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Budapest, 1899, hétfö, január 23-án.

Nem tudjuk, nem is: tudhatjuk ilyen
messziröl még ma, hogy vajjon Széll Kálmán
A teljes szélcsend. Semmi se történt ma, jelentkezett-e audieneziára, vagy nem. Azt se
épenséggel semmi. Az ellenzék békeföllételei tudjuk, hogy magánügyben, vagy politikában
tegnap óta báró Bánffy Dezsö miniszterelnök utazott-e Bécsbe. Nyilván magánügyben ment,
kezei közt vannak, aki (nyilván minisztertársai egyszerüen mert dolga akadt, a eszeágában
közül néhánynyalj a mai napon áttanulmá- se volt nagy politikát csinálni. Világos dolog,
nyozta gróf Apponyi Albert terjedelmes ela- hogy Széll Kálmán, ha ö felségénél kihallgaborátumát. Választ persze nem adott és nem tásra akar jelentkezni, különösen ilyen kois adhatott, s a helyzet néhány napig még moly idökben, akkor már elutazása elött biteljességgel bizonytalan lesz, mindaddig, mig zonyosságot szerez aziránt, vajjon fogadtaa bécsi koronatanácsban s utóbb a szabad- tik-e, vagy nem és csak akkor utazik, ha a
elvü pártnak e héten tartandó nagy érdeklö- meghivás felöl már értesitve Tan. Sokkal kodéssel várt értekezletén meg nem történik és molyabb politikusnak ismerjük, semhogy felnem publikáltatik a döntés.
tehetnök róla, hogy meggondolatlanul ilyen
Bécsben se történt semmi De ez a bécsi kalandos utra vállalkoznék, melyröl elöre
semmi már sokkal jelentösebb a budapesti kell tudnia, hogy nagy feltünést kélt, sok szósemminél. Ez a semmi már valami. Szombat beszédre ad alkalmat és esetleg fiascoval is
este óta Széll Kálmán az osztrák fövárosban végzödhetik,
idözik, ahova este hét órakor érkezett meg és
Hogy Széll Kálmán bécsi. utja valóban
a Hotel Sacher-ben szállott meg. Azóta ott feltünö esemény látszatát kelti és sok kombilakik Széll Kálmán.
náczióra ad alkalmat, igazolja a következö
Az ellenzéki pártkörökben, mint az ö kissé böbeszédü ellenzéki jelentés, az egyetsaját külön könyomatosaik jelentik, ugy nyilat- len a mai napról,-amely feljegyzést érdemel.
koztak, hogy Széll Kálmán, a békeformula A következöket jelenti egy mai könyomatos:
felállitójának, bécsi utjának rendkivüli fontosságot
(Széll Kálmán bécsi utja.)
tulajdonitanak. Nem kevésbbé fontos ténynek teSzéll "Kálmánnak" tegnap, délutáni történt
kinti ezt az utazást a szabadelvü pártkör, valaváratlan elutazása foglalkoztatta ma leginkább
mint a nagy közönség. Azonban. Bécsben, ugy a politikai köröket Parlamenti körökben: ma
látszik, nem tekintették a dolgot olyan rend- délig sat sem tudták teljes határozottsággal,
kivül jelentösnek, vagy pedig több hitelt adtak a hogy Bécsbe utazott-e Széll Kálmán, vagy —>•
budapesti, mint a bécsi lapok személyi hirének. mint ö maga is többeknek emlitette —Rátáira,
Egyes magánértesülések s a bécsi
amely elöbbi szerint Széll Kálmán a veszprémme- birtokára?
lapok jelentései szerint tényleg Bécsbe utagyei Rátótba utazott. Igy kell lenni, mert zott s ott tartózkodik Széll Kálmán; Parlamenti
bécsi tudósitónk jelentése szerint ö felsége körökben Széll Kálmán Bécsbe utazásának
esti kilencz óráig nem fogadta Bécsben idözö épen titokzatossága miatt, rendkivül nagy sulyt
tulajdonitanak e pillanatban, amikor az. ö
valóságos belsö titkos tanácsosát.

A politikai helyzet

Lavner Teréz.
Csak néhány szó jutott nekrologképen Lavner Teréznek. Az is hideg közönyös, még azt sem.
tették utána hogy béke hamvira, mert ez már
nem divatos a mai ujságirás szabályai szerint.
Pedig valamikor,, nem is valami nagyon
• régen sokat emlegették ezt az egyszerü, polgárias
hangzásu nevet — még pedig sok fényes, elökelö
névvel kapcsolatban.
Lavner Teréz vérbéli rokona volt Sehwendtner Mihály belvárosi apát-plébánosnak és épen
azokban az idökben vezette Schwendtner háztartását, mikor a belvárosi plébániának állandó vendége volt Liszt Ferencz..
Mindjárt a koronázás után volt ez, s mig
a haltér egy béritázábaa levö zeneákadémiábair
berendeztetlék Liszt Ferencz lakását, egy régi
gyermekkori barátjának, Schwendtner Mihálynak
vendégszeretetét vette igénybe.
Az apát-plébános agy gondolkozott, mint
eleink, sz én vendégem vendége sz enyém is —
és nemcsak a budapesti, bécsi, de ugyszolván az
egész európai zenevilág jelesei megfordultak akkor
a plébánia elegáns szalonjaiban. Az enthusiasták,
élükön Haynakl kalocsai érsekké!, pedig hetenkint egyszer-kétszer összejöttek ott ••— s akik,
Schweaátaer intim estélyein hallották. játszani/;
Lisztet, mind azt állitják, hogy annyi animóval,
annyi kedvvel sohasem- ült ifjabb évei óta zongora elé a maestro.

A soirék rendesen lueullusi vacsorával voltak összekötve. Rózsapiros rajnai, lazacz, toronymagasságu gelsek, czyprusi bor és az elmaradhat
talián duppla, feketekávé a konyhamüvésset remekei voltak.
- Senki olyan fekete kávét nem föz, mint
Tercsi kisasszony ! — mondta Liszt, aki tudvalevöleg nagy fogyasztója volt Arábia füszeres italának.
Báró Augusz Antal leányaival, Veres Kálmán
és Beje, Blaskovich Miklósné (Adelspácber Marianne) és a többi Liszt-enthusiasta, különösen a
nök, mind hizelegtek Tercsi kisasszonynak, aki
aztán kedvenczeit különös ajándékukban részesitette.
Hol egy-egy elnyüt ketyüje a mesternek,
hol egy-egy hajtincs került elö szekrényéböl, amelyet ugy talált a vasalásra kiadott reverendazsebben, vagy a maestro nyilatkozása után megmentett a
kisöpretésétöl..
- ,
. ,j
Néha poétikusabb tárgyak: egy szál virág
Liszt szobájából, egy darabka plajbász, melyet
komponálás közben ottfelejteti * á zongorán. -—Ezeket a Liszt-imádóknak annyira becses reliqüiákat
isazságosan osztotta el hivei között Tercsi kisaszszony és arcza csakugy ragyogott az örömtöl, ha
'valamelyik förangu asszony bálálkodott neki, és
aranyos Tercsikének
nevezte.
. .
• Kifogyhatatlan volt Liszt szókásainak, házirendjének az elbeszélésében; valamint aggodalmas
gonddal figyelt arra, hogy a plébánia illuslris vendégének meg legyen minden apró-cseprö kényelme.

békeformulájának és a kormány feltételeinél;
egy igen lényeges pontban valo s a kormányra
nézve mindenképen végzetes különbsége az
aktuális politika egyik legnagyobb szenzácziója
és igen jelentös kérdése. Parlamenti körökben,
az esti órákig semmi pozitivet nem tudtak
Széll Kálmán bécsi utazásának czéljáról, söt;
azt, mint politikai jellegü utazást a legbeavatottabbak is teljesen valószinütlennek mondták. Hogy Széll Kálmán ö felségéhez audienciára hivatott, vagy jelentkezett volna, arról
parlamenti körökben esti kilencz óráig semmi
pozitivet nem tudtak.
Prognózis.
A helyzet ma is teljesen változatlan. A
békére való kilátás Széll Kálmán bécsi utja
daczára (vagy következtében) sem gyarapodott
vagy csökkent. Számokban:
Békekilátások:
Tegnap
(január 21.)
1%

Ma
(január 22.)
io/o

KÜLFÖLD.
Németország és Amerika. A „Münchener
Neueste Nachrichten" jelentése szerint a washingtoni képviselöházban elhangzott és Németország
ellen irányutó kihivó nyilatkozatok arra az elhatározásra, inditották néhány Münchenben lakó,
irányadó amerikai polgárt, hogy az összes müncheni amerikaiak nevében tiltakozó iratot küldjenek az amerikai kormánynak. Ebben köszönetet
fognak mondani azért, hogy az amerikaiak mindenkor barátságos fogadtatásban részesülnek Németországban, és konstatálják, hogy nincs animózitás
Amerikairánt. Végül egy amerikai szenátornak
a washingtoni szenátusban elhangzott beszédét
a Leghatározottabban helytelenitik. Az elöértekezletet ebben az ügyben néhány nap mulva megtartják.
Kellemes külsejü, szemrevaló barna leány
volt még abban az idöben Tercsi kisasszony.
Ismerösei, hivták is. ide, oda, mulatságokra is, de
mikor Lkat a plébánián lakott, világért el nem
ment
volna.
'
A maestronak rendkivül éber álma volt. A
legkisebb neszre is fölébredt.
:
— Dehogy maradnék ki — mondotta Lavner
Teréz — a. legszebb redutbálért is. Hiszen ha
végigmegyek a folyosón, fölébred a mester, s ki
tudja, mennyi szép zenei alkotás megy majd tönkre,
ha másnap rossz kedve lesz.
Egy alkalommal egy- excentrikus angol farra
kérte Lavner Terézt, engedné meg, hogy csak egy
levelet irjon meg a Liszt
iróasztalán. ;
Egy ezerforintos bankjegyet is vett ki a tárczájából és megkinálta vele.
; •:,
Lavner Teréz sértödötten utasitotta vissza s
megjegyezte, hogy nem teheti, mert a mester iróasztalán, apró kottapapirokra irva - — épen egy
nagyobb munka fekszik, s Liszt a legkisebb rendetlenséget is észreveszi.
Javában disputáltak, mikor belép Schwendtner.
Lavner Teréz elöadja a dolgot, és . Miska
bácsi, ahogy a derék plébánost a Belvárosban nevezték, salamoni itélettel vágta ketté a dolgot; '•
. —-Irja meg a levelet az én felelösségemre,
de az ezer, forintot adja magyar jótékonysági
c z é l o k r a .

A hóbortos angol tulboldogan leült, s mig
Scbwendtner jobbról, Teréz kisasszony meg balról

2 . oldal. — Budapest, 1899.

TÁVIRATOK.
Ő felsége jubileuma.
Berlin, január 22. Vilmos császár tegnap
Stürgkh gróf osztrák-magfar katonai attachsét fogadta, aki jubileumára vonatkozó néhány iratot
adott át a császárnak.

Cseh diákgyülés.
Prága, január 22. A cseh egyetemi hallgatók mai gyűlésükön részvéttel emlékeztek meg
Linhart nevü agyonlőtt társukról és elhatározták,
hogy Linhart atyjának részvéttáviratot küldenek.
Azután bizottságot választoltak a cseh diákság
követeléseinek szövegezésére. Követeléseik között
van a diáksapka vagy szalag meghonosítása a német diákegyesületek mintájára, továbbá annak a
rendeletnek a megszüntetése, amelynél fogva egy
jogi államvizsgát és a tiszti orvosi vizsgát német nyelven kell letenniök. A gyülés berekesztése
után a diákság csöndesen szétoszlott.

