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A helyzet
A bécsi koronatanács és a három-

napos miniszteri tanácskozás tehát nem
hozott semmi ujat és serami olyat, amit
ne tudtunk volna elöre. A kicsiny szent-
jánosbogárka. a béke, az egyetlen fé-
nyesség a rettentö éjszakában, ma se
fénylik jobban, csak jobban jött elö-
térbe s a legközelebbi napokban lesz
róla sok szó, lesz sok vizit, sok
agyafúrt gondolat. Pedig inkább sok
hazafiság kellene e müvelethez. De félni
lehet, hogy a békecsinálóktól nem lesz-
nek távol azok az urak sem. akik orvo-
sok gyanánt szerepelve, csak egyre
mélyebben verik be a tüskéi a fájós
lábba, mert ha kivennék, megszünne a
szereplésük.

A helyzet nem változott csak a
jelszavak fölé, melyek egyrészröl a
Bánffy fejét, másik részröl a házszabá-
lyok revizióját tartalmazták, lépett ki
egy legnagyobb jelszó, a korona óhaj-
tása gyanánt is, a g a z d a s á g i ki-
e g y e z é s e l f o g a d á s a . Ez a pont
lesz a legközelebbi pourparler-k gerincze.
Ha ezt elfogadja az ellenzék és garan-
cziát is tud adni egy békés tárgyalásra
nézve, akkor a kibontakozás okkal-mód-
dal megtörténik.

A kibontakozás kulcsa tehát ismét
az ellenzék kezében van. S épen azért
nincs tulságos nagy reményünk a kom-
promisszumhoz. Mindamellett el kell kö-
vetni mindent, hogy egy hang; egy rossz
szö ne zavarja meg a szelidülö hangu-
latot s hogy egy pókháló-szál se aka-

dályozza a kezet, mely a másik fél keze
felé nyul. A szabadelvü pártnak kon-
cziliánsnak kell lenni mindazon hatá-
rokig, amig az önérzete nincs érintve.
Hadd lássa az ország, ki utasitotta
vissza a békét — ha nem sikerül a
megkötése.

Hogy mi lesz, ha a kompromisszum
meghiusul — ez a kérdések nagy kér-
dése. Hogy eziránt is beszélgettek Bécs-
ben, semmi kétséget se szenved, mert
arra a direktivára, hogy a békét próbál-
ják megkötni, a miniszterek, nem kellett
volna három nap.

Bizonyos tehát, hogy a tanácskozá-
sok föleg arra a másik eshetöségre vo-
natkoztak, ha a béke nem sikerül. S itt
volna érdekes tudni, mit végezlek. Hogyan
rajzolták le a miniszterek a korona
elött az utat. mely ez irányban visz ?
Csak utat mutattak-e egy darabon, vagy
pedig látható-e a végén kibontakozás is?

Ez iránt nincsen semmi tájékoztató
a ma érkezett bécsi hirekben, melyek
teljes erövel a kompromisszum kérdését
tolják elöre, mint kibontakozási eszközt:
De a sorok közt ott vicsorog a külön-
bözö fajtáju és származásu táviratokban
is a szkeptikus mosoly.

*

A helyzetet ismertetö tudósitásainkat
itt közöljük:

(Félhivatalos jelentések.)

A magyar miniszterelnök tegnap a bank-
gassei magyar minisztériumban gróf E u l e n -
b u r g német nagykövet látogatását fogadta.

Az ö felsége elnöklése alatt tartott mai

minisztertanács, amely délelötti tizenegy óra-
kor kezdödött, már igen rövid idö mulva, fél-
tizenkettökor véget ért. Megállapodás történt
abban, hogy a magyar miniszterek még ma
visszautaznak Budapestre és pourparler-kat
tesznek folyamatba a parlamenti helyzet sza-
nálása szempontjából.

A félhivatalos jelentés a király elnöklése
alatt tartott tanácskozásról a következöképen szól:

"Ma délelött tizenegy órakor ö felsége
elnöklése alatt miniszteri értekezlet volt, amely-
ben báró B á n f f y Dezsö miniszterelnök,
báró F e j é r v á r y Géza, dr. L u k á c s
László és gróf S z é c h e n y i Manó minisz-
terek vettek részt. Elhatározták, hogy Buda-
pesten pour-parles-k folytatandók a helyzet sza-
nálása czéljából. A magyar miniszterek dél-
után visszatérnek Budapestre. A mai nap fo-
lyamán báró Bánffy Dezsö miniszterelnök
és Lukács pénzügyminiszter gróf Thun osztrák
miniszterelnökkel tanácskoztak."

•
Igen elökelö beavatott bécsi forrásból

vesszük a következö távirali értesitést :

Bécs, január 8.

Három nap lefolyása alatt ö felsége ma
délelött fogadta harmadszor a Bécsben idözö
magyar minisztereket. A politikai helyzet a
három nap alatt nem vesztett semmit ko-
molyságából és nem vett semmiféle irányban
meglepö vagy oly fordulatot, mely a képviselö-
ház keretén kivül vezetne a megoldás felé.

A kormányelnök, midön pénteken reggel
egy itt idözö magyar politikus megjegyzésére,
hogy a vele jött két miniszter bécsi utja arra
enged következtetni, hogy a parlamenti válság
valamely irányban dülöre fog vitetni, azt
felelte:

— Nem h i szem.
És báró Bánffy tényleg nem csalódott.

Üres az ég.
— M a u r i c e M o n t e g u t - t ó l . —

Abban az idöben, amikor még Németor-

még a két ország határain minden nap gyülö-
lettöl ment eszmék cserélödtek ki, ebben az idö-
ben élt a Rajna partján egy városkában bizo-
nyos honorius nevü ember, aki a bölcsészet-
nek "szentelte napjait..

Nagyon okos, a tudomány minden ágá-
ban egyaránt járatos férfiu volt: rendkivül

gyors felfogással, és meglepöen éles összeha-
sonlitó tehetséggel áldotta meg a gondviselés.

Csak egyvalami hiányzott nála, vagy legalább
a gondolataiból és a dolgozataiból hiányzott a
lelkiismeretesség. Mikor par száz fényes sort
megirt, nagy riadalmat idézett elö velük,
de nem kérdezte magától hogy vajjon
a hirdetett eszmék megfelelnek-e a valódi
érzelmeinek . . - Egyébiránt ö maga is is-
merte-e jól a valódi érzelmeit"? Noha folyto-
nosan és egész odaadással a lélek kérdéseivel
foglalkozott, nagyon is szerette és megköve-
telte a test gyönyörüségeit. Ha gondolatai az
égben lebegtek is, teste lent maradt a földön
és jól érezte magát idelent. Mialatt meggyö-
zöen hirdette e világi élet hiábavalóságát,
boldog volt, hogy itt vagyont szerezhetett
örömben élhetett a jó barátokkal, a szép
asszonyokkal és leányokkal, akik mindig nyi-
tott házában, gazdagon teritett asztala kö-
rül sereglettek össze.

Szomoru napjaiban, akkor még fiatal
volt, irt egy keserü könyvet, a tagadás, a ni-
hilizmus és a kétségbeesés könyvét.. A követ-
kezö hónapokban ö maga kibékült ugyan az
élettel, de a könyv megjelent, ugyszólva álta-
lános feltünést keltett; dicsöséget és pénzt
hozott Honoriusnak. A kiadók csakhamar má-
sikat és ismét másikat, egész sorozatot ren-
deltek meg nála ugyanabban a szellemben,
mert hiszen az feleit meg a közizlésnek. És
Honorius ujra hozzáfogott az ég megnéptele-
nitéséhez, a fold elszigeteléséhez : magáraha-
gyatva, ok és czél nélkül forog e sárbolygó az
idök végtelenségéig.

Állitásairól nem volt egészen bizonyos,
de hát mit tesz az, amikor mindenki azt erö-
sitette, hogy a következtetései mesteriek, az
eszméi pompásak, a stilusa nagyszerü ! Immár
megvolt a saját "modora" és müveiböl szép
házat épittetett magának. Kellemes vidéken és
derüli nyugalmat élvezett, amellett, hogy szün-
telenül hirdette az emberiségnek elkerülhetet-
lenül fájdalmas sorsát s az abszolut borza-
dályt minden élö teremtéstöl.

Voltak tanitványai, kiábránditott egész
nemzedékeket, elriasztotta a fiatal emberekét

szeretemtöl, siralomba, bánatba döntötte
öket és egy pillanatra sem jutott eszébe, hogy
ezzel nagy, de igen nagy bünt követett el.

Harminczéves kora táján — amely idö-
ben azt jelentette ki, hogy a házasság, vagy a
szerelemnek bármely más megnyilatkozása
kárhozatos, vétkes gerjedelem, vértanusagra

szánt gyermekek világrahozója —neki magá-
nak is volt egy kalandja.

Utazás közben találkozott egy nagyon
szép özvegygyel, akibe rögtön beleszeretett. A
nagy embereknél gyakori kaczérságnák engedve,
álnéven mutattatta be magát és mint gazdag
müncheni polgárt; Ritka szép férfi volt, biztos
föllépéssel, nemes magatartással s ha egyszerü
polgárként szerepelt is, hamar megtetszett, vi-
szontszerelemre talált.

Ez a viszony hosszu évekig eltartott.
Honorius minden hónapban elszakitott pár
napot munkás és dicsöséges életéböl; fölke-
reste barátnöjét a csendes kis városban, ahol
elöször pillantotta meg. A lelkének egész oda-
adásával szeretö asszony egy perczig sem
gyanitotta, hogy milyen nagy embert ölel kar-
jaiba. Élt és meghalt, szeretve egy férfit a
dicsösége, a hirneve nélkül, pusztán önma-
gáért, Istentöl nyert szépségeért.

Szerelmük zálogául egy gyermeket ha-
gyott hátra, mintegy tizéves fiúgyermeket.

Honorius öszintén megsiratta a hüséges
asszonyt, akinek a háza menedékhely volt
neki, a gyöngédség és a feledés temploma.
Azután intézkedett, hogy Károlyt — ezt a
nevet adatta a gyermekének — a szülöváro-
sában neveljék föl.

Károly föl is nött, de atyja igazi nevét
ö sem ismerte. Gyenge egészségü volt, ideges
mint az anyja, egészen a könyrohamokig
atyjától a tanulásra való nagy hajlandóságot
örökölte, a ritka gyors fölfogást és az élénk
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Ö felsége most, miután három izben hallgatta
meg a magyar miniszterek előadásait, arra
szorítkozott, hogy a nyert felvilágositások alap-
ján h o z z á j á r u l j o n a m a g y a r kor-
m á n y a z o n e l ő t e r j e s z t é s é h e z ,
h o g y a p a r l a m e n t i v á l s á g l e h e -
t ő l e g a z ö s s z e s p a r l a m e n t i té-
n y e z ő k k ö z r e m ü k ö d é s é v e l ol-
dassék meg és a törvényhozás betegsége maga
a beteg által gyógyittassék meg.

Ö felsége teljesen osztotta a magyar
kormány azon nézetét, hogy mielőtt a lap-
pangó bajnak orvoslása még nagyobb bajok
előidézésének veszélyével kiséreltetnék meg,
ne mulasztassék el egyetlenegy próba sem,
mely a képviselőház megakadt gépezetének
ujbóli megindítását lehetővé teheti, anélkül —
hogy egy ismeretes hasonlattal éljünk — maga
a gépész is eltávolitandó legyen.

