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Alkudozások.
Azt tartja a magyar ember, hogy

alku nélkül nincs vásár. Az angol is bi-
zonyára azt tartja, meg a hottentota is,
mert mind alkuszik. És jól is teszi,
a vevönek az az érdeke, hogy minél
olcsóbban jusson a maga szükségletei-
hez, az eladónak pedig, hogy minél
drágábban adjon tul a portékáján.

A politikai alkudozások dolga már
nem oly tiszta és világos. Az már nem
olyan egyszerü adok-veszek, ahol a leg-
jobb elv, hogy minél drágábban adjak
és minél olcsóbban vegyek. Itt magasabb
morál uralkodik, mint a gubacskereske-
désben. Senki se ad itt a magáéból és
senki se szerezhet joggal magamagának.
Se nyugalmat, se miniszteri tárczát. Csak
az országnak adhatnak és csak az országtól
tagadhatnak meg valamit. Szinte abszur-
dum kimondani, hogy a gazdasági ki-
egyezést csak bizonyos ellenértékek fejé-
ben fogják megszavazni. Vagy jö az a
kiegyezés, vagy rossz. Ha jó, meg k e l l
adni minden kikötés nélkül, ha rossz,
nem s z a b a d elfogadni semmi körül-
mények között.

Igen ám, mondják erre, de a ki-
kötött ellenérték is az ország javára lesz.
A tiszta választást nem magának köve-
teli az ellenzék (hisz ö még tisztátalanul
került a parlamentbe), hanem az ország-
nak, a jövendö törvényhozásoknak. Szent
igaz. A jövendönek dolgoznak a jö lel-
kek, de emellett megölik a jelent. Azért,
hogy három év mulva, vagy kettö mulva,

vagy akár a jövö héten talán valamics-
kével tisztábban válaszszanak és jobban
itélkezzenek, már is elvesztett az életé-
böl a nemzet négy teljes hónapot; ha-
ladás helyett állt, vagy visszafelé esett,
veszélybe sodorta az alkotmányt, bele-
rohant a törvénytelen állapotba és mil-
liókra menö gazdasági károkat szenve-
dett már is.

Lehet-e annyi hasznot biztositani
az országnak, mint amennyit elvesztett
már is? Az alkura ma már, akármilyen
fényes lesz is az eredménye, minden
valószinüség szerint tetemesen ráfizetünk.

Ez. az egyik oka, hogy lehetetlen
egész szivvel rokonszenvezni a ma nagy
apparátussal megindult alkudozásokkal.
De van egy másik is, amely még sulyo-
sabb. Elöbb-utóbb meg kell mondani;
mondjuk meg hát mindjárt: nem nagyon
bizunk az eredményben. A tárgyaló felek
jóindulatában és becsületes akaratában
kételkedni nem lehet. Talán bele is fá-
radtak az oktalan hajszába; talán be is
látják, hogy a küzdelem czéltalan, s
akármelyik fél tüzné is ki a gyözelmi

lobogót, a nemzet eleven testébe kellszúrnia. Olyan harcz folyt, amelyböl csak
két vesztes fél kerülhetett ki, miért ne
keresnék hát a becsületes békét, amely
legalább a harmadik felet rekompen-
zálja némikép: a mindenfelöl gázolt or-
szágot?

És mégis, alig van rá remény, hogy
a szerfölött nehéz megalkuvás létrejöj-
jön. Minden fél akarja, a küzdök is, a

nézök is. Akarják a pártok, óhajtja a
korona és bizonyára nem bánná már a
nemzet se. Megvan az akarat, a szándék
is. És még sincs sok remény.

Már az alkudozások külsö képe is
egy kicsit különös s bizonyára páratlanul
vannak összeállitva a férfiak, akik viszik.
Itt van mindjárt a miniszterelnök, aki
minél ügyesebb húzást tesz a kompro-
misszum javára, a sakktáblán magama-
gának mond mattot. Ott vannak továbbá
a disszidensek vezérei, akik egy alkut
csinálnak — amelyböl magukat -kizár-
ják. Valóban örülni lehet e képnek.
Van benne valami fölemelö. Hogy
ez lehetséges volt Magyarországon, hogy
voltak még ilyen nemesek a XIX. szá-
zad végén, akikben ennyire meglehe-
tett bizni. S hogy volt egy király, aki
ennyire megbizott nemeseiben s kezükbe
adta, hogy neveljenek fel egy csecsemöt
nagy gonddal, nagy szeretettel, mert ha
felnevelik, az öket fogja legelöször is el-
ütni az örökségtöl. Arthur király s meg-
annyi Lancelottok. .

Ezek miatt nem is .kellene félteni
a kompromisszumot ezek mind fegyel-
mezett g e n t l e m e n e k , akik épen ezért
kétszerte nagyobb - buzgosággal fogják
keresztülvinni, ami keresztülvihetö, de
az ellenzék szervezetében van a ve-
szedelem. A különös helyzet egy.; el-:
gondolhatatlan szövetséget hozott létre,
egy olyan szörnyszülöttet, amely ki-
vül esik minden emberi számitáson.
Közjogi . ellenzék, és hatvanhetes alap,
radikalizmus, konzervativizmus és liberá-

A Katánghy meséje.
Kedves feleségem, Klári !