A Filippi-szigetek.
Washington, január 22. A szenátus elfogadta
Caffery szenátor határozati javaslatát, mely szerint
Mac Kinley elnök felkérendő, hogy terjeszszék elö
másolatban mindazokat az iratokat, amelyek a
Filippi-szigetek köztársaságára, s a köztársaság ellenőrzése, valamint az amerikai ellenőrzés alatt
álló területrészek kiterjesztésére vonatkoznak. Caffery kifejtette, hogy ezek az adatok alapvető jelentőséggel birnak a békeszerződés ratifikálására
nézve.
A szenátus elfogadta továbbá, a Nicaragua-billt.
Madrid, január 2 2 . Az Egyesült-Allamok
kormánya bejelentette, hogy lépéseket készül tenni
a Filippí-szigeteken lévő spanyol foglyok kiszabadítására.
Washington, január 22. (Reuter.) Illetékes
körökből jelentik, hogy a Filippi-szigetek bizottságának nincs végrehajtó hatalma, hanem a szó szoros értelmében csak tanácskozó testület lesz. Dewey tengernagy és Otis tábornok azonban, mindegyik a maga hivatalos minőségében, mint a tengeri-, illetve szárazföldi haderő parancsnokai végrehajthatják a bizottságtól megállapitott politikát.

Anarchistak megkegyelmezése.
Madrid, január 22. Salmeron és más republikánusok kérésére Sagasta miniszterelnők megígérte, hogy a legközelebbi minisztertanácsban elő
terjesztést fog tenni a momtjuichi fogházban levö
anarchisták megkegyelmezése tárgyában.
tartották az apró kottapapirosokat, hogy szét ne
hulljanak, megírta levelét, messze ködös Albionba, otthon maradt oldalbordájának,
nagybüszkén irva a kelet után, hogy: w r i t t e n o n
the w r i t i n g desk fiomF. Liszt.
Az ezer forintot pedig még aznap elküldte
Sehwendtner Mihály Bohus-Szögyény Antóniának,
az akkori jótékony mozgalmak vezetőjének, hogy
oszsza fel legjobb belátása szerint.
Máskor meg egy nagyon extravagans orosz
nő, Janina Olga — akit temérdek" hirhedt afférról
emlegettek később a lapok — rontott be a plébániára.
Mindenáron Liszttel akart beszélni, még
pedig sürgösen.
Téli idő volt, alig kongatta e l még a hetet
a plébánia tornyán levő 6ra és a maestro az igazak álmát aludta.
— Ilyenkor nem fogad a mester! — jelentette
ki kereken Lavner Teréz, aztán megállt az előszobaajtóban, szemben Janina Olgával, aki veszedelmes haragosan forgatta a szemeit.
— Engem mindenkor fogad! — pattant fől a
muszka hölgy és nagyhirtelen egy rhinoczerosbőr lovaglóvesszőt is kapott elő prémeskabátja
alól.
Tercsi kisasszony azonban, mint afféle magyar leány, akinek nemcsak az esze, de a szíve is
helyén volt — egy csöppet sem ijedt meg.
fiiint az alföldi legények szokták, körülkapta

ORSZÁGOS HÍRLAP
A szamoai forradalom.
London, január 22. A Reuter-ügynökségnek
jelentik Washingtonból: Dr. Holleben nagykövet
ma két fontos berlini táviratot adott át Hay külügyminiszternek és ennek kapcsán hosszasan tanácskozott vele. A táviratok részletesen ismertetik
a legutóbbi szamoai eseményeket, még pedig sok
lényeges részletre nézve az eddig közölt leírásoktól eltérőleg. A nagykövet és a külügyminiszter
tanácskozása után egy előkelö diplomata ugy
nyilatkozott, hogy az ügy ujabb állása, mellett lehetségesnek, söt valószinünek
látszik
a kérdés békés megoldása. Irányadó körökben határozottan kijelentik, hogy ma délig az EgyesültÁllamok sem egyedül, sem Angliával együtt nem
tettek óvást. Bizonyosra vehető, hogy ha a szamoai eseményekről közölt jelentések a tényeknek
megfelelnek, dr. Rassel és Rose német főkonzul
magatartása nem berlini instrukczióknak az eredménye. Ázt hiszik, hogy ezt a magatartást, amenynyiben a szerződés valamely megsértését foglalja
magában, a berlini kormány nem fogja helyeselni.

Hétfő, január 2 3 .
lett kinevezve a kolozsvári jogakadémiához a bün
tetőjog és polgári törvénykezés tanárává. Tizenegy
évvel később, 1874-ben már nyugalomba vonult
Gróisz Gusztáv több mint harmincz év óla tagja
az erdélyi római katholikus státusnak és igazgató'
tanácsnak. Rövid ideig a kolozsvári Nemzeti Szinház ügyeit is vezette volt, mint intendáns. 1874ben Groisz a „vargyasi" elönevet nyerte a királytól.
A miniszteri tanácsosi czimet 1896-ban kapta.
Kolozsvár IL kerületének volt szabadelvü programmal megválasztott, képviselője és mint ilyen tagja
az igazságügyi-bizottságnak. Haláláról családja a
következő gyászjelentést adta ki.
Alulírottak a maguk, ugy a többi rokon nevében mély fájdalommal tudatják, hogy

vargyasi Griisz Gusztáv jogtudor,
a kolozsvári Ferencz József magyar királyi
tudományegyetem nyugalmazott nyilvános rendes
tanára, czimzetes miniszteri tanácsos, Kolozsvár
szabad királyi város országgyülési képviselője, a
kolozsvári római katholikus egyházközség főgondnoka stb. folyó hó huszonegyedikén esteli hat órakor, hosszas szenvedés után, életének ötvenkilenczedik évében az Urban jobblétre szenderült. Hült
tetemei folyó hó huszonhármadikán délután három
Törökország készülődése.
órakor fognak IV. kerület havas-utcza 2. szám
Konstantinápoly, január 22. E hó 12-ike alatt levő lakásán, a római katholikus egyház szeróta n e g y v e n h é t v a g g o n M a u s e r - tartása szerint beszenteltetni és Kolozsvárra szálf é l e f e g y v e r t é s t ö l t é n y t küldtek líttatván, ott folyó hó huszonnegyedikén délután
a második (drinápolyi) hadtest területére. Az három órakor az ottani sírkertben Istenben boldoörmény bandáknak a szerb határon való gult neje hamvai mellé örök nyugalomra helyezüzelmei miatt számos erödház építésébe tetni. Az engesztelő szent miseáldozat a megboldogult lelki üdvéért Kolozsvárott a főtéri anyakezdtek.
templomban folyó hó huszonötödikén délelőtt tiz
Adóreform Szerbiában.
órakor fog az Egek urának bemutattatni. BudaBelgrád, január 22. A szkupstina uj adó- pest, 1899. január 21. Az örök világosság fényeskedjék neki. Vargyasi Groisz Helén mint leánya.
törvényt szavazott meg, amely pontos és szigoru
Vincenti Olga, Víncenti Gusztáv mint unokái.
rendelkezéseket „ tartalmaz az adó behajtására Groisz Kornélia férjezett Haller Rezsőné mint nönézve. A parlamentet néhány hátralevő törvény- vére, özvegy Szabó Józsefné született Brennerberg
javaslat elintézése után e hónap huszonhetedikén Julia mint anyósa.
valószínűleg berekesztik.
— Komlóssy Ferencz nyilatkozata. Felkérettünk
a
következő nyilatkozat közzétételére:
Afrikai hirek
„Rakovszky István képviselő ur a képviselőRóma, január 22. A Stefani-ügynökségnek
jelentik Massauából: M a k o n n e n rász kivonult ház szombati ülésén egy közbeszólásában egyéni
Agaméból é s katonáival Aguddi felé. Adigrattól és papi jellememet sértö kifejezést használt, sidélnek vette utját.
monistának nevezve el.
Páris, január 22. D o l i s i e , Franczia-Kongo
Minthogy a mostani parlamentáris viszonyok
alkormányzója, Orleansban tüdőgyuladásban meghalt.
mellett nem vagyok abban a helyzetben, hogy
napirend eiőtt felszólalva tőle e közbeszólásért
magyarázatot kérjek, kénytelen vagyok a sajtó utján kijelenteni:
Lapunk mai száma 8 oldal.
„hogy Rakovszky képviselő ur vagy nem
— Elhunyt képviselö. Groisz Gusztáv minisz- tudta, hogy mit mond, midőn ilyen kánonjogilag
teri tanácsos, országgyülési képviselő, a kolozsvári, ; is büntetendő cselekménynyel nemcsak engemet
egyetem nyugalmazott tanára tegnap, életének vádol, hanem azokat is, kiktől eddigi javadalmaiötvenkilenczedik évében meghalt. Az elhunyt 1863. mat és egyházi czimeimet nyertem, vagy tudta,
amely esetben őt felhívom, nevezze meg, hogy eddig élvezett javadalmaim kőzül melyikhez jutottam
erre a haragos szép asszonyt, karjával leszorította
simonia utján.
a két karját, s elvéve tőle a lovaglóvesszőt, csönHárom plébániát boldogult főpásztorom kegydesen így szólt hozzá:
— És most már beszélgessünk tovább, ha urasága alapján, a kanonoki stallumot s a Szebeni
ugy tetszik. Ahány ház, annyi. szokás. Muszka- prépostságot mostani főpásztorom felterjesztése
országban járja a korbácscsal való diskurzus, ná- alapján apostoli királyunktól, a pápai udvari kápláni czimet pedig ő szentsége XIII. Leó pápától
lunk azonban nem.
nyertem.
Janina Olgát annyira meglepte Lavner Teréz
Ha pedig a képviselö ur felhívásomra a várezolut bátorsága, hidegvére, hogy sarkon fordult
laszt
nem
tudná megadni, akkor közbeszólását,
s valami houlevard-kárpmkodást mormolva fogai
mint
rágalmat
a leghatározottabban visszautasítani
közt, a faképnél hagyta.
• Mikor a haliéri lakás elkészült, Liszt elköl- kénytelen vagyok.
•
Komlóssy Ferencz
tözött a plébániáról,, de amig csak Sehwendtner
országgyülési képviselő.
élt, az átlátogatott hozzá.
— A polgári törvénykönyv. A magyar általá— Ha jó duppla kávéra van gusztusom, nos polgári törvénykönyv tervezetét szerkesztő bicsak Miskához megyek — azt csak Tercsi kisasz- zottság legutóbb Erdély Sándor igazságügyminiszszony tudja főzni.
ter elnöklése alatt a dologjog köréből a határ, ilA mindinkább szélesebb mederben mozgó letve mesgyeigazitás kérdését tárgyalta.
fővárosi zenei élet véget vetett a Liszt-féle intim
Határigazitásnak akkor van helye, ha a hazéneestélyéknek is, és később már nagyszabásu tár bizonytalan. Ilyenkor a határ megállapitása a
hangversenyeken, a redutban találkoztak a maestro szomszédos telektulajdonosok kölcsönös közremüködösének kötelezettségén alapszik.
euthusiastái.
Ebböl kiindulva á bizottság dr. Imling KonRégen feloszlott az a baráti kör, mely
rád előadó előterjesztése nyomán abban állapodott
akkor a plébánián hallgatta- Liszt Ferencz hüvös meg, hogy a birtok és . tulajdoni kereset anyagi
játékát, s legtöbbje, a zongorakirálylyal együtt, a szabályozása nem fejel meg egészben a batár
sférák zenéjében gyönyörködik immár.
megállapításához füződő érdekeknek és ezért szükséges, hogy erre a czélra különszérü kereset álljon
Ennek a körnek egyik szerény, de nagyon
rendelkezésre. A bizottság továbbá abban állapokedves tagja volt Lavner Teréz, aki most már dott meg, hogy íly. kereset következtében a kérszintén elment a nagyok, a legnagyobb után.
déseldöntése — tudniillik a határ- megállapitása
—• ne ideiglenes, hanem végleges hatálylyal tör-
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fenjék. Ami pedig az eldöntés anyagi zsinormértékét illeti, első sorban a tulajdon kérdése tisztázandó.- ugy, hogy a bizonyitás a felekel kölcsönösen terhelje és ha íly módon a kérdést tisztázni
nem lehet, a halár az utolsó egyévi békés birtoklás és ha ez sem állapítható mag, a vitás területnek méltányos és czélszerü megosztása alapján
határozandó meg.
A bizottság ezután áttért a találás általi talaj donszerzés kérdésének tárgyalására és ennek
körében megállapodott abban, hogy bizonyos meghatározott minimális értékü (esetleg egy és fél
korona) dolog találása esetében a találó — ha az
elvesztőt nem ismeri — nem tartozik a találásról
a hatóságnak jelentést tenni, hanem megszerzi a
tulajdont, ha egy éven belül az átvételre jogosalt
nem jelentkezik.

