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A politikai helyzet
Nem változott semmi, nem történt semmi

a mai szent vasárnapon, és nyugodtan vár-
hatjak a holnapra jelzett másodrendü kritikus
napot. Nem fog azon se valami kölönös tör-
ténni, csak az ellenzéki pártok, amint ma el-
határozták, e r é l y e s a k c z i ó t fejtenek
ki az elnökválasztás ellen. Hogy mit tesz ma-
gyarán az, hogy erélyes akczió, az ördög
tudja. Bizonyosan azt teszi, hogy obstrukczió,
mert az is idegen szó és igy jogunk van a
nyugati nyelvekben járatlanoknak a fogalma-
kat összecserélni. Egészen korrekt és érthetö
dolog, hogy rettenetes hazafiasságuk közben
erélyes akcziót mondanak, mikor obstrukcziót
akarnak csinálni és aztán kézzel-lábbal kapá-
lóznak ellene, hogy ök obstruálnak.

Ebben a nagy, fejevesztett hajszában ma
a néppárti Asbóth János találta meg a fejét.
Kilépett a néppártból, mert nem helyesli az
obstrakczióban való közremunkálkodását és
nem akarja taktikázás kedvéért a kiegyezést
és az alkotmányt veszélyeztetni. Ebböl a
még egyedül álló kilépésböl, sajnos, nem
lehet azt következtetni, hogy az egész cso-
portnak visszatért a józansága és hiábavaló
volna reményleni, hogy megindult a higgadt
gondolkodás az egész soron. Csak a kormány-
párti kilépökröl lehet ilyen messzemenö kö-
vetkeztetésekre jutni. Az ellenzéknél ráérünk,
amig Asbóth után még egy sereg embernek
visszatér a józansága.

Sokkal nevezetesebb ennél az egyelöre
magában álló nyilatkozatnál az a sok száz,
amely nap-nap után a vidékröl érkezik és hig-
gadt, komoly munkát követel a parlamenttöl.
Ezeket nem lehet negligálni, sem kisebbiteni.
Ezeket tudomásul kell venni és ezekböl kon-
statálni lehet és kell. is, hogy az ország a
szabadelvü párt mögött van.

A mai jelentéseket egyébként itt foglal-
juk össze:

(A nemzeti part értekezlete.)
A nemzeti párt ma délután öt órakor Ho-

ránszky Nándor elnöklése alatt értekezletet tartott.
Az elnök mindenekelött melegen üdvözölte a tanács-
kozáson megjelent gróf Zichy Jenöt és az értekezlet
nevében örömét fejezte ki, hogy nagy, nehéz és fárad-
ságos utjáról, melyen fajunk és nemzetünk törté-
nelmi multjának kutatásával foglalkozott, szeren-
csésen visszaérkezett. Nemes buzgalmának és eb-
beli érdemeinek méltatására sem a hely, sem a
pillanat nem alkalmas ugyan, de e méltatás bizo-
nyára meg fogja a maga szabad folyását találni a
tudomány asztalánál és kulturális intézményeink
tüzhelyénél. Ez alkalommal csak szóval kivánja
kifejezni azt, amit bizonyára az értekezlet minden
tagja melegen érez. Isten hozta E (Zajos helyeslés
és éljenzés.)

Gróf Zichy Jenö meghatottan köszönte meg
A párt tagjainak szives figyelmét és azon meleg
rokonszenvet, melylyel öt a párt, mint a küzde-
lembe belépöt, fogadja. (Éljenzés.)

Áttérve az értekezlet a napirendre, többek
hozzászólása után egyhangulag a következö hatá-
rozatot hozta:

"Tekintettel azon aláirások eszközlé-
sére, melyek a szabadelvü pártban az al-

kotmány megcsorbitására irányuló czélzat-
tal gyüjtettek és mely czélzathoz a kor-
mány is hozzájárult, a nemzeti párt szük-
ségét látja annak, hogy ezen merénylet el-
len a z e l n ö k v á l a s z t á s n a p i -
r e n d r e k e r ü l é s é v e l k a p c s o -
l a t o s a n e r é l y e s f e l s z ó l a l á -
s o k t ö r t é n j e n e k . "

(A néppárt értekezlete.)
A néppárt ma este hét órakor Molnár János

elnöklése mellett értekezletet tartott, amelyen a
párt tagjai csaknem teljes számmal résztvettek és
a következö határozatot hozták:

"A néppárt a mai politikai helyzetet
illetöleg már memorandumában kifejtette né-
zeteit. De amennyiben ezen ügyek a képvise-
löházban szóba kerülnek, a párt ott is kifeje-
zést fog adni meggyözödésének és megvédi
ismert álláspontját."

A mai értekezleten egyuttal tudomásul vet-
ték, hogy Asbóth János k i l é p e t t a p á r t -
ból. Asbóth ezt bejelentette egy levélben, ame-
lyet Molnár Jánoshoz, a néppárt elnökéhez inté-
zett. Ebben elöadja, hogy az o b s t r u k c z i ó -
h o z n e m c s a t l a k o z h a t i k , mert ez a taktika
csak akkor nem volna veszélyes, ha egyedül
Bánffy megbuktatására irányulna. De veszélyezteti
a kiegyezés müvét és a függetlenségi párt emez
akczióját ö nem hajlandó elömozditani. Különben
is az a meggyözödése, hogy a z o k a p á r t o k ,
a m e l y e k p o l i t i k á j u k a t k ö z j o g i
v i s z á l y o k r a a l a p i t j á k , l á t h a t ó -
l a g t é r t v e s z i t e n e k . A néppárt igyekezzék
inkább teljesiteni azt az igéretét, amelyet válasz-
tóinak tett, vagyis vigye keresztül az egyházpoli-
tikai törvények revizióját, annyival is inkább,
mert az egész mai elmérgesedett hangulat vissza-
vezethetö az egyházpolitikai viszályra.

(Bizalom a vidékröl.)

Báró Bánffy Dezsö miniszterelnökhöz a mai
nap folyamán a következö táviratok érkeztek :

Pápa, deczember 18.

Pápa város választókerületének szabad-
elvü pártja a mai napon egyhangulag elhatá-
rozta, hogy a mai nehéz és hazánkra nézve
oly káros politikai viszonyok között hazafiui
tisztelettel ü d v ö z l i a z o r s z á g o s
s z a b a d e l v ü p á r t o t és a kormányt
azon harczban, melyet az alkotmányos nép-
képviselet magasztos elvét eröszakosan sértö
elemek terrorizmusával szemben kénytelenek
viselni és velük magát e harczban is azono-
sitván, egyuttal bizalmát és elismerését
nyilvánitja a magyar kormánynak, kitartást
kivánván neki és a pártnak a hazát fentartó
nemes müködésükben.

Sült József, s. k.
királyi tanácsos,

pártelnök.
Facset, deczember 18.

Több mint h a t s z á z szabadelvü párti
választó a mai napon Facseten tartott érte-
kezleten Nagyméltóságodnak és a vezetése
alatt álló kormánynak politikai magatartásáért
nagy lelkesedéssel feltétlen bizalmat és határ-
talan ragaszkodást szavazott meg.
Szokoly Elek, alelnök. Mihalik Gyula, jegyzö.

Csacza, deczember 18.

Szabadelvü párti gyülésünk egyhangu ha-
tározata értelmében fogadja Nagyméltóságod
hálánk és szeretetünk kifejezését azon hazafias
és magasztos müködéseért, amelyet drága ha-
zánk felvirágoztatására és boldogitására irá-

nyit. Biztositjuk egyuttal, hogy a szabadelvü
párt zászlója körül csoportosulva, azt mindig
hiven követni fogjuk s attól eltántorodni nem
fogunk. Országgyülési képviselönknek, Ráth
Péternek magatartását pártunk lelkesült he-
lyesléssel fogadta.

Szeghy János,
a szabadelvü párt elnöke.

Báró Podmaniczky Frigyeshez, a szabadelvü
pártkör elnökéhez a következö táviratok érkeztek;

Mezötur, deczember 18.
A mezöturi választókerület szabadelvü párti'

nagygyüléséböl hazafias lelkesedéssel üdvözöljük
az országos szabadelvü pártot alkotmányunkért
vivott küzdelmében. E párt szerezte meg a müvelt
Európa rokonszenvét a magyar nemzet számára s
e pártban, a haza alkotmányának leghivebb öré-
ben, továbbra is tán torithatatlanul bizunk és kitartá-
sától nagy eredményeket várunk.

Hazafias üdvözlettel a párt megbizásából
Jakucs Gábor, elnök.

Facset, deczember 18.
A facseti szabadelvü párt mai értekezlete,

báró Harkányi János országgyülési képvi-
selöjének, tulnyomó többséggel, bizalmatlansá-
got szavazott; miröl irásban értesittetni fog.

Szatmár, deczember 18.
Chorin Ferencz országgyülési képviselö

mai beszámolójára az összes választókat meg-
hivta; a szabadelvü párt elnöksége azonban s'
a város értelmisége távolmaradt; a megjelen-
tek zöme ellenzéki volt. A függetlenségi és a
nemzeti párt külön üdvözölte a képviselöt.

(Egy nyilt levél.)

Dr, Székely György, az illyefalvai kerület-
országgyülési képviselöje, nyilt levelet intézett vá-
lasztóihoz, amelyben behatóan indokolja állásfog-
lalását a Tisza-féle javaslat mellett. A' nyilt levél
igen meleg rokonszenvvel szól a Bánffy-kormány-
ról, melynek erössége nem a pártkasszában, nem
az eröszakban állott, hanem azon bizalomban,
amelylyel mint erös és mindenekfelett a magyar
nemzeti állameszme szolgálatában álló kormány-
nyal szemben az ország választóinak tulnyomó
többsége viseltetett.

A Tisza-féle javaslat mellett való állásfogla-
lását a következökben indokolja:

"l. A parlamentáris elv nem engedi . meg,
hogy a kisebbség terrorizmusa a többség akaratá-
nak érvényesülését megakadályozza.

2. Személyes ellenszenv soha sem lehet
alapja valamely nagyobb parlamenti akcziónak.

3. A jelen esetben a kormányt semmi mu-
lasztás nem terheli.

4. Csakis egy erélyes és magyar nemzeti
iránya kormány képes hazánk állami léteiét biz-
tositani.

5. Az általam is aláirt törvényjavaslat csal
a végsö szükség esetére szól és e tekintetben is
a lehetö legnagyobb óvatossággal van szerkesztve."

(Szilágyi Pozsonyban.)
Szilágyi Dezsö országszerte rendkivüli érdek-

lödéssel várt nyilatkozatát csütörtökön fogja meg-
tenni a politikai helyzetröl pozsonyi választói kö-
rében, kik fogadtatására már is nagyszabásu elö-
készüleleket tesznek. Tegnap egy nagybizottság
alakult, mely az ünnepélyes fogadtatás részleteik
állapitja meg. A vasutról való bevonulás igen
impozánsnak igérkezik. Ezenkivül fáklyászenével is
megtisztelik képviselöjüket a pozsonyiak. Hir sze-
rint Szilágyi föleg Tisza Kálmánnak Nagyváradon
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tartandó beszédével fog foglalkozni. Elkiséri utjá-
ban a volt elnököt a hindu özvegy is, Láng Lajos,
a lemondott alelnök.

(Hangulat a vidéken.)

A vidék hangulatáról m a a következö
táviratokat kaptuk:

Pápa, deczember 18.

A pápai szabadelvü párt ma egyhangulag elha-
tározta, hogy hazafiui tisztelettel üdvözli az
országos szabadelvü pártot és a kormányt abban a
harczban, amelyet az alkotmányos népképviselet
elvének erdekében az ellenzék terrorizmusával
szemben folytatni kénytelenek. A párt helyesli az
országos szabadelvü párt magatartását és ezzel
magát azonositja, egyuttal bizalmát és elismerését
is nyilvánitja a kormánynak. Végül Hegedüs Lo-
ránt országos képviselönek bizalmat szavazott,
mire a gyülés Bánffy Dezsö éltetésével bevégzödött.

Fiume, deczember 18.

Gróf Batthyány Tivadar, Fiume város ország-
gyülési képviselöje odahagyta a liberális pártot.
Két nap mulva értesitette Valentsits polgármes-
tert elhatározásáról s egyuttal bejelentette azt is,
hogy legközelebb beszámolót tart. A pártból való
kilépése Fiuméban ugy liberális, mint autonomista
körökben erös visszatetszést szült. Ennek a hely-
beli sajtó rövid egymásutánban többször adott ki-
fejezést. A "Gazetta del Popolo", a liberálisok
lapja és a "Difesa", autonomista lap mai száma
már fenyegeti is a grófot. A "Gazetta del Po-
polo" például vezérczikkben azt irja, hogy
Batthyány mindig frontot cserélt, ha észrevette,
hogy az ö tekintélye, vagy a kormány állása meg-
ingott. Ne jöjjön közibénk — irja a liberálisok
lapja — kimélje meg magát a fáradságtól; ugyse
hiszünk neki többé.