Die januari 7., most, mialatt Bánffy oda-
járt Bécsben, történt a következö csodálatos
eset, mely nagyon fel fogja zavarni a spiritisz-
tákat, s mindenféle jogászokat és államférfia-
kat gondolkozóba ejt.

Elmondhatod, lelkem, a papunknak is,
mert az szereti az ilyeneket.

Ugyanis az történt, hogy eltemettek egy
Korczay Mihály nevezetü budai ügyvédet, ter-
mészetesen nem elevenen, ámbátor a Böske
sógorné szerint igy érdemelnék ezt a fiskáli-
sok. Korczay Mihályt a guta ütötte meg, a
szabályszerü idöben tehát eltemették.

És, amint ráborultak sirjára a göröngyök,
s elkezdte volna az örök álmát aludni, egy-
szerre csak felzavarta egy hang:

— Mit keres itt kegyelmed az én si-
romban ?

— Ez az én sirom! — fortyant fel dr.
Korczay.

— Micsoda? Hogy mer ilyet mondani?
— Ma fizette ki a feleségem a Tárosnál

a sirhely árát, bizonykodott Korczay, vagy is
a lelke, vagy is a túlvilági énje. — Ez a sir
tehát az enyém. Félre atyafi !

— Én már ötszáz éve fekszem itt, és a
jussomat nem hagyom.

— Hát kicsoda ön?
— Én Gergely diák vagyok; a király

irnoka.
— Miféle királyé ?
— A Zsigmond királyé. Hát kend kicsoda ?
— Dr. Korczay köz- és váltó-ügyvéd.
— No hát takarodjék innen. Nekem itt

nem fog szuszogni.
— Ohó. Ez nem annyiban van rep-

likázott a holt ügyvéd. — Föltéve, de
meg nem engedve, ha a sir eredetileg az öné
volt is, az bizonyos idö multán elévül s
én fogok élni a kilakositási joggal. Rögtön
megcsinálom a kérvényt az ördöghöz. Sajnos,
hogy az ö illetékességi körébe jutottam; re-
ménylem, önnek is ö a gazdája.

— Fájdalom, igen — sóhajtá Gergely
diák — részt vettem, a király megbizásából, a
szepesi városok elzálogositásában.

— Szép ügylet lehetett! — irigykedék dr.
Korczay.

— S ezért vettettem a purgatóriumba az
ördög keze alá, hogy a haza testéböl kihasi-
tottak ezeket a városokat. De reménylem, nem
örök ideig tart elkárhoztatásom.
- Hogy-hogy ? — kérdé Korczay.

— Van tudniillikegy enyhitö körülmény
javamra, én vettem rá a királyt, hogy szakad-
jon el a pápától, IX-ik Bonifácztól. Ugy vagyok
értesülve, hogy egy idö után e miatt az égbe
jutok.

— Hm, az meglehet. Hanem én azt nem
várom be. Menjen ki a helyemröl, menjen ki.

— No, csak az kellene még!
— Hát majd meglátjuk.
És amint igy czivakodnának a sirban

(ah, Klári szivem, még a sirban is nehéz nyu-
godalmas szállást kapni), egyszerre csak kénkö-
szag és füst között megjelenik a föld alatti
világ szelleme és rájuk förmed:

— Ejnye, ördögadta fajzatai! Hogy mer-
tek itt lármázni ? Miféle szemtelenség ez ?
Hát azt hiszitek, hogy itt obstrukczió van?
Itt az örök nyugodalom van. Itt csendnek kell
lenni. És a csendet is ki kell tartani, mint a
lármát. Nur aushalten !

Szólt a szellem mennydörgö hangon és
eltünt, de a két holt nem sokba vette, ujra
kezdé a feleselést és a szellem is kisvár-
tatva ismételten megjelent.

- Nem fogadtatok szót, gazemberek ,
mind a ketten ki fogtok takarodni; vissza az
éle tbe!

Luczifer hazament és rendélé legott a
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lizmus, kormányra való vágy, különvá-
lásra való törekvés egy csomóban. Hogy
lehet ezzel a konglomerátummal alkudni
és megegyezni ?

A tárgyalások, az alkudozások mai
kezdő stádiumában ez az elsö. amit
észre kellett venni. A közbenjáróknak is
ezer lábra és száz fejre és nyelvre volt
szükségük már ma, hogy csak a kezdet
kezdetén áteshessenek. Minden zugában
a városnak tárgyaltak és tanácskoztak és
értekeztek és alkudoztak. Mindenütt más
irányból, más kézzel kellett lökést adni
a kerekeknek, hogy csak meginduljanak.
S most forognak össze-vissza ; az egyik
előre, a másik hátra hajtja a gépet, a
harmadik, negyedik keresztbe megy rajta.
Pedig száz forgó kerék még nem óramű.

Várakozással és aggodalommal nézi
az ország a nagy zakatolással megindult
gépezet forgását. Reménykedik a gépé-
szek ügyességében és bizik az egyetlen
jó jelben: az általános becsületes törek-
vésben. Biztosat még nem tudunk semmi
irányban: se a tárgyalások állásáról, se
a sikerre való kilátásokról. Senki se tud-
hat ezekről még most biztosat. Az érde-
keltek nemcsak megfogadták a titoktar-
tást, de a dolgok természetében van,
hogy az alkudozások bizalmasak, hogy
Semmi idő elött való közléssel a sikert
koczkáztatni nem akarják. Különben is
mindig a medve az utolsó, aki megtudja,
hogy mennyiért kelt el a bőre.

