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Nem sikerült...
Még ezen az oldalon megkezdjük

és számos hasábon keresztül folytatjuk
mindenféle nyilatkozatok közlését Jegyzö-
könyvek, nyilt levelek, bizalmas levelek.
nyilatkozatok jönnek egymásután. Kevés
mondanivalónk lesz hozzájuk, csinján
bánunk el velük, mert becsületröl lészen
szö. Arról pedig csak nagyon finoman
lehet beszélni, mint az asszony-erény-
röl. Vagy legjobb nem is emliteni.
mert amikor szö esik róla, már hiba
van benne.

A miniszterelnök és Horánszky Nán-
dor ügyéröl nemcsak ebböl az -érintett
szempontból nehéz szólani. Nehéz róla
beszélni azért is, mert ehhez édes ha-
zánk zengzetes nyelve nagyon is sze-
gény. Nincsen elég szó és '"fogalom a
szótárunkban. Mindjárt az elsö monda-
tot per absolute nem tudjak megfogal-
mazni. Hiába próbálgatjuk az ismert mó-
dokon :

"Horánszky Nándor ma segédei ál-
tal . . . és nem megy tovább. Azt akar-
juk irni, hogy provokáltatta Bánffy Dezsöt,
de ezt nem lehet irni, mert nem igaz.
Nem provokáltatta a szó ismert értel-
mében. "Elégtételt kért?" . . . ez sé
igaz. Nem kért elégtételt. -A lovagiasság
utjára terelte az ügyet?" . . . szó sincs
róla. "Párbajra hivta ki?" . . . nem
igaz.

Hát mit csinált Horánszky?
Egyszerüen letért a sablonok unott

mezejéröl. A saját ügyének egy saját
külön elintézési módot eszeit ki. Valami
olyat, amiröl még senki se hallott ebben
a párbajos országban, senki se irt az
ezernyi kodexekben. A jegyzökönyv
szerint ezt az uj módszert feltalálója
"fegyveres megtorlás"-nak nevezi s kü-
lönös ismertetö jel gyanánt csak annyit
lehet a különféle irásokból kiböngészni;
hogy az ujfajta lovagias elintézés olyan,
amely se nem lovagias, se nem el-
intézés.

A dologról egyelöre bajos kritikát
mondani. A. repülögépröl se tudunk vé-
leményt mondani, mert még azt se lát-
tuk: a pilafról se, mert még olyat se
ettünk. A jogászbál után, amikor a leg-
több affaire szokott keletkezni talán in-
kább módunkban lesz az ügyröl be-
szélni. Ha fölkapják és a gyakorlatban
kellökép kipróbálják, akkor bizonyosan
jó. S akkor Bolgár Ferencz irhat uj
könyvet a lovagiasság szabályairól, mert
a régi már elévült.

Az uj módszernek egyik kritikája
már benne van Horánszky Nándor se-
gédeinek (helyesebben fegyveres meg-
torlási megbizottainak") a felükhöz inté-
zett levelében. Ebben azt olvasuk, hogy:
. . . "megbizásodnak eleget tet tünk

n e m s i k e r ü l t , mert báró Bánffy
Dezsö ur megbizottai csakis lovagias el-
intézésre voltak hajlandók- . . . Eh-
hez pedig hozzájárulni nem akartak.
Miért? Az elintézés ellen volt kifo-
gás, vagy a lovagiasság ellen ? Vagy talán
Bánffy személye ellen? Ez lehetetlen. A
segédek akkor el se fogadták volna a
megbizatást, vagy ha már elfogadták,
akkor megmondták volna nyiltan és vagy
becsületbiróságot kérnek, vagy maguk
elitélik Bánffyt. Kern olyan embereknek
ismeri öket az ország., akik rejtett sza-
vakkal, titokzatos kifejezésekkel sértenek.
Meg aztán, ha a maguk nézetét, véle-
ményét, elhatározását fejezik ki, nemcsak
világos szóval, egyenes beszéddel, teszik
ezt. de nem is mennek tárgyalás közben
ujabb utasitásért a felükhöz.

Az ujfajta megtorlási eljárás (vagy
mondhatjuk el nem járásnak is) tehát
tisztára a Horánszky találmánya, mint a
huszonnégyszázalékos kvótakulcs. Hogy
mit jelentsen, aziránt még nem vagyunk
tisztában. Láttunk már párbajokat ebben
az országban, 'ahol a felek szó nélkül
összemérték a kardjukat, vagy lövöldöz-
tek egymásra. Hallottunk már olyan ese-
tekröl i,. ahol a sértö fél azzal ment. a
viaskodásba, hogy ö csak "kiáll", mert
akit megsért, azzal megverekszik, még
ha nem tartja is lovagias embernek.
Volt már olyan eset is a párbajok tör-
ténetében, hogy az egyik vagy másik fél
lovagiassága aggályossá vált és becsület-
biróság döntött a dologban. Gyakori eset
az is, hogy a sértett egyáltalában nem
provokál, hanem vagy zsebre-teszi a
bántalmat, vagy a biróság elött! keres
orvoslást.

De olyan eset 'még nem volt soha
(s valószinüleg nem is lesz több), amely-
ben a sértett fél kér ugyan elégtételt,
de kiköti, hogy az ne legyen lovagias.
Csak megtorlás legyen. Mit jelent ez a
szó, hogy megtorlás ? Visszaadása egy
sérelemnek. Megbüntetése a bántalmazó-
nak. A "fegyveres megtorlás" tehát a
szószerint való értelmében olyan párbajt
jelentene, amelyben csakis Bánffynak
szabad megsebesülnie. Mert ha Ho-

ránszky kapna sebet, "Fegyveres rá-
duplázás—nak kellene az esetet minösi-
teni s az már nem érvényes.

Egyébként a segédek, mint tulnan
látható,napirendre tértek a dolog fölött.
Mi se tehetünk' jobbat. Mondjuk, hogy
el van intézve. Vagy ha jobban tetszik,
használjuk az egyik nyilatkozat szavait, és
mondjuk, hogy n e m s i k e r ü l t . "

De azért bizonyos, hogy van 'egy
pár millió ember, aki a mélyére nézvén
a dolgoknak, azt fogja mondani:

— Dehogy nem sikerült . . . n a -
gyon is sikerült.

Horánszky Nándor ügye.
Már a karácsonyra kiadott lapunkban

megirtuk, hogy Horánszky Nándor, a nemzeti
párt elnöke kijelentette, hogy azért a sértö;
levélért, melyet báró Bánffy Dezsö minisz-
terelnök hozzá intézett, s amelyet már,
ismer az olvasó, lovagias uton szerez elég-
tételt. Tegnap a miniszterelnöki palotában;
gróf Károlyi István és Szemere Miklós
keresték fel báró Bánffyt, akit meg-
bizójuk nevében provokáltak. Bánffy még teg-
nap báró Fejérváry Géza honvédelmi minisz-
tert és Gajári Ödön képviselö kérte fel se-
gédekül, s a négy megbizott estefelé összeült
a nemzeti kaszinóban, ahol az ügyet tárgyalták.

Az affaire-röl és további fejleményeiröl
a legvilágosabb és legautentikusabb képet azok
a nyilatkozatok és jegyzökönyvek 'adják,
amelyek itt következnek idörendben sorakozva:

• (A segédek jegyzökönyve.)

A nemzeti kaszinóban folyt tárgyalásokról a
két fél megbizottai a következö jegyzökönyvet
vették fel:

Jegyzökönyv.

Felvéve a Horánszky Nándor és Bánffy
Dezsö báró urak között felmerült ügyben, Bu-
dapesten, 1898., deczember hó, 25-én.

Jelen voltak az alulirottak.
Gróf Károlyi István és Szemere

mint Horánszky Nándor megbizottai, fegyveres
elégtételt kivánnak báró Bánffy Dezsötöl az
általa Horánszky Nándorhoz intézett levélért.

Gróf Károlyi István és Szemere Miklós,
egyben kijelentik, hogy Horánszky Nándor, ezt
csupán fegyveres megtorlásnak tekinti és tel-
jes cselekvési szabadságát fentartja a politikai
természettel is biró ügy felderitésére.

Gróf károlyi István s; k.
Szemere Miklós s.k.

Báró Fejérváry Géza és Gajári Ödön,
báró Bánffy Dezsö megbizottai kijelentik, hogy
felük Horánszky Nándornak bárminemü fegy-
veres elégtételt adni feltétlenül készen áll.
Kijelentik továbbá, hogy Horánszky Nándor
urnak fenti nyilatkozatában fentartott azt a
jogát, hogy " teljes cselekvési szabadságát fen-
tartja á politikai természettel is biró ugy fel-
deritésére" — az ügy fegyveres elintézése esetén
is — készséggel elismerik. Horánszky Nándor
urnak a megbizottai részéröl jegyzökönyvbe
iktatott ama kijelentésére, mely szerint ö
fegyveres elégtételt " csupán fegyveres meg-
torlásnak tekinti", kijelentik báró Bánffy Dezsö
megbizottai, hogy e kijelentést helyénvalónak
nem tartják. A fegyveres elintézés a lovagias
ügy befejezésének egyik szabályszerü módja
és a sértés megtorlásának egyik lovagias mód-
szere lévén ilyen kijelentés fölvételét a meg-
állapodások körébe részükröl nem tartják meg-
engedhetönek. A fegyveres elégtételt feltétle-
nül megajánlják.

Báró Fejérváry Géza s. k.
Gajári Ödön s. k.

Alulirott gróf Károlyi István és S
Miklós, mint Horánszky Nándor ur megbizottai
kijelentjük, hogy mi feltételekhez az elég-
tételkivánást nem kötjük, de nyiltan kiemel-
jük, hogy csakis fegyveres megtorlást kérünk,
és ezt ily, értelemben nem kapván, ezzel az
ügyet részünkröl befejezettnek tekintjük.

Szemere Miklós s. K.
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Alulirott biró Fejérváry Géza és Gajári
Ödön, mint báró Bánffy Dezső megbizottai ki-

jelentjük, hogy a feltétlen fegyveres elégtételt
fölajánlottuk. A fenti nyilatkozatot annak te-
kintjük, hogy az általunk feltétlenül felajánlott
lovagias elégtételt Horánszky Nándor ur meg-
bizottai el nem fogadták. Ezzel az ügyet báró
Bánffy Dezső urra nézve befejezettnek nyil-
vánitjuk.

Báró Fejérváry Géza s. k.
Gajári Ödön s. k.

(Horánszky segédeinek nyilatkozata.)
Horánszky Nándor megbizottjai a közölt

Jegyzőkönyv egyik példányát a következő levél ki-
séretében juttatták felükhöz :

Tisztelt barátunk!
Azon megbizásodnak, hogy báró Bánffy

Dezső urtól a hozzád intézett levélért részedre
fegyveres megtorlást szerezzünk, eleget ten-
nünk nem sikerült, mert, mint azt a mellékelt
jegyzőkönyvből láthatod, báró Bánfy Dezső ur
megbizottai csakis lovagias elintézésre voltak
hajlandók, ehhez pedig mi, az ismert előzmé-
nyek után, hozzá nem járulhattunk.

Budapest, 1898. deczember 25.
Gróf Károlyi István s. k.

Szemere Miklós, s. k.

(Bánffy segédeinek nyilatkozata.)
A miniszterelnök megbizottjai a következő

nyilatkozattal adták át a jegyzőkönyvet báró Bánffy
Dezsőnek:

Nagyméltóságu báró Bánffy Dezső urnak
Budapesten.

Mélyen tisztelt barátunk !
Horánszky Nándor képviselö urnak előt-

ted Károlyi István gróf és Szemere Miklós
urak utján levélben kifejezett "fegyveres elég-
tétel" kérésére bennünket szólitván fel meg-
bizottaidul, az ügyre vonatkozó jegyzökönyvet
ezennel átadjuk.

Kitünik e jegyzőkönyvben foglaltakból,
hogy mi a te részedről Horánszky Nándor
urnak, mint sértettnek, a tőled Károlyi
István gróf és Szemere Miklós urak levele
utján kért "fegyveres elégtételt" föltétlenül föl-
ajánlottuk.