Szatmár, deczember 18.
Chorin Ferencz országgyülési képviselö ma

Szathmáron beszámolót mondott, amelyben ma-
gyarázta, hogy miért lépett ki a szabadelvü pártból.
A mai helyzetért, amelyben a kisebbséggel lehetetlen
minden érintkezés, Chorin egyedül a miniszterel-
nököt teszi felelössé. A beszéd után a szabadelvü
párt -részéröl Keresztes Sándor ügyvéd, a függet-
lenségi párt részéröl dr. Tanódy Márton és a nem-
zeti párt részéröl dr. Keresztszeghy Lajos ügyvéd
üdvözölték a képviselöt. Az egybegyültek Chorin-
nak bizalmat szavaztak, este pedig a kaszinóban
banket volt.

Szentes, deczember 18 .

Csongrád, Mindszent, Szegvár, Szentes, Técs
és Fábián községeinek háborus hangulatu népe
gyülést tartott. Elhatározták, hogy az egyesült el-
lenzéket lelkesen üdvözlik. Feliratokat Sima Fe-
rencz már holnap, hétfön, benyujtja a parla-
mentben.

Más forrásból erröl a gyülésröl a kövelke-
zöket irják:

Bartha Miklós Polónyival és Visontaival együtt
népgyülést hivattak össze Szentesre. Azt hitték,
hogy Sima Ferencz, kinek diffamáló ügyében a
(törvényszék vizsgálóbirója két hét óta szakadatla-
nu l müködik, távol marad a népgyüléstöl. Kiszá-
mitották magukat, Sima ugyanis tegnap váratlanul
megjelent. Bartha, Polónyi és Visontai különbözö
ürügyek alatt utolsó perczben lemondottak. Sima
Ferencz az utóbbi képviselöket váró ezer fönyi ki-
váncsi tömeg elött szokott modorában, zajos és
sértö közbekiáltásoktól kisérve védelmezi az al-
kotmányt. Minthogy néhány csongrádi, szegvári és
mindszenti ember is megjelent, Sima "vármegyei
nagygyülésnek nevezgeti a jelentéktelen csoportot."

Pozsony, deczember 18.
Pozsony Tármegye holnapi közgyülésén tár-

gyalja Csongrádmegye ismeretes átiratát az ob-
strukczió ellen. A közgyülés rendkivül zajosnak
igérkezik, mert az állandó választmány javaslatával
szemben, mely az átirat fölött napirendre térést
óhajt, a megye nemzeti pártja azt fogja inditvá-
nyozni, hogy a törvényhatóság erélyesen tiltakoz-
i k az átirat ellen, melynekk — szerintök —rejtett
czélja a klotür.

Kolozsvár, deczember 18.

Hegedüs Sándor, Kolozsvár elsö kerületének
képviselöje a napokban ideérkezik és választói elött a
a helyzetröl nyilatkozni fog. Hegedüsnek, ki itt
pártkülönbség nélkül nagy tiszteletben és szeretet-
ben áll, nagy érdeklödéssel várják a nyilatkozatai.

Obstrukczió és általános válasz-
tási jog.

(Népgyülés a nemzeti lovardában.)

A függetlenségi és negyvennyolczas párt,
a szocziáldemokrata munkáspárttal és a de-
mokrata-körrel szövetkezve, népgyülést rende-
zett ma délután a nemzeti lovardában. Lehet-
tek másfélezren, akik összejöttek. A szövet-
ségböl az következett volna, hogy valami
kompromisszum történjék, valami olyan hatá-
rozatot hozzanak, amely mind a három párt
tendencziájának megfelel. A dolog azonban
lényegesen másképen végzödött, mert. nem
közös megállapodás, hanem egyoldalu és ha-
tározottan s z o c z i á l d e m o k r a t a re-
zoluczió a gyülés eredménye. Elfogadták ugyan
az obstrukczió támogatására vonatkozó pro-
pozicziót, de nem ez dominálta a tanácskozást,
hanem a z á l t a l á n o s t i t k o s s z a -
v a z a t i j o g . Ennek követelése volt a beter-
jesztett határozati javaslat és az összes felszó-
lalások csucspontja.

Már most csak az a kérdés,, melyik párt
csalódik. A függetlenségi-e, amely azt • hiszi,
hogy a szocziáldemokraták fölteszik róla az ál-
talános titkos szavazásért való késhegyig menö
küzdelem szándékát, vagy pedig a szocziálde-
mokrata-párt, amely ma egész komoly ábrá-
zatot vágott és ünnepélyes hangulatba ringa-
tódzott, mikor a függetlenségiek ajkáról hal-
lotta az általános választási jog apotheozisát.
Mert valamelyiknek csalódnia kell. A harma-
dik, a demokrata kör, az ugy is csak szinfal.

A tanácskozás egyébiránt (már a meny-
nyiben ez tanácskozás volt) teljes rendben tör-
tént. A rendörség ugyan kettözött számban
vonult ki, de nem akadt dolga.

A kitüzött idöre felvonult mind a három
párt, leginkább a serdülö aranyifjuság képé-
ben, azután hol abczugolt, hol éljenzett, hol
hallgatott.

A gyülés részletéröl a következö tudósi-
tás számol b e :

Szederkényi Nándor üdvözli a gyülést. In-
ditványozza, hogy vezetö elnöknek Holló Lajos
országgyülési képviselöt, elnököknek dr. Vázsonyi
Vilmos, dr. Molnár Jenö, dr. Kovács Pál ügyvede-
ket és Gombosi Béla szocziáldemokrata pártvezért,
jegyzöknek pedig dr. Pollatschek Sándort, Kra-
tochwilla János és dr. Vig Viktort, válasszák meg,
amit el is fogadnak.

(A megnyitó.)

Holló Lajos megköszöni a bizalmat, amely-
lyel megválasztották. Azért jöttünk össze —— igy
kezdé beszédét — hogy a föváros közönsége, és
népe támaszt adjon annak a küzdelemnek, amely
az ország parlamentjében folyik, mert az a jog,
amelyet ott védnek, nem egyesek joga, hanem
mindnyájunké. Midön védelemröl van szó, akkor
nem elég, hogy néhány százan álljanak sorom-
póba, akkor meg kell mozdulni millióknak és ha-
talmas karjaikat védelemre kell emelni a rabló-
munka ellen a jog és szabadság védelmére. (Tet-
szés.) Ami a parlamentben folyik, az a kisebbség erö-
szaka a joggal, a parlamenttel szemben. És mi, akik
küzdünk állandóan az egyéni jogért, a polgárok sza-
bad választási jogáért, az á l t a l á n o s é s t i t -
k o s s z a v a z a t i j o g é r t , (Éljenzés, taps.) az
alkotmány tisztaságáért, mi ebhen a küzdelemben
a föváros polgáraihoz fordulunk, hogy az ö lel-
kesedésük legyen példaadás az egész ország
népére. Nem elég, hogy én jogérzö polgár legyek,
hanem a jogomat meg is kell védelmeznem. (Éljen
az általános és titkos választási jog ! Éljen ! Éljen !)
A föváros közönségének hazafias példája, adja a
nemzetnek azt a buzditó példát, hogy utána a
nemzet milliói mozgásba jöjjenek, a nemzetnek
jogát védelmezeni is tudják.

Midön a közkincsek vannak veszélyeztetve,
akkor egyesülni kell a munkásnak az urral, a
földmivesnek az iparossal, a "gazdának a keres-
kedövel.

— Szép, szép, de müködtek volna m i n d i g
együtt ! — kiabálnak közbe hárman-négyen, a

sokaság pedig éljenzett és tapsolt.

(A határozati Javaslat.)
Dr. Vázsonyi Vilmos: Elitéli, hogy az ural-

kodó párt a demokrácziával táplálkozik, holott az
éppen e párt által támogatott kormány mestersége-
sen gyártja a nemesek, lovagok és bárók kineve-
zéseit, Majd az uralkodó párt bálványimádását
helyteleniti s azt mondja, hogy még a vademberek
sem imádnak olyan bálványt, amelyet szemük lát-
tára alkottak. Határozati javaslatot nyujt be, amely
a következöleg szól:

A népgyülés aggodalommal látja, hogy
alkotmányunkra, melynek kereteit lassankint
amugy is hamis tartalommal töltötte be a mo-
dernizált rendiség, a parlamenti többség halálos
csapást akar mérni.

Miután harmincz esztendövel tovább ki-
tagadta a választói jogból a nép millióit és
meggátolta, hogy Magyarország igazán nemzetté
alakulhasson,. miután a hivatalos nyomás, a
pénz és az alkohol segitségével intézte a vá-
lasztásokat, miután elfojtotta az agitáczió sza-
badságat, rést ütött a sajtószabadságon, meg-
szoritotta a gyülekezés és egyesülés jogát, min-
denütt az eröszak elveit állitván a jog helyébe:
most féket vesztve, vakmerö nyiltsággal fennen
hirdeti, hogy törvény nélkül fog adót és ujon-
czokat szedni.

A népgyülés tiltakozik az alkotmány és
a nép ellen szött emez összeesküvés ellen és

felhivja a parlament képviselöit, valamint az
ország polgárait, hogy a bevallott törvénytelen-
ség utjára lépö rendszertöl a törvényes küzde-
lem minden eszközével, egész erélyükkel szaba-
ditsák meg az országot.

Egyben hasonló merényletek meggátlására
követeli, hogy a képviselöház igazán a nép kép-
viselete legyen. Követeli tehát a szabadságjogok
alkotmányos biztositását és az á l t a l á n o s
é s t i t k o s v á l a s z t ó i j o g o t .

A határozati javaslatot nagy tetszéssel fo-
gadják. Pertizekig éltetik a szónokot és az általá-
nos titkos választói jog életbeléptetését.

(Általános választás.)
Bokányi Dezsö: Kétféle gyermekei vannak

a hazának: mostoha és édes gyermekei. Magunk
elött látunk jogoktól megfosztott, kitagadott gyer-
mekeket és jogokkal felruházottakat.

. Mi vagyunk az a mesebeli szamár, amely
hátán viszi az aranynyal telt zsákot s bogáncscsal
tápláltatik. A közszabadság régi frázis, a jogokat
évek óta semmisitik meg.

Beszéljek-e arról a merényletröl, amelyet
Tisza és Bánffy terveznek a magyar nemzet alkot-
mánya ellen. Hát talán ez az elsö törvénytelenség ?
Ez talán a századik. Csapja él a kormány a tör-
vényt, de akkor ne mondja, hogy alkotmányos ál-
lamban élünk, rombolják földig az egyetemet és
mondják ki azt, mindegyiknek annyi joga van,
amennyi csendörje, ágyuja, golyója.

De hol a baj ? Elsö sorban okai a parla-
menti e l l e n z é k i k é p v i s e l ö k ,
mert türték azt, hogy az alkotmány legbiztosabb
támaszától a népet megfosztották. Másodsorban fe-
lelössek a polgárok, miért türték, hogy az ellen-
zéki képviselök ölhetett kezekkel nézik az alkot-
mány széttépését. Azért van a választó, hogy
ellenörizze a képviselöt. Elérkezett az idö: a pol-
gárságnak cselekedni kell;. s hogy e kormányzati
rendszer megbukjék, arra nincs más mód, mint az
általános egyenlö titkos választás. Nem szünök
meg felszólitani önöket, hogy agitáljanak az
egyenlö, általános titkos választói jog érdekében.

Fényffy Kálmán élet-halálharczra az al-
kotmányért ös jogért szólitja fel a magyar nemzetet.

Az utolsó szónok Kasics Péter volt, aki
szavaival óriási hatást ért el. Megemlékezik Tisza
Kálmánról, aki a nagyváradi Rózsabokor-ban a le-
mondás politikáját hirdette, hivatkozással Rákóczy
Ferenczre, aki Rodostóba vonult vissza. Csakhogy
nagy a különbség a Tisza Kálmánnak lemondás1

politikája és Rákóczy Ferencz között. Felmutat
egy pénzdarabot Rákóczy korszakából, amelyen
köröskörül az áll : "Pro libertate !" Igy nézett ki
Rákóczy Ferencz lemondása. Végül arra inti a
magyar népet, hogy legyen egységes a jogok vé-
delmében.

(A, gyülés berekesztése.)
Holló Lajos összegezi a mondottakat s ki-

jelenti általános éljenzés közben, hogy a gyülés
elfogadta Vázsonyi határozati javaslatát.

Rázendült a nemzetközi munkás-induló és
csöndesen kivonultak a teremböl'

Az utczán nem állott meg senki, amint ki-
értek a kapun, ment ki merre látott s rendörség-
nek nem akadt dolga,
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TÁVIRATOK.
Az osztrák tartománygyülések összehivása.