—
Püspökfelszentelés.
A bécsi burg-templomban ma délelőtt szentelték fel püspökké dr
Meyer Lőrincz udvari plébánost. A szertartásón
amelyet Taliani érsek, pápai nunczius végzett, az
udvar részéről ott voltak: Mária Terézia, Mária
Annunciata, Erzsébet, Maria Valéria és Mária
Raineria föhercgnők és Ferencz Szalvátor fő
herczeg,

— A két kaszinó közgyülése. A Nemzeti
Kaszinó január huszonkilenezeáikén, vasárnap, délelőtt tizenegy órakor tartja meg hetvenhalodik évi
közgyülését. Vasárnap
lesz az
Országos
K a s z i n ó közgyülése is, délután négy órakor.

— Halálozás. Horváth Károly 13-ik huszárezredbeli nyugalmazott kapitány hosszas szenvedés
után negyven éves korában elhunyt. Halálát előkelö rokonság gyászolja. Temetése hétfőn délután
három órakor lesz a Garay-utcza 14, számu gyászházból.

— Királyi kitüntetések- A király Báthy László
lévai plébánosnak a szent Hubertről nevezett garábi
Czimzetes prépostságot, Bíró Annimnak, a rimamurány-salgótarjáni vasmü reszvénytársaság vezérigazgatójának pedig „Hámori" előnévvel a magyar
nemességet adományozta.

— „A rendszer Torontóiban". Megemlékez
tűnk volt a napokban arról a táviratról, melyben
Dániel László, Nógrád vármegye volt főispánja két
nagybecskereki ügyvédtől és egy torontálmegyei
földbirtokostól egy banketen róla elmondott sértö
toasztokért elégtételt kért. Dániel László tudvalevőleg egy fövárosi napilapban foglalkozott „A rendszer Torontáliban" czim alatt a vármegyei dolgokkal, és a banket, melyen a sértő beszédek elhangzottak, épen a vármegye megtámadott főispánja tiszteletőre volt rendezve. A táviratilag kihivottak közt
volt dr. Demkó Endre, aki ma verekedett meg
Dániellel. A segédek pisztolypárbajban állapodtak
meg, egyszeri golyóváltással. Dr. Demkó László a
levegöbe lőtt, Dániel László pedig eldobta a pisztolyát. A felek nem békültek k i A többi affaireket
békésen intézték el.

Temetés. Ma délután temették nagy részvéttel Keményffi Gábor Ádámot, a budapesti ára- és
terménytőzsde titkárát. A váczi-köruti halottas-ház
udvara és folyosói egészen megteltek az elhunyt
érdemes férfiu tisztelőinek és barátainak seregével. A tőzsdetanács részéről Ballay Jenő miniszteri osztálytanácsos, a tőzsde kormánybiztosa,
Kornfeld Zsigmond és Beimel Jakab alelnökök vezetése mellett küldöttség jelent meg. A tőzsde
tisztviselői karának képviseletében dr. Félegyházy
Ágost, Hirsch Antal és Somorjay Lajos titkárok
Tettek részt a gyászszertartáson. Ott voltak továbbá
dr. Neményi Ambrus és Weisz Berthold országgyülési képviselők, dr. Schermann Adolf tiszti főorvos, gelsei Guttmann Vilmos, Scbweiger Márton
és megyeri Krausz Lajos királyi tanácsosok, a fövárosi kereskedővilág előkelő tagjai kőzül Auer
Róbert, Simon Jakab, Sándor Pál, Császár Ferencz stb. stb. A fővárosi irók közül Veigelsberg
Leo, Gerő Károly, Ráttkay György, Gerő Ödön,
Szabó Endre, Peisner Ignácz stb. A gyászbeszédei
dr. Weissburg Gyula mondotta, nemcsak nagy
munkásságát és a tőzsde megmagyarositása körül
szerzett érdemeit, hanem főképen szivét, nemes
gondolkozását méltatva. A templomi koros megható gyászdala után kocsira emelték a koporsót,
amely mellett az egyenruhás tőzsdei alkalmazottak haladtak, mögöttük a jóbarátok hatalmas
tömege.
— Anicskov halála. Szent-Pétervárról táviratozzák, hogy Anicskov tábornok, a transzkaspi-i
vasut épitöje meghall.
— A vidám adós. Egy bécsi grófról beszélik
a következő történetet: A gróf ur, aki valaha
óriási vagyonnak volt a birtokosa, nagy nyomorba
kerait A milliók elúsztak, az adósságok pedig
egyre gyarapodtak. A hitelezők kellemetlenné kezdtek mar válni a gróf urnak, aki ennélfogva egyszerüen elutazott Bécsből és egy jó ideig, amig
félig-meddig rendezhette zilált pénzügyi viszonyait;
nem is mutatkozott. Mikor épen visszakészült Bécsbe,
egy vidéki szállodában legtolakodóbb hitelezőjével
találkozott, aki éjnek idején felverte a gróf urat
álmából és nyomatékosan követelte a pénzét. A
gróf ar hidegvérrel ezt válaszolta:
— Hát mért nem jött el már régen ? Hiszen
I pénze együtt van a bécsi szállásomon.
— Bocsánat, méltóságos ur, de ép ezt a
szállást nem ismerem.
— Dehogy nem ismeri! Favoriten-Strasse 5.
elsö emelet 37-ik ajtó. Holnap délelőtt okvetlen
várom.
A jámbor hitelező, alig hogy másnap Bécsbe
megérkezett, kocsit vett s a kocsisnak boldogan
mondta a gróf czimét:
— Favoriten-Strasse 5.
Egy negyedóra után a kocsi megállott —a
wíedeni járásbiróság előtt. A hitelező nem épen
bizelgő szavakkal kommentálta ezt a "czélzás"-t

é s azzal a szándékkal ment haza, hogy
meginditja a keresetet. Otthon azonban már várta
a gróf levele és benne a sokat hajszolt tartozói.
Ezt a heczczet pedig olyan kitünő ötletnek tartja
a gróf úr, hogy szinte hajlandók vagyunk a német
bohózatiróknak is megbocsátani.

— Orkán Angliában. Anglia különböző részeiben erős vihar dühöngött az elmult éjjel. Több
folyó kiáradt A Calais és Dower között közlekedő
postagőzös többször hiába kísérelte meg, hogy
Dowerben vagy Folkenstoneban partot érjen, mig
régre az utóbbi helyen sikerült kikötnie, A La
Manche-csatonán az éjjel szünetelt a gőzösforgalom. .
— Riadalom egy bécsi szinházban. Zsufolt
nézőtér eiőtt került szinre Bécsben tegnap este a
„Josefstádter Theaterben" a „Bibliás asszony
czimü operette. Az udvari páholyból Lajos Viktor
és Ottó főherczegek nézték az előadást. Ilikor a
függöny harmadszor gördült fel, kis füstszag
terjedt el, betöltve csakhamar a nézőtér minden
zugát. A közönség rémülten tódult a kijárok felé,
zűrzavarod kiáltások közt;
— Tüz van!
— Lángokban áll a szinházi
Egyrésze a közönségnek azonban még sem
távozott a helyéről, mert az udvari páholyban levő
főherczegek nem mozdultak. A rendező magával
hozva egy vadászőrnagyot, aki az egyik főherczeg
szárnysegéde volt, jelent meg a szinpadon. Halálsápadtan jelentette ki, hogy a közönségnek semmi
oka sincs a távozásra. Ez azonban nem nyugtatta
meg a felizgatott kedélyeket és csak nagyon kevés
számu néző maradt a szinházban. Hogy a távozásnál nem tőrtént semmi szerencsétlenség a tolongásban, annak a körülménynek tulajdonitható, hogy
a közönség látva a főherczegek nyugodt magaviseletét, még is mérsékelte magát.
— A holdlud. Az omnibuszon egy férfi egy
kosarat tart az ölében. Szomszédját szörnyen
bántja a kiváncsiság. Tudni szerelné, mi van a
kosárban, melyre tulajdonosa olyannyira ügyel.
Egy darabig hallgat, de aztán mégis megszólaltatja
a kiváncsiság. Megszólítja hát az embert, rámutatva a kosárra :
— Ön nagyon vigyáz -a kosárra.
— Igen, — volt a rövid válasz.
A kiváncsi ember fészkelődik.
— Bizonyára valami értékes dolog van benne ?
— Igen — hangzik ujból.
Rövid szünet.
— Ugyan mondja, mi is van hát a kosarában?
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—
Egy
holdlud
— holdlud . . . holdlud ? Ilyen nevü állatot
nem ismerek. Mi az a holdlud ?
— i g y indiai állát, mely a patkányokat
pusztitja.
.
— Persze, persze. A házában bizonyára sok
patkány van — kíváncsiskodik tovább a, mi emberünk.
•— Egy sincs. Hanem a nagybátyám delirium tremensben szenved és azt képzeli, hogy
szüntelen patkányok futkosnak körülötte,.
- Hiszen akkor nem valódi patkányok.
— Helyes. Ez sem valódi holdlud.
— Egy gépügynök ügyel. Ottenhalik Jozsef
gépügynök, aki a Perl és Löwinger budapesti gépkereskedők nevében utazgatott, Baranya vármegyében mesterséget változtatott s mindenkit becsapott, akihez csak hozzáférkőzött. Az egyiktől
pénzt csalt ki, a másiktól váltót, amelyet azután
elzálogosított, a megrendelések kőzül ellenben
egyetlen egy sem érkezett meg. Néhol ráfanyalodott még a lopásra is, amit a faluból való gyors
távozással szokott egybekapcsolni. Tegnap is ilyesmiben fáradozott Mohács környékén, a csendőrség
azonban nyomon követte és elfogta.
•— Halálos végü verekedés. Nacsa János
napszámos ma délután a mexikói-ut 23. szám
alatt levő házban összeverekedett Simincsecs Jánosi
napszámossal. A verekedés során Simincsecs egy
bottal oly erővel ütötte fejbe, hogy Nacsa János
egy órai kinlódás után meghalt. A gyilkost letartóztatták, Nácsa holtlestét pedig a bonczoló intézetbe vitték..
— Hires férfiu. A: Látja azt az öreg urat,
aki ott halad az utcza tulsó oldalán ? Százezren
emlegetik legalább a nevét.
B.: Hogy hivják ?
A : Nagy Sándornak.
— A negyvenéves férfiu. Ez a regény most
második kiadásban lát napvilágot, ami legjobb bizonyitéka annak, hogy a sajtó melegen dicséri
kritikájához a közönség is csatlakozik. A „Negyvenéves férfiu" legszebb, legköltőibb alkotása Tábori Róbertnek, tüzes szinekkel van gazdag m*
séje általszőve, alakjai erős rajzuak, jellemzést
biztos és markáns. Az ujabb regények közt már
lebilincselő meseszövésével is kitünik, hozzájárul
a nyelv szépsége, a fordulatok költőisége. Az uj
kiadás az „Egyetemes Regénytár" ismert piros
vászonkötésü sorozatában jelent meg a bizonyára
ép oly szives fogadásban részesül a magyar családok körében, mint a a elsö kiadás. Ára csinosan
bekötve 50 krajczár.. _
Napirendi.