Bebizonyul továbbá, hogy Horánszky
Nándor ur az ő megbízottait az ügy fegyveres
elintézésére nézve o l y utasitással láttá él,
amelyről a priori tudnia kellett, hogy a tett
föltétel, t. i. hogy s megkért és fölajánlott
lovagias elégtétel "csupán fegyveres megtor-
lás"-nak minősíttessék, részünkről föltétlenül
elutasittatik; ami egyuttal nyilvánvalóvá teszi,
hogy az ily föltételhez füzött elégtételkérés
a magát sértettnek deklarált fél részéről, —
akinek a párbajra kihivás után a fegyver-
választás és párbajmódozatok megállapításán
tul tudvalevőleg más nyilatkozatra joga nincs

— egyértelmü azzal, mintha a fegyveres
elégtétel meg sem kéretett volna.

Fogadd kiváló tiszteletünk és őszinte
barátságunk kifejezését, amelylyel vagyunk!

Budapesten, 1898. évi deczember hónap
huszonhatodikán,

nagyrabecsülő híveid
Báró Fejértárj Géza. s. k.

Gajári Ödön s. k.

(Horánszky nyilatkozata.)
Horánszky Nándor, a nemzeti párt el-

nöke, ma este egy hosszabb nyilatkozatot adott
ki, amelyben pénteki beszéde előzményeit is-
merteti. A nyilatkozat, amely nagyon sok ré-
szében alaposan elüt a pénteki beszédtől
(ezekre alább mutat rá egy tudósitásunk), egész
terjedelmében igy szól:

Nyilatkozat.
Nagyméltóságu báró Bánffy Dezső urnak a

napilapok tegnapi számában megjelent levelére,
melyet hozzám a megelőző napon sajátkezüleg irva.

is megküldött: kötelességemnek tartom a követke-
zőket közölni:

Ő nagyméltóságától 1895. deczember 28-áról
keltezte a következő, sajátkezüleg irott levelet
vettem:

"Budapest, 1895. deczember 28.
Édes barátom!

Ha tudnám biztosan, hogy honn leszel
és senki sem háborgat, ugy holnap vasár-
nap délután 4—5 között felkeresnélek. Vála-
szodat kéri tisztelő barátod.

báró Bánffy Dezső s. k.
Ezen levélre válaszoltam, hogy a kitüzött

időben honn leszek.
Ő nagyméltósága felkeresvén, kérdést inté-

zett hozzám gróf Apponyi Albert ur azon hirlapi
czikkének értelme és czélja iránt, mely a "Treuga
dei" czim alatt ismeretes, mire én lényegileg azon
választ adtam, hogy azon czikk megjelenéséről
előzetes tudomással nem bírván és azt magam is
csak a lapokból olvasván, annak czéljára vonat-
kozólag gróf Apponyi megkérdezése nélkül biztos
választ nem adhatok, de ha óhajtja, hozzá kér-
dést fogok intézni. A beszélgetés természetszerü-
leg kiterjedt a czikknek kombinálható békés ter-
mészetére is. Ő nagyméltósága belenyugodván a
kérdés megtételébe, ezt neki megígértem azzal,
hogy az érkezendő válasz tartalmát véle kö-
zölni fogom.

Gróf Apponyi Albert urtól, aki Eberhardon
időzött, a hozzá intézett soraimra a következö sa-
játkezüleg irt levelet vettem :

"Kedves Nándor !
Ma vett igen érdekes leveledre teg-

napi levelem tulajdonkép már magában fog-
lalja a választ.

Én nem fuziót kezdeményeztem, az
elvi álláspontok gyengítését, — sőt a poli-
tikai küzdelem szünetelését is kizártnak te-
kintem : csupán a gyülölködést akarom ki-
küszöbölni, hogy testvéri indulattal együtt
ülhessük meg a nagy ünnepet és hogy köz-
életünk normális kerékvágásba jöjjön. Ennék
föltételéül, nem én, hanem a dolog termé-
szete a törvényesség helyreállitását tüzi ki.
Erre alkalmas formának tartom, h a :

1. a kuriai biráskodásáról szóló javas-
lat tárgyalását ez ülésszakban feltétlenül
biztosítjuk;

2. ha e tárgyalás alkalmából nem-
csupán a szükséges módositásokat eszkö-
zöljük magán a javaslaton, de abba fel-
vesszük a választási eljárásra, a hivatalos!
tulkapások fékezésére, a névjegyzék elkészi-
tésére, a közegek hatályosabb felelősségére
stb. vonatkozó mindamaz intézkedése-
ket, melyek a választási szabadságot ko-
m o l y a n biztosítják.

Hogy a második pontnak eleget akar-
nak-e tenni, az csak magánál a javaslat-
nál fog beválni. Ma közvetlenül az elsőről
van szó, — és e tekintetben Bánffy nyi-
latkozata — a tegnapiak értelmében —
még némi módosítást, vagy legalább kiegé-
szítést igényel.

Ebből világosan látható, hogy minő
határok közt mozog az, amit akarok és
hogy igen komoly és konkrét dolog.

Egyébiránt szivesen elismerem, hogy
Bánffy nyilatkozatának hangja, söt — némi
fentartással — tartalma is igen előzékeny
és biztató,*) ha tehát ő kivánja, kész vagyok
a dolgot vele privative megbeszélni, még
mielőtt a Házban kifejteném.

Szeretném, ha ebben a megbeszélés-
ben Te is részt vennél.

A viszontlátásig ölel hü barátod
Eberhard, 1896. január 3.

Apponyi Albert."
Gróf Apponyi Albert ur levelének megérkeztét

ő nagyméltóságával tudatván, néhány nap mulva a
következő, aláirás nélküli hivatalos levelet vettem;

"M. kir. miniszterelnökség.
Nagyságos u r !

Báró Bánffy miniszterelnök ur ma reg-
gel haza érkezett. Arra kéri ő exczellencziája

*) Vonatkozás ő nagyméltósága ujévi beszédére.

Nagyságodat, méltóztassék őt ma délután
4—5 közt látogatásával szerencséltetni.

Budapesten, 1896. január hó 8-án."
Ezen levél folytán a kitüzött időben megje-

lenvén, ő nagyméltóságával megállapodtunk, hogy
ő, gróf Apponyi Albert és én, január 10-én este
nálam találkozunk.

A találkozás megtörtént és beható megbe-
szélés tárgyává tétettek a kuriai biráskodásról
szóló törvényjavaslat és az ennek keretébe felveendő
választási törvényre vonatkozó módosítások, ami-
kor is a választási törvénynek ugyszólván jelentő-
séggel biró összes fejezetei megbeszéltettek és a
megállapodás az lett, hogy nehány kívánalom ki-
vételével, mely utóbbiakhoz beleegyezését ekkor
nem is adta: ő nagymóltósága a törvény megal-
kotását kilátásba helyezte és megígérte, hogy eb-
ben az értekemben fog cselekedni és eljárni. Meg-
jegyzem, hogy a millenniumi bókén kivül semmi
más kérdés szóba nem jött és csupán az hangsu-
lyoztatott, hogy ezen alkotás létrehozatalára az or-
szág érdekében törekszünk.

E megbeszélés folytán az értekezés ered-
ményei másnap pontozatokba foglaltatván, ezen
pontozatokat, feljegyzésem szerint, január 12-én
bocsátottam ő nagyméltóságának rendelkezésére.

Gróf Apponyi Albert január 15-én a képviselő-
házban a belügyi tárczánál felszólalván, kifejtette
ezekre vonatkozó álláspontját és kérte a kormányt,
hogy a gyógyulási processus megkezdésére közre-
müködjék, mely alkalommal ő nagyméltóságu fel-
szólalásában oda konkludált, hogy ujévi beszé-
dében Apponyi Albert képviselő urnak kivánságát
vissza nem utasitotta, sőt azt azon korlátok kö-
zött és értelmezéssel, melyet ezen beszéde tartal-
mazott — most is elfogadja, beismervén, hogy az
ország érdekében lesz, ha békés és tárgyilagos
tárgyalások mellett tehetik meg a pártok köteles-
ségeikét, kijelentvén egyszersmind, hogy nézete a
kormányé és reményli, a párté is, mely őt eddig
támogatta. E két beszéd az országgyülésnek január
15-iki ülésére vonatkozó naplójában egész terje-
delemben olvasható.

Január 18-án Széll Kálmán országgyülési
képviselő urtól a következő sajátkezüleg irt levelet
vettem:

"Budapest, 1898. 18/I.
Igen tisztelt barátom! Nagyon leköte-

leznél, ha holnap, vasárnap 11 órakor a
Jelzáloghitelbankban (Nádor-utcza 7.) felke-
resni szíveskednél. Kiváló tisztelettel igaz
híved: Széll."

A tisztelt képviselő urat felkeresvén, közölte
velem, hogy ő nagyméltósága a miniszterelnök ur
a béketárgyalások érdekében óhajt velem találkozni,
minek folytán én haladéktalanul hozzá mentem
a várba.

Ekkor közölte velem a következőket: Mi őt
becsaptuk, azonban ő beleegyezik az inditvány be-
adásába, el is fogja fogadni, de látja, hogyha a
szóban forgó, törvény revideálva és megalkotva lesz,
akkor a kiegyezést a szélsőbal agyon fogja be-
szélni s ebben áll az ő becsapatása. Kijelenti tehát,
hogy ő nem mehet bele abba, hogy végrehajtható
törvényt adjon és a kiegyezés agyonbeszéltetvén,
az a választási agitáczióba belevitessék, ugyanazért,
ha a kiegyezés, melynek létrehozatala még azon
az országgyülésén terveztetett, az országgyülésen
keresztül nem megy, ő egy reformált választási
törvényt el nem fogadhat, hanem valami módon
meg fogja akadályozni annak törvényerőre emelését.
Kijelenti azt is, hogy ha a kiegyezés letárgyaltatik
bona fide meglesz a szentesitett törvény. Ugyan-
ekkor abbeli kivánságát fejezte ki, hogy ezen ki-
jelentését gróf Apponyi Alberttel ne közöljem.

Én sajnálkozásom és az utóbbi kívánság le?
hetetlenségének kifejezése mellett távozván, gróf
Apponyi Albert urral a történteket közöltem és a
reá következett napok valamelyikén, de január
22-ike eiőtt, kieszközöltem, hbgy a képviselőház
miniszteri szobájában mindhárman találkozzunk.
Ami meg is történvén, ő nagyméltósága fentebb
körvonalazott szándékát ujolag is kifejezte.

Gróf Apponyi Albert erre azon szándékát és
óhajtását fejezte ki, hogy meg kellene most már
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találni a módot a szakitásra, hogy e tárgyban is
ujra mint politikai ellenfelek álljunk egymással
szemben: ez pedig csak ugy volna elérhető, ha ő
nagyméltósága a beadandó inditványt visszautasi-
taná, miután a történtek ismerete nélkül senki sem
fogná megérteni a mi eljárásunkat, ha tudniillik a
szakitás kezdeményezése tőlünk jönne. Hogy azon-
ban ezen kívánság kifejeztetett-e általa ő nagy-
méltóságával szemben is, vagy csak közöttünk ké-
pezte megbeszélés tárgyát, erre sem gróf Apponyi
Albert képviselő ur, sem én nem emlékezem.

Gróf Apponyi Albert ur inditványát, mely a
közgazdasági kiegyezések létrejövetele esetén —
nem volt reménytelen — a képviselőház január
22-iki ülésében a történtek után is — benyujtotta
és ezen inditvány, mely a képviselőház irományai
között is látható, a Ház által kinyomattatván, indo-
kolás végett a január 25-iki ülésre napirendre
tüzetett, mely alkalommal gráf Apponyi Albert ur
inditványát kifejtvén, ő nagyméltósága ahhoz azon
kijelentéssel járult hozzá, hogy a Ház mondja ki,
hogy az inditványt tárgyalni kivánja és azt elő-
zetes tárgyalás és jelentéstétel végett a kuriai bi-
ráskodásról szóló törvényjavaslat tárgyalására ki-
küldött bizottsághoz utasitja.