Bács, deczember 15. Deczember 17-én kelt
császári pátens Csehország, Galiczia, Alsó-Ausztria,
Felsö-Ausztria, Stájerország, Karintia, Krajna,
Bukovina, Morvaország, Szilézia, Görz és Gradiska,
Vorarlberg valamint a trieszti terület tartomány-
gyüléseit deczember 28-ára hivja össze.

Prága, deczember 18. A cseh tartomány-
gyülés német haladópárti képviselöinek végrehajtó-
bizottsága ma dr. Schlézinger elnöklése alatt ta-
nácskozást tartott. A tanácskozás fötárgya: A
tartománygyülésbe való belépés kérdésében végle-
ges határozatot nem hoztak, hanem elhatározták,
hogy a tartománygyülés megnyitását megelözö
napon gyülésre hivják össze a tartománygyülés
összes német képviselöit, hogy ez a gyülés hatá-
rozzon ebben a kérdésben a végleges álástfoglalást
illetöleg.

Nagykövetünk Vilmos császárnál.
Berlin, deczember 18. Vilmos császár tegnap

este Szögyény-Marich László osztrák-magyar nagy-
követet kihallgatáson fogadta.

Az orosz czár nevenapja.
Bécs, deczember 13. Ma délután három

órakor a király ö felsége meglátogatta gróf
Kapnist orosz nagykövetet, hogy Miklós czár
nevenapja alkalmából személyesen fejezze ki jó
kivánságait. Ö felsége gróf Paar föhadsegéd kisé-
retében jelent meg és a kescholni orosz testör-
ezred egyenruháját viselte az András-rend szalag-
jával. A király egynegyed óránál tovább idözött a
nagykövetnél.

Szófia, deczember 13. Miklós czár neve-
napja alkalmából a székesegyházban a synodus
elnöke Te Deumot tartott, amelyen Ferdinand fe-
jedelem és neje, a diplomácziai kar, a miniszterek
a képviselöház elnöksége, a polgári és katonai
hatóságok fejei és igen nagy közönség vett részt.
Az isteni tisztelet titán Ferdinand fejedelem és a
fejedelemasszony az orosz diplomácziai ügynökség-
nél látogatást tettek, hogy ki fejezzék szerencse ki-
vánataikat. Késöbb megjelentek az ügyvvivöségnél a
miniszterek, a diplomácziai kar a képviselöház
elnöksége és különbözö egyletek köztük a volt bol-
gár önkéntesek egyesületének küldöttségei, hogy
szerencsekivánataikat tolmácsolják. Este az orosz
diplomácziai Ügyvivöség nagy diszebédet ád, a
melyre a fejedelmi pár, a miniszterek; a diplo-
macziai kar, a képviselöház elnöksége és több volt
miniszter hivatalos.

Cettinje, deczember 13. Miklós orosz czár,
nevenapja alkalmából az udvari kápolnában az
egész fejedelmi család, a miniszterek és az állami
méltóságok jelenlétében ünnepélyes istentisztelet
volt Az orosz követ a szerencsekivánatukat fogadta,
Daniló trónörökös a tiszti karral az orosz követ-
ségre ment, hogy kifejezze szerencsekivánatait
Miklós czár irányában.

A franczia-olasz szerzödés.
Róma. deczember 18. Canevaro külügymi-

niszter a kamara tegnapi ülésén elöterjesztette a
Francziaországgal kötött kereskedelmi egyezményt.

A spanyol kormányválság.
Madrid, deczember 18. Hir szerint Sa-

gasta miniszterelnök a holnapi minisztertanács
után a régenskirálynö elé terjeszti a k a b i n e t
l e m o n d á s á t . Azt hiszik, hogy sulyos vál-
ság áll küszöbön.

Madrid, deczember 13, Egy madridi karlista
lap szerkesztöjét, aki bejárta az éjszakkeleti tarto-
mányokat, Leonban letartóztatták az alatt a vád
alatt, hogy karlista propagandát üz és átadtak a
katonai hatóságoknak. Hir szerint fontos iratokat
foglaltak le nála.

Letartóztatások Párisban:
Páris, deczember 18. A Havas ügynök-

ség jelentése szerint letartóztattak egy kato-
nát és három polgár embert, köztük egy volt
katonát. akiket azzal vádolnak, hogy át akar-

ták adni egy külhatalomnak a Lebel-fegyver
mintáját.

Páris, deczember 18. A kémkedési ügy-
ben letartóztatták Decriom-ot, az itteni ka-
tonai hirszolgálati iroda és a rendörprefektura
volt titkos ügynökét, Groult tüzérkáplárt, aki
egy uj kézi löfegyver vagy egy uj ágyu al-
katrészeihez akarta juttatni Decriomot, to-
vábbá két fiatal embert, akik kezére jártak
Decriom-nak.

Bulgária.
Szófia, deczember 18. A szobranjeban szét-

osztották a százkilencvenmilliós kölcsön unifikálá-
sára vonatkozó törvényjavaslatot. A keleti vasuti
szerzödést holnap veszik tárgyalás alá.

Szófia, deczember 18. Ma meeting volt a
keleti vasuti szerzödés ellen. A gyülés, amelyen
körülbelül kétezer ember vett részt, nyugodtan
folyt le. A gyülés után a tömeg a fejedelmi palota
elött akart gyülekezni, azt kiabálva :

— Le a kormánynyal!
— Éljen a fejedelem !
A rendörség közbelépett, amidön összeütkö-

zés támadt és mind a két részröl többen meg'
sérültek.

HIREK.
Gróf Zichy Jenö itthon.

i Gróf Zichy Jenö ma reggel tizenegy
hónapi távollét után ázsiai második utjáról
hazaérkezett Budapestre.

Hogy mit végzett a hosszu, fáradságos
kutatással, mennyivel segitette elöre a magya-
rok öshazája kérdésének megoldását, volt-e a
nagy költekezésnek, a tengernyi tudományos
munkának igazi sikere : az nem is tartozik
ide, és el sem dönthetö, mig a kutatásról
szóló részletes jelentés az eredményekröl be
nem számol.

Annyi azonban már látatlanból is konsta-
tálható, hogy ez a minden körülmények kö-
zött igaz becsülésre, öszinte elismerésre ér-
demes vállalkozás, ha egyéb nem volt is,
mint öseink avarlepte nyomainak puszta
tudakolása, az általános történelem, a termé-
szet- és a néprajzi tudomány szempontjából
legkevésbbé sem kicsinyelhetö eredményekkel
dicsekedhetik. Csak a természetrajzi gyüjte-
ményt kell emlitenünk, amely maga t i z -
e z e r kisebb-nagyobb, nálunk eddig soha
nem látott uj növény- és állatfajt foglal ma-
gába. Hogy a néprajzi, régészeti tárgyak
száma mennyi, azt gróf Zichy Jenö se tudja
még hozzávetöleg sem. Majd ha megjele-
nik az utazásról szóló vaskos kötet, akkor
mondhatni csak itéletet a dolog érdeméröl.

A mágnás történetbuvárt a vasutnál nagy,
elökelö közönség várta. Akadémikusok, tudó-
sok, elökelö nagyiparosok és politikai notabili-
tások nagy sokasága fogadta öszinte örömmel
és igaz lelkesedéssel. Az egyetemi ifjuságot
azonban mindössze két egyetemi hallgató kép-
viselte. Talán mert nagyon, korán volt és köd
bontotta az utczát, azért nem tartotta a nem-
zet virága czélszerünek a fogadáson való pom-
pázást. Pedig ez nem sokkal méltatlanabb a
hazafias lelkesedésre, mint a képviselöházi
padok verdesése, vagy a békés járókelök ho-
mokkal, tintával való leöntözése.

(A megérkezés.)

- Tegnap este táviratozták Fiuméból, hogy
gróf Zichy Jenö ma reggel kilenczedfél órakor ér-
kezik a gyorsvonattal Budapestre a keleti pálya-
udvarba.

Mire a vonat berobogott, a perron egészen
megtelt közönséggel. Leginkább urak voltak, de
akadt hölgy is, nem mondhatni hogy kevés, ellen-
ben valamennyi ifju és csinos. Ott vollak a többek
között herczeg Odescalchy Arthur, Ghiczy Béla al-
tábornagy, Zsilinszky Mihály államtitkár, gróf Ap-
ponyi Albert. Horánszky Nándor, Sághy Gyula,
Bartha Miklós, Bogyay Máté, Somsich Andor
országgyülési képviselök, az akadémia részéröl
Beöthy Zsolt miniszteri tanácsos, Simonyi Zsig-
mond egyetemi tanárok, a földrajzi társaságtól dr.
Erödy Béla, dr.Havas Rezsö, dr. Demkó Kálmán, az
országos iparegyesület képviseletében lovag Falk

Zsigmond, Ráth Károly, György Aladár alelnökök,
Gelléri Mór igazgató, a nemzeti muzeumtól Szalay
Imre miniszteri tanácsos igazgató, Hampel József,
id. Szinnyey József, dr. Jankó János, Fejérpataky
László, Posta Béla nemzeti muzeumi igazgató-örök,
az iparmüvészeti muzeum képviseletében Radisics
Jenö igazgató, Lipcsey József titkár, Mihalik Jó-
zsef, igazgatóör, továbbá dr. Török Aurél, Lóczy
Lajos egyetemi tanácsos, Szumrák Pál miniszteri
osztálytanácsos, Náday Ferencz nemzeti szinházi
tag, stb.

Tiz percz hija volt kilencz órának, amikor
a vonat az egybegyült publikum nagy éljenzése
közben berobogott a pályaudvarba. Nagy szürke
bunda és óriási hamuszinü kalap tünt fel az egyik
ajtóban. Az ajtó kinyilt s a nagy szürke bundá-
ban és az óriási hamuszin kalap alatt gróf Zichy
Jenö alakja állott a lépcsök felett. Dr. Csiky Ernö
muzeumi ör és a vadász jött vele. Vagy öt perczig
senki szóhoz nem jutott, mindenki Zichy üdvöz-
lésére sietett, hogy ba semmit sem mondhat is,
legalább kezet szoritson vele. Eközben pedig egyre
zugott az "éljen."

(Az Üdvözlések)
Amint a csönd helyreállott, Szalay Imre

szólott a nemzeti muzeum nevében, "A magyar
nemzeti muzeum a szerencsés letéteményese
mindazon nagyértékü gyüjteményeknek — ezeket
mondotta a többek között — amelyeket gróf Zichy
Jenö fáradságot és munkát nem kimélö tevékeny-
séggel Ázsia azon vidékein és annak népei között
gyüjtött fejedelmi bökezüséggel dotált expediczió-
jában, amely vidéken a magyarság bölcsöjét keres-
sük. Lángoló honszeretet volt vezérlö fáklyája a
kutatásban, kisérje pedig honfitársainak öszinte
tisztelete és szeretete volt. Ez a szeretet gyüjtette
a fogadtatásra megjelenteket ily nagy számmal itt
össze, akik tárt karokkal fogadják és lelkesen ki-
áltják: "Isten hozott!" Egyuttal egy szép bokrétát
is adott Zichynek.

Dr. Erödi Béla üdvözölte ezután a földrajzi
társaság nevében.

Gróf Zichy Jenö nagyon meg volt hatva, a
kutatás sikerét föképpen a vele járt tudós társa-
ság szorgalmának tulajdonitva. Ö kész a legna-
gyobb áldozatokra is a nemzeti érdek szolgálatá-
ban. Azt hiszi, hogy mostani utját nagyon ered'
menyesnek nevezheti. Kutatásainak minden gyü-
mölcsét különben át fogja adni a nemzeti mu-
zeumnak.

Lovag Falk Zsigmond üdvözölte ezután az
iparegyesület, Beöthy Zsolt az akadémia és
Simonyi Zsigmond a nyelvészek nevében.

Azután a gróf a kijárathoz ment, bucsut vett
a társaságtól, amely folyvást' éljenzett, amig a;
kocsi el nem robogott.

(Az Iparegyesületben.) •
Délben tizenkettedfél , órakor igazgatósági

ülés volt az országos iparegyesületben gróf Zichy
Jenö elnöklése alatt.

Az ülés megnyitása elött lovag Falk Zsig-
mond alelnök szép beszédben köszöntötte a haza-
tért elnököt. Kétszeres ünnep — ugymond — a
mai. Ünnepé teszi ezt a napot elöször gróf Zichy.
Jenönek csaknem egy évi távollét után való sze-
rencsés hazaérkezése. Ma reggel már számosan,
üdvözöltük a megérkezésnél, de most itt az igaz-
gatóság ülésében ujra megragadja az alkalmat,
hogy kifejezze az egyesületnek és az egész ipa-
rosságnak örömét gróf Zichy Jenö szerencsés,
megérkezésén. Egy fiumei üdvözlö beszédre azt
felelte gróf Zichy Jenö: "Csak hazafiui kötelessé-
gemet teljesitettem." Mi iparosok, tudjuk, hogyan
teljesiti ezt a kötelességet ö, aki elsö sorban is a
miénk, iparosoké, akiknek érdekéiért egész életén
át küzdött; bizonyitja ezt az is, hogy ma, meg-
érkezése napján is, elsö dolga ide jönni, mi kö-
zénk, hogy egyesületünknek ezt a szép ünnepét

V e z e s s e .