Csak egy a bizonyos. Hogy csudá-
val határos volna, ha rövid idö alatt
megtalálnák a kibontakozást. Ha sike-
rűlne a szinte lehetetlen alkut megkötni.

Rövid napok kérdése még. Addig
higyjünk a csodákban . . .

A politikai helyzet
A mai nappal formálisan is megkezdőd-

tek a kompromisszum létesítésére irányuló
pourparler-k, melyeknek sikere és kimenetele
iránt az összes politikai körökben a legmele-
gebb érdeklődés mutatkozik. Ma csak a kez-

deményezés stádiumába jutottak ezek a poli-
tikai tárgyalások, melyek a hetek óta ural-
kodó parlamenti válságban tagadhatatlanul
forduló pontot jelentenek. A pontozatok, me-
lyeket a kormány a pártok elé terjeszt és ame-
lyek a bécsi koronatanácsban ő felsége elő-
leges hozzájárulásával állapitattak meg, egye-
lőre még ama képviselők bizalmas titkát képe-
zik, kikkel azok ma este azzal a kérelemmel kö-
zöltettek, hogy a tárgyalások befejezéseig leg-
alább discrétió alatt vétessenek tudomásul. Énnek
következtében rövid időre el is vonattak még
a nyilvános diskussziótól és zsurnalisztikai
nagyképüsködés volna, ha a miniszterelnök
által előterjesztett pontozatok részleteire
nézve bármily fejtegetésbe is bocsátkoznánk.
Mai feladatunk kizárólag arra kell hogy szo-
rítkozzék, hogy a tárgyalások külsőségeiről és
a politikai körökben elhangzott véleményekről
adjunk számot.

(A pourparler-k meginditása.)

Az első lépést a tárgyalások megindítá-
sához báró Bánffy Dezső miniszterelnök
tette ma délelött a képviselőház ülésében,
amikor Tisza Kálmánnal folytatott hosszabb
tanácskozás után magához kérette gróf An-
drássy Gyulát és közölte vele, hogy a
Bécsben ö felségével történt megállapodások
folytán érintkezésbe óhajt lépni a politikai
pártokkal a parlamenti helyzet orvoslása ér-
dekében. £ czélból első sorban a disszidensek-
hez fordul, kik nem képezvén par excellence
ellenzéki partot, hanem a pártok között fog-
lalván helyet, legalkalmasabbak arra, hogy a
kormány és a többi pártok között az érintke-
zés folyamatba tétele iránt a közvetítő lépé-
seket megtegyék.

Gróf Andrássy Gyula a miniszterelnök
eme felfogását osztva, hajlandónak nyilatko-
zott a pourparler-k megindításán a kezdemé-
nyező lépéseket megtenni és nyomban értesi-
tette báró Bánffy Dezső közléseiről Szilágyi
Dezsőt és gróf Csáky Albint, akik szintén szi-
vesen elvállalták a kezdeményező lépések meg-
tételét.

Szilágyi, gróf Csáky és gróf Andrássy

még a képviselőház ülésének folyama alatt
kérdést intéztek a különböző ellenzéki pár-
toknál, hogy azok mily állást foglalnának el,
ha a kormány részéről a pourparler-kban való
részvételre hozzájuk felszólítás intéztetne és
arra a meggyőződésre jutottak, hogy egy ol-
dalon sem találna ily meghívás rideg vissza-
utasítást. Erröl báró Bánffy Dezsö szintén
még a képviselőházban értesitetvén, felkérte gróf
Andrássy Gyulát, gróf Csáky Albint és Szi-
lágyi Dezsőt, hogy délután négy órakor ve-
gyenek részt egy a miniszterelnöki palotában
megtartandó értekezleten, melyen a kormány
részéről a miniszterelnökön kivül, báró Fejér-
váry Géza és Lukács László fognak még meg-
jelenni.

(Az első értekezlet.)

Délután négy órakor Szilágyi Dezső, gróf
Csáky Albin és gróf Andrássy Gyula megje-
lentek a miniszterelnöki palotában, ahol báró
Fejérváry Géza és Lukács László már meg-
előzőleg megjelentek. Az értekezlet, melyen a
nevezett hat ur résztvett, aránylag rövid ideig
tartott és pusztán arra szolgált, hogy a disz-
szidensek tudomásul vegyék a magyar kor-
mány részéről felállítandó békepontozatokat
— A miniszterelnök ezeknek elöterjesztése
kapcsán azt a véleményt fejezte ki, hogy
a pourparler-k simasága érdekében elég,
ha a folytatandó tanácskozásokban a disszi-
densek részéröl megjelent három képviselö vál-
lal mandátumot az összes ellenzéki pártok
képviseletére és e czélból formális felhatal-
mazást nyerjenek a tanácskozásban való kép-
viseletökre. Ennek következtében szinte termé-
szetes, hogy ök terjesszék elő az összes ellen-
zéki pártok óhajtásait és feltételeit is, szóval
az érintkezés lehetőleg a legszükebb körre
szorittassék.