Báró Bánffy és társai a legnagyobb pre-
czízitással ismertették ö felsége elött a hely-
zetet, ismertetvén a krizis keletkezésének tulaj-
donképeni okát, a k i e g y e z é s i kérdés
minden fázisát.

E kérdés képezi a kormányi teendők leg-
égetőbb pontját. És a kérdésre nézve fejtette
ki a magyar kormány az összes lehetőségeket,
melyekkel a kérdés megoldható lenne, nem fe-
lejtve ki azt sem, hogy a k a b i n e t v á l -
t o z á s e s e t é n egy jövendő kabinet hely-
zete e kérdéssel lényegesen meg volna köny-
nyitve.

A korona azonban ismét tanujelét adva
megingathatatlan alkotmányos érzületéről,, arra
az álláspontra helyezkedett, hogy az a kor-
m á n y effektuálja a kiegyezési kérdést, mely
azt előzetes tárgyalásaival a mai stádiumig
vitte.

Ezért nyerte báró Bánffy Dezsö azt az
utasitást, hogy l é p j e n , é r i n t k e -
z é s b e m i n d a z o n p a r l a m e n t i t é -
n y e z ő k k e l , kiknek a kiegyezés létesí-
tése körül befolyásuk van és oldja meg ezek-
kel egyértelmüen a kérdést szem elött tartva
és tartatná azt az álláspontot, hogy a ki-
egyezés létesítését a m o n a r c h i a á l t a -
l á n o s é r d e k e i t e s z i k k ö t e l e z ő v é
é s s z ü k s é g e s s é .

Hogy az ez irányban folytatandó tárgya-
lások kellő nyugalommal és hidegvérrel foly-
tathatók legyenek és hogy azoknak finalizá-
tását ne zavarja semmiféle, olyan körülmény,
mely a tárgyalások menetére kedvezőtlen
lenne, fel fog vettetni a parlament e l n a p o -
l á s á n a k eszméje. Ehhez báró B á n f f y
Dezsö remélhetőleg meg fogja találni az

e g é s z szabadelvü párt hozzájárulását, mert
ez a párt bizonyára fel fogja ismerni a hely-
zet lényegét és nem fog ragaszkodni egy oly
igéret beváltásához, melynek megtartása a
mostani körülmények között magára a pártra
nézve volna válságos.

A szabadelvü párt konszolidácziója és a
kiegyezés létesítése teszi most a szabadelvü
párt kötelességévé, hogy teljes erövel és erély-
lyel járuljon a kibontakozás előkészítéséhez.

A megindítandó pourparlék a lehető leg-
kedvezőbb auspicziumok között indulnak meg,
mert a szabadelvü párt kebeléből kikerült kor-
mány a mostani válságos viszonyok között is
arról győződött meg, hogy Bécsben e b b e n
a p á r t b a n látják nemcsak Magyarország,
de az egész monarchia politikai szilárdságá-
nak sulypontját.

(A szabadelvü pártkörböl.)
Valahány tagja van a szabadelvü párt-

nak, ma mind azzal foglalkozott, hogy a mai
bécsi döntésről szóló táviratokat magyarázta.

Vajjon a korona felhatalmazást adott-e
a pourparler-k folytatására, vagy pedig utasi-
tást ? Ez volt az elsö kérdés s ha akármelyi-
ket adta, mi lesz a pourparler-k végén, ha si-
kerrel végződnek, mi lesz, ha sikertelenül
záródnak be ?

Általánosságban az a nézet a pártkör-
ben, hogy a kiegyezés és a szabadelvü párt
intakt fenmaradása a főérdek, mely a koroná-
val a mai döntést hozatta, s igy csak e két
érdek biztositása esetén lehet szó a pourpar-
ler-k eredményéről. Biztosra veszik, hogy a ta-
nácskozások folyamán is ez a két szempont
lesz domináló, ami annyit jelent, hogy a béke
érdekében egyes politikusok feláldozhatják
magukat, de a párt fönmaradásánák biztositva
kell lennie.

A Ház előreláthatóan szünetelni fog ne-
hány napig, hogy a béke müvét semmi se
zavarja.

Hogy a mü sikerülni fog-e, arra nézve
eltérők a vélemények. Vannak, akik hisznek
a békében és a kompromisszumban, mások
viszont teljesen kizártnak tekintik ezt, mert
ugy vélekednek, hogy sem a nemzeti párt,
sem a függetlenségi párt nem fog garancziá-
kat adhatni a kiegyezés feltétlen biztositására.
Ebből kiindulva, ugy hiszik, hogy képtelenség

akár fúzióról, akár koaliczióról beszélni és
képtelenség minden olyan kombináczió is,

mely fúziós vagy koalicziós uj kormányra
gondol. -— Akik hisznek, abban biznak, hogy

az ellenzék kapni fog a jó alkalmon,
melylyel a zsákutczából kimenekülhet, és
végre-valahára meglátja a nagy közjogi és
anyagi kárt, melyet az országnak okoz. Be-
látja, ezt annál inkább, mert most — hogy a
felség aegise alatt történnek majd a békeal-
kudozások— ki kell majd tűnnie annak, ki
a felelős a multért és az eljövendökért, és
ki kell tűnnie annak is, hogy igaz-e hát, amit
sokan hirdetnek, hogy tudniillik van módja a
kibontakozásnak, csak meg kell azt keresni és
komolyan megkísérlem.

Ebben találják sokan a bécsi ut legfőbb
eredményét. Ugy vélik, hogy a béke-tárgyalá-
sok meghiúsulása esetén határozottan konsta-
tálva lesz nemcsak a felelősség kérdése, de
a parlamentárizmus ellen való forradalom
ténye is,

A felelősség kérdése pedig kiválóan fon-
tos a jövö szempontjából. Mert általános a
nézet, hogy Bécsben nemcsak annyi határo-
zatot hoztak, amennyit a félhivatalos közöl,
hanem megállapodás történt minden eshető-
ségre is. Az eshetőségek között a szabadelvü
párt vitatkozásaiban kiváló helyet foglal el a
Ház f e l o s z l a t á s á n a k k é r d é s e ,
mely egyre határozottabb alakot ölt s amely
a Bécsből inaugurált pourparler-k meghiúsulása
esetén sokak előtt olyan elkerülhetetlen rossz
szinében tünik fel, mely a törvény szellemé-
vel sem ellenkezik.

Ugy hiszik, az utolsó kisérlet következik
most annak kideritésére, hogy lehet-e ezt a
Házat együtt tartani s azzal tanácskozni. Ha
ez a kisérlet balul üt ki, akkor a nemzethez
kell appellálni. Döntsön a nemzet, hogy kell-e
neki az obstrukczió.

A Bécsből hazajött miniszterek n e m
v o 1 t a k f ö n t a s z a b a d e l v ü p á r t -
k ö r b e n , tehát hiteles részleteket nem is
tudott senki az ut felől. De a helyzet lo-
gikája ez egyszer meglehetősen szük ke-
keretekbe szoritotta a politikus fantázia csa-

értelmiséggel rendesen együttjáró jó előadó-
képességet. De Honorius nem akarta, hogy
üres álmodozással vesztegesse el ifjúságát;
meghatározta az olvasmányait, korlátozta a
törekvéseit, szigoru szabályokkal, melyeket
szem elött kellett tartama. Parancsára Károly
utazni ment, tele erszénynyel a zsebében és
a bucsuzáskor, követendö tanács gyanánt, atyja
ezt mondta neki:

— Ahol csak elhaladsz, mindenütt nézd
meg a nőket; egyedül ök érdemük meg, hogy
foglalkozzunk velük.

A tizennyolczéves fiu vigan kelt utra:
szabad volt. pénze is volt és nem volt más
gondja e földön, mint hogy a szeszélyeinek
éljen. Sohasem indult még el utas kedvezőbb
kilátások mellett. Honorius nyugodt a sorsa
iránt, ujra a könyvei fölé görnyedt, egymás-
után feketitette be a fehér lapok sokaságát,
megölte az utolsó isteneket, teljessé tette a
sötétséget az ember körül. Az Ur apostola
volt és diadalmaskodott.

És hála a rendszerének, iskolák keletkez-
tek a vigasztalanság tanának hirdetésére : ta-
gadták a lelket; átkozták az életet, mint hiába-
valót és bünöst: kárhoztatták a termékenysé-
get; mennydörögtek az esztelenek ellen, akik
megpróbálnak boldogok lenni; mindenekfölött
pedig dicsőitették az öngyilkosságot. Romboló
örültséggel teltek meg az egyetemek. Honorius
nézte a munkáját és büszkeségtől duzzadt a
lelke. A tanitványai tömjénezték, monográfiák-
ban irták meg élettörténetét: semmi sem volt
közönyös, ami tőle származott . . . .

Ezenközben Károly, kezdetben tele el-

ragadtatással, országokat látott; betért a korcs-*
mákba, vigan költötte a pénzét, mosolygott a
leányokra. De, amely városon csak áthaladt,
mindenütt ugyanazt a morajt hallotta a vele
egykoru diákság körében. Valamennyien bizo-
nyos Honoriust dicsőitettek, aki nagyszerü,
magasztos könyveket irt s ezeket a könyveket
Károly még nem olvasta.

Egy esős napon meghozatta a könyvek
egyikét, olvasni kezdte. Ugy tetszett neki,
mintha álomból ébredne a lelke, mintha el-
méjében mindig ott szenderegtek volna azok
a gondolatok, melyeket most nyomtatásban lát.
Olyanformán érezte magát, mint aki hosszu
tévelygés után végre magához tér. Mind elol-
vasta a nyomoruságnak ezeket az írásait, nem
töprenkedett rajtuk, nem vitatta meg öket,
mindannyit hitágazatként fogadta él a hitet-
lenségben, megmámorosodott tőlük. És amikor
elkészült az olvasással, más ember volt, öreg
ember volt. Nem sütött többé nap a földön, a
virágok trágyadombból keltek ki, az állatok
tisztátalanok voltak, a nő megvetni való, a
férfi nevetséges volt. Nem volt a földön többé
semmi sem, csak emberek sokasága, akik elég
gyávák elviselni az életet, noha mindenütt ott
van a halál.

- Husz éves korában Károly sápadtan,
fénytelen, komor szemekkel, mellére horgasz-
tott fejjel, visszafelé indult a szülővárosába;
podgyászában legfőbb és legértékesebb rész
gyanánt magával hozta Honorius, az isteni
bölcsész müveit. Mikor elhaladt a korcsmák
mellett, melyekben hónapokkal azelőtt, szerel-
mes dalokat énekelt a szép lányoknak és vi-

gan koczintgatott a szekeresekkel, szégyelte
fiatalságát, restelte aljas, kicsapongó multját,
és elfordította a fejét.

Apja várt reá, még mindig a régi álnév
alatt. Mikor megpillantotta ezt az idő előtti
aggastyánt, öröm nélkül, kedvesség és élénk-
ség nélkül, keserü ajakkal és merev lekintet-
tel; mikor igy láttá őt közeledni, szemrehá-
nyóan kiáltott föl;

— Hova tetted a husz évedet?
De a gyermek néma maradt, nem fe-

lélt. Végre, sarokba szoritva a kérdésekkel,
büszkén vallotta meg, hogy immár ismeri az
életet, van élettapasztalata. Nem érdemes vé-
gig élni; üres, képtelen, hiábavaló ; a szere-
lem bün; minden vonzalom mögött csak ér-
dek, álnokság, árulás rejtőzködik; nincs sehol
semmi sem és minden csak ür, a semmiség
végtelene.