A két beszéd a képviselőház január 25-iki
ülésére vonatkozó naplójában olvasható.

A törvényjavaslatnak további . sorait a kép-
viselőház és főrendiház azon naplói és jegyző-
könyvei tüntetik fel, melyek annak tárgyalására
vonatkoznak, melyekből nyilvánvaló, hogy a kép-
viselőház a javaslatot junius 20-iki ülésélsen har-
madik felolvasásban is elfogadta s ugyanakkor
további tárgyalás végett a főrendiházhoz átkül-
dötte, ahol is, az ennek junius 31-iki ülésében
jelentetett be. Továbbá, hogy ezen javaslat a fő-
rendíháznak csak szeptember 19-iki ülésében tár-
gyaltatott, valamint hogy ezen javaslat a kévise-
lőházhoz némi módositással visszaérkezvén, az a
Háznak október 1-én jelentetett be, amikor is an-
nak kinyomatása elrendeltetvén, érdemileg az többé
tárgyalható nem volt, mért a képviselőház már az
erre következett utolsó ülésében királyi leirattal
feloszlattatott.

Ez a hü tényállás.
A hivatkozott levelek eredetiben nálam meg-

tekinthetők.
Budapest, 1898. deczember 26-án.

Horánszky Nándor."

(Horánszky nyilatkozata a szabadelvü körben.)
A szabadelvü pártkörben a képviselök

meg vannak elégedve a Bánffy-Horánszky-ügy-
nek a közönség részéről való fogadtatásával.
Azt várják, hogy az ügynek — magának a
lovagias ügynek is — a Házban lesz még
folytatása s el vannak készülve arra, hogy
nagy viharok is kerekednek még az affaire-
ből. A párt hangulatából itélve, a viha-
rok ezuttal nem lesznek egyoldaluak, ha-
nem nyomatékosan résztvesz azokban a kor-
mány párt is. Hire járt, hogy Rakovszky hozza
majd fel az ügyet valamilyen formában,
talán holnap napirend előtt. Hangsulyozták,
hogy a "csupán fegyveres megtorlás" magá-
nak Horánszkynak volt a kivánsága. Eszükbe
jutott az embereknek az is, hogy Horánszky
évek előtt Szilágyit is provokáltatta, de akkor
a segédek mindnyájan kijelentették, hogy sér-
tés nem is történt Szilágyi részéről.

A klubban szenzácziót vártak, mert hire
járt, hogy Szemere Miklós és gróf Károlyi Ist-
ván nyilatkozni fognak. Ez azonban nem tör-
tént meg.

Ahelyett megjött a másik szenzáczió:
Horánszky nyilatkozata. Érdekes, hogy e nyi-
latkozat milyen osztatlan megelégedéssel talál-
kozott a pártkörben. Pedig alkalmasint nem
ezzel a czélzattal tette azt közzé a nemzeti
párt alvezére.

Mert mi van a nyilatkozatban? Első
sorban egy csomó levélke, azzal a tartalom-
mal, hogy: jöjjön a lakásomra.

De nem ez a fontos. Az a fontos, hogy
a nyilatkozatban benne van a t e l j e s igaz-
ság, oly preczizitással, hogy — amint Bánffy
maga mondta — ő se tudta volna a tényeket
ily pontosan összeállítani. A miniszterelnökre
nézve persze nem oly fontos egy ily találko-
zás. hogy annak a napját a memoirejaiban
feljegyezze. Horánszky feljegyezte, de ugy lát-
szik c s ü t ö r t ö k ö n n e m o l v a s t a
e l j e g y z e t e i t , mert különben a dátu-
mok a pénteki beszédben is azok lettek volna,
amelyek most a nyilatkozatban vannak kon-
statálva.

A beszédből ugy látszott, mintha Ho-
ránszky azt akarná mondani, hogy Bánffy
akkor állott el a megegyezéstől, amikor
Apponyi és a nemzeti párt m á r e n g a -
g e á l t a m a g á t , amikor ő már nyakig benne
volt a kuriai bíráskodásban és a Treuga dei-
ben. Pedig ma Horánszky ráczáfol saját ma-
gára és konstatálja, hogy

január 12-én történt a megegyezés,
január 19-én lépett attól Bánffy vissza és
január 22-én, tehát B á n f f y v i s z -

s z a l é p é s e u t á n állott elö Apponyi a
kuriai bíráskodással és a békével. Január hu-
szonkettedikig semmisem történt, tehát január
tizenkilenczedike után Apponyinak módjában
lett volna harczot indítani, a kuriai bírásko-
dásra vonatkozó inditványát meg nem tenni
és egyáltalán ugy járni el, mintha Bánffyval
sohse tárgyalt volna. Szószegésről akkor le-
hetne szó, ha Bánffy Apponyinak az első,
engageáló lépése u t á n áll el a megállapo-
dástól, vagy ha egyáltalán nem is jelenti be,
hogy nem tartja kötelezőnek a megegyezést,
hanem azért mégis megbuktatja a kuriai bí-
ráskodást.

S még azonfelül nem is Bánffy buktatta
el Apponyi inditványát, hanem az Apponyi jó
emberei, a klerikális főrendek, akik törölték a
"kanzelparagraphot", a 169. szakaszt a javas-
latból Bánffy azt mondotta, hogy a kiegyezés
előtt nem fogadhatja el a kuriai bíráskodást,
de a 169. szakasz nélkül liberális ember sohse
fogadhatná azt el, mert e szakasz eltörlése
veszedelmes lehet a szabadelvü pártra, és a
függetlenségi pártra, csak épen a klerikáli-
soknak lenne abból haszna.

Igy fogták fel a pártban Horánszky nyi-
latkozatát, amely — ha még oly furcsának
látszik is — határozottan javított a Horánszky
ellen meglevő hangulaton.

A politikai helyzet.
Holnap, minden jel szerint, megint rész-

ben zajos, részben zárt ülése lesz a képvi-
selőháznak. A zajt azok csinálják, akik szok-
ták, a zárt ülést pedig a Horánszky-ügy apro-
pos-jából akarják kérni. A Horánszky-ügy el-
intézési módja ugyan az ellenzéken se tetszik,
valamint hogy a nemzeti kaszinó (amely szin-
tén kitesz egy ellenzéki pártklubot) ma sok olyan
hangot hallott, amely épenséggel nem tartja
szerencsés ideának a "fegyveres megtorlás"
ismeretlen fogalmát. De mindez nem elegendő
ok arra, hogy a holnapi ülés ne légyen vi-
haros. Sőt arról is hallottunk beszélni, hogy
nehány intransigens ugy nyilatkozott, hogy a
miniszterelnököt inzultálni fogják. Noha kép-
telenség magyar emberről, akit lovagiasnak

tartanak, ilyen dolgot feltenni, regisztráljuk a
hirt, mert szó folyt róla.

Itt egyben megemlítjük (az általános vé-
lemény teljesebb ismertetése kedvéért), hogy
egy főrangu igen magas állásu katonatiszt ma
este igy nyilatkozott a Bánffy-Horánszky-ügyről:

— Igazán különös, hogy akit első
Ferencz József. Európa leggentlemanebb ural-
kodója első tanácsosának tart és kézszori-
tással fogad, azzal Horánszky Nándornak de-
rogál a kardját összemérni. Már most kinek
van igaza ? Melyik vonja le ebböl a konzek-
vencziákat ?

*
A mai nap egyebekben soványabb poli-

tikai hireit itt foglaljuk össze ?
(A kormány üdvözlése.)

A selmeczbányai szabadelvü párt végrehajtó-
bizottsága dr. Stuller Gyula elnöklése alatt ülést
tartott, amelyen a tagok t e l j e s s z á m m a l
vettek részt. A végrehajtó-bizottság a párt nevé-
ben egyhangulag bizalmat szavazott a kormánynak
s a következő táviratot küldte el:

Báró Bánffy miniszterelnök urnak.
A selmeczbányai szabadelvü párt végrehajtó-

bizottsága mai napon tartott ülésében teljes bizal-
mát nyilvánitja nagymóltóságod iránt, s elismerés-
sel adózván nagyméltóságodnak a nehéz politikai
helyzetben tanusitott erélyes és az ország közér-
dekeit megóvó férfias magatartásáért, a jövőre is
őszinte szivvel kitartást kiván.

Stuller, pártelnök.
Báró Podmaniczky Frigyes urnak, Budapest.

A selmeczbányai szabadelvü párt végrehajtó-
bizottsága üléséből elismerését nyilvánitja a sulyos
politikai helyzetben kitartással küzdő szabadelvü
párt iránt s a jövő férfias küzdelemhez kitartást
és sikert kiván.

Stuller, pártelnök.
Báró Bánffy Dezső miniszterelnököt a teg-

napi és mai nap folyamán még a nyiregyházai,
nagybecskereki, karánsebesi, gyertyámosi és szi-
lágysomlyói szabadelvü párt is táviratilag üdvözölte.

A nagybecskereki szabadelvü párt délutáni
népes értekezleten a kormánynak és a szabadelvü
pártnak hazafias müködéseért köszönetét szavazott,
kijelentvén, hogy továbbra is támogatja a kormányt.
Végül elhatározták, hogy a kormányelnököt távira-
tilag üdvözlik.

Ungvárról báró Podmaniczky Frigyes, mint
a szabadelvü párt elnöke, a következő táviratot
kapta: "Az ungvári választókerület szabadelvü
párti választóinak mai napon tartott igen népes
gyülése a szabadelvü párt iránt teljes bizalmát és
ragaszkodását nyilvánitja és kéri nagyméltóságo-
dat, kegyeskedjék ezt a pártnak tudomására hozni,
Rónay Antal pártelnök. Dr. Virányi Sándor jegyző.

Az ungvári kerület szabadelvü választói egy-
hangulag b i z a l m a t l a n s á g o t szavaztak
képviselőjüknek, gróf Sztáray Gábornak azért, hogy
a kormánypártból kilépett. Báró Bánffy miniszter-
elnöknek pedig bizalmat szavaztak.

(Elnök-választás.)

Holnap vagy holnapután talán már foly-
tatják az elnök-választási vitát a képviselőház-
ban. Ami az elnök-választás napját illeti, azon-
ban, erről még beszélni se mer senki, aki azt
akarja, hogy komoly politikusnak tartsák. Uj-
évig nem lesz a Háznak elnöke, legalább a
mostani kilátások szerint nem lesz. Valamikor
februárban talán elég kegyes lesz a Ház, hogy
megkonstituálja magát.

(Népgyülések.)

A kolozsvári egyesült ellenzék ma a "Re-
doute"-ban népgyülést tartott. A gyülés elnöke
Bend Ferencz volt. Az elnök először is a helyzet-
ről beszélt, amelyet rendkivül aggasztónak mon-
dott. Mig az elnök a helyzetről beszélt, a nagy-
számban jelenlevő szocziálisták folyton kiabáltak:

— Éljen az általános szavazati jog!
Közben pedig telehintették a padlót azokkal

az ismert czédulákkal, amelyeken az áll, hogy:
Nem lesz addig nyugalom Magyarországon, mig

az általános titkos szavati jogot törvénybe nem
iktatják."

Az elnök után Váradi Aurél ügyvéd hosz-
szabb beszéd kiséretében határozati javaslatot ter-
jesztett a gyülés elő, amelyet el is fogadtak. A
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javaslathoz Bartha Miklós is hozzászólt és azzal a
kijelentésével, hogy az általános titkos szavazati
jognak hive, sikerült neki a szocziálistákat elhall-
gattatni. Azt is kijelentette Bartha Miklós, hogy az
ellenzék el van számra az erkölcsi és fizikai ha-
lálra is, de pozicziójából nem enged.

Utána Hentaller Lajos és Barabás Béla kép-
viselők beszéltek. A vidékiek nevében gráf Bethlen
Bálint szónokolt.