A disszidensek vezérei a kormányelnöknek
ezt az előterjesztését tudomásul vették és Szi-
lágyi Dezsőt kérték fel, hogy azt a pártokkal
közölje. Érdemleges tanácskozásba ennek kö-
vetkeztében a mai értekezlet nem bocsátkozott,
hanem pusztán ad referendum vette a nyert
felvilágosításokat.

szolgáinak, hogy a két alvó visszabocsátandó
az életbe.

— De az nem lehet — mondák a segéd-
ördögök.

— Azaz, folytatják tovább álmukban az
életüket, ami voltaképen egyre megy, hiszen
az élet is csak álom, tehát az álom is csak
élet. Nem tudtok- logikát, ficzkók. Ugy kell
lenni, mert ugy parancsolom. Menjetek és
keltsétek öket fel: Gergely diák az egyik, Kor-
czay Mihály a másik. Dixi.

Az ördög-adjutánsok szót fogadtak s
azonnal intézkedének a fennforgó ügyben, azaz
belopták büntetésül álmaikba a napi életük
folytatását.

Hanem (mi nem történt, Klári) összeté-
vesztették a konduit-listájukat s Korczay Mihály
ügyvéd a Zsigmond király idejébe helyeztetett
Gergely diák pedig belecsöppent a mostani na-
pokba. Közigazgatási rendetlenség, denique, még
a pokolban is van.

»
Korczay ügyvéd ujra élt, legalább ö

ugy érezte magát, hogy él s minthogy épen
egy pörös ügyön gondolkozott, mikor a guta
váratlanul megütötte tegnapelőtt és a széktől
lefordult, elsö gondolata ismét ez a kényes
ügy volt. Splényit kell védelmeznie Polónyival
szemben annak meginditott sajtópörében. El-
határozta, hogy dr. Vázsonyitól kér tanácsot

s megindult Vázsonyi fölkeresésére, aki ilyen-
kor a demokrata-körben szokott kapuczi-
nerezní.

Amint megy-mendegél a Mátyás tem-
plom mellett, hogy a jezsuita-lépcsőn le-
ereszkedjék, egyszerre nagy zajt hall az
úgynevezett uri-utczából. Aztán egy különös
csoport bontakozik-ki, királyi lándzsások egy
csomó diszruhás urat kisérnek fegyver között.
A diszruhás alakok kezein, lábain lánczok csö-
rögnek, kopják villognak a napfényben, elől
egy nagyszakállu ur lovagol kék dókában ki-
vont karddal, fehér lovon, aztán két vérvörös-
ruhájú alak lépdegél, egy-egy kifent bárddal
a kezében. Hátul pedig sápitozó, zajongó, vi-
gyorgó és rémüldöző csöcseléknép kiséri a
csoportot: vargák, csizmadiák, gyerekek, vén
asszonyok, ki átkozódva, ki élczelődve. Uram
fia, mi lehet ez?

Korczay megkérdezte az egyik embert,
aki egy darab nyers állati bőrt vitt a vállán:

— Mi történik itt ?
Az illető egykedvüen jegyzé meg:
— A király lenyakaztatja ezeket.
— Lenyakaztatja? Hát mit csináltak?
— Zugolódtak a kormányzat ellen; el-

lenkeztek, szitkozódlak, szóval, molesztálták a

— Eh, ostobaság — felelé Korczay —
ez valami komédia. Hisz a király most Bécs-

ben van és Bánffyval tanácskozik. Ki az, aki
elöl megy a fehér lovon ?

— Az a budai várkapitány : Omodé Pál.
— Hát az a kettő a bárddal ?
— Azok a hóhérok.
— Hát azok a lánczczal a lábaikon ?
— Az szélről ott a Héderváry.
— Bolond kend, bátya ! Hiszen a bánt

személyesen ismerem.
— Hát én is Kont urat — felelte a

nyers bőr gazdája.
Korczayt a rémület szállta meg, különös

fázékonyság futott át csontjain. Kezdett emlé-
kezni erre a történetre, hiszen maga is sza-
valta valaha a Garay Kontját. Mi történik ő
vele? Mily csodálatos látomány! Hogyan
lehet ez? Szétnézett és látta, hogy a százszor
megjárt uton a házak csakugyan nem azok,
amiket ö ismert, hanem másfajtáju kőtömbök
és bástyák látszanak köröskörül.

— Hová viszik e szegény urakat? —
kérdé fojtott hangon.

— A Szent-György-térre, ott van a vér-
pad — mondá a mészáros közömbösen.

— És a nép engedi? Hisz ez isten-
telenség. Hisz ez borzasztó!

A mészáros csodálkozva nézett az ide-
genre:

— Hit mit tehessen a király ? — mondá
vállat vonva. — Ha a király került volna a
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Szilágyi és két társa a miniszterelnöki
palotából a Hungária-szállodába hajtatott, ahol
az ott egybegyült disszidensekkel közölték a
kormány előterjesztéseit és azokat nyomban
meg is vitatták, határozatot azonban nem
hoztak, mert együttes eljárás biztositása levén
a czél, az ellenzéki pártokkal való érintkezés
szükségesnek bizonyult.