Honorius felszökött:
— Miféle mérges lehelet homályositotta

el ifjúságodat? Ostobaság, amit mondasz!
Éljed napjaidat, igyál, szeress, mulass, élvezz !
Ez a helyes, ez az igaz!

De Károly vállat vont:
— Apám, te nagyon kedves ember vagy,

de kissé alant jársz a gondolataiddal; te még
sohasem elmélkedtél a dolgok ürességéről.
Nesze, olvasd el ezt és ha megértetted, akkor
majd megegyezhetünk, megváltoztatod a né-
zeteidet.

És odanyujtotta Honoriusnak a Honorius
egyik müvét.

Ekkor a bölcsész, látva ezt a gyermeket,
akit szeretett, szeretett ugy a saját szép és
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pongását. Három napig voltak a miniszterek
Bécsben, az osztrák kormánynyal is tárgyal-
tak, biztosra veszi hát mindenki, hogy nem-
csak azt végezték, amiről a félhivatalos táv-
iratok szólanak. A z t i s, de annál jóval töb-
bet is, minden eshetőséggel számolva, első
sorban a kiegyezés kérdéseinek * várható fá-
zisaival.

(Az ellenzék tüntet.)
A függetlenségi párt a jövő vasárnap nép-

gyülést rendez Budapesten avégett, hogy a .fövá-
ros népe* tiltakozzék az ex-lex ellen.

A mozgalomba belevonják a képviselőház,
többi ellenzéki pártjait is és ha lehet, a szocziál-
demokrata munkáspártot is.

A tervezők és a rendezők ebben a tárgyban
ma nagy tanácskozást rendeztek a belvárosi Sas-
kör disztermében.

Holló Lajos nyitotta meg az értekezletei. In-
ditványozza, hogy fejezzék ki a kormány maga-
tartása miatt való megbotránkozásukat, amit el is
fogadtak.

Báró Kaas Ivor fejtegette, hogy mekkora tör-
vénytiprás az egyetemi ifjak körének bezárása és
hogy itt a kormány eljárása csak arra mutat, hogy
fél. A képviselőknek ki kell menniök kerületekbe,
hogy mozgósitsák a közvéleményt és felrázzák a
nemzetet. A föváros járjon elöl a példával. A fö-
város egész polgársága t9ltakozzék a jövö heti nép-
gyülésen. Métóságos nyugalommal nyilatkoz-
tassák ki, hogy Magyarország polgárai nem hagy-
ják jogaikat és megvédelmezik mindenáron, ha
kell: testükkel is ! .

Kardhordó Árpád részletes javaslatokat kért
a gyülés módozataira vonatkozólag.

Dr. Vig Viktor azt javasolta, hogy a népgyü-
lés előkészítésére alakíttassék egy ezertagu nagy-
bizottság(de arra nem tett javaslatot, hol veszi a szük-
séges ezer embert) és egy tizenöt tagból álló perma-
nens végrehajtó-bizottság. A gyülésre meghivják Buda-
pest népét egyetemlegesen, — amit el is fogadtak.
Lakatos Miklós, mint a szabadságharcz részese re-
méli, hogy azokat a jogokat, amelyekért a honvé-
dek vére folyt, a mai polgárság is kész testével
védelmezni.

Holló Lajos hangsulyozta, hogy nemcsak
tüntető felvonulásra és gyülésre, hanem állandó,
elszánt ellenállásra van szükség a törvénytelenség-
gel szemben. A mozgalom vezetésében tehát részt
kell venniök a munkásoknak is, épugy, mint az
egyetemi ifjaknak.

nemes tulajdonságaiért, mint a halottért, aki
benne élt tovább; látva ezt a gyermeket el-
erötlenedni, elsorvadni, kimúlásnak indulni,
azért, mert ö benne hitt, anélkül, hogy ismerte
volna; a bölcsész kijött a sodrából: dühös
volt minden rendszerre, a tanításait kárhoz-
tató felkiáltások törtek elő ajkain és hirtelen
leleplezte magát.

— Ostoba, dobd el a képtelenségek e
tárházát! . . .

— Apám . . . igy beszélni Honoriusról,
az apostolról, a prófétáról! . . .

— Honorius . . . Honorius . . . Eh. hisz
én vagyok Honorius! -

— Te!
Károly elámultan maradt állva, nagyon

elsápadt: azután vonakodott hinni. Atyja be-
ültette a kocsijába, hogy a saját házába vigye.

Utközben tanulókkal találkoztak, akik
lelkesülten üdvözölték a mestert.

— Hiszed most már, hogy én vagyok
Honorius ?

— Hiszem.
Másnap Károly ezt a pár sort irta aty-

jának :
"Kiölted belőlem egyetlen illúziómat:

hitemet benned. Tantételeid következtében
semmihez sem ragaszkodom; az élet terhemre
van. Most már késő ezen változtatni, lehetet-
len. Isten veled."

És a Rajnába ölte magát.
Honorius pedig a sorsnak erre a rettene-

tes arczucsapására még keserűbb gunynyal
és még hangzatosabb káromlásokkal válaszolt.

Szederkényi Nándor azt fejtegette, hogy a
népjog érvényesítésére vezetö utat ugy maga, mint
politikai hitvallásának felei, a választási jog kiter-
jesztésében, az általános szavazati jogban találja.

Báró K a a s Ivor beszélt még a szocziál-
demokratákhoz, akik szavait tetszéssel fogadták s
H o l l ó Lajos kimondotta a határozatot, hogy a
jövö vasárnap, január tizenötödikén, tiltakozó nép-
gyülés lesz, kedden a függetlenségi-, pénteken a
Sas-körben tartanak előértekezletet, s fölkérik az
ellenzéki pártokat, csatlakozzanak a mozgalomhoz.

(Wlassics és az Egyetemi kör.)

Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter
annak a küldöttségnek, mely az Egyetemi Kör
bezárása ügyében nála járt, tudvalevőleg nem
olyan választ adott, amilyent ök kívántak.
A miniszter felelete mód nélkül elkeseritette
az egyetemi ifjuságot, amelynek számos tagja
ma a Múzeum-kávéházban gyülést tartott a
további teendők megbeszélése végett. A gyü-
lésen elhatározták, hogy küldöttségileg kérik
föl Holló Lajos országgyülési képviselőt, en-
gedje meg nekik, hogy a függetlenségi és
negyvennyolczas körbe járhassanak, amig az
Egyetemi kör zárva lesz. Az egyetemi ifjuság
legközelebb nagygyülést tart, amelyen a kör
bezárása, az ellenzéki [...] körmenetben
és népgyülésen való részvétel ügyében fognak
határozni.

- Mindezekből ugy látszik, hogy csakugyan
történt a dolog körül valamelyes hiba. Nem a
kört kellett volna bezárni.

(Önkéntes adófizetés.)
Több fövárosi szabadelvü körben, mint egy

kőnyomatos lap értesül, mozgalom indult meg az
ez évi adónak önkéntes megfizetése végett. Alá-
irási iveket köröznek és az aláírók arra kötelezik
magukat, hogy az 1899-iki évre esö adójukat
még a jövő hét folyamán műiden kényszerítés nél-
kűl be fogják fizetni. A körözött aláirási iveket
tömegesen irják mindenütt alá. ".-
- • - Hasonló iránya mozgalom van a fővárosi na-
gyobb kereskedők és gyárosok körében. Itt is alá-
irási iveket köröznek a fentebb emlitett kötelező
nyilatkozattal s itt is számosan irták már is alá a
körözvényt. A mozgalmak következtében már a
legközelebbi napokban tömeges és igen jelentékeny
összegü önkéntes adóbefizetések várhatok. Eddig-
elé többek közt teljes egész évi adójukat előre ki-
fizették: Goldberger Samu és fiai kékfestőgyára,
Spitzer Gerson gyáros, Wolfner Gyula és társa
börgyárosok. Egyedi Arthur ujpesti gyáros és
mások.

(A vidék hangulata.)
Szolnok-Dobokamegye szabadelvü pártja ma

Deésen báró Jósika Samuel elnőklése alatt pártgyülést
tartott, melyben az egész vármegye párttagjai tel-
jes számmal vettek részt. A pártgyülés óriási lel-
kesedéssel határozatilag kimondotta, hogy helyte-
leníti az ellenzék magatartását, csatlakozik az
Országos szabadelvü párt politikai felfogásához és
eljárásához, a kormánynak teljes bizalmat szavaz
s ugy ennek, valamint a pártnak küzdelméhez ki-
tartást kiván. A gyülés alatt a vidéki parttagok
sürgönyileg üdvözölték a pártgyűlést.

Budafok községének háromszáz választója
tegnap értekezletet tartott, amelyen Földvári Mik-
lós képviselőnek következetes politikai magatar-
tásáért fokozott bizalmukat fejezték ki és ől
további kitartásra buzdították.

TÁVIRATOK.
Francziaországi események.

Páris, január 8. Lebret igazságügymi-
niszter ma levelet kapott Quesnay de Beaure-
paire-től, amelyben ez l e m o n d a sem-
m i t ő s z é k e l n ö k s é g é r ő l . A lemon-
dás nagy feltünést kelt.

Azt mondják, hogy ez a lemondás; ösz-
szefügg a Bard-Picquart-ügygyel.

Gróf Castellane képviselő kijelenti, hogy
a „Droits de l' homme "ellen a helytelen pár-

bajhir és a hozzáfüzött megjegyzések miatt
pört indit

Páris, január 8. Gambetta tisztelői ma
reggel, mint minden esztendöben, kirándultak
Sévres-be, ahoz a házhoz, ahol Gambetta
meghalt. Beszédet mondtak a sévres-i polgár-
mester, Brindeau havrei-i képviselő, Cazot
szenátor és Sansbouef, az elzász-lotharingiai
egyesület elnöke. Sansbouef beszédében czél-
zást tett a Dreyfus-ügyre, ami ellen Gast Ville
d` Avray polgármester, aki Picquart ezredes-
nek rokona és Reinach József tiltakoztak,
kijelentvén, hogy Sansbouef-nek nincs joga az
elzász-lotharingiaiak nevében beszélni.

Páris, január 8. A szoczialisták ma,
mint minden esztendöben, meglátogatták Blan-
qui sirját a Pére Lachaise-temetöben. Rochefort
és Jaurés hivei között veszekedés támadt, miköz-
ben R o c h e f o r t é k k o s z o r u j á t s z é t -
t é p t e k é s ö s s z e t a p o s t á k . A kél
p á r t b o t t a l é s ö k ö l l e l r o n t o t t
e g y m á s r a . Egyik részről azt kiáltották:

— L e R o c h e f o r t t a l !
— É l j e n Z o l a !
A másik részről: Éljen Rochefort ! Né-

h á n y t ü n t e t ő m e g s e b e s ü l t . A
rendörség több embert letartóztatott.

A Reichsrath összehívása.

Béss, január 8. A bécsi császári királyi
távirati iroda értesülése szerint a Reichsrath-ot
e hónap tizenhetedikére hivták össze.

A krétai alkotmány.
Kanea, január 8. A tizenkét keresztényből és

négy muzulmánból álló bizottságnak, amelyet az
uj alkotmány kidolgozásával megbíztak, Szfakiana-
kisz az elnöke. Az az európai sajtóban elterjedt
bir, hogy György herczeg most Kandiába megy és
hogy a montenegrói csendőrséget visszavonják, még
korai. Erről és a nemzetközi haderőnek egy zászló-
aljra való leszállításról még semmit sem hatá-
roztak.