Az elfogadott határozati javaslat a követ-
kező: "Mindenekelőtt erős szavakban tiltakozik a
Tisza-lex ellen. Egyben kimondja, hogy a kormány
előrelátásának hiánya és hatalmi önzésének mér-
téktelensége által előidézett jelen válságos helyzet-
ből való kibontakozás első eszközéit abban
látja, hogy a jelen kormány helyét egy más,
olyan kormány foglalja el, mely az egyéni
jogok tiszteletbentartásának, a közszabadságok sér-
tetlenségének és a képviselőválasztások tisztasá-
gának törvény utján leendő biztositását kötelessé-
gének ismeri és az Ausztriával szemben függőben
levő gazdasági kérdéseknek közjogunk épségét nem
érintő alakban leendő megoldását garantálja."

A székesfehérvári néppárttal szövetkezett
függetlenségi párt ma népgyülést tartott, amely
M e s z l é n y Lajos jóizü mókám mulatott Az
intelligenczia és a szavazó-polgárság zöme teljesen
távol tartotta magát ezen, különben teljesem jelen-
téktelen tüntetéstől. K a l o c s a y és M e s z l é n y
képviselőkön kivül egy képviselő sem volt jelen.

*
Eger város ellenzéki polgársága ma délelőtt

nagy népgyülést tartott több ezernyi polgár rész-
vételével. Elnökké Szederkényi Nándort, jegyzővé
dr. Csutorást választották meg. A népgyülés lefo-
lyása alatt mindvégig a legharcziasabb volt a han-
gulat. A szónokok kíméletlenül itélték el a Bánffy-
kormány "alkotmányellenes" tényeit. Alföldi indit-
ványára Szederkényi és Kopácsi beszédei után
egyhangulag elhatározták, hogy a képviselőházhoz
feliratot küldenek.

Temesvárott a délmagyarországi ellenzék
czége alatt ma délután a vigadóban tartott ugyne-
vezett tiltakozó népgyülésen, a szorosan vett ren-
dezőkön kivül alig 15 vagy 20 választó vett részt.
A termet a Bauernverein kerületeiből összetobor-
zott sváb parasztok töltötték meg a feltünő nagy
számban megjelent szocziálista-munkásokkal együtt.

Előre jelezték és fennen hirdették az ellen-
zéki korifeusok ideérkezését, igy többek közt Kaas
Ivor báró, Bolgár és Barabás országgyülési kép-
viselőknek lejövetelét is várták, de közötök
egyetlen egy sem jelent meg. Ezen a népgyülésen
tehát csupán a "helyi nagyságok" szerepeltek.

Megjelentek: Blaskovics Ferencz országgyü-
lési képviselő, a "Bauernverein" alelnöke, dr. Fülöp
Béla ügyvéd és Gabriel József szocziálista betü-
szedő, kik egyszersmind a gyülés szónokai is voltak.

Dr. Fülöp határozati javaslatához, mely az
ismert ellenzéki vádak alapján foglal állást a kor-
mány és a szabadelvü párt ellen, Gábriel a szoczi-
álisták nevében pótlást indítványozott mely az ál-
talános választási jogot sürgeti. Ez kissé zavarba
hozta a rendezőket, végül azonban Blaskovics az-
zal ütötte el a kellemetlen inczidenst hogy azt
mondta ki, miszerint a szocziálistáknak ezt az in-
ditványt körülményesebbenkellett volna megokolniok.

Dr. Fülöp határozati javaslatát elfogadták.
Egyuttal felkérték táviratilag báró Fejérváryt, hogy
foglaljon állást a lex-Tisza ellen és birja r á a ko-
ronát, hogy hallgassa meg a kilépettek véleményét
a parlamenti helyzetről.

*
A kassai ellenzék egy része népgyülést hivott

ma délelőttre egybe. A napirenden volt az általá-
nos titkos választói jog követelése is. A szocziális-
ták külön kiáltványban hivták meg a munkásokat
A kiáltványban többek között ez á l l :

"Kiváltságos u r a k ! T i sokat beszéltek
alkotmányról, mely veszélyben forog, hazá-
ról é s nemzetről, melynek s o r s a sziveteken
fekszik. Sokat beszéltetek m á r azelőtt is róla.
Nem hiszünk nektek ! "

A népgyülésről még az ellenzék intelligens
elemei is távol tartották magukat

TÁVIRATOK.
A Dreyfus-pör reviziója.

Páris, deczember 26. L o e w , a semmi-
tőszék büntető-tanácsának elnöke, m a délután
egy irodatiszt kiséretében a belügyminiszte-
r iumba ment, ahol háromnegyed kettőtől fél-
négy óráig D u p u y miniszterelnök vallomá-
sát vette fel. Miután az irodatiszt eltávozott,
Loew még egy és fél órán át értekezett a
miniszterelnökkel.

Páris, deczember 26. Max R e g i s volt
algiri polgármester a "Droits de l ' h o m m e " egy
czikke miatt L e P i c szerkesztővel kardpár-
bajt vivott, amely kilenczszeri összecsapás
u t á n a felek megsebesülése nélkül végződött.

Páris, deczember 26. A Havas-ügynök-
ség megczáfolja a "Matin"-nak azt a híreszte-
lését, hogy Bard semmitőszéki biró Picquart-
ra l a semmitőszék ülésein kivül érintkezett.

Páris, deczember 26. A semmitőszék
szerdára megidézte Barthout-t.

Angolok Transválban.
London, deczember 26. A Reuter-ügynökség-

nek jelentik Johannesburgból: a mult hétfőn egy
boér rendőr agyonlőtt egy Edgar nevü brit alatt-
valót. A rendőrt kétszáz font letétele mellett sza-
badlábra helyezték. Ebböl az esetből kifolyólag az
angol lakosság tegnap tiltakozó gyülést tartott,
amelyen elhatározta, hogy peticziót intéz Viktória
királynőhöz, amelyben erélyes hangon panaszt
emel a boer rendőrség zsarnoksága ellen és
kéri a királynőt, utasítsa transzváli diplomácziai
képviselőjét, hogy lépéseket tegyen arra nézve,
hogy a rendőr ellen, aki Edgart megölte, teljesen
részrehajlatlanul járjanak el és általában oltalmazza
meg a brit alattvalók életét és vagyonát a rendőr-
ség ellen. A gyülésen a két párt összetüzött és
bottal ment egymásnak. Egy angol önkéntes-őrnagy-
nak letépték a kabátját. Három embert letartóztat-
tak. A burgherek a postaépületbe vonultak és pe-
ticziót adtak át az angol alkonzulnak, aki meg-
ígérte annak fölterjesztését.

A spanyol-amerikai béke.
Washington, deczember 26. Az amerikai bé-

kebiztosok Párisból ideérkeztek és Mac Kinley
elnöknek a békeszerződést átadták. Azt várják,
hogy a szenátusnak a békeszerződést közvetlenül
a kongresszus összeülése után terjesztik elő.

Kréta.
Pétervár, deczember 26. A "Petersburger

Zeitung"-nak jelentik, Erimből hogy a törökül és
görögül beszélő orosz tiszteket fölszólították; hogy
a krétai közigazgatásban hivatalt vállalj nak.

Kánea, deczember 26. Tegnap a távozó ten-
gernagyok tiszteletére bucsulakoma volt, amelyre a
herczegen kivül a törzstisztek és a konzuláris tes-
tület is hivatalos volt. Pottier tengernagy a görög
királyra és családjára, György görög herczegre és
Canevaro olasz külügyminiszterré üritette poharát.

HIREK.
Lapunk mai száma 8 oldal.

— Uj királyi tanácsosok. A "Budapesti Köz-
löny" mai száma szerint a király Koczkár Zsig-
mond zombori közjegyzőnek és Ritter Oltó fő-
felügyelőnek a magyar államvasutak gépgyára,
valamint a diósgyőri vas- és aczélgyár igazgató-
helyettesének, kitünő szolgálatai elismeréseül, a
királyi tanácsosi czimet dijmentesen adományozta.

— A római kongresszus vége. A Ró-
m á b a n egybegyült nemzetközi kongresszus,
m e l y az anarchizmus leküzdése végett léte-
sült, h a t het i tanácskozás után véget ért. A
kongresszus magyarországi képviselője, dr.
Sélley Sándor miniszteri tanácsos tegnap m á r
visszaérkezett a fővárosba.

— Thun grófné temetése. Thun grófnét, az
osztrák miniszterelnök feleségét, ma helyezték örök
nyugalomra a bodenbachi családi sírboltban. A
miniszterelnök és a grófné szülei még egyre kap-
nak részvétnyilatkozatokat: többek közt báró

Bánffy Dezső magyar miniszterelnök is táviratozott
a gyászoló családnak. A mai nap folyamán temér-
dek koszorut tettek le a ravatalra, köztük Mária
Terézia főherczegnőét és Ferencz Ferdinand fő-
herczegét. Lajos Viktor főherczeg maga tette le
koszoruját.

— Bem emléke. A kolozsvári országos
történelmi ereklye-muzeum emléktáblával je-
lölte meg azt a házat, amelyben Bem tábor-
nok lakott, a Kolozsvárra való diadalmas be-
vonulás után. Az ünnepélyen a kolozsvári és
kolozsmegyei honvédegyletek és igen nagy kö-
zönség voltak jelen. Madarász József, a kép-
viselőház ezidőszerinti korelnöke levéllel men-
tet te ki magát elmaradásáért . Madarász József
levele igy s z ó l :

Budapest, 1898. deczember 23., este 5 óra.
Tisztelt elnök ur ! Tisztelt barátom !

Korom, a téli időszak visszatartanak a ha-
zafias ünnepen való résztvehetéstől.

Pedig lelkem vágya lett volna az. Bem
ugyanis 1848-ban, midőn Budapestre jött, László
bátyámmal, a honvédelmi bizottmány tagjával,
aki ebéd után rendesen nálam időzött, megismer-
kedvén, ő is redesen vendégem volt a fekete kávé
szürcsölésénél ugy egy kis óráig, amig fivéremnek
sikerült őt kineveztetni, ami nem ment könnyen,
mert sokan ellenei voltak.

Petőfi Sándor is barátom lévén, értesitettem
őt efelől s néha akkor ő is megjelenvén, nálam
ismerkedett meg Bemmel, aki honvédelmünk ki-
magasló hőse lett.

Isten áldja meg önöket hü megemlékezésük-
ért. Ápolják önök utódai is unokákról unokákra
ez emlékben a szabadság szent lángját, mert a
magyar nemzet természete, jelleme a haladás és
szabadság szereteté.

Isten áldja önöket!
Hü barátjuk és honfitársuk :

Madarász József s. k.
1848—49. képviselő.

Ebben a levélben történeti értékü adat
az, hogy Petőfi Bemmel hol ismerkedett meg.

Az ünnepséggel kapcsolatban hangverse-
nyek és fölolvasások is voltak.

— Plósz államtitkár üdvözlése. Dr. Plósz
Sándor igazságügyi államtitkárt a király nemrég a
Lipótrenddel tüntette ki. A "Belvárosi Szabadelvü
Kör" ennek örömére ma küldöttségileg üdvözölte
őt, mint a kör tagját. A küldöttség szónoka dr.
Rakovszky Géza volt, tagjai pedig dr. Németh An-
tal, Oertzen Ottó, Verchovszky Emil, dr. Papp Jó-
zsef és a belváros több előkelő polgára voltak.

— Castellar nagy beteg. Mínt Madridból táv-
iratozzák, Castellar tüdőhurutban megbetegedett.
Attól tartanak, hogy ebből a bajból tüdőgyuladás
fog fejlődni.

— A németek karácsonya. A "Simplicissi-
mus", ez az erős szatiráju német lap, amelynek
szerkesztőjét, kiadóját és rajzolóját csak nemrég
fogták pörbe felségsértés miatt, karácsonyi számá-
ban pompásan figurázza ki azt a legujabb német
rendszert, hogy minden elejtett szóért, ártatlan
megjegyzésért, mely a császár személye ellen szól
(például, hogy fogalma sincs a zeneszerzésről)
felségsértési pört akasztanak a leglojálisabb polgár
nyakába is. A karácsonyi szám czimképén egy
angyal látható, aki ajándékokkal megrakodva száll
le a városra. A kép alatt ez a szöveg áll: Ünne-
piesen és magasztosan száll le az égből a kará-
csony angyala, hogy békét és boldogságot hozzon
a németeknek. Legnagyobb sajnálatára azonban
senkit sem talál otthon, mert az egész ország be
van zárva — "felségsértésért."