Az ülésen jelen volt munkásokhoz fordulva,
igy fejezte be beszédét:

Jegyezzék meg jól ezt a mai alkalmat,
amelyhez hasonló ritkán kinálkozik: midön egy
igazi nagy ur eljön a munkásokhoz, hogy példát
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mutasson a hazafiui kötelesség teljesitéséböl. Isten
éltesse gróf Zichy Jenöt !"

Perczekig tartó zajos lelkes éljenzés követte
az alelnök szép szavait, amelyekre gróf Zichy Jenö
néhány szives szóval felelt:

— Igaz — igy szólott a többek között —
hogy a mai nap kettös ünnep, de a munka ünnepe.
Önök engem befejezett munkám után ünnepelnek.
Önök is — szól a munkások felé fordulva — ép
oly munkát végeznek a magok körében, mint én.
És ép azért végzem itthon munkámat itt, a munka
ünnepén, itt ebben az egyesületben, melynek éle-
tem javát szenteltem.

A megujuló, hosszas, meleg éljenzés lecsilla-
pulása után Gelléri Mór igazgató elöadta a Wal-
ser Ferencz-féle alapitvány rendeltetését és fel-
olvasta a kitüntetett munkások névsorit, akiknek
gróf Zichy elnök meleg kézszoritás kiséretében
adta át a karácsonyi jutalmakat, miközben Walser
Ferenczet is szives ováczióban részesitették a
jelenvoltak.

A jutalmak kiosztása után gróf Zichy kö-
szönetet mondott azoknak, akik távolléte alatt az
iparegyesület ügyeit buzgón és eredményesen ve-
zették, nevezetesen Matlekovits Sándor végrehajtó-
bizottsági elnöknek, lovag Falk Zsigmond, Thék
Endre alelnököknek és Gelléri Mór igazgatónak,
Kankovszky Antal pedig az alapitók nevében mond
köszönetet az egyesületnek az alapitvány kezelé-
seért és ilyen kitüntetö módon való adományo-
zásaért.

Az ülés gróf Zichy éltetésével végzödött.

(Beszélgetés Zichy Jenövel.)

Egyik munkatársunknak ma délelött al-
kalma volt gróf Zichy Jenövel beszélgetni.

— Már most nagyon jól érzem magam,
— szólott a gróf tréfásan — sokkal jobban,
mint a Góbi-sivatagon. Az volt a legborzasz-
tóbb ut. Kétkerekü talyigán mentem, ame-
lyet három ló huzott a szügyhöz támasztott
hosszu, két rudra erösitett fölbércznél fogva.
Harmincz lovat hajtottak utánam, és ha a
kocsiban az egyik kifáradt, rögtön, gondoskod-
tak a felváltásról. Abból éltem, amit utköz-
ben lelöttem. Egyszer két tuzok volt a zsák-
mány. Éppen a lovak elé zuhant az egyik.
Ezek odébb ugrottak, a kocsi elöre billent és
én hatalmas körivet téve a levegöben, a kocsi
elé zuhantam. Szerencsétlenségre a saroglyá-
ban volt kocsikenöcs is rám dölt, tetötöl
talpig leöntött. De hát sivatagon jártam,, ahol
három-négy napig nem láttam eleven embert
a kiséretemen kivül. Nem volt ám ott se tra-
fik, se csinos trafikosnö, tréfálkozott az örökké
vidám gróf.

— Pedig jó lett volna, ugy-e, kegyelmes
uram!

— Gondolom azt. De öszintén szólva,
sehol sincs annyi szép asszony, szép leány,
mint Budapesten. (Ezt a véleményét még asok
törödés se változtatta meg.)

— Olvasott-e valamit Magyarországról?
— Az egész tizenegy hónap alatt alig

volt kezemben két magyar lap. Orosz és angol
ujságokat kaptam, de ezek alig irtak valamit
felölünk. Az én utazgatásaimról ellenben egész
sereg tudósitást közöltek. Fiuméban és a vo-
nalon értesültem valahogy a helyzetröl. De most
n e m i g e n t ö r ö d ö m e z z e l , holnapután
minden valószinüség szerint elutazom Pozsonyba,
családom körébe.

— Milyen eredménye volt ennék a máso-
dik expedicziónak ? a talált, adatok közöl mit
tart exczellentiád a tudományra legbecsesebb-
nek?

— A tudós társaság tagjai, akik velem
voltak, már hosszabb ideje itthon vannak s
ezekkel együtt négy-öt hét alatt elkészitem a
jelentésemet. Óriási nagy munka lesz ez, de
egy része már készen is van, legalább jegyze-
tekben. De hogy fogalma legyen a dologról,
csak azt emlitem meg, hogy pusztán álhit és
növényfajtát valami t i z e z r e t gyüjtöttünk.
Hogy mik, és hogy a fontosabb rész miben
áll, erre nem válaszolhatok, ezt és a kutatás
összes eredményét a jelentés szamára tartom
fenn. Hogy az akadémia mit szól hozzá, ezzel
most már igazán nem törödöm. Nem is re-

flektálok már elismerésre. De valóban jol esett

a mai fogadtatás. Egészen meglepett az impo-
záns elökelö sokaság, amely a vasutnál fo-
gadott.

(A kaszinókban.)
A nemzeti kaszinóban ma este hét órakor

nagy ebéd volt gróf Zichy Jenö tiszteletére. A ka-
szinó tagjai közül ötvenheten vettek részt a lako-
mában. Gróf Apponyi Albert mondotta az üdvözlö
beszédet, lelkes szavakban méltatva az ünnepelt
törekvéseit, hazafias és tudományos érdemeit.

Az országos kaszinó deczember huszonegye-
dikén ad diszlakomát.

Lapunk mai száma 8 oldal.

— A szent jobb átszállitása. Ma dél-
ben szállitották át nagy ünnepségek között
Szent István király jobbját a Zsigmond-kápol-
nából, a szent korona örzésére szolgáló helyi-
ségbe, a királyi palota elsö emeletére. Kanter
Károly, a várpalota plébánosa, délelött tizen-
egy órakor átvitte az ereklyetartóval együtt a
Boldogságos Szüz oltárára. Ezután megkezdö-
dött az ünnepi szent mise, amelyen meg-
jelentek :

Vaszary Kolos biboros herczegprimás titká-
rával, dr. Kohl Medárddal, gróf Apponyi Lajos
magyarországi udvarnagy, Szlávy József és báró
Radvánszky Béla koronaörök, gróf Zichy Nándor,
Romy Béla osztálytanácsos a miniszterelnök —
és dr. Várady Árpád apát osztálytanácsos, a köz-
oktatásügyi mininiszter képviseletében, Ybl Lajos
lovag várkapitány, Haszák Aladár udvari titkár, és
nagyszámu érdeklödö közönség. A misét Vézinger
Károly esztergomi apátkanonok, a szentjobb öre
czelebrálta Kánter Károly plébános, több káplán
és növendékpap segédletével.

A mise után, melyen a templomi énekkar
több régi magyar éneket is elöadott, diszes egy-
házi menetben vitték föl a szent jobbot a palotába.
Itt alabárdos koronaörök közt vonult föl a menet,
melyet egy keresztet vivö pap nyitott meg. Ezt Vé-
zinger kanonok követte, aki biborvánkoson a szent
ereklyét vitte, utána pedig a papság s a hivata-
los személyiségek haladtak. A papság a szent
istvánnapi zsoltárokat és a "Dicsöséges szent jobb
kéz" kezdetü egyházi dalt énekelte. A korona-
helyiségbe érve, a papság átadta a szent jobbot a
herczegprimásnak, illetöleg a koronaöröknek, akik
az ereklyét a helyiségben elhelyezett szekrénybe
tették le, a szent koronát magában rejtö vasláda
s a Szent István palástját tartalmazó szek-
rény szomszédságában. A szekrényt és a fülkét
négyszeresen elzárták. Ezután az aktusról hármas
jegyzökönyvet vettek föl, amelyet a jelenvoltak alá-
irtak. E jegyzökönyvek közül egy példányt a her-
czegprimás vett magához, egyet a miniszterelnök-
ségnél és egyet a várpalota plébániahivatalában
tettek le. Az ünnepi szertartás egy órakot ért véget.

— Halálozások. Pajor Ferencz nyugalmazott
törvényszéki biró meghalt Budapesten, hetvenkét
éves korában. Temetése hétfön délután fél három
órakor lesz az elhunytnak zerge-utcza 7. szám
alatt levö lakásáról. — Serfözy György, nyugalma-
zott dunagözhajózási tisztviselö és 1848—49-es
honvéd föhadnagy deczember 16-án, nyolczvanegy-
éves korában meghalt.

— Szegény gyermekekért A Fövárosi Sze-
gény Gyermekkert-Egyletnek ma volt a felruházási
ünnepe az egyleti épület disztermében, nagy kö-
zönség jelenlétében. Az ünnepélyt az elnök nyi-
totta meg, aki utalt az egyesület elnöksége ellen.
megindult támadásokra, s kérte a jelenlevöket,
hogy ne alkossanak véleményt addig, amig a
vizsgálat befejezést nem nyert Beksics Gusz-
távné hosszabb beszédében szintén rámutatott
arra a hajszára, amelyet "egy megtévedt
választmányi tag kezdeményezett." Kéri a kö-
zönséget, hogy az emberbaráti ügy érdekében
ne tántorittassa el magát. Ezután fölvonult a gyer-
meksereg, háromszáztiz fönyi apróság, valamennyi:
vadonatuj ruhában. Elöször imát mondtak,: azutáni
énekeltek, végül egy kis leányka köszönte meg a
jótevök jóságát Az ünnepélyt az elnök rekesztette
be, aki egyuttal bemutatta az egylet legfiatalabb
alapitó-tagját, egy hatéves fiucskát, akinek
nevében, ma kétszázforintos alapitvány érkezett
A sorrend utolsó pontja: "A gyermekek szokásos
étkezésének bemutatása" elmaradt. Természetesen!
Csak nem matatják meg a nagyközönségnek, hogy

három gyerek kap ebédre egy népkonyhai adagot !
A reggelit meg a vacsorát sem mutathatták be,
részint azért nem, mert egyik sem volt aktuális
részint pedig azért, mert ezek csak egy-egy darab,
kenyérböl álljanak!

— A Müegyetem mulat. A Müegyetem ifju-
sági egyesülete, a Müegyetemi Kör banketet ren-
dezett ma este a Vigadóban a Müegyetem rektora,
Kisfaludy Lipthay Sándor tiszteletére. Az estélyen
lelkes óvácziókban részesitették a rektort. Vacsora
elött a müegyetemi zenekar adott elö nehány zene-
számot. Az elsö felköszöntöt Tóbiás Károly, a
Müegyetemi Kör elnöke mondotta a rektorra és a
tanári karra, majd Kandó Gyula a Foot-Ball-Club
nevében, Zerkovitz Rudolf karmester a zenekar
nevében beszélt. A rektor sziveshangu válaszában
összetartásra intette az ifjuságot és poharát az
ifjusági egyesületek elnökeire üritette. Beszéltek
még K. Jónás Ödön és Pecz Samu dékánok, Speidl
Bódog, Lázár L. Pál, Bodola Lajos tanárok, Jámbor
müegyetemi titkár. A technikusokból álló "czigány-
banda" muzsikája után elöadták az "Egy rektori
nap" czimü bohózatot.

— Vasuti szerencsétlenségek. A mai napon
két vasuti szerencsétlenségröl hozott hirt a táviró,
Párisból jelentik, hogy a tegnap este hét óra tiz
perczkor Párisból elindult expressvonat nyolcz óra
25 perczkor az Aisne megyében fekvö nogent-
l'artend-i pályaudvar közelében kisiklott. A kisiklást
a sin megrongálódása okozta. Senki sem sebesült
meg. A forgalom éjfélig szünetelt. Egy Szimfero-
polból jött értesités szerint a melitopoli és mihaj-
lovkai állomások között egy munkás-vonat össze-
ütközött egy másik vonattal. Egy ember meghalt
és kilencz megsebesült.

— UJ bazár. A Lujza-egylet bazárját vasár-
nap délelött nyitották meg diszes és nagyszámu
közönség jelenlétében dr. Bosányi Iván szép beszé-
dében kiemelte az egyesület nemes czélját, mely
hivatva van a szegénysorsu müvelt nöknek mun-
kát és kenyeret adni. Ezután gróf Hugonnay
Vilma, az egyesület elnöknöje megnyitotta abazárt,
melyben válogatott és izléses nöi munkák vannak
kiállitva. A bazár naponta megtekinthetö délután
négy óráig. Ajánlatos, hogy a nagyközönség fel-
keresse a bazárt, amely a Károly-kaszárnya II-ik
emeletén, a tisztikaszinó fölött van.

