhalmozta ruhával
és ékszerekkel, melyeket jobbára hitelbe vásárolt.

Az utóbbi időben már fünek-fának tartozott.
Egyenruha-szállítóit, kik közé csaknem vala-

mennyi fővárosi egyenruhaszabó tartozott, kész-
pénz dolgában is igénybe vette. Hitelezői napról-
napra szaporodtak és ezzel együtt anyagi gondja
is növekedtek.

Az utóbbi időben élelmezési tiszt volt és
különböző pénzek voltak kezelésére bizva. Hogy
szorongató hitelezőit egyidőre elhallgattassa, hozzá-
nyult ezekhez a pénzekhez, és mint a vizsgálat
kideritette, körülbelül h á r o m e z e r f o r i n t o t
e l s i k k a s z t o t t

A napokban be kellett volna számolnia a
pénzzel. De már minden forrása elapadt és a
hiányzó összeget már nem tudta pótolni. Ekkor
egyik ismerősének, D. Tibornak nevére váltót hami-
sitott. Ugy látszik, el volt készülve arra, hogy a
váltót nem fogja értékesíthetni, ezért három napi
szabadságot kért, hogy ezalatt — szükség esetén
— megszökhessék.

Elutazása előtt nagy bucsulakomát rende-
zett a Somossy-mulatóban, melyen több férfi- és
női barátja vett részt. Megittak vagy ötven üveg
pezsgőt, az árával persze a tüzérfőhadnagy ur
adós maradt. Szökése napján szolgáját, Pety Gá-
bort valami ürügygyei elküldte s mig ez odavolt,
összecsomagolta holmiját (sőt a nagy sietségben
még szolgája fehérneműjét is a bőröndjébe rakta
aztán bérkocsiba ült és a vasúthoz hajtatott. Szol-
gájának azt mondta, hogy Bécsbe utazik és szom-
batra hazajön.

Szabadsága már csütörtökön lejárt, de a fő-
hadnagy ur nem mutatkozott. A házbérrel két
fertály óta tartozik, a szolgájának is adósa három
havi fizetésével és harmincz forint készpénzzel.

A negyedik tüzérezred parancsnoksága kény-
telen volt a főhadnagy távolmaradását szökésnek
minősíteni. Meginditották ellene a vizsgálatot és
ekkor minden visszaélése kiderült.

Érdekes, hogy az ezredeshez Temesvárról
távirat érkezett Kronfeld aláirásával, amelyben
szabadsága meghosszabbítását kéri. De kiderült,
hogy a távirat apokrif. Két tüzértiszt ma Temes-
várra utazott, hogy ez ügyben vizsgálatot tartson.
Azt hiszik, hogy Kronfeld ezt a táviratot egy ba-
rátjával adatta fől, hogy a nyomozást tévutra
vezesse.

SZINHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
* Operaház. Lejo Lili ma este Santuzzát éne-

kelte a "Parasztbecsület"-ben. A Mascagni zenéjé-
nek drámai fénye megtört azon a fátylon, amely
Lejo Lili közép és mély hangjaira borul. És maga
a nápolyi dráma sem szikrázott egy perczre sem
a szegényes és ritmustalan játékban. A többi sze-
replő jobb, sőt helyenkint igen jó volt.

* A Vigszinház premierje. A Vigszinházban
szombaton, január 21-én kerül bemutatóra Gondi-
netnek "Godard és Bodard" czimü három felvoná-
sos bohózata. A darabban játszanak többek közt:
Szathmáry, Góth, Fenyvesi, Tapolczai, Szerémi,
Balassa, Boross Ferike stb.

* Téli kiállitás. A király ő felsége ujabban a
műcsarnokból a következő képeket vásárolta meg :
Bosznyai István: „Esthangulat", Benes Pál: „A
kis nagyzó", Tahi Antal: „Tájkép" és Mannheimer
Gusztáv : "Templomból jövet".