— Kézfogó. Mandel Imre, az "Országos
Hirlap" kiadóhivatalának főnöke, eljegyezte özvegy
Wertheimer Albertné leányát, Margitot, Bécsben.

— Rendjeladományozások. A hivatalos lap
mai száma közli, hogy a király Szerencs János-
nak, a főrendiház elnöki titkárának, sok évi szol-
gálata alatt szerzett érdemei elismeréseül a Lipót-
rend lovagkeresztjét dijmentesen, gárdonyi Neu-
mann Frigyes tőzsdetanácsos, a magyar államvas-
utak gépgyára és a diósgyőri vas- és aczélgyár
felügyelő-bizottsága tagjának a magyar államvas-
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utak gépgyára körül szerzett érdemei elismerésefii
a harmadosztályu vaskorona-rendet dij mentesen és
Róth Pál, a magyar államvasutak budapesti gép-
gyárában alkalmazott főfelügyelőnek a Ferencz
József-rend lovagkeresztjét adományozta.

— Halálozások. Szecsődy József állami fő-
reáliskolai tanár tegnap hatvanötéves korában Te-
mesváron meghalt. — Brezovay László, egerfarmosi
nagybirtokos 23-ikán meghalt. Az elhunyt tevékeny
tagja volt a megyei bizottságnak és két czikluson
át képviselte Deák-párti programmal a mezőkövesdi
választókerületet. — Leövey Antal, Szabolcs vár-
megye volt alispánja, a pozsonyi országgyülés egy-
kori követe és Lövő-Petri egykori birtokosa, aki
hosszabb idő óta postamester volt Vajdácskán,
tegnap hetvenhétéves korában ugyanott meghalt,

— A legelőért. Az aradmegyei Kerek község
lakosait nagy izgatottságban tartja egy rejtélyes
gyilkossági kisérlet. Máris Nikoláj községi bíróra,
mikor ma reggel öt órakor az utczaajtón kilépett,
ismeretlen tettesek egymás után többször rálőttek;
valóságos golyózáporral fogadták. Valósággal csoda,
hogy a birónak komolyabb baja nem esett, bár a
golyók sürün röpködtek körülötte. A lövöldözésre
összeszaladtak a szomszédok, de a merénylőknek
sikerült elmenekülniük. Állitólag azért törtek a biró
élete ellen, mert neki tulajdonitják a község körül
elterülő legelő felosztását.

— Egy fogas szenzácziója. Tévedések elke-
rülése végett: egyszerü ruhafogasról van szó.
Olyan ruhafogasról, amilyen minden jóravaló klub-
helyiségben található, sarokvasba illesztett forgat-
ható fogasról. Összes különössége csak abban le-
ledzik, hogy a N e m z e t i S z i n h á z előcsar-
nokában van elhelyezve, és tegnap karácsony első
napján próbálták ki előszőr. Nehéz próba volt,
rendkivül sok városi és nem városi bunda, gallér,
köpönyeg volt ráakasztva. És nem lévén eme
kényelmetlen helyzethez hozzászokva, megbokro-
sodott, ami néhány sarokvasnak a falból való
utrakelésével és egy sereg jobb sorsra kárhoztatott
bandának a földhözvágásával járt. Rendes szokás sze-
rint előkelőbb házaknál a bunda ilyetén balesete
miatt káromkodni és jajveszékelni szokás. Való-
szinüleg ebből a szokásbél virágzott ki az a
kis szenzáczió, amelynek ma egész nap oly
nagy keletje volt: hogy a fogas romba dő-
lése rettentő pánikot keltett a Nemzeti Szin-
ház publikumában, az emberiség nyöszörgött,
sirt és zokogott. A valóság az, hogy mire
tegnap este megszólalt a csengetyü, a fogas fel
volt támasztva deszkával, ugy, hogy egy telt ház
kabátjait is elbírta volna. Ez a Nemzeti Szinház uj
fogasának tegnap este történt "katasztrófája", ami-
nek képét ma itt-ott még a ruhatáros kisasszo-
nyok szép piros vérével is kifestették, hogy bor-
zasztóbb legyen. A kevésbbé pesszimista lelküek
ugy fogják fel az egész fogas-szenzácziót, hogy az
asztalos, aki a fogast készitette, részvényese lévén
egy budapesti magyar szinháznak, itt is felhasz-
nálta az alkalmat, hogy a publikumot a saját
Tháliája keble felé riasztgassa.

— Rablótámadás egy királyi ügyész ellen. A
fővárosban lézengő csavargók és mindenféle kétes
exisztencziák, ugy látszik, nem méltányolják elég
melegen a munkaszünet intézményét. Sőt ellenke-
zőleg ugyancsak fölhasználják az ünnepeket egy-
egy vakmerő kirohanásra. A karácsonyi ünnepek alatt
két rablótámadás is történt a fővárosban. Az egyi-
ket Rakovszky István királyi alügyész ellen intézték.
Rakovszky tegnap késő este másodmagával a
Zuglóból, ahol látogatóban volt, hazafelé hajtatott.
Mikor a kocsi a hajcsár-utra befordult, a foga-
tot hirtelen két ember megtámadta. Az utonállók
botjaikkal beverték a kocsi ablakát, de mielőtt
még Rakovszkyhoz nyulhattak volna, a kocsis a
lovak közé csapott és elvágtatott a rablók elől.
Az ügyész fogata utközben egy arra czir-
káló lovasrendőrrel találkozott, akinek Ra-
kovszky elmondta a történteket. A rendőr
nyomban a rablók üldözéséhez látott és kérésére
Rakovszky is visszafordult kocsijával. Csakhamar
két suhanczczal találkoztak, akikben Rakovszky
fölismerte támadóit. A rendőr erre egy időközben
odaért társával igazolásra szólitotta föl a két gya-
nus alakot. Az egyik kést rántott és azzal fenye-

getőzni kezdett, majd hirtelen megfordult és elfu-
tott. A rendőr utána vágtatott, de a szökevény át-
vetette magát egy keritésen és eltünt az éj homá-
lyában. Társát, Lökös Lajos, huszonhatéves bor-
bélylegényt letartóztatlak és a rendőrségre kisér-
ték. Kihallgatása során megállapitották, hogy a
másik utonalló Szatmári István, huszonegyéves
foglalkozás nélküli csavargó. Reggelre őt is kinyo-
mozták és az angol-utczai Hubert-féle vendéglőben
el is fogták. Ott is, mikor a rendőrök beléptek a
helyiségbe, kést rántott, de lefegyverez lék és bilin-
csekbe verve vitték be a veszedelmes alakot a fő-
kapitányságra. A két rabló ellen meginditották a
bünügyi vizsgálatot.

Történt ma, mint emlitettük, még egy másik
rablási kisérlet is, és pedig a szerecsen-utczában.
Itt, a 37. számu házban lakik Nemes Erzsébet,
egy rendőri felügyelet alatt levő leány. A leány
ma reggel négy óra felé arra ébredt, hogy, valaki
megzörgette az ablakát. Az utczán egy fiatal em-
bert látott, aki arra kérte, hogy nyissa ki az ab-
lakot. A leány ki is nyitotta egy kissé, mire a
fiatal ember beszédbe ereszkedett vele. Egyszerre
csak az is ismeretlen megragadta a leány nyakát
és fojtogatni kezdte, mire letépve az arany nyak-
lánczát, azzal eliramodott. A leány segitségért ki-
áltott, mire ott termett a közeli rendőr és a me-
nekülő után vetette magát. Az utczasarkon el is
fogta és a kapitányságra kisérte. Ott Bohuslav
Károly vasesztergályosnak mondta magát. Tagadja,
hogy tettét rablási szándékból követte volna el,
azt mondja, hogy részeg volt és igy nem tudja,
mit cselekedett. Védekezését természetesen nem
hitték el és fogva tartották.

— Egy leány gyanus halála. Schifferdecker
József kalaposnak Zsófia nevü tizenötéves leánya
tegnap szüleinek kerepesi-uti lakásán hirtelen meg-
halt. Miután a szemrevaló fiatal leányt az utóbbi
időben egy lélekkufárnő kerülgette, a szülők azt
hiszik, hogy halála ezzel van összefüggésben. Holt-
testét a halál igazi okának megállapitása végett a
bonczoló-intézetbe vitték. A rendőrség az ügyben
szigoru vizsgálatot inditott.

— Abauj-szántói rablóvilág. Abauj-Szántó
vidékét rablótörténetbe tartozó szenzácziók foglal-
koztatják, amelyek egy urasági inas személyéhez.
füződnek, aki kétszer szökött meg a fogházból s
most egy rablóbanda élén rémitgeti a környék
lakosságát. A részletek, az előzményekkel együtt,
itt következnek: Három hónappal ezelőtt az abauj-
szántói csendőrség Korlát községben elfogta Metz-
ner József odavaló földbirtokos inasát, Csákány
Istvánt. Az inast, akinek különféle lopások egész
sorozata nyomta a lelkét, a községi biró lakására
kisérték s mivel attól tartottak, hogy elszökik,
megvasalták. Az éj folyamán az őrizetére kirendelt
csendőrök elaludtak. Csákány a kedvező alkalmat
fölhasználva, kezéről a bilincset leszakította, az
egyik csendőr fegyverét és töltényeit magához
vette, a szoba ajtaját az alvó csendőrökre, kí-
vülről rázárta és megszökött. Napokig keresték
hasztalan, mig végre a kassai törvényszéknél,
a csendőr fegyverével együtt, önkényt jelentkezelt.
A kassai törvényszék erős őrizet alatt átkisértette
az abauj-szántói járásbirósághoz, itt azonban a
fogoly a fogház ablakát kifeszitette s ugy elment,
hogy máig sem tudták kézrekeriteni. A csendőr-
ség azt hitte, hogy a hideg tél majd visszakény-
szeriti az erdőből, de ugy látszik, Csákánynak
nincs szándéka önkényt jelentkezni többé, sőt tár-
sakat toborzott magának s most mint "rablóvezér"
fosztogatja és öleli az embereket. Utolsó gonosz leltét
a mult csütörtökön követte el, amikor bandájának
egyik tagja az erdőfelügyelő fiát mészárolta le és
fosztotta ki. Gutser István abaujszántói erdőfel-
ügyelő ugyanis az erdővidék ellenőrzésére huszon-
négyéves János nevü fiát küldötte ki, mivel neki
más dolga volt Gutser János pisztolylyal volt fel-
fegyverkezve s alkonyatig maradt az erdőn. —
Hazatérőben egy ismeretlen alak állt . az ut-
jába és egymásután kétszer rálőtt. — Az
egyik golyó a nyakán, a másik az arczán ta-
lálta Gutser Jánost, a ki erre összerogyott. Gutser
János, akit nemsokára megtaláltak a hozzátartozói,
még eszméletre tért annyira, hogy a részleteket

elbeszélhette, aztán önkívületbe esett s most a ha-
lállal vivódik. Elbeszéléséből a csendőrség azt kö-
vetkeztette, hogy az utonalló haramia maga Csákány
volt, a következés azonban arra enged következtetni,
hogy nem ő maga, hanem egyik czinkostársa. A
csendőrség ugyanis megsejtette, hogy Csákány éjje-
lenkint be szokott járni szállásra abaujszántói roko-
naihoz. Őrséget állittatott tehát a rokonok hajlékai
környékén. Karácsony éjszakáján, hajnali négy
óra tájban, az egyik őrség a leshelyen észrevette,
hogy két gyanus alak közeledik Csákány egyik
rokonának a háza felé. Az őrség hirtelen elő-
ugrott s igazolásra szólitotta föl a jövevényeket.
E közben az egyik a gubája alól pisztolyt rántott
elő s mielőtt megragadhatták volna, a szájába lőtt.
A lövés annyira szétvetette a koponyáját, ugy,
hogy nem lehet fölismerni. A másik idegen ezen-
közben elmenekült. A csendőrség megvizsgálta az
öngyilkos ruháját és zsebeit, de semmiféle irást
nem talált nála, amely kilétéről felvilágositást
adhatna. A pisztolyról azonban, melylyel az öngyil-
kosságot elkövette, kiderült, hogy azonos a hal-
dokló Gutser István pisztolyával, amelyet tőle az
erdőben elvettek. Ebből következtetik azt, hogy
Gutser támadója és gyilkosa a most öngyilkossá
lett bandita volt. Csákány ismét elmenekült. Ka-
rácsony első napján széleskörü nyomozást inditott
meg az erdőn a csendőrség. Találtak itt egy rög-
tönzött gunyhót, a melyben nagymennyiségü lövő-
szer, reszelő, véső, egész késgyüjtemény s külön-
féle fegyverdarabok voltak. Ezeket a csendőrök
elvitték, de Csákányt még mindig nem tudták
kézrekeriteni.