Naptár: Hétfő, január 23. — Rómiai katholikus: 8. A. elj. — Protestáns: Izaiás. — Görög*
orosz: (január ll.) Teodóz. ~ Zsidó: Schebat 12. ~
Nap kél: reggel 8 óra 6. perczkor, nyugszik: délután
4 óra 25 perczkor. — Hold kél: délután l l óra 50
perczkor, nyugszik: éjjel 5 óra 10 perczkor.
A horvát miniszter fogad délután 4—5-ig.
A pénzügyminiszter
fogad délután 4 órától
kezdve.
.
A kereskedelemügyi miniszter
fogad délután
4—5-ig.
• ':- :
Az rtf országház kupolacsarnoka megtekint
hető 10—l-ig 50 krajczár belépő dij mellett.
Deák-mauzoleum a. kerep«si-uU temfidbsii
nyitva este 5 óráig.
'
3emztiti muzeum természetrajzi-tár nyitva d. e. V
9—l-ig. A mu?eum többi tárái, köztük a néprajzi
muzeum 50 krajczár belépő-dij mellett megtekinthetők.
'.' Kereskedelmi muzeum ac várotÜK0ti ipAresaenokban nyitva d. e. 9-től d. u. ,2-ig. .
A Nemzeti Szalon kiállítása
(Férencziek
tere 9.) nyitva délelőtt 9 órától este 9 óráig. EelépU d$
20 krajczár.
"
,

A magyar királyi központi statisztikai hiva.'

ial nyilvános könyvtára és térképgyűjteménye (II. ke>
rület, Oszlop-utcza) nyitva hétköznapokon délelőtt IC—1
ó r á i g .

.• A néprajzi muzeum (Csillag-utcza 15.) nyitv» i
délelőtt 9—l-ig. .
Az .iparmüvészeti
muzeumt és az iparművé
üzeti társulat állandó bazárja nyitva délelőtt 9—l-ig.
Szabadalmi levéltár (Erzsébet-körut 29.) ajitv*
délelőtt 9 -l-ig.
s
-. TeclivoJogiai iparmuzeum XMÍVK 3—12-:j ől
délután 3-5-ig.
'.
Muzeumi'könyvtár nyitva 9-^1
órüig. ;
v
Akadémiai könyvtár nyitva d. M, 3—-8 ó^Aií.
A ^.Hódoló rtiszfelvonulás", EUenhut Férenai"
óriási körképe, Városliget, Aqdr4s»y«l végéa. liitaié

reggel 9-től este Vt5 óraíg. Belép* dtf » f a T e » » » *
UB
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Gyilkos merénylet a plébánián.

Csütörtökön, január 19-én délután fél négy
Arakor vakmerő rablógyilkossági kísérlet történt a
belvárosi plébánián, Kirner Károly apátplébános
lakásán. A merényletnek szerencsére nem lettek
komolyabb következményei, ami azonban csupán
a véletlennek köszönhető. A rabló, aki már a
rendőrség börtönében ül, bevallotta, hogy a lakást
ki akarta rabolni, és csak a körülmények gátolták
meg abban, hogy tervét keresztülvigye.
Tudósitónk a szenzácziós esetről a következőket jelenti:
Csütörtökön délután a Lipót utcza hetedik
szám alatt levő plébániára beállított egy urias
külsejü, magas, szőke fiatalember, aki egyenesen
fölment az első emeletre és a templomszolga feleségétől, Hering Ferencznétől, a plébániahivatal
után tudakozódott. Heringné a lakásával szemben
levő ajtóra mutatott, amely Kimer apátplébános
konyhájába vezetett. Az idegen itt Kemény Etelka
huszonhároméves nyitra-szent-mihályi
születésü
szobaleányt egyedül találta.
— Itthon van a nagyságos ur? — kérdezte
föle németül.
A leány tagadó válaszára az idegen azt
mondta, hogy a plébános urtól megbízása van arra
hogy arany nyaklánczát és óráját javítás végett
elvigye. A leány erre azt felelte, hogy 6 a tárgyakat
ki nem adhatja, jöjjön másnap reggel kilencz
órakor. Az idegen eközben körülnézett,
aztán
eltávozott. Egy negyedóra mulva visszajött, s a
leányt ujból egyedül találta. Ekkor egy névjegyet
vett elö és azt mondta, hogy hát majd egy névjegyre néhány sort ir a nagyságos ur számára. A
leánytól tentát kért és tényleg tele is írta a névjegy
'egyik oldalát. Ezután azzal az ürügygyel, mintha
az irást át akarná olvasni, a nyitvalevő ajtóhoz; ment
és azt b e c s u k t a . Majd visszament és Kemény
'Etelkától egy borítékot kért. Mikor a leány ezt is
átadta neki, az idegen beszélgetésbe eredt vele,
kikérdezte a viszonyokról, majd rámutatva a lakás
belsejébe vezető ajtóra, azt kérdezte,, hogy be lehet-e
oda menni. Kemény Etelka azt felelte, hogy az
ajtó be van zárva és hogy a kulcsot az apátplébános magával vitte.