A késő délután folyamán megjelentek
azután Szilágyi Dezsőnél együttesen a nemzeti
párt megbizásából: gróf Apponyi Albert, a
néppárt részéről Molnár János, a függetlenségi
és 48-as párt képviseletében Kossuth Ferencz
és a még mindig külön parlamenti csoportot
képező Ugron-frakczíóból Polónyi Géza, kikkel
Szilágyi behatóan ismertette a miniszterelnök
előterjesztését, azzal, hogy azt hozzák párt-
jaik tudomására és állapodjanak meg a kor-
mánynak adandó válaszban. A konferenczia
Szilágyinál hét óra után ért véget.

(Az ellenzéki pártokban.)
Gróf Apponyi Albert rögtön vísszasietett

a nemzeti pártkörbe, hol a még ott egybe-
gyült párthiveivel közölte a kormányelnök
előterjesztéseit. A párt rögtön értekezletet
tartott és esti félkilencz óráig tartó tanács-
kozásban meg is állapitotta a maga ulti-
m á t u m á t , melyet nyomban gróf- Apponyi
Albert és Ivánka Oszkár átvittek a független-
ségi és 48-as pártba, ahol még számos kép-
viselö együtt volt.

Előzőleg itt már Kossuth Ferencz is meg-
jelent, de nem találván ott a párt zömét, az-
iránt tett intézkedéseket, hogy a párt holnap
délelőtt kilencz órára értekezletre hivassék
össze. Ezen az értekezleten a párt meg fogja
állapitani a maga válaszát.

A néppárt és Ugronék szintén holnap, az
országgyülés elött, fognak tanácskozásra egy-
begyülni.

Az ellenzéki pártokból kiszivárgott fairek
szerint a kormány által előterjesztett pontoza-
tok igen rövidek. Az egyes elejtett magyará-
zatok arra engednek sejtetni, hogy a pontoza-
tok kizárólag a k i e g y e z é s v é g l e g e s
m e g k ö t é s é n e k b i z t o s i t á s á r a

v o n a t k o z n a k é s é p e n a z é r t a
függetlenségi párton nem találkoztak tulságos
kedvezö fogadtatásra. A békepontozatok közt
különben benne van a hirek szerint a kuriai
biráskodás is.

Más vélemények szerint nincs kizárva,
hogy a kompromissum létrejön, mert a ki-
egyezési alapon álló pártoknak oly alap nyuj-
tatik a pontozatokban, amelyre minden skru-
pulus nélkül helyezkedhetnek.

(A szabadelvü pártban.)
Egy másik tudósitónk a pourparler-k meg-

indításáról a következöket jelenti:
Ma délután négy órakor volt a pourpar-

ler-k nyitánya. Ekkor jöttek össze a miniszter-
elnöki palotában: S z i l á g y i Dezsö, gróf
C s á k y Albin és gróf A n d r á s s y Gyula, a
miniszterelnök formaszerü meghívása alapján.
Hir szerint F e j é r v á r y és L u k á c s László
is résztvettek a konferenczián.

Arról, ami történt, nincs biztos hir, de
alkalmasint közel jár a valósághoz az a hí-
resztelés, hogy a kölcsönös udvariasságok ki-
cserélése után B á n f f y előterjesztette a
-felség utasítását és felhatalmazását a béke-
pourparler-k folytatására. Aztán a miniszter-
elnök kivánatosnak jelezte, hogy az ellenzéki
pártok is adjanak megbizást e tárgyalásokra,
s végül megkérte a - három politikust,- hogy
terjesszék elő javaslataikat.

Ezzel az értekezlet véget is ért, miután
a megjelentek megígérték, hogy holnap fogják
előadni propoziczióikat. -
- Holnap délután eszerint ujabb konfe-
renczia lesz. Az eddigi hirekkel ellentétben
most ugy tartják, hogy nem napolják el a
Házat a tanácskozások idejére sem.

Hogy a pourparler-knak milyen lesz az
eredménye, afelől nagyon megoszlanak a vé-
lemények. A párt egyrésze biztosra veszi a
sikert, a másik biztosra veszi az échec-et,
amivel kapcsolatban egy perczre sem kerül
le a napirendről a feloszlatás kérdése. A kor-
mány hallgat s csak azzal jelzi a tanácskozá-
sok fontosságát, hogy ma este egymást érte a
klubban az előkelőségekkel való diskurzus.
R a d ó Kálmánnal szinte óra hosszat konfe-

rált a miniszterelnök, ugyszintén sokáig érte-
kezett T i s z a Istvánnal, S z é l l Kálmánnal
és H e g e d ü s Sándorral is. Egy bizonyos, s
ez az öszinte törekvés a békére, ugy, hogy a
tanácskozások sikere az őszinteségen, semmi-
esetre nem mulik s hogy a szabadelvü párt
állására nem lehet semmiféle külsö hatással.

(Pártjelentések.)

Azok a kőnyomatos tudósítók, amelyek az
ellenzéki pártok szolgálatában állanak, a követ-
kezöket jelentik a mai pourparlékról:

A „Politikai Értesítő" jelentése: . .
A kormány által a disszidensek vezetőivel- s

ezzel kapcsolatosan az ellenzéki pártok vezető fér-
fiaival meginditott előzetes tanácskozásokról ellen-
zéki részröl semminemü kommüniké, vagy félhiva-
talos értesítés nem adatott ki.