— Megőrült költő. Egy fiatal költő szomoru
sorsáról értesülünk. Szomory (Trautsch) Károly,
aki a Petőfi-társaság legutóbbi tagválasztó gyülé-
sén jelölve is volt, már hosszabb idő óta feltü-
nően viselkedett. Folyton izgatott volt, nagy ter-
vekkel foglalkozott, ismerőseinek azt beszélte,
hogy kiképezteti a hangját és operaénekes lesz.
Keglevich intendánsnál is járt ebben az ügyben.
Tegnap aztán idegessége annyira fokozódott, hogy
a lipótmezei tébolydába kellett beszállitani. A
fiatal poéta szomoru sorsa barátai és ismerősei
körében mély részvétet keltett.

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

== Polgár Sándor egyetemi gyak. kötszerész du-
san felszerelt raktárában Budapest, Erzsébet-körut 50,
a legkiválóbb minőségben kaphatók mindazok az orvosi,
sebészi és betegápolási tárgyak valamint testi egész-
ségünk védelmére szolgáló óvszerek, melyeket a modern
orvosi tudomány előir.

Napirend.
Naptár: Kedd, deczember 27. — Római

katholikus: János apostol. — Protestáns: János.
— Görög-orosz (deczember 15.) Elentér. —
Zsidó : Tebeth l 4 . — Nap kél: reggel 7 óra 33
perczkor, nyugszik: délután 3 óra 58 perczkor. — Hold
kél: délután 3 óra 32 perczkor, nyugszik: reggel 7
óra 07 perczkor.

A földmivelésügyi miniszter fogad délután 4
órától.

Nemzeti muzeum régiségtára nyitva délelőtt
9—l-ig. Többi tárai, köztük a néprajzi osztály is
(csillag-utcza 15. sz.) 50 krajczár belépődij mellett
tekinthetők meg.

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

Rovargyüjtemény a nemzeti muzeumban
n y i t v a 9—1-ig.

Téli tárlat az uj mücsarnokban, nyitva, dél-
előtt 9-től délután 4 óráig. Belépti dij 50 krajczár.

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

Tizenkilencz utas szerencsét-
lensége.

A bécs-budapesti személyvonatot kará-
csony napjára virradóra az érsekujvári állo-
más közelében szerencsétlenség érte. Tizen-
kilencz utasnak lesz ez a. vonat és ez a nap
emlékezetes. Ennyien sérültek meg a vasuti
katasztrófában s kettő közülök talán életével
fizeti meg ezt a bécs-budapesti utazást és va-
lamelyik vasuti alkalmazott gondatlanságát.

Összeütközés történt.
Hogy kinek a vigyázatlansága okozta,

még nem tudják, ámbár a szigoru vizsgálat
azonnal megkezdődött. Talán ki se derül.
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A szóban forgó vonat, mint rendesen,
tizenegy órakor este indult Bécsből Budapest
felé s ötödfél órakor volt Érsekujvárott. Innen
a pozsonyi omnibusz-vonat épen ekkor indult
és a bécsi megállott a pályaudvar előtt valami
háromszáz lépéssel, hogy az omnibusz kirobo-
gását megvárja s azután menjen be az állo-
másra.

Rendkivül sürü. köd volt, alig láttak s
észre sem vette az utolsó kocsin levő fékező,
hogy a vonat után két egybekapcsolt mozdony
robog. Bécsből indult ez a gépvonat valami-
vel a személyvonat után. A mozdonyon levők
sem látták az álló vonaton égő lámpákat,
csak akkor, amikor már későn volt, mert a
teljes erővel haladó mozdonyt megállitani nem
lehetett. Nagy recsegés-ropogás nyomta el a
gép zakatolását s a következő pillanatban, az
álló vonat két utolsó harmadosztályu kocsija
forgácscsá zuzva lefordult a sínekről, kisiklott
az ezek előtt volt két más személykocsi is és
a fütökazánkocsi több alkotórésze is össze-
zuzódott.

Az utasok kiugráltak a kocsikból. Akik
benn maradtak, valamennyien megsérültek.
Kettő aligha marad életben, tizenöt többé-
kevésbbé gyógyítható sebet kapott s ketten a
vasuti alkalmazottak kőzül is sulyos sebekkel
boritva feküdtek a katasztrófa szinhelyén.

A két sulyosan sérült utas egyike hu-
szonötévesnek látszó fiatal ember, a jobb ha-
lántéka van bezuzva, eddig nem is hallgatták
ki s e miatt nem tudják a nevét sem. Az
érsekujvári közkórházban ápolják.

Várnossy Gizella énekesnő a másik, aki-
nek jobb keze feje és csuklója törött össze.
Budapestre hozták.

Umlauf József kadétiskolai növendéknek
a balfüle szakadt le.

Veszedelmes sebet kapott Spitzer Jakab
bécsi ékszerész és Barada Sarolta bécsi divat-
árusnő is. Mind a kettő kiszállott a vonatból
s a legközelebbi gyorsvonattal visszautazott
Bécsbe.

A betegeket Finger bécsi orvos és az
érsekujvári orvosok kötözték be és az érsek-
ujvári kórházban elhelyezett névtelen sé-
rült, továbbá a Bécsbe visszament ékszerész
és divatárusnő kivételével valamennyi Buda-
pestre jött.

A vonat másfélórai késéssel érkezett
meg a fővárosba.

Az államvasutak igazgatósága a katasz-
trófa után azonnal megindittatta a vizsgála-
tot s két forgalmi tisztviselőt felfüggesztett
hivatalától.

SZINHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
* A Vigszinház ujdonsága. A Vigszinház leg-

közelebbi ujdonsága "A galamb" (Le pigeon) czimü
franczia bohózat lesz, amelynek Dés Gas, Pericaud,
Hesse és De Bercy a szerzői s amelyet Ambrus
Zoltán forditott magyarra. A darabnak január első
hetében lesz a bemutatója.

* She. Mader Raoul balettje ma este kerül
szinre huszonötödször az Operában. A rokonszen-
ves szerzöt többször hivták a lámpák elé és egy
babérkoszoruval is meglepték.

* Beamt-négyes. Karácsony két ünnepnapján
a brünni Beamt-négyes egy-egy hangversenyt ren-
dezett a Royalban. A "humoros" és kevéssé izlé-
ses énekszámokon a nem tulságosan nagyszámu
közönség igen mérsékelten mulatott.

* Vásárlások a téli kiállítson. Az elmult na-
pokban a téli kiállitáson a következő ujabb vásár-
lások történtek:

Molnár József: "Olasz komp", olajfestmény ; (a
karácsonyi tárlatból) vevője: Hauser Ilka. Telkessy Va-
léria: "Virágok", olajfestmény: (a karácsonyi tárlatból)
vevője: Steiner M. J. Koszkol Jenő: "Baraczk-csend-
élet", vizfestmény; (az ismétlő tárlatból) vevője Keszt-
helyi Ernő. Koszkol Jenő: "Szárnyas csendélet", víz-
festmény: (az ismétlő tárlatból) vevője: Keszthelyi
Ernő. Kubányi Lajos: "A mádi zsidó," olajfest-
mény ; (a karácsonyi tárlatból) vevője : Kann Lajos.
Brannecker Stina bárónő: "Gyümölcs-csendélet", olaj -
festmény; (a karácsonyi tárlatból) vevője: Kann Lajos.
Tölgyessy Arthur: "Részlet Siófokról", olajfestmény;
(a karácsonyi tárlatból) vevője: Benke Gyuláné. Hor-
váth J. "Alkony", olajfestmény; (a karácsonyi tárlat-
ból) vevője: Korniss Károly gróf Lukácsy Lajos:
"Éva", gipszszobormü, harmadik példány, (a kará-
csonyi tárlatból) vevője: gróf Korniss Károly.

Lukácsy Lajos: "Éva", gipszszobormü, negyedik pél-
dány, (a karácsonyi tárlatból) vevője: K. Wenczel Ti-
bor. Lukácsy Lajos : "Janicsár-fej", gipszszobor, (a ka-
rácsonyi tárlatból) vevője: dr. Korányi Sándor. Wolf
Károly: "Pipagyujtás", olajfestmény ; vevője Fodor Ká-
roly. Rubovics Márk : "Megyeri részlet", olajfestmény;
vevője Fodor Károly. Stein János: "A versaillesi
parkból", olajfestmény; vevője Wailder János. Kacz
Endre: "Őszi alkony", olajfestmény; (a karácsonyi
tárlatból) vevője: Wailder János. Háry Gyula : "Zugli-
geti részlet", vizfestmény; (a karácsonyi tárlatból) ve-
vője : Wailder János. Rajzó Miklós: "Hát az anyád ?"
olajfestmény ; (a karácsonyi tárlatból) vevője : Grecsák
Károly. Mannheimer Gusztáv: "Idyll", olajfestmény ;
vevője: Sándor Pál.

Az eddigi vásárlások összege 17,255 forintot
tesz ki, mely összegből 2800 forintot a képzőmü-
vészeti társulat pénztára fizet ki az illető mü-
vészeknek.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= A férj becsületéért. Párisból távira-

tozzák : Ma tárgyalta az esküdtszék nagy kö-
zönség és különösen sok asszony jelenlétében
Palmierné asszony ügyét, aki szeptemberben
meglőtte Oliviert, a "Lanterne" szerkesztőjét.
Palmierné nagyon nyugodtan adta elő a tör-
ténteket és az elnök kérdésére azt válaszolta,
hogy meg akarta ölni Millerand-t, hogy meg-
boszulja a maga és gyermeke becsületét. (Tud-
valevőleg Millerand nem volt ott a szerkesztő-
ségben, mikor Palmierné odament és Olivier
ugyszólván tévedésből került bele a dologba.)
Az esküdtszék még ma be is fejezte a tár-
gyalást és Palmiernét Oliviernek fizetendő ti-
zenötezer frank kárpótlás megfizetésére itélte,
az emberölés vádja alól pedig fölmentette.

= Okirathamisitással vádolt ügyvéd. Sztrako-
vic3 József Ferencz korponai ügyvéd Fábián Já-
nostól földet és házat vett. Az adásvételi szerző-
dés megkötése után az ügyvéd beadott egy kérvényt
a telekkönyvi hatósághoz, hogy a tulajdonjogot az
ő nevére irják. A telekkönyvben tényleg Sztrako-
vics javára kebelezték az ingatlant. Alig néhány
hét mulva az ügyvédet közokirathamisitás miatt
jelentette fel Fábián János, aki azt állitotta, hogy
6 a birtokát nem adta el az ügyvédnek, igy tehát
a szerződésen szereplő Fábián aláirás hamisitott. Az
ipolysági törvényszék meg is inditotta az ügyvéd ellen a.
büntető eljárást, de a tárgyalás során kiderült, hogy a

telekkönyvben tulajdonosként szereplő Fábián
János nem az a Fábián János volt, aki mint el-
adó az adásvételi szerződést aláirta, hanem ennek
egyik rokona, aki szintén ezt a nevet viselte. A
vádlott tagadta, hogy ő nevet hamisitott volna és
az ipolysági törvényszék beigazolva láttá, hogy a
vádlott ügyvédnek a vétel alkalmával tudomása
nem volt arról, hogy a telekkönyvi tulajdonos és
az eladó Fábián János nem egy személy, ezért
tehát az ügyvédet teljesen felmentelte a vád és
következményei alól. Az ügyész felebbezések a
tábla s ma a kuria is foglalkozott Sztrakovics
ügyével s mindkét felsőbíróság is felmentő itéletet
hozott Az ügyvéd most maga, az eladóként sze-
replő Fábián Jánost fogja perbe.