Az idegen erre átadta neki a borítékba zárt
névjegyet, hogy azt kézbesitse. Majd hirtelen mást
gondolt és visszakérte a levelet azzal, hogy mégis
inkább személyesen fog eljönni. Még egyszer körülnézett, majd hirtelen egészen a leány közelébe
[lépett és egy hosszu, élesre fent kést rántott elő.
A leány nem ijedt meg, és habár hirtelenében ki
áltani nem tudott, de volt. elég lélekjelenléte, hogy
a merénylő kezét megragadja. A leány bátorsága
és az a körülmény, hogy kívülről léptek zaja hallatszott, megijesztették a rablót, aki erre kiragadta
magát a leány kezéből és elrohant.
A leány az esetet rögtön elmondta az épen
hazajött Kirner apátplébánosnak, aki a dologról
még aznap jelentést tett a rendőrségnél. A rendőrség azóta lázasan katatolt a merénylő után és
két napig állandóan egy detektív tartózkodott az
apátplébános lakásán. Persze az ismeretlen nem
jött többé vissza. Ma egy véletlen mégis a rendőrség kezébe adta őt. A merénylő ugyanis a csömöriuti "Arany sas" szállóban téli kabátot akart lopni,
azonban tetten érték és átadták egy rendőrnek,
aki a főkapitányságra kisérte. Itt Szirmay rendőrkapitány nyomban vallatóra fogta. Eleinte kilétére
nézve minden felvilágositást megtagadott, később
azonban bevallotta, hogy Roth. Józsefnek hivják és hogy Münchenből való kertész. A kihallgatás közben egy titkos rendőrnek feltünt,
hogy a tolvajra teljesen ráillik az a személyleirás, melyet Kemény Etelka a csütörtöki merénylet tetteséről adót:. A leányt nyomban megidézték
és Kemény Etelka ráismert támadójára. Szirmay
rendőrkapitány ekkor az állitólagos Roth Józsefet
még egyszer vallatóra fogta. A gonosztevő bevallotta, hogy a leányt, sőt szükség esetén magát az
ipátplébánost is meg akarta ölni, hogy a lakást
kirabolhassa.
A rendőrség az esetet eddig a vizsgálat érdekében titokban tartotta, és most a vizsgálatot a
rabló multjára is kiterjeszti.
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A sülyedö falu.
(Grohovo pusztulása.)
A fiumei magyarság Emaus-a, hová vasárnapon s ünnepnapokon ki szokott rándulni — a
regényes fekvésü kis Grohovo — lassankint ugy
összeaszik, mint a jóféle boanyák szilva. Utóbb
majd csak a magja marad, ha ugyan azt is el
nem temeti a főlölte meredező kopárszürke karsztorom, mélyet négy év óta folyton renget fölötte
valami láthatatlan hegyi démon s sziklagörgetegeivel egymásután temeti el az érdekes kis falu apró
házikóit.
Pedig nagy kár volna érte. Mert ahogy
keleti oláh határ felől legszélső védbástyánk a
maroknyi székelység, ugyanilyen jóravaló őrszemünk Fiume felöl az engesztelhetetlen ultra horvát
határon a piczi Grohovo, melynek tizenöt olaszajku családja bízvást annyi magyaros lelkesedést
melenget szivében, mint a legtősgyökeresebb alföldi magyar nemesség.
Mert az, hogy nem magyar nyelven dicsérik
az Urat, az legkevésbbé sem alterálja öket abban,
hogy ne engedjenek a negyvennyolczból. Békés,
csendes emberek a grohovoi testvérek. De ha a
Recina-Karsztfolyó tulsó oldaláról átjönnek hoz
zajuk a pánhorvát grobnikiak egy kis korcsmavizitre s megpiszkolják a magyar voltukat, hát akkor az a tizenőt família egyszerre mind tud magyarul. Tudniillik káromkodni és verekedni. S azt
megcsinálják olyan somogyias virtussal, amely
semmi kivánni valót sem hagy hátra. Legalább a
határon átpüffölt grobniki nép másodszor nem
instál belőle s jódarab időre „megbékül, vagy
megkékül !"
A napokban ismét azt a hirt hoztak Fiuméba, hogy ujabb hegycsuszamlás történt Grohován. Négy év óta ez a „terra mota" állandóan
szórnom napirenden van s nem is igen konsternálta a fiumeieket. A magyarságot azonban ez a
hir nem kevés izgalomba
hozta.
Néhány tengerészliszt ismerősömmel kilátogattunk oda. Vasárnap délután volt. Tropikus hőséggel sütött a jannáriusi nap s mig a szerpentinutakon át elértük a Fiumara (Récina) folyóra
dűlő tulsó karsztlejtőt, amelynek alján a kis Grohovo fekszik, erősen beletelt két órai
Már messziről is barátságos magyar jóindulat lengett felénk a völgy aljából. Á tizenöt apró,
emeletes házikóba ékelve, egészen belekönyökölve
a Recina-patakba — éli a nagyvendéglő, „Osteria
alla Ungheria !" Előtte óriási, toronymagasságu
hajóárbőcz, melynek vörös-fehér-zöldre festett
ormáról nagy nemzetiszinü lobogó lengett, kedves
pendantjául a tulsó horvát hegyen libegő kék-fehér-vörös lobogónak.
Innentől kezdve egészen le Grohoveig, már
mindenütt leomlott sziklatörmeléken át vezetett'
utunk. Kezdve a teljesen bozóttalan csupasz hegytetőről egészen le a szédületes, mély völgy aljáig
— mindenütt kőzuhatag, háznagyságu roppant
sziklatömbök Össze-vissza hányt tömege, mintha
az ördögök dobálóztak volna a sziklákkal. Nehol
döbbenve látja az ember, hogy százméteres sziklafalak alig lógnak már az alpesi hegyoldalra s ugy
látszik, hogy az első szélfuvallat lerobbanthatná a
mélybe. Csupa veszedelem, mig az ember tulhalad
rajtuk s aki tul van, gratulál magának a szerencsés megmeneküléshez.
Mintegy három kilométernyi területet boritott
el már a megindult sziklaomlás, legészakibb részén eltemetve Grohovo szélső házcsoportját, hét
házat, melynek nyoma se látszik ki a roppant
sziklatömegböl. S fájdalom, ez a sors vár az egész
községre is, mert a hegyomlás, a szakadás iránya
északi irányt vett s a falu fölött mindenütt nyoma
van annak, hogy a kőzet meglazult s csak idő
kérdése még — melyik perczben tünik el egyszerre a föld színéről ez az idylli kedves fészek.
Betértünk a földszintén kókazumátákkal jól
megalapozott Grand Hotel Hungáriába, melynek
emeleti faverandája
egyetlen étterme a patakra néz.
A három asztalnál három náczió vig társasága ült már s élvezte a grobovoi speczialitást, a
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pompás rószaszin aszubort, mely a mi „kéknyelű
aszunkkal" teljes rokonzamatu, azzal a különbséggel, hogy mig Magyarországon az ital literenkint
négy forintba kerül, addig itt a grohovoi nektárt
literenkint nyolcz krajczárért vesztegetik.
Pompásan megfért itt az Isten három nemzetsége. A magyar asztal magyar nótát énekelt
az olasz asztal a „Santa Luciát" tremolázta; a horvát társaság pedig busongó hazafías nótákat harsogott.
Egyszer aztán felhangzott a „Körösi
lány" nótája — ezt aztán' tudta olasz és horvát
egyaránt s egymást a középen ölelve, versenyt
énekelt és ivott az a határszéli nemzetiségi potpurri, akkora lelkesedéssel, hogy olykor gyanúsan
néztem ki az ablakból a fölöttünk függő sziklaóriásokra: mikor szakad le ránk a grohovoi istennyila . . .
. Kívül-belül számtalan „Evviva l'Ungheria!"
felirat disziti az érdekes magyar vendéglőt, melynek csak a tágas, kőpadozatu konyhája árulja el,
az ősi olasz jellegét.. Két lábnyi magas tűzhelyen,
lánczos bográcsban fő az étel, polenta és kecskehus, közvetlen a tüz mellett pedig régi divatu kerekes plüsch-fotel, melyben a „padrona" kényelmesen sziesztázik, olykor-olykor a hosszunyelü főzőkanál végével megböködvén hol a polentát, hol
a tüzet,
. A padrón, a atlétatermetü vendéglős, szivesen elbeszélget, hol az egyik, hol a másik asztaltársasággal. Hogy az érzülete milyen nemzetiszinü,
ezt a pirosfehérzöldre festett borivó is jelképezi,
melynek , falait, csupa magyar képek diszitik. A
királyi pár mellett közvetlen Kossuth Lajos s a
tizenhárom aradi vértanu képe, a szabadság
apotheozisa. Árpád fejedelemmé választása, József
főherczeg, Széchenyi István, a „Vitam et sangvinem!" jelenet s az 1848—1878. időszak felelős
magyar miniszterek csoportképe. Ott van aztán
egy ujság is aranykeretben, mert az az ujság megírta, hogy Grohovo hogyan ünnepelte meg tavaly
a Szent-István-ünnepet népünneppel. S ahol a
sziklagörgeteg miatt alig van egy-két lábnyi tér a
tizenöt házikó: közt, rettenetes nagy gondot okozott
a nagyszabásu népünnep rendezése. Az élelmes
grohovoiak azonban segítettek e kalamitáson is.
Csináltak a széles alpesi patak fölé egy óriási
dobogót, masszív gerendák kecskelábaira s ezen a
rengeteg nagy hidpallózaton járták, a csárdást.
A mult októberi árviz azonban (mely aztán
lejebb Fiumét is elöntötte) e pallózat nagyrészét
is elhordta. Nagyobb baj volt azonban annál, hogy
elsodorta ez a vizi veszedelem a község főkeresetforrását, a malmot s elpusztitotta a szövetkallóikat is, ugy, hogy most a tizenöt család harmincznyolcz főnyi népe majdnem teljesen keresetnélkül van. Aki hozzáértett, elment a tengerre ; a
többi véne és asszonynépe holmi házi faiparral tengeti életét.
Hanem az istenfélő jó grohovoiak e sok csapás és veszedelem közepette is biznak a jobb jövőben. Büszkén mondják, hogy mind magyar „nobilik" ők, 1583. óta, amikor I. Lipót magyar király, hűségük jutalmául, mind nemessé tette öket s
maga a vendéglős, De Marsanich Francesco nobile
ungherese, büszkébb erre a czimére,, mint akármelyik fiumei patriczius.
A legutóbbi hegyomlás-katasztrófa 1895. november 30-án esti kilencz órakort robbant le a
szegény Grohovora — s egy percz alatt eltemetett
a. falu szélén hét emeletes házat, minden lakójával együtt. Hanem:arról a; borzalomról, arról a
rémes éjről nem,lehet itt beszélni. Elborul a szegény grohovoi olasz testvér arcza, megvizesedik a
szeme, elfordul, keresztet vet magára — aztán
„addio!" Nem beszél az aztán többét.
r- Pe hát,mondja, nemes Marsanich, miért
nem költöznek el maguk is e veszedelmes helyről ?
— kérdeztem a mélázó padrónt.
—, Hová ? Csak a tengeren élhetnénk meg.
Ott a viz, itt a szikla fenyeget. Mindegy az, signor I
Nec aspera terrent . .
.
.
— Ugy látszik, signore Pató Pál, mi az ázsiai
fatalizmusban is testvérek vagyunk. Nec aspera
terrent...
K. T.
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SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.

rályra 2100 forint, a kormányra 30.044 forint, magánosokra 16.805 forint, a képzőmüvészeti társulat
* Müpártolás a vidéken. Az első vidéki müvészetet pártoló egyesület megalakilása érdekében nyerőtagjaira (akik helyett a vételárat a társulat
Hock János, a Nemzeti Szalon alelnöke, ma dél- pénztára fizeti ki az illető müvészeknek) 4187 foután Szegedre érkezett. Társaságában voltak Feszt- rint és a társulatra 623 forint esik.
Árpád, Pósa Lajos és több kiváló iró és müvész.
A kultuszminiszter képviseletében dr. Lippich Elek
a müvészeti osztály vezetője csatlakozott a társa* Don Juan. Pekár Gyulától ily czimen egy
sághoz. Három órakor felolvasó ülés volt az ,Ott- tanulmány-sorozat jelent meg, amelyben nyomon
hon" tisztviselő-egylet disztermében s Hock János kiséri a Don Juan tipus fejlődését kezdettől végig,
fejtegette a vidéki müvészpártolás fontosságát. követi a különböző népek és irodalmak kőzepette
Az előkelő, nagyobbrészt hölgyekből álló kö- megtett utjában, megfigyelvén, hogy milyen uj vonások tapadtak hozzá itten vagy ottan és hogy
zönség Hocknak magas szinvonalon álló ér- egyes alakulásaiban, módosulásaiban mi a legjeltekezését nagy gyönyörrel hallgatta meg és lemzőbb sajátossága és mint tükröződik benne
az ő lelkesitő szava nem kis
mértékben esetről-esetre az egyes nemzetek gondolkozásjárult hozzá, hogy
Szeged társadalma
a módja, felfogása és vérmérséklete vissza. A könyvet az Athenaeum igen szépen állitotta ki. Ara 1
müpártoló egyesület megalakulását elhatározta,
forint 50 krajczár.
ugy, hogy a szervező bizottság már a legközelebb
Dr. Silberstein (Ötvös) Adolf müvel. Mikor
működésbe lép. Dr. Wlassics Gyula miniszter dr.
Silberstein
(ötvös) Adolf néhány esztendővel ezLippich, utján tudatta Kállay Albert főispánnal,
előtt
kiadta
két magyar és négy német kötetbe
hogy az állami képvásárlásokból négy festményt a
szegedi muzeumnak ajándékozóit s egyben fel- gyüjtve dolgozatainak legjavát, a könyveket a krikérte őt, hogy a művészetpártoló egyesület létesítése tika méltó elismerésben részesitette, a közönség
érdekében töle telhetőt kövessen el. Mindez a kö- azonban nem nagyon vette. Pedig mindenki,
zönségre lelkesítőén hatott. A vendégek az esti. valaki csak egy czikkét is olvasta ennek a rendkivül szellemes és gondolatokban gazdag esztévonattal visszautaztak Budapestre.
tikusnak és filozófusnak, mindenki tudhatta, mi* A kolozsvári nemzeti szinház pályázata. lyen nagy értékűek ezek a kötetek. Silbersteinnak
A kolozsvári nemzeti szinház intendánsa, Bölőnyi is, mint sok más irónak, meg kellett halnia, hogy
József által kitüzött 500 koronás szinmü-pályadij hamar elfelejtett könyveit megint aktuálissá tegye.
felett ma döntött a biráló bizottság. Ennek tagjai Már ezután valószinüleg inkább megveszik őket
voltak : Folluinusz Aurél elnőklése alatt EL Kovács Inkább megveszik, mert ujabbat tőle hiába várGyula, Janovics Jenö, dr. Ferenczy Zoltán és dr. nak, halálával kiapadt szellemének bőséges forGyalui Farkas. A pályaművek közöl a bizottság a rása s a könyvbe gyüjtött essayin kivül egyebet
dijat egyhangulag a „Vándormadár* czimü három- nem élvezhetünk tőle. A Könyves Kálmán könyvfelvonásos társadalmi szinmünek itélte oda. A je- kiadótársaság, mely Silberstein köteteinek bizomáligés levél felbontatván, abbéi ör. Prém József nyosa, hogy ugy mondjuk, mostoha-kiadója, most
neve tünt ki. A jelentés nagy dicsérettel emlékezik fölhivja a közönség figyelmét ezekre a könyvekre
meg a nyertes pályaműről.
Olcsó áron adja őket s a befolyó pénznek a felét
Silberstein
anyagi gondokkal küzdő családjának
* Operaház. A magyar királyi Operaházban
kedden kerül harmadszor szinre Ziehy Géza "Ro- ajánlotta föl. Talán ez is animálja némileg a
land mester"-e, ezuttal a páratlan bérlők szá- nagyközönséget arra, hogy ezeket a becses kötemára. Csütörtökre a „Bűvös vadász"-t tüzték ki, teket megvásárolja.
Silberstein (Ötvös) Adolftól magyar nyelven
Agatha szerepében Zilahyné Singhofer Vilma aszszonynyal. Szombaton ez idén előszűr adják megjelentek:
„Dramaturgiai dolgozatok." Két kötet. Tartalmuk:
„Sába királynő"-jét, Goldmark dalművét, a főbb
I kötet: Társadalmi arczképek. — Magyar Eszszerepekben a következökkel: Lejo Lili, Dióssyné,
tetíka. — Szerelem és Vallásosság.
II. kötet: Arisztotelész. — A költészetről, — A
Ábrányiné, Perotti, Takáts, Szendrői, Mihályi. A
Várszinházban hétfön, huszonhaimadikán, "Ham- Természet Bibliája.
A két vaskos kötet ára füzve 4 forint, szép kőlet" kerül szinre.
tétben 6 forint.
Pénteken, huszenhetedikén, zz Operaház és
Kémet nyelven megjelent:
:
a Nemzeti Szinház nyugdijintézete jarára jótékony„Im Strome der Zeit." Vier Bánde, I. Band
„Unglaube. — Chisíenthum.— Juden und Judénchristen.:
czélu előadás lesz az Operaházban a következő
— Baddhismcs. — láebesgescbichten.* — II. Band
műsorral : I. Nyitány Herold -Zampa- czimü dal- .Premieren des Nationaltheatars (Ungarische Dramen).
művéből, előadja az Operaház zeneiara, vezényli — -Sarah Berohard — Eleonora Duse." — III. Band:
Erkel Sándor. II. -Az elégtétefc* vigjáték egy fel- .Theater-Jubilaen (Ongariscbés Nationaltheáter. Théatre
frangaisj. — Der Román der Gegenwart. — Ungarns
vonásban, játszák Márkus EnsIMa és Császár'Imre. íunge Garde*. — I?. Bánd: ,Büoende Künste. —
Ifi. -.Tavaszi hangok," Strauss JánostőL énekli Budapester ,Salon" 1890—1894. — Philosopbie f&r's
K
Lejo Lili. IV. r Az én szabom,* vigjáték egy felA négy német kötet ára füzve 10 forint, szép
vanysban, játszák Csilag Teréz, Seezery hén és
kötésben 14 forint
Náday. V. „Slerlia," Goídniaxk dalmüvének máBr. Silberstein (ötvös) Adolf összes müveinek ára
sodik felvonása, éneklik Lejo UüL Arányi. JSey" D., füzve 14 forint, kötetekben 20 forint
A megrendeléseket kizárólag a "Pester Lloyd"
Beck, Dalnoki és Takáts.'
kiadó-hívatalához kell intézni, mely a befolyó pénzeket
* Téli kiállitás. A téli kíáillitáson az ulolsó köszönettel fogja nyugtázni és a megrendelt könyvek
megküldéséről készségesen fog gondoskodni.
héten még a következö vásárlások történtek :