A tárlaton az utóbbi napokban még a kö-
vetkezö müvek keltek el:

Lukácsy Lajos: „Éva", gipszszobormü (a
karácsonyi tárlatból), vevője : Feszty Árpádné. Ku-
bányi Lajos: „Vadászatra menet télen", olajfest-
mény (a karácsonyi tárlatból), vevője : Mezei Gyula.
Kubányi Lajos : "Hazafelé", olajfestmény (a ka-
rácsonyi tárlatból), vevője : Mezei Gyula. Ber-
kes Antal : "Udvarrészlet", olajfestmény (a ka-
rácsonyi tárlatból), vevője: Csathó Imre. Spá-
nyi Béla: "Falurészlet (falu vége)", olajfestmény,
vevője : N. N. Koszkol Jenő: „Chioggiai részlet",
vizfestmény (a karácsonyi tárlatból), vevője: Arn-
stein Henrik. Koszkol Jenö: „Giudecca Velenczé-
ben", vizfestmény a (karácsonyi tárlatból), vevője:
Arnstein Henrik. Illés Antal: "Csöndes pauza",
olajfestmény (a karácsonyi tárlatból), vevője : Hof-
meister Juda dr. társulati nyerő tag. Margitay Ti-

hamér : „Pistike boldogsága", olajfestmény, vevője:
Goldberger Ignácz. Kacziány Ödön: „Holdas park-
részlet", olajfestmény (az ismétlő tárlatból), ve-
vője: gróf Somssich József társulali nyerő tag.
Lukácsy Lajos : „Gyermekmosás", gipsz-szobormü
a karácsonyi tárlatból), vevője: Fluss József.

A téli kiállitáson történt vásárlások eddigi
összege 47916 forintot tesz ki, amelyből 2100
forint a királyra, 26654 forint a kormányra,
15675 forint egyes mübarátokra és 3487 forint a
képzőmüvészeti társulat nyerő tagjaira esik. Ezt az
utóbbi összeget a társulat pénztára fizeti ki az
illető müvészeknek. A rendes kiállításból elkelt 91
mü, az ismétlőből l l mü és a karácsonyiból 44
mü. A király vett 4 müvet, a kormány 42 müvet,
magános mübarátok és müvet és a ^társulat a
nyerő tagjai számára 12 müvet.

KÖZGAZDASÁG.
A birtokminimum. Az általános polgári tör-

vénykönyv tervezetét szerkesztő-bizottság a leg-
utóbbi ülésén, amelyen Lányi Bertalan miniszteri
tanácsos elnökölt, a birtokminimumot tárgyalta.
A kérdés lényege az: Kell-e az egy személy kezé-
ben egyesitett ingatlan birtok tekintetében egy oly
legkisebb mértéket megállapitani, melyen alul az
illető birtok meg nem osztható, és ba igen, mikép
határoztassanak meg ezen birtok critériumai?
Ilyen birtokminimum felállításának szükségét a
paraszt-osztálynak, illetve a kisbirtoku földmives-
osztálynak szocziál- és agrárpolitikai szempontból
kivánatos fentartásának érdekével szokták indo-
kolni. A kérdés ismételten foglalkoztatta nálunk
ugy az érdekelt, különösen gazdaköröket, valamint
általában a közvéleményt. Állást foglalt benne a
közelmultban a XI. jogászgyülés, kimondván, hogy
„az alkotandó polgári törvénykönyvben a birtok
megosztását nem kell minimum felállításával kor-
látozni".

A bizottság beható eszmecsere után, mely-
nek során főleg a jog, valamint a gyakorlati ki-
vihetőség szempontjából tárgyalta a kérdést, az
előadó véleményét fogadta el. Megállapodott ugyan-
is abban, hogy a birtokminimum felállítását a pol-
gári törvénykönyvben kivánatosnak nem tartja.
Másrészt azonban a tulajdonostársak, főleg az
örököstársak közötti osztályra vonatkozó szabályok
bizottsági megvitatása alkalmával megfontolás tár-
gyává fogja tenni azt: nem kell-e alkalmas mó-
don odahatni, hogy az ingatlan birtokoknak, külö-
nösen ugynevezett parasztbirtokoknak, gazdasági
szempontból hátrányos megosztásait az örökös-tár-
sak között lehetőleg elkerüljék.