Tenger alatt járó hajó.
Hyeres, január 8. Locroy tengerészeti mi-

niszter jelenlétében kísérleteket tettek a „Gusta-
vezéde" nevü tenger alatt járó hajóval és a kísér-
letek igen jól sikerültek.

A francziák aggodalma.
Páris, január 8. A lapok a Madagaszkárra

vonatkozó kékkönyvről irnak és azt mondják, hogy
ugy látszik, Anglia el van tökélve hadat üzenni
Francziaországnak. Francziaországnak tehát isméi
védelemre kell gondolnia.

A Filippi-szigetek,

New-York, január 8. Egy washingtoni távirat
szerint a kormány kiadta a parancsot, hogy a

„Yorktoson" és „Bennington" ágyu-
Filippi-szigetekre menjenek.

Hongkong, január 8. A Balatac-szigetről ér-
kezett legujabb jelentések megczáfolják a sziget
spanyol lakosságának lemészárlásáról szóló hirt
és azt mondják, hogy ezt a papok kohvlták, hogy
a filippiniók ügyének ártsanak. A megölt spanyolok
harczban estek el.

Gabelsberger emléke.
München, január 8. A Gabelsberger-félé gyors*

iró-egyesületek ma emlékünnepet rendeztek Gabels-
berger sirján. A sirra számos koszorút tettek le.
Sok külföldi egyesület képviseltette magát,

A zsidók üldözése Algirban.
- . Algir, január 8. Max Regis ma délután Pá-

risból ideérkezett. Kocsiját néhány fiatalember
huzta a polgármesteri hivatalig. Több zsidót tett-
l e g bántalimaztak. A tengerparttól a polgár-
mesteri hivatalig vivő uton a zsidó üzletek zárra
voltak.

„Pinceton
naszádok
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Lapunk mai száma 8 oldal.

— A harmadik b a l e s e t Báró Bánffy
Dezsö miniszterelnököt utazásaiban valami
különös balvégzet üldözi. Az utóbbi időben,
Valahányszor Bécsben járt, vonatát mindany-
nyiszor valami baj érte. Ma is csak két órai
késéssel érkezhetett vissza Budapestre. Ennek
oka az volt, hogy Marcheggben egy tehervo-
nat több kocsija k i s i k l o t t és a miniszter-
elnök vonatának két óráig kellett vesztegelnie
ezen az állomáson, mig a forgalmi akadályt
elhárították.

— Schmidt József mandátuma.. Dr. Schmidt
József kereskedelmi miniszteri államtitkár ma dél-
ben egy huszonkét tagból álló küldöttséget foga-
dott, amely a beszterczebányai mandátumot nyuj-
totta át neki. A küldöttség vezetője, dr. Tilles,
volt választási elnök, meleg szavakkal üdvözölte
az államtitkárt, akit a beszterczebányai kerület
választó polgárai nagy lelkesedéssel választottak
meg képviselőjükké. Dr. Schmidt köszönettel fo-
gadta választói bizalmának kifejezését és igérte,
hogy iparkodni fog e bizalmat nemcsak a jelen-
ben, hanem a jövőben is megérdemelni. — Dél-
után az államtitkár a küldöttség tiszteletére ebé-
det adott az István főherczeg szállóban. Az ebé-
den jelen voltak : báró Dániel Ernő kereskedelmi
miniszter, Csörgheő államtitkár, Mándy és dr. Po-
povich miniszteri tanácsosok, Ágosotsn országgyü-
lési képviselő, dr. Mantuano miniszteri titkár és a
küldöttség tagjai. Az első felköszöntöt Schmidt
mondta a beszterczebányai választópolgárokra,
utána dr. Tilles az uj képviselőt, dr. Lenkel rabbi
a kormányt és annak jelenlevő tagját, báró Dá-
nielt éltette. Dr. Povovich a beszterczebányai höl-
gyeket, Bárczy igazgató Csörgheő államtitkárt és
Mándy és Popovics miniszteri tanácsosokat kö-
szöntötte föl. A társaság sokáig együtt maradt
fesztelen hangulatban,

— Gróf Károlyi Ferencz halála. Gróf
Károlyi Ferencznek, a londoni Osztrák-magyar
nagykövetségi attachénak öngyilkossági hirét,
amelyet tegnap csak bizonytalanul kolportál-
tak, ma megerősítik Londonból. A fiatal gróf,
hir szerint, szerelmes volt Revera Aldobran-
dini olasz grófnöbe, aki nehány év óta öz-
vegy és valamivel idősebb is a grófnál. A
grófnö nem viszonozta a szép jövő előtt álló
diplomata szerelmét, amit a huszonhárom
esztendős ifju annyira szivére vett, hogy ön-
gyilkos lett. Gróf Károlyi Tibor, az apa, már
megérkezett Londonba, hogy a holttest haza-
szállítása iránt intézkedjék.

— Szilágyi Sándor betegsége. Szilágyi Sán-
dor állapotában a mai napon semmi változás nem
történt. Az éjszakát elég jól töltötte. Táplálékot
nem vesz magához, csak sok vizet iszik. Egyre
gyöngül, senkit sem ismer fel, csak az unokahu-
gát, Mayer Gyulánét. Hugát, Katinkát, aki már husz
év óta ápolja, nagyon megviselte a sulyos csapás
és egész nap csak sir. Régi jó barátai, tanitványai
és ismesősei egymást érik az ágyánál. Ma délelőtt
többek közt olt voltak: Dr. Berzeviczy Albert,
Thuróczy Ádám, Bemer Ödön, Marczali Henrik,
Pettkó Béla, Toldy László. Angyal Dávid stb.

— Uj tanitónőképző. A debreczeni reformá-
tus egyházkerület — mint értesülünk — tanítónő-
képzőt állit fől Debreczenben. A város nagy ösz-
szeggel járul hozzá a nem felekezeti jellegű inté-
zet költségeihez.

— Ajándék egy óvodának. Gróf Kornis Károly,
a biharmegyei Szerep volt földesura, aki birtokait
a magyar királyi vallásalapnak adta el, a szerepi
községi óvodának ezerötszáz forintot érő telket
ajándékozott. Azonkivül a református egyháznak és
a szegényeknek nagyobb összeget adományozott.

— A Bánffy-család gyásza. Báró Bánffy Já-
nosné, született báró Wesselényi Anna, mint Ko-
lozsvárról jelenük, tegnapelött reggel nyolczvan-
hatéves korában hirtelen meghalt. A halálesetről a
gyászoló család a következö jelentést adta ki:

"M.-gyerömonostori báró Kemény Kálmánné,
született losonczi báró Bánffy Polyxena, néhai Er-
zsébet királyné ö felségének palotahölgye és férje

m.-gyerőmonostori báró Kemény Kálmán császári
és királyi kamarás, valóságos belsö titkos taná-
csos ; czegei gróf Wass Béláné, született losonczi
báró Bánffy Rachel és férje czegei gróf Wass
Béla országgyülési képviselő, valamint gyer-
mekeik : Rachel, Marie, Albert, Hona és Endre ;
özvegy losonczi báró Bánffy Zoltánné, születeti
széki gróf Teleki Erzsébet és gyermekei: Endre,
Elza, Ilona, Zoltán; losonczi báró Bánffy János és
neje ábránfalvi Ugron Rosalic, valamint gyerme-
keik ; tarcsafalvi Pálffy Dénes, néhai losonczi báró
Bánffy Jozefa férje; tarcsafalvi Pálffy Marie, fér-
jezett losonczi báró Bánffy Kazimirné és férje,
valamint gyermekeik ; tarcsafalvi Pálffy Jozefin,
férjezett szárhegyi gróf Lázár Istvánné ' és férje,
valamint gyermekük ; Vargyasi Daniel Lajos, mint
néhai tarcsafalvi Pálffy Mártha férje és gyermekei:
szomoruan jelentik, hogy a szeretett anya, nagy
anya és dédanya

losonczi báró Bánffy Jánosné,
született hadadi báró Wesselényi Jozefa élete
nyolczvanhatodik évében, folyó hó hatodikán reg-
gel, minden szenvedés nélkül megszünt élni. Fen-
költ szellemü élete a veszőfélben levő matrónai
erényeknek igaz fénye vala! A haza, a ház ég
anyaszentegyház meleg szerelmében élt és ezek-
nek igaz hivei sóhajtják koporsója felett: Áldás
volt élete ! Áldott emlékezete ! A gyászszertartás
Kolozsvártt, külmagyar-utcza harmadik szám alatti
házánál január nyolczadikán délután fél három
órakor fog megtartatni, Beresztelkén január kilen-
czedikén délelött tizenegy órakor a családi sir
boltba a templomban tartandó rövid ima után fog
örök nyugalomra helyeztetni."

— Telefon a Hortobágyon. Az alsó-szabolcs-
tiszaí ármentesitő-társulat ez év tavaszán ki akarja
épiteni a debreczen-csegei telefonvonalat, hogy
ez által közvetlen összeköttetésbe jusson a Tokaj-
tól Tisza-Füredig vezetett védgáti telefonnal. A
tervezett összeköttetésnek nagy jelentőségei van
Debreczenre nézve is, miután ez a vonal a város
legnagyobb birtokán, a Hortobágyon jön keresztül
s az épittelő társalat a városnak kész megadni a
használati jogot a távbeszélőre. Mielött azonban
az építéshez hozzákezdenének — mint debreczeni
levelezönk irja — a kereskedelmi miniszter leirata
értelméiben a társulatnak nyilatkozatot kell a vá-
rostól kieszközölnie arra nézve, hogy a telefonve-
zetéknek a város utczáin való fölállítása nem
ütközik akadályokba. Nagyon természetes, hogy
Debreczen tanácsa nagy örömmel állitja ki ezt a
nyilatkozatot.

— Az evangelikus egyházközség. A pesti
ágostai hitvallásu evangelikus német egyházközség
ma délelött tartotta Fuszek Tivadar felügyelő is
Schranz János lelkész együttes elnöklésével köz-
gyülését a Deák-téri gimnázium disztermében. Az
ülés elején Fuszek felügyelő melegen üdvözölte
Schranz János lelkészi, aki éppen ma ünnepli
hetvenedik születése napját. A még fiatalos erői
ben levő lelkész köszönő szarai után a közgyülés
elfogadta a presbyterium által előterjesztett, s az
1899. évre szóló költségvetést, és megválasztotta
egyuttal az esperességi követeket. A mai közgyü-
lésen rendezték a lelkészi fizetést is, amely most
az evangelikus gimnáziumi tanárok legfelsőbb fo-
kának felel meg, de még kiterjedtebb, mert a lel-
készek ötödéves korpótléka korlátlan, mig a tanárok
fizetése ötödévenkínt csakis ötször emelhető.

- Egy követ — akit kidobtak. Djuvara, a
konstantinápolyi román követ, mint tudósitónk je-
lenti, igen különös helyzetbe jutott egy házassági
igéret miatt. A követ ugyanis hevesen udvarolt

Konstantinápolyban lakó franczia leánynak,
akinek kedvéért egészen elhanyagolta a hivatalát.
A hosszabb ideig tartó udvarlásnak házassági igé-
ret lett a vége s a leány apja bele is egyezett a
házasságba. A követ azonban egyre halogatta a
kézfogó megtartását, azzal az ürügygyel, hogy
Bukarestben most tárgyalják a válópörét. A család
erre érdeklődni kezdett Djuvara multja iránt és meg-
tudták,hogy sohasem volt nős s az állitólagos válópör
hazugság, amelylyel csak bizonyos időt ki akar
huzni. A megcsalt leány apja, aki Smyrnában la-
kik, Konstantinápolyba utazott. Egy estélyen talál-
kozott a követtel és kérdőre vonta, hogy mi ok-
ból ámította a leányát. A követ durván felelt az
apának, aki erre kétszer hatalmasan arczulcsapta
a követet, aztán lelökte a lépcsőkön. Ennek a je-
lenetnek sok vendég és szolga volt a tanuja, s az
eset hire hamarosan elterjedt a városban. Diplo-
mácziai körökben nagy érdeklődéssel várják az

folytatását.