NYILT-TÉR.
legnagyobb gavallérok

is viselhetnek" f eítfinfi ölcsó árért
készen kapható uri ruhákat, ha szükség-
leteiket nálunk szerzik be. Á mester i
szabást czégünk előkelő hirneve biz-
tositja, a munka kiviteléjj pedig az üz let
képe elárulj a. Méret utáni megren-
delésekre kOlőn szövetraktá-
rmk van, kizárólag tiszta gyapju- és
valóban gyönyörü mintáju kelmékb ől.
Karácsonyi és Társa

férfi-szabók
IV. ker., Muzeum-körut 39.

GLOGOWSKI é s TÁRSA

Írógépet
dijmentesen, vételkötelezettség

az ország bármely részében bemutatok.

legolcsóbb bevásárlási forrása, szolid, lelki-
ismeretes kiszolgálás mellett

kárpitos és asztalos-butortelepe

Budapest, IV., Kecskeméti-u. 6. l. em.
KÖZGAZDASÁG.

Budapest, deczember 26. A mai ünnepi ma-
gánforgalomban az üzlet csak néhány kötésre szo-
rítkozott. Az irányzat mindvégig szilárd maradt.
Osztrák hitelintézeti részvények 363.60—363.95,
Magyar hitelbank részvény 394.80—395.20, Osztrák-
magyar államvasuti részvény 368.25—368.40
forinton köttetett. Zárlatkor maradt: Osztrák
hitelintézeti részvény 363.95 forinton.

Lisztkivitelünk Fiumén át. A mult hónapban
ismét nagyobb kerek számban ezer kocsirakomány
mennyiségü magyarországi liszt hajóztatott el a
fiumei kikötőből, ami jelentékenyen több az előző
hónapokban, valamint a mult év november havá-
ban elszállított mennyiségnél. Kivitetett ugyanis a
folyó évi november hóban Fiumén át tengerentuli
piaczokra összesen 10,233 tonna liszt, tavaly no-
vemberben ellenben csak 6215 és a folyó évi ok-
tóber hóban csak 7642 tonna, mely mennyiségből
7812 tonna fővárosi és 2421 tonna vidéki mal-
mokból származott. — A mi különösen az
Angolországba irányuló kivitelt illeti, meg-
jegyzendő, hogy az a mult hónapban ötven
százalékkal nagyobb volt, mint az előző
október hónapban és kilenczven százalékkal na-
gyobb, mint a mult évi október hónapban, az év
eleje óta november hónap végéig azonban 25.804
tonna összmennyiséggel még mindig jóval cseké-
lyebb, mint a mult évi 42.421 tonna, mely évnek
első fejében a kivitel még rendes mérvekben moz-
gott. Némi, habár aránylag csekélyebb hátramara-
dás mutatkozik még a braziliai kivitelben is, hová
elszállittatott az. idén november hónap végéig

Fiumén át összesen 5200 tonna liszt, a tavalyi
6150 tonnával szemben.

Országos magyar kertészeti egyesület. Az
egyesület ma hétfőn tartotta közgyülését Emich
Gusztáv elnöklése alatt. Az elnök rövid jelentésé-
ben konstatálta, hogy az egyesületnek tagjai mind-
inkább szaporodnak és az egyesület müködését
már kezdi a külföld is megismerni. Ezután zsegrai
Sigray Ferencz titkár terjesztette elő jelentését.
Az egyesület a mult, évben rendezett hamburgi
kertészeti kiállitáson Szelnár Adolffal képviseltette
magát, de egyelőre még nem vehetett részt a ki-
állitáson. Az egyesület alapitó tagjai közé be-
lépett nemeskéri Kiss Pál államtitkár, amit a
közgyülés örömmel vett tudomásul. A gyü-
mölcskiállitást a jövő évre kellett halasztani,
mert amikor a kiállitás megnyitására készültek,
épen meghalt Erzsébet királyné és a földmivelési
miniszter azt az óhaját fejezte ki, hogy a kiálli-
tást tartsák meg máskor. Bejelentették Schnierer
Aladár és gróf Bethlen András volt földmivelés-
ügyi miniszter halálát, mire a választások követ-
keztek. Elnök lett: emőkei Emich Gusztáv, alel-
nökök : Báró Lipthay Béla, Szelnár Adolf. A vá-
lasztmány tagjai pedig: Angyal Dezső, Reinboth
Béla, Molnár István, Klein Gyula N., dr. Mágocsy-
Dietz Sándor, Máday Izidor, Szelderheim Bruno,
Hein János.

A borhamisitások. Már jelentettük, hogy a
pénzügyminiszter a tokaj-hegyaljai borfogyasztási
adót a községeknek adta bérbe. Ennek következ-
tében Molnár István főispán értekezletre hitta
össze Tokaj-Hegyalja községi elöljáróit, hogy meg-
ismertesse velük a czélt, mélyet a kormány az
adóknak ilyen bérbeadásával elérni akar, hogy
tudniillik a községek a. borfogyasztási adók helyes
kezelésével a borhamisitás bünös mesterségét meg-
akadályozhatják. A törvények — ugymond — ki-
méletesen bánnak a borhamisítókkal, a községek
indítsanak tehát mozgalmat, s teljes erővel has-
sanak oda, hogy a borhamisítást, mely a tokaj-
hegyaljai igazi borok értékét megsemmisíti, minden
áron megakadályozzák.

Felelős szerkesztő: Kálnoki Izidor.



Kedd, deczember 27. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1898. — 7. oldal.

SZINHÁZAK.
Budapest, 1898. kedd, deczember 26-án.

NEMZETI SZINHÁZ.

Évi bérlet 1-U. Kari béríeil2.

John Gabriel
Borkman.

Ibién Henrik. F-jrütutta Jászai

Személyek:
Jain Gabriel Szacsvay
&nr,!j HeU-y L.
Er'.ani. a Eak LK-zsó
Rect ein- F.:£a Ja^zii M.
\i:tvíi-.e FÍILCLÍ- Pau arcé

Fri.U. i Issjzja. T.-Vz'.^ri
3-IalT.e Derajéa ÜL

Kezdsíe 7 őrakor

MAGY. KÍR. OPERAHÁZ

Hamlet.
2íagy epra ö felvocááijan.. Zené-
jét szerz tte Tb.ncr.as A. Szdve-
gét irt Carré t-s Barbter. Fardi-

taíta R<~>Ii m G.
Szemelvek:

Pulor.itis
Laertes
Marcellus

Kornay
iühályi
Kertész
Xey B.
kzendzői
HEjrerrnanit
BIa.ttexáauer

órakar.

NÉPSZÍNHÁZ.

Az unatkozó
király.

Spanyol operette 3 felv. előjáték-
kal. Irták iiignel Ramos Carrion
és Vitai Az*. Fordították Szalai
E. és Hevesi S. Zenéjét szerzette

Chapi.

Személyek:
A kiráír
A baángT
A tengernagy
A p é t i
A. b e í ^
Egy kapitány
Efy tszt
Juta, tanyásgazda
Maria, a felesése
A Falu. b i r t a
Ró<a rokoa'a
.Jeremiás rokona
A német követ
Az angol követ

F. Hegyi A.
Németh.
Solymosi

Karsai
Keaedtch
Horváth. Y.

M. Csatai
E s s M.
Z. Birdy G.
Vrdar
Várnai
Lubinszky

Kezdete 7 órako r.

VÁRSZINHÁZ.

Zárva.

VIGSZINHÁZ

—DéiaEáxi 3 órakor IsszálíitaSt

A tekenősbéka.
BohóraL Z íe.Tunisban. Erta Lesa

S z e m é i ; i á i :

Cttarapalíer Gátís
LéoiJe, feíeségs LA-uax
Letuamuiaié, StiiiS I_
Briag«£ Gil

BaEassx

G e s i
Gibuulea.cine H
Juüette, Ieáüink FSLJI
Angéle Pé-^i P-

854. «rjrw. SSt.

kate fSfenelt &£lyár*fi±al

Ermete Zarccraíiiek és
t inat CISJ T«aáéeá£éicz£

Spettri.
(Kisérletek)

MAGYAR SZINHÁZ.

B. A. L. E. K.
(Cab:n«t Ptperfn.)

Operette S gffiwgfaftai;
E»v-mond és P. BaaoBL

irette Han*. Feni-
Yütar és Makai EnőL

Személyei--
Piperlin
Merínjrf
Bardínel, festi
Yetirer
Rouasígnse BjíxiaEie
Leó-, festóaSnaiaE ÍJásf *•
Colombe LaaamB]

Eezáets T ÍEXSQX.

KISFALUDY SZINHÁZ,

Gyurkovics ur.
Ésekes tc&árat.
Kezáete 7 cnkx.

Szinházi müsorok m 8.

TÉLI KIÁLLITÁS
az Országos Magyar Képzőnfrántl

városliget! BOc»»i wiit i h —
1S98. deczember l-től 1899. január 15-ig.

Nyitva reggel 9-tol délután
CsitJríS'tíi uti 5—n-fg Yiltuvílátitás

Belépti dij egy korona.
d. u, 5 órától 8 őréig víSsmcs rSáfzcmsxál

rendes belépő-dij mellett.

Képes tárgymutató ára 30 kr.

Finom női feiiérriem.Heket és

menyasszonyi kelengyéket
jutányos árban, * * ftftS ^il

FerencZt,T«
szepességi vászonraktárai

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utcza, ll.

Kanitz Ferencz

sak 14 frt 75
4 köbméter (I 51)

selejtes kemény tüzi-fa
cser vagy bükkfa \S\\\ ]% fa

4 kői!3ét€r (I ől)
fela-tritvs, házhoz szSBírt, pÍE£zé«

CS 4S|M'im:GaaiMlr
Telefoai 29-SS.

olcsón kapható.
Czim a kiadóhivatlbaan.

Megrendelésekei ujságiró sorsjegyekre pontosan észközöl:

Hecht bankháza Budapest, Ferencziek-tere 6 felvétetnek lapunk kiadó-
hivatalában.

VIlI lísxkU 55.
2 forinttól, hanélkül, hogy a
gyökeret el kellene-távoli-
táai, szájpadlással s anél-
kat is (hidraunka). Foghuiái
fájdaío.Ti néikül. (Cucain-

Csakis ezt

.) Igsa taríés feglöaiés. — Fogkaranák syöker°k7e
fcek, melyek a szájpadlást fölöslegessé teszik.

S2ő

Fogorvos dr. N E U F E L D ,
Budapest, Kossutn I^jos-u. 4. Dreher-palota.

BHHB9 Vasár- és ünnepnapokon délután 4—5-1.

COGNAC

Alapittatott f826-ban.
• Francziaország legelőkelőbb köreiben

használt gyártmányát ajánlja eredeti
palaczkokban

Kintzly

Louis de
gyártmánya

Cognacban,

főszer- és csemege üzlete
FOrdS-otcza 4. Fürdő-utcza 4.

P P Téte fon szám 7S. ~2SS

A Kőbányai Király-Sörfőző
fr. Kniayl és dr. Kétly egyetemi tanár arak ittál

lyegyezélekra ajánlott

99

Gróf Andrássy Géza
parnói uradalmából

Tussa-Ujfalu, u. p. Parnó, Zemplénm.

legfinomabb pergetett virágméz
\ {valódiságáért kezesség tállaltatik)

5 kgos dobozokban bérmentve 3 forint 30 Jer.

Bel- és kütföldi

hires gyártmánya
zongorák,
pianinók és

flj, Térszegényséfinéi, emésztési zavaroknak
gyesgeséfiBél síb. ki?áló sikerrel használtatik.

W Legkellemesebb üditő-ital."3K8
Megreudeíbetö a gyári irodában Kőbányán, vagy a

városi irodáokban Vll.« Kertész-utcza 4 0 .