A „ M a g y a r É r t e s i t ő " jelenti:
Ma délután négy órakor, mint a „Magyar

Értesítő" jelenti — Szilágyi Dezsö, gróf Andrássy
Gyula és gróf Csáky Albin, báró Bánffy Dezsö
miniszterelnök meghívása folytán a miniszterelnöki
palotában megjelentek, hol egy óráig tartó érte-
kezlet volt a kompromisszum tárgyában. Az., érte-
kezlet lefolyása után a nevezett három- képvkelő
a Hungária-szállóba ment, hol a disszidensek ez-
idő szerint egybe szoktak gyülni s jelentést tettek
a már ott várakozó képviselőknek a miniszterel-
nökkel folytatott értekezletről. Később Szilágyi De-
zsőnél megjelentek á nemzeti párt részéről gróf
Apponyi Albert, a függetlenségi párt részé-
ről Kossuth Ferencz, a néppárt részéről Molnár
János és a függetlenségi párt Ugron csoportja ré-
széről Polónyi Géza. Szilágyi Dezsö ezekkel is kö-
zölte a miniszterelnökkel folytatott értekezlet lefo-
lyását, felkérve öket, hogy ezt párthiveikkel közöl-
jék. A függetlenségi párt, a nyert informácziók
alapján holnap reggel kilencz órakor értekezletet
tart, mig gróf Apponyi Albert a nemzeti pártban még
az este referált a hallottakról. Ellenzéki körökből
az a hir szivárgott ki, hogy a felajánlott béke-
pontozatok nagyjában elfogadhatók; sőt mi több,
azoknak elfogadása biztosítottnak látszik, annál
inkább, mert a függetlenségi párttól nem kivánnak
semmi olyast a kompromisszum-tárgyalások mene-
tén, ami a függetlenségi, párt közjogi programmjá-
val-ellenkeznék.

A helyzetre vonatkozó egyéb értesülé-
seinket a következőben foglaljuk össze.: . .

Konték kezébe, hát ök veszik a király fejét,
hogy im a Konték kerültek a király kezébe, a
király veszi a Konték fejét. Ez csak világos.

— De ez nem igy van. Az égre nem!
kiáltott fel a prókátor és nem adta volna öt
forintért, ha ezt Vázsonyi is láthatja vala,
mint aktuális napi kérdést, hogy eszmét cse-
rélhetnének vele.

A mészáros megrázta a bőrt a vállán.
— Látja az ur ezt a bört, ezekkel a nagy

szarvakkal? Egy óra elött még ez ökör volt és
a nagy szarvaival nekem jött, fel akart szurni,
s ha nem vagyok ügyesebb a taglóval a ke-
zemben, ugy most az én bőrömet czípelné az
ördög, mint ahogy én czipelem az ökör bőrét.

Korczay megrázkódott az ördög szó em-
litésére s önkéntelenül kisérte tovább a me-
netet és végignézte az egész borzalmas lát-
ványt : Kont és társai kivégeztetését.

Jóval távolabb a bámész sokaságtól, két
föur állt és beszélgetett. Az egyik öszszakállu
a kardjára támaszkodék s mikor az utolsó fej-
ből is felszökött a vérsugár, igy szólott:

— Sok jó ember is volt köztük.
— Hja — felelte a mellette álló bozon-

tos szemöldökü főur. — A logika, logika. Nem
voltak elég csendesek, tehát elég csendesekké
tevödtettek vala.

Dr. Korczay a lassan oszló sokasásba

vegyülve, kérdé valakitől, ki legyen az a bo-
zontos szemöldökü föur?

— A palatínus uram ő kegyelme, —
mondák.

Ezalatt épen olyan megfoghatatlan dolgok
történtek Gergely diákkal. A derék diák
hasonlóan Budán találta magát, de eleinte
fogalma se volt, hova került. Minden más itt
már: a királyi vár, a paloták, a bástyák, a
templomok, csak az öreg Dunáról, meg a he-
gyekről kezdett gyanakodni, hogy Budán van.
Eszes ember lévén a diák, hamar kikombinálta,
hogy az anyaföld kivetette öket, ujra való
életre, ez árnyékvilágba s eltalálta cserélni a
sirt másik lakójával. .

— Lánczos teremtette! engem ahelyett a
szemtelen ficzkó helyett talált az ördög fel-
támasztani.

No, így is jó. Mohó vágyat fog el meg-
látni az ország fejlődését azóta és nem győ-
zött az emberi elme találmányaival betelni.
Csupa félisteneknek látszottak előtte ezek az
alakok, akik megteremtették a hidakat, a ma-
guktól járó kocsikat s több effélét

Hanem azt legott észrevette, amint az
emberek közé elegyedett, hogy valami nagy
szomorúság idejében talált visszakerülni. A
hangulat sötét volt. Az arczokon a rémület
ült. Ahol három ember összejött, mind arról

sopánkodott, tanakodott, hogy mi lesz e sze-
gény országgal?