— Bécsi magyar-egyesület. A Ferencz Fer-
dinand főherczeg védnöksége alatt álló bécsi ma-
gyar egyesület iránt állandóan érdeklődik a ma-
gyar közönség és a vármegyék is. Legutóbb To-
rontál vármegye ötven forinttal, Moson vármegye
és Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye tiz-tiz forint-
tal járultak hozzá az egyesület vagyonának gyara-
pitásához.

— Titokzatos gyilkosság. Hajdu-Böszörmény-
ben — mint debreczeni levelezőnk jelenti — titok-
zatos gyilkosság történt. Özvegy H. Molnár Mihály-
né, Demeter Anna hetvenéves asszonyt meggyil-
kolva találták lakásán. Molnár Mihályné harmincz-
hat év óta élt özvegységben és lehett vagy öt-hat-
száz forint megtakarított pénze. Az öreg asszony
özvegysége ideje alatt mindig csak egyedül élt
lakásán, elzárkózott az emberektől és szigoru, ta-
karékos életet élt. Két nap előtt este hazament és
bezárkózott szobájába. Másnap nem látták a szom-
szédai a lakásából kijönni. Ez gyanut keltett s a
déli órákban betörték lakása ajtaját. Rémülve lát-
ták a szomszédok, hogy az asszony ott fekszik a
szoba földjén — holtan. Amint a birói és a rendőri
vizsgálat megállapitotta, az asszony gyilkosságnak
esett áldozatul, a gyilkos erős ütést mért a fejére
és azután összeszedve minden váltót, kötelezvényt
és pénzt, eltávozott. A rendőrség most nyomozza.

— Minden rendben. . . . Szabadka és Uj-
vidék között, a hegyes-feketehegyi állomás közelé-
ben, tragikus módon halt meg egy szegény vas-
uti őr. Az Ujvidék felől jövő vonatot várta. A
sinek mellé állott a vörös jelzőtáblával. Tisztelgő
állásban várta az őrház felé közeledő vonalot, je-
léül annak, hogy minden rendben van. Már lát-
szott a vörösszemü mozdony, mely bodros füst-
felhőt pöfékelve vonta maga után a robogó ko-
csisort. Még néhány lépés választotta el a már
lassabban zakatoló mozdonytól. A percz elérke-
zett. . , . Jobbkezével katonásan tisztelgett, de e
pillanatban hátulról egy ott legelésző rakonczátlan
csikó nekirohant. A vasuti őr arczczal a vonat
elé esett, mely darabokra roncsolta szét. Fiatal
felesége az őrház ablakából kitekintve, csak a jel-
zést látta, nagy buzgólkodással forgolódott a tűz-
hely körül, feltálalta a párolgó levest és az apró
gyermekek mohón gyültek az asztal köré . . .
Künn a sineken pedig az apa véres teste feküdt,
meghidegült, halvány arczán nyugalom ült, hiszen
a pályatesten minden rendben volt . . .

— Felbujtás anyagyilkosságra. Egy munkás
jelentkezett néhány nap előtt a bécsi rendőrségnél.
Elmondotta, hogy Gonano Vilmos a neve és egy
butorszállitó vállalatnál van alkalmazva. A dél-
előtt folyamán egy fiatal asszony kereste fel és
megkérdezte töle, akar-e valami jó üzletet csi-
nálni ? Igenlő válaszára az intelligens külsejü, jól
öltözött nő elmondotta, hogy megfigyelte, mikor
egy barátnéját költöztette és azt hiszi róla, hogy
el tudna verni egy asszonyt. A munkás kiváncsi
volt a továbbiakra és azt válaszolta, hogy bizony
el tudna verni egy asszonyt. A nő elhivta aztán a
Kohlengasse tizenhetedik szám alatt levő la-
kására, hogy ott beszéljék meg közelebbről a
dolgot. A lakásba érve, elmondotta az asszony, hogy
évek óta rossz viszonyban él az anyjával és most
szeretné m e g g y i l k o l t a t n i . Gonano tetszett
meg neki és azért ő vele akarja végrehajtatni ter-
vét. Ez a terv abból állott, hogy Gonano elvál-
toztatott irással egy levelet irjon az öreg asszony-
nak, melyben találkára hivja. Az öreg asszony
gyanakvó és nem megy máskép lépre, ha csak
gyönge oldalán nem támadják. Irja neki, hogy
rossz utra tévedt leányáról akar neki be-
szélni és erre okvetetlenül elmegy a kije-
lölt helyre, ahol már könnyü lesz vele
elbánni. Ha majd aztán végzett vele, menjen el a
lakására és szedjen össze minden készpénzt. Ék-
szerekhez, értékpapírokhoz ne nyúljon, mert azokon
rajta veszthet. A pénzen aztán majd osztozni
fognak. Gonano helyeselte a tervet és meg is
igérte, hogy keresztülviszi. Első utja azonban a
rendőrséghez vitte, ahol följelentette ismeretlen
felbujtóját. A rendőrkapitány azonnal intézkedett
az asszony elfogatása iránt, azonban csak másnap
tudták kézrekeriteni mert aznap nem volt oda-
haza. Addig is megtudták a nevét. Brauné Anná-
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nak hivják és leánya egy gazdag
nőnek. Mikor elfogták, mindent tagadott, ez azon-
ban aligha menti meg a börtöntől.

— Egy gyár pusztulása. Hamburgból távira-
tozzák, hogy a billwärderi (azelött Heil és Stha-
mer-féle) kémiai gyár főépületében tegnap nagy
tüzvész volt, amely több értékes gépet pusztitott
el. A kárt n é g y s z á z e z e r m á r k á r a becsü-
lik. A gyár többi épületében nem esett kár. Éjfélig
eloltották a tüzet.

— Leégett orfaum. Münchenben, mint táv-
iratban jelentik, ma reggel az "Orpheum" nevü
mulatóhely leégett. A helyiségben, kevéssel a tüz
keletkezése előtt, nagyban tánczoltak, mulattak, a
veszedelem idején azonban senki sem volt már az
épületben. Emberéletben hát nem esett kár, az
épület azonban teljesen tönkrement.

— A nyomor. Ma éjjel a váczi-körut és ó-
utcza sarkán lövés dürdült el. Az odasietök a jár-
dán eszméletlenül fekvő férfit találtak, akí jobb
kezében görcsösen szorongatta a revolvert. A zse-
bében talált iratokból a rendőrség megállapitotta,
hogy Fábián Jánosnak hivják és szabósegéd. A
nyomor miatt menekült az élettöl. Egyik levelében
keservesen panaszkodik inséges állapotáról s kéri
szülőit, feledjék el, ne is temessék el, nem bánom
— irja — ha ugy visznek is ki, mint egy kutyát.
A Rókus-kórházban ápolják.

Napirend.
Naptár: Hétfő, január 9- Római katholikus:

Julian vértanu. — Protestáns : Julián vértanu. — Gö-
rög-orosz : (deczember 28.) Tirzus vértanu. — Zsidó:
Tebeth 27. — A nap kél: 7 óra 31 perczkor, nyug-
szik: délután 4 óra 11 perczkor. — A hold kél: reg-
gel 5 óra 4 perczkor, nyugszik, délután 1 óra 17
perczkor.

A kereskedelemügyi miniszter fogad délután
4—6-ig.

A pénzügyminiszter fogad délután 4 órától
kezdve.

A föváros magánépitési bizottságának ülése
d. u. 5 órakor az ujvárosházán.

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

A Nemzeti Szalon kiállítása. (Ferencziek
tere 9.) nyitva délelőtt 9 órától este 9 óráig. Belépti dij
20 krajczár.

Technologiai iparmuzeum nyitva 9—12-ig és
délután 3—5-ig és 7—9-ig.

Szabadalmi levéltár (Erzsébet-körut 19.) nyitva,
délelött 9-l-ig.

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

Szász Domokos meghalt
Szász Domokos erdélyi református püs-

pök, mint Kolozsvárról irják, ma délben
hosszabb szenvedés után hatvanegy éves ko-
rában meghalt. Szivvel-lélekkel hivatásának élt.
Minden erejét arra forditotta, hogy egyházának
morális és anyagi tökéjét növelje; működé-
sét siker is koronázta.

Az erdélyi református egyházkerületet,
az erdéiyi közszellem vezetőjévé tette. Meg-
alapitotta Kolozsvárott az egyházkerületí theo-
logiai fakultást, amely minden tekintetben
európai szinvonalon á l l ; az egyház vagyonát
tetemes összeggel növelte; tizennégyesztendei
püspöksége alatt negyvenkét templomot ava-
tott föl és hatszázharminczhét közmüvelődési
intézményt alkotott

Ezek az ö müködésének főbb eredményei.
Ellenségei, mert hisz ilyenek is voltak, sokat
támadták. De az összes gáncs, amit működé-
sében kerestek, alig volt egyéb puszta sze-
mélyeskedésnél.

A püspököt, aki óriási termetü és roppant
erejü ember volt, néhány hónappal ezelőtt vizkór
támadta meg, amelyből nem tudott kigyógyulni.
Hasztalanul járt itthon is. meg a külföldön is egyik
orvosi kapaczitástól a másikhoz. Végre is haza-
utazott, ágynakesett és többé föl se kelt. Halálos
ágyánál a felesége, született Nagy Ilona és fia,
ifju Szász Károly volt jelen. A megboldogult test-
vérbátyja, Szász Károly dunamelléki református
püspűk és sógora, Nagy Miklós, a "Vasárnapi Uj-
ság" szerkesztője, holnap utazik Kolozsvárra, hogy
jelen legyen a végtisztességen.

Szász Domokos Nagy-Enyeden, 1838. május
24-én született. Atyja, néhai idösbb Szász Károly,

nagytudományu iró és tanár, akadémiai

rendes tag.. 1848-—19-ben kultuszminiszteri ál-
lamtitkár volt. Anyja Münstermann Fran-
cziska, hét éve halt meg s aggkorában két
fiái, Kázolyt és Domokost még láthatta az általuk
választott papi pálya legföbb magaslatán, a püspöki
széliben. Szász Domokos 1851-ben lépett be a maros-
vásárhelyi ref. főiskolába, ahol l853-ban tette le az
érettségi vizsgálatul. Papi szigorlatot 1859-ben telt
a kolozsvári papnevelőben. Még ez évben kolozs-
vári lelkész lett és egyháza engedelmével hosszabb
külföldi tanulmánynyutra ment. Hazájába 1861-ben
tért vissza s megkezdte rendes papi hivatását.
Költeményeket is irt, majd idegen költőkből
fordított. l868-ban, mint a kolozsvári refor-
mátus főiskola vallástanára, a felső iskolák
számára „A vallásos eszmék története" czimmel
kétkötetes munkát irt. 1870-ben szervezte a „Ma-
gyaroiszági protestáns egylet-et, mely a protes-
táns irodalom és emberbaráti czélok ápolását
tüzte ki. Tevékeny részt vett az erdélyi református
egyház alkotmányos szervezőiének ujjáalakitásá-
ban. Majd egyre-másra alapitotta Erdélyben a
gyerekkerteket. 1872-ben kezdte meg a kolozs-
vári theologiai fakultás előkészitő munkálatait.
A nemes czélra már ekkor tekintélyes összeget
gyüjtött. 1878-ban az egyházkerületi közgyülés
főjegyzővé választolta, 1881-ben zsinati képvi-
selő lett.