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.

a) A k o r m á n y ; Spányik Kornél:"Mézeshetek", olajfestmény. Eiseaiset Ferencz: .Kakas'
viadal-, olajfestmény az ismétlő tárlatból. Borolh
Andor : .Női tanulmány-, olajfestmény az ismétlő
tárlatból.
b} M a g á n o s o k : Konek Ida :
"Ibolya"
olajfestmény ; a karácsornyi kiállitásból; vevöje
Strasser József. Sltóbl Zsófia=
"Orgonavirág"
olajfestmény; a karácsonyi kiállításból: Tevője
Strasser József. Ifjabb Szikszay Ferencz: ,Au
Bois", olajfestmény ; velője Fekete Jozsef. Fényes
Adolf: .Parasztember"', olajfestmény : a karácsonyi
kiállításból ; vevője László Gábor. Győrök Leó :
„Portó Rosso Lagosía szigetén*, olajfestmény; Tevője Nessi Ernő, társulati nyerő tag. Bruck Miksa:
.Alkony", olajfestmény : vevője ő felsége a belga
királyné, társulati nyerő tag.
c) A képzőmüvészeti társulat a koronás
sorsjáték számára: Míhalik Dániel = "Nyires" olajfestmény. Papp Sándor: "Eső után" olajfestmény,
Szlányi Lajos: „Tájképrészlet*, olajfestmény.
A téli-, karácsonyi és ismétlő tárlaton a Vásárlások végösszege 53,759 forint, amelyből a ki-

SPORT.
~- A nizzai versenyek. A mai, negyedik nap
főfutama, a G r a n d P r i x d e l a V i l l e
d e N i c e , ez a 20,000 frankkal díjazott s 4000
méter távú akadályverseny volt. Az eredmény a
kővetkező volt.
Mons. Cli. Lienart 5 éves sárga ménje
T r e n c s i n 67 kilóval első.
Mcns. G. Bellevilie 4 éves pej ménje Gumy
II. 62 kilóval második.
Mon=- G. Batchelor id. pej kánczája Cabrulot 61 kilóval harmadik.
Futott tiz ló. Totalisateur: 1 0 : 5 1 , helyre:
1 0 : 2 3 L, 53 IL, 15 III.
Tizenöt hoszszal nyerve, másfél hoszszal a
harmadik.
•f- A J. Resves-istalló. Alagon az öreg Reeves trainer 45 lovat készít elő a mostani szezonra.
Legtöbbje biró Königswarter tulajdonát képezi, aki-

Budapest, 1899. — 5. oldal.
nak tizenhét kétévesen kivül nyolcz idősebb lova
Tan trainingben, köztük a derhy-gyöztes Áruló, az
idei derby favoritja Bonvivant, Komámasszony stb.
A kétévesek remek származásnak, van köztük nem
egy, mely már ma is a klasszikus versenyek hősei
közé sorozható.
+ Mao Kinley mint Jockey, több sportlap
irja, hogy Mac Kinley az Egyesült-Államok elnöke
tizennégy éves korában jockey volt. Első versenyét
Yongstonban nyerte John Boise egyik lovával, melyet aztán több győzelem követett.
+
A Cid-lstálló. Igy lehet nevezni az
Andrássy-Sztáray-szövetség versenyistállóját, amelynek a tavaly oly kiválónak bizonyult Cid a
gyöngye. A szürke mén Ball trainer gondozása
alatt remek háromévessé fejlődött. Ha a haladást
valami közbejöhető körülmény nem fogja megakadályozni, ugy az Andrássy-Sztáray-istálló népszerü dresszét több klasszikus versenyben fogja
győzelemre vihetni. Az istállóban egyébként a
többi lovak is szépen fejlődtek. Gróf Sztáray János ma délután künn volt Alagon és megszemlélte versenyistállóját.

EGYESÜLETEK.
* UJ.magyar opera Szegeden. A vidéki hirlapirók jövö hónapban egyesületük részéré szini*
estélyt rendeznek Szegeden. A hirlapirók szövetségének elnöksége testületileg kérte meg Enyedy
Lukács miniszteri tanácsost, hogy korán elhunyt
nagytehetségü fia, Enyedy Gyula operáját, a „Lerenté"-t engedje át az estélyre. A „Leventé"-re
most készül a szegedi 'szintársulat.
,% A mérnökegyesület ülései. A mérnök- és
épitész-egyletben e héten négy szakosztály tart
ülést a következö sorrendben: Hétfőn este fél hét
órakor a mü- és középitési szakosztályok üléseznek. Ennek tárgyai: 1. Az Erzsébetemlék pályázati programmja dolgában kiküldött bizottság jelentése. 2. A képzőmüvészeti társulat műterem-bérháza pályázatának programmja és a biráló; bizottság megválasztása. Kedden este hat órakor a vízépítési szakosztály tárt ülést, amelyen Bogdánffy
Ödön tart előadást ,A légköri csapadék és a Tisza vízjárása" czimen. Csütörtökön, este hat órakór az ut-, vasut- és hídépítési szakosztály tart
ülést, amelyen Kossalka János ismerteti a müngsteni és viauri viaduktokat. — Szombaton, este
hét órakor a gépészeti és bányászati szakosztály
tart ülést, amelyen E. Illés Aladár fog felolvasni a
Székelyföld vasiparáról.

FARSANG.
Jelmezes bál. Az „Iparos ifjak országos
egyesülete" tegnap fényesen sikerült jelmezes bált
rendezett a régi lövöldében. Vagy kétszáz pár vett
részt a mulatságon, amely az iparos ifjuság legszebb mulatságai közé számítható. A jelmezbál,
szép összeget is jövedelmezett az egyesület közmüvelődési alapjának.
Álarczos bál. A „Fehér Kereszt" országos
lelenczház-egyesület alarczos bálja ma a szokottnál nagyobb élénkséget hozott a Vigadó termeibe.
A maszkok közölt volt egy-két elegánsabb is és a
mulatság képe éjfél utánig mozgalmas és szines volt.
Farsangi naptár.
Január 26-án. Szloga szerb-egyesület bálja a Vigadóban.
28-án. Kéményseprők "bálja.a IV. ker. körben .
kalap-utcza 17.
'
.
28-án. Tánczestély a Kátholikus-korben.
28-án. Jogász-bála Vigadóban.
28-án. A budapesti üvegessegédek önképzőköre
tánczvigalnia (a VI.-^VH. ker. körben.)
29-éu. Alarczos-bál a Vigadóban.
3Ö-án. Protestáns-bál a Vigadüban.;
Ftbraár 2-án. A posta- és távirda-altisztek .Ember*
\ baráíi és önmüvel dési egyesületének*
tánezvigaima a Vigadóban.
4-én. .Csak szorosan* magyarországi könyvkeresk, 'ő se édei egyesülete.
16-áu. A .Mitryar Úszó-Egyesület bálja a
Roy al disztermében..
18-án. A malomhivatalnokok elité tánczestélye
a Royal disztermében. '
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TETEMRE-HIVÁS.
Bünügyi
Irta: A. K. GREEN.