— Menelik olasz foglyai. A "Provincia di
Mantova"-hoz az egyik olvasó a következö levelet
intézte; '

Mantova, 1898. deczember 10.
Tekintetes szerkesztö u r !

Már többször olvastam és magas állásu egyé-
nektöl hallottam, hogy nincsen többé olasz fogoly
Afrikában. Én ugy gondolom, hogy rosszul vannak
értesülve.

Mult év hasonló idöszakában Saganeitiben
— Eritria határán — idöztem. Épen akkor szaba-
dult meg a szerencsétlen livornoi Pasquini, az aba-
carimai menekült és aztán rabszolgává tett volt
olasz katona.

Abban az idöben hivatta magához Mangaseia
Narettit, a massauai festöt és fényképészt, hogy
néhány fényképészeti munkát végezzen udvara szá-
mára. Midön pedig Naretti elvégezte a munkákat,
Mangaseia azt mondá neki:

— Fizetségül egy, az ország belsejében fe-
lejtett olaszt adok.

Ez Pasquini volt, szánalmas állapotban.
Teljesen . . . megoperálva volt; az ura ré-

széröl kiállott nagy gyötrelmek és kinzásoktól in-
kább állathoz, mint emberhez hasonlitott; alig tu-
dott már beszélni. Megcsonkitották, hogy, az ur négy
fiatal feleségét kiszolgálhassa.

Emlitette, hogy az asszonyok jók voltak vele
szemben; de nem ilyen az u r : ez vad kegyetlen-
ségü vol t ; alig hibázott valamit, már is borzasz-
tóan elverte. Maguktól az asszonyoktól hallotta,
hogy a szomszédos tartományokban még vannak
fehérek. Hiszi, hogy Goggiamban még valami
negyvenen lehetnek; E tartomány- oly távol van,
hogy az ut onnan Eritreáig két hónapig eltart
Beszéli, hogy midön a mi szerencsétlen foglyain-
kat Socotaba vitték, látta, hogy nehány olaszt da-
rabokra vagdaltak össze s ezekkel etették aztán
azt a négy oroszlánt, melyek Menelik diadalmene-
téhez tartoztak.

E szomoru dolgokat még sok másoktól is
hallottam Abissziniában.
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— Összedölt ház. Párisból táviratozzák: A
Rue d'Apenninben, az Avenue de Gichy közelében,
egy épülö ház ma délután összedölt. Eddig két
halottat és több sebesültet huztak ki a romok
alól. A mentési munkálatokat folytatják.

— Karácsonyfa-ünnepély. A magyar állam-
vasutak északi fömühelye mellett levö magy ét-
teremben ma délután négy órakor szép ünnepély
folyt le. Száztizenkét szegény munkás-gyermeket
láttak el jó meleg téli rabárai. A zsufolásig meg-
telt teremben Kappesz Károly védnök és Gorzó
Dénes igazgató mondottak szép beszédeket; egy
növendék pedig Neugebauer Margitnak ez alka-
lomra irt költeményét szavalta el. Közben, valamint
az ünnepély végén a "Törekvés" dal- és önképzö-
egylet szép dalokat énekeli. A kiosztott ruhák ér-
téke meghaladja az ezerkétszáz forintot.

— Athleta-bál. A szokottnál késöbben alakul
az idén az athleta-bál bizottsága. A "Magyar Ath-
letikai Klub" mindaddig halasztotta az immár kö-
zel negyedszázad óta a budapesti farsangi életben
szereplö ünnepélye megtartását, mig elnöksége
mérvadó helyröl nem értesült, hogy az országos
gyász utolsó szakaszára tervezett nyilvános mulat-
ságok megtartását illetékes helyen nem kifogásol-
ják. Az elökészitö munkálatok folyamatban Tan-
nak s a bizottság alakuló ülése kedden, deczember
21-én este fél két órakor lesz az athleta kaszi-
nóban.

— Az ügyes diplomata. Mulatságos dolgot be-
szél el a párisi "Evénement." Tudvalevö dolog,
hogy a diplomácziai aktákat viaszpecséttel s egy
összekötö kis selyemszalaggal látják el, mely az
iratot összetartja. A spanyol-amerikai békekötés
végleges aláirásakor a franczia külügyminiszté-
riumban szükség lett volna egy nemzetiszinü se-
lyemfonalra az okirat összekötése végett. De az
egész minisztériumban nem lehetett egy ilyen se-
lyemszálat találni. A zavarból egy magasrangu
hivatalnok rántotta ki a minisztériumot. Behivatta
a szolgát s igy szólt:

— Van itt a közelben czukrászda?
— Van.
— Hát akkor siessen és kérjen egy nemzeti-

szinü selyemfonalat. Ott biztosan lesz !
És ugy is volt; amit egy egész minisztérium

nem tudott megszerezni, azt a czukrász szolgál-
tatta. S igy ö neki is van része a spanyol-amerikai
békekötésben.

— Gróf Draskovich felgyógyult. Hirt adtunk
annak idején arról a szerencsétlenségröl, mely a
fiatal gróf Draskovich Károlyt vadászat közben
érte. Egy bokorban állott lesben és fegyvere bele-
akadt a sürü galyak közé. Mikor ki akarta rán-
tani, a fegyver eldördült és a fiatal gróf koponyá-
ját roncsolta meg erösen. Hónapokig feküdt a gróf
sulyos sebével, az elsö hetekben élet és halál
közt. A gondos ápolás azonban megmentette az
életnek. Most már teljesen fel is gyógyult.

— A halott titka. Egy hetvenéves öreg
asszony halt meg a napokban Világoson. Dr. Balázs
ottani községi orvos anyósa, özvegy Kunfiné volt a
halott, aki harmincz esztendeig élt katholikus
vallásu vejénél, de sohasem evett az asztalnál.
Megtartotta szigoruan a zsidó vallás étkezési sza-
bályait, eljárt szombatonkint a zsinagógába és pa-
rókát viselt, ami a régi módi zsidók hagyományos
szokása. A halottat zsidó ritus szerint megfürösz-
tötték, fehér köpenybe burkolták és kiteritették
szalmára. Virrasztó asszonyok voltak a halott kö-
rül, mikor késö éjjel beállitott a hallottasházhoz
dr. Szevér Ferencz ottani plébános. Egy irást
mutatott elö, melyet a radnai plébános intézett
hozzá, tudtára adva, hogy özvegy Kunfiné ezelött
5t esztendövel keresztelkedett ki a radnai templom-
ban. Erre a hirre a zsidó virrasztókat keresztények
váltották fel és másnap a plébános temette el az
öreg asszonyt. Hogy keresztény volta daczára miért
ragaszkodott a zsidó vallás szabályaihoz, az a
halott titka.

— "Olcsó pénz." Dályok, baranyamegyei
községben szövetkezet alakult ilyen hangzatos czim
alatt. Olcsó pénzt igértek a parasztoknak. Kitünö
minöségü bankókat, melyeknek nincs is más hi-
hájuk, mint hogy nem az Osztrák-Magyar Bank
készittette öket. Mutatványt, próbát i s adtak a

pénzböl, amit negyedárért igértek. Ezek a mutatóba
adott bankók kifogástalanul hasonlitottak a való-
diakhoz már azért is, mert igaziak voltak. A parasz-
toknak megtetszett az üzlet és hordták szorgalmasan
a pénzeiket a csalóknak, akik vagy harminczezer fo-
rintot szedtek igy össze. Valahogy nyomára jött azon-
ban a csendörség a dolognak és — mint mohácsi tu-
dósitónk táviratozza — elfogta a csalóbanda összes
tagjait, számszerint h u s z o n ö t ö t . Kiderült,
hogy több mint kétszáz könnyenhivö parasztot
csaptak be az olcsó pénz igéretével. A mohácsi
csendörség egyik altisztje a nyomozás folyamán
Budapestre jött, hogy a banda egyik itt lakó is-
m e r t n e v ü t a g j á t e l f o g j a .

— Sikkasztás az olasz bankban. Az olasz
hank comoi fióküzletének pénztárzsa, Bruni —
mint Milanoból táviratozzák — hetvenezer lirát
(körülbelül harminczezer forint) sikkasztott és meg-
szökött. Az olasz állam nem szenved kárt, mert
Bruni óvadékából kitelik a hetvenezer lira.

— Megszökött rab. Ma reggel a nyolczadik
kerületi kapitányság fogházából egy rab megszö-
kött. Az illetöt betöréses lopás gyanuja miatt teg-
nap elöállitották s miután kétségtelen bünösségé-
nek bizonyitékait beszerezték, letartóztatták. Ki-
hallgatásakor Iván János miskolczi nötlen pin-
czérnek mondotta magát ; valószinü azonban, hogy
hamis nevet mondott be, mert á megjelölt lakásczim
sem egyezett. Talán valami nagyobb kaliberü be-
törö az illetö, akinek elég oka lehet, hogy nevét
elhallgassa. Szökése csakis a bezártak felügyele-
tével megbizott r e n d ö r ö k h a n y a g s á g a
m i a t t történhetett, s azért ellenük szigoru vizs-
gálatot inditottak.

= Valódi Jaeger tanár-féle normál-alsóruhákat
(Benger gyártmánya), kötött és szövött gyapjuárukat ajánl
Heyek Adolf, Szervita-tér "a vadásznöhöz".

Napirend.
Napiét z Hétfö, deczember 19. — Római ka-

tholikus : Nemér v t — Protestáns : Nemér. — Gö-
rög-orosz (deczember 7.) Amor. — Zsidó: Tebeth
7. — Nap kél; reggel 7 óra 30 perczkor, nyug-
szik: délután 3 óra 53 perczkor. — Holdkél: reg-
gel l l óra 3 perczkor, nyugszik: este l l óra 37
perczkor.

A kereskedelemügyi miniszter fogad délután
4—5-ig.

A pénzügyminiszter fogad délután 4 órától
kezdve.

A horváth miniszter fogad délelött 8—10-ig.
A fövé os magánépitési bizottságának ülése

d. u. 5 órakor az ujvárosházán.
Angol iparmüvészeti tárgyak kiállitása, az

iparmüvészeti muzeumban, nyitva d. e. 9—l-ig és d.
u. 5—8. Megtekintése dijtalan.

A "Hodoló diszfelvonulás", Eisenhut Ferencz
óriási körképe Városliget, Andrássy-ut végén, látható
reggel 9-töl este 1/25 óráig. Belépö dij 50 kr. Gyermek-
jegy 30 krajczár.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Nemzeti szinház. Jászai Mari hirtelen meg-

betegedése miatt a keddre és szerdára hirdetett
"Stuart Mária" és "John Gabriel Borkmann" elö-
adásai nem tarthatók meg s ez okból keddre,
20-ára "A nagy Galeotto", szerdára, 21-ére pedig
a "Crampton mester" czimü vigjátékot tüzte ki az
igazgatóság. Karácsony elsö ünnepén, vasárnap,
Madách "Az ember tragédiája", czimü drámai köl-
teményét adják általános bérletszünetben, a nemzeti
Szinház nyugdijintézete javára. Ünnep másodnap-
ján pedig, hétfön, Jókai Mór "Fekete vér" czimü
drámája kerül szinre. Vasárnap délután — a szin-
ház nézöterén eszközlendö átalakitási munkálatok
miatt, — nem lesz elöadás. Hétfön, 26-án, délután
2 és fél órakor Berczik "Himfy dalai" czimü
vigjátékát adják általános bérletszünetben és leszál-
litott helyárakkal.

* Magyar müvész az angol udvarnál. Az an-
gol föudvarmester meghivta László Fülöpöt Wind-
sorba, hogy fesse le Viktória angol királynöt. Az
agg királynö ülni fog a müvésznek. László e meg-
hivás következtében Windsorba utazik, ahol külön
mütermet rendeznek be a számára.

* Vendégszereplés. A népszinmü kiszorult
Ó-Budára. A Népszinházban egymást kergetik az
operettek s még a népszinmüénekesük is Ó-Budára
kénytelen kirándulni, ha egyszer népszinmüben akar

Kiss Mihály is az ó-budai Kisfaludy-szin-

házban játszotta el ma este egyik legjobb szerepét, a
"Csikós"-ban, Szigligeti népszinmüvében. Érdekes,
hogy a zsufolt nézötérjobbárapestiekkel telt meg,akik
szintén Ó-Budára voltak kénytelenek átmenni, hogy
egyszer jó népszinmüvet láthassanak jó elöadásban.
Sokat tapsoltak Kiss Mihály kitünö énekének, nem-
különben az egész ó-budai társulatnak, mely min-
denképen iparkodott az elöadás sikerét elö-
mozditani.