Sokoldalú tevékenységet fejlett ki Kolozsvár
Táros közügyeiben s minden jótékony egyesületnek
alapitó, választmányi vagy müködő tagja volt. 1876.
óta szerkesztette az "Erdélyi Protestáns Közlöny"-t
s egyáltalán az egyházi irodalom terén széleskörü
munkásságot fejlett ki. Alkalmi beszédeiben leg-
jelesebb egyházi szónokaink egyikének bizonyitotta
magát. 1885. május 29-én választották meg az erdélyi
református egyház püspökévé. A tehetségéhez és
munkaerejéhez füzött nagy várakozásnak előkelő
állásában fényesen megfejelt és kormányzatának
ideje őrökké emlékezetes marad az erdélyi református
egyház történetében. Az utóbbi három évben püspöki
állása révén tagja volt a törvényhozás főrendiházá-
nak is, melynek üléseit szorgalmasan látogatta, de
a politikai küzdelmekben nagyobb részt nem vett.

•

Szász Domokos temetése szerdán délelőtt
lesz. A halálesetről báró Bánffy miniszterelnököt,
mint az egyházkerület főgondnok át táviratilag érte-
sitettek. A városházán, valamint az egyházi épü-
leteken gyászlobogók lengenek. A temetési, szer-
tartás végzésére Antal Gábor dunántuli püspököt
kérték fel.

A bátyja után.
Szép fiatal asszony volt, boldog feleség, két

aranyos apróság mamája és megölte magát, mert
meghalt a bátyja.

Megrázó problémája a hitvesi, anyai és test-
véri szeretetnek.

Az aréna-ut negyvenhatodik számu házánál
történt.

Ott laktak a listai házasfelek : P o 1 g á r
Jenö fövárosi ügyvéd és felesége T a n n e n b a u m
Róza, akikről ez a szomoru történet szól.

Ugy éltek, mint a páros galamb. Volt hozzá
módjuk, s ha ez nem lett volna is, két gügyögö
kis gyermekük megédesitette minden órájukat.
Nyilt házat tartottak, vendégeket láttak, uriasan,
pompásan. Sem hiányzott semmi a megelégedés
föltételeiből.

Néhány nappal azelött azonban váratlan csa-
pás érte az asszonykát. Testvérbátyja, Fenyő József
gyári tisztviselő hirtelen meghalt. Az eset annyira
megrenditette, hogy valósággal buskomorságba esett,
folyton sirt, kesergett.

Az ura sokat aggódott miatta, de végtére
megnyugodott, majd csak kigyógyitja az idő.

Ma reggel az asszony korábban kelt föl, mint
rendesen, kiment a konyhába, hogy férje reggelije
iránt intézkedjék.

Majd átfutott a szalonba, ahol a szoba-
leány az ablakokat tisztogatta. Nem szólt semmit,
csak széket tolt az egyik ablak párkányához s
révedezve nézett az ablak alatt levö kertecskébe.

A szobaleánynak a konyhában akadt valami
dolga s nehány pillanat mulva futott utána a négy-
éves fiacska:

— A mama kiesett az ablakból.
Odalent a kertben pedig nagy zaj ke-

letkezett, segítségért kiáltoztak. Polgárné ott
feküdt az ablak alatt mozdulatlanul. A sze-
rencsétlen fejjel az első emeleti párkányhoz
verődött, s ezt letörte, ruhája pedig megakadt a
telefondrót porczellánszigetelőjében s azt magával-
rántva, a kertben álló kis kézi-kocsi rudjára zu-
hant, onnan pedig a kövezetre. Rögtön értesitették
a szomoru esetről a férjét, ki őrültként rohant a
főldszintre, a hova nemsokára a mentők is meg-
érkeztek s a szerencsétlen asszonykát visszavitték
a lakásba, ahol rettentő sebeit bekötözték. Eltö-
rött keze, lába, agyrázkódást szenvedett.

A gyerek elmondotta ezután, hogy a mama
miképen lépett föl a székre, hogyan vetette ki ma-
gát az ablakon, Polgárné pedig küzködött a halál-
lal. Délfelé nehány pillanatra magához tért, azután
ismét elvesztette eszméletét, s este tiz órakor
meghalt.

SZINHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
* Zivataros éjszaka. Wildenbruch uj darab-

jára, a „Zivataros éjszaká"-ra készül most a ber-
lini szinház. Az uj szinmünek történelmi háttere
van. A cselekményt Nagy Frigyes igazgatja, bár
maga nem jelenik meg a szinpadon. A premiére-t
e hónap végén, vagy a jövő hónap elején tart-
ják meg.

* Irving visszavonul. Sir Henry Irving, a
nagy angol színművész, visszavonul a szinpadtól.
Irving februárban lesz hatvankét éves és már negy-
ven éve szinész, husz éve pedig a londoni Lyceum
szinház igazgatója is. A világhirü Shakespeare-
szinész egészségi okokból hagyja el a színpadot,
amelyhez egy emberöltő munkássága köti.

* Björnson uj drámája. Björnson Björnstjerne
mostanában fejezte be uj drámáját, amelynek
„Paul Lange és Tora Parsberg" czimet adott. A
darab először Németországban kerül szinre, a
müncheni udvari szinház mutatja be február
honap elején.

. * Filharmoniai hangverseny. Szerdán, január
11-én lesz az ötödik filharmoniai hangverseny
Richter János vezénylete alatt Dohnányi Ernő
közremüködésével. Két ujdonságot mutatnak be:
Dohnányi Ernő zongoraversenyét, melyet a szerző
személyesen ad elő, és Dvorák „Szinfonikus vál-
tozat"-ait.

SPORT.
+ Udvari vadászatok. Mürzstegből táviratoz-

zák, hogy Ferencz Szalvátor és Lipót bajor her-
czeg gróf Traunnel, báró Beckkel, gróf Paarral,
Krieghammer hadügyminiszterrel, gróf Űxküllel,
báró Gudenusszal, báró Kasttal és báró Widerho-
ferrel ma este hét órakor oda érkeztek szarvas-
vadászatra.

+ Turfhirek. Szabászt, az idei derby egyik
reális kandidátusát nevezték a Krakóban futandó
Tarnovszky-Memorial-ra. — Czakumpack a neve
gróf Eszterházy Móricz egy Ugvel-Etcaetera
után nevelt csikójának. — A Lincolnshire handi-
capet márczius 21-én, a liverpooli nagy akadály-
versenyt márczius 24-én futják. — Báró Springer
Gusztáv Perpedese, az 1897-ikí kanczadijak nyer-
tese ménesbe került — Mr. Newmarket Malteser-je
az idén először a Przedswit-handicap-ben fog a
nyilvánosság előtt megjelenni.

+ Gróf Zichy Jenö vadászata. Gróf Zichy
Jenö magaslaki vadászterületén tegnap nagy vadá-
szat Tolt, melyen a következő vendégek vettek
részt: Milán ex-király, gróf Hessestein, ifj. gróf
Zichy Ödön, báró Rossenthal, gróf Zichy Rafael,
Telegdy József cs Gencsy Albert országgyülési
képviselők, Konstantinovics ezredes, Elek Gusztáv,
Beőthy Attila, Müsser Károly, Havas, a Zichy-ura-
dalom kormányzója, id. Havas, Flatt Károly jószág-
igazgató. Börzsönyi János és az uradalom érdészí
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tisztikara. Reggel nyolcz órakor rövid vadász-
reggelí után lóháton indullak a magaslaki kastély
felé. Mintegy 260 hajtó állott a vadászok rendel-
kezésére. A vadászai bőséges eredménynyel végző-
dött, melyen többnyire vaddisznókat ejtettek zsák-
mányul. A vadásztársaság tagjai holnap Fekete-
Erdőre vonulnak, mely szintén gróf Zichy Jenő
birtoka. Milán király ma utazott el Belgrádba.

FARSANG.
Álarczos bál. „Ismertek, szép álarczos bál!"

kiáltunk ma föl, ha az utczán egy álarczos báli
plakátot meglátunk. Tudjak, hogy az álarczos bá-
lok már évek óta elkopottak és unalmasak és ha
mesterinasok nem volnának és a szépnem bi-
zonyos tagjai nem kapnának vasárnapi kimenőt, e
mulatságok már régen kivesztek volna. Az idei far-
sang elsö álarczos báljára, mely ma éjszaka volt a
Vigadóban, szintén nagyon kevés maszk gyült össze,
de ez a kevés legalább izléstelen volt, ugy, ahogy az
álarczosbálok közönsége szereti. A bál a Gyermek-
otthonnak, egyik legnemesebb czélu egyletünknek
jövedelmezett. De bármily fontos és áldásos is a
Gyermek-otthon müködése, azon ma már nem lehet
változtatni, hogy az álarczosbálok fénykora letünt.
Az egylet minden jószivü ember pártfogását
megérdemli, mert szegény gyermekeknek otthont
teremt és mert mi szegény felnöttek is érezzük
azt a farsang álarczosbáljain, hogy mindenütt jó,
de legjobb otthon.

Jelmezbál Ujpesten. Az „Ujpesti Dalkör"
február 11-én, farsang utolsó szombatján táncz-
vigalommal egybekötött jelmezes dalestélyt rendez
az "Ujpesti Polgári Dalkör" összes helyiségeiben.

Tanarjelöltek mulatsága. A polgári iskolai
tanárjelöltek február elsején tánczestélyt rendeznek
az első kerületi polgári kaszinóban.

KÖZGAZDASÁG.
Az elsö magyar üveggyár. E társaság ma tar-

totta közgyűlését. Az igazgatóság összvesztesége-
kép 331.564 forint 81 krajczárt mutat ki jeleutésé-
ben. Az igazgatóság azt javasolta, hogy a felosz-
latást ne mondja ki, hanem utasítsa az igazgatósá-

got, hogy tárgyalásokat folytasson a szanálás végett
s azok eredményéről a legközelebbi gyülésén szá-
moljon be.

Budapesti konzum-sertésvásár. jan. 8. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levö székesfővárosi
konzum-sertésvásárra 1899. január 7-én érkezett
217 drb. Készlet 74 darab, összes felhajtás 339
drb. Kiszállíttatott budapesti fogyasztásra 265 dr!»,
elszállittatlan maradt 26 drb. Napi árakr 120—189)
kilós 45 -47 kr, 220—280 kilós 4 6 - 4 7 kraj.-
czár,320—380 kilos 47—43 kr, öreg nehéz 46
krajczár, malacz 40—44 krajczár. A vásár " han-
gulata lanyha volt.

IDŐJÁRÁS.
Am. kir. országos meteoritiógi.ii intézet távirata

J1898.január 8-án reggel 7 órákor:

Az ídöjárási helyzet tegnap óta lényegesen változott és egy-

hömérséklet keleten csökkent és nyugaton emelkedett.
Hazánkban a lecsapódások az ország keleti felére szorit-

koztak, és ma reggel csak Erdély déli részén esik, egyébként az ídö nyugatról szárazra fordul.. Á

A hömérséklet süllyedöben van, az erös szelek lassanként csillapodnak. Részben felhös, száraz idö várható, mérsékelt fagygyal.