Katona-ügyekben
gfcb&sa, iesgyorsaliiaa és legolcsóbban eljár és elintéz j

reklamácziókat,
e^zsrsz müsroíesket, USaeiőtŰ n&sülésre <_
etlélyakct, cíjár a tiatt urí.k és Snkünteaek j

. . i trct szBaféiyos Sgymiben? konvertál és
|áos2ezsz a tiszt ur^k részóra házassági

dékoksf £"-£- a Dominko Júnom v. csász, és!
ür. századom íulajdcsát képező ., j

Katonaügyi iroda
Bud2p2st. VIL, Kerepesi-ut 6. sz.

Illusztrált levelező-
bármilyen egy vagy több fénykép után

100 drb • • 3 frttól ) . . . . .
1OOO drb. . . . . . . . - . . 10 frttól / f e * i e b & '

Uj feltételért Icüi&n 1—2 frt számittatik.
Alkalmas ksrácsonyi ajándéknak,

vagy ujévi üdvözletnek.
KURZWEIL FRIGYES

fényképész

V. ker., Dorottya-utcza ll,

a Zenepalotában

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

Zongora-termek
Kossuth Lajos-utcza 22. szám a.

(Károly-körut sarkán). Zenepalota.

Magy kölcsönző intézet
Zongorahangolási és karbantartási évi
bérlétek a fővárosban. Egyszeri hangolás

2 frt. Javítások pontosan teljesittetnek.

gross és lelkiismeretes Ineszközlásét végzi a
Szabadalmakat Értékesitő Vállalat'

Budapesten, VII. ker, Erzsébet-körut 17. sz.
Találmányok financriroUUa ét érUketitéte. Védjegyek 6*.
lajttromozáia, TtlrUáqQiitát dijtalan. Megkeresésekké! tassék
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Szinházi müsorok.
Series Szitósz j t Ur. Vát Szirtii

Szerda A seTiUai
horbélv Bajazzők . . .

Aiaíeto

[ Diákkisasszo- lp » T T? jr
r v o k jB. A. L. E. K.

- „ . „ . „ . i - _, , .,- j A fcibliás > í disoaesü 1 Diákkisasszo- | » b o l o n dCsütörtök : A nök taraija e m L e r |; Ef f i F i e í r 0 G a r s s c í n y o k « A b o l o n d

Péntek Rosenkranz c-s
! Güíiienstern Don Padrone dcile j Diákkisasszo-

ferriere nyok

Szombat A- apósok Ba&attiriáér |iA tekeHÖsbékai

Vasárnap d. u

Este Himfy dalai

Diikkisasszo-

Hunyadi
László

Gyimesi
vadvir g

Bibliás asszaiy

A bolond

A bolond

Arany-
lakodalom

B. A. L. E. K

Stuart Maria

vasöntőde és gépgyár
részvény-társaság

BUDAPEST.
Gyár és irodák: Külső Váczi-ut

29—37.

Készitményei :
Épitési vasmunkák, istálló beren-
dezési czikkek, vashidak és te-
tőszerkezetek, vasöntvények,

oszlopok, épület-bádogosmunkák,
fémdiszitmények, müemlékek szob-
ruk, gőzgépek és kazánok.

g ^
telepek berendezése, zsilipek, átereszek, felvonó-gépek, tartányok,
csövek, „Beform" viztisztitó-készülék (Popolka találmánya).
Vasuti kocsik, teher- és személyszállitásra*

hengerelt és szögecselt vasgerendák.

Idős és fiatal
embereknek

ajánlatos tanulságul
dr. Müller egészs. ta-
nácsos uj bővített
kiadásban megjelent

müve a
megzavart ideg-
es nemi-szerve-

zetről
és ennek radikális
gyógyításáról. Bér-
mentes küldés 60
krért bélyegekben.

Curt JRÖber, Braun-
schweig.

Megkaptam drága soraidat, csőfelak érettők.
Válaszomat szerdán k&rlek átvenni. Hogy

miért oly későn megmondja levelem, ölel, csókol sze-
relmed, Faust. 2481—1

fe6 25-ém emaleti mi-
Jy soáikpa&LeiEfliaaMIö
barna hölgy ismeretségét kéri szomszéd aszalnál
fiatal ember, választ post-restante „Bisalraim"1 czimen.

Kekünk, bemutatott számtalan
hiteles köszönetirat folytán ezen
század óta. fannáUö rendelő-tatőzeta

gébben aján£het&.

TITKOS BETEGSÉGEKET,
hugycsöfolyásokat em mohokat, ax Ba
tóm utóbafaífr az etgyongBIt férSmrS,
lének, a bujakor utókSwéSkoxméai—"
tfthérfolyast, bár mennyIr-m fdBMtty , b ^
att.it mindazon nőt batogségokatf i
a magtalanság egyik főokozója e *
ség9kot gyógyit af gyógymód BMIMM<I

stkarrel, gyorssá é* alapom

Dr. GARAI ANTAL
orvos-, sebész-, szemész-és szölészfeiarv.
Budapest, Belváros, EV. ker., Kigyó-utcza L

IL emelet. Befárat a lépcsőnél.
Rendel naponta délelőtt 10 órától egész HST-irta™ 4

1 órától 8 áráig-.
Díjazott levelekre legnagyobb fi^v-eleirnnel vüsszoBstiik

szerekről is gondoskodni. less.
1— Nőknek külön vmrótenmw _

Ugyanott megjelent és a szerzőnél r Hr. GARAI
megrendelhető s

NÉPSZERÜ UTMUTATÓ. ^ 9

_ ^ ^ firtbe-
tüidése meliett Éénneatve. vajy 90i far nSinarét mfflEe

A könyv tart&Xísa ; I- As &rarszerrek Eetnisai- IL A nssni e£»
ébredése. IQ. Az öafertöztetés s az éffell msíSniIffiseklV. Ragy-
csötakaiitripper} és hauYcsüS2fitöIeteíLT. AErafifcfe tsígÉifit^.-Y'-
A feitérrülvás. \U. Eljĵ eagfiLC feríierö. VHL INffl rrn.tJiitr'

X. 5-= ivarírerrek megaeteáeilésánielc £3ténrrez5|e pmisiS

A nagy krach!
Hew-Xork « • London az európai szárazföldet sem
hagyták üméletlenül es igy egy nagy ezüstáru-gyár
kéojszeritre lön egész készletét a munkaerőnek nagyon
csekély megtérítése ellenében eladni. En vagyok felhatal-
mazva ezen megbízás keresztülvitelére. Ennélfogva min-
denkmek megküldöm a következö tárgyakat csupán

frt 6.6O megtérítése ellenében, és pedig:
tt dib Iffĝ nifl'inf Vb asztali kőstf valódi angol pengérolf
6 dus amerik. gzabad. ezüst villát egy darabban,
S drb amerikai szabadalmazott ezüsl-evőkanalat,

13 drb amerikai szabadalmazott ezüst-kávéskanalat,
1 tírb ampríir.i f^fj}^iiaivnmnH. ezüst-levesmérőt,
1 drb »mffTib|i szabadalmazott ez&st-tojmérőt,.
5 éib amciikai szabadalmezott ezüst-tojás-kehel}^
6 diii angol Tictoiia-alsólálczát,
2 &rb fdtünést keltö asxlaü gyertyatart6«»

1 ffiib legfinomabb czukorbintöt. '
4 4 drb ősstesen csak ttt 6.6O.

A fenti összes 4 4 tárgy ezelött 40 forintba keiBlt . ea
mmt eset; Cet 6.6O minimáiig áron kaphatók. — Az
amerikai szabadalmazott ezüst teljesen fehérércz; mely
az ez&st-szint 23 érig megtartja, amiért jótállás "allal-

faük. A. legjobb bizonyiték, hogy ezen hirdetés

nem szédelgésen.
nl, niely szerint ezennel nyilvánosan kötelezem maga-

| jmodenkiiiek, akinek az ára meg nem felel, az összeget
i wimtoi akadály ngUrBi Tisszaténteni; és senki somulassza
I el ezen. kedvezö alkalmat, hogy ezen dtszgjamiturát meg-

nézze, mely

karácsonyi, ujévi,
menyegző és alkalmi

I ajáadéfeol «rfB^««i jobb náztortás részére kiválóan al«
lgiimnc KaptiqtA csnpá& IA. HIRSCHBERG's

mamatusmotur ú. verelníg-ten amer, Patent-SUber-

WÍÖL IL, Inlnudstrasse 19/0 Telepboa Kr. 7TI4.
SréÖEEMés a ridékre utánvéttel vagy az összeg előleges be'
feöMéséneL Ttextitő por nozzá 1O krajozár.
Csak a mellékelt vég jegygyel valí "

(egészségi érez.)
Kivonat az elismerő írótokból.*

EőIdeEiéiiyt megkaptam s meg vagyok e lé-^
£sáve: kérek még egy küldeményt 6 fit 60 krért. 4Ő*
&.QIQZ&* ÜLT. Báro SajiflViié. ^y

Baxö Sanffyiié.
A tüliíeményt megkaptam s azzal meg vagyok elégelve.

Laid, 1S96. szegt. 1. C. Cnotek-Oodenos grófnö.

Budapesti és bécsi katonakóriiázak-
ban, valamint számos katona-ezredek-
nél nyert bö tapasztalat íolyián ezen
orvostudor legmelegebben ajánlható.
Számtalan köszonetnyiíyániiások és elisme-

rések bel- és külföldi betegei részéről.

Titkos betegségeket,
a legelhanyagoltabb hugycsöfolyásokat, bujakóros

sebeket, sypi i l ist, az önfertőztetés utóbajait.

Elgyengült férfierőt
az orvos-világ által legujabban olyannyira felkarolt és

hatásában páratlan sikerü

által magörolést, nőknél faaérfolyást, befecsken-
dezés nélkül, bármely női bajokat, a legmakacsabb bör-

. betegségrekot, valamint ifjukori bünök • következtében
beállott ideg- és ennek utókövetkezményekép létrejött
hátgerinoz-bajt gyógyit 10 évi czivil és 15 évi katona-
orvosi tapasztalat után a legujabb gyógymód szerint

alaposan és biztos sikerrel

v. cs. és kir. ezredorvos.
Lakik; B p e s t e n , Váczi-körut 4. sz. 1. em.

Bejárat a léposönól-
l í t e « n Del*!5tt 9-t6l 4 óráig, este 7 órától 8 őráig.
Nöknei. ugy uuat férfiaknak külön be- és kijárat. Külön
váróterem. Levelekre azonnal dijtalanul válaszoltatik, ^

gyógyszerekről is gondoskodva lesz. '•'•'••'•

•gyetem. gyakorlott orvoii
és köts eresz

BUDAPEST,
VI!., Erzsébet-körut 50. sz.\
Ajánlja dusan felszerelt rak-
tárát Baját gyártmánya orvos,
sebészi és betegápolási tár-

gyakban.
Saját találmánya, magy. kir.
szabadalmazott Polgár-fóla]

é

•Ultima ellen vedre 16302. az. au

9

haskötő, gürcsér elleni gum- j
miharisnya, orthopaedia-ké«j
szülékek.ni'ilábak s kezek stb
Valódi franczia különlegessé*
gek F. Berguerand fils párisi.

gyáriból. 9433'
icy* Részletes képes ár jegy-1
zék ingyen és bementve^

Impotentia) ellen páratlan sikerü gyógyhatásai foly-
tán legmelegebben ajánljak

hirneves

hydro-elektrothe
rendelő-intézetét

VI. ker., Teréz-körut 44. sz., I. em.
Tapasztalt gyors és biztos eredmények folytán hono-

rárium teljes gyógyulás után fizethető

Repdeles délelőtt 8—1-ig, délután 2—8-lg.

huzásra
érvényes
ujságirók
sorsjegye
ára csak

I korona.

Főnyerediény

100.000
korona ért

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

Elsö
huzás

visszavonhatatlanul
már
jövő

héten.
í

Megrendeléseket pontosan teljesit:

A Budapesti Ujságirók Egyesületének sorsjáték-kezelősége
Uf., Kossuth Lajos-utcza I. sz.

Nfcoraatett az QSSZÁfiQftJflIBlAP kőríorgóg«pén Budapest. Vü|.» Uówai-kürut 66.