IDŐJÁRÁS.
A m. kir. országos meteorologiai intézet

jelentése 1898. január 15-én teggel 7 órakor
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T e m e s v á r . . .
Arad
Szepd . . . .
Szolnok . . . .
Eget
ilebrecten . . .

jöG.3
',00.0

;62-l

01.8
C1.4
ttí-á
>b3.3

iöU9
'60.1
JUJ.O
ÍŐ9.1
iőS.3
íei.c
jőf-8
;">r.i
óí.S

— CO.O
+ CO.O
— 0.40
— 03-0
— O2.e
— 03.5
— 04.2
— C0.7
— 02.2
+ 01.2
+ 07.9

öü.s
, Oü.Ü
+ 01.4
+ 01.5
+ CO.O
+ 01.4
+ 00.C

00.4
— C0.5

Állomások

i Les ina
Sarajevo
Torino
Fiórancx
Róma .

i Nápoly
|| Brkidisl
i! Palermo
{' Malte .
I Zürich

BiarriU
Nizza .

,-; Pária . . ,
lj Kopenhága
• Hambing

Berlin . . . .
Ckristiansund
Stockiioun. .
Eecnt-Pétenrác
Moszkva
Varsó .
Kiow .
OdesBza
Snlinn .
üzőüa

00 0
56.4

55.6
38.7

Ungrar . . . . Í57.1 + 00.4
S w t n i i r . . . . ~>i.'á 4 - öi-p- .
Kagy-VáraJ . . fiC-C . + (;0.ő 3
Koiozsvár . . . jőG.ü :— oi.s \j 4

J5S.Ő j—0U.1 j .
. . . . j«;ü.9 i— C4.0 ; • , »»••

„•j -• • • • 'íő.7 J— i's.n • 3j! Konstaütiiiápoly
Uaceofitrt. . . ÍGJ.7 j — cű.6 | . /.

A drepresszió észak felé vonul el és s délnyugoti maximum
Közép-Európában terjeszkedik. Uj drepresszió körvonalai északnyu-
gaton vehetők észre.

Az európai időjárás fölötte enyhe és'Olaszország kivételévé)
""••"• csapadékos.

X
+ 12.3

GC.ö
13.9

- 02.4
+ 1C.5
-T 00.0
+ 03.4
+ C3.3
+ 04.1
+ úl.l
+ 03.0

szorílküZOtL
reggel
Tináit jelent.

Száraz, hidegebb idö várható.

Felelős szerkesztő: Kainokl Izidor
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SZINHÁZAK.
Budapest, 1899. hétfő, jasaár 16-án.

NEMZETI SZSNHÁZ. VÁRSZINHÁZ.

ÉTÍ bérfel 13. HaTi bériét IS.

Lear király.

Eereíete 7 érakor.

PAGY. KIR. OPERAHÁZ

Zárva.

NÉPSZÍNHÁZ.

Harmadszor :

Szegény emberek.
'Barteí Turaser.)

Dr-' l ó ÍLÍV Irta LLJ ?Tiann

Szemelvek :
T fi^er Bertalan Szirmai

M - npr Kiss M.
fi *aretti»r T-:myei
2 J. hmas Gondos

S.-aLo

f a I
7 .9 Mart
KI ea Anna
K- - n>

t£V Et ny e J
Ti I - T it e éga

y
Gaz.<£ M.
Horváttt
Izsöaá
Lubinszky
Várnai
P. Lakács

Kezaíde 7 órakor.

VÍGSZÍNHÁZ.

674. szám. S74. szám.

A íekenősbáka.
Behozat 3 felvonásban, irta Leon
GandiUot. Forditotta Fál J. Béta.

Személyek:
Ctampalier Góth
Leocle. felesége Heítyei
I>-iiar ;tusné, Nikó L.
Errajret Gái
Juiiard, ügyréd, H^sjadüs

L\ leányuk

Rónaszéki
Htmvativ

y
Pécsi P.

Kezdete 71/! órakar.

Kagy bázist 41. Éri issist 5.