SZERELEM NÉLKÜL
Franczia regény.

Irta: PIERRE DAX.
(39)

Sarcoet Jules pedig természetesen a nap
hőse volt, aki érdekes az asszonyok szemé-
ben s akit a férfiak irigyelnek. De ö jó fiu
volt és nyugodtan türte el az irigykedök in-
cselkedését, gunyos megjegyzéseit. Mit is tö-
rődött ö ezzel? Bensőleg nagyot nevetett,
nyugodt bonhomiával táplálva reményeit és a
stereotyp közmondással vigasztalva magát,
hogy: .Legjobban nevet, ki utoljára nevet"

— Könnyen beszél ön — mondta neki
egyszer Loret barátja a Café du Lac terrasse-
án, ahol mindennap találkoztak — hiszen a
villa bére alig képezi a befektetett tőke két
százalékát! Bizony rossz vásárt csinált!

— Nem vagyok az ön véleményén. Ha
majd az átalakítások megtörténtek és minden
befejezett állapotban lesz, akkor valami angol
lordnak adom bérbe a kastélyt s az busásán
fog fizetni. Én a jövőre számitok, a jelennel
nem törődöm.

— Komédiás ! . . . Bizony el vagy káp-
ráztatva — jegyezte meg egy másik. — Meg-
vetted az ördög palotáját s most arra szá-
mitsz, hogy a pénz csak ugy az öledbe fog
hullani . . . Balgaság! Biztos vagyok benne,
hogy rajta vesztesz . . .

— Az ördög palotáját? Ezt nem is tud-
tam. Hát csak mesélj, az ilyen történetek na-
gyon mulatságosak . . . Ugy sincs egyéb dol-
gunk, mint kellemesen tölteni az időnket.

Sarcoet szivarral kínálta a barátait.
— Eh ! . . . azt mondom én, hogy a

szép bérlőnőd az ördög. Nem tagadhatod,
hogy van valami titokzatos ennek a nőnek
életében. Ha az embernek nincs mitől ret-
tegnie, akkor nem rejtőzik el ugy, mint ő.
Hogy valami kalandja volt, az bizonyos. Mi-
csoda kaland volt ez ? Én nem tudom, te se
tudod, egyikünk sem tudja; azonban a feje-
met merem koczkáztatni azért, hogy ez az
asszony vagy a férjétől szökött meg, vagy egy
bünbánó Magdolna, aki vezekel.

— Hát mi közöm nekem mindehhez ?
— válaszolt Sarcoet. — Én csak nem lehe-
tek felelős a bérlőim múltjáért. Minthogy
pontosan fizeti meg a házbért, azonfelül nem
vétkezik a házam tisztessége ellen, hát nincs
okom törődni egyebekkel.

— Annyi bizonyos — szólt Loret —
hogy ez olyan asszony, kiről nem tudni
semmit. Az ő korában nem szokás elzár-
kózni . . . Egy sört, kicsike, adjon nekünk egy
sört, a legjavából!

Egy svájczi lány elvitte az üres palaczkot
és telivel pótolta.

— Halld csak, — szólt Loret a fiatal
leányhoz — fejtsd meg azt a kérdést, hogy
olyan szép asszony, amilyen te leszel néhány
év mulva, megél-e egyedül is ?

— Nem, uram, mert az ördög mindig
lesben á l l !

— Helyes! . . . helyes ! . . . kiáltott
Loret és d'Ardennes, te okos vagy, majd fér-
jet keresünk a számodra.

A leány elpirult és távozott.
— Lám, barátom, szólt d'Ardennes, csak

a te szemeid nem látnak. Azt mondom, hogy
a szép asszony bolonddá tart.

Jules hangosan felkaczagolt, hogy ezzel
barátait ámítsa.

— Ha csak egyszer hallottátok volna,
hogyan beszél az az asszony, akkor megvál-
toznék a véleményetek — szólt Jules, kit e
beszélgetés már untatni kezdett. Sokkal józa-
nabb, mint te meg én.

— Na, hiszen ezt jól adod! Hát azt
gondolod, hogy a forradalmak elöbb törnek ki,
semhogy az elmék megérlek volna rá ? Vagy
a vulkánok elöbb hányják ki a lávát és tüzet,
mint ahogy azok a kráterbe jutnak ? Te be
vagy fonva, öregem. . . Majd egyszer-kétszer
megfizeti a házbért, aztán pedig a szép sze-
mei tüzével fog fizetni. .

— Ö tisztességes asszony. Ti elfelejtitek,
hogy már egy év óta áll lesben egész Saint-

Prex, hogy a háttérben valami imádót fedez-
zen fel. És — ezt mellesleg jegyzem meg —
ebben a mi igyekezetünkben nem voltunk va-
lami lojálisak.

— Talán közönyös az udvarlás iránt ?
Neked ezt tudnod kel.

— Az udvarlás iránt? Azt hiszem, hogy
ha udvarolni próbálnék neki, hát szép szerivel
kiutasítana . . . Csak egy dolog érdekli, a fes-
tészet. Valóságos müvésznő, amennyire én
megitélni képes vagyok.

— Mire való ez neki ? A képességek
olyan tulajdonok, miket nem lehet titkolni és
arra valók, hogy mások is tudomást vegyenek
róluk.

Sarcoät kifogyott az argumentumokból.
Még sohase szorították ennyire sarokba. Nyu-
galma lehetetlenné tette barátainak, hogy ki-
jelentéseiben valami komprommittálót találja-
nak Ferrata asszonyra nézve. Nem mosolygott
olyképen, hogy azt vallomásnak lehetne venni,
lelkesedés és szenvedély nélkül beszélt, mint
ahogy egy asszonyról szoktunk beszélni, aki
közönyös nekünk. Csak a térde, melyet a be-
szélgetés kezdete óta verdesett, érezte meg
belső felindulását.

Folytatta, továbbra is látszólagos nyu-
galommal:

- Hát az bizony igen sajnálatraméltó,
hogy Ferrata asszony nem akar kilépni ma-
gányából. De ti megkérhetnétek őt, hogy engedje
megnéznetek azt a szobát, melyet valóságos
múzeummá alakított át. Csodálatosan szép az.
Egy "Éj" van benne Correggiótól, egy „Tavaszi
est" és egy „Bucsu", mind olyan alkotások,
miknek párja nincs.

A három jóbarát nem vette észre, hogy
egy turista figyelemmel kiséri őket és a be-
szélgetés minden szavát felfogja.

A kávéház terrasse-án ült és épen le-
tette az ujságot, amikor a három fiatalember
belépett. Az idegen eleinte szórakozásból hall-
gatta a beszélgetést, mint ahogy hallgatni
szoktuk egyes párbeszédek töredékeit a vas-
uton vagy a table d'hóte-nál. De lassankint
felébredt kíváncsisága, amig egyes mondatok
annyira fölizgalták, hogy nem tudott többé ön-
magán uralkodni.

"Egy asszony, aki egyedül él . . . . Fia-
tal . . . . Nem tudni honnan jő . . . "

Fülei zugtak. Nem csalódik ? Nem a kép-
zeletének játéka ez ismét ?

Már annyiszor gondolta, hogy nyomon
van. Hány asszony él egyedül! . . .

Miért ébred fel benne most, másfél év
után egy fájdalmas emlék, ujra égetve a se-
bet, mely ha nem is gyógyult be még, de he-
gedni kezdett? . . .

Az ismeretlen mindenekelőtt a kastély
tulajdonosához akart fordulni, de türtőztette
magát. Hogy észrevétlenül hallgathassa a fia-
tal embereket, ujból elö vette az ujságot, az
asztalra teritette ki és rákönyökölt, mint aki
teljesen el van mélyedve az olvasásba, mi-
közben eröt vettek rajta mindazok az indula-
tok, mik az emberi lelket átjárhatják. Gyülö-
let fogta el a sértegetők iránt, gyanus volt
előtte a Sarcoet nyugalma.

Időnkint fájdalmasan mosolygott és sze-
meiben mély érzések tüze ragyogott.

— Többet ér a keserü csalódás, mint a
rettenetes bizonytalanság és tétlenség —
gondolta.

- . Összehajtotta az ujságot és külsőleg nyu-
godtan ment Sarcoet felé.

. . - Bocsánat, uram, — mondá — nem
azt emlitette ön az imént, hogy e vidéken ,
van egy kastély, melyben egy Correggió-
kép lóg?

(Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő: Kálnoki Izidor.

S z á z müvészies kivitelü
képes levelező-lap

a világ minden vidékéről
3 forint.

10 darab minta-küldemény
40 krajczár.

FALUDI ZSigmOND-nál, Budapest, Erzsébet-körut.



Hétfő, január 9. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1899. — 7. oldal.

ORSZÁGOS HIRLAP (ínségéhez!
a legszebb divatujság, a

FRANCZIA DIVATLAP
„Országos Hirlap" divatlapja.

Szerkeszti:WOHL JANKA
A -Franczia Divatlap* ugy szerkesztésében mint kiállításában olyan ujitást jelent; mely a divatrirodalom minden eddigi termékét fölül-
mulja és a hőlgvközöaségiaek miaden elképzelhető divatkérdésben olyan tanácsadója/amilyen magyar nyelven eddigelé még nem jelent meg.
41 ITraiiroa Hhtst lan &*vonkÍBt kétsser, és pedig minden hó 1-én és 15-én jelenik meg; .terjedelme számonkint 13 oldal; minden egyes száma egyaránt
Jl J idl l l&id «SlVallajl kütexjed a m§i dhat mínen ágára, a gyermekdtvatra és a kéiliiminkikra; nagy és' jelesen szerkesztett szépirodalmî  és köz-

Divatlap" u Ssues magyar divatlapok közt a l ego lcsóbb .

Elöfizetési ára évenkint 3 frt 60 kr, félévre 1 frt 80 kr., negyedévre 90 kr.
_JSS Kedvezmény: az Országos SLix»laip ©lőfiasetoineb:! = = —

A .Franczia Divatlap" elöfizetési ara az Országos Hírláp előfizetőinek:

Egy évre 3 forint, félévre t forint 50 krajczár, negyedévre 75 krajczár.
As Országos Hiríap és Franczia Divatlap együttes elöfizetési ara

Egy évre 17 frt, fétévro B frt SO kr, negyedévre 4 frt 25 kr, egy bóra f frt 45 kr.

Megrendelhető
„ORSZÁGOS HIRLAP" kiadóhivatalában,

VIII., József-körut 65,

Én Csillag Anna
az én 185 em. óriási hosszu Loreley-hajammal, amelyét én az általam feltalált kenőcs 14 havi
használata folytán nyertem s a mely a leghirnevesebb orvosi szaktekintélyek által, mint az egyedüli
eszköz van elismerve a haj ki nem hullása, a haj megnőve" sének előmozditása és a hajhagymák meg-
erősödésére; ez áz uraknál teljes és erős szakállnövést eszközöl s már rövid használat után ugy a
hajnak, mint a szakállnak természetes fényt és teljességet kölcsönöz és megóvja ezeket a korai szür-

küléstől a legmagasabb korig. -.-

Egy tégely tea I—, &*—$ 3.—, 5-— frt. Postai szétküldés naponta a világ
minden részébe a pénz előleges beküldésef vagy utánvét mellett a gyári

raktárból

Csillag Anna
Bécs, I-, Seilergasse 7. sz.
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SZINHÁZAK.
Budapest, lf&ít. hétfő, január &-én.