Mindjobban megismerkedett a körülmé-
nyekkel. Itt is hallott, ott is hallott valamit.
Látta, hogy az országnagyok ide-oda futkos-
nak. Nagy zavar van. A miniszterek három
nap, három éjjel tanakodnak Bécsben a királylyal,
hogy miképen oszlassák el a rettenetes felhőt,
mely Magyarország fölött kóvályog. Az emberek
nagy papírlapokról olvassák le, amit az ö
idejében a csillagokból olvastak ki a tudós
asztronomusok, a jövendőt. E papírok után
töri magát mindenki. A drót viszi-hozza az
üzeneteket; a tanácsokat, hogy mit kelljen
tenni e rettentő helyzetben. Az egész ország-
nak az orravére látszik folyni; messze tul a
fővároson, ameddig csak magyarok laknak,
gyüléseznek, vitatkoznak az emberek, hogy mi
a teendő. Néha hallani egy-egy kétségbeesett
felkiáltást: -,

— Ebböl a helyzetből nincs többé ki-
bontakozás.

Vagy ilyenfélét:
— Sok bajban volt már ez az ország,

de ilyenben még nem.
De hát mi történhetik ? Uramfia, mi

történhetik ? Gergely diákot elfogta, a kiván-
csiság, keserüség és a félelem. Oh, te pokol-
beli gonosz sátán — sziszegte dühösen a
fogai közt, — minek keltettél fel? Ugy-e, mert
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(A holnapi ülés.)
A képviselőház holnap, kedden délelött

tiz órakor ülést tart. Napirend l e s z : a jegyző-
könyv hitelesítése és az elnöki előterjesztések
után névszerint való szavazás Holló Lajos és
Gulner Gyula inditványai fölött; a vita foly-
tatása a kvóta tárgyában történt királyi dön-
tés dolgában és végül az elnökválasztás napjá-
nak megállapitása körül megindult vita folytatása.
Ugyancsak ebben az ülésben Barabás Béla,
Major Ferencz és Visontai Soma országgyülési
képviselők sürgös interpellácziót fognak intézni
dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi
miniszterhez az Egyetemi Kör bezáratása tár-
gyában. Az a hir, hogy a Ház holnap saját
határozatával el fogja magát napolni, mind-
eddig nem talált megerősitésre.

(A kormánypárt üdvözlése.)
A felsö-eőri választókerület hatszáz válasz-

tója által aláirt, alább közölt bizalmi nyilatkozat
érkezett országgyülési képviselőjük: szentmártoni
Radó Kálmán valóságos belsö titkos tanácsoshoz :

Nagyméltóságu képviselő Ur I
Kegyelmes Urunk !

Legmélyebb tisztelettel alulirott felsö-eőri
kerületbeli szabadelvű érzelmü választópolgárok
elvtársaink nevében is őszinte elismeréssel és
köszönettel adózunk Nagyméltóságodnak azon
hazafias cselekedetéért, hogy a szabadelvü zászló
mellett a sulyos politikai helyzetben kitartani
méltóztatott. Fogadja Exczellencziád jövőbeni
kitartó és sikeres küzdelmének támogatásául
rendithetetlen bizalmunk és ragaszkodásunk ki-
fejezését

Nagyméltóságodnak kiváló tisztelettel hü
választói. (Következik hatszáz aláirás.)

*
Báró Bánffy Dezsö miniszterelnökhöz ujab-

ban a következö bizalmi nyilatkozatok érkeztek:
B u d a f o k község összegyűlt választói el-

telve a hazafias elismerés érzelmeivel Exczellen-
cziád iránt, aki az állam hajóját legnehezebb idő-
ben is biztos kézzel vezérli a nagy nemzeti czélok
felé, s aki csodálatraméltó férfias erövel türi po-
litikai ellenfeleinek jogtalan támadásait, törhetetlen
bizalmukat fejezik ki és tántoríthatatlan ragaszko-
dásukat a párthoz, amely Exczellencziád vezérlete
alatt meg fogja menteni a hazát. 300 választó
Hevében Czermann.

K u n h a l a s szabadelvű pártja és párköre
mai napon tartott közgyülésén nagy lelkesedéssel
és egyhangulag hozott határozatban Nagyméltósá-

god és a magas kormány iránt teljes bizalmának
ragaszkodásának, a parlamentárizmus megmentése
körül hazafias és önfeláldozó kitartásukért mély
hálájának ad kifejezést, a párt országos vezetőit
legmelegebben üdvözli. Tóth Imre jegyző, Török
István pártelnök.

A t o r d a i szabadelvü párt a következő
határozatot hozta:

Határozat: Hazafiui aggodalommal tekinti a.
torda-aranyosvármegyei szabadelvü párt az ország-
gyülési egyesült ellenzéki pártoknak utóbbi idő-
ben folytatott áldatlan küzdelmét, melyet már nem
elvek vezetnek többé: — személyi tusává szállott
alá; nem az ország érdekei, irányt adók ott többé,
— a visszavonás rut küzdelme az már; nem az
érvek csalhatatlan logikája a fegyverük, a szemé-
lyeskedést viszik harczba; nem szónoki formával
élnek ottan; gorombaságokat röpítenek azok felé,
kik a nemzet nagy többsége bizalmának letétemé-
nyesei és akikben van kellő bátorság ez ádáz
harczban is férfiasan védeni meg a nemzet jól
felfogott érdekeit, s nem adják ki kezükből a való-
ságot hiu ábrándokért.