*—l Nem tudnék rá megesküdni.
— De ugy tetszett-e önnek ?
irt, — tegnap megtette ezt?
— Meglehet. Homályosan emlékszem
•— Amint mondtam, — igen.
— Mit mondhat nekünk nem volt valami Épen elalvóban voltam s mintha egy ruha
suhogását és lépteket hallottam volna. De nem
feltünő kinézésben vagy viselkedésében ?
tett reám különösebb benyomást és nemsoA titkár homlokát ránczolta.
.
, — Mivel haláláról aligha volt valami kára elaludtam.
— Egyéb semmi ?
.
előérzete, hogy lehetett volna válámi változás
— Valamivel késöbb hirtelen felébredrajta?
A coroner megragadta az alkalmat, hogy tem, mintha valami felijesztett volna. Hogy mi
tanut előbbi magatartásáért megdorgálja és volt, nem tudom megmondani. Csak arra emlékszem, hogy felültem ágyamban és körülsziguru hangon szólt:
A tanu dolga az, hogy kérdésekre felel- néztem. Mivel azonban nem láttam és nem
hallottam semmit, nemsokára ujból elaludtam
jen, nem pedig, hogy kérdéseket adjon fel,
A titkár egészen elvörösödött mérgében és csak ma reggel ébredtem fel.
Miután Harwell a házmester vallomását
és igy a számla ki volt egyenlítve.
— Helyes. Ha tehát Leavenworth urnak mindenben megerősitette, még azt kérdezte a
halálsejtelmei voltak, azokról nekem nem coroner töle, hogy mielőtt elment, szemügyre
szólt. Ellenkezőleg ugy tetszett, mintha a vette-e az Íróasztalon levö dolgokat.
— Csak felületesen — hangzott a
szokottnál mélyebben lett volna elmerülve
munkájába. Utolsó szavai kőzül ezekre vilá- válasz.
gosan emlékszem: "Egy hónap leforgása elött
— Mi volt az asztalon ?
a könyv sajtó alatt lesz, ugy-e James ? Erre
— A szokott tárgyak: könyvek, papírok,
.a részletre azért emlékszem, mert eközben egy toll, melyre a tinta rá volt száradva, az
töltötte meg borospoharát. Rendszerint egy üveg és a pohár, melyből az áldozat ivott volt.
pohár bort ivott lefekvés előtt. Szávainál ke— Egyéb semmi?
zem épen a kilincsen volt és megjegyzésére
— Másra nem emlékszem.
igy feleltem: Magam is remélem, Leaven— A pohárra vonatkozólag, vetette itt
worth ur! "Hát koczintsunk rá egyet !" közbe az egyik esküdt, — ön azt mondja,. hogy
szólt és nekem is töltött. Én egy hajtásra ki- abban az állapotban találták amelyben volt,
ittam, a boromat, mig Leavenworth ur csak mikor ön Leavenworth urtól távozott ?
félig ürítette ki poharát. Reggel is félig volt
•— Igenis.
még, mikor főnökömet halva talátuk.
— Pedig máskor mindig ki szokta inni
Ezen utolsó jelenet leirása mégis .csak az egész pohár bort ?
nagyon feligathatta Sames-t, mert kihuzta,
Ugy van, .
zsebkendőjét és letörülte vele a verejtéket a
Igy tehát mindjárt az ön távozása
homlokáról.
után valami félbeszakításnak kellett történnie?
.
Egyszerre fakó. sápadtság borította a
Ezt láttam töle utoljára, folytatta. Síikor
poharát letette, jó éjt kívántam neki és kimen- fiatal ember arczát.. Összerezzent és egy pillanatig ugy látszott, mintha egy szörnyü gontem a
szobából.
. A coroner egész közönyösen nézte a dolat bántaná.
•— Az épen nem következik ebből —
fiatal ember felinduitságát, nekitámaszkodott
hozta
ki végre nagynehezen.— Talán Leaszékének és vizsga tekintettel méregette
venworth ur — itt abbahagyta, mintha képtea tanut.
> ,
- — É s hová ment on azután? =— len volna tovább beszélni.
-— folytassa, Harwell ur, hadd halljuk
kérdezte.
még mi a mondanivalója;- jegyezte meg
— Szobámba. •
. .— Utközben senkivel sem találkozott? a coroner.
Nincs több mondanivalóm, szólt a
— Egy lélekkel sem.
titkár.
Erős,
izgatottsággal látszott küzdeni.
— Nem látott vagy hallott valami szoA
jelenlévőké ;égy részé e megjegyzés
katlant?
után gyanakodva és sokat mondóan nézett egyA titkár kissé halkabban felelte:
másra.
A fíatal ember felindultságában ők a
-Nem, uram.
—Emlékezzék csak jól, Harwell ur. kulcsot vélték látni, mely á titok megnyitására
Tiszta lelkiismerettel esküt tehet-e arra, hogy szolgál.
A
coroner :azonban nem igen látszott
senkit sem látott, hogy valami feltünö dolgot
erről tudomást venni és folytatta a kihallnem halott nem látott?
A tanu arcza félénkgéget mutatott, két- gátast:
:,-.. -—Mikor; tegnap este a könyvtárszobából
szer is szólásra nyittak ajkaí és mind a kétkiment, benne volt-e a kulcs a zárban ?
szer (elhallgatott. Végre erölködve szólott:
,
— Mindenesetre észrevettem valamit, . -Nem ügyeltem reá.
:;
—
ön
azonban
ugy
képzeli,
hogy benne
ami azonban annyira lényegtelennek tetszett,
•/•
.'
hogy meg sem akartam emliteni. De szokat- volt?
lan dolog volt és akaratlanul is eszembe ju- ' . -—Azt kell hinnem..
tott,.mikor ön most arra szólitott .fel, - hogy •'v. — De ahárhogy voít, ma reggel a szoba
ajtaja be volt zárva és a kulcs eltünt.
emlékezzem
vissza.
— Ugy van, uram.
És mi az?
— Igy hát az illető, ki a gyilkosságot
i'v""'—- Ügy ajtó félig nyitva állott.
elkövette, mikor a szobából távozott, az ajtót
: — Kinek az ajtaja.
bezárta
és a kulcsot magával vitte.
— Leavenworth Eleonora kisasszonyé,—
— Ugy látszik.
A titkár e szavakat csaknem sugva mondta.
A coroner komoly arczczal nézett az
•r— Ön hol volt akkor, mikor ezt észesküdtekre.
revette?
-Aztt
pontosan meg nem mondhatom.
' — Uraim *—* szólt — a. kulcs eltünése
Valószinüleg az én szobám ajtaja előtt; mert titok, melyet okvetetlenül ki kell deríteni.
nem emlékszem, hogy utközben megállottam
* . , — Engedjen meg egy kérdést — hallatvolna. Ha nem történt volna meg a- szörnyü szott ismét a kis esküdt hangja — azt mondeset, ilyen lényegtélen körülményre egyáltalán ják, hogy miután a szobát feltörték, Leavennem is emlékeztem volna vissza.
worth ur két húga követte- önt a szobába. Igy
i — Amikor szobájába lépett, bezárta az történt, Harwell ur? •
ajtót?
— Csak az egyik kisért b e : Eleonora
— Igen, uram.
kisasszony..
— Ön mikor feküdt le ?
—, Ö volt a kilátásba helyezett főörö— Azonnal.
kös?
— kutatott tovább a coroner.
— Semmit sem hallott, mielőtt elaludt?
— Nem, az Mary kisasszony.
Ismét az a megmagyarázhatatlan vonakodás.
— Én is adnék egy kérdést Harwell ur. — Nem, igazán semmit sem ~ szólt; nak — szólt most egy esküdt, ki eddig még
végre.
.,
,
, nem beszélt.
(Folytatása következik.)
— Nem hallott lépteket a folyosón?
- Meglehet, hogy hallottam.'
Felelős szerkesztö: Kálnoki Izidor.
_^_ Ön tehát lépéseket hallott ?
Ön az mondja, hogy minden este

regény.

Harwell olyan nyugodtsággal és határotottsággal lépett fel, * mint aki tudja, hogy
élet vagy halál az ő szavaitól függ. Komoly
^s nyugodt viselkedése mindenkire kedvező
benyomást keltett és magam is kezdtem eloszlatni az előítéletet, melyet elsö beszélgetésünkkor bennem keltett. Semmi sem volt külsejében, ami mellette vagy ellene szólt roma.
Közönséges, mindennapi arcza volt, simára
fésült gondosan ápolt hajjal és szakállal. Egész
lényén azonban valami ború tükröződött vissza.
Olyan embernek látszott, ki múltjában több
bánatot mint örömöt, több nélkülözést, mint
jólétet ért.
A coroner, ki nem sokáig vizsgálta a titkár külsö megjelenését, megkezdte kihallgatását :
Neve?
— Harwell Truemann James.
— Foglalkozása ?
— Az utolsó nyolcz hónap . alatt ; Leavenwortb. ur mellett, mint magámtitkár működtem.
. .*
•— Ugy-e, ön látta utoljára LeavenWorth
urat meggyilkoltatása előtt?
A fiatal ember büszkén emelte fel _ a
fejét.
— Semmi esetre sem é n ! — felelte —
hiszen nem én voltam a gyilkos!
Ez a felelet, mely e nagyfontosságu vizsgálatban szinte bohózatszeröen hangzott, olyan
visszatetszést keltett a jelenlevök közt, hogy
a kedvező vélemény, melyet a titkár megjelenésével elöidézett, egy csapásra az ellenkezőre
fordult. Rosszaié mormogás zugott végig a
termen és Harwell James ezzel az. egy megjegyzéssel mindazt elvesztette, amit határozott féllépésével elért. Önmaga is, mintha
belátta volna a dolgot, fejét még magasabbra:
emelte.
— Ugy értettem — felelte a coroner, kit a
fiatal ember válasza láthatóan, fellázított, hogy
ön volt az, utolsó ki Leavenworth urat. egy
eddig ismeretlen szentély által történt meggyilkoltatása elött látta.
A titkár összefonta a karjait. Nem tudtam megkülönböztetni, hogy a remegést akarta-e elpalástolní, mely elfogta, vagy nyerni
akart-e egy perczet a
megfontolásra.
— Uram — szólt azután — nem felelhetek egészen határozottan.Minden valószinüség szerint, én voltam az utolsó, ki őt élve
láttam. De egy ilyen nagy házban még ezt az
egyszerü tényt sem állithatom teljes bizonyossággal.
,
, . .
Amikor szavai után észrevette az elégűletlen arczokat, halkan
hozzátette:
—: Állásom hozta magával hogy oly későn is láthattam.
— Titkári állása, ugy-e?
A kérdezettkomolynanigentfeleltt.
volna szives megmagyarázni hogy ebbéli mínőségében mik voltak kötelességei.... .. szóval
mivel foglalkoztatta önt Leavenworth ur? .-..•
— Szivesen. Az elhunyt, amint - tudja,
nagy vagyonnal rendelkezett. Ilivel sok. egylettel, intézettel és szövetkezettel „állott .összeköttetésben és mivel továbbá' mindenütt bőkezü és jótékony embernek ismerték; naponta
özönével érkeztek a kérvények és levelek,
melyekre nekem kellett válaszolni. Magánlevelei mindig jelezve voltak. De ez még
nem volt minden. Mivel főnököm azelőtt
teakereskedéssel fogiaikozztt, és emiatt több
izben járt Kínában,, nagyon érdekelte i őt
a Kina és országunk közötti közlekedés kérdése. Hogy közelebb hozza az amerikaiakhoz
a mennyei birodalom népe szokásait és a velök valo legelőnyösebb kereskedelmet egy idö;
óta azzal foglalkozotrt, hogy erről a tályról
könyvet irjon. Annyiban segédkeztem neki,
hogy naponta két-három órát irtam tollbamondás után. Tegnap este fétiztöl féltizenegyig irtam utoljára.. Leavenworth ur nagyon
pontos ember volt, ki saját és környésete
életét szinte matematíkai pontossággal szabályozta.
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MAGY. KIR. OPERAHÁZ
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FAir- erenci "

Gabácy
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GRAND MAGAZIN ORIENTAL
feloszlása miatt

Jozsef-téi? 8. sas.
IÚ frttól följebb,
W frttól felj&bb.

A „Báro Hirsch Mór Jótékonysági és
önsegélyző-egyesület"
fennállásának 10-ik évébe lépvén, ezen alkalomból' folyó évi
február 28-ig

tagokat beiratási dij nélkül

t nem dijaztatik.)