NEMZETI SZINHÁZ.
ÉT: fccfki 7. Havi bériét 7.

Tabarin fejesége.

VÁRSZINHÁZ.

Zárva.

Sz i nh áz i "müsor ok.

Ltáaa:

Rejtett boldogság.
' Stímnfi 3 feiniaásbai!. Irta : Su-
íienuann Hennis. Forditotta.

Prém Júzsef.
Szemelvek :

Ercséá-t
y

\ízvári

i'.mü
Kaeknitz
Bettcza aeje
Or& ár.
Orbné
Daniel
Góbié kisasszony
Köz*

Kezdete 7

»:aio*i 7.
•Jsáŝ ár
Maróthy
Egressy
Györgyné
Dezső
Vásárhelyi
Adorján

órakor.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ
ÉTÍ bér!i?t 7. Havi bérlet 7.

Hugon otték.
Jiajy oppra 4 Wv. Zcrtéjijt STVT-
zetté Meverbe^r. Szüvejét irta
?crüíe. Forditotta 2»atia-«3y L"

Személyét:
Valois Margit Bf-Stterbaner
Valentina Va^qtiez M.
Urhain Payer M.
Uftvariirrljy .t-; Pimty B.
í'jy hölgy' Közsa f..
Xansis Ritonl Ijirirza
Marcel xN'ey D.
Saint Bris grúf Kornay
De ÜXevars £nn " Beck

Kezdete "• Örskor.

VÍGSZÍNHÁZ,

887. szám. 867. szám.
Harmadszor:

A galamb.
Bűhízit 4 frlTonásbaa. irták:
E>e Gas, Péricaurf, Hesse és De
Benry. Forditotta: Ambrus Z.'

Személyek:

Gennaíne
Gábriellé
de Poiíiers
de Yaimstarf
tJanáfllac
les Giaíenls
Miranciola
Besapcíi

Haraszthy

Oaésíme
Kezdete "Vi

Lánczy" f.
Fenyvesi
Tapolczai
r,á£
Kazaliczky
Balassa
K. Rostagiti
Szerémy
órakor.

NÉPSZÍNHÁZ.

Bibliás asszony.
Operesie 3 ftóroeisíiaa. 4 tép-
jen. Szowsét Irta Anieay Mars
és Maaaáee i£ean*-|EiÍ2i- - Fordi-
totta Htítaí -íecöv Zenéjét szer-

zette Victor Sos«-

Szeméíyek:
ÜL Emő
Caleileroait

X<ésetEi
Szincai

Poattíctet ^ n
Trém'tz gróf Koncs
Ürej lieífö Ejriiii
JoÜvet VÖZBŰ
Pontgifcand Kasádi
A •gaífinneítet Uarráth
t'Jiatelleraiiít fctíitíi Eíötr
Barail Potnlson Gs^si M.
Tíce-a- tiaemaiá Z. Sir i í

H. CsiEaí

ő-ratar.

CeuiO Sriito • kir.

Itedd { Himfy dalai

Szerda
I

John Gabriel 1
Borkman

Csütörtök Az ember
tragédiája

Péntek [ Királyi házas-
f élet

Roland mesterJA tekenösbéka

Aida

Szombat
Királyi házas-

élet

Vasárnap d. u! Stuart Maria

Est* Királyi házasi
élet

Roland mester!

Bohémek

A galamb

Képuinbáz.

Az unatkozó
, kiraly_ .

Diák-
kisasszonyok

2 Családi
ö r ö m ö k

A galamb

A tekenösbéka

A galamb'

Az édes

Diákkisasszo-

Szegény em-
berek

Bibliás asszony
Szegény' em-

berek

Sziúli

B. A. L. E. K

A bolond

A gésák

A bolond

B. A. L. E. K

A

A bolond

Vár SIÍSÜÍJ

Mignon

MAGYAR SZINHÁZ.

A bolond.
egy nyQt íilteíáásaJL yy
I>ezs5 meséJéíiMÍ irta,: RáütasíJ.
Z ] é t t S ! £ B.

AVI Si
Jól és olcsón

Srerméíyet:

p
PfirosSa
Fehécke
KéMke

ma.
Csnásmét
D

Kilfeeí Inén

sy
ísáiy Zciaitl
Baewss'E.

fc£ S sasksar.

KISFALUDY SZINHÁZ."

A csőkon szerzett
vőlegóny. '

Énekes frő&<5zafi 3

Kávé-magazin jntepesla.

csak az vasáról, ki a rétéinél
nem sz árat, hanem a gép minő-

ségét tekinti.

A v i I á g h i r ü
Wheeler-Wilson- és Singer-gépet

csinos kiállitásával és diszes bútoraival ajánlom.
Azonkűrfilnagyraktárolcső családi Singer-varfógépekben,
N ~ 27 forinttól 120 forintig, ÜN

tcljeeea zajtalan járással. — Kaphatók: . .

Herbster károlynál
' Budapest* Károlv-kSrot 9. u a n .

efváraolva és béraxentve t e Q ^ e
ségmentesen bázhoz_

pesirfil vagy
4Va kiló Kuba kávé -. .
4x/2 kiió Mocca kávé . ;
4'Zs kiiő Java kávé . .
4V» kiló Gyöngy káré .
4\V kiló Porlorieeo kávé

i

kSM-

6 frt
6 frt.
5 frL
1 frt.

— frt.
egyes fajokat külön vagy

sen is kőid

• kiló Császár ker. tea
V* kiló Törmelékfea. .

iBnűapesles, VU.. RotteibiQCT-i 4.

FIUME.

Valódi

egv keleti bazár megvétele által

10,15,25 frttól feljebb
25 bála a főTámházből mind át vitetett.

József-tér 8.
Grand magazin Orientfiát.

A nagy krach!
Hexr-York é s London az európai sjárazrölüet sem
hagyták kimélotlenül ea igy ,cgy nagy ezüstáxu-syát
kényszerítve lőn egész készletét a mujilcaorönek nagyon
csekély aegtéritóse ellenúbea eladni. En vag)'ok folhatal-
raazva ezen mngblzcs keresztülvitelére. Ennélfogva min-
denkinek megküldöm a következö tárgyakat csupán

frt 6.SO megtérítése ellenében, és pedig :
6 drb legfinomabb asztali kést, valódi angol pengére!,
B drb a merik, szabad, ezüst villát egy darabban,
6 drb amerikai szabadalmazott eziist-e vö kanalat,

, 12 drb amerikai szabadalmazott ezüst-kávéskanalat,
1 drb amerikai szabadalmazott ezüst-levesinórSt,
1 -drb'amerikai szabadalmazott eziist-tojinérot,
2.drb.amerikai szabadalmazott eztist-tojás-kohelrt
6 drb angol Virloria-alsólálozát,
2 drb feltünést keltö asztali gyertyatartót,
1 téasziiról"
1 drb lecSnomabb ezukorhintöt.

44 dvb összeses csak frt S.80.
A fenti tisszes 44 tárgy ezelött 40 foriutba kerüli é«

DIOBI ezet frt 6.60 minimális ávoa kaphatók. — Az
. amerikai szabadalmazott ezüst teljesen fehérórcz; mely

az ezüst-szint 35 évig megtartja, amiért jótállás váUal-
taük. A legjobb bizonyiték, hogy ezen hirdeté?

nenm s^édielg-ése»n.
t'apul, mely szerint ezennel nyilvánosau kotelozem ruaga-

•ínat miudenki.nek, akinek az i'ini meg nem felel, az összeget
minden akadály nélkül visszatériteni : és senki se mulassza
ol ezm kedvezö alkalmat, ho.ry ezen di8Z£«rsttarát meg

- j . , >.,. nézze, mely .

ajáadéknl micűen Jobb b&Etartas részén Idválóan al-
kalma?. Kapható csupán:

£L. HIESCHBERG'a
d. vc-reiaígten amer, Patent-SUbar*
" f T i e n •

WÍOTÍH. , RéJnbranűstrassá 19/0° telephon ! i ^ 7114.
SzctkOldés a vidél-nt utónvéltel vagy az Osszág előleges ba
küldésével. Tisztító por hozzá IC krajczár. - P j
Osak 9. aiellékölt vJKJegryByei valódi *»*••

(ejéazsési érez.)
Kivonat az olismera iratokból.*

Küldeményt megkaptam s meg vagyok ele ^
Cedva : kérek méff'osyiüideményt 6 fit üO krért. 2 * .
Kolozsvár; * ••-«... s á r ő Binff^né. *^

A küldeményt megkaptam s azzal meg vagyok elegedre,
,_„,_Bid,,1893.. szept. 1. . Q. Chotok-Onaanos grófnö.

A készlett legragpabb msjelégedésel kaptam; kérek még
•gy nagyobb küldeményt. Budapest, n.. Fő-utcza 7.

'^W^^X:^BttXmXkxtiMU^om, cs. és kir. katona orro*.

Leghiresebb
Pintér Gyula

s

. 1.40
árit lesszebb 1.40.

'gSieti, leciasbb 1.45
fesz 5-e rózsa 1.40
1 1 _ 60 dö> . 1.40

egszebb . 1.75
ba, Ea. CSEÜEÍÍ'i Srej .• 1.—
!<•«! , 3 csaiagoa . , \jA
lOBB-nm, leefir. axgst. 2.—
ftütttá ram, assd - - . 2-«
g Onu cuii& t a . . . . 1.50
« I t n s feverékíea % . . S.—
4 {tasrial s«R3A»ea . . 2^d
ji Itíná kereiés tea . . S.—

•i= j H É I t t f , igen fisom 1 —
Cogsac. magfxr 3 rsíUasos 2.—
Oocnac. fty"'»í» "̂>!Ti"̂ ?giffi'y5 4L—
DesseitteEsatemÖryi'KÍaÍJ. 1.—
Cubakáré I-iesáa kilója 2.—
Dxtaha, fna. w n i a t klja 1.40
9£a!aca,le'szebb íűrtöfc kija 1.40
CxEtrns gy£ia. ls frsE. kija 1.83
UojToró, leltőct óriás, klja 1.10
ganKfia th. S , £5, 65 és —.20
CaTiar V: eires doboz . . 2^0
Otkr- kolbász, Yelódí Uja I.
Bécsi Tiistlí. ?iLf^fíjs. 8 és —. í*
bnpedalsail !e«fia.. S dd> l^S

"- ^alócü, klja. . 1.50
ü TslódüL, 1 drb —.61

irodafőnöki állást
keres nagyobb vállalatnál kereskedelmileg mü=

hosszabb
gy

veit egyén, fejnek ily mioőségj»eii gr
koríata" van. Ajánlat r K. B. S-* jelige alatt e

lap kiadöMvatalábe kéreínek.

Viiéfeu n: siiEi fzjrmáitesen
irgyen Cí-jütajolra kaüök a
péaz eíél*^;^ tekáldése, esetleg

láéttel

Pintér y
a t t f e . ritsfi RctrfccraMi

Bf«st, Seeskeaétt-iL 15.

••'- ;>"'•' ';?y -í-^vf^ bél- és kűIfSidi

a Zesepalotábaa

Kossuth Lajos-utcza 221 szám.

cs Testv.
cs. éaJtpr-udvapi szállítók.

lu^csönző-intézet.

JOomalott az ORSZÁGOS HIRLAP kőrforgógépto Budapet. Vll^ dóátt-körut 65. szánw