Mignon.
Regényes ccsra 3 felfrr. ZeBéjét
szerzítíe I b s ü A- SsSTigst
GaetLa „Meister ¥ S t a » tantí.á-

Carré és Barisfir. FssíL

Megtér YIÍBSS

r.-„ —o Kanraaí

2 L^n o il

7 crakm.

MAGYAR SZÍNHÁZ.

Aranylakodaíom.
1348—1993.

Irták: Btóí&v Lászlé és BiSas:
Viktor. Zenéiét SmzmSfmsm:

Fekete JL

Katalin.
Ilonka
Vidats
Emere
E'era t
Petőfi,
Mk

Sz.

Táncsics
A
Kurucz
Pista, v-U

Szinházi müsorok.

iteató Szíeüz • Ur. Optrahiz

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

(Roland mester

lépulckii

Családi
ö r ö m ö k

Pry Pál She A végrehajtó

Nóra Bolygó hollandi A tekenősbéka

K iráiyi házas-
élet

Szombat i Királyi faázas-
I élet

Este Királyi iiazas-
élet

Walkür

Bohémek

Családi
ö r ö m ö k

Godard és
Bodard

Családi
ö r ö m ö k
Godard és

Bodard

Diák-
kisasszonyok

Szegény em-
berek

Bibliás asszony

Midász király

Hidász király

A falu rossza

Midász király

BIJJM Sztstii

A Gyurkovics-
lányok

A Gyurkovics-
lányok

A Gyurkovics-
lányok

A Gyurkovics-
lányok

A Gyurkovics-
lányok

A bolond
A Gyurkovics'

lányok

líf Sílrtil

Gabi-villa

Traviatá

Francülon

QisfZ.
Kezáeto féfi 3 ásssfae.

KISFALUDY SZINHÁZ.

Zárva.

c

házhoz szállitva,
pestről vagy Fiumébe!*

kiló Kuba ká?é . . . 6 fit- KI kr.
küu Mocca kávé . . . 6 frt. 50 kr.
kiló Java kávé . . . 6 frL 50 kr.
kiló Gyöngy kávé . . 6 frL 80-kr.
kiló PortOFieeo kávé . 5 frL 80 kr.
kiló Császár kev. tea 1 frL 55 kr.
kilo Törmeléktea . « — frL 95 kr.
ez fajokat külön vagy vegye-

sen is kaid

István
msteii, VIL. RoitenMiler-n 4.

Teiefea ®—75-

FIUME.

Jézsef-konit legélénkebb helyéa
azonnal kiadó.

Czim a

AVIS.
Jól és olcsón

csak az vásárol, ki a vételnél
sem az árat, hanem a gép minő*

ségét tekinti.

A v i l á g h i r ü
Wheeier-Wilson- és Singer-gépet

esmos kiáT«íi6ásival és diszes bútoraival ajánlom.
Aiomküvülnagy raktár ölcsó családi Singer-varrógépekben,

M~ 27 forinttól 120 forintig, ~U
teljesen zajtalan járássaL — Kaphatók:

Herbstei* Károlynál
Károlr-köput 9. szám.

A nagy krach!
3 5 s v - T a k é s Zrftmfcra az európai szárazföldet sam
^íjüik iöaiéleti«aiU e* igy ejv nagy «züstáru-syac
trüTEseiritTe !Sa egész készletét a munkaerőnek nagyon

»ET vse^féiitése •sílenében eladni. En vagyok folhatal*
en megbix&s keresztülrilelére. Ennélfogva min.
n;ecka!íi5ra a kővetkező tárgyakat csupán

frt 6 . 6 0 megténtése ellenében, és pedig:
e á-á kgSnsmabb asztali kést, valódi angol pengével
6 á:i» amerit. szabad, ezüst villát egT darabban,
6 öli? amedkai szabadalmazott eznst-eydkanalat,

IS éA amsrikai sxabadalmazait ezast-kávéskanala^
; eih amenkai Ezabadalssazait eiüst-Ievesinéröt,
1 éA aicecikal szabadainjaziHt ezüst-tejmérőt,
5 Aro asenkai srabadalmezott ezttst-tojis-kebolft
6 &á ssfeS Yíetc-ra-a'FÓíáicrát,
£ sizb íeifenést kelts WT*"** gytrty^tartót,
1 téaszatóí"
I á& Ieg£nmnaí>b ezeiorhiatfit.

4 4 árb feszesem csak fr t 6 .80.
A festi é~Ezes 4 4 tárgy ezelött 40 fonnf&a serfilt e t

ES'ÍS ezeE £rt •-6O zciiümális áron kaphatók. — Az
y^griirai szasadaisnazott ezü3t teljesen fehérétez; mely
az ezast-sömt 25 évig msgtaTtja, amiért jótállás váUal*
tátik, A legjobb bizonyiték, hogy ezen hirdetés

-, nem szédelgésen
TBCIÍ" szetiat ezennel nyüTánosan köteíezem maga*
aáeissda^k, akinek az áru meg nem felel, az összeget
aiaJáff néikfli visszatóriteni: és ssnki semuíawza

el ezm keávaiS alkalmat, hogy ezen (UsXffamitorát meg
nézze, mely

menyegző és stltealnai
•Jásdékol afnden jobb háztartás részéra kiválóan al-

kalmas. Kapható csupán:

A. HIRSCHBERG'fl
3MVtagen£ar d- vereinígtsn aatsr, gatent*8ill»w*

waarenfabrisen.
Wí£5. IL. Eeratrandsírane 19/0 Telephon Hr. 7114.

SréSkaMés a Tiáékrs utánTéitel va^y az ösazeg eI5Ie?es 1»3
rz±:jzéséréL Tisztító por bozzá. 1O krajczár. . « « .
O n k * mollékelt végje^ysyel valódi

(egéaüéji érez.)
Kivonat az elismerő iratokból.*

Kfiideaiéayt ciegkapíain s meg Vfigvok elé ^
ff'..ÍT« : rtérat még ssy küidair.ényt 6 fú 60 krérU *á

^zsrar. Báro Bánflyné. *
A k3iceméeyt mfejkapíam s azzul meg va»yek t

L leSt. szept. 1. • C. Cbotek-Ondemis grófnő.
A kásrlett leg agp»i>b ir.«;eíi-;e iesel kapíam; kérek még

gr sas7»i& ksiceisésTt. Budapsst, II.- Fó-utcia 7.
Br.Paikerl Alajos, cs. és kir. katana orvos.

Nagy árleszállitás!!

Cassanova lakab
H • 1 • F

N T -1 világhirü mü teljes kiadása 22
hotelben. ~%Q

Ara 1 7 . 6 0 helyett most csak 9 frt.
Megrendelhető:

az „Országos íjjirlap" kiadóhivatalában

Budapest, VIII., József-hbrut 65.

Bel- és kttlfSdi

hires gyártmányra
zongorák,
ftianíisók és

legdusabb
a Zenepalotában

STERNBERG ARMIN és TESTVÉRE
cs. és kir. udvari szállítók.

Zongopa-tepmek
Kossuth Lajos-utcza 22. szám a.

(Károly-körut sarkán). Zenepalota.

Nagy kölcsönző intézet
Zongorahangolási és karbantartási évi
bérleiek a fővárosban. Egyszeri hangolás

2 frt. Javitások pontosan teljesittetnek^

S5';i z4.v-v-M zr «£s

•5". é- a . crTüí. fr. e^sz£ü£"~i^L

-estj IX., ¥3^íiás-kSrat 7

RendeSés 10—12 és S—5 őrüg.
jes 6 sséisiielt. ^s-^

Bassnáiliatők bármely évszalfcan:
í. TiOátmzs ftntrferdSIt íizzzszlék és rc-szíegesek).
;. JJ&r&rxiés nzzsmge. 3. Je sr.on.ct age.
4. Mlektroamats^e. 5- IÍCAMJ-O, J tyehrophor.

«zff;- '- CM^Si/mectianika
iFresmel és Zander-rendszer;.

ö á

vifc se=i
Kiig

* I ^ x s : sűsss rasss aíóhatás.
Efeilísitett sírEi!?Gt.

ií-ije Í :?S^ celjTdl, aJ»oI a t:e£-
iiei gesíssas betarthaljaE.

X«"-p*zerá tivosí íarác-radó
„Az egiszség tiirrórána í3 a

beu:rségei: siO j/it s •"
Irta dr. Palócz Iinócs.

bp^a'$ i szerzíütl. - Ara 3 kor.

Ezen tökéletes be-
rendezé,s a lelkiis-
meretes. gODd03 és
egyéni fa beteg ter-
mészetének megfeleli ) gyógykezelés magyarázzák raeg
atna kitünő eredményeket ía msgjyígvuliak hilolcs
írásával fcLzonyiihaíjuk). amelyeket még a Icgidü/telí
bi-te~sé^ef:néJ is,különösen asztma., elhizoits&g, reama,
Sgchlzs. neuralgia, köszvény, gyomor- észemibajok,
vérszegénység, bőr-. ideg- és uti betegségek

tásásil biztosan elérünk.

Szép zongora, elegáns háló- és
ebédlfibntorok barokk- és ó-né-
met, legfinomabb szőnyegdivánok
és garnitúrát, keleti szőnyegek,
lüf^dnyük, iróíiízíalolc, lámpák,
órán és diíiztutorok, egy vaTógék,
uújiie:i elfogaobuto aroa eladop
Andrássy-ut 43. s/ám Li *

' (Octogan tér.)
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egy korona

Ez a legkedvezőbb eset az ujságirók sorsjátékának részvételénél, miután egv sorsjeg^gyel négy 20.000 koronás és egy 1 0 0 . 0 0 0 koronás
nyereményt lehet nyerni. Huzás m á r ho lnap k e d d e n , 1899. j a n u á r 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 kezolősége Budapest, IV. ker,, Kossuth Lajos-utcza 1. szám.

AZ ANKER"
élet- és járadékbiztositó-társaság

Magyarországi vezértépviselőség:

Budapest, VI,, Deák-tér 6.
Igazgatóság:

Béesf I./üdher Marktif.
(Anker-Hof)

A társaság saját fiázaiban.
Társasági vagyon 124- millió korona.
Biztositási állomány 4&O ntiiiió koronám
EskSS&i kifizetések összegs..... 2Q4- ntiiiió korona.

Ö l c s ó d i j a k . I HsókcteíezeííelBk biztositása
fe l tételek. [ háboru esetére pótdij nélkül.

Nagy nyereményoszíaiékok. ~9M|
Prospektussal és felviíágosüással szolgái a fenti- magyar-országi
vezérképYiselőség' (boYá ügynökségek iránti ajánlatok is intézen-

dök), Tálaimat a társaság kí

papir»
olcsón kaphatói
Czim a kiadóhivatalban.

hirdetések
felvétetnek lapunk kiadó-

hivatalában.

Born György
• világhirü regényei

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

neti Jeirás 13 kötetben.

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

zeklő nő. Regény 10 kötetben.

8 frt helyett, most csak 4 frt.
Megrendelhető :

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

Az ORSZÁGOS HIRLAP
hölgyközönségéhez!

a legszebb dnratnjság, a

Szerkeszti:
az „Országos Hiríap" divatlapja.

WOHL JAnkKA.

ilap szcpirodálr

fölüi-
meg.

jraráat

Divatlap" 22 összes magyar divatlapok közt a l ego lcsóbb.

Előfizetési ára évenkint 3 frt 60 kr., félévre 1 frt 80 kr., negyedévre 90 kr.
- HHJEESS iH^d ŝrezmeMty a»z Országos Hir»I»j2 előfizetőinek ! = - » » — -

A .Franczia DivsLíap* elöfizetési ára az Országos Hiríap előfizetőinek:

Egy érre 3 forint, félévre t forint SO krajczár, negyetiévre 75 krajczár.
Az Országos Hiríap és Franczia Divatlap együttes elöfizetési ára

Egy éwre 17 frt, félévre & frt SO kr, negyed évre & frt 25 kr, egy hóra t frt 4& kr.
Megrendelhető

5 f6RSZáQ3S HIRLAP1* kiadóhlvataiában f VIII., József-körut 65.
az ORSZÁGOS HÍRLAP kcríorgoQépen Budapest, Vili., József-körut 65. szám.