* Magyar Szinház. Rákosi Jenö és Szabados
Béla operetteje, "A bolond" e hónap 28-án kerül
bemutatóra. A legendai tárgyu és magyar levegöjü
operettehez a szinház uj diszleteket készit. A ka-
rácsonyi ünnepekre való tekintetböl hétfön és pén-
teken elöadják gyermekek számára az "Arany la-
kodalmat", amikor is az elöadások fél hét órakor
kezdödnek.

* Mascagnl elintézetlen Ügyel. Még a mult év
szeptemberében történt, hogy egy Giacomelli nevü
ujságiró a trieszti "Mattino"-ban Mascagniról czik-
ket irt. A czikk, amelyért késöbb Mascagni sajtó-
pert inditott, rettenetes vádakat tartalmazott a
maestro ellen. Nemcsak azt állitotta, hogy Mas-
cagni régibb adósságait csak évek multán, a "Pa-
rasztbecsülel" sikere után fizette ki, hanem hogy
a hires zeneszerzö — horribile dictu! — évek
elött egy operette-társulat karmestere volt. E bor-
zasztó sértésekért a maestro természetesen sajtó-
pert inditott, amelyet most tárgyalt a trieszti biró-
ság. A tárgyalást azonban el kellett halasztani
addig, amig Larizzát, a budapesti Opera tagját
tanuként megidézik. E gyermekes pörben Mascagni
minden esetre nevetségesebb a "rágalmazóinál."

* Téli rege. Berény Henrik "Téli Rege"
czimü operáját, amelyet Shakespeare hasonló czimü
drámai költeményéböl Prasch intendáns alakitott
szöveggé, a berlini királyi operaház elöadásra el-
fogadta és a jövö évi februárban hozza szinre. A
fiatal magyar zeneszerzönek "Talma" czimü ope-
ráját Németország husz szinpadján több mint
százötvenszer adták elö.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
* Budapesttöl Lisszabonig, uti rajzok, irta

dr. Falk Zsigmond. Uti leirásokban szegény irodal-
munkban számot tesz ez a munka. A szerzöt, aki
a földiekének jó részét mar bejárta és leirta, ebben
a könyvében sem rabolják ki vándor beduinok, nem
viv harczot oroszlánokkal, nincsenek semmiféle
extravagans kalandjai és mégis a könyve nagyon
érdekes, vonzó és kellemes olvasmány. Mintha ke-
délyes és elökelö társaságban csevegné el tapasz-
talatait egy jó szemü és derült lelkü tourista, aki
impresszióit és élményeit ügyesen és ötletesen tudja
elmesélni. Nagyképüség és phantasia nélkül, de
kedves formában és okos reflexiókkal. Falk Zsig-
mond bele tekint a dolog fenekére, mindent lát,
hall s benyomásait hiven és élénk közvetlenséggel
mondja el. Utjának és néhány közbeesö helynek,
különösen Lourdesnak, Biarritznak és St. Sebasti-
annak eleven leirása után, nagy, de erös vonások-
ban ismerteti a spanyol és portugall társadalmi,
müvészeti és gazdasági viszonyokat és a két ország
fövárosainak pangó életét. Markáns szinekkel
festi, a rohamos hanyatlást, a nyomort és fejet-
lenséget, mely az egykor hatalmas spanyol biro-
dalmat feltartóztathatatlanul ragadja az enyészet
felé. Volt idö, mikor e világbirodalomban a nap
nem áldozott le soha, ma letünt Spanyolország
napja s Törökország már nem egyetlen betege
Európának. A szerzö igen találóan jellemzi e be-
teget és kórságának okait. Elvitathatatlan a mü
irodalmi becse és a karácsonyi könyvpiaczon bizo-
nyára nagy kelendöségnek fog örvendeni. A szép
illusztrácziókkal diszitett könyv a Pesti Könyv-
nyomda Részvénytársaság jóizlését bizonyitja és
Deutsch Zsigmond kiadásában jelent meg. Ára
diszkötésben három forint.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= A zsebelyi méregkeverök. A temesvári

királyi törvényszék — mint lapunknak táviratozzák,
— ma döntött a zsebelyi óriási méretü mérgezési
bünperben. Meghozta a vádhatározatot, mely min-
denben hozzájárul az ügyész inditványához, vád
alá helyezvén a fogva levö Korin Györgyöt, a
banda méregszállitóját, vagy, amint ök nevezik, pa-
tikáriusát, valamint a többi vádlottat, t i z e n -
egy a s s z o n y t , egynek kivételével, akinél a
mérgezés büntettének sem lélektani, sem anyagi
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indokait a törvényszék nem tudta megtalálni. Ezt
az egyet Bocskán Annának hivják. Az ö férjének
a belsö részeiben is találtak ugyan mérget, de
masrészt megállapitották, hogy ez az asszony
harmiacz évig élt a férjével jó egyetértésben s
mivel ö is tagadja a bünt, nem volt a tárgyi tény-
álladék reá bizonyitható. Bocskánt szabadon is
eresztették, ami ellen a királyi ügyész felebbezett.
Ugyancsak a vádlottak közöl kettö, Nikodém
Mária és Csublia Szima szintén fölebbezett, minél-
fogva a végtárgyalást még most sem letetett ki-
tüzni. Az egyik vádlott, Dummeszkn Ikonia, a
vizsgálat alatt megörült; reá nézve elrendelte a
törvényszék, hogy az országos tébolydába kell
szállitani. Egy másik férfi vádlott, Gaga Juon, a
legtöbb mérgezés értelmi szerzöje, a börtönben
meghalt.

= Egy törvényszéki elnök jubileuma. A te-
mesvári királyi törvényszék elnöke, Hály István
kuriai biró, a Délvidék hazafias társadalmi moz-
galmainak egyik kimagasló alakja, tegnap, 18-án,
ünnepeké elnöki müködésének 25 esztendös jubi-
leumát. Az ünnepély az esküdtszéki tárgyalások
termében ment végbe, ahol a törvényszéki kerület
összes birái és tisztviselöi összegyültek, hogy tanui
legyenek az ünnepelt elnök arczképe leleplezésé-
nek. A képet Ábrányi Lajos fövárosi müvész fes-
tette, az ünnepi szónoklatot Josmiovits Döme
királyi táblai biró mondta. Este diszlakoma Tolt
az ünnepelt tiszteletére. Mály 1869-ben temes-
megyei föügyész, majd királyi ügyész volt s tavaly
lett kinevezve kuriai biróvá. Kiváló tehetsége, és
birói kvalitásai a nagyobb nyilvánosság elött is
feltüntek, mikor a hires lutri-pör, majd késöbb a
román "Dreptatea" nagy sajtópörémek tárgyalását
vezette.

EGYESÜLETEK.
Fölavatási ünnep. A budapesti protestáns

iparosképzö-egyesület házának felavatása ma dél-
elött folyt le egész csöndben. A felavatáson báró
Dániel Ernö kereskedelemügyi miniszternek és
Halmos János polgármesternek is meg kellett
volna jelenni, igéretük szerint, de akadályoztatások
miatt kimentették magukat. Az egyesület háza az
Alföldi-utcza 13. szám. alatt épült föl a föváros
által ajándékozott telken. Az ünnepély a nagyte-
remben folyt le, ahol az összes tagok családjaik-
kal, ismeröseikkel együtt megjelentek. A megnyitó-
beszédet Kovács Zsigmond tartotta, aki röviden
elmondta az egyesület történetét, s buzgó mun-
kára és kitartásra kérte az egyesület tagjait
Utána Szász Károly református püspök mondott
szép ünnepi beszédet. Beszédének végeztével meg-
emlékezett a föváros tanácsáról, s az " egyesület
elnökéröl, akiknek a mai ünnepet köszönhetik.
Végül szép imát mondott, kérve a

hogy az egyesületet a jövöben is megsegitse. Az
ima után Falvay Antal titkár köszönetet mondott
a püspöknek, aztán az egyesület dalosköre eléne-
kelte a szózatot, s az ünnepély véget ért.

A Nemzeti Zanede ma tartotta közgyü-
lését gróf Zichy Géza elnöklése alatt. Gróf Zichy
rövid elnöki megnyitója után Vajdafy Emit titkár
részletes jelentést terjesztett elö a zenede ez évi
müködéséröl. A tanügyi viszonyokra vonatkozólag
örömmel jelenti, hogy a Zenedének kiváló sikerü
müködése a nagy közönség körében még folyton
növekvö elismeréssel találkozik, minek kétségtelen
bizonyitéka, hogy a lefolyt évben az egyes szak-
osztályok szerint osztályozott növendékeknek száma
1086-re emelkedett. A zenede összes vagyona az
iskolai év végével 253,325 frt 42 kr. értéket kép-
viselt, melylyel szemben azonban 96,562 frt 61
kr. tartozás áll, és igy a tiszta vagyon 156,762
frt 81 kr. Az évi bevételekröl és kiadásokról
készült kimutatás szerint az 1897/98-iki tanévben
ez összes jövedelem 59.423 frt 23 kr , összes ki-
adás 55.747 frt 63 kr. volt és ekkép a maradvány
az uj számlára 3680 frt 65 krt tesz ki. Igy remél-
hetö, hogy az intézetnek nagy adóssági terhe las-
sankint törleszthetö lesz. A zenede tanári nyugdij-
alapjának jövedelme a lefolyt évben 4109 frt 64 kr,
kiadása 516 frt 68-kr. volt s ekkép 3592 frt 96 krral
emelkedett. A nyugdijalap a lefolyt iskolai év vé-
gével 46.954 frt 67 kr. értéket képviselt. A zenede
a lefolyt iskolai évben számos nyilvános elöadást
és hangversenyt tartott.

Windischgraetz Lajos herczeg 100 frtos
alapitványnyal a zenede alapitói közé lépett.

Az igazgatóválasztmányba beválasztották a
következöket: dr. Apaticzky Sándort, Báthory Nán-
dort, Daubek Jánost, Erkel Sándort, Frey Józsefet,
Hammer Károlyt, dr. Hudomel Józsefet, Kaczvinszky
Jánost, Kókay Lajost, dr. Mutschenbacher Bélát,
dr. Piufsich Frigyest, Schunda V. Józsefet, Siposs
Antalt, Stephaoy Lajost és Tompa Antalt. A szám-
vizsgáló-bizottság tagjai leltek: Reményi Antal,
Vargha Albert, Kauser József, Halász Gyula, Kókay
Lajos.

Gróf Csekonics Endre ünneplése
Gróf Csekonics Endrét, a Magyar Vörös-Ke-

reszt-Egyesület elnökét, abból az alkalomból, hogy
a király a Ferencz József-rend nagykeresztjével
tüntette ki, az egyesület különbözö intézményei
ma délelött testületileg üdvözölték. Hét küldöttség
jelent meg ma a gróf kecskeméti-utczai palotájá-
ban, melyek vezetöi külön-külön üdvözölték a
grófot.

Legelöször a világi és szerzetes ápolónök
küldöttsége tisztelgett Houchard Otil fönöknö ve-
zetése alatt; azután az Erzsébet-kórházi orvosok
járultak a gróf elé dr. Janny Gyula igazgató ve-
zetése alatt, majd pedig a központi iroda küldött-
sége, akiket Argay János irodafönök vezetett.

Ezután az egészségügyi és müszaki taná-
csosok dr. Korányi Frigyes förendiházi tag által
vezetett küldöttségét fogadta a gróf, majd Fabiny
Teofil ¥. kerületi választmányi elnök vezetése alatt
az összes budapesti és vidéki választmányok és
fiókegyletek kiküldöttei tisztelegtek. Az egyleti
megbizottakat báró Ambrózy Béla fömegbizott ve-
zette. A küldöttségek sorát a központi választ-
mány, a belügyi, a honvédelmi és hadügyi minisz-
térium küldöttségei zárták be, akiket a teljes bi-
borban megjelent Schlauch Lörincz bibornok, al-
elnök vezetett. Schlauch költöi lendületü beszédet
intézett az ünnepelt grófhoz.

"A multban — ugymond — a népek küz-
delmeiben, a romboló erök között, mindig ott volt
a kölcsönös megsemmisités gondolata, az irgalom
a legyözött iránt csak kivételes volt. Ma a tevé-
keny szeretetnek eszméje, melyet az egyesület kép-
visel, az emberi szenvedélyek legiszonyubb kitöré-
sében, a véres háborukban, mint engesztelö gé-
niusz jelenik meg, ott lebeg a küzdö felett, leszáll
hozzájuk, hogy gyógyitsa a sebet, enyhitse a fáj-
dalmat, hogy ápolja azt, aki királyáért és hazájá-
ért vérzik. Lehet-e ennél szebb feladat, mint sze-
retettel felkarolni azt, aki hazája iránti szereteté-
nek áldozata lett ? Ma majd az egész nemzet a
hadseregben van s ha az önfeláldozás a harcz-
téren szent kötelesség, az itthon maradottakra a
segélyezés szent parancs. Fönséges az egyik, an-
gyali a másik. Az utóbbira vállalkozott az egye-
sület, melynek élén — folytatja — Nagyméltósá-
god áll, tevékenységével, fáradhatatlan buzgalmával,
annak czéljaival azonositván magát, méltán köz-
tünk az elsö."