Mai napon megtartott nagygyűlésünkben
élénken elitéljük az ellenzéknek e küzdelmét,
mely hazánkat már is válságba sodorta ; az or-
szággyülési szabadelvü pártnak pedig elismeré-
sünknek, köszönetünknek és bizalmunknak adunk
kifejezést azért, hogy a válságos perczekben is
támogatva a kormányt, nem engedte magát eltán-
toritattani a helyes útról s a nyers erőszaknak i s
ellenállva, kizárólag hazánk fennállhatása, hala-
dása és megerősödése érdekében önfeláldozóan
munkálkodik. Thoroczkay Lajos, elnök. Péter An-
tal, jegyző.

•
A m e z ő b e r é n y i szabadelvü párti pol-

gárokat gyülésre hivta össze tegnap Horváth János,
hogy megvitassák ezen a politikai helyzetet és
megalakítsák a mezőberényi szabadelvü pártot. A
nagyszámban megjelent polgárok lelkesedéssel sza-
vaztak bizalmat a kormánynak és a szabadelvü
pártnak és a maguk párttá tömörülését határoza-
tilag kimondották. Elnöknek Horváth Jánost, alel-
nöknek Borgula Györgyöt és jegyzőnek Popovics
Kornélt választották meg.

(Az ellenzék akcziója.)
A f ő v á r o s b a n rendezendő tiltakozó nép-

gyülés rendező-bizottsága holnap értekezletet tart,
melyen meg fognak választani egy husztagu per-
manens bizottságot, mely a népgyülést előkészíti.
Mint értesülünk, erre az értekezletre, meghívták a
szocziálista-párt vezetőségét is, hogy ők is beválasz-
szák tagjaikat ugy a permanens-, mint az 1000-es
bizottságba. A szocziálísta-párt ezt tudomásul is
vette és megígérte, hogy a népgyülés előkészítésé-
ben részt vesz. Monoron tegnap népgyülés volt, me-

lyen Szemere Huba volt országgyülési képviselő elnö-
költ. Beszédeket mondtak Lukáts Gyula és Boda
Vilmos képviselők, melyek után elhatározták, hogy
az ellenzéki pártokat, valamint a disszidenseket
is külön-külön üdvözölni fogják.

M e z ő t ú r o n tegnap Tóth János tartott
beszámoló-beszédet, melyben kifejtette, hogy ő a
végzet hatalmát látja a politikai helyzet mai ala-
kulásában.

(Képviselőválasztás.)
L u g o s r ó l táviratozzák, hogy a Szögyény

László halálával megüresedett német-bogsáni kerü-
letben A v r a m e s z k u Pachut megyei főjegy-
zőt közfelkiáltással fogják képviselőül megválasz-
tani. A bogsáni választókerület ekkép akarja bizal-
mát a szabadelvü párt iránt kifejezni.

Négy szavazás között.
(Az országgyűlésből.)

Még mindig a szerdai jegyzőkönyv hite-
lesítése fölött — szavaz a tisztelt Ház. De
ma szerencsésen be is fejezte és igy végre a
mult szerdai ülés jegyzőkönyve is hitelesítve
van. Egy jegyzőkönyv, melynek hitelesítése
felett három napig szavaztak, bizonyára egyike
a legnevezetesebb unikumoknak.

A mai szavazások nagyon kedélyesen
mentek végbe. Amikor az ülést megnyitotta az
öreg Madarász, ki napról-napra jobban bele ta-
lálja magát az elnöki székbe, oly kevesen vol-
tak a teremben, hogy már-már felmerült a
Ház megszámláltatásának szüksége, de ekkor
kitudódott, hogy a folyosók zsufolva vannak
és — igy nincs erre szükség. Folytak tehát
lassan, döczögve, halálos unalomban a szava-
zások, mialatt leint a folyosón élénk, mozgal-
mas élet fejlődött.

A pourparler-k szálló igévé váltak. Min-
den ember ajkán ez a szó lebeg. Rossz viccze-
ket is faragnak róla. Igy az egyik képviselő
azt mondja, holnap a Házból — pourparloirt
csinálunk. Erre a vicczre a képviselők ijedten
széjjelrebennek.

Azokat a képviselöket, kiket informácziók-
ért ostromolnak meg az ujságirók, igy szólít-
ják meg.

- Parlirozzon nekem valamit, képviselő
ur a helyzetről.

Igen, a helyzet, dominál mindent. Arról
tanácskozik odabenn a miniszteri szobában
báró Bánffy Dezső Tisza Kálmánnal, a folyo-
són Szilágyi Dezsö és Andrássy Gyula Kossuth
Ferenczczel és gróf Apponyi Alberttel, de

kínozni akartál ? Hogy lássam Magyarország el-
múlását. Teljes világosságot akarok —mondá
magában — és a képviselőház felé Tette utját,
mivelhogy hallotta, hogy onnan származnék a
rettentő baj az országra.

Ott végignézett egy ülést, azután a vé-
letlen azt akarta, hogy épen engem szólítson
meg az országház kapujában:

— Nemes ember az ur? —kérdé tőlem.
— Hogyne? Katánghy de eadem.
— Eszerint az ur is az országgyülés

embere ? —
— A napló-bíráló bizottság tagja vagyok.

Mi tetszik?
— Tessék engem, kérem, kitanitani, hogy

voltaképen mi az országnak ez a nagy baja,
hogy minden ember nyugtalanul nézi, a ki-
rálytól az utolsó koldusