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A vándorló rokonszenv.
Nem sok az, amit ma bizonyosan

lehet tudni. Még azt sem, hogy mi lesz
holnap. De az körülbelül kétségtelen,
hogy ahol mostan két ember találkozik,
az mind a keltö békét akar. Mert akárki
legyen: gazda, iparos vagy csak egysze-
rüen hazafi, ebböl a mostani helyzetböl
mindegyiknek van valami bánata. Az
egyiknek a vállalkozását nyomja a há-
boruság, a másiknak a kedélyét és sok
gyönyörüsége senkinek sem telhetik
benne, hogy minden elfutó nap letörül
valamit Magyarország komoly arczáról.
ilyenformán az emberek odakünn az or-
szágban nem azt lesik már, hogy mi-
csoda társasjátékkal mulatja magát a
parlament, hanem napról-napra fokozódó
érdeklödéssel figyelik, melyik párton tör-
tént valami lépés a béke irányában.
Szinte boszankodnak is, hogy ezeket a
lépéseket titok takarja s legfölebb az
újságokból lehet valamit megtudni. Min-
denki látni szeretne mostan, mert min-
denkinek forog valami érdeke a koczkán.
S talán nincs is rendjén, hogy ilyen
idökben az egész ország sötétben botor-
káljon s tiz-husz ember csináljon min-
dent. Ha az ujságok minden reggel ki
nem bocsátanának egy raj kombinácziót,
az ország talán még azt sem tudná,
hogy egyáltalán történik valami. A par-
lament üléseiböl ugyan nem táplálkoz-
hatnék a kiváncsiság.

Pedig egyéb várja itt a táplálékot,
nem a közönséges kiváncsiság. Az a

gazda, iparos és hazafi, aki együttvéve
az ország, s aki ezekben a napokban
nagyon takarékosan bánik a rokonszen-
vével. Nem adja oda senkinek huzamo-
sabb idöre, hanem minden elpazarolt
nap után visszaveszi, hogy a következö
napon megint csak annak nyujtsa, aki
legkomolyabb hajlandóságot mutatott a
béke iránt. Mert a béke neki a legfonto-
sabb s csak a béke barátainak juttat a
rokonszenvéböl. Ez sohasem látszott
meg világosabban, mint az utolsó napok-
ban. Hiába hivatkozott ez vagy az a
párt a nemzet többségének rokon-
szenvére ; mire a hivatkozás elhangzott,
már az a rokonszenv esetleg máshova
vándorolt. Csak annyinak kellett tör-
ténnie, hogy másutt egy szemernyivel
több hajlandóság mutatkozzék a békére.
Mint a haladó embert az árnyéka, bizto-
san követte ezt a hajlandóságot is az
ország rokonszenve. Lekötni pedig csak
ugy szóval vagy biztatással nem hagyta
magát.

De régebbröl is nyomon lehet ki-
sérni az ország rokonszenvének ezt a
vándorlását. Egészen bizonyos, hogy az
öszszel ez a rokonszenv a szabadelvü
pártot fogta körül s védte is, mint az
istenasszonyt a rózsafelhö. Mert akkor
a szabadelvü párt jelentette a békességet
és a rendet, holott az ellenzék minden
pártja áskálódott ellene. Hogy az ellen-
zék akkor mindenféle közjogi magyará-
zattal próbálta magát igazolni, az keve-
set használt. Mert a magyarázatok meg-
gyözhetnek politikusokat, de ugyan hány

politizálóra esik Magyarországon egy po-
litikus? A politizáló nemzet egy pilla-
natra se próbált a magyarázatok finom-
ságaiba mélyedni, hanem ment az ösz-
töne után s átfogta rokonszenvével a
béke és a rend embereit. Nem is tági-
tott mellölük, mig az emlékezetes Tisza-
lex miatt meg nem ijedt. Ekkor ugyanis
megint bebizonyosodott, hogy az ország
nem ereszkedik distinkcziókba. Minden
magyarázat daczára elfordult rokonszen-
vével, mert abban a javaslatban nem a
rend biztositását látta, hanem az ujabb
harczok anyagát. Akkor tehát a rokon-
szenv átvándorolt az ellenzékre s ugy
tett, mintha egész kényelmesen akarna
elhelyezkedni.

Nem adatott azonban neki pihenés.
Azon a napon, amikor a többség tábo-
rából az elsö komoly lépés történt a
béke felé, csak egy hunyoritásig tartott,
s az ország már ujra a többség védel-
mére sietett. Már megérezte, hogy annak
a léptei elöl kell az akadályokat elgör-
ditenie. Akik ebben az idöben csak egy
pillantással is gyanuba keveredtek, hogy
nem komolyan akarják a békét, kiestek
a rokonszenvböl. Ellenben akárki lát-
hatta, hogy az ország ekkor igen sze-
rencsés helyzetben volt, mert igazán
pártkülönbség nélkül foghatta rokonszen-
vébe minden fiát. Senki sem volt, aki
harczot hirdetett volna s aki talán sze-
rette volna, az, is okosabbnak gondolta,
ha meghuzza magát. Szinte ünnepi csönd
volt ekkor, arravaló, hogy a béke léptei-
nek közeledését figyelhesse mindenki.

A nagyszakállu Borcsánszky.
Irta: Mikszáth Kálmán. (6)

A föispán összeránczolta homlokát, vil-
lámok gyultak ki a szemeibens de az öregnek
a czinizmusa meglepte, erre nem volt el-
készülve, erre nem volt formulája. Ha az
öreg megijed, mentegetözni kezd, akkor le-
sújt, de az a rendületlen, az az indokolatlan
biztonság, amit Borcsánszky tanusitott, za-
varba hozta.

— Hát csak annyit mondok — szólt
magán eröt véve — hogy máskor legalább
becsukd a hivatalszobád ajtaját, mielött el-
távoznál !

— Miért? — kérdé az ártatlan te-
kintettel.

— Hogy az árvák ne szenvedjenek eset-
leg rövidséget.

— Az árvákra az isten vigyázza méltó-
ságos uram.

— De a vármegye is köteles egy kicsit
ügyelni! — mondá a föispán erös hangnyo-
mattal.

Borcsánszky elérzékenyült, ugy tett,
mintha köny rengedezne a pilláin erre a
szemrehányásra, vagy talán rengedezett is,
elövette zsebkendöjét és törülgetni kezdte
apró ravasz szemeit . .,

— Oh, in föispankam, in vezirem. Ki
adja nekem igazat, ha te se nem adsz ? Oh
én szeginy hangya. Mit szólják, idegenek, ha
te neked se jut eszedbe az én becsü mara-
dandó alkotásom: A r v a k e l d o r a d ó j a ,
kihez sehol a vilagon párja nincs.

— No, no, öreg, — kapált vissza a fö-
ispán, akinek a szive valóságos vajból van —
hiszen nem azért mondom, nem azért, hanem
a barátom (és itt rám mutatott) éjjel haza-
jövet nyitva látván a szobádat, bement és ezt
a csomó iratot elvitte onnan.

Az öreg rám nézett, azt hittem, dühös
lesz, ellenkezöleg mennyei derü fénylett arczán,
kétrét hajolt, a hasához kapott és kaczagott,
egyre csak kaczagott, hogy a könyei is
csurogtak.

— Oh, de fölsiges tréfa, oh, de kapitá-
lis egy tréfa, öcsém uram.

— Hát látod — sóhajtott fel a föispán,
énhozzám lépve. — Ilyenek. Szeretem öket.
Lehetetlen rájuk haragudni.

•
* *

Nevettem magamban befelé. Denique, a
vármegye nem javult, nem romlott, még min-
dig a régi, dac-zára a sok módositásnak, tol-
dásnak. Az emberanyag ugyanaz maradt, s az .

emberanyag kifog a holt betükön, melyeket
nagy provideálással egymás mellé raknak a
bölcs törvényhozók.

A kedélyes öreg ur érdekelni kezdett s
mikor eltávozott, sokat kérdezösködtem felöle
a föispántól:

— Mi az az árvák eldorádója?
— Az a Borcsánszky találmánya. Hanem

elöre megmondom, hogy nem az ujságok-
nak való.

A föispán aztán elbeszélte ad auras
amicas, hogy biz' itt nagy sikkasztások voltak
és most is elöfordulnak még az árvaszéknél.
Erre dolgozott ki Borcsánszky egy leleményes
elaborátumot, mely szerint a vármegye keze-
lésében vagyonukat vesztett árvákat maga a
vármegye fogadja gyermekeivé, fölneveli és
nagy beneficziumokban részesiti. Egy külön
alapot teremtett erre, és egy külön menedék-
házat tart fenn. A nemes fiukat iskolákba já-
ratja Selmeczbányán, a leányokat itthon
a menedékházban guvernántok nevelik. Mikor
a fiuk elvégzik iskoláikat, tehetségük szerinti
rangban a megyénél alkalmaztatnak azzal a
kötelezettséggel, hogy a menedékházbeli leá-
nyokból választanak feleséget, mire a nemes
vármegye még a staffirungot is megveszi, és
valahányszor választás esik a tisztikarba, egy-
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Főldnek hajolva hallgatóztak az emberek
s az ország teljes rokonszenvének vé-
delme alatt akkor is sugárzó arczczal
intettek egymásnak, ha csak egy is akadt
a hallgatózik között, aki azt állitotta,
hogy ö hallja a békét közeledni.

De mi lesz, ha a béke még sem
jön meg? Ha még bizonyos akadályok
elgördítését várja, mielőtt utnak akar in-
dulni? Ha egyáltalán csak olyan utra
bocsátkozik, ahol végesvégig biztositva
van meglepetések ellen ? Talán akkor a
politikusok kicsiny tábora megint magya-
rázatokba fog bocsátkozni? Az ugyan ke-
veset fog használni. A rokonszenv akkor
megint oda fog vándorolni, ahol a bé-
kére való komoly hajlandóságot találja,
mert a béke kell neki és nem magya-
rázatok. S az a két faktor, amelyről
egyedül bizonyos, hogy minden körül-
mények között a békét akarja: a korona
és a nemzet, föltétlenül azt a tábort fo-
gadja szimpátiájába, amely az utolsó
korlátnál is a békére mutat hajlandósá-
got. Hiába lesz ott a leglángolóbb men-
tegetőzés és a legfinomabb distinkczió,
mert a korona és a nemzet csak azt
fogja látni, hogy melyik oldalon keresk
azt a békességet, amelyre szomjazik. Az
utolsó állomáson a rokonszenv minden-
esetre annál fog megpihenni, aki a békét
komolyan kereste, és kereste azon az
egyetlen elfogadható alapon, amelyen a
korona is áll: az államraison parancsolta
szempontok alapján. Ilyen föltétel alatt,
de csakis ilyen föltétel alatt óhajthatjuk
mi is. Mert a pillanatnyi szükségből
rosszul kötött béke örök háboru elhin-
tője lehet.

Ott vagyunk-e" már vagy sem az
utolsó állomáson, azt senki sem tud-
hatja bizonyosan. lnkább igen, mint
nem. S azért vigyázat illik a fontos per-
ezekben. A korona békét akar, a nem-
zet nemkülönben s a maga rokonszen-
vével ott lebeg mind a kettő valahol a
pártok fölött. S talán nemsokára eldől,

hogy hova ereszkedik le a sokat vándo-
rolt rokonszenv? Ide? Oda? Minden-
esetre oda, ahol a lecsöngetés pillanatá-
ban még mindig csak a békére mutat-
kozott hajlandóság . . .

A politikai helyzet.
Holnap ismét kezdődnek a pourparler-k.

Szilágyi Dezső arról értesitette az est folya-
mán az ellenzéki pártokat, hogy holnap dél-
előtt fél tizenegy órára üljön össze a párt-
közi konferenczia, amelyben a kormánytól ma
vett üzenetet a kiküldött képviselőkkel közölni
fogják.

A kormány békepontozatai tehát ép oly
saisi lepel alatt vannak, mint az ellenzék
feltételei, melyek a különböző, forgalomba ke-
rült verziók daczára is még mindig teljes lé-
nyegükre nézve ismeretlenek.

Az összes politikai körök ugy fogják fel
már most a helyzetet, hogy ha a kormány a ki-
egyezés dolgában nem akar az ellenzéknek
nagyobb konczessziókat adni és ezenfelül ragasz-
kodik a házszabály revíziójához, akkor a bé-
két meghiusitottnak kell tekinteni.

Ez a vélemény általános.
A Ház tanácskozásaiban kétnapi szünet

állott be. E két nap alatt az ellenzéki béke-
bizottság tárgyalni fogja a kormány propozi-
czióit. A tárgyalások menetét ugy kontemplál-
ják, hogy akár visszautasításra, akár elfoga-
dásra találnak a kormány feltételei, a döntés
utolsó sorban ismét a koronáé és ezért a
kormány tagjai ujból fel fognak menni Bécsbe.

A nap politikai hireit a következőkben
foglaljuk össze:

(A kormány propoziczióinak közlése.)

Ma délután négy órakor történt meg a
honvédelmi miniszteri palotában a kormány
javaslatainak a disszidensek kezéhez való át-
nyujtása — a már ismert szczeneria mellett.
Egyfelől Bánffy, Lukács és Fejérváry — más-
felöl Szilágyi, Csáky és Andrássy.

A hivatalos aktus hamarosan be volt fe-
jezve s az azután megkezdődött amicalis be-
szélgetés során a disszidensek állitólag roppant

békülékenységet és a béke után való vágya-
kozást tanusitottak, de most is hangsulyozták,
hogy ök t i s z t á r a c s a k k ö z v e t í t ő k
és nem a maguk javaslatait hozták a mult-
koriban is.

Szilágyi igy szólt a miniszterelnökhöz :
- Mi csak postások vagyunk.
Mire a miniszterelnök mosolygott s eze-

ket jegyezte meg:
— Bocsáss meg, de téged már még se

tarthatlak egyszerü postásnak.
Hogy mi van a kormány javaslataiban,

nem tudják, de megbizható politikusok állitása
szerint a kormány az utolsó szavát mondta el
azokban, ugy, hogy nem engedhet propozi-
czióiból.

Ellenzéki forrásból jelentik erre nézve :
A disszidensek vezérei: Szilágyi Dezsö,

gróf Andrássy Gyula, gróf Csáky Albin ma
délután megjelentek a honvédelmi miniszteri
palotában, ahol báró Bánffy Dezső Lukács
László és báró Fejérváry Géza miniszterek
jelenlétében közölte velük szóbelileg a bécsi
megállapodások eredményét. A honvédelmi
palotában tartott értekezlet meglehető?
hosszura huzódott, ugy, hogy az ellenzéki
pártkörökben váró képviselők türelme erős
próbát állott ki. A disszidensek az est folya-
mán nem is közöltek az ellenzéki pártkörök
kel semmi egyebet, mint azt, hogy holnap
délelőtt féltizenegy órára a delegátusok gyül-
jenek össze a képviselőház elsö emeleti ter-
mében a kormány üzenetének átvételére. En-.
nek következtében holnap délelött fél tizen-
egy órára a pártközi értekezlet összeül. A
kormány álláspontjáról pozitiv mi sem hirlik.
az ellenzéki pártkörök pusztán kombinácziók-
kal foglalkoznak a bekövetkezhető esélyekkel
szemben.

•

Félhivatalosan jelentik:
Báró Bánffy Dezső miniszterelnök ma

délután fogadta Szilágyi Dezső, gróf Csáky
Albin és gróf Andrássy Gyula képviselőket
akikkel közölte azokat az elveket, amelyeknek
alapján a kormány a parlamenti helyzet or-
voslását czélzó tárgyalásokat folytatni hajlandó.
A nevezett képviselők a közlötteket ad refe-
rendum vették.

Az összejövetelt, tekintettel arra, hogy
báró Fejérváry Géza honvédelmi minisztel

ben lakodalmat is Űl a tekintetes muni-
czipium.

— De hisz ez kitűnő gondolat!
— Mindenesetre egy expediens.
— És mit szól ehhez a kormány ?
— A kormány nem is sejti; nincs pana-

szos. Sőt boldog, akinek a vagyonát elköltik,
mert akár leány, akár fiu, megvan a jövője
állapítva. Ha leány, okvetetlenül főkötö alá
kerül, ha férfi, ur lesz belőle. Az öreg formá-
lis jegyzéket, curiculum vitaet visz növendé-
keinkről és sokszor már előre el van hatá-
rozva, ki mi lesz és kit vesz el.

— Ördög teremtette, hiszen ez egy uj
világrend! Egy darab a XXV-ik századból!

A főispán vállat vont.
— Hja, a régi institucziókból nem élhe-

tünk, kénytelenek vagyunk a jövendők felé
gravitálni.

— Ezeket az árvákat szeretném látni.
— A fiukat már elvitték Selmeczre. A

leányokat megnézheted. Gyönyörüek vannak köz-
tük. Az egy kis zárda, a kihalt Luvinszky-
család kastélya, nagy kerttel, láthattad is a
város végén. Egy paradicsom, barátom, ahol
nem szabad más fiatal embernek mutatkoznia,
csak a két jogásznak, akik az idén végeztek.
Ezek innen fognak nősülni. De most még csak
joggyakornokok. Kérd meg az öreget és el-

visz oda.

— Aztán igazán nem szabad oda más-
nak belépni ?

— Nem.
— Te se jársz oda ?
— Nem.
A szeme közé néztem a főispánnak,

félig tréfás, de alapjában mégis átható és für-
késző tekintettel. Megzavarodva sütötte le a
fejét.

— Ej, ej selyma ! Ezek a virágok abban a
Luvinszky-kertben nagyon gyanusak . . .

— Hogy érted azt?
— A főispán nagy ur. És természetesen

despota. Ha egyik-másik virágra kedve támad,
nem téphet közülök ?

Elhárító mozdulatot tett a kezével.
— Oh, te bolond ! Majd adna nekem a

vén Borcsánszky!
Megfenyegettem a két ujjammal:
— Nono. Azért nem merted ma meg-

szidni !
Nevetett és jól hátba ütött.
— Ugyan, hogy tudsz ilyeneket kitalálni ?
— Hát ugy gondoltam, hogy az ember

folyton javítja és bővíti az efféle intézménye-
ket. Nem olvastad te Macaulayt, hogy a leg-
szebb almákat mindig György király ette meg,
akárkinek az almafáján termettek.

— Csakhogy én nem vagyok se szen-
vedélyes almaevő, se György király.

Folytatása következik.

A Gyurkovics-lányok.
(Herczeg Ferencz darabja. Bemutatta a Magyar Szinház

1899. január 17-ikén.)
A Gyurkovics-lányok azok a fehér kis szü-

zek, akik virágot szórtak a Herczeg Ferencz - ut-
jára, amikor diadalív alatt bevonult az irodalomba.

Csudálatos, hogy ezeket a lányokat, akik ott
sugtak-bugtak körülöttünk, Herczeg Ferencz előtt
nem vette észre senki. A Gyurkovics-tipus az iro-
dalomban az ő legszemélyesebb kreácziója. Az se
nem a német „höhere Tochter," se nem a fran-
czia félszűz: amannál fiusabb, ennél meg leá-
nyosabb.

A mi irónk — mondaná Stettenheim, a szó-
játék hazardőrje — volt az a mesebeli Herczeg,
aki ezeket a csipkerózsákat fölkutatta és bemu-
tatta a társaságnak. Először a novellisztikában,
most a szinpadon. Az az ifju rózsapir, amely
a Gyurkovics-lányok homlokáról köszöntött, amikor
a szerencsés apa „bevezette" öket, ma, hogy ujra
találkozunk velők, már nem ég ott a fehér arcz-
bőrön: ami kár is, nem is. Tényleg ma már mind
a heten tul vannak az első lámpalázon, mert azóta
a magyar irodalom bálkirálynői lettek.

De a mai viszontlátásnál arczuk és hangjuk
ép oly behizelgő volt, mint első találkozáskor. És
ha egy-egy ötletüket Herczeg már ezelőtt is elmesélte
nékünk és most ujra elmeséli, ezen ne csudálkoz-
zunk, hisz igy tesz minden büszke apa, akinek
beczézett gyermekei vannak : elmondja az embe-
reknek minden alkalommal a kicsikék csuda-
tetteit és nem bánja, ha ismétlésekbe esik is.
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meghülés következtében szobában kénytelen
maradni, a honvédelmi miniszteriumban tartot-
ták, és azon az emlitett két miniszteren kivül
Lukács László pénzügyminiszter is megjelent.

(A főrendiház ülése.)

A főrendek holnapi ülésének, hir szerint,
ez lesz a lefolyása:

Vaszary Kolozs fog beszélni s felvilágo-
sitást fog kérni a kormánytól arra vonatko-
zóan, hogy miért következett be az ex-lex s
mit tesz a kormány annak megszüntetésére.

Erre a miniszterelnök nyilatkozni fog.
Amennyiben e nyilatkozat kielégitőnek

nem találtatnék, mások is hozzászólnak majd
a kérdéshez s a vita esetleg holnaputánra is
kiterjedhet.

Közvetlenül Bánffy után az egyik Andrássy,
Aladár gróf fog beszélni, aki egy felirati ja-
vaslatot akar beterjeszteni, melynek tartalma
szerint a főrendek ő felségét arra kérnék meg,
hogy az általuk veszedelmesnek felismert tör-
vényen kívüli helyzetnek mielőbb való meg-
szüntetésére a kellő intézkedéseket elrendelje.

Ezt az esetleges inditványt, a házszabá-
lyok értelmében írásba foglalva az inditványo-
zón kivül még négy főrendiházi tag aláírásá-
val fogják benyujtani. Az inditvány indokolá-
sára ülés lesz kitüzendő, amelyben annak
esetleges kinyomatását, a bizottsághoz való
utasítását fogják elhatározni és érdemleges
tárgyalás czéljából a házszabályokban körülírt
három nap után nyilvános ülést hivnak össze.
Nincs kizárva tehát annak a lehetősége, hogy
a holnapi ülés után a förendiház m é g p é n -
t e k e n é s a j ö v ő h é t f ő n n y i l v á -
n o s ü l é s t t a r t .

A holnapi ülésen az elnöki széket báró
Vay Béla alelnök fogja elfoglalni, minthogy
gróf Károlyi Tibor elnök az öt ért nagy csa-
ládi gyászeset miatt nem vesz részt az ülésen.

Az ujabbi időben a főrendek ismételten
tartottak bizalmas értekezleteket, melyeken a
holnapi ülésben követendö magatartásra nézve
történtek megállapodások. Igy, értesülésünk
szerint, gróf Andrássy Aladár házánál ma is
volt egy ilyen konferenczia.

(A formula.)
Megbizható hirek szerint a k o r o n a

s z ó s z e r i n t e l f o g a d t a a S z é l l
K á l m á n f o r m u l á j á t s a kormány
ma ezt nyujtotta át a disszidenseknek az ellen-
zékkel való közlés czéljából.

A formula tartalmáról ma sem lehet
még positivumot mondani, de igen beavatott
helyről igy nyilatkoznak:

— Aki elfogadja a mai tényleges hely-
zetet, annak okvetlenül el kell fogadnia Széll
formuláját, mert abban az önálló vámterület-
hez való jog oly energikusan van kiemelve,
megvilágítva és ujból is fentartva, hogy annál
többet senkinek sem kell kívánnia.

(A házszabályok.)

Ezért ugy tartják, hogy a helyzet suly-
pontját ma már nem a kiegyezés, hanem a
házszabályok módosítása képezi. Ehhez fog az
ellenzék legnehezebben hozzájárulni, noha so-
kan reménylik, hogy az ellenzék megteszi ezt
i s ; meg semmivel sem indokolhatná, hogy
miért ragaszkodik a technikai obstrukczió ne-
vetségességeihez, melyek a parlament minden
komolyságát megszűntetik. Már pedig csak
ezek megszüntetéséről és a 204. szakasz he-
lyes értelmének megállapításáról van szó.

(Hangulatok.)
Hogy a hangulat milyen ? Erős a hajlan-

dóság a békére és nagy a vágy utána. Ha-
nem azért ugy vélik, hogy legjobb esetben is
még két hétig is eltart az alkudozás.

Ezenfelül pedig — sokat beszélnek igen
komoly formában is a választásokról. Beszélik,
hogy sok ellenzéki képviselő már is leutazott
a kerületébe. Söt beszélik már, hol lép fel
Apponyi, Horánszky. Már anekdotája is van
az uj választásnak.

Páder Rezsőnek azt mondta ma valaki a
Ház folyosóján, hogy gróf Széchenyi Manó lép
fel a kerületében ; ami, hir szerint, nagyon
rosszul hatott a néppárti atyára — lévén az
á latere miniszter a kerületben a legnagyobb
birtokos.

Ellenzéki körökben majdnem semmi han-
gulat sincs.

Számosan az ellenzéki képviselők közül
a két napi szünetet arra használják fel, hogy
kerületeikbe utaznak, de a pártvezetőségek
intézkedtek, hogy a pénteki ülésen az ellen-

Pedig a Gyurkovics-lányok nem is "kicsí-
kék." Amint Herczeg megrajzolta öket, méltókká
lettek a legnagyobb irodalmi sikerre. Ismerjük,
Herczeg látta meg öket egész tipikus jellegükben
elöször. Mikor velük föllépett, az az érzésünk volt,
hogy a magyar irói szem látóereje megnőtt. Ezen
az optikai erőpróbán felül Herczeg megvesztegetett
elbeszélő hangjának charme-jával, megvesz-
tegetett azzal, hogy rajza amilyen éles, olyan
puha volt; hogy alakjai nem voltak kolorisztiku-
sok és arczuk mégis a napsugár természetes színei-
ben játszott ; hogy sülje, amily kevéssé volt pipe-
rézett, oly nagy mértékben volt elegáns. Főként
pedig aszal, hogy egyáltalán volt stílje.

Herczeg tehát a Gyurkovics-lányait a desz-
kákra vitte. A mostaninál jobb időpontot erre nem
Választhatott. Napjainkban a színházak nem min-
denkor tudják fogadni vendégeiket. Ám vezesse-
nek he néha a hálószobákba és a fumoirokba (nem
vagyunk semmi jónak sem elrontói), de hébe-
korba tiszteljenek meg egy székkel a szalonban is.

Fáradtak vagyunk a sok boudoir-élvezettöl
és gyónni szeretnénk.

A Magyar Szinház a mai estével megnyilt a
leányoknak is. A korszakoknak — jól tudjuk —
változnak nemcsak az íróik, hanem, a közönségeik
is. A század elején irtak a hajadonoknak. a szá-
zad közepén az asszonyoknak, a század végén a
félhajadonoknak és félasszonyoknak. Ezen a ter-
mészetes renden nem lehet változtatni, de jól fog

sni, ha egy ideig (és a „Gyurkovics lányok" mai

sikeréből itélve hosszu ideig) a leányszoba gyöngy-
virág-illata is belé fog vegyülni a mai szinpadi
atmoszférába.

A közönség ma este vidám és sugárzó
arczczal hallgatta mennyi kedves furfanggal kül-
dik főkötő alá a Gyurkovics-lányok kőzül a négy
idősebbet (mindegyik felvonásban egyet) és sze-
relmesen hivta a szerzőt a lámpák elé. A siker
zajos és őszinte volt. Részünkről ehhez csak annyit
akarunk hozzátenni, hogy a második felvonás hely-
zet-vigság és technika tekintetében a legjobbak
kőzül valo, amelyeket magyar vígjátékban láttunk.

A hét Gyurkovics-leány kőzül Somló Emma
— mint prima inter n o n pares — beszélt egye-
dül a maga és a darab szivéből. Ajkáról a szó
mint a csermely oly barátságosan és melodikusan
csobogott. Tetszett nékünk Szilassy Róza mint
Gyurkovics-mama is és szeretetreméltó élénkséggel
játszott Ráthonyi. A többi szereplőnek idegen volt
ez a levegő, amely nem a japán teaházak gőze.
Amit a Gyurkovics-lányok az anyjuktól hozomá-
nyul kapnak, ugyanezt kell a szinpadra is maguk-
kal hozniok, a ripszgarniturát és a baraczklek-
várt: ennek a csendéletnek a hangulatát.

A darab sikere ennek daczára, mint mond-
tuk, igen nagy volt. A Gyurkovics-lányok Hercze-
get másodszor is diadalra segitették; novella- és
drámaírói pályáján nyilván ezért forrott ő velük
annyira össze: ugy, mint a szobor azokkal a grá-
cziákkal, amelyek az ő egyéniségét kifejtik és a
koszorut fölnyujtják néki. m. g.

zék teljes számban együtt legyen a fővá-
rosban.

Eczélból aláírásokat is gyüjtöttek, me-
lyek szerint az aláírók kötelezik magukat,
hogy pénteken reggel ismét a Ház ülésén
lesznek.

Az itthon maradtak a klubokban az el-
terjedt kombinácziókkal foglalkoztak. Sok hi-
telre talált az a verzió, hogy a kormány-
párt az ellenzéki békefeltételek között a ku-
r i a i b í r á s k o d á s r a vonatkozót tartja
akczeptábilisnak és hogy ez biztositva lehet —
ha az ellenzék ezzel szemben a kormány fel-
tételéit a magévá teszi.

A pártvezérek ma csak nagyon rövid
ideig tartózkodtak a klubokban, mert Szilágyi
üzenetét várták. Erröl azonban a késő esti
órákig mi hir sem érkezett a pártkörökbe.

A „Kel. Ért." egyik munkatársának al-
kalma volt a pártközi konferenczia egyik tag-
jával beszélni, aki kijelentette, hogy elkövet-
nek ezután is mindent a parlamenti helyzet
szanálására, de csupán és kizárólag az ország
érdekeinek sérelme nélkül. Mihelyt azt tapasz-
talják, hogy a béke megkötésére irányuló tö-
rekvés nem komoly és a kormány csupán az
ország érdekeinek feláldozásával vagy meg-
csorbításával véli az ellenzéket czéljainak
megnyerni, a tanácskozásokat azonnal meg-
szakítják. Mégis azt remélik, hogy a kormány
a végletekig nem megy és az országgyűlést
törvénytelenül fel nem oszlatja.

(Egy sürgöny.)

A „Magyarország" ma egy ujdonságot közöl,
hogy szentmártoni R a d ó Kálmán a kormánypárti
ugynevezett „Drechsler-társaság" nevében sürgönyt
küldött volna Bécsbe Bánffynak, melyben a mi-
niszterelnököt a hetven vacsoráié képviselő tántorít-
hatatlan bizalmáról — recte ; a háborura való
hajlandóságáról— értesitette. Ebből csak annyi
igaz, hogy a Drechsler-társaság nevében és meg-
bizásából R a d ó pénteken este a kormány kine-
vezésének négyéves fordulója alkalmából küldött
üdvözlő, sürgönyt a kormánynak, de . nem Bécsbe,
hanem a budavári miniszterelnöki palotába.

Ugyane tárgyban a „Bud. .Tud." a követke-
zöket közli:

Egy, a „Magyarország"-ban ma este meg-
jelent hirre vonatkozólag, amely szerint R a d ó
Kálmán képviselő hetven képviselőtársa nevében
a kormányhoz Bécsbe sürgönyt intézett volna,
amelyben a miniszterelnököt az összegyűlt képvise-
lők teljes és tántoríthatatlan bizalmáról biztositot-
ták, a következő felvilágositást nyerjük :

Mint minden pénteken, ugy a mult
pénteken is a Drechsler-vendéglöben vacso-
rált a szabadelvü párt számos — 80—100
— tagja, akik, megemlékezvén arról, hogy
a miniszterelnök ugyanaz nap ünnepli mi-
nisztertársai körében a miniszterelnöki pa-
lotában a kabinet megalakulásának negyedik
évfordulóját, elhatározták, hogy a miniszter-
elnökhöz ez alkalomból a budavári minisz-
terelnöki palotába üdvözlő táviratot intéz-
nek. Minthogy a távirati űrlapra valamennyi
képviselő neve rá nem fért volna, megbíz-
ták szentmártoni Radó Kálmánt, hogy ö
irja alá a jelenlevők nevében a táviratot.
Megjegyzendő, hogy abban politikáról egy
szó sem volt.

(Asbóth János kilépése.)
Sopronból irják: Asbóth János, Sopron-

megye nagymartom kerületének néppárti program-
mal megválasztott képviselője, közelebbről — mint
tudvalevő dolog — a néppártból kilépett. Kilépé-
sének okait Asbóth a napokban közölte választói-
val, kik e kilépését tudomásul vették s okait helye-
selve, a magukévá tették.

(Az obstrukczió ellen.)
Szerep község polgársága e hónap 15-én

tartott népgyüléséből a következő nyilatkozatot in-
tézte báró Podmaniczky Frigyeshez, az ország-
gyülési szabadelvü párt elnökéhez :

Alólirott Szerep községi szabadelvü polgárok
hónapok óta nézzük — nem politikai, hanem a
józan ész szemeivel — azt az áldatlan s az egész
országra óriásilag káros következményekkel járó
harczot, ami a képviselőházban folyik; fájdalommal
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látjuk, hogy az obstrukczió a Ház tevékenységét
megbénította annyira, hogy emiatt — többek kö-
tőit — az 1848-iki törvénynek azon vivmánya is,
hogy az országgyülés elnökét maga választhatja
— meghiúsítható.

Midőn azért hazafiui aggodalmaink közepette
az obstrukcziót a leghatározottabban elítéljük,
egyben a kormány és szabadelvü pártnak, azzal
szemben tanusitott magatartásáért bizalmat sza-
vazunk s kérjük, hogy minden törvényes eszköz-
zel oda hasson, miszerint e kóros állapot ne csak
megszüntettessék, hanem jövőre a sok tekintetben
Lazánk alkotmányait is fenyegető eljárásnak egy-
ezer s mindenkorra eleje Tétessék.

Kelt s aláiratott Szerepen 1899. évi január
hó 15-én tartott népgyülésben.

(Következnek az aláírások.)

Prognózis.

Nagyon zavaros a béke ügye. Kiszámít-
hatatlanok a chanceai. Száli és ereszkedik a
reménység, mint a barometrum kénesöje vi-
haros időkben.

Mindennap más a helyzet, mindennap
mások a kilátások. Szóval azt el se lehet
mondani, hogy mennyi a kilátás a kibontako-
zásra, mennyit javult, vagy rosszabbodott.
Olyan finomak a nuance-ok, hogy azt csak
számokkal, perczentekben lehet kifejezni, mint
a bor szesztartalmát.

Hogy mindennap ez irányban is teljesen
tájékozzuk az országot, azért nyitottuk a béke-
tárgyalások idejére ezt az ideiglenes rovatot,
amely mindennap összehasonlító számokkal
tünteti föl a békekilátásokat.

Békekilátásoki
Tagnap Ma

(január 16.) (január 17.)
23% 30%

A vasárnap epilogusa.
(A képviselőház mai ülése.)

Nyolcz napirend előtt való felszólalással
akarta az ellenzék ma az obstrukczió techni-
káját tarkítani. A Ház többsége az ellenzéknek
ez óhajtását nem tartotta teljesithetőnek. Ebböl
nyolcz névszerint való szavazás támadt, de
ezek majd csak valahol a hét végén fognak
elintézödni, mert holnap és holnapután szüne-
tet tart az ülés, ma pedig még régibb név-
szerinti szavazásokat kellett elintézni. Az ülés
végén sürgős interpellácziók kerültek napi-
rendre. Kettő ezek kőzül Neszmély Arthur
ujságirónak a rendőrséggel támadt ügyére vo-
natkozott. Polónyi Géza és Pichler Győző
szokatlan melegséggel védelmezték a megtáma-
dott hirlapiró ügyét. A harmadik interpellá-
cziót Buzáth Ferencz terjesztette néhány gyár
kilakoltatása iránt.

Az ülés igy folyt l e :

(Névszerinti szavazások.)
Madarász József elnök bejelenti, hogy Bolgár

Ferencz, Hock János, Wittmann János, Horánszky
Nándor, Hentaller Lajos, Kubik Béla, Makfalvay a
napirend előtt szót kértek, ő azonban nem engedte
meg. (Helyeslés jobbról.) Kérdi, megengedi-e a Ház
a nevezett képviselőknek a fölszólalást? (Felkiál-
tások jobbról: Nem !) Ha nem engedi meg . . .

Horánszky Nándor benyujtja a névszerinti
szavazást kérő ivet. (Derültség és taps a jobb-
oldalon.)

Az elnök: Bolgár, Hock, Horánszky, Witt-
mann, Hentaller, Makfalvay és Kubik képviselők
felszólalásaik dolgában névszerinti szavazást kértek.
Mielőtt a szavazást elrendelné, arra figyelmezteti a
képviselőket, hogy a házszabályok szerint husz
jelenlevő képviselő kérhet névszerinti szavazást,
tehát ne három vagy nyolcz képviselő szavazzon.
(Fölkiáltások a szélsöbalon: Nincs benne !) Figyel-
mezteti a képviselöket, hogy minden jelenlevő tar-
tozik szavazni.

Az elnök elrendeli a névszerinti szavazást:
megengedi-e a Ház Ivánkának, hogy napirend
elött fölszólaljon. (Ivánka, valamint Blaskovich

a napirend elött való szólást még e hónap tizen-
harmadikán kérték.)

A Ház 114 szóval § ellenében elutasitotta
Ivánka kérelmét. Azután Blaskovich Ferencz ha-
sonló kérelme dolgában szavazott s azt 125 szó-
val 10 ellenében elvetette. 118 szóval 16 ellenében
elutasították Bolgár Ferencz mai kérelmét is, hogy
a napirend előtt felszólalhasson,

(Szünet)
Az elnök a napirendre nézve inditványozza,

hogy tekintettel a förendiház ülésére, a képviselő-
házban holnap és holnapután ülés ne legyen és a
pénteken tiz órakor tartandó ülés napirendjén le-
gyen a mai ülés napirendje. A Ház elfogadja.

(A megtámadott ujságiró Ugy*.)

Polónyi G é n Interpellácziójában elmondja,
hogy vasárnap népgyülés volt Budapesten, ennél-
fogva rendőri brutalitás is volt Amióta Perczel a
belügyminiszter, azóta rendszerré vált, hogy az el-
lenzéki népgyüléseken résztvevőket agyonbotozzák.
A törvény szerint azt a rendőrt, aki a polgárokat
bántalmazza, fél évig terjedhető fogsággal lehet
büntetni. De még nem volt eset arra, hogy rend-
őrt megbüntettek volna. Párisban a julius 14-diki
népünnep azzal kezdődik, hogy a rendőrök elvo-
nulnak posztjukról. Nálunk gyalog- és lovasrend-
őrökkel veszik körül a népet, hogy szétveressék,
bántalmazzák. Az eset, melyről szó van, ez: Egy
hírlapíróról van szó, aki tisztességes, derék mun-
kása a hírlapirodalomnak: Neszmély Arthurról, aki
testi hibája, sántasága folytán sem alkalmas arra,
hogy valami nagy utczai főlforgató legyen.

Az ő esete csak egy eset a sok kő
zül. Ez esetek tipikus jellegüek és a pol-
gárság elfordul a rendőrségtől, mely a törvény vi-
lágos tilalma ellenére botozza, Ütlegeli, pofozza
gyermekeinket, aztán még a bántalmazottakat
büntetik meg. Az ilyen rendőrség megvetésre méltó,
És vérlázitó, hogy magyar emberek ezt türik. Az
igazságügyminiszter ezt elnézi, ne csodálja tehát,
ha majd az ő bőrét kérik számon. (Nagy zaj jobb-
ről.) ő még bizik abban, hogy a kormány elégté-
telt ad. (Derültség a baloldalról.) ö bizik, mert
különben más eszközökhöz nyúlna. (Ellentmondás
jobbról.) Hát parlamentáris eszközhöz, bár az ilyen
inparlamentáris kormány ellen minden eszköz jó.
(Zaj.) Interpellácziójában kérdezi a belügyminiszter-
től: van-e tudomása Neszmély Arthur brutális bán-
talmaztatásáról és az oly dolgok elkerülése érdekében
hajlandó-e a miniszter kitanittatni a rendőrséget
tisztességesebb bánásmódra; Sajó rendőrkapitány
ellen indit-e fegyelmi vizsgálatot és ez időre fel-
függeszti-e és a kőzvádló hivatalos hatalommal
való visszaélés miatt megtette-e kötelességét ? Vé-
gezetül megemlíti, hogy Neszmély Arthurt a rend-
őrség ma tizenegy órára beczitálta — vádlottul.
(Magy zaj, derültség balfelől.) Reméli, hogy a mi-
niszter ez interpelláczióra azonnal fog felelni. (He-
lyeslés a baloldalon)

Pichler Győző mielőtt kérdésére tér, némely
homályos dologban kér felvilágositást. Visszatér
egyik interpellácziójára, melyben Bérczi kapitány
ügyéről szólt, amikor a miniszter kijelentette, hogy
a Bérczi ellen való vádak alaptalanok, sőt Bérczi
sajtópört is inditott. Ö kivánta, hogy az a sajtópör
tisztázza a rendőrséget. A sajtótárgyalást kitüzték
1898. október 18-ára, és néhány nappal a sajtópör
előtt megjelent egy tizennégysoros nyilatkozat a
vádlottól, melyben sajnálatát jelenti ki vádjaiért
és Bérczi ennek folytán a sajtópört visszavonta.
(Derültség.) Micsoda gondolatokat támaszt a kö-
zönségben az, hogy ez az ember, aki a rendőrsé-
get hónapokon keresztül meghurczolta, azóta két
bérkocsi-szám tulajdonosa. (Zaj a baloldalon.) E
két kocsiszámot a sajtópör előtt elvonták tőle, a
nyilatkozat után visszaadták neki. Sőt főltalálták
neki a repülő orfeumot és megadták neki rája a jogot
(Felkiáltások: Mi az?) Eddig csak stabil orfeumra ad-
tak jogot, ez az orfeum játszhat a fővárosban akárhol,
ma az egyik utczában, holnap a másikban. Mulatságos
nagyon a repülő orfeum kiváltságos joga a két ko-
csiszámmal együtt — a boldog tulajdonos ismert
röpiratai után. A miniszter azt mondta, hogy a
rendőrség a sajtópörben tisztázza magát, hát igy

tisztázta. A Neszmély esetére térve, elmondja,
hogy mikor a megkinzott ember botja hiján menni
nem tudott, négy-öt rendőr áthurczolta az ut má-
sik felére, a Népszínházig, a lovasrendőrök közé.
(Fölkiáltások: Gazság! Nagy zaj a baloldalon.) A
lovasrendőrökről is van szava. Ezek a letartózta-
tottakat ugy viszik be, hogy az egyik lovasrendőr
megkapja az egyik kezét, a másik a másik kezét s
igy hurczolták. Interpellácziójában kérdi a belügymi-
nisztertől: van-e tudomása Neszmély esetéről és
szigoru vizsgálatot kér. (Helyeslés az ellenzéken.)

AB elnök : Az interpellácziókat a Ház kiadja
a belügyminiszternek.

(Még egy Interpelláczió.)
Buzáth Ferencz ezt az interpellácziót intézi

a belügyminiszterhez : Mivel a főváros területén
sok oly régi időből fenmaradó gyártelep van, me-
lyek ma már a legélénkebb helyekre kerültek s
ott a levegőt fertőztetik, a környéken a lakást lehe-
tetlenné teszik (Ilyen például a Gschwindt-gyár is
a József-köruton), kérdi : szándékozik-e intéz-
kedni, hogy e türhetetlen közegészségügyi állapot
megszünjék ?

KÜLFÖLD.
A nyelvrendelei. Bécsi tudósitónk mondja

le nekünk telefonon: Az igazságügyminiszte-
rium ma a csehországi biróságokhoz egy ren-
deletet intézett, amelyben tudtára adja, hogy
a német-cseh nyelvkérdésben hozott legutóbbi
felsőbirósági itélet ezt a kérdést teljesen meg-
oldotta és ennek alapján a nyelvrendeletek
érvényessége kétségen kivül áll.

Az obstruáló Reichsrath.
(Távirati tudósitás.)

Az osztrák képviselőház mai ülése elé
nagy várakozással néztek, mert uj botrányok
voltak tervezve. A mai nap azonban nem
felelt meg ,e várakozásoknak. Az uj ülésszak
meglehetős nyugodtan nyilt meg. Az obstruk-
czió azonban már ma jelentkezett, mert az
ellenzéki pártok az inditványok hosszu soro-
zatát terjesztette be, ami egy ép oly hosszu
sorozat névszerint való szavazásra nyujt
kilátást.

Az ülés egyébként igy folyt b e :
Bécs, január 17.

A miniszterelnök a Ház elnökségéhez intézett
átiratban v i s s z a v o n j a a kereskedelmi- és
váraszövetség meghosszabbításáról, a bankszaba-
dalomról és a kvótáról szóló javaslatokat.

A bejelentések között van dr. Fanke-nak
(német haladópart) és társainak az az inditványa,
hogy az egész minisztériumot helyezzék vád alá a
költségvetési és kiegyezési provizórium tárgyában
deczember 30-án kibocsátott császári rendeletek
miatt

Az elnök meleg szavakkal emlékezik meg
gróf Falkenhayn miniszter haláláról.

A német néppárt és a német haladópárt
tagjai a beszéd elött kivonulnak a teremből. Mikor
visszajönnek, a jobboldal pfuj-kiáltásokkal fo-
gagja öket.

Kaiser (német néppárt) azt inditványozza,
hogy egy peticziót egész terjedelmében vegyenek
fel a gyorsirói jegyzőkönyvbe és erről névszerinti
szavazást kér.

• A német néppárt, a német haladópárt és
Schönererék támogatják az inditványt, mire meg-
kezdődik a névszerinti szavazás.

Délután két óráig öt névszerinti szavazás
volt a legjelentéktelenebb inditványok felett. Igy
Kaiser névszerinti szavazást kért egy cseh mun-
kás-kérvénye felett, aki az államtól ezer forint szub-
vencziót kér. Lämisch névszerintit indítványozott
afölött, hogy a Ház tagjainak névsorát Falkenhayn
halála miatt korrigálják.

A szavazások után az elnök a mai ülést be
akarta zárni és inditványozta, hogy a holnapi ülé-
sen a napirendet tárgyalják. Ez ellen Kaiser,
Pergelt és Schönerer tiltakoznak, mert azt akar-
ják, hogy ne az ujonczozási javaslat, hanem a
miniszterek vád alá helyezésére vonatkozó indit-
vány tüzessék ki tárgyalásra,
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Az elnök kijelenti, hogy az ujonczozási ja-
vaslat tárgyalását állami szükségletnek tartja. (Vi-
haros ellenmondás balfelől és felkiáltások : Nem
kell ily állami szükséglet!)

A németeknek már -a Németországgal való
szövetség tekintetéből is pártolniuk kellene ezt a
javaslatot. (Megujuló zajos ellenmondás és gunyos
nevetés a baloldalon.)

A Ház az elnök inditványát fogadja el, mire
az ülés véget ér. Legközelebbi ülés csütörtökön.

A mai ülés után a jobboldal parlamen-
táris végrehajtó bizottsága ülést tartott, ame-
lyen résztvett gróf Thun is. Arai a baloldalt
illeti, ellenére annak, hogy nem minden része
ért egyet az obstrukczió kérdésében, mégis a
klubok elnökei konferencziákat fognak tartani,
hogy esetről-esetre egyesüljenek a közös kér-
dések felett való határozás végett. Különben
a keresztény-szocziálista párt és a Mautner-
csoport jóakaratu passzivitásban lesz, ameny-
nyiben inditványt ugyan nem fog beadni, de
a névszerinti szavazásban részt vesz. Azt hi-
szik, hogy tekintettel az obstrukczióra, kettős
üléseket fog a Reichsrath tartani.

TÁVIRATOK.
Kihallgatás Ferencz Ferdinand főherczegnél.

Bécs, január 17. Ferencz Ferdinand főher-
czegnél ma kihallgatáson voltak : Krieghammer kö-
zös hadügyminiszter, Liechtenstein herczeg fö-
udvarmester, Prazak, Gautsch, Bilinski ás Bittner
volt miniszterek és Schönborn, a közigazgatási bi-
róság elnöke.

A király ezredtulajdonosi jubileuma.
B é c s , január 17. A porosz tiszti kül-

döttség Schwartzkoppen ezredes vezetése alatt
ma este ideérkezett; a pályaudvaron gróf
I.edochowski vezérkari százados fogadta öket, akit
diszszolgálatra a küldöttséghez kirendeltek. A
küldöttség tagjai, mint ö felsége vendégei a
Hofburgba szállanak.

A Dreyfus-pör revíziója.

Páris, január 17. Quesnay de Beaure-
pairet ma kihallgatja a Bard-Picquart-ügyben
kiküldött birói vizsgálóbizottság. A „Matin"
értesülése szerint a Dreyfus-pör revíziója ügyé-
ben f e b r u á r 1 5 - i k e e l ö t t f o g n a k
d ö n t e n i .

Páris, január 17. Cabanes ügyvéd azt
állitja, hogy Esterházy holnap valószinüleg
Párisba érkezik.

Inczidensek a horvát országgyűlésben.
Zágráb, január 17. A horvát tartománygyü-

lés mai ülésén Rubetics (koaliczió) megemlékezik
a genfi anarchista-bűntettről és figyelmezteti a
törvényhozást azokra a veszedelmekre, amelyeket
ez az irány az államra hoz. Kifejti, hogy az anar-
chizmus már Horvátországban is fellép és óvó-
szerül a katholikus felekezeti iskolát ajánlja ellene.
Ebből a szempontból bírálja a nép-, közép- és fő-
iskolákat, majd áttér a kormány egyházellenes
magatartására, amely a miniszteriumnak a pap-
sággal szemben való eljárásából tünik ki. Szemére
veti a kormánynak, hogy meghiúsította Stadlernek
zágrábi érsekké való kinevezését és isten kegyel-
mét "látja abban, hogy a kormány akarat ellenére
vagy legalább akarata nélkül Posilovicsot nevez-
ték ki. Szemére veti továbbá a kormánynak, hogy
csak a maga rendszerének hiveit nevezi ki kano-
nokokká.

Starcsevícs : Hát ön hogyan lett kanonokká?
Rubetics : Az merő véletlen volt.
Szóló azután szóba hozza a Posilovics kör-

utja alkalmával történt varasdi eseményeket és a
hatóságoknak a papsággal szemben való magatar-

tását. Majd elpanaszolja, hogy mar az iskolákban
is elnyomják a horvát nemzeti érzést és az ifju-
ság hazafiságának minden megnyilatkozását. A
költségvetést nem szavazza meg.

Báró Rukavina (koaliczió) a bán állitólagos
novi-marofi beszélgetéséből indul ki. Késöbb meg

kísérli a hadsereg belevonását a vitába, de az
elnök ezt nem engedi meg.

Rukavina azután konstatálja a jogpárt és
az obzorpárt koalicziójának fönnállását mindkét
párt programmjának föntartásával. Felszólítja a
tartománygyülési, hogy a b á n t v á d a l á he-
l y e z z e (Jobbról: Ohó !) a h o r v á t n e m -
z e t m e g b e c s t e l e n i t é s e m i a t t . (Mél-
tatlankodás a jobboldalon).

Az elnök rendreutasitja a szónokot.
Rukavina : Horvátország ellen való árulás

miatt, a horvátok ellen a szerbekkel való össze-
esküvés miatt és idegen jószágnak pénzbüntetések
czimén való elrablása miatt.

Az elnök erre az ország feje ellen való
illetlen kifejezések miatt megvonja Rukavinától a
szót. (Helyeslés jobbról.)

A legközelebbi ülés csütörtökön lesz.

Német-franczia közeledés.
Páris, január 17. Ernest Daudet azt mondja

a „Gaulois"-ban, hogy Francziaországban egyre
szaporodnak a Németországgal való szövetség
hivei s erre vonatkozólag elmondja, hogy leg-
utóbb a franczia kormánynak egyik tagja egy kül-
földi politikusnak ezt válaszolta a Németország-
gal való szövetségre nézve hozzá intézett kérdésre :

— Köztünk és Németország között vége már
a duzzogás és kedvetlenség politikájának. Ahol
Francziaországnak hasznára válhatik, karöltve
fogok járni Németországgal s ezt messzehangzó
szóval hirdetni is fogom. De a tényleges szövet-
séget illetőleg mégis másként áll a dolog: ez bi-
zonyos föltételtől függ. Milyen föltételt ajánla-
nak nekünk ?

Daudet hozzáteszi, hogy értesülése szerint
Oroszország vállalkozott arra, hogy erre nézve kér-
dést tesz Berlinben, miután értésére adták, hogy
Francziaország nem is gondol arra, hogy a fölté-
teleket Afrikára vonatkoztassa.

HIREK.
Lapunk mai száma 16 oldal.

— A trónörökösné köszönete. A Fehér Ke-
reszt lelenczház teleporvosai vasárnapi értekezle-
tükön táviratban fejezték ki hódolatukat Stefánia
özvegy trónörökösné, az egyesület fővédasszonya
iránt. A főherczegasszony erre a lelenczház igaz-
gató-főorvosához a következő táviratot intéztette:

Mirarmar, január 16. Van szerencsém
önöknek az egyesület érdekében kifejtett
fáradozásaikért ő császári és királyi fen-
sége, a legkegyelmesebb trónörökösné leg-
melegebb köszönetét kifejezni. Gróf Coreth.

— Requiem gróf Károlyi Ferenczért A Lon-
donban tragikus véget ért gróf Károlyi Ferenczért
Budapesten, az egyetemi templomban e hónap
19-én, csütörtökön, délelőtt tiz órakor tartanak
engesztelő gyászmisét.

— Liechtenstein Károly herczeg meghalt. Teg-
nap az esti órákban meghalt Bécsben Liechtenstein
Károly herczeg, császári és királyi kamarás, szol-
gálaton kivüli közös hadseregbeli alezredes. Az el-
hunyt testvére volt a föudvarmesternek, Liechten-
stein Rudolf herczegnek. A hetvenen, tul levő
aggastyánt szivmerevedés ölte meg. Halála nem
jött váratlanul; már huzamosabb ideje beteg volt, és
emiatt évek óta visszavonultan élt. Gyöngesége az
utóbbi idökben állandóan ágyhoz szögezte. Az
elhunyt herczeg Magyarországon, Nagyváradon szü-
letett 1827-ben. 1867. óta, mikor atyja, Liechten-
stein Károly herczeg meghalt, ura volt a kromaui
és budkaui majorátusoknak. Nagykiterjedésü bir-
tokai voltak ezenkivül Morvaországban. Halálá-
val a majorátusok ura a főudvarmester lesz.
Politikával az elhunyt sohasem törődött. Tagja
volt a Máltai lovagok rendjének és mint ilyen,
nőtlenségi fogadalmat tett. Csenge ifju korában a
katonasághoz került. Részt vett az 1848—49-iki
olaszországi nyári hadjáratokban, a honnan Magyar-
országra jött kapitányi ranggal és részt vett a
szabadságharczban. Természetesen osztrák részröl.
Komárom ostrománál egy magyar tüzértelep ellen
intézett attak alkalmával rendkivül sulyosan meg-

sebesült, minek következtében a harcztérről vissza
kellett vonulnia. Rövid ideig adjutánsa volt a
királynak is.

— A prágai eset . Megirtuk már, hogy
Biberle német technikus tegnap Prágában a
Komensky-utczában háromszor rálőtt három
fiatal emberre, akik megtámadták, mert egyi-
küktől németül gyufát kért. Erröl az érdekes
és szomoru végü affaireről ma a következö
tudósitást kaptuk: Biberle Károly, éjjel két
órakor a Weinberge városrészben levö lakása
felé tartott. A Komensky-utczán három csehül
beszélő alakkal találkozott s az egyiktől né-
met nyelven tüzet kért. A fiatal emberek föl-
szólították, hogy beszéljen csehül s mikor
Biberle vonakodott, az egyik diák botjával
fejbevágta. Ezenközben odajött egy negyedik
alak is és elpanaszolta a cseheknek, hogy
Biberle utközben üldözte őt. Erre valamennyien
rátámadtak, a földre teperték, agyba-főbe ver-
ték, mig Biberle elö nem vette a revolverét
(Jellemző a prágai viszonyokra, hogy a német
diákok revolverrel járnak.) Mikor aztán a szo-
rongatott Biberle rájuk lőtt, akkor szétrebben-
tek. Az egyik, Linhart Ferencz nem tudott
messzire menni, mert egy golyó a gyomrába
furódott. Bérkocsiba ült és a kórházba hajta-
tott. A kórházban rögtön megoperálták. Az
orvosok konstatálták, hogy a golyó több he-
lyen átlyukasztotta a vesét és Röntgen-suga-
rakkal meg is találták a golyót a hátgerincz-
ben. A sebesülés halálos volt. Mint egy mai
bécsi telegramm jelenti, Linhart az éjszaka
belehalt sebébe. Linhartot a verekedés után
még letartóztatta egy rendőr, s mikor meg-
halt, a rendőrség foglya volt. Biberle és a
többi három diák a rendőrség fogházában ülnek.
Linhartot, hir szerint, nem Prágában temetik
el, mert a csehek tüntetésétől tartanak. A
holttestet Brünnbe viszik, ott helyezik el örök
nyugalomra.

— Az uj egyetem. Másfél évi tanácskozás
után fölépült a szerb-utczai központi egyetem fő-
épülete. Immár tető alá helyezték, sőt a kupolá-
ját is kiépítették. A háromemeletes főhomlokzat
igen diszes és impozáns. Az uj szárnyban van a
diszterem, ahol ezután a diszgyüléseket és doktori
avatásokat fogják tartani. Itt lesznek továbbá a
rektori, dékáni és más egyetemi irodahelyiségek,
mig az eddigi épületben csupán a tantermek ma-
radnak meg. Az uj egysem az idén üresen fog
állani. Őszre azonban berendezik és a jövő év ele-
jén átadják rendeltetésének.

— Kolumbus hamvai. Havannában, az
Antillák gyöngyében hajóra tették Kolumbus-
nak, a legnagyobb spanyolnak, földi maradvá-
nyait, hogy az anyaországba vigyék abból a
földből, amely már nem a spanyoloké. Busan
hányta el maga elől a vizet a „Conde Vena-
dito" és füstös kürtjének dohogása ugy hallat-
szott, mintha a kolosszus sóhajtozna. Száz-
négy esztendeig pihentek a spanyol nemzetnek
oly drága hamvak Havanna földjében, és el
kellett következnie annak az idönek, hogy Ha-
vanna a spanyolok számára elveszett és
Kolumbus hamvait menteni kell az el-
vesztett földből. El kellett következnie an-
nak az idönek, hogy a spanyol nemzet
főldig lealázva, koldussá téve, világ szánalmára
lézeng Európa többi népei közt, méltó
büntetésül nagy büneiért. A sors teljes szigo-
rúságával sujtotta le a büszke és hatalmas
nemzetet; megmutatta neki, megtanította rá
a vére, dicsősége és becsülete árán, hogy a
büszkeség, vallási türelmetlenség és erőtlen
nagyravágyás nem vezethet jóra, s hogy a ha-
talom fentartásához tudás és erő is kell . . .
A koporsót Cadixban partra szállitották. Ott
fölbontották és nem találtak benne egyebet, -
csak szürke hamvat. Cadixban a „Giralda"
jelzőgözösre teszik, amely Sevillába viszi.
Sevillában ünnepélyesen fogadják és a
székesegyházban helyezik el, ezuttal már talán
örök nyugalomra. Az elhamvadt nagyság talán
megpihenhet végre az elhamvadt dicsőség
országában.

— Egy prépost-kanonok halála. Váczon —
mint lapunknak irják,— tegnap éjjel halt meg a
nagykáptalannak egy tagja:Kanda István prépost,
kanonok. Bár halálára a város el volt készülve,
mégis mindenfelé roppant részvétet keltett, mert
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Kanda kicsiben az volt a városnak, amije volt régi
püspöke, Peittler Antal. Életének legtöbb gondja
volt, hogy a szegényeken segítsen. Nem akadt
ember, aki segély nélkül távozott tőle söt szabad-
idejét is arra használta föl, hogy valláskülönbség
nélkül látogassa a betegeket és a szemérmes sze-
gényeket. Nem is volt vagyona és pénze és alig
maradt a maga számára. Mindenét szétosztogatta.
Ezelőtt két évvel történt, hogy az öreg urat egy
Csermák nevü suszter kereste fel és pénzt kért
töle. Kandának akkor minden pénzforrása kimerült
és üres kézzel kellett elbocsátania Csermákot, aki
ezért boszut forralt ellene. Másnap reggel elment a
nagytemplomba s az oltárnál miséző Kandára
négyszer rálőtt, aztán magát lőtte agyon. Mind a négy
golyó talált s Kanda miseruháhan négy sebből
vérezve összeesett az oltárnál. Daczára, hogy két
golyó a fejébe ment, mégis felgyógyult s azóta
még nagyobb szeretetben és tiszteletben részesült
Nem maradt most utána más, mint négyezer forin-
tos életbiztosítása. Mint mondta, azért biztositotta
életét, hogy a szegényei örököljenek utána. Élet-
rajzi adatai a következők: 1832. julius 17-én szü-
letett Gödöllőn és 1856-ban szentelték pappá.
1867-ben lett Kállón plebános, 1869-faen pedig hat-
vani prépost. l882-ben nevezték ki váczi kano-
nokká. Volt szemináriumi igazgató, majd felső-
városi prépost-plébános és a váczi főgimnázium
tanulmányi felügyelője. Legutóbb a kegyes alapít-
ványok igazgatója volt. Az öreg ur a karácsonyi
éjféli misén hült meg s tüdőgyulladást kapott.
Temetése holnap lesz, melyen részt vesz az egész
város valláskülönbség nélkül. Helyét a nagykápta-
lanban Csávolszky József kanonok foglalja el.

— A tüzérségről. Schnaeberger István vezér-
kari százados ma este a tiszti-kaszinóban felolva-
sást tartott a tüzérségről. Ismertette a gyorstüzelő-,
a vetőágyuk technikáját, a két ágyunem használ-
hatóságát, a hadtest tüzérezredek feloszlatása kér-
dését. A felolvasásra egybegyült tisztikar soraiban
ott voltak : herczeg Lobkovitz hadtestparancsnok,
Rohonczy térparancsnok, Barmann, Bernolák, Czi-
bulka altábornagyok, Csesznák, Valestics, gróf
Altems, Albach vezérőrnagyok és a helyőrség ösz-
szes törzstisztjei.

— A bőkezű gólya. Karánsebesi levelezőnk
jelenti, hogy a közeli Glímboka községben tegnap
ugyancsak bő áldással köszöntött be a gólya. Egy
és ugyanazon családban két fiatal menyecske ösz-
szesen öt gyermeknek adott életet. A rekord na-
gyobbik fele Laczku Flóra 24 esztendős asszonyé,
kinek férje 23 éves. Ez a menyecske három egész-
séges fiugyermek anyjává lett, sógornője pedig,
Laczku Paraszkáva, aki maga 23, férje pedig 22
esztendős, két mosolygó leánybabát hozott a vi-
lágra. Az egész falu csodájára jár a Laczkuék há-
zában felállított öt kis bölcsőnek.

— Cleo de Merode alkonya. A világszép
párisi tánczosnőt, aki olyan gondosan rejtette el
fülecskéit dus hajzata mögé, megszüntek ünne-
pelni a párisiak. Helyébe más került. Sorel kis-
asszony, aki a saizon kezdete óta tagja a francia
metropolis második színházának, az Odeonnak.
Drámai szerepeket játszik, bár nem elsöranguakat.
Társnői azért mégis elhalványulnak mellette. Mert
Sorel kisasszony, ha nincs is olyan szép, mint
elődje, Cleo, de azokat a fogalmakat, melyeket a
nöi szépségről magunknak alkatunk, mégis tulha-
ladja. Arcza tökéletesen ovál és hosszu szempil-
lái alól csodálatos szempár ragyog elő. És e sze-
mek elfeledtették a szép Cleot. Nemcsak szépségével,
hanem toilettejeivel is elhomályosítja az uj csillag
vetélytársnőit. Mesés áru, csodás pompája ru-
hái vannak. Mert a barátai nem engedik szű-
kölködni. Párisban Megbecsülik a — müvészetet.
És Sorel kisasszonynak vannak is ambicziói. A
Comédie Francaise-ról álmodik. A franczia szinpa-
dok legelsőjére vágyik. És van egy protektora, aki
ugy találta, hogy kívánságában semmi lehetetlen.
nincs. O is cserzövarga volt valamikor és most a
legelőkelőbb hivatalt tölti be egész Francziaország-
ban. Állása megengedi. hogy barátnöjével szem-
ben bőkezű legyen. Az öreg ur, aki még lelkese-
dik a szépnemért, megtudta, ezelött néhány nappal,

hogy Sorel kisasszony egy kis aranylánczot el-
vesztett. Még abban az órában tizenkétezer
frank értékü ékszerekkel kárpótolta, mint a
hogy azt a jol értesült párisi lapok hüsé-
gesen meg is irták. A kisasszony tervei azonban,
a Comédia Francaise-ről, hajótörést szenvedtek. Mo-
liére háza nem nyilt meg előtte. A souverainjogu
müvésztestület nem respektálta a nagy ur kíván-
ságát. De a megtorlás sem késett sokáig. A Co-
médie Francaise egy művésze a becsületred lovagjai
sorába volt felveendő és okmányán már csak egy
nagyurnak az aláirása hiányzott. És hiányzik még
ma is, mert eszébe jutott a nagyurnak egy mon-
dás abból az időből, mikor még cserző-varga volt:
„Ha te ütöd az én zsidómat — nem kapod meg a
becsületrendet".

— A sikkasztó főhadnagy. Kronfeld Richard,
a sikkasztás és váltóhamisítás után megugrott fő-
hadnagynak mindezideig nem akadtak a nyomára.
Bünös manipuláczióiról még utóbb azt tartjuk
megemlitendőnek, hogy épen azoknak a nevét ha-
misította a váltón, akikkel együtt volt, fiakkerezett
és mulatott. A főhadnagy, aki valószinüleg Amerika
felé vette utját, utóbbi szereplésével korán elhalt
apjának példáját követte. Annak is volt baja a
büntető igazságszolgáltatással és azért kénytelen
volt Amerikába menekülni, honnan tiz évi tengő-
dés után visszakerült. Itt akart meghalni; egy
csepp méreg segitségével elég gyorsan elérte
végczélját.

— Uj kamarások. A hivatalos lap mai száma
közli, hogy a király saárdi gróf Somssich József
berlini nagykövetségi attachénak és a pécsi 8.
honvédhuszár-ezred tartalékos hadnagyának, saárdi
gróf Somssich Géza századosnak II. Vilmos német
császár 7. számu huszárezredénél és saárdi Soms-
sich Béla földbirtokosnak a kamarási -méltóságot
dijmentesen adományozta.

— Álarczos rablók. Az aradmegyei Szőlősőn
— mint tudósitónk irja — a mult éjjel -álarczos
rablók törtek be Bálika Ilie gazda lakásába és a
zajra felébredt alvókat, mielött világosságot gyújt-
hattak volna, megragadták s ugy Balika Iliet,
mint nejét és serdülő fiát. megkötözték, a szájukat
pedig betömték. Azután felforgatták az egész la-
kást s feltörve a fiókokat, azokból többféle drága-
ságokat és kétszázhatvan forint készpénzt vittek
el A megkötözött családot csak reggel mentették
ki a szomszédok kellemetlen helyzetükből,

— Aki a férjét meggyujtja. Bohoricinban —
mint Lembergből telegrafálják — kegyetlen módon
ölte meg Rakovski földbirtokost a felesége. Az
asszony leöntötte petróleummal az alvó férjét,
aztán meggyujtotta a hálóingét. Rakovski rettenetes
kinok között halt meg. A pokoli gonoszságu asz-
szonyt elfogták.

— Csodabogár. A napokban a nyitrai posta-
hivatalhoz, amerikai postabélyeggel a következő
tartalmu levelező lap érkezett:
Özvegy ő felsége Ferencz József magyar Királyi

Postamester urnak Nyíregyházán:
Hungary, Europe, Nyíregyháza, Szabolcsmegyében.

5659. évi
Éljen a szabadság, szabad ország Amerika!
Negyven évi vílágí tapasztalásból komolyan

kijelentem, hogy az öreg ur Isten él még — és
tudniillik az élö ur Isten amely a régi Ábrahám
és a fia Izsák ugymint a nagy fia — Jakob mind
élő és igazi Istent megösmerték és egyuttal egy-
uttal — megjegyzendő, hogy apám régi Budapesti
lakosa Budapesten meghalt.

Isten legyen Önnel. Hell Marcus.
Ennél az esetnél nem vagyunk ugy meg-

akadva, mint Echegaray az ujabb drámájánál. Aki
ezt irta, az semmi esetre sem szent . . .

— Egy örökség története. 1898. julius 4-én
a bécsi Bristol-szállóban egy San-Franciscoból ide-
jött orvos, dr. Deffrey Károly hirtelen meghalt. Az
orvos visszavonultan élt, senki sem ismerte. Ha-
lála napján a szobaleánynyal teát hozatott ma-
gának, és mire azt felhozták a szobájába — meg-
ütötte a guta. Passzusán kivül kétezer dollár ér-
tékü értékpapírt és számos levelet találtak nála,
amelyből kitünt, hogy Amerikában több bankban
közel háromszázezer forintja van deponálva. Vég-
rendelete nem maradt, tehát az amerikai főkonzul 1

kerestette az örökösöket. Már-már azt hitte, hogy az
Egyesült-Államoké lesz az örökség, mert nem jött
senki, midőn egyszerre beállit hozzá két svájczi pa-
raszt, névszerint Bosshard Ulrich és Meyer Jakab. Az
elsö azt mondta, hogy ö az elhunyt fivére, a másik meg
hogy sógora. Mind a ketten Turbendorfból (Zürich
mellől) valók és Bécsbe jöttek az örökségért. Sze-
rintük Deffrey a hetvenes években ment Ameri-
kába, ahol ezt a nevet vette fel Bosshard neve
helyett. San-Francziskóban orvos lett, később Ore-
gon-bányavállalata volt. Haza többször irt levelet,
amelyben rendes nevét irta alá. A két svájczinál
volt egy fénykép is, amely hasonlított az elhunyt-
hoz. A fényképen levő aláirás azonos az elhunyt-
nál talált levelek írójával. Egyelőre még nem ad-
ják ki az örökséget, mert nem egészen bizonyos,
hogy tényleg a két svájczi a rejtélyes idegen
örököse.

— A Dreyfus-ügy humora. A Dreyfus-ügy
kezd kellemetlenné válni a franczia képviselőknek.
Sokan vannak köztük, akik már maguk sem tud-
ják, hogy micsoda véleménynyel legyenek e sokáig
huzódó ügy felől. Ennek a kifigurázására vállal-
kozott C a p u s , a „Figaro" szatirikus irója, aki
a "Figaro"-ban a következő dialógust adta ki:

A k é p v i s e l ő : Megyek.
A f e 1 e s é g e : A képviselőházba mégy ?
A k é p v i s e l ő : Persze ! Hát hova men-

nék ilyenkor ?
A f e l e s é g : Rosszkedvü vagy, férj uram !
A k é p v i s e l ő : Hogy ne volnék az, mi-

kor oly gyerekes kérdésekkel ostromolsz ? Hisz
tudod, hogy ma nagyfontosságu ülés lesz. Már
két óra van és mégis azt kérded, hogy hova
megyek ?

A f e l e s é g : Igazad van. Tévedtem. Hát
miről tárgyaltok ?

A k é p v i s e l ő : Hát mi az ördögöt tár-
gyalhatnánk ?

A f e l e s é g : Hja igaz, persze, milyen os-
toba is vagyok. Csak a Dreyfus-ügyről lehet szó.

A k é p v i s e l ö : Mindig arról van szó. Ma
speczialiter a groggal foglalkozik az ülés.

A f e l e s é g (csodálkozva): A groggal?
A k é p v i s e l ő : Természetesen. Arról van

szó, van-e joga a semitőszéknek groggot felszol-
gáltatni, vagy sem? Ez nehéz kérdés. És én ebben
fogok interpellálni.

A f e l e s é g : És mi a te véleményed ebben
a kérdésben?

A k é p v i s e l ő : De kérlek, még csak dél-
utáni két óra van és már véleményem is legyen
e dologról? Hat-hét óra eiőtt nincs véleményem,
esetleg csak holnap lesz. Ez függ . . .

A / e l e s é g : A mások véleményétől.
A k é p v i s e l ő : Tökéletesen ugy van.
A f e l e s é g : Mondd csak, eziezus, ugy-e

te a Dreyfus-ügyben gyakran fogsz véleményt vál-
toztatni ?

A k é p v i s e l ő : Oh, már eddig is sokat
változtattam. Számításaim szerint eddig n/olezszor
szavaztam a Dreyfusokkal, tizenkétszer ellenük. . .
Ötször tartózkodtam a szavazástól. . . Háromszor
szavaztam a kormány ellen, tizenegyszer mellette.
Egy esetben nem is emlékszem, hogy mit tettem.
De hagyj békét.- Hisz belebolondulok. — (Elrohan
a képviselőházba.)

— Az emberirtó. A pálinka, ez a veszedel-
mes emberirtó, a napokban egyszerre három áldo-
zatot követelt. Három koldus, három szegény Lá-
zár, aki alamizsnából tengette nyomoruságos éle-
tét, kenyér helyett pálinkára költötte azokat a
filléreket, miket az emberek könyörületből vetet-
tek oda nekik. Kudlik János, Havay Anna és
Makai Antal a három szerencsétlen, kiket halva
talállak lakásukon. Az első kettő az ujpesti gyár-
utcza hatvanegyedik, a harmadik pedig a Rákóczy-
utcza harminczhetedik számu házában lakott,
egy-egy nyomoruságos kis( kamrában. A három
holttestet a bonezoló-intézetbe vitték, s a rend-
őrség rendeletére fel fogják bonczolni. — Ezen-
kivül két más szerencsétlenség is történt ma,
amelyeket az áldozatok részegsége okozott. —
Kasnyik Gusztáv negyvenéves napszámos ma reg-
gel erősen bepálinkázott és részegen fogott mun-
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kához a rákosi rendező-pályaudvarban. Amint a
sinek közt támolygott; egy tolató-mozdony elé ke-
rült, amely elütötte. A szerencsétlen ember karját,
lábát törte, és egyéb sérülésekel is szenvedeti.
Életveszélyes állapotban került a Rókus-kórházba.
— Még rosszabb vége lett a másik szerencsétlen-
ségnek, amelynek áldozata, Takács István hatvan-
három éves lóápolú, már meg is halt. Reggel
annyit szedett magába a pálinkából, hogy csak-
nem teljesen öntudatlan állapotban ment a lovak
közé, a Szerdahelyi-utcza tizenkettedik szám alatt
levö istállóba. Itt nem tudott magára eléggé vi-
gyázni, és igy történhetett, hogy az egyik ló hom-
lokonrugta. Bezúzott fejjel, halva találták meg a
lovak lábainál. A bonczolóintézetbe vitték.

— A bántalmazott hirlapiró ügye. A Buda-
pesti ujságirók egyesületének választmánya ma
délután négy órakor Vészi József elnőklése alatt
rendkivüli ülést tartott, melynek tárgya a Nesz-
mély Arthur hírlapírón és egyesületi választmányi
tagon a rendőrség által elkövetett bántalmazás
ügye volt. A választmány tagjai nagy számmal
jöttek össze s tanácskozás tárgyává tevén az
esetet, teljes egyhangúsággal és egyértelemmel itél-
ték meg azt. Többrendbeli felszólalás után a vá-
lasztmány hangsulyozta, hogy Neszmély Arthur
már azáltal is, hogy két országos képviselő a képvi-
selőházban ügyét magáévá téve, a mai képviselő-
ilázi ülésen interpellácziót intézett a belügyminisz-
terhez, valamint az által, hogy Rudnay Béla főka-
pitány kijelentette, hogy szavatol a meginditott
vizsgálat szigoráért, — nem jelentéktelen elégté-
telt kapott. Mindamellett a választmány a maga
álláspontját a kővetkező, egyhangulag elfogadott
határozatban juttatja kifejezésre:

A Budapesti Ujságirók Egyesületének vá-
lasztmánya mély sajnálkozását, söt felháborodá-
sát fejezi ki a történtek miatt. Neszmély Arthur
ügyét magáévá teszi, a bántalmazott kartársat
rokonszenvéről és tiszteletéröl biztositja. E szo-
lidaritás tanuság aképen a választmány két tagját
kiküldi arra, hogy Neszmély Arthur urat minden,
ez ügyben teendő lépésénél támogassa. Egyuttal
a választmány kijelenti, hogy a több oldalról
bejelentett hivatalos eljárás eredményeit bevárja,
de már most fentartja magának, hogy az esetre,
ha az eljárás eredményei kielégítők nem volná-
nak, sz imént kifejezésre juttatott szolidaritás-
ból kifolyólag a további szükséges lépéseket
megtegye.

— Egy rossz tréfa. A debreczeni kórházban
— mint levelezőnk irja — sulyos betegen fekszik
egy fiatal ember, kiről még nem tudni, hogy rossz
tréfa áldozata-e, vagy regényes módon maga sze-
rezte a bajt. A pesti soron történt tegnap este:
Kulcsár István, Szabó Sándor és Kórodi Sándor
kurizáltak Kaszás Marinak. Szabó Sándor és
Kórodi különösen ambicziónálták, hogy tőlük tel-
hetően szórakoztassák a leányt. Szabó hat mílli-
méteres buldog-revolvert vett ki zsebéből és a
leány kérése daczára sem akarta eltenni, mond-
ván, hogy ugy sincsen megtöltve. Kórodi kivette
barátja kezéböl a fegyvert. Látta-e, hogy meg van
töltve, vagy nem látta, nem tudni. Elég az, hogy
a szájába illesztette s játszi hangon mondta:

— Ide nézzen, Mariska, most meglövöm
magam.

E pillanatban eldördült a revolver és Kórodi
eszméletlenül rogyott a földre. Szájából bőven om-
lott a vér. A jelenlevök azonnal orvosért futottak,
a jobb sorsra érdemes ifjut pedig a kórházba szá-
lították. A vizsgálat van hivatva kideriteni, hogy
Szabót terheli-e gondatlanság vagy nem.

— A szakácsnői Akadémia vizsgája. Ma
délben volt az "Országos nöképzö egylet" maga-
sabb főzöiskolájának második vizsgaebédje. Ma is
előkelö vendégsereg jelent meg azon a lakomán,
amelyen az ország legfinomabb és — meg vagyunk
róla győzödve — legszebb szakácsnői remekeltek
konyhai tudományukkal és szolgálatkészségükkel.
Az előkelő szakácsnők maguk tálalták föl az ebé-
det, amelynek élvezésére sok kiváló egyéniség
gyült össze. Ott volt többek közt: Beőthy Zsolt,
Berzeviczy Albert és neje, báró Eötvös Ló-
ránt, Gyulai Pál. Bartók Lajos, Kozma Andor,
báró Rosner Ervin és Szalay Imre. Házi-
asszony az egyesület három elnöknöje v o l t :

Rudnay Józsefné, Emich Gusztávné és Csiky
Kálmánné. Az ebéd müsora ez volt: Barna leves
tojáslepénykoczkával, galantine tatármártással, töl-
tött káposzta sertés-aprólékkal, pulyka befőtt gyü-
mölcscsel, fánk, fagylalt, torta, giardinette, sajt és
fekete kávé. A lukullusi lakoma pompásan Ízlelt a
vendégeknek, akik elhalmozták dicséretükkel a
többnyire arisztokrata fözőakadémiai hallgatókat.

— A hajdu-böszörményi Succl. Debreczen-
böl irja levelezőnk, hogy ott Tóth Mihály böször-
ményi ember tisztelgett az odavaló polgármester-
nél, hogy ő voltakép koplaló-müvész és azt aján-
lotta a polgármesternek, hogy vigyék ki a nagy-
erdőre és zárják egy magános házba, ahol étlen-
szomjan elmarad negyven napig. Tóth Mihály kér-
vényt adott be, amelyben kifejti tervét. A kopla-
lást az emberek az ablakon át figyelnék meg. A
házat fegyveres rendörök őriznék. A polgármester
megígérte a bőbeszédű koplalónak, hogy elintézi a
kérvényét, de az elintézés módját nem mondta meg.

— 9000 liter hamis bor. Debreczenből irja
levelezőnk: az odavaló rendőrséghez az a följelen-
tés érkezett, hogy K l e i n Miksa borraktárába
kilenczezer liter hamis borocska érkezett. A ható-
ság küldöttei azonnal megjelentek a helyszinen és
bormintákat vittek vegyelmezés végett, amely ki-
deríti, hogy igaz-e a vád.

— Strike Debreczenben. Debreczen, tudva-
levőleg, Európa egyik legbékésebb városa, amint
ezt a török hóditások idejéből fenmaradt történelmi
hagyományok bizonyitják. És ebben a hires békés
városban most egyszerre kitör a strike. A strikeo-
lók kőmivesek, olyan munkások, akik pedig vala-
mennyien Basahalmán belül születtek. A városháza
átalakításánál és a hatalmas lovassági laktanya
építésénél dolgoztak. Eddig s z á z ö t v e n
kőmives és kétszáz napszámos hagyta abba a
munkát, de állitólag még négyszáz kőmives alá-
írással kötelezte magát, hogy összetartanak és nem
vállalnak munkát mindaddig, mig követeléseiket
az épitőmesterek nem teljesitik. A kőmivesek azt
állitják, hegy a vállalkozók, a munkanélküli téli
hónapokra számitva, szertelenül lenyomták a munka-
béreket,' ugy, hogy azokból a drágább télen alig
tudnak megélni. Kívánságukat tehát ebben a két
pontban foglalták össze:

1. Naponta tiz órai munkaidő mellett 1 fo-
rint 70 krajczár minimális napszám.

2. Az akkord-munkát szüntessék meg.
A vállalkozók pedig azt állitják, hogy télen

csakis a szegény munkások érdekében dolgoztat-
nak, mert hiszen ekkor ugy sem olyan erővel
folyik a munka, mint nyáron. És mégis vannak
kőmivesek, akik tiz forintnál is többet keresnek
hetenkint, holott korán sötétedvén, inkább piszmo-
gás a munka, amely télen csak csigalassúsággal
halad előre. A hatóság megengedte a strikeoló
munkásoknak, hogy gyülésen megbeszélhetik a
bajaikat

— Megint egy "jótékonysági" egylet. A pana-
más jótékonysági egyletek sorozata, ugy látszik,
még mindig nincs kimerítve. Sorra lehull a lepel
ezekről a veszedelmes egyesületekről, amelyek
csak arra valók, hogy néhány ember könnyü szer-
rel kizsebelje a hiszékeny és jótékonyságra haj-
landó közönséget. A legujabb eset a „Haladás"
leánykíházasitó- és temetkezö-egyesület botránya,
amelynek Ó-Budán, a Lajos-utcza negyedik számu
házában van a hivatalos helyisége. Az egyesületet
egy Jeszenszki Sándor nevü ember alapitotta ez-
előtt őt hónappal. Jeszenszki már vagy nyolcz ha-
sonló egyletet „gründol"-t, amelyek nagyobbrészt
rövid élősködés után megbuktak. Jeszenszki azon-
ban megszedte magát belőlük. A legutóbbi egyletet
egy Lázár Ferencz nevü emberrel együtt alapitotta.
Maguk jártak tagok után és össze is szedtek vagy
másfélezer tagot. Kevéssel az egylet megalapítása
után fölkeresték Herz Ármint, a Wesselényi-könyv-
nyomda társtulajdonosát és felajánlották neki,
hogy megválasztatják választmányi tagnak, ba az
egyesület nyomtatványait elkészíti. Herz erre vál-
lalkozott. Követelte azonban, hogy választmányi
ülést hívjanak egybe. Ugyanis tudomására jutott,
hogy Jeszenszki ellen a „Hazai betegsegélyző és

temetkezö-egylet" igazgatósága följelentést tett Vá-
zsonyi Vilmos ügyvéd utján sikkasztás miatt. (A vizs-
gálat ebben az ügyben még folyik.) Ezért bizalmat
vesztve, sürgös választmányi ülést hivatott egybe,
amelyben aztán Herz elmondta, hogy Jeszenszkiék
sok helyen több tagdijat szedtek be, mint ameny-
nyit az alapszabályok előírnak és hogy a tagdijak
nagyrészét is elkezelték. A választmány erre
Jeszenszki és Lázár ellen följelentést tett a III.
kerületi elöljáróságnál. Jeszenszki ezt megtudván,
szintén összehivott egy választmányi ülést, amely-
bea természetesen az ö emberei voltak többség-
ben. Ez a választmány Herzet egyszerüen kicsapta
az egyletből, hogy ne zavarhassa a derék elnök-
ség czirkulusait. A III. kerületi elöljáróság a pa-
nama ügyében erélyesen folytatja a vizsgálatot.

— Jó bor — hamis pénz. Annyit hallottunk
az utóbbi időben, hogy jó pénzért hamis bort
árulnak, hogy már csak a változatosság kedvéért
is érdekes a következő hir, amely szerint a na-
pokban nagyobb mennyiségü jó borért hamis ban-
kókkal fizettek. A dolog Budapest közelében, Érden
történt. Két fővárosi borkereskedő Érdre rándult
és az ottani gazdáktól vagy nyolczszáz forint ér-
tékü bort vásárolt. A gazdák örültek a jó üzlet-
nek, mert a kereskedők jó árakat fizettek. Örömük
azonban nem sokáig tartott, mert csakhamar kide-
rült, hogy a két borkereskedőtől csupa hamis
tízforintos bankjegyet kaptak. A dolgot nyom-
ban följelentették a pestvidéki királyi törvényszék-
nél, amely az ügyben elrendelte a vizsgálatot. A
rendőrség már kinyomozta a két csalót és le is
tartóztatta őket. Most a tolonczházban vannak
fogva. Az egyiknek a nevét is megtudtuk, Jambri-
kovicsnak hivják. A rendőrség ez ügygyel kapcso-
latban más irányban is folytatja a vizsgálatot. Azt
hiszi ugyanis, hogy a csaló borkereskedők ügye
összefüggésben van azoknak a bankógyártóknak a
dolgával, akik a minap már egy csomó hamis ti-
zest hoztak forgalomba s akiknek ügyében a nyo-
mozás eddig még nem vezetett eredményre. Talán
Jambrikovicsék ebben a bűnügyben is nyomra ve-
zetik a rendőrséget.

— Holttest a lugasban. Ma délután a hajtsár-ut
119. száma alatt levő Csávolszky-villa mögött, egy
lugasban, egy fiatal embert találtak fölakasztva.
Rögtön levágták, de már halott volt. A feje tele
volt vérrel, amely egy lőtt sebből szivárgott elő.
Valószinü, hogy előbb főbe akarta magát lőni és
mivel ez a terve nem sikerült, mert eszméleténél
maradt — fölakasztotta magát. A vizsgálat kideri-
tette, hogy az illető Weisz Illés tizenkilenczéves
mészároslegény. Reménytelen szerelem kergette a
halálba.

= A csuzos és köszvényes betegek ne mu-
laszszák el a kitünő Johnsen-kenőcsöt használni,
mert ez még oly betegeknél is, kik évek óta szenvednek,
pár nap alatt tokéletes gyógyulást idéz elő. Kizárólag
Zoltán Béla udvari szállitó gyógytárában kapható,
üvegenkint 1 forintért, Budapest, V., Széchenyi-tér és
Nagykorona-utcza sarkán.

Napirend.
Naptár: Szerda, január 18. — Római ka-

tholikus: Piroska vt. — Protestáns: Piroska. —
Görög-orosz: (január 6.) Epiphania. — Zsidó :
Schebat 7. — Nap kél: reggel 7 óra 26 percz-
kor, nyugszik: délután 4 óra 22 perczkor. — Hold
kél: délelőtt 10 óra 14 perczkor, nyugszik: éjjel
12 óra 0.5 perczkor. — Első negyed délután 6 óra
36 perczkor.

A horvát miniszter fogad délután 4—5-ig.
A „Hodoló diszfelvonulás", 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.

Zászlósértés.
(Három nyilatkozat)

Sok szó esett már a lapokban róla, hogy
a vasárnapi szocziálista és negyvennyolczas
elegyes népgyülésen egyebek közt nemcsak
egy újságírón, hanem néhány nemzeti zászlón
is csunya sérelem esett. Az ujságiró ügyében
(nagyon helyesen és nagyon okosan) két in-
terpelláczió és egy ülés volt ma s többféle irány-
ban indult meg a nyomozás és vizsgálat, hogy
a teljes elégtétel ne maradjon el. Szegény
tépett nemzeti zászló az csöndes, az hallgat.
Se interpelláczió, se gyülés nincs az érdeké-
ben. Sőt azon vannak, hogy még jobban el-
hallgasson.
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Ime. most három nyilatkozat van elöt-
tünk, amelyekből nagyon jó volna az igazsá-
got kihámozni. De lehetetlen. A három nyilat-
zozat négyfélét mond. Vagy még többet. A
zászló meg nem mond semmit.

Az elsö nyilatkozat a népgyülés egyik
főrendezöjétől származik. s a maga teljes ho-
mályosságában igy szól :

Nyilatkozat.

Egyes lapokban olyan hirek láttak napvilá-
got, melyek nem felelnek meg egy cseppet sem
a valóságnak. Igy nem igaz, hogy én a szocziálista
szakszervezetek közé nemzeti lobogót akartam ki-
osztani, mert hisz ismerem a szocziáldemokratákat
s tudom, hogy ők sohse vonultak s nem is vonul-
nak fel a nemzeti lobogó alatt, tekintve nemzet-
közi voltukat. Én csakis harmincz zászlót vivő
polgárt szólítottam fel, hogy álljanak a menet
végére, hogy a menet elejét és végét a nemzeti
lobogók sokasága díszítse, ami meg is történt
enélkül, hogy valami rendetlenség vagy vesze-
kedés történt volna. Továbbá az sem felel
meg az igazságnak, hogy én visszavonultam.
Én egy kis ideig a lobogók mellé állottam,
hogy a polgárság egy részét hátul konczentráljam,
azután kiálltam a sorból s néztem a hömpölygő
népáradat sokaságát s daczára annak, hogy a par-
lament mellett néztem végig a tömeg elhaladását,
nem láttam a sokat hangoztatott nemzeti lobogó
széjjeltépését, amely különben sem egyéb légből
kapott koholmánynál.

Az én régi soviniszta elveimnél fogva külön-
ben is, ha a zászlósértés esete fennforgott volna,
ezt bizonyára megtoroltam volna az illetön. Nem
olyan hive vagyok én a 48-as pártnak, ki — mint
néhány lap irta — egy kis lármára félrehuzod-
tam volna akkor, amidőn nemzeti lobogó van a
kezemben, hanem annak becsületének megóvásáért
még saját életem koczkáztatásával is sikra szállok.

Kardhordó Árpád.
A második nyilatkozat Rombold zászló-

gyárostól való, s igy hangzik:

A népgyülés tisztelt rendező-bizottságának
Helyben.

Ezennel elismerem, hogy a népgyülés czél-
jaira a rendező-bizottságnak átengedett 200 darab
zászlót teljesen hiánytalanul és épségben a gyülés
után visszakaptam.

Tisztelettel
Rumbold.

A két nyilatkozat között, mint az elsö
pillantásra észrevehető,csekély s z á z h e t v e n
z á s z l ó n y i e l t é r é s van. A „hátul kon-
czentráló" főrendező nyilatkozatában ezenfelül
az a hiba tapasztalható, hogy kissé tulmerész
a következtetésében. Abból ugyanis, hogy Kard-
hordó Árpád nem látta a zászlósértést, még
épenséggel nem következik, hogy ez igazán
vakmerő koholmány. Még abból se következik,
hogy Mac Kinley se látta és még vagy három-
száz millió ember.

A két nyilatkozat közül legérdekesebb a
harmadik, melyet itt nyomatunk le :

Nyilatkozat.
Már másodízben emelik a szocziáldemokrata

párt ellen azon vádat, hogy a nemzeti zászlót
meggyalázta. Ezen rágalmat — mely oly oldalról
ered, hol a vasárnapi tüntetés méltóságteljes le-
folyását rossz szemmel nézték — visszautasitjuk,
mert a szocziáldemokrata párt mindenkinek jelvé-
nyét tiszteletben tartja és egy szocziáldemokrata
sem fogja a magyar zászlót elcsonkitaní, vagy
összetépni.

Nem is hisszük, hogy ez megtörtént volna,
de ha csakugyan megtörtént, ugy azt nem szocziál-
demokrata munkás követte el, hanem fizetett vagy
felbérelt ember.

Miután azt is félremagyarázták, hogy nem
engedtünk nemzetiszinü zászlót vinni a munkások
sorai között, kijelentjük, hogy ez nem a nemzeti
zászló iránti idegenkedésböl történt, hanem azért,
mert azt észleltük, hogy a tiltakozó körmenet és
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gyülés egyes rendezői azért akarták a nemzeti-
szinü zászlót a munkások sorai közölt vinni, hogy
e z z e l e l p a l á s t o l j á k h i v e i k c s e -
k é l y s z á m á t , mi pedig sulyt fektetünk arra,
hogy kitűnjék az, miszerint a népjogokért csakis
a szocziáldemokrata munkások szállanak tömege-
sen sikra.

A magyarországi szocziáldemokrata-
párt vezetősége.

A zászlósértés dolgában ez a nyilatko-
zat lényegtelen. "Nem hisszük", hogy meg-
történt, "föltesszük", hogy nem igaz az egész.
Mi ez a tudással és bizonyossággal szemben ?
A nyilatkozatban csak az érdekes, hogy ki-
mondja a szövetségesekről, milyen nevetsége-
sen kevesen voltak. De még érdekesebb az
erélyes tiltakozása a szocziáldemokratáknak
az ellen a sérelem ellen, hogy esetleg össze-
téveszthették volna őket a függetlenségiekkel.
(Te akartad, Dandin György!)

Ezek után bátran el is temethetnők a
zászlósérelem ügyét, rábizván a büntető bíró-
ságra a szükséges szigoru megtorlást. De csak az
egyiket, amely a nemzeti zászlón esett. Ahhoz a
kijavithatatlan sérelemhez, amely a független-
ségi párt zászlaján esett, leginkább csak nekik
maguknak van közük. De ezt a sérelmet se-
hogy se lehet elnyilatkozni.

Sajnos, a másikat sem. Legalább a rend-
őrség sajtóirodája ma hivatalosan a követke-
zőket jelenti ki :

Több napilap kétségbevonja azon rendőri
jelentés hitelességét, hogy a vasárnapi népgyülésen
a nemzeti zászlóról a fehér és zöld szint egyes
munkások letépték s a lobogónak csak a vörös-
szinü részét hagyták a rudon s vitték a menetben.
A rendőri sajtóiroda ezennel közli, miszerint az
egyik ilyen eset már kétségtelenül meg lett álla-
pitva és a főkapitány a t e t t e s e k e l l e n a
k i h á g á s i e l j á r á s t e l r e n d e l t e . A
t ö b b i e s e t r e nézve a nyomozás még folyik.

Az Ujságírói sorsjáték második
huzása.

A székes főváros házának közgyűlési termé-
ben diszes és nagy közönség foglalt ma helyet a
bizottsági tagok padjaiban. Az elnöki emelvényen
pedig az Ujságirók Egyesülete által rendezett egy-
millió koronás sorsjáték szerencse-kerekei állottak.
A sorsjáték vezetésére megjelent Pesti Ferencz
IV. kerületi elöljáró, mint politikai hatósági biz-
tos, dr. Jeszenszky Danó királyi közjegyző, azután
a Budapesti Ujságirók Egyesülete részéről Cziklay
Lajos, az egyesületi segitő-alap alelnöke, Káinoki
Henrik ellenőr és dr. Baán Zsigmond számvizs-
gáló, valamint Fachs H. bankár, a sorsjáték-válla-
lat bérlője. Pont hat óra volt, amikor Cziklay La-
jos üdvözölte az egyesület nevében a megjelente-
ket és a huzás megkezdődött.

A huzás eredménye a következő:

Sorszám
2534
7916
4653
7956
8976
4607
5593
5714
3003
4933
5421
4129
4335
7741
9135
2170
4031
3192
3539
1334
S63
3293
4604
1139
3017
9579
4S70
5235
5677
5988
9S9
237

8187

Szám

19
30
73
SO
59
52
43
34
Si
9
27
61
58
54
S2
4
70
SO
100

i

40
83
65
5S
37
&2
19
62

•.a
2S
12
si
*57

XyercméaT
koronákban

5
5
5
50
5
5
5
5

50
5
5
10

* 5
10
5
5
5
50
5
f.0
5
5

100
5
5
5
5
5
10
5
10
5

Sorszám

6140
8353
8401
4911
6292
4105
1097
2416
S314
6554
9250
335

1696
2126
2468
245

1334
1210
73G8
1134
0217
4424
6004
4007
624
5692
9316
9264
4264
1985
3624
8945
i7a*

Nyeremény
Szám koronákban

20
13
89
9
62
6
21
31
56
58
95
79
70
73
ll
72
4
33
70
95
61
62
33
96
79
56
44
100
5
56
69
88
79

5
10
5
5
5
5
5
5
10
5
5
10
ő
5
ő
5
5
5
5
5
5
5

fi
10
5
5
5
5
5
5
5
ö

Nyeremény
Sorszám Szám koronákban Sorszám

Nyereménf
Szám koronákban

2527
8214
7657
9115
8814
7405
4131
40S
4156
8193
5591
1098
3425
7373
7989
9418
2711
978S
4S4
403S
3046
964
8782
8447
9369
4759
9818
1442
4035
5922
2887
8144
679
9033
3243
6628
2083
4035
6078
212

2134
4721
4515
8447
986
9946
3081
4803
2728
8477
389
2993
1670
7867
7158
718
7888
1736
8717
1371
8016
421
8103
8804
9854
6484
9762
2235
4733
2484
7112
2656
7358
4577
9049
3845
867
6959
7270
4899
7975
9378
5195
9646
1293
808
7046
9834
3067
7314
7446
4652
7312
9030
758
591

7535
7617
4359
2976
4286
4875
8096
7182
1580
612
7776
5060

81
53
48
37
29
44
83
46
ll
26
21
15
29
79
38
93
82
30
28
72
10
ll
93
69
86
60
49
47
S2
74
38
19

' 70
56
85
12
84
81
22
24
52
3
84
73
24
100
87
ll
27
57
51
10
62
3
74
(.9
19
7

' 2
96
100
86
42
28
45
99
32
81
51
64
34
10
96
3
37
29
97
90
65
85
15
28
31
99
28
92
36
62
4
78
28
4
48
73
34
47
1

19
78
10
37
8
89
55
40
36
87
64

5
5
5
5

250
5
5
50
5
5
5
5
5
5

500
5
5
5
10
5
20
5
5
10
5
5
5
5
5
60
10
5
50
5
5
5
50
5
5
5
5
10
5
10
10
5
10
5
5

5
5
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5

10
10
5
5
10
10
5
5

10
5
5
5
5
5
5
5
5

1000
10
5
10
5

5
5
5
5
5
10
10
5
5

o
5
5
10
10
5
5

100
5

3608
5729
8861
4770
2812
7416
5989
2569
8869
5442
8397
1548
2077
967
3370
4996
5391
3883
9879
3069
9184:
6413
4704
3531
9795
5951
153

1421
4834
9305
8583
1117
1258
7588
1593
5066
9182
2356
6544
288
2606
2361
9148
7285
6589
2852
4568
747
9103
9873
6116
3125
3980
7320
4536
4078
3231
5391
2298
7611
7778
4618
6605
4830
5013
4062
9186
5423
8389
3488
4780
651

7379
6595
5774
3185
1830
884

1783
7243
6590
9366
6558
6279
6199
9147
6979
8348
5616
2867
2073
206

4690
5484
4696
2571
438
2543
7942
115

4557
7444
2003
9977
4887
4215
1827

97
63
43
61
42
70
74
56
71
1
41
2
27
2
89
85
61
77
56
76
46
9
32
46
49
32
80
7
85
71
73
91
43
88
64
98
80
6
31
88
60
34
96
23
82
35
69
61
50
38
81
12
4
62
40
85
94
29
58
91
96
94
12
68
23
86
91
74
56
91
45
20

94
26
67
18
37
51
68
97
66
23
51
45
19
31
87
74
10
19
83
65
85
15
14
94
Í50
70
1

76
64
68
39
36
8

69

5
5
10
5

50
10
10
5
50
10
5
5
6

10
10
5

50
5

10
5
5
5

10
5
5
5

10
5

10
50
5
5
5
5
5
5
5
5
5

50
50
5
5

100
5
5
5

10

50
50
5
5
50

250
•5

5
5
5
10
5

í
5

100
5
5

10
5
5
10
5
5
5

10
5
5
5
5

*10
5
5
5
5
5

10

50
5
5
5
5
5
5

50
5
5

20000
5
10
10
60

Az utolsó szám kihúzása után a közönség
az Ujságirók Egyesületét éljenezve, távozott. A
sorshuzás fél nyolczkor ért réget.
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Véres zendülés.
(Távirati tudositás)

Uj-Szent-Anna aradmegyei községben ma
véres zendülés volt, melyen a csendörök
golyója öt ember életét oltotta ki. Sokan meg-
sebesültek.

Az uj-szent-annai sváb földmüvesek már
rég hordták belsejükben az elöljáróság iránt
táplált vad gyülölség és az elégületlenség
mérgét. Ma érett meg a kitörésre. Ez az el-
keseredés épen most tört utat magának,
amikor épen senkisem szolgált rá. Mind-
össze csak annyi történt, hogy a tegnapi
biróválasztáson a szolgabiró nem a nép
apostolát, Schöller Andort, a szocziálista
"Bauernverein" fiókjának az elnökét kandidálta
és igy nem öt, hanem a régi birót, Fesztl Józsefet
választották meg. A délvidéki földmivelők e
"Bauernverein"-ja szoczialisztikus tanokat {er-
jesztett, amiért a főszolgabiró kénytelen volt
ezt az egyesületet feloszlatni. Ez volt a csi-
rája az ö felháborodásuknak, mely ma érle-
lődött meg. A felizgatott tömeg sérelmet lá-
tott, az elöljárók vérére szomjuhozott.

A féktelen tömeg zendülésének véget
vetett a csendörök golyója és az áldozatok
kiömlö vére.

A szomoru esetet tudósitónk távirata
igy irja le :

Ma reggel, mise után, a község négyezer la-
kója a községháza elé, ment azzal a hirdetett fe-
nyegetéssel, hogy az uj birót, meg a jegyzőt és a
község összes előljáróit agyonveri. A tömeg élére
fanatizált asszonyok állottak. A községháza elött,
a tágas tér kézepén helyezkedtek el a zendülők,
az adott pillanatot lesve, hogy a községházát egy-
szerre megrohanják. Azon a téren, ahol állottak,
piacz van.

Egyszerre (nyitván valaki megadta a jelt a
támadásra) orditva, sikoltozás és pokoli zsivaj kö-
zepette, a kofáktól elragadott kasarakkal, szétsze-
dett asztallábakkal, botokkal és dorongokkal törtek
a községháza felé. Többen létrákat támasztottak
az emeletes ház ablakai elé és be is hatoltak
volna, ha az ablakok nem lettek volna rácsozattal
ellátva.

Itt az ostrom nem sikerült, berontottak hát a
folyosóra, ahol négy csendör volt felállítva.

Ezek nem bántották a tömeget mindaddig,
amig egy asszony oda nem furakodott melléjök. A
vakmerő asszony megragadta az egyík csendőr
szuronyát, hogy a fegyverröl lecsavarja.

Erre Molnár János örsvezetö tüzet ve-
z é n y e l t .

N é g y l ö v é s d ö r d ü l t e l . Két férfi
és két asszony összeesett, mire a tömeg íszonyu
jajgatás és átkozódás között a piaczra menekült

A vér látása és a fegyverdőrrenés alig téri-
tette észre a feldühödt népet, már is ujabb tá-
madás késztette a csendőröket a fegyver haszná-
latára. Egy férfi és egy nő ujra odafurakodott a
csendőrökhöz azzal a. szándékkal, hogy a fegyvert
a kezükből kicsavarják, mire ezek ujból löttek.
A férfi megsebesült, az asszony pedig holtan dölt
a kisbiró karjai közé, aki hiába huzta félre a
csendőrök mellől a dühöngő asszonyt.

A másodiki sortüzre a tömeg szetrebbent.
Érdekes, hogy a szétvert tömegböl késö

estig egyetlenegy sem kereste a lelőttek kőzótt a
hozzátartozóját.

Ugy kilencz éra tájban agnoszkálták a holt-
testeket.

A zendülés eddig felismert áldozatai:
Kemmerer Mihály,
Zöllner József,
Helstern Józsefné
és Marksteiner Mártonné.

A sebesültek számát még nem lehetett pon-
tosan megállapitani, de az bizonyos, hogy többen,
állitólag tizenhatan megsebesültek.

A megrémült küzségi elöljáróság táviratban
értesítette a véres eseményről Dálnoki Nagy Lajos
helyettes alispánt, aki azonnal megkereste Mayer
Guido ezredest, hogy küldjön katonaságot Uj-Szent-
Annára. Aradról ma délben különvonaton Hratky

örnagy vezetése alatt k é t s z á z f ő r e m e n ő
k a t o n a s á g el i s i n d u l t a v é r e n g z é s
s z í n h e l y é r e , ahol hir szerint két hónapig fog
maradni.

A budapesti kerületi csendörparancsnokságot
Rómay aradi szárnyparancsnok táviratilag értesí-
tene az esetröl Dr. Zandegiacomo hadbiró Mun-
kácsy őrsvezető kiséretében Aradra azonnal el is
utazott.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Két premiére. Bécsi tudósitónk jelenti te-

lefonon : Golmark ma Bécsben ujabb sikert ara-
tott Az udvari operában nagy tptszést aratott leg-
ujabb operája, amelynek német czime „Die
Kriegsgefangene." Az opera zenéje inkább reczita-
tiv természetü és félig-meddig Wagnerszerü. A
librettot, a szinlap szerint, Schlicht Ernő irta. Ez
alatt az álnév alatt Armey Albert evangelikus lel-
kész rejtőzik, aki a darabban Briseis és Achilles
klasszikus történelét irta meg. Goldmarkot tizen-
kétszer hitta a közönség a lámpák elé.

Gerhart Hauptmann jelenleg Bécsben időzik,
ahol holnapután a „Heuschel fuvaros" czimü leg-
ujabb színmüvét fogják előadni a Burgszinházban.
A tudományos akadémia ez alkalomból pénteken
az iró tiszteletére ebédet fog adni.

* Népszinház. Küry Klára lemondása követ-
keztében a Népszinházban holnap este a „Diák-
kisasszonyok" helyett "Az unatkozó király"-t ad-
ták s holnap, szerdán „A gyimesi vadvirág" kerül
szinre Blaha Lujzával a főszerepben.

* A Vigszinház premiéreje. A Vigszinház új-
donságából, Ordonneau és Valabrégue „Bodard és
Godard" czimü háromfelvonásos bohózatából, ame-
lyet Lázár Béla forditott, az utolsó próbák folynak.
A darabot Párisban a Palais Royal szinházban
adták. Az.ujdonság főpróbáját pénteken, január
20-ikán, délelött féltizenegykor tartják meg.

* A téli kiállitás. A mücsarnokban az egy-
koronás sorsjáték huzása tegnap volt. Az első
nyeremény: Mihalik Dániel „Nyires" czimü fest-
ménye a 89-ik, a második nyeremény: Papp Sán-
dor "Esö után" czimü festménye az 1010-ik, a
harmadik nyeremény: Szlányi Lajos „Tájképrész-
let" czimü festménye a 216-ik számu sorsjegyre
eseti:.

* Két hangverseny. Sauret Emil londoni he-
gedümüvész jövö hétfön, január 23-án, a Royal-

teremben hangversenyt rendez, amelyre a követ-
kező müsort állitotta össze: Beethoven: he-
gedü-verseny, Sauret: Románcz, Mazurka, Wie-
niawsky : Faust-ábránd, Ernst: Airs hongrois. Az
estélyen közremüködik: Springer Gizella bécsi
zongoramüvésznő, és a következő számokat adja
elö: Rameau: L'Egyptienne, Rappel: Des Oiseaux,
Scarlatti: Scherzo, Weber: Rondo (C-dur), Brahms:
Capriccio (H-moll), Brüll: Őszi est, St. Saens:
Etude en Ferme de Walse.

Február 3-án Messchaert János tanár, am-
sterdami oratorium- és balladaénekes hangverse-
nyez előszőr Budapesten, a Royalban. Ma negyven
éves. A frankfurti Stockhausen tanítványa és egyik
méltó utóda.

A vitás dij.
Rippl-Rónai József urtól a kővetkező ujabb

nyilatkozatot kaptuk azzal a kéréssel, hogy adjuk
a nyilvánosság elé:

A "Magyar ipar" legutóbbi számában táma-
dást intéz ellenem, amely a napi sajtóban is utat
talált és abban azt veti szememre, hogy én Thék
Endre urat — akit ö "nagy asztalosnak" nevez —
felemlegettem, valamint hogy Roth Miksa urat
"üvegesnek" mondtam.

Amennyiben azok a támadások müveim bí-
rálására vonatkoznak, semmi szavam hozzájuk.
Müvészeti dolgokban minden embernek, annak is,
aki nem ért hozzá, — szabad az itélete, és aki
munkájával a nyilvánosság elé kiáll, annak el
kell viselnie minden véleményt, a kedvezőt ugy,
mint az éleset.

De nem hagyhatom szó nélkül azt a meg-
jegyzést, hogy én az iparosokat lenéztem.

Távol volt tőlem minden ilyen szándék. Fel-
szólalásom nem ellenük irányult. Szakértelmüket,

ügyességüket, megbizhatóságukat tapasztalatból'
becsülni tanultam és örömmel elismerem. De nem
is velük helyezkedtem ellentétbe. Én a nyilvános-
ság elött csupán a következő kérdést vetettem fel:'

Ha az iparmüvészeti muzeum kiállításán a
tervező müvész munkája a díjazásnál tekintetbe
nem jöhet, akkor mit keres a müvész a kiállitás
versenyein ? •

E felvetett kérdésemre mai napig semmi ille-
tékes oldalról feleletet nem kaptam, mert Radisits
igazgató ur azon kijelentése, hogy a jury szabály-
szerüen volt összeállitva és hogy a jury határo-
zata még nincs is a miniszteriumhoz felterjesztve,
nem felelet az én kérdésemre. A jury maga pedig
e kérdésben meg sem mukkant. Kérdésem tehát
ugy áll, amint felvetettem, felelet nélkül.

E körülményt konstatálva kijelentem, hogy a
hirlapi vita, melyet magam is sokallok már, ré-
szemről ezennel be van fejezve.

öszinte köszönetet mondva a tekintetes
Szerkesztőségnek előzékenységéért, melylyel kizá-
rólag a müvészet érdekében felvetett kérdésemnek
becses lapjában helyet adni méltóztatott, vagyok
kiváló tisztelettel

Rippl-Rónai József.
Reméljük, hogy a támadt vita ezzel a nyi-

latkozattal véget ért, minthogy az érdekelt felek
egyikének sincs többé mondanivalója.

És e körülménynyel számolva, megmondjuk
az ügyről a magunk véleményét is.

Nézetünk szerint a fennforgó ügyben hatá-
rozottan a m ü v é s z n e k van i g a z a . Mert
mikor a müvész saját tervei szerint bármely mü-
helyben készíttet valamely műtárgyat, ezt a mű-
tárgyat nem lehet a versenyben egyszerüen mel-
lőzni azzal a megokolással, hogy oly mühelyben
készült, melynek gazdája, mint jury-tag, versenyen
kivül van. Az a tárgy határozottan versenyen be-
lül van, mert az ily tárgygyal nem a mühely, ha-
nem a tervező müvész áll ki a versenyre. A Rippl-
Rónai által tervezett és készíttetett bútor nem is
Thék tulajdona. Thék sohasem csinálta volna meg
e butorokat, ba nem kapja megrendelésben a kész
terveket. Thék nem versenyezett, de Rippl-Rónai
versenyzett. Nem lehet tehát Őt egyszerüen azzal
mellőzni, hogy Thék a juryban ül.

Ha az iparmüvészeti kiállitás szabályai rosz-
szak, azért nem hibáztatható és nem károsítható a
versenyző müvész.

Méltányosaknak kell tehát lennünk.
Az iparmüvészeti kiállitáson kell lenni:
egy első díjnak a legjobb m ü v é s z e t i

k o n c z e p c z i ó számára, mely odaítélendő an-
nak, aki a legjelesebb tárgyat komponálta, legyen
az müvész, vagy mesterember; továbbá

egy első díjnak a legjelesebb munkát szol-
gáltatott i p a r i n t é z e t e k számára, mert az
iparczégeknek, melyek tőkével, tehát koczkázattal
dolgoznak, érdekükben áll, hogy terményeik jósá-
gát díjjal elismerjék és öket ezáltal a közönség
bizalmába ajánlják, ha megérdemlik; és kell
lenni végül

őt vagy tiz kisebb díjnak a l e g ü g y e s e b b
s e g é d m u n k á s o k számára, mert ők azok,
kiknek a technikai tökéletesség közvetlenül köszön-
hető. Ők dolgoznak; az ő elméjük, az ő érzékeik
müve a tárgy anyagi jelensége.

A tervező müvész és a dolgozó munkás leg-
sajátabb müve az iparmüvészeti tárgy. A mühely
tulajdonosa csak érdekelve van a sikerben. De a
termény létesülése nem kizárólag az ő érdeme.
Lehet elképzelni oly esetet, amikor a mühely bir-
tokosának semmi érdeme sincs a produkczióban.
De nem lehet elképzelni oly esetet, melyben a
tervezőnek és munkásnak nem volna érdeme a
sikerben.

Természetes, hogy a mühely tulajdonosa le-
het tervező müvész és munkás is egy személyben.

Ez az igazság, a tárgyilagos igazság; és ez
esetben Rippl-Rónai igazsága.

De kell ezenfelül az illető minisztériumban
is egy oly ember, aki ezekhez a dolgokhoz ért és
aki ez ügyeket tudományos képzettségénél és mü-
vészeti szakavatottságánál fogva intézi. A közigaz-
gatási portentumok gyöngék az ily dolgokhoz. Azok
jól tudnak pipázni és aktákat elintézni; és egye-
bekben is hasznos emberek. De, az ily ügyek ve-
zetéséhez különben becses képességeik nem ele-
gendők.
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FÖVÁROS.
(Felületes munka.) A számvitelre ügyelő bi-

zottság ma terjesztene be a számvevőségek ügy-
menetének megvizsgálásáról szóló jelentését a ta-
nácsnak s konstatálja, hogy minden vonalon nagy

— rendetlenség. Ajánlja a bizottság, hogy a
különböző iktató-hivatalokat minél előbb egyesítsék.

(Bélyeges nyugták.) A pénzügyminiszter elren-
delte, hogy ezentul a főváros pénztáraiba befize-
tett pénzek nyugtáira bélyeget ragasszanak. A fő-
város folyamodott a rendelet ellen, de a miniszter
nem tágitott s mindössze azt engedte meg, hogy
a főváros havonta egy ősszegben fizethesse be a
bélyegdijakat az állampénztárba.

(A rossz bor.) A kerületi borellenörző bizott-
ságok néhány hét óta szigorubban ellenőrzik a
korcsmárosokat, borkereskedőket. A közönség kö-
réből egymást érik a följelentések a bizottságok-
nál a különféle kisebb-nagyobb vendéglőkben, bor-
kereskedésekben, fűszeres boltokban, vásárolt borok
miatt.

(A füst) A főváros belsejébení egész sereg
gyártelep van, ami ha egyéb szempontból nem
valami czélirányos is, de arra nagyon alkalmas,
hogy a levegő kellöleg megteljék füsttel és korom-
mal. Párisban még a magánházak kéményei is
füstemésztövel vannak ellátva, Budapesten a gyá-
rak sincsenek erre kötelezve. A fővárosi egyesület
ma délután ezzel a bajjal foglalatoskodott és abban
állapodott meg, hogy a város belsejében levő gyá-
rak kéményeinek füstemésztőkkel való felszerelte-
tése végett kérelmet ad be a tanácshoz.

Kanapé-párt a városházán.
— (Az átszálló forgalom a fövárosi vasutakon.) —

A vasuti konczessziók pazar osztogatása al-
kalmával a föváros csupa olyan szerződéseket kö-
tött, amelyekből a vasutvállalatok hasznainak biz-
tosításán kivül minden egyébb — hiányzik. A kér-
déses szerződések a beruházási töke elszámolása,
az engedély idö, a háramlási- és bevallási jog, a
tarifa és üzem tekintetében többé-kevésbbé a le-
hető legkedvezőtlenebbek a fővárosra. Minden
egyes tétel megannyi támogató oszlopa a részvé-
nyeseknek s a milliókra ragé bevételekből bizony
csak szerény kis alamizsnákat kap a főváros a
konczessziók idejére.

De hát ezek bevégzett dolgok. Csak sajnál-
kozni lehet rajtuk. Segiteni nem. Az ujabbak,
amik a meggondolatlanul kötött szerződések szo-
moru eredményei: azok a sikertelen próbálga-
tások, amelyekkel a tanács immár "a nagyközön-
ség érdekeit" akarja protezsálni a hatalmas vil-
lamos vasuttársaságok ellenében. E próbálgatások
közül a legnevezetesebb az á t s z á l l ó f o r -
g a l o m r e n d e z é s e , amely régóta hangoz-
tatott óhaja a főváros közönségének. Talán fölös-
leges elmondani, hogy az átszálló forgalom be-
rendezésére miért van szükség. Ennek a
való közszükségnek a megvalósításáréi a
irányban nagylelkü szerződések a következőkép
intézkednek:

, . . . § § - A szerződő vállalat
kötelezi magát a közvetlen átszállási forgalom
lerendezésére, azon feltevésben, hogy a székes
főváros közönsége a nevezett . . . . . . villamos
vasut részvénytársaságét és a netán keletkező
más uj vasuti vállalatokat ily közvetlen átszál-
lási forgalom berendezésére kötelezni képes
leend. Az átszállási forgalom feltételei az érde-
kelt vasuti .vállalatok közt Budapest székes fövá-
ros közönségének jóváhagyása mellett szerződé-
sileg lesznek rendezendők." Ha asz érdekelt válla-
latok közt az átszállás feltételei tekintetében
megegyezés létre nern jön, a székes főváros
határoz : megj egyeztetvén, hogy a vállalat az
átszállási forgalomnál is a jelén szerződésben
xnegálicpítcftt díjtételeket igényelheti."

Ez a kétes értékü kikötés a vasutvállalatokat
egyenesen arra utalja, hogy egymás között kösse-
nek szerződést sz átszálló forgalom berendezé-
sére, nehogy a főváros határozzon az ő ügyükben
— egyrészt; másrészt pedig biztositja nekik azt a

tarifaszedést, amit az átszállóforgalom nélkül is

érvényben tartanak. Természetes tehát, hogy a
közuti és városi villamos megkötötte egymással az
átszálló forgalomra a szerződést, amelyet tavaly
nyáron be is terjesztettek a fővároshoz jóváhagyás
végett Az átszálló forgalomban az utazási dija-
kat igy állapitották meg:

1. A nyugati pályaudvartól a kerepesi-utig
(városi villamoson), onnan a kerepesi uton a Nem-
zeti Színházig, vagy ellenkező irányban a Rotten-
biller-utczáig és a keleti pályaudvarig (közuti vil-
lamoson) 10 krajczár. (Rendes tarifa 6 + 6 = 12
krajczár.)

2. A Boráros-tértől a kerepesi-utig (v. v.)
onnan a Nemzeti Színházig vagy ellenkező irány-
ban a Rottenbiller-utczáig, vagy keleti pályandvarig
(k. v.) 10 krajczár, különben 12 krajczár.

3. A Népszínháztól a köruton az üllői-utig
(v. T.) onnan az üllöi-uton a Ludovikáig, vagy
ellenkező irányban a Kálvin-térig (k. v.) 10 krajczár,
a mostani 12 krajczár helyett.

4. A boráros-tértől a köruton az üllői-utig
(v. r.) onnan az üllöi-uton a Ludovikáig, vagy
ellenkező irányban a Kálvin-térig (k. v.) 10 krajczár,
rendesen 12 krajczár.

5. A nyugoti pályaudvartól a köruton az
üllői-utig (v. v.), onnan az üllöi-uton a Ludovikáig,
vagy ellenkező irányban a Kálvin-térig (k. v.) tizen-
három krajczár, mig ma tizennégy krajczár.

6. A városi villamos Baross-utcza végpont-
jától (a kőbányai-uttól) a Kálvin-térig, onnan a
közuti villamoson a Muzeum-köruton a Károly-
kaszámyáig tizenkét krajczár, tizenhat krajczár
helyett.'

A rákospalota-ujpesti villamos és a közuti
villamos vasutakon való átszálló forgalomban a
dijak egyáltalán nem változtak.

Ezeket a szerződéses ajánlatokat a tanács
kiadta a pénzügyi és gazdasági bizottságnak, amely
a maga vasuti albizottságának adta ki. A vasuti
albizottság azután meghányta-vetette á dolgot és
konstatálta, hogy az átszálló forgalomban követelt
dijak n a g y o n m a g a s a k . Ilyen értelemben
tett javaslatot a pénzügyi és gazdasági bizottság-
nak, amely azt határozta :

"A vasutvállalatokkal közvetetlen tár-
gyalásokat kell kezdeni olyan irányban, hogy
egységes — t i z k r a j c z á r o s — ár mel-
lett egyik vasut bármely pontjától a másik vasut
bármely pontjáig lehessen átszállani."

Ezzel az utasítással az iratokat visszaadta a
vasuti albizottságnak. Azóta az átszálló forgalom
ügye elpihent. Ugyanis a vasuti albizottság elnöke :
Matuska Alajos alpolgármester abban a hitben
van, hogy a vasuti albizottság nem végezhet ilyen
alkudozásokat. Ezeknek az elintézére arra a ta-
nácsosra tartozik — az alpolgármester szerint —
aki a vasuti ügyeket kezeli. Valóságban pedig az
alpolgármester ur, aki melesleg mondva, a huza-
vonával nem igen használ a közönség érdekeinek,
nagy tévedésben van a vasuti albizottságról; mert
ennek csakugyan az a hivatása, hogy k ö z v e -
t e t l e n tárgyaljon a vasuti vállalatokkal. Erről a
tévedéséről azonban az alpolgármestert nem lehe-
tett meggyőzni s mintán az átszálló forgalom
ügye mégis csak sürgős és fontos valami, az egész
ügy a fölmerült kanapé-proczesszus következtében
már holnap a tanács elé kerül, amely hivatva lesz
dönteni afölött, hogy k ö t e l e s - e a l k u d o z n i
a z a l p o l g á r m e s t e r ur , v a g y n e m ?

Már most elgondolható, hogy ilyen rohamos
sietség mellett mikor fogunk átszálló jegyekkel
utazni.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Krivány Aradon. A bécsi tartományi

törvényszék valószinüleg már holnap szolgál-
tatja ki az aradi királyi ügyészségnek Krivány
Jánost, a hirhedt sikkasztót, aki a mai nappal
bécsi viselt dolgaiért leszámolt, a tizennégy-
napi fogságot leülte. Aradon nagy izgatottság-
gal Tárják a megérkezését. Az aradi királyi
ügyészség már elkészült az illő fogadásra: a
központi fogház tizenhármas számu földalatti
czelláját jelölte ki a számára.

= A millennium Kurticson. Még az ezredévi
ünnepek alatt történt, hogy Kurtics faluban, amikor
a község fáklyásmenetet tartott, Palkó Demeter
felizgatta a népet, hogy tömegesen vonuljon az

ünneplők közé és rontsa meg az ünnepet. Vladen
Kornél vendéglős, Kodosa Pál, Betyánszky Györgye,
Bulbuka Flóre, Don Traján, Batyinecz György,
Angyine Mitru, Hajdik János, Mócz Tódor, Mon-
tyán Mikuláj össze is jöttek és mikor a nép Ma-
gyarországot és a magyar nemzetet éltetteők azt
kiabálták:

— Éljen az oláh nemzet! Éljen Románia !
Le a magyarok ünnepével . . .

Emiatt valamennyien a vádlottak padjára
kerültek, de az aradi törvényszék és a tábla fel-
mentette őket a nemzetiségi izgatás vádja alól. A
Kuria Palkóo Demetert bünösnek találta mert Palko
a tüzoltófőparancsnoknak, aki őt kérdőre vonta,
hogy miért kiabál, azt felelte:

— Van jogom kiabálni, mert ez a föld nem
Magyarország, hanem Románia . . .

Ma a Kuria Palkot izgatás vétsége miatt
három hónapi államfogházra és ötven forint pénz-
büntetésre itélte, a többi vádlottra nézve pedig
helybenhagyta a felmentő, itéletet.

= Az ezredéves kiállitás pöre. Mikor az
ezredéves kiállitás véget ért, a kiállitási kalauzok
nyomdai költségei iránt a Kosmos-nyomda rész-
vénytársaság bepörölte Berl D. bankárt, a kiállitás
jegybérlőjét. A Kosmos hetvenötezer forintot köve-
telt rajta s a tőzsdebiróság, amely előtt a pör
folyt, meg is itélte a követelést. Erre Berl D.
kénytelen volt fizetni. Amikor kifizette a tartozást,
hogy az összeget visszaperelhesse, kifogást tett és
a budapesti polgári törvényszékhez fordult. A tör-
vényszék összeült és kimondotta, hogy a per nem
tartozik a hatáskörébe. Berl felebbezett és a buda-
pesti királyi itélőtábla megállapitotta a törvényszék
tárgyi illetékességét és utasitotta a törvényszéket,
hogy a per érdemében törvényszerűen járjon el.

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. A kereskedelemügyi miniszter dr.

Návay Aladár miniszteri segédtitkárt miniszteri titkárrá,
a vallás- és közoktatásügyi miniszter Heller Sarolta
okleveles tanitónőt a kisjenői állami elemi népiskolá-
hoz rendes tanitónővé, az igazságügyminiszter Pacsu
János nagykikindai joggyakornokot és Vadász Ármin
ügyvédjelöltet a nagykikindai törvényszékhez aljegy-
zőkké, Szterszky Antal szászrégeni járásbirósági irno-
kot a berettyóújfalui járásbirósághoz segédtelekkönyv-
vezetővé, Veysz Lajos temesvári ügyészségi irnokot a
nagykikindai törvényszékhez irodatisztté, az aszódi
országos javítóintézet igazgatója Kalmár Lajos buda-
pesti szabó-iparost a nevezett intézethez egyelőre
ideiglenes minőségben szabófelügyelővé nevezte ki.

Árverések a fővárosban. Bartalic3 Imre ingó-
ságai Remetehegy 3012—3916. január 18- Ifj. Szlávy
József ingóságai Kőbányán Szlávy-villa január 24. Kiss
Ármin ingóságai István-ut 6. január 19. Wiesner Adolf
ingóságai Podmanitzky-utcza 13. január 18. Schöffer
Ignácz ingóságai Dalnok-utcza 10. január 19. Nyerges
János ingóságai Kecskeméti-utcza 19. január 21. Se-
bessy Géza és neje ingóságai Dohány.utcza 54. ja-
nuár 23. Alexandrovits Mór ingóságai Alkotás-utcza
111. január 18. Alács Béla ingóságai József-utcza 81.
január 18.

A vidéken. Dück József ingatlanai Brassóban
február 13. Büchler Dávid ingatlanai Znióváralján már-
czius 9. Kludik Gyula ingóságai Besenyszögh (Szol-
nok) határán január 31. Majthényi István ingóságai
Versegen (Gödöllő) január 21. Szikáll József ingóságai
Mátra-Xovákon (Fülek) január. 23. Csáky Pallavicini
Hypolit őrgróf ingóságai Viszlón (Edelény) január 25.
Dr. Földváry László ingóságai Gerenden (Torda) ja-
nuár 19. Barkóczy Jusztin ingóságai Békás-Megyeren
(Budapest) január 18. Nagy Gergely ingatlana Nagy-
Komárom (Arad) márczius 4. Hermann Gyula ingat-
lanai Nagyváradon február 7. Sápi Eszter ingatlana
Nagyváradon február 6. Pollreisz Mihály ingatlanai Ha-
lászi (M.-Óvár) községházánál február 7. Neuhauser és
Rockenstein ingatlanai Gálszécsen február 28. Kecskés
István ingatlanai Debreczenben január 29. Szlavik Mik-
lós ingatlanai Billéden február 28. Frócz József ingó-
ságai Német-Sztamorán (Versecz) jan. 27. Wisnyowszky és
Czoufal ingóságai Trencsénben január 23. Ispakovics
Milan ingatlanai Nagy-Kikindán február 1. Farkas Lajos
ingatlanai Losonczon január 24. Makavei Péter ingat-
lanai Abrudbányán január 21. Kriván Mihály ingóságai
Cs.-Palota (Nagylak) községházánál február 1. Ferenczy
Emil ingóságai Döghében (Kis-Vajda) január 31. Po-
gány István ingatlana Szombathelyen február 1. Ke-
viczky Dániel ingóságai Nagyaradon (Ipolyság) ja-
nuár 30. Gróf Bethlen Károly ingatlana Kolozsvártt
február 14.

Pályázatok. („Budapesti Közlöny" 13. száma.) A
kisjenői (Arad) járásbiróságnál telekkönyvezetői állásra,
a losonczi főgimnáziumnál tanári állásra, a tosztenai
(Rózsahegy) és az aradi járásbiróságnál irnoki állásra,
a gyergyószentmiklósi (Csíkszereda) járásbiróságnál
irnoki állásra, a lugosi pénzügyigazgatóságnál segéd-
titkári állásra lehet a folyamodványokat benyujtani.
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Nagyvárad.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

New-York, január l7.
január 17.

cents
16.

cents
Buza, januárra

, márcziusra
„ májusra

Tengeri májusra
Chicago, január 17.

16.

evi

>5jf f ÍJ

cents
májusra 70 '̂a

Tengeri májusra 36a/;s
Mezőgazdaság.

Gazdasági tanfolyam a Varchovinán. A
mivelésügyi miniszter Alső-Verezkén folyt
január hó 25-től kezdve négy hétig tartó
sági tanfolyamot rendeztet. A tanfolyamon huszonőt
görög-katholikus lelkész fog résztvenni; ezek okta-
tásánál különös figyelem fog ford i tan i az oltani
vidéken fontos állattenyésztés és kisebb gazdasági
ágak ismertetésére. A tanfolyam vezetője Egan
Ede miniszteri megbizott lesz. Hazánk északkeleti
részében remélik, hogy a ruthén nép ezen leghíva-
tottabb vezetői, kik a nép között élve azon hely-
zetben vannak, hogy egy jobb, jövedelmezőbb gaz-
dálkodási módra nézve jó példával járjanak elöl,
híveiket erre eredménynyel rá fogják vezetni.

A mezőgazdasági szesztermelők. Nagyszámu
küldöttség járul holnap, szerdán a pénzügyi és
földmivelési miniszterek elé. A küldöttséget Darányi
földmivelésügyi miniszter délelött tíz órakor fogadja,
a földmivelésügyi palotában, mig Lukács pénzügy-
miniszter délután öt órakor a pénzügyminiszterium-
ban fogadja öket. A küldöttség tagjai a
telek" nagytermében találkoznak délelött
órakor.

Ipar és kereskedelem.
Az országos ipartanács ülése. Báró

Ernö kereskedelmi miniszter e hó 24-ére, délután
51 órára hivta össze az országos ipartanácsot ala-
kuló ülésre. Az ülést a kereskedelmi minisztérium
nagy tanácstermében tartják. Elnökölni báró Dá-
niel Ernő miniszter fog. Az ülésre napirendre tüz-
ték : 1. a munkaközi szüneteket, 2. a munkakőz-
vetités kérdését. — Előadó Szterényi József mi-
niszteri osztálytanácsos, a kereskedelmi miniszté-
rium munkás-ügyi osztályának vezetője lesz. A
miniszter a meghivóval együtt megküldte az ipar-
tanács tagjainak ismertetőül a munkás ügyosztály-
nak a napirendre vonatkozó elvi álláspontját.

Kőbánya! sertéspiac?, jan. lI- Magyar első-
rendü : Öreg nehéz (|>ároakint 400 kilcgratircaoa
felüli sulyban) 455—46 kr.-ig. Közéj? {páronkinlt
30(1—400 kilogramm smyfeaií) 45—IS krajczárig.
Fiatal nebéz (páronkiat 320 kflogranunoii felüli
sulyban) 48—4S'5 fcrig. Ivösép {páronkint 251
320 klgrig terjedő snivban) 47-5—48 kr. Künayű
(páronkíni 250 klgrig !erje«!d sít'yiran; 4«—48
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr."fdfili sulyban
46 5—47 krajczárig-, közeg tpá&*>u!klat 240—260
kflogranun sulyban) 48—IG"5 krajczárig. Könnyü
páronkint 240 kÓogranimlg ierjetlö süiily&án 43.-44-.
krajczárig. Sertéslétszám:' 18Ö9. jan. 15. najpján"
vok készlet 31398 darab, január 13-án feliiajSatott
274 darab, január 16 áa e1szálIÉI£atott 514 drb,
január 17-ére marsát készletben 3115$ darab.
A hizott sertés üzIetiráHyzata csaisáes.

Budapesti fcanzur^-seriéswásir, jan. 17. A

317 drb. Készlet 53S darab, összes felhajtás £55
drb. Elszállittatott budapesti feiryaszSisra 310 dr?»,
elszállittatlan aisradt 513 dsb. Xapi árak: 120— ISO
küós 43-44 kraiciar, 23ft— Ü50 kitis 43-5—45 fcraj-
:sár,320— SSOkiLos 44—45- kr, ű~e§ nehéz- 43—45
krajczár, n«alaez 40 krsjesár. — A vásár

i lányba I
haa-

Bécsi sertésvásár, január 17. A mai sertés-
vásáxí-n bejeknitUek 8540 darabot, ebből a vá-
sár elsj a felhajtottak: 3293 darab fiatal serlést,
4921 darab magyar hizott sertést, összesen : 8214
drbot. Az irányzat éSénk. Jegyzések: kilogram-
monkint elő sulyban (a fogyasztási adót nem szá-
lailva) elsörendü. sertés " 43—44*5 lcrajczáron,
középminőségü sertés 41—42 5 krajczáron, könnyü
sertés 3ö—40 krajczáron, fiatal sertés 36—45
krajczáron.

Pénzügy.
Osztrak-magyar bank. Korábban, semmint

hitték, szünt meg az osztrák-magyar banknál az
adóköteles bankjegyek forgalma. A ma közzétett
kimutatás szerint ugyanis már 636 millió adó-
mentes bankjegytartalékot tüntet ki. Ez a körülmény
annak tuiajdonitható, hogy január második he-
tébea a váltóleszámítolás 1994 millióval, a lom-
bard 2 §3 millióval s igy a bankjegyforgalom is
23-03 millióval csökkent. Ha az adómentes bank-
jegy tartalék a következő hetekben még gyarapodni
fog, up;y tekintettel a német birodalmi bank ka-
matiábleszállitására, nálunk is remélhető, hogy
visszatérünk a rendes kamatlábhoz.

Magyar királyi szabadalmazott osztály sors-
játék részvénytársaság. A társaság Lónyay Albert
elnőklése alatt, 19 részvényes jelenlétében, akik
39S7 szavazatot képviseltek, ma tartotta első ren-
des közgyülését Az 1897—98. üzletévről szóló,
több mir.t 20 hónapi üzleti időszakra vonatkozó
mérleg 3C2.781 .foriul 80 krajczár; tiszta nyereség-
gel zárul. A közgyülés az előterjesztett mérleget
jóváhagyta és elhatározta, hogy részvényenkint 60
forintnyi osztalék kerüljön kiosztásra és folyó hó-
nap JS-átői kezdve, kiűzetésre. Miután az igaz-
gatóság és a íelügyeilőbizottság részére a felment-
vényt megadták és a felügyelő-bizottság eddigi
tagjait az 185ÍÍI. iizletévre ismét megválasztották, a

lés vé«?cl ért.

GABONATŐZSDE.
Budapest, január 171

BUDAPESTI

T. cz.
Van szerencsónk ezennel becses értésére adni,

hogy bécsi üzletfeleink megbizásából
! I Grand buzaringet!!

rsÜEéüfogva a mai naplói kezdve szök-
vány

legmagasabb napiárakat
Szettjük, előre kijelentve, hogy a márcziusi hónap-'
ban rseffcs; felmondásra kerülő tétefrket simán át
f€gjuü vetni, hogy továbbá nemszáilitás esetén a

bianco eladásban dolgozó uraságokat
majd Btegtanitjuk moresre.

AtüJdöa kérjiak, hogy erröl szivéé tudomást
Tenni BiéÉlozfassék, biztosstjuk, hogy nagy megtisz-
íelietésömfcre fog szolgáin', hae kedvezö konjunktúrát

saját becses zsebe javára
nőnél jobban Kihasználja és vagyunk

B u d a p e s t e n , lS99-ki január 17-én.
Kartársi üdvözlettel

X. Y. és Z.
jogositott tőzsdei ügynökök.

Ha a gabonacsarnokban müködő ügynökök
és foglalkozás hiányában ott ögyelgő cóulisserk
és unatkozó veiüdégszereplők a mai postával ilyen
vagy Lasosló szövegü körlevelet kaptak volna
(pedig dehogy is kaplak !) még akkor sem állít-
hatták xvhid nagyobb határozottsággal, hogy »cor-
ner= készül E áreziusi buzában, mint amilyennel
e hireket ma délelölt székiben kolportáltak, meg-
nevezve nündjárt a nagy művelet vállalkozóját,
amihez kikereslek maguknak egy, az ily csinálniá-
nyok terén jó hírnévnek örvendő bécsi nagy íizér-
le iő czéget, amely a tavalyi szeptemberben kitünö
sikerrel bonyolított le Budapesten egy hasonszőrű
jelentékeny tranzakeziót, és nem feledkeztek meg
az osztrák differenczia-lovag. budapesti hü fegy-
vernöfcérőlí a helybeli piacz egy elsőrangu ügynöki
ezégérői sem, amely — igaz -*- minden tekintet-
ben" képes pgy ily nagyszabásu művelet keresztül-
vitelére. . " " ,

Pers-ae valamelyes magyarázatot csak kellett
kogy találjanak a ma délelőtti liaussenak. A már-
cziusi buza ára ugyanis felszökött 9 forint 46
trajezíírról egy rohamban 9 forint 50 krajczárig.

Ey .vehéaiens árbajsza* m&gött pedig ok-
vetlenfá lappang valami. Négykrajczáros árhullám-

zás a mai tespedés közepette nem lehet puszta
véletlen dolgá és miután a szóban levő ügynöki
czég csakugyan vásárolta a buzát (persze, hogy «
vedel eladások fedezése, vagy mi más volt, azt
senki orrára nem kötötték), készen voltak a hirrel,
h°ííy : »ftt a »ring.f

Legyenek nyugodtak a gabonacsarnokban,
ha valami ringféle alakul, időnek előtte alig kerül
az nyilvánosságra. Emlékezzenek vissza a mult évi
szeptemberre. Akkor is, mire megtudták a tőzs-
dén a konzorczium létezését, az már rég „künn
volt" és az utolsó felmondási napon ez a hausse-
csoport nem mint átvevő, hanem mint 27.000 me-
termázsa buza szállítója szerepelt.

Aztán, ba valaki nem magára a buza kész-
letének és előrelátható fogyasztási viszonyainak
alakulására, hanem holmi corner-féle híresztelé-
sekre épiti fel hausse-spekülácziója várát, az bi-
zony nagyon süppedékes talajra rakja le pozi-
cziója alapját.

Már pedig m a a természetes faktorok — a
kinálat és kereslet — tényleg nem szólnak a
hausse mellett. Tömérdek liszt fekszi meg a mal-
mok raktárait, az őrlemények kelendősége pedig
napról-napra rosszabbodik. Egy malomigazgatónak,
aki ma a csarnokban borongós arczczal arról pa-
naszkodott, hogy a liszt abszolute nem akar kelni,
azt felelték, hogy: „Erre csak egy mód van —
tegyen bele élesztőt". (Ig^z, hogy máskülönben
csak a tésztába teszik.) Éleznek . ez elég rossz
élez, hanem expedienst ma csakugyan nem tudunk
jobbat.
[ De azért ma is elkelt a mindennapos adag

mintegy 6000 metermázsa), gyengén tartott árak
mellett. Idegén áru nem volt forgalomban, mejt a
tulajdonosok nem is mertek vele előhozakodni. A
többi czikk között rozs, ma egyszerüen eladha-
tatlan volt, a többi gabonanemü ára nem változott.

A határidőpiaczon egyenlegként változatlan
a buza ára (9 49 forint, 9*35 forint) két krajczár-
ral alacsonyabb a rozsé (7*98 forint) és a tengerié
(4.86 forint.)

A külföldi piaczokon alig változtak az árak.
Az amerikai Unio látható készlete kitelt

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

buzából 27735 27358 37848
tengeriből 23362 20935 41134

Elöfordult készáru-eladások.
/ Buza. Tiszavidéki: 100 mm. 79 k. 10.37-5
frton, 100 mm. 79 k. 10.20 frton, 200 mm. 81
k. 10.35 fiion, 100 mm. 80 k. 10.35 frton,
100 mm. 80 k. 10.35 frton, 100 mm. 79 k. 10.35
frton, 100 mm. 76 k; 10.10 frton, 400 mm. 77 k.
10.25 frton, 100 mm. 776 k. 10.22-5 frton, 300
mm. 79 k. 10.-25 frton, 200 mm. 78 k. 10.25 fo*
rinton, mind három hónapra. s

Pestvidéki: 100 mm. 76.5 k. 9.90 forin-
ton, sárga, három hónapra.

Felvidéki: 100 mm. 79 fc. 10.10 frton, 100
mm. 79-5 k. 10 forinton, 100 mm. 76-5 k. 10
frton, 300 mm. 79 k. 9.90 frton, 100 mm. 78
k. 9.80 frton, vegyes, mind három hónapra.

Bácskái: 100 mm. 75 k. 10.125 frton,
100 mm. 745 k. 10 forinton, mind három
hónapra.

Raktári: 1700 mm, 77 k. 10-10 frton,
9G0 mm. 76*5 k. 10 forinton, mind három
hónapra.

Rozs. 200 mm. pestvidéki Nagy-Kőrös 7.60
forinton, készpénzben.*

Zab: 100 mm. Budapest 6.—- forinton, 100
mm. Budapest 5.90 forinton, . 150. mm. Budapest
5.77-5 foriuton, készpénzben.

Tengeri. 330 mm. Nagy-Kikinda 4.05 forin-
ton, készpénzben.

Árpa. 200 mm. takarmány Szarvas 6.— fo-
rinton készpénzben.

Elöfordult határidő kötések.
Délelött. Buza márczius 9.48—46—9.50

forinton, április 9.35—32—9.35 forinton. —«. Rozs
márczius 7.96—91—7.95 forinton. — Tengeri
május 4.88—84—4.86 forinton. Zab márczius $.76
— 5.78 forinton.

Délután. Buza márczius 9.48—50—9.49 fo-
rinton, április 9.34—9.35 forinton, október —
forinton. — Rozs márczius 7.95—7.96 forinton.
— Tengeri május 4,85—4.86. — Zab márczius
5.79 frton. — Repcze augusztusra 12.10 Irton,
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Hivatalos készárqjegjzések.

=j - 100 Mp-.
5 J készpénz-
Siri ára

5 5
100 H-t

készpén*

Beza

— ! & frtHfrtig I
1 3 |ó tiszaiad. 74 —. .—
76 10.10
73 10.25
m 10.45

Í0.2Ö
1035
10.55

, nestvidéki 74 — . — — . — 7,

fehénn.

10.05
73 10.25
m 10.45
74 — . —
76 10.10
78 IOJ35
80 10.55

1CU®
10 35
10.50

10.49
10.60

.9
SI
75
TI
ÍS
61

9.9® 10.05
10.20 10J25
1&35 10-45

SJS5 í o l —
1&15 10.20
KUO 10.45

990
10J2S 10.30
10.45 10.50

rszj 7ü—72

takarm. 60—62
sze>zföz. fö—64

sörfőzésre 64—66

8.10
8.—
6.10
6.70
7.70

8.15

7.5*3
8.50

2*1 e j — 89—41 5.70 6105

serf ő

repezt

bánsági
másnernQ

íáposzía
másnemü

— 5J55
— 6.5®

5.6í>
5.55

Hivatalos batáridöjegyzések*

Déli ISzsda z&daU ^ ^
Ara Hafárid* január 16-áa január *~-** tAsatmit

pénz ara p#n*
bnra . . márczius 9.45 Ö.46 9.49 9-50 —.

. . április 9.32 9.33 S35 SL3S —-.
, . . cktóbor — . — — . — — . — — . — —.
„ . . november — . — — . — — . —

rozs . .márczius 7.95 7.96 7.95 7.96 —.
„ . . áprüis — . — — . — — . — — . — —.
„ . . oktober — . — — . — — . — — . — -—.
„ . . november — . — — . — — . —

tengeri . május 4.86 4.S7 &SQ 4*87 —.
„ . . november—.— — . — — . —
, . . október — . — .—.— — . —

zab . . márczius 5.76 5.7S 5.77
, , . október —*—* — . — — . — — . — — . —
„ . . n o v e m b e r — . — — . — — . — — . — — . —

r e p c z e . augusztus 12.15 12.25 12.10 12L20 ~—.—

Raktárállomány :
Közraktár: Buza 159300 mm. Rozs 10900

mm. Árpa 60000 mm. Zab 33000 mm. Tengeri
5700 mm. Liszt 10300 mm.

Baktárház : Buza 70639 mm. Rozs 5176 mm.
Árpa S07 mm. Zab 4324 mm. Tengeri — mm.
liszt 1712 mm.

Silos : Buza 27800 mm.

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE. *
Budapest, január Ti.

A irai tőzsdén szilárd irányzat uralkodóit
és aeiazetközi papírok tartott árfolTamokoa zárol-
lak. Befolyással volt erre a német bir«ialimi bank
kamatíáb-Ieszálíitása. amely a déli tőzsdén jutott
tudomásra. A helyi piaczon Adria részvények to-
vább emelkedtek.

Az elötözsdén : Magyar Mtelrészvény 391.30
—392, Jelzálogbank 248.50, Oszüiák Mlelrészvéof
360—360.60, Uszlrák-Btagvar áMatíivasíEt S62.60—
363.40, Közuti vaspálya É7% Rimamuránvi 307—
SOS.—, Déli vasut 63.50—64, Adria 242."

A dél: tőzsdén eíelorduíí köiéssk:
Salgótarjáni 625—628, !Közuti vaspálya 378-25—
379. Viüamos vasut 225-75. Magvar Mielrészvéav
391.40-392, Magyar jeírálogfcaiJk 24S.6Ö—249,
Magyar '•-zámitoló bank 261.50—261.75, Rima.-
inaráiivi oi)ö.75—308, Üszlrák ititeírésxvény 360.15
—360.95, Déli vasut 63.50—64r Osztrák-magyar
államvasut 382.75—363.40, Bánk^yesület 102,
Masyar iparbank 175, Magyar általános kőszén-
bánfa 114, Ujlaki tégIagyár"23S, SeMick 218.—,
Adria 242—244.

Dt/biztosítások : Osztrák bitelrészvéayekbea
holnapra 1.50—2 forint, S napra 5—5.50 frt,
január utóljára 6—6.50 forint.

Délátán 1 óra 30 perczkor zárulnak:

Slagyar anmyjáradék
Magyar koronajaradék
Magyar Iiileirészvéay
Magyar ipar és keresk.
llagyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló kaak
Rimamuránvi vasmü
Osztrák iikeirészvénf
Déli vasut
Osztr.-magyar
Köruti vaspálya
Villamos vasat

jasssr IT.
119.75 119.75

97.85 97.S5
3 9 2 . — 391.50
101.50 101.50
243.50 248.50
261.75 262.25
3^7.— 307.50
Ŝ IO-SO 331.20

63.50 6250
332.75 363.40
37350 379.—
S2575

Délátán 4 órakor

Osztrák líilelrészvény
SÍEgyar Litelreszvétty
Oszb.-magyar államrasot
Leszámitoló bank
Rimamurányi vatmfl
Közuti Taspálya
Villamos vasut

zárulnak:
január 17. január 10.
360.50 360.15
391.75 891.25
362.50 862.40
262.— 282.—
307.—. 306.25
378.50 379.—
225.75 226.25

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, január 17. S z i l v a üzlettelen

Z s i r a d é k csendes, a forgalom jelentéktelen

Hivatalos jegyzések.

[ grammonkint
Pénz i Ara

(ek
p

vidéki
magyar la légenszáritott Tidóki
városi légensziritott, 4 darabos

IQstölt

Szilva
Kész i m

á l

{.' boszniai, 1887. évi nsance
120 darabos
100 .
85 I

Hatiinfón
Niáé

tOOgnaiBiaBkiatjí

boszniai,.

100 darabos

usance-min.
120 danboft

nsance-mln.
100 darabod

.— 55.50

46.—
48.—
53.—

Szttvaiz
Kásám
Ingben horf6

1S07

SsUvalx
Hatándfita Bzlardnial

•zeibiai .
Iuczerna g T ,
TÍIÖS aprószeinfl 1SSS
Turós küzépszeinfl 1393

i 139á

8.—
9.50

13.—
7.—
8.75

12.75

13.50
11.00

46.—
45.
50.

46.50
48.50

e.2ő
9.75

13.50
7.25
9.—

13.—

1 4 . -
12.—

02.—

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, január 17. A vásári forgalom: Has-

nál forgalom élénk, árak változatlanok. BaromS
nál lanyha, árak emelkedtek. — Halban élénk,
árak emelkedtek. Tej és tejtermékeknél közepes,
árak nyomottak. Tojásnál vontatott, árak szilárdak,
— Zöldségnél élénk. Gyümölcsnél élénk, árak
emelkedőben. Füszereknél$\r.Tixha. Időjárás borult,
hüvös. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi ezíkkek'liivalatos árjegyzése a következő: Hus.
Marhahus hátulja L 52—54 írt lI. 48—52 írt
Birkahus hátulja I. 33—40 írt, IL 34—38
frt Borjuhus hátulja L 50—70 frt, IL 56—60 frt.
Sertéshus elsőrendü 48—50 frt, vidéki 32—44 frt
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 64—80 kr
(küónkint). Sertészsír hordóval 55-5—56*5 frt (100
kflónkmt). — Baromfi (élőh Tyuk 1 pár 1.20—1.70
frt. Csirke 1 pár 0.S0—1.50 frt. Lud hizott liilón-
kint*52—58 kr. — Különtélék.'ío'jás l láda (1440
drb)'33-0—34-5 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—4
frt. Petrezselyem 100 kötés —- - frt. Lencse m.
T « kíió 7—9 frt Bah nagy 100 kil) 7—9 frt.
Paprika L 100 kilő 30—60 frt, II. 20—30 frt Vaj
Lrendrg kiIónkiutO.60—0.75 frt Téa-vaj kilónkiat 0.75
0.90 ü t Burgonya, rózsa, 100 kiló 1.(50—2.10 frt.
i/a/a£-Barcsa (é!ő) 0.90—1.20 frt 1 kiló. Csuka (élö)
0.00—1^0 üt 1 kiló. Ponty dunai 0.50—0.70 frt.

Szesz.
Budapest, január 17. Finomitott szesz

nagyban; 54.25—54.75. Finomitott szesz kicsiny-
ben" 55.—:-5o.25, Élesztöszesz nagyban 54.25
—54.75, Élesztöszesz kicsinyben 55. -55.25,
Nyersszesz adózva nagyban 53.25—53.75. Nyers-
szesz adózva kicsinyben 54. 54.25. Nyers-
szesz adózatlan (exknt) 13.50—13.75. Dena-
turált szesz nagyban 20.50—21.—. Denaturált
szesz kicsinyben 21.25—21.50. A kontingens nvers-
szesz ára Bpesten 17.25—17.50 fii. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzfizetés mellett értendők.

Bécs, január 17. Kontingens nyersszesz
azonnali szállitásra 17.70—17.90 írtig kelt el. Zár-
latjegyzés azonnali szállitásra 17.75—17.90 forint.

Prága, január 17. Adózott tripplószesz
nagyban 53.25—53.őö frt, adózatlan szesz 17.50
frton, azonnali szállitásra kelt cl.

Trieszt január 17. Kivileli sze3Z tartá-
lyokban szállitva 11.50—12 forint, 90^0 hektolite-
renkint nagyban.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bács, január 17. Az árak kevéssel csökken-

tek. 'Köttetett: buza tavaszra 9.46—9.42 forinton,
zab tavaszra 6.03—6.10 forinton, tengeri május—
juniusra 5.16—5.18 forinton, rozs tavaszra 8.12—
8.13 forinton. ,

Hivatalosan jegyeztetett :
Köttetett: buza tavaszra 9.41—9.42 forin-

ton, rozs tavaszra 8.10—8.12, tengeri május-
juniusra 5.16—5.18 forinton, zab tavaszra 6.09—
6.10 forinton. 1

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, január 17. Az előtőzsde kedvező han-

gulattal vette kezdetét és a déli tőzsde is szilárd
maradt. Alpesi bányarészvények emelkedtek.

Az elötözsdén: Osztrák hitelréazvőny 360—
360.50, Anglo-bank 154.—, Unionbank* 295.50,
Osztrák-magyar államvasut 362.50—363.25, Déli
vasut 63.—, Tramway 566. 566.50, Török
dohány 124—124.50, Alpesi bánya 199.50—201.20,
Prágai vasipar 9S2—983.—, Fégyvergyár —.—
Osztrák koronajaradék 102.—, Tőrök sorsjegy
58.20, Német márka 58.95 forinton.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészv. 360.50,
Anglo-bank 154.—, Bankver. 265.—, Union-bank
295.—, Lánderbank 239.75, Osztr.-magyar állam-
vasut 363.12, Déli vasut 63.50, Elbevölgyi vasut
258.75, Északnyugati vasut 244.50, Török dohány-
részvény 124.—, Alpesi bánya 201.10, Májusi
járadék 101.40, Török sorsjegy 58.10, Német márka
58.93, Fegyvergyár 200.50 forint.

Délután 2 óra SO perczkor jegyeztek t
4-2%-os papirjáradék 101.40, 42%-os ezüstjára-
dék 101.30, 4%-os osztrák aranyjáradék 120.—,
Osztr, koronajáradék 101.95,1860. sorsjegy 142.50,
1864. sorsjegy 194.50, Osztrák liitelsorsjegy 198.25,
Osztrák hitelintézeti részvény 360.57, Angol-osztrák
bank 153.50, Union-banhrészvény 296.—, Bécsi
Bankverein 265.25, Osztrák Lánderbank 239.50,
Osztrak-magyar bank 942.50, Osztrák-magyar ál-
lamvasut 362.87, Déli vasutrészvény 63.50, Elbe-
völgyi vasut 258.50, Dunagőzhajozási részvény
452.—, Alpesi bányarészvény 202.50, Dobányrősz-
vény 124.—, 20 irankos 9.55, Császári kir. vert
arany 5.71—, Londoni váltóár 120.50, Német bank-
váltó 58.95, Tramway 565.— — Az irányzat
szilárd.

Bécs, január 17. A déli tőzsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák bitelrészvény 360.50,
Anglo-bank 154.—, Bankverein 265.50, Union-bank
295.50, Lánderbank 239.75, Osztrák-magyar állam-
vasut 362.75, Déli vasut 63.75, Elbevölgyi vasut
259.50, Észak-nyugoti vasut 246.50, Török dohány-
részvény 124.—, Alpesi bánya 202.60, Májusi jára-
dék 101.40, Török sorsjegy 57.90, Német márka
53.96, Német márka ultimóra 58.93 forinton.

Frankfurt, január 17. (Zárlat.) 4-2°/o-os
papir-járadék 101.05, 4.2°|o ezűst-járadék 100.15,
4°,o-os osztrák aranyj áradok 102.70, 4% magyar
aranyjáradék 100.50, Magyar koronajaradék 98.10,
osztrák hitelintézeti részvény 225.60, Osztrák-
magyar bank 157.10, osztrák-magyar államvasut
154.50, déli vasut 29.20, bécsi váltóár 169.37,
londoni váltóár 204.22, párisi váltóár 809.75,
bécsi Bankverein 133.50, villamos részvény 160.50,
3°/o magyar arány-köl csőn 87.20, Észak-nyugati
vasut 120.—, Elbevölgyi vasut —.—. Alpesi
bánya 201.25. Az irányzat szilárd.

Frankfurt, január 17. (Utótözsde.) Osz-
trák hitelrészvény 225.70, Osztrák-magyar állam-
vasut 154.70, Dé'i vasut 29.20, Alpesi bánya-
részvény —.—, Bécsi Bankverein —.—. 4°/o-os
magyar aranyjáradék —.—. Az irányzat szilárd.

VIZÁLLÁS.
— Január 17 én. —

Filfl Vizmérés
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a Duna '
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jclcntck'íTiy árhullám

ajszi" haladt e lőe B a cs Moh
árad a Duna.

sz áradás Faiszi
tól ürsováig

A Tisza Hu?zt, "'foiaj, T.-Füred és Titelnéluntt apad.
A Drára és Száva félsS szakaszaikonkaszaikon áradnak.'
Jégzajlás csak a Hernádon van.
Helyenkint áll a jég a Szamoson és a Maiosoa.

árad, egye-

apadnak, alsó sza-
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TETEMRE-HIVÁS.
Bünügyi regény.

Irta: A. K. GREEN.

1. Egy bonyodalmas eset .
Egy éve körülbelül, hogy a Veeley, Carr

és Raymond-féle ügyvédi iroda egyik főnöke
voltam, mikor egy napon egy fiatal ember álli-
tott be az irodánkba, akinek egész külseje
olyan zavart és izgatottságot árult el, hogy
önkénytelenül feláltam és nehány lépéssel eléje
siettem.

— Mi ujság ? kérdeztem. Remélem, semmi
rossz ?

— Veeley urat keresem. Nem beszélhet-
nék vele?

— Az lehetetlen, feleltem, ma délelött
váratlanul Washingtonba hivták és nem jöhet
vissza holnap elött. Ha azonban közlendőjét
velem tudatni akarná.

— Önnel ? — kérdezte asz idegen és
hideg, kemény pillantásával végigmért. Az-
után a nyert benyomással láthatólag megelé-
gedve, folytatta: Semmi okot sem látok,
hogy ne közöljem önnel a dolgot. Hiszen itt-
létem czélja nem titok. Azért jöttem, hogy
önt Leavenworth ur haláláról értesítsem.

— Leavenworth ur ? ! — kiáltottam fel
és ijedten hőköltem vissza.

Leavenworth ur irodánknak régi ügyfele
volt és ezenkivül Veeley urnak meghitt
barátja.

— Bizony meghalt, még pedig meggyil-
kolták. Az íróasztalnál ült, mikor az ismeret-
len gyilkos golyót röpített fejébe.

— Meggyilkolták ? Agyonlőtték ? — is-
mételtem és alig voltam képes a szörnyü dol-
got fölfogni.

A kedélyes, jóságos öreg ur, aki nyolcz
nappal ezelött itt volt az irodánkban, aki
mindig incselkedett velem, hogy még ag-
legény vagyok és hozzátette, hogy csak láto-
gassam meg, valami szépet mutat majd. ne-
kem — meggyilkolva I

Szinte hitetlenül bámultam az előttem
álló emberre.

— Hogyan ? — mikor ? — nyögtem
ki végre.

— Ma éjjel történhetett, ugy hisszük
legalább. Holttestét csak ma reggel találták
meg. Leavenworth ur magántitkára vagyok és

a családnál lakom. Borzasztó csapás ez, tette
hozzá, különösen a fiatal hölgyekre nézve.

— Valóban, iszonyu! Veeley urat egé-
szen meg fogja rendíteni az eset.

— Egészen egyedül vannak, folytatta
halk, üzletszerű hangon, mely, mint késöbb
észrevettem, a titkár urnak olyan sajátossága
volt. mely nélkül el sem lehetett volna kép-
zelni. A Leavenworth kisasszonyokról beszé-
lek, a meggyilkolt unokahugairól. Miután a
hivatalos eljárás és vizsgálat megindul, kivá-
natos volna, hogy ügyvéd legyen mellettök, aki
őket utba igazithassa, és mivel Veeley ur leg-
jobb barátja volt elhalt nagybácsijuknak, ter-
mészetesen érte küldtek. Sajnos, hogy épen
uton van és valóban nem tudom, mihez fogjak.

— A hölgyek engem ugyan nem ismer-
nek, feleltem én, de amennyiben bármiképen
is hasznukra lehetnék, nagybátyjuk iránti tisz-
teletem arra késztet -

Az a kifejezés, mely e pillanatban a tit-
kár szemében mutatkozott, megnémitott. Le
nem vette tekintetét az arczomról, pupillái
mintha hirtelen kitágultak volna, ugy tetszett,
egész lényemet átfogja ezzel az egy pillan-
tással. "Nem tudom, szólt végre és összerán-
czolt homloka azt mutatta, hogy a dolgok
ilyetén fordulata nem igen elégítette ki. Ám-
bár . . . talán mégis ez lesz a legjobb. A höl-
gyek nem maradhatnak minden támasz nélkül
é s . . .

— Helyes! vetettem közbe —• eljövök.
Leültem, rögtön megírtam egy sürgönyt Veeley
urnak, gyorsan par intézkedést tettem és
kiléptem a titkárral az utczára. És most, kér-
tem — beszéljen el mindent, amit a borzal-
mas eseményről tud.

— Mindent, amit tudok ? Azt egy pár
szóval elmondhatom. Mikor tegnap este főnö-
kömtől távoztam, ő, szokásához hiven, az író-
asztala elött ült és ma reggel ugyanazon a
helyen találtam és csaknem ugyanabban a
helyzetben. Csak a fején látszott akkora seb,
mint a kis ujjam. Kétségtelenül pisztolygolyó
okozta.

— Meghalt?
— Meg.
— Borzasztó! — kiáltottam. Aztán rö-

vid szünet mulva kérdeztem: — Talán öngyil-
kosság volt?

— Nem. A pisztolyt, melylyel a tettet
véghezvitték, nem találták meg.

— De hiszen, ha gyilkossággal állunk
szemben, valamelyes inditó okot is kellene
találnunk. A körülmények talán rablógyilkos-
ságra vallanak.

— Semmiképen. Egyáltalán semmi sem
tünt el a lakásból. A dolog valóságos rejtély.

— Rejtély?
— Ez ideig legalább még az.
Vizsgálódva szemléltem a gyászhir hozó-

ját. Ez az ember, aki abban a házban lakott,
melyben egy ilyen titokzatos gyilkosságot kö-
vettek el, előttem érdekes médium volt a meg-
figyelésre. De arczának semmitmondó, szinte
együgyü kifejezése-legkevésbbé sem igazolta
kíváncsiságomat, és vizsgálódásomat abba-
hagyva, kérdeztem: A hölgyek bizonyára na-
gyon izgatottak?

— Hiszen egészen természetellenes
volna, ha ezt megállanak izgatottság nélkül
— felelte.

Nem tudom, vonásainak feltünö vál-
tozása, vagy kérdésem föltevésének módja
volt-e, de éreztem, hogy e jelentéktelen és
mégis önérzetes titkár előtt nem említhettem
a hölgyeket anélkül, hogy — hogy is mond-
jam — kényes thémát ne érintsek. Mivel már
régebben is hallottam, hogy Leavenworth ur
húgai nagy müveltségü hölgyek és a társaság
legelőkelőbb köreihez tartoznak, ez a felfede-
zés kellemetlenül érintett.

— Hagyjuk abba beszélgetésünket —
szóltam — itt a társaskocsi.

Ahogy a kocsiban elhelyezkedtünk, ezt
a tárgyat többé nem említhettük. Fölhasznál-
tam tehát az időt, hogy gondolkodjam afölött,
amit Leavenworth urról hallottam. Körülmé-
nyeiről csak azt az egyet tudtam, hogy ke-
reskedő volt, aki üzletétől visszavonult, rend-
kivüli vagyonnal és elökelő társadalmi állás-
sal birt. Továbbá, hogy, saját gyermeke nem
lévén, két unokahugát fogadta házába, kik
közül az egyik, már bevallott örököse volt.
Veeley néha emlitést tett Leavenworth kü-
lönczködéseiröl és ennek bizonyságára fel-
hozta, hogy az öreg ur az egyik húga
javára csinálta meg végrendeletét, a má-
siknak teljes kizárásával. Egyéb szokásairól
és a világgal való összeköttetéseiről csak ke-
veset, vagy épen semmit sem tudtam.

(Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő: Kálnoki Izidor.
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Diákkisasszonyok.t-i bicíii 13. K*.. icr.ei 13.

Pry Páf.

P,'-Ie. - K : J . <.».>. j C -V-...

Szerucívck"

l\ .._iecot

tv -e
Inas

is J > Í....L

KerJele 7 őrai-or.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

ÉT- fcérkt l I . Ka.r. btuct l l .

She.
FonLvrí '. :s ; .Hűt I- i r 7 Un

B-er
Elau.il s. ;r/.ett.-.

íw.krat"-s
.* "rienartcs

F, r,.i?
Men-lvaa-Rz
Ayesha
t. LüKÜa

it.t -m >r
i.'.-.-Keri

Kezdete 7 órakor.

VÁRSZINHÁZ.

Zárva.

KISFALUDY SZINHÁZ.

{Ténieüi József i:r a Népsanhár
íagjiinak fellép lével

Rang és mód.
SziomS. Irta Szigethy Jó

Kezdete 7 örakor.

Szinházi

S7i. SZ3JD-. Se

A végrehajtó.
Pjtú;at S iV«aísi»rr. Br

rii.raJi.tia

K.

MAGYAR SZÍNHÁZ.

A Gyurkovics-
lányok.

FÍ2tfcép 4 J-ÜJLÍI_J D. Ilits:

t-. tu Lu.

I\L

i l l L r <Í£

Ü l i »
Keideta fit

fc a

Káldor
az öreg nász Fsi 3S-ii

hangrersenyezik.
CJózaef-körat 55.} Sarcsa-chaa sasak.

46 Halok. HUmg bttffat.

Dohány- és Kyár-ntcza sarkán.
í-rlisísiesi este a z
! ' í Farkis Tilios

közkedvelt és hirneves c

és
iifáiii

dél-

g

fensége Skfásia i z t . iiánörőkősaé

javára 1333. jaaasr S2-én
& íavarosi Tigadó összes fesoeitsu taríaaáó

Jegysk éra 2 íri.
Je^vek ka-^liatóá az ezvesi
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l tV a szok-

SSD sisgyar S??i|^
\rz, í*- k a r . , F-3&&SXSX p 7-

a r= mtm alul

farsangi és báli czikkek
árjegyzéke

cs. és kir. udvari papir-, rajz-. Iró- és festőszer-
kereskedéséből

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

jt Kőbányai Xiráty-SSrfőző
Dr. Korányi és dr. Kétly egyetemi tanár urak

áilai győfTczélokra ajánlott

„GéIiái-MaIáias§i*eM

idegbajoidíaa, Térszegéayságaé], emésztési zavaroknál
gyecgeségnél stb. kiváló sikerrel iiaszüáltatik és egyuttal

legkellemesebb üditőiiaB.
Ára : vidékre, kőbűcyai vasuti állomáshoz szállitva:
cagy palaczk 19 kr, kis palaczk 13 kr., fogyasztási adó-
val'egvűíl. Yidékra kjkisebh szállitmány 30 palaczk.
Setét': B3gr iádéért 1 frt 69 kr, kis ládáért 1 frt 20 kr.,
pakezkért 6 kr, siolf azolraak bérmeates visszaadásakor

Í l á U t i k
Megrendelhető : a jrári irodában Kőbányán, a városi
iredácaE VII.. K«rtész-«tcza 40. úi a vidéki raktárosoknál.
Budapesten kapható minden nagyobb fűszer-
kereskedésben és poharunktnt a Quisisana

automata-buffetekien.

sr'árlibnr.is eme kiváló organuma gazdjá
£=eris:r.r. (.>»:•..ázása, zneiy két iveit szines borítékban
SZÜSMÍL* :.»*:-: t Jcáva". ufagasankleoieikedika hasonló
terni»:r.'Lr -j«....r. Kir iiüsler A. budapesii könyvke-
r«üLeúiJ htasIásJti::^ je:«nt meg. Az uj kiadó sem fá-
racs&gríJÍT seja külu«.^jit ne:n kiméi, hogy a lap, mely
ezenini isméi hetenkint fog megjelenni, már külső

esioja révén, is inroonáJjoii.
A szellemi T . I Í Í Í S kílünő kezekJbon vans a lap

IsasáiiijaíEi a spiriíivla-gúrda legJciválóbbs leg-
íefcintél*/e*tslfb ii'éit foglalkoztatjuk.

Elöfizetési éu ŝtlc:

é?ra 6 frt, félévre 3 frt.

kimdáhicataláhe.i

Budapest, Vili. ker., Űilői-ut 12. sz.

pisnlisók és

STEfiNSEES ARMIN és TESTVÉRE
cs. és kir. udvari száüitók.

Zongopa-tes»mek
Kcssa^i Lajos-utcza 22. szám a.

(Károsy-k£rut sarkán). Zenepalota.

Nagy kölcsönző intézet
Zongorakangelási és, karbantartási évi
bérletek a fővárosban. Egysaeeri hangolás

2 frt. Javítások pontcsan teljesittetnek.

jelent meg

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

(VIII., Kerepesi-ut 17.)

két legsikerültebb genre-képe
99

ISz a két remek kivitelü szin-
Inyomata kép IOV2 em. széles]

aranyozott keretben havi

is kapható.
|A képek nagysága passe-partoutval -V&o centimöter.

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

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

Margitay Tihamérnak, a népszerü mü-
vésznek az Elsö Beteg és a Vesztett Játszma
czimü festményének reprpdukczíója a modern re-
produkáló müvészet és technikai vívmányaival
clkészitve oly kitünően sikerült, hogy álig
lehet az eredetitől megkülönböztetni.

Budapesti Hiríap.
E remek képek jóval olcsóbbak a hasonló

nagyságu .külföldi reprodukczióknál, amelyek
sem ssinéik élénkségével, sein pedig az
eredetihez váló hűségükkel nem verse-
nyezhetnék. E s t j U j s á g

A modern reprodukáló müvészet meglepő
hüséggel adta vissza az eredeti festmé-
nyeket. § B u d a p Q S t i Napló.

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

Magyarország.
Pompás képreprodukeziók ezek, hatásukolyan

mint az eredetieké. Magyar Hiríap

Alólirott ezennel megrendeli az „Országos
Hiríap" által a „Könyves Kálmán'' magyar
irodaimi és könyvkereskedési részvény-társa-
ságtól, Budapesten, VIII., Kerepesi-ut 17. sz.
a kővetkező képeket

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

Fizetendő Budapesten.
Áx

SLargitay: Az első beteg. Passe-
partout-val, IOV2 em. széles,
aranyozott keretben . . . .
A vesztett játszma. Passe-par-
tout-val, IOV2 em. széles ara-
nyozott keretben 18.50 1.—

_frt krért,

Havi
részlet

18.50 1—•

hó-tól
összesen

189 "
kezdődőleg Budapesten havonkint fizetendő

frt kros részletfizetések kötelezett-
sége mellett. A részletfizetések be nem tar-
tása esetén sziveskedjék a társaság az ese-
dékes össieget postai megbizás utján, a posta-
költség hozzászámitása mellett, beszedni. A
postai megbizás be nem váltása esetén a rész-
letfizetési kedvezmény megszünik és a képek
teJjes vételára esedékessé válik. Az első rész-
let a szállitáskor utánveendő.
Lakhely és kelet:

Xév és állás:

Ezen rendelő-lap levelező-lapra ragasztandó vagyl
borítékba teendő és az .Országos Hiríap" czimére

küldendő. '



Szerda, január 18. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1899. — 15. oldal.

Szinházi müsorok.

ttmzvB Szittáz £ Ur. SüsM: Vár Szirtit

Csütörtök Nóra

Péntek í Királyi házas-
áét

Szombat Királyi házas-
élet

tdren6sbéka| Btliüs asszsij

WalfcSr

Családi
Miáász király

A Gjurkovies-
láuvok

A Gyurkovics-
lányok

Vasárnap d. u
i

Esta

Csalié

Gabi-villa

Traviatá

Francillon

i A fala rossza
p

Királyi faázas-
éíet

A bolond

A Gyurkovics-'
lányok |

A EE.MII .ra vegveiüt fcitaímss W
•*-• az ebböl származó •jzá.iJiaiaa. k
Lkus kv-szitmenyek S«JZ. valtak

a 3ü tv ea

Br. Leagial Frigyes-féle

pyirfa-balz sí
i - ---.y

i ZJ- a . r - 2

• _ , r . * 3 u f

i í í < saTc az

t &Sr fiatat
' '.n i , ; . - . . ' , • J.. " ' • . ' ' ' .—ni-;'-, l.u. j . d» ' i

i><ii:jiíc le .'t,.:ja ÉÍ «-. ttt.t' az nlsJ ilis

ctV. nemü f.f'íí. si, azep^t, riirSi (alcifeit és etsy f ^
iimttja ti r í« f«* ftffrt íff « ktrntrihelye&et ZcjmamJíiat. t*S-
Jssen eloszlatja é* az arexbömekt iids tm •j*tzmé^nm fM

keiSS

t korsó ára ftaBznáiatl u1asltámmaiaasBttl.£B.
A nyiifi-balzsam hatásának támogatására.dr.

o?. EÍT !-rab ára SI? és 3 5 kr. Fai

k.^y-••»!-. mi-, i:-. i-f.e-c. VU . iCiLii_f-iitiüEa. IS . sx.

Magy árleszállítás!!

Cassanova 3akab
ratai & kalandjai.

A világhirü mü teljes kiadása 22

kötetben. "Vi

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

az „OTSZágOS $ir lap" UaUUvataUbaR
Budapest, VUl^ József-körut 66.

Utánvétfel bér

tkszáth Kákán
Eiövat:

l L

[ i te&Msies lárssgp.
| n.
142 aprá Esii?y és i si?.

í .m-
j 163ZSISS SHltllalL
í IV.

nte*
MH forintos havi résziéire • meg-

jelent 12 kötet egyszerre sxáUUva,
9, Ugy forintos havi részletre egye-

Sére € kötet szállitva, 1O részlet
lefizetése után további 6 kötsL

5.
Fsrsjs.

XI.
Ls¥ig¥írtX, lis pniás.

SH.

ikszáth Kálmán
összegyűjtött munkái.

Olamó &gySsMtetü diszkiadás
12 köt&tbon

A gyűjtemény ára
diszkötésben

'TTTTTTTTTYTTTTTTT7©

-á. kötetei: fényesen, vannak kiállítva, piros vagy
barna kötésben.

Méltóztassék az aíé&bi t*mnsS&i&fapot Bevágni és aláírva tápunk

á heScütdoní.

A Rávai Testvérek irodalmi intázst Részvény-társatfgnsk Budapesten. Hegrendelem a t
Társaságtól sz „Országos HÉrfa?" kfaáéíáraSala ntjáa.

MIKSZÁTH KÁLMÁN összegyűjtött munkáit
12 diszkötésü kütetben 36 forintért.

•.' 2 fs>tos isavi résxMot&ZGtém mellett, a 12 kötet egyszerre való szálli-

f ff tás havi rósxfstflzetés mellett, ilyképen, hogy 6 kötet azonnal
ék t á b i á 6 kött p^ig lu rasdet ^fizetése c£sn

d f ff tás havi rósxfstflzetés mellett, y
száüittassék. a toTábiá 6 kötet p^ig lu rasdet ^fizetése c£sn.

:-s

h6tél nundaddif
tt

H - « tart»«k ISi . . h6tél nundaddif faeteoddk
^ rÖKU-irü Btíaaestía. o « s s $ réíe-ica t&íasrtrs EÉKS. A részleteset be nem tartas* eseten sdrea.

f ^ a . - S s e*iu£éiü éss^seí postai Ea^bfcás tój^a, & ycstut^l e£_ hc-z-aszaniilasa mtUett b&zeaiu. X
etauU-í* * •*««• ' ü^^Ssr fe k a f e a k r s t r z ^ és a. sr=j^=ie3vn^ ie:jes retelam esedékesre válik. A

svaeÁ a. iseSsaieB sá»S^eit áttd mig esaa feisEsS essa» a résiréaTia^asas fc^ajdona marad.

Kér.

Pintér

brazíliai rum . . . . . 4.—
U Cuba rum 4.50
" Jainaika-rum, finom . 5.—

S Jamaika rum iga a finom 6.95
Jamaika rum lagfínom. 7.25
Ananas rum angol . . 10.—
Fejadalini rum 3 koron. 15.—
Cogaac 8 csillagos . . 6.23

1 postaládában 2 nagy üveg
finom Jamaika rum és egy */« ki-
lós doboz császár ker. tea ösz-
szesen4 frt. U g y a--.Ilyen láda
legeilggfir.omabD minőséében
6.50 r. Vi kiló dessert teako-
nyérrel együtt mintlea láda 1 fo-
rinttal drájább. — Vidékre min-
dent fagymentesen, ingyon cso-
magolva küld utánvet mellett is

PINTÉR ÖYÜLA
os. és kir. ndvariftiazor- ea

Budapest, K«oakemétl-a. 15.

Budapestéit!
VII. fcer.Erzsél)9i-korat-i2.
Központ: B e r l i n , Lulssustr. 25

FSnnátt 18S2. óta.
Saját irodák : Prá£a, Hamburg,
Köln,Fiankíurt; Lipcse, Boroszlo,
Varsó, New-York. Hannover.
Eddig q n flfiA benyújtási

több mint>J"»y"*J' megbízás.
Értékesítési szerződések

2s/4 m i l l i ó m á r k a
értékben kötettek.

Felvilágositások és prospektusok
ingyen.

A. magyar kereskedelmi mu-
tnuuein ktpciaeióje.

Védelmet meg'
híiiés és sok
betegség ellen
tyujtan ak a
törvényileg

védett és ki-
válóan czél-

szerü

Száraz-
olosetek

tölcsór-betétte?.
A legnagyobb tisztaság, minden
vízmosás nélkül. Teljesen szegi
talán. Mindenki által azonnal
minden árnyékszékben alkal-
mazható. Legszolidabb construc-
tió öntött vasból, emaiilirozva.
Ülés és fedél finoman polírozva.

Ára 16.- frt
VI. Felth Wien II. Tabor-

Btraase U/b.

elnevezése alatt rejlő különféle legelhanyagoltabb bántalmak, a
vér infektionális betegségei, valamint bármily aas^fokn
gyengetégi állapotok (impotenozla) ellen páratlan sikerü

ffyógyhát&sal folytán legmelegebben ajánljak

Dr. Mitzger Tivadar
Hinmes hydro elektrotherapiai rendelő-intézetét

Budapest,
Teréz-körut 44. sz. I, em.

Az intézet, mely a maga nemében páratlanul áll, a modern
Hygiea s orrosi technika elsörendü vívmányai szerint a kor
szakalkotó „Kataphore3e" gyógymód alapján nagyszabásu
gyógytermekkel van berendezve és a legrövidebb idö alatt gyö-
keres, állandó és teljes gyógyulást biztosit.

Tapasztalt, gyors és biztos eredmények folytán
honorárium teljes gyógyulás után fizethető.

Az intéze* nyitva d. e. e—l-ig d. a. 2—S-ig.
Levelekre dijmentesen válaszoltatok.
Külön váró- és gyógy termek, külön be- űs kimenet.

BTew-YorS é s London az európai szárazföldet sem
iiagyták kíméletlenül • es igr egy nagy ezUstaru-gyac
kényszerítve lön egész készletét a munkaerőnek nagyon
csekély megtérítése ellenében eladni. En vagyok felhatal-
mazva ezen megbízás keresztülvitelére. Ennélfogva min-

• denkinefc megküldöm a következö tárgyakat csupán
f i t 6.8t> tnegtéritise ellenében, os pedig :

6 drb kgiinomabl) aszlaii kést, valódi angol pengével,
0 dib auieilfc. ezabad. ezüRt villát egy darabban,
6 drb a-morikal szabadalmazott ezüsl-uvőkaiialat,

12 drb amerikai szabadalmazott ezüst-kávéskanalat,
1 drb amerikai szabadalmazott ezust-levesmórőt,
1 drb amerikai Bzabariaímazott ezüst-teimérőt,
2 d;b amerikai szabaűalinezott ezüst-tojás-kehelyt,
6 drb argol Yictor'a-aJ-.'ölálczát,
2 drb feltünést kellő abziali gyertyatartot.

1 drb lcefinomabb ezukorhintöt.
4 4 ttxb összesen csak frt 6.60.

A fenü összes 44 tárgy ezelött 40 forintba került és
most ezeic frt 6.60 minimális áron kaphatók. — Az
amerikai szabadalmazott ezüst teljesen fehérére:-, mely
az ciost-szint 25 évig megtartja, amióit jótállás vállat-
tátik. A legjobb bizon') nek, hogy ezen hirdetQB

nem szédel^ésexiL
'apui, mely szerint ezennel nyilvánosan kötelezem magm-
át m:ndcn;cinek, a'cimk az áru mög nem feiel, azösszoget, g ,

•iinden aka á'y nclkhl vissza.^riteui; és senki s e a j d z á
ti ezen kedvelő alkalmat, hogy ezen diosgarnitnrát meg

nézze, mely

menyegző és
ajándékai minden Jobb háztartás ráseére kiválóan al-

ka'.mas. Kapható ceupán:

5.. HIRSCHBER G'S
lanptagentor d. vareinigten amer, Pateat-Silbar-

•wa-iveaisirlienri,en
Wien, IL, Be<Dbra!Hisirass8 Wc Telap&oo Kr. 7114.

SiétkttMás a vidékre iitánvó-lei vagy az öS3zeg előleges ba
í.aae3ávei. T^sztitó uorhoz^á 19 krajozár.
űe=-k a xaeliékslí v jgr,e(fyííyel valöd'

(e.2t3/í6;i erez.) "
Klrosat az alia^arö iratokból.*

K0fc:om4^yt inukká fam s meg vagyok elé ^A
z ÍÍÜ • térek; még eo-y küídmnényt 6 fit tio krúri. 2 9 .
K.>;czs>ár, Bar6 B a n á n é . " l

A küldeményt megkaptam s azzal megvagyok elégéire,
id, 189?. szept. 1. O. Gkotek-Ondenns grófnö.

A késziett l-g ajpobb megelé^edéiel kaptáin; kérek meg
•ff BSfTObb kaMesnényt. Budapest, II.. Fő-utcza 7.

Sr.Palfcerl Alajos, cs. és kir. katona oxvoa.
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AZ ORSZÁGOS HÍRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Minden szó 2 krajczár. Kiadóhivatal: ;' Előref izetendők készpénzben, levélbélyegekben vagy

jf postautalványon.

iTinr szelvényére irói ; esstag közönség
könnyes kitzíúniűiatja az apróhirdetés árát.

Commtrce.
esuve i.—rc-r f
a Ij£>:'"'::.<.,'.vuL-:
és ir. kor ? *

LEVELEZÉS
j.i Lij-js (.'- ..^-...n keIvás ban
/_.tL, iiiue-L v_sl;Eiip est.1 a Coni-

! g^
hol •"•;. n_I.cr láthat uL egymást vajv tóvá. kűiűj£k

' leveleiaki-1. * " 1416—1
£_• Most, hojy már jóL érzem E,agsm,
*W» alig várom, hogy jöjj I %ea ^kérlek.

taaass engem előzetesen.

bea részesül
tanítom.
e lap kiad

oh.a.tiinák a jejea
Korcs tj-ív- •>5;ST-

3SüÍ£.ek, mert én a í.vzrű''idebb- iJé 2>í_5t n*£-
Szives ajinlatot „Jégüruivau- íelL^ra k-rrek
áóhivataíá'DS. * T«4#—1

í-jyöttiíé&íu melyekhez a
Tart. A kiadéhiv&tal." lííftt—1

HÁZASSÁG.
gyógyszerész, ismeretség Másr^aa. cs -ion
szeretne megismerkedni egy csinos,

nevelt fiatal katholikus leáuynyal, íűlzasság j
Megfelelő hozományra reflektál. Leveleket „ Siker"' jelige
alatt teváhbit a kiadóhivatal.

vidéki orvos, egy nagyablü város téboltalájá-
nak alorvosa ismeretséff MáBváliaa ezaton

mányt toefkiván. Csakis komoly és
tereíeíaet kér a kiadóhivatalba „Ik." jeiiga alalt..

7S5S—2

ÁLLÁST KERES.
£ J Ő családiól való

kt S évig mint anyahelyettes gy
Minden teíiintetbeE. inegbízliatő,, kixiiiiQbizQBTy
renáeíkerik, a gyermekeket nagyon szereli! Gazdaság-
ban, baronatEteayésztéshea jártas. Czim s. MaáéMiralal-

teres
J r a

jártas és a gyermekeket ijen szereti. Szdr
Czime a kiau'óbivatalbaa.

ati*Lüíi«B» ézrejT

leány elazuraűlásri keres: e*
vagy füszerüzletefe. Esetí-eg s

niazást bánniiy tisztességes üzletben naat felíra- gy
elárustónönek. Szives megkereséseket kér sEasiKiő-
képes11 jelige alatt a kiadőMvataliia. 714S—3

axok expediálását is elvállalja. Ajanlatuk s.
„Heti lap ' czimen kéretnek. S7Í2—3

asáiifiozis. kanyvkereskedésbe vagy papir-
^OlllltQUi kéreikeáésbe inteUigens családból származó
fiu. Csáki* tisztességes báaásuiődra' reflektál. Czime a
Madóáivaíalbaa. 7406—3

ÁLLÁST KAPHAT,
Iíe£eg£é5 fűlyiiui nem értekésit-

fcillUulHjORlal hetven, ingyen adom oly gazdag
emljeraek, ki a százezrekre mehető haszon, egyrészót
nekem adná. Leveleket „Nagyszerencse" czimzéssel e
lap MadőMvaUla továbbit. 2561—4

tanitónőt teljes ellátással havi tizenöt
forintért keresek. Leveleket „Szép*

Írásos* czim alatt e lap kiadóhivatala továbbit.
3563-4

óvadékkal felvétetik. Czim a kiadóhivatal
ban. 7312—4

a .Kereskedelmi Vefjéaaaf
Htö birtokéban, melynek útmutatásai

j tőkebefektetés és előképzettség nélkül bárki
2-^*300 íonatot söt többet is kereshet évente. A müvet
mal naptói — mig a csekély készlét tart — lesaállitott
ároa 1 frt 30 Krért xjánlva'küldi meg a ,Kereskeá«Imi

köBwkiadcvállalata Ujpest, István-ut 2. sz.
2541—4

Jfagyar, német
beállásra. VX, Bajnok-utcza 30. 7099—4

OKTATÁS.
tanit szintén intelligens hölgyet
zosge-rázui a franczia nyelv

a kiadóban. 2376—5

BIRTOK-ELADÁS.
J eladó 2S0 és :,-61 holdas jóminőségü

földbirtok. Szösiőtelepitésre kiváióaa
alkalmas. Megkeresések „Nvirség" czim alatt a kiadó-
bivatelba kéretnek. ' " 7091—6

i Kíí4fíl?AS«2f1 szeretnéai elcserélni egy
J J l öííTöKÖmaí i u : d H p e s ü házért, melyhez
egy pár ezer írt készpénzt*is'adok. Ajánlatot a ki.idó-
Mr&tsuhz kérek -Birtokos" jelige áb.ít. 7226—G

aSait.

HÁZ- ÉS TELEK-ELDÁS.
a község legszebb helyén két sarok és
egy közép telek eladó, igen olcsó árért.

a laadőliívaíaüía kérek „Qicsó telek"1 jelige
7208—7

t j taz a VI. kerületben, magasan épült, szabad
_,_ kézből c-saíáái viszonyok miatt azonnal eladó.

Czim a idsáóMvataíban. " 7002—7

ELADÁS.
ajrsgaaykecsi nagyon olcsó áron eladó, minden
üzlethez "használható. Czim a kiadóhivatalbau.

7042—S

$7Pn0CC0RÍ kárpáti fenyőborovicska, valódi, legfi-
wAüJJliddtaiJ I nomabb miaöségü, kis üstökben égetett,
régi, 5 kiló palaczkban 3 frt 75 kr. bérmentve, utánvét-
tel. Ganovszky Gusztáv, fenyőboroivcska-gözfőződe-tár-
saság Szepes-Szombat (Szepesmegye). 7097—8
Iff l f í í ^ s ^ ^ ^ e^ a^ó. Valamennyi jó karban. Olcsó
JlVWdl árcrt. Akik venni akarnak azok 600 frtért
hozzá juthatnak kocsihoz és lóhoz, melynek összértéke
három hó elött 700 frt volt. Czim a kiadóhivatalban.

7408—8
ÍÍ7lí>i a f ö v á r o s legélénkebb helyén, mely-
UíKi nek igen jó jövedelme van, szabad-

kézből eladó. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek ,Fod
rász« jelige alatt. 7116—8

fodrász

VÉTEL.
levö elegáns föggőlámpa kerestetik meg-
vételre. Levelek a kiadóhivatalba kéret-

FüggÖlámpa" jelige alatt. 7368—9nek

kiadóhivatalban.

KIADÓ SZOBÁK.

csinos
különbejáratu igen.

szoba olcsón kiadó. Gzim a
6828—10

£épcsőházba
Üllői-ut közelében
ban.

a Dohány-utczában, az Erzsébet-körutnál,
II. emelet, udvari, kétablakos, lépcsőházbeli

bejárat az előszobából, egy vagy két urnak kiadó. Czim
a kiadóhivatalban. 7402—10

nyiló különbejáratu bútorozott szoba
rendkivül olcsón a József-köruton az
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatal-

7404—10
_ff 1?AVAMAet MIAM egv kényelmes 2-ablakos utczai
TI AerepeSl-UÍOn Sz6ba kiadó, teljes ellátással
együtt havi 45 forintért Czim a kiadóhivatalban.

" 6144-10

KIADÓ LAKASOK.
afí tlfmtcvfniel? közeiéiben egy szép földszinti
J% lfi%$ldálUflü& lakás, mely íill 3 utczai, 1 udvari,
előszoba, konyha és fürdőszobából, olcsón kiadó. Szives
megkeresésekét a kiadóhivatal továbbit „Uri lakás"
jelige alatt. 7210—13

KÜLÖNFÉLE.

Köhögésnél, relíedtségnél vegyen 30
féle Pemetefü-czukorkáL

krért Réthy-
1537—18

I lakás kerestetik a körutak valamelyikén,
• mely 5—G szobából és hozzátartozó mellék-

helyiségekből és lehetőleg 2 előszobából álljon. A lakás
az í. emeleten legyen. Részletes ajánlatok a kiadóba
kéretnek „Földbirtokos" czimen. 2671—18

€ÍVGSZGÍI a Bajnok-utczából a Vígszínházig vasár-
nap délután 2—3 közt egy női gyürü

piros kővel. Ismertető jele rEm!ék Valitól" czimü fél-
irás, mely a gyürü beisejébe van vésve. Becsületes
megtaláló kéretik az illö jutalék ellenében azt a kiadó-
hivatalban megtudható czimen átadni. 7396—18

mmm

ivs*n

az é n 185 em. óriási h o s s z u Loreley-hajammal. amelyet é n az általam feltalált kenőcs 14 havi
h a s z n á l a t a folytán n y e r t e m 5 a mely a leghirnevesebb orvosi szaktekintélyek által, mint az egyedüli
eszköz v a n elismerve a ha j ki n e m hullása, a haj megnövésének előmozditása és a hajhagymák meg-

e r ő s ö d é s é r e ; ez az uraknál teljes és erős szakállnövést eszközöl s m á r rövid használat u t á n ugy a
hajnak, m i n t a szakál lnak természetes fényt és teljességet kölcsönöz és megóvja ezeket a korai szür-

küléstöl a legmagasabb korig.

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

raktárból

I*
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