Mintán megemlékezett még a gróf áldozat-
készségéröl, hagyományos jótékonyságáról, azzal
fejezte be beszédét, hogy az Isten sokáig tartsa,
viselhesse a királyi kitüntetést azzal az öntudattal,
hogy a vörös-kereszt-egyesület tagjai mindenkor
egyenlö tisztelettel és szeretettel viseltetnek iránta
a jövöben is.

Gróf Csekonics Endre ilyképen válaszolt:
"Fömagasságu Bibornok Ur! Mélyen tisztelt alel-
nök! Egész valómban megrendülve állok Eminen-
cziád elött, mert ékesszólásának hatalma és ne-
mes szivének megnyilatkozása elnémitja ajkamon
a hála szavát. Emberszeretet, e szónak varázsa
szólitotta életre egyletünket, hogy legkegyelmesebb
urunk és királyunk elismerésében találjuk, ne csak
müködésünk jutalmát, de a buzditást a jövö ernye-
detlen tevékenységünk hatványozására is, melyre
az Uristen áldását kérjük. Meghajolva Eminen-
cziád eiött és mindnyájunknak szivem mélyéböl
köszönetet mondók szerencsekivánataikért. Éljenek !"
Ezután a küldöttségek lelkes éljenzéssel eltávoz-
tak a palotából. Darányi Ignácz földmivelésügyi
miniszter Aradról lelkes szavu, táviratban szintén
üdvözölte a gróf.

ÜZENETEK A KÖZÖNSÉGNEK.
M. E. Szatmár. Nagyon köszönjük szives aján-

latát, de nem reflektálhatunk rá. Szatmáron nagyon
ritkán történik olyan müvészi esemény, amelyröl érde-
mes volna irnunk. S ha mégis elöfordul valami, ren-
des tudósitónk megirja nekünk.

Csalfa. Galgócz. Arról a legujabb rendeletröl
nem tudunk semmit, ez azonban még nem jelent any-
nyit, hogy az egyáltalán nem is volna. Mi nem kisér-
hetjük figyelemmel ezeket a dolgokat, hanem csak lesz
ott valami hivatal, ahol megtudhatja, hogy köteles-e
adót fizetni ?

B. F. Tisza-Füred. Kincstári segélyt csak akkor
kap, ha a honvédséghez helyezik át. Egyébként van-
nak ezredek, melyeknek ily alapjuk van, a kérdés tehát
csak az, hogy ön melyik ezred állományához tartozik.
Az öt krajczár a szegényeké.

B. B. Töke-Terebes. Kérdésére a napokban fo-
gunk felelni.

K. J . Nyiregyháza. Ad 1. A képviselöház volt
elnöke és alelnökei valamennyien képviselöi voltak,
egy-egy kerületnek. Ez egészen rendén is van. Szavaz-
hatnak és beszélhetnek ök is, mint bármely más kép-
viselö, s ez természetes is. Persze, akkor nem, amikor
elnökölnek. Ád 2. Az "Országos Hirlap" képviselöházi
tudósitója csakugyan az, akit ön gondolt.

17737. számu elöfizetö. Asszonyfa. Elsö leve-
lét nem kaptuk meg. Forduljon kérdésével a községi
jegyzöhöz, aki ismeri ezeket az apró-cseprö rendelete-
ket. Mi nem tudunk kérdésére megfelelni, mert az
ilyen dolgok kikeresése igen sok idöt vesz igénybe.
Más kérdéseire szivesen adunk választ.

P. Ö. Török-Szent-Miklós. Tessék, megirni,
hogy mit küldött abban az ajánlott levélben. Majd ha
ezt megtudjuk, akkor intézkedünk.

—r. —f. Jászberény. A felsös kaláberben a
négy felsö jobb a négy tizesnél. Az alsósnál forditva.

K. A. .Héviz. Melyik nagyobb, erösebb, maga-
sabbrendü érzés: a szerelem-e, vagy a szeretet ? Olyan
kérdés ez, amelyre határozott feleletet senki sem tud
adni. És nem' is lehet. Elsö sorban azért nem, mert
nincsen olyan anyaszülte ember, aki ennek a két ér-
zésnek a mesgyéjét meg tudná találni. Ki tudná meg-
mondani, hol kezdödik a szerelem ? És ki tudná, ezt az
érzést ugy elválasztani a szeretettöl, hogy meg lehetne
állapitani mind a kettönek a mértékét? Hatalmasak és
magasrendüek egyformán, de hogy milyen arányban
állanak egymással, arra nincsen mérték. A szerelem.
— mint egy orosz költö mondta — erösebb, mint a
halál, de a szeretet sem gyöngébb am a szerelemnél!
Kár ezen vitatkozni. Ugy sem gyözhetik meg egy-
mást soha.

K. Deák-ntcza. Hamburgnak önálló törvény-
hozó testülete van: a városi képviselö-testület. A né-
met szövetségtanácsban több képviselöje is van. Jogai
természetesen szélesebbkörüek, mint a többi városoké,
lévén Brémával és Lübeckkel egyetemben szabad vá-
ros, amely épen annyit reprezentál, mint bármely né-
met fejedelemség. A város feje a polgármester. A kor-
mány — Staatsgewalt — két testületnek, a szenátus-
nak és a polgárság választottjainak kezébe van letéve.
Törvénynyé csak az lehet, amit mind a két testület jó-
váhagy. Katonai szempontból Hamburg az 1867-ben
kötött egyezség értelmében Poroszország kiegészitö
része. Egyébként mindenben autonom jogkörü.

B. F. Orosháza. A taxátive nem görög, hanem
latin eredetü szó. Minden körülmények közt taxative,
sohasem, texative.

Kaszinó. Poprád. Hogy miért tiltotta el Poprád
város képviselö-testülete a házalást (pláne száz szava-
zattal!) azt nem értjük. Lehet, hogy valami specziális
oka volt rá, amiröl mi itt nem tudhatunk. Hogy a mi?
nisztérium jóvá fogja-e hagyni ezt a szabályrendeletet,
azt sem tudhatjuk. Mi inkább csak a magunk dolgai-
ról, tudunk, mint a minisztériumok titkairól.

J . A.Vép. Sajnáljuk, de az egész sorsolási
jegyzéket nem. közölhetjük. Tessék megirni a számokat
levélben, s mi a számok megemlitése nélkül fogunk
kérdésére megfelelni. Másképen nem lehet a dolgot
elintézni.

Z. G. Nagy-Perkáta. Mükedvelöi elöadásra al-
kalmas rövidebb darabok: Muraitól "Huszárszerelem"
és "Virágfakadás" Bércziktöl "Bálkirálynö", Kabos
Edétöl "A holló" Buckstnetöl"A csiszolatlan gyé-
mánt", Almási Tihamértöl "A rendelö óra", stb. Ezek
közt okvetetlen találhat alkalmasat.

S. L. Nyitra. József föherczeg családi szine a
Habsburg-házé: sárga és fekete. Klotild föherczegnöé
a szász-Koburg család egyik ágáé: zöld és fehér.
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KÖZGAZDASÁG.
A bankkimutatás. Az osztrák-magyar bank

legutóbbi fötanácsának ülésén a vezértitkár tudva-
levöleg bejelentette, hogy további kamatlábemelés
szükségessége nem forog fenn. Ezt bizonyitja a
bank állapotáról ma megjelent kimutatás is. E
szerint e hó 15-én a bankjegyforgalom 695.368.000
forint (— 4.882,000 forint), az érczkészlet 492.628,000
forint, (+6.832,000 forint), a váltótárcza 213.276.000
(—2.606.000 forint) és a lombardüzlet 30.307,000
forint (+ 622,000 forint) volt. AZ adóköteles
bankjegyforgalom 222,000 forintot lett ki, tehát
382,000 forinttal csökkent.

A tiszavölgyi társulat ma délelött tiz érakor
tartotta évi közgyülését gróf Andrássy Aladár el-
nöklése alatt a vármegyeház nagytermében, az
érdekelt társulatok nagy részvétele mellett. Jelen-
voltak a földmivelési minisztérium részéiröl Kvassay
Jenö és Rakovszky György osztálytanácsosok. A
belügyminiszterium részéröl Kalitka László, a
pénzügyminiszter kiküldötteként Bemedicty Béla
miniszteri osztálytanácsosok. Képviselve voltak a
kövelkezö társulatok :

Alsó szabolcsi: gróf Dezseöwffy Aurél
Aranka vidéki: gróf Nákó Kálmán.
Bátsi : Mikoskavits Kálmán.
Beregmegyei: Harsányi Menyhért.
Berettyói: Kovács Béla és Tatay István.
Bodrogközi: gróf Majláth József.
Csongrád-sövényházi: Kovák József.

Felsö-torontáli: Rónay Jenö föispán, Tallián Béla
országgyülési képviselö.

Közép-tiszai : gróf Szapáry Gyula.
Nagybecskereki: Papp Géza országgyülési kép-

viselö.
Nagyréti: Rohonczy Gida országgyülési kép-

viselö,
Sebes-körösi: gróf Csáky Lajos.
Sövényháza-szegedi: dr. Lázár György.
Gróf Szapáry-Váradi: doktor Gosztonyi Mihály

egyetemi magántanár.
Felsö fehér-körösi: báró Solymossy Lajos, vala-

mint a felsö-szabolcsi, gerje-perjei, heves-szolnok-jász-
vidéki, hortobágy-berettyó vidéki, hosszufoki, ivánfenéki,
körös-tisza-marosi, mezötur-mester szállási, nyirviz-sza-
bályozó. Sebes, kecske-kecskeméti, tiszakörös-zugi,
török-becsei, ujszeged-vedresházi, ecsédi láp-lecsapoló,
és a szárazéri társulatok képviselöi.

Gróf Andrássy Aladár elnök megnyitja a
közgyülést s üdvözli a társulatok megjelent kép-
viselöit s egyben felkéri Tallián Béla és gróf Maj-
láth József társulati képviselöket a mai közgyülés
jegyzökönyvének hitelesitésére. — Az évi jelentés,
melynek felolvasását a közgyülés mellözni kivánta,
a többi között felemliti a társulatokra nézve nagy-
fontossággal biró és már többszörösen sürgetett
telekkönyvi betétszerkesztési intézmény életbelép-
tetését s hogy a jelen év folyamán e munkala-
tokat a szegedi, hódmezövásárhelyi és az ezzel
kapcsolatban álló vidékeken már tényleg meg-
kezdették; minthogy azonban a betétszerkesztés sike-
res kivitelében technikai akadályok merültek fel, az
1886.éviXXIX.ésl889. XXXVIII. törvényczikkek mó-
dositása válandott szükségessé és ezért ennek 32.

s 33. szakaszainak hatályon kivüli helyezését rendelte
el az igazságügyi kormány. A T i s z a v ö l g y
p é n z ü g y e i r e vonatkozólag kiemeli a jelen-
tés, hogy a közös tiszai alap teljes megszüntetését
rendelte el a pénzügyi miniszter és annak 391.055
forint 39 krajczárnyi tartalékalap-maradványát az
illetö érdekeltek között felosztották. A fenálló kü-
lönféle kölcsönök konverzióját illetöleg felemliten-
dönek véli, hogy a Magyar Földhitelintézet ujabban
4-százalékos szabályozási és talajjavitási kölcsönt
bocsátott a társulatok rendelkezésére, melyböl ed-
dig mintegy 30.944.300 forintot vettek igénybe s
melyei együtt a társulatok adóssága 37,859,702
forintot tesz. Az 1896. évi országos kiállitás VI/17
alcsoportjának elnöke gróf Majláth József az iránt
kereste meg a központi bizottságot, hogy a vizépi-
tészeti kiállitásnak költségfedezetéböl fennmaradt
3496 forint és annak idöközi kamatait az 1900.
évi parisi kiállitásra küldendö szakközegek támo-
gatására forditsa, mihez a bizottság készségesen
hozzájárult. A jelentést a közgyülés tudomásul
vette, valamint az 1897. évi zárszámadást és az
1899. évre szóló költségvetési javaslatot is.

Ezek után megejtették az alapszabályok ér-
telmében kilépö temes-bégavölgyi érdekeltséghez
tartozó központi bizottsági rendes és póttagok
helyébe választandó tagok választását, mely alka-
tommal a lelépö Babics József, báró Liptay Béla,
és Csávossy Béla ujból megválasztattak egyhangu-
lag. Ezzel a közgyülés véget ért.

Szinházi müsorok.

Kedd A nagy Galeotto

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap d. u.

Este

Nemzeti Szinház

Crampton
mester

Az agglegények

Az ember
tragédiája

M. kir. Operaház

Arden Durand és
Durand

tekenösbéka

Bibliás asszony B. A. L. E. K.