Tesz fel. Ezenkivül cselédosztálya csekély évi dij fizetése ellenében
a beiratkozott tagok beteg cselédjeit a törvény értelmében a gazda
helyett valamely nyilvános kórházban saját költségén gyógykezelteti.
Belépési ajánlatok bármikor elfogadtatnak és bárminemű
elvilágositások készséggel megadatnak a z e g y e s ü l e t i központi
irodájában Budapesten, Teréz-hö.ut 3. sz., valamint anna
Viidék fiókirodáiban.

A nagy krach!

A m. kir. honvéd-zeri&kar
rí karmester személyes vezetése meneti
Kezdete 8 órakor.

Perzsa - szőnyegek;

Szontágh Béla, polgármester.

?»asy cpera 5felvonádiaa.2Ar.ejét szersette Th«/nias X. Szaverét irtát Carré es BarMer.
Forditotta Böhm. G.

Szabad bemenet.

Irfmdoa az europai ssiruföldet seia
haeftáfe künéleUenOl e s igy egy nagy ezüstáru-grit
fcÉafXzeriire Ifin eeésx készletét a nunkiMriSnek naaroa
csekély meelédtése ellenében eladnL En vagyok (elhatel>
ntazra ezen megbízás keresztolritelétaT Ennélfofv* min*
OemSáaek me^alcöm a kayetkezö tárgyakat csupáa
frt •.OÓ
megléritéae elleneben, és pedig:.
6 dd> lesSnomsItb asztali kést, valódi angol pengérd,
• díb aserik. szabad, ezüst villát «egy darabban,
« dx» amerikai szabadalmazott ezüst-evőkanalat,
IS dib amerikai szabadalmazott ezüst-kávéskanala^
1 dib amerikai szabadalmazott ezüst-levesmérét,
1 dd> amerikai szabadalmazott ezüst-te :méröt,
S dib amerikai szabadalmezott czost-tojis-kAMbA
• örii aseol Victoiía alsótálcrat,
2 dd> feltanést kein aazUli gvertyatartót,
ltcaszörát*
1 diis lecEnnBiabb cznkoAintőU
44 drb összesen csak ürt 6.6O.
.
A festi összes 4 4 tárgy ezelött 40 tonntbft kertit ea
rost ezecfrtS.6e nüuimália áron kaphatók. — Az
i szibadalniazott ezüst teljesen
fehérére?;
melf
lj
fhéé
sz ezOst-Eziat 25 évig nugtarlja, aBŰért jótállás vállaltaök. A legjobb biwmyüék, hogy tzea birdstái

Bel- é s külftidi

hires gyártmányú

zongorák,

planinók és
harmóniumak

nem szédelgésen

legdusabb

apai, mely szériát ezennel nyilvánosan kötelezem maga*
Búsdoiiiaek,
áSdoek az ára meg
oeá,
g nem felél, azfisezeset
ta*, akaifály
ets^áiw uélkal
„írti-ii vissratt-nteai;
n«sui/-iiii<aí! és
és sensa
aiadec
e k semnlftjdza
d! ezm kedvező aTfcalmat, hogy ezen A l a z r a n i t o r á t meg
nézze, mely
, -'

ebámeiva é s bérmeatve j e g e s e n
kSÜsécjnientesen kázStez szállitva^ Bafa"
pestrSI vagy FioCTéfeél41;*
kiló Kuba kávé . -. . 6 frt 50 kr.
^ 4 1 2 küó Mocca kávé . . . 6frt50 kr.
4 -iVa kila Java kávé . . . 6 frt 50 kr.
i1/^ kiló Gyöngy kávé . . 6fitt.80 kr.
4V2 kiló PortOFÍeeo kávé . 5frt.S0 kr.
J
/4 kiló Császár kev. tea 1frti » kr.
1
*
h kiló Törmeléktea . - —-frt95 kr.
e g y e s fajok&t k ü l ö n v a g y v e g y e sen i s kőid
{

i
5

&z

SöUeabüler-n 4.

Telefon 81—75.

Átmeneti-raktár FIUME.

menyegző é» alkalmi

d. vereinirtm aaiar, P»tent-flltt»IL, Bwtra^sTiísjí'w/Ö.Tclepbfli Ir. 7114.
i a vidékre ntánvélíel v^gr a? összeg elSleses ba
^
.
.
_
Tisztitá porhose4 lOKraJozá*. . p k ^
u u w
Otodc a melléfcalt vágjegyyyel v a l d d ' - J ^ ^ / X
" . (ezészségi érsz:)
V flBT
Kivonat a ? «Usmerő iratokból.*
B >
KfiMeménTt megkaotam s meg Thgyok elé «A S9 ^ ^
gedre : kérak még ajf kfildeménf t 6 fii 60 krért. 2f J & A
KÉászsrár,
B á r o Bán«ynó., • * vA.'kaldeiBénTt megkaptam s azzal megvagyok elégedra,
iu«id, MSS. szept. 1.
O- dtotflfe-OnOennf grófnS.
A készlett l-g agpobb mejalégeJésel kaptam; kérek még
« r EagTsbb kaidsméaxt. Budapest, D.. F5-utcxa ?. S r . ? a i k « r i Alsjo*, cs. és kir. katona qnrof*

jsati
im

Faló

errcs, Je e£ásrsé£!s

Randeiás ÍO—12 és 3—5 óráig.
a cáraökeK^rc«»«*m« iogrn.

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

'

Zongora-tepmek

Kossuth Lajos-utcza 22. szám a.
(Károly-körut sarkán). Zenepalota.

a József-körat legélénkebb helyén
azonnal kiadó.
Czim

6f¥ r.sí

a Zenepalotában

•jüdékal "rf-ao« jobb báxtart&a részén kíválias al'
k l E . Kapható csupán :

}-,
VIL.

A balek

f ^ t t ^ l r a l t Á O ^ - i M lesznek meglepő.
V S a K e n O ^^•••g
ölcsó árban
ritka szép

Dobsina r. t. bányaváros egy segédbábai
állásra pályázatot hirdet:
Javadalmazása: évi 100 frt, azaz: egyszáz
forint fizetés a városi pénztárból, valamint a
vagyonosabb szülőktől a nekik nyujtott segélyért fizetendő dijakból áll.
A szülésznői oklevéllel ellátott pályázati
kérvények 1899. február 11-ig'bezárólag alulirt polgármesteri hivatalnál benyujtandók.
A német és tót nyelveket beszélő pályázók előnyben részesülnek.
Dobsinán, 1899. január 13-án.

JÍÉdÍE2ájr L .

Hamlet.

— 7. oldal.

Szinházi müsorok.

Budapest, 1689. hétfő, janoár 23-án.

•~rá>£ 3 feiTjnisbaii, e»? eíő"^ileLÉal. irta : Bérezik A.
SzemétTek :

Budapest, 1899.

a kiadóhivatalban.

Nagy kölcsönző intézet,

Zongorahangolási é s karbanteptásí évi
bérletek a fővárosban. Egyszeri hangolás
2 frt. Javitások pontosan teljesittetnek.

Népszerű orvcüi tanácsadó.
tökéletes b»- „.Az tgázség me'jOr&sa és a
iegtg
gió j/íí • >•'
readezé,a.»lelkiisI:,nóez.
meretes, gondos es Irta dr. Palócz
n«»r-í/*.
S. l*r:ttQma**age.
i siuzStil-.*.ra 3 kor.
(a beteg ter*XQ:
5. >iit»»ra, J t'jehrvphor.
{FT32k«I i s Zander-rer.dazer}. meszeiének inegleieli ) gyógykezelés magyarűzzák meg
ama kitünö turtnimenyaket (a meggyógyullak hiteles
3. 5«j>-, Ié^-tehomakfüraiSt íüTiron.)
f ö dtíta-megbatározó*.
írásával bizom ithatjut), amelyeket még n legidültebö
Hgrík s e n árlaisas.?, nincs ro3SZ utóhatás.
éetegségekoél is, ktüőnössn asztma, éíhizotts&g, reuma,
HksS IÜ iitzt^j-ái.
E*í;iiite.t uztii;ak. ischias, neuralgia, köszvény, gyomor- és nemi bajok,
íI ganáesöxlank olyan heijrtl, ahol a meg- vérszegénység, bőr-, ideg- és női betegségek gyógyibolt étrendet pontosan betarthatják.
- tusánál biztosan olérüuk.
•HaszaiHiatélL t á n a s l y éTszakban:

papir

olcsón kapható.
Czim

a kiadóhivatalban.

ORSZÁGOS HIRLAP

8. oldal. — Budapest, 1899.

Hétfő, január 23,

az én 185 em. óriási hosszu Loreley-hajammal, amelyét én az általam feltalált kenőcs 14 havi
használata folytán nyertenivs a mely a leghirnevesebh orvosi szaktekintélyek által, mint az egyedüli
eszköz van elismerve a haj ki nem hullása, a haj megnövésének előmozditása és, a hajhagymák megerősödésére ; ez az uraknál teljes és erős szakállnövést eszközöl s már rövid használat után ugy a
hajnak, miat a szaiálkuüt toaészstes fényt os teljességet kölösönöz és megóvja ezeket a korai szurkölestől 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

si
Bécs, I., Seilergasse 7. sz.

Adomák a magyar népeiéiből. Mulassank
; X B P G a z s i : Jogászhumor. Adomák
és nevessant, óvszer rossz keeiv és mriitllmaiy időjt
jellemző vonások a jurátus, patvarista, a
eílen csendes magányosok és vMána.
.__
[ász- és ügyvédbojlár éleiéből. 8 0 k r . helyett
számára. Kiadta Vihogó Aladár . . Jtra 5 9 ki>»
most 4 0 KP.
Abczug I A Icabal a s s z o n y kalácsából fciJ. s A magyar klépus adomákcsor'goti adosssacsőppefiu TeoiyeiréTe!!
. . . . . . . 2frthelyett most I frt.
és lepingáltatta Gácsér Ksía. . , * - I
Arat
H Ó P : JOCSS és Homus. Ápa I fpt.

az ..ORSZÁGOS

il,
irodafőnöki állást
vagy

keres nagyobb vállalatnál kereskedelmileg müvelt egyén, kinek ily minőségben hosszabb gyakorlata van. Ajánlat „K. 6. S." jelige alatt e

kiadóhivatalában,

lap kiadóhivatalába kórenek.

Budapest, József-körut 65. Az ö s s z ^ előse Talő bekíödése esetén kérünk 5 krral többet utalványozni,?
;
mely eseptsiai MEmeat««D.:tSIdétiÍ;"'iae£"a'ldTáttl
köavv.
.
-"

ll

BI

71

"

az „Opsságos HiHap" divatlapja.

Szerkeszti: W O M L
iiasznu rora.Lot is tattaianiaz.
alkatrésze íei]esfiű Fáris&as. itássS; .
űcc szin hziam oléaloa failáiáas ssaaájomasis.

Előfizetési ára évenkint 3 frt 6 0 kr, féíévre 1 frt 8 0 kr., negyedévre 9 0 kr.
—

' : K e d v e z m é n y az O
é
££Il
l ő f l e t l l
::
- ftlwiizsléi. ára az Országos HirUp elöfízelöinek :
'.A ^Franczia

2''
2

évre a farint, félévre t fmHsMí Sö krstj&zás; nagyeúévra 73 krajczár*
Az Országos Hiríap £» Franczia Divsiiap e^yültcs eíőíizeL'si ára

.

1
55
gr i» —7-

—

5 .VIlI., József-körut 65ORSZÁGOS HIRLAP í^őríorfiófiépén Budapest. V«»- Józsdf>körut 65. szám.