Az édes

Paraszbecsület
Bajazzo

Az aranyember A házi tücsök

Családi örömök

A tekenösbéka

Mozgó
fényképek

Aeneas papa

Lumpáczius

Baba

Az unatkozó
király

Fala rossza

Magyar Szinház Vár Szinház

A gésák

B. A. L. E. K.

Arany-
lakodalom

A gésák

B. A. L. E. K

Rejtett
boldogság

Köbányai Király-Sörfözö
dr. Korányi és dr. Kétly egyetemi tanár

gyógyczélokra ajánlott
urak által

"Góliát-Malátasöre
idegbajokban, vérszegénységnél, emésztési zavarokra

gyengeségnél stb. kiváló sikerrel
Legkellemesebb üditö-ital.

Megrendelhetö a gyári irodában
városi irodánkban,

illusztrált levelezö-lapok
bármilyen egy vagy több fénykép után

100 drb. 3 frttól \
1000 d r b . . . . . . . . . 10 frttól / «^l^*-

uj felvételért külön 1—2 frt számittatik.
Alkalmas karácsonyi ajándéknak,

vagy ujévi üdvözletnek.

KURZWEIL FRIGYES
fényképész

V. ker., Dorottya-utcza ff. sz.

Kávé-magazin

ÉS

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

peströl vagy Fiuméból.
41/2 kiló Kuba kávé . . . 6 frt. 50 kr.
41/2 kiló Mocca kávé . . . 6 frt. 50 kr.
41/2 kiló Java kávé . . . 6 frt. 50 kr.
41/2 kiló Gyöngy kávé . . 6 frt. 80 kr.
41/2 kiló Portoricco kávé . 5 frt. 80 kr.
1/4 kiló Császár kev. tea 1 frt. 55 kr.
1/4 kiló Törmeléktea . . — frt. 95 kr.

egyes fajokat külön vagy vegye-
sen is küld

Budapesten, VII., Rottenbiller-u 4.
Telefon 61—75.

Átmeneti-raktár FIUME.

W WWW ^ j ^ » i ^ | n s j < v * p i ' ^ ' m r i < | p ^ ^ < ^ j

Nagy bolthelyiség
a József-körut legélénkebb helyén

azonnal kiadó.
Czim a kiadóhivatalban.

gyári irodákban Köbányán, vagy a fényképész azonnal kiadó
ban VII., Kertész-utcza 40. V. ker., Dorottya-utcza 11. sz. . Czim a kiadóhivatal

Hogy nyerte Csillag Anna asszony hosszu haját?
Anna asszonynak egészen rövid, csak 30 czm. hosszu haja volt Hogy még több meggyözödést szerezzen róla. Csillag Anna az

idegbántalmai nagv szenvedést okoztak neki: e baj következtében adott e kenöcsböl és csodák csodája, a kenöcs sohasem tagadta
kihullott: ekkor az a véletlen jött közbe, hogy öt megszólitá s mindennütt a legfényesebb eredményei voltak, amelyek öt an

Csillag Anna asszonynak egészen rövid, csak 30 czm. hosszu haja volt
és fejének idegbántalmai nagy szenvedést okoztak neki: e baj következtében
haja teljesen kihullott: ekkor az a véletlen jött közbe, hogy öt megszólitá
egy polgárnö, aki Csillag Anna iránti részrétböl azt kérdezte töle: "Mi tör-
tént veled, gyemekem, miért vagy ugy leverve, mondd el nekem a te szenve-
désed okát, én jó asszony vagyok, segitek rajtad". Ez rögtön arra inditotta
Csillag A n n á t , hogy a jó asszonynyal mindent közöljön, amire" a polgárnö
ezt mondta: "Nézz rám, gyermekem, én ma 85 éves vagyok; láttál te már
az életben olyan hajat az én koromban, amilyen nekem van, ugyebár nem.
Hogy honnan van ez, mindazt el fogom neked mondani, de nagyon kell figyel-
ned rá. Én egy kenöcsöt csinálok neked, amelyet te ugy fogsz késziteni, ahogy
én azt megmutatom neked ; ez növényekböl és füvekböl áll és azt fogod min-
dennap használni s már az elsö nyolcz nap mulva nem maradhat el a biztos
siker."

És ugy volt. Csillag ANNA megtanulta a titkot s az általa mondott növé-
nyekböl kenöcsöt készitést magának, amelyet mindennap használni kezdett
és a 8-dik napon föfájása egészen elmult, a hajkihullása teljesen megszünt, igy
tehát oka volt a legnagyobb örömre, mely öt arra inditotta, hogy tovább
használja a kenöcsöt és l4 havi használat után elérte Csillag Anna asszony
az ö hossza, óriás Loreley haját, amely ma már több, mint 1 m. és 85

Mialatt Csillag Anna asszony az általa készitett kenöcsöt csak önmagá-
nak használta, több hölgyismeröse jött hozzá, akiknek hasonló fájdalmaik
voltak és öt megkérdezték, hogy mikép kapta az ö szép hosszu haját.

Hogy még több meggyözödést szerezzen róla. Csillag Anna az ismeröseinek
adott e kenöcsböl és csodák csodája, a kenöcs sohasem tagadta meg hatását
s mindennütt a legfényesebb eredménnei voltak, amelyek öt arra inditották,
hogy a nagyrabecsült közönségnek a kenöcsöt hozzáférhetöbbé tegye, mert ez
jótétemény, amelyet Csillag Anna asszony csak oly módon gyakorolhat, hogy
kenöcsét tégelyenkint 50 kr., 1, 2, 8, és 5 forintért mindenkinek hozzá
férhetövé teszi melynek központi gyári raktára B é c s , I., S e i l e r g a s s e 7.
sz. a. van. Csillag Anna asszony haj- és szakálnövesztö kenöcse a legmagasabb
körökbe is bejutott és mindenfelöl a legnagyobb dicséretekben részesült, ugy,
hogy fejedelmek, föherczegnök és a legnagyobb diplomaták is indittatva érezték
magukat, hogy neki a szép és hasznos találmányért dicsérö iratokat küldjenek.
ugyszintén az egész müvelt világ által is beküldetnek mindazok részéröl, akik
a Csillag Anna-féle kenöcsöt felhasználják.

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

Mindenki, aki még nem szerezte meg a kenöesöt, vegyen egy
tégelyt belöle, hogy annál hamarább meggyözödhessék annak
igazi hatásáról és meg van róla gyözödve Csillag Anna asszonyt
hogy mindazon hölgyek és urak, akik ezt megrendelik, meleg kö-
szönetnyilvánitásban fogjak öt részesiteni.
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SZINHÁZAK.
Budapest, 1898. hétfö, deczember 19-én.

MAGY. KIR. OPERAHÁZNEMZETI SZINHÁZ.
Évi bérlet 224. Havi bérlet 18.

Clémenceau.
Szinmü 5 felvonásban. Irta Du-
mas sándor és D'Artois Amand.

Személyek:
C3tJ-TrLe-rrp-^7zr.p Prieil*? K-
Qézie3.ci'.-aa. d Mihályfi

Elza, teüUTa M-árkós E.
Voiaov Szergej Hürváth
FrBneois Toth
Lésp<ercnné irzicsvavné

Kezdete 7 órakor

Zárva.

VÁRSZINHÁZ.
&'agr tériét 34. Havi bérlet 10.

A Cremonai
hegedüs.

Opera 2 fcépben. Szövegét irták:
C.cré-3 és oeaaclair. forditotta

Abriiryt Emil. Zenéjét szerzö
Hubay Jen*.

Szemtivek:
Ferrari Taádeo

tia. idro
Glarnina, leánya
*. podaati

Utána :

Várady
Beck _
Arányi
Btattorbaaer
Mihályi

Coppélia.
EaHet 2 felvonásban.

Eezdete 7 órakor.

VIGSZINHÁZ.

847. szám. 847. szám.

Családi örömök.
Vigjáték 3 felvonásban. Irta£
•Maurice HennequLu. Forditotta:

Góth Sándor.
Személyek:

Thxb aadiére-né
Annette
Da Terillac Adrien.
De Terillac Báró
De Céricourt gróf
Angéla
üeodufe

Hegedüs
Nikó L.
Varsánvi
Góth
Gál
Szerémy
Hettyei A.
Gyöngyi

Kezdete 7 és fél órakor.

NÉPSZINHÁZ.

Az unatkozó
király.

Spanyol operette 3 felir-
fcal. Irták iügueli Sanras
és Vitai A23. FaniitottáÜL
E. és K M esi 5. Zmxéiét s

Szméliyek:
A király F . Hegyi A.

A tengertLaiiy S
A p'-"!? Tffrirg-nTi nfcrtpr
A PePi;-YiT""m|t

£^y kapitán.y
Eif? tiszt Eeaediida
Juan, tanvásgazáü Hanritiii
Maria, a telüaége M. Csaiai
A falu birkái
Rdsa rofcuaat
Jeremüi rufcana
A némel: követ
Az angol követ

Kezdefa % á

M. Csai
Kiss 5L
Z. BinfiT G-

d

MAGYAR SZINHÁZ,

Aranylakodalom.
1848—1898.

Látványos 3*iTr!TiVrTii | á ié&

Tiktar. Zenéiét
Fekete J.

Kezdete %.? örat ar.

KISFALUDY SZINHÁZ.

Folt, a mely tisztit.
Drámi 4 felvanásiiaii. — t t a :
Ee£tegssrai.y J- Spaaiycdl raeds-

Keziieta T örsiiac

Szinházi müsorok a 7. oldalon.

Belégzési kurák
orr-, gége-, torok- és mellbetegeknek, gtoiehm*bmrg$. a t a t e ÉM>-

rint bexendezett

belégzési intézet József-körut 10.
S r . Z iS to gleicixenierji -fördöorros szakszem rezstÉse
FelTétei 10—12 és 3—4-ig. A felvett beteget x knxilt a na

mely

kávéház
A m. kir. honvéd-zenekar

a karmester személyes vezetése mellett

8 órakor. Szabad bemenet.

Az uri közönségnek
legjobban ajánlom

rubabérleti rendszeremet
Deutsch F. Károly, Andrássy-ut

AVIS.
Jól és olcsón

csak az vásárol, ki a vételnél
nem az árat, hanem a gép minö-

ségét tekinti.

A v i l á g h i r ü

Wheeler-Wilson- és Singer-gépet
csinos kiállitásával és diszes butoraival ajánlom.

Azonkivül nagy raktár olcsó családi Singer-varrógépekben,

27 forinttól 120 forintig,
teljesen zajtalan járással. — kaphatók:

Herbster Károlynál
Budapest, Károly-körut 9 . szám.

ORSZÁGOS HIRLAP Hétfö, deczember 19.

Ifj. Nagel Ottó
könyvkereskedésében

Budapest.

2. sz.
nagy választékban

kaphatók
r i f

ujévi
ajándékoknak

alkalmas

képes-ésmeséskönyvek
ifjusági iratok. diszmüvek

Bárhól é s bárk. által hirdetett könyvek
nálam kaphatók.

Vidéki megrendeléseket azonnal eszközölök.

Könyvárjegyzék ingyen.

Bel- és külföldi

hires gyártmányu
zongorák,
pianinók és

legdusabb

a Zenepalotában

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

Zongora-termek

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

Magy kölcsönzö intézet
Zoagorahawgolási és karbantartási évi
bérletek a fövárosban. Egyszeri hangolás

2 frt- Javitások pontosan teljesittetnek.

Millió betegnek e szer már segitett
Kifolyások ellen

a. SCHHEZD£B-féle

Santal-Capsulák
a legbiziosabbak.

S eap aisli teijssen 2kisyógyiianai(urak-
ná! nökréi' mlnócncsniü hasycsöfolyá-
<£ÉSI, liisgöpiléát, feLérfoiyásf, idegbajt,
anyaicébiájdaima'. E capsulák- hatá-
iutban IL-iüimiiihaJalSanok. Ezy doboz
Éra 2 frt 50 kr. Ore:r makacs betesseg-
cé; egy dctoz 4 irt icrmcalve; Egyedüi

kapi.aió posta utján:

Schneider József

Resicza, Fö-utcza 11.
t i t 9t--.t

(Déimsgyarország.)
* suel;«tt ttrtcnlk. ' ~J

huzásra érvényes ujságirók sorsjegye!
ára csak

X korona.

Fönyeremény

korona ért.

5 nyeremény á 2 0 . 0 0 0 kor. stb. stb.

Elsö huzás

visszavonhatatlanul
már jövö hó 4-én.

Hegrendeléseket pontosan teljesit:

A Budapesti ujságirók Egyesületének
•sorsjáték kezelösége

IV., Kossuth Lajos-utcza I. sz.

Schuk Jakab
A m. kir. szab. osztálysorsjáték föelárusitója

Budapest, V., Hárfa Valéria-utcza 19.

B. és Társa
A m . leir* szab. osztálysorsjáték föelárusitója

Budapest, IV., Károiy-körot 10. sz.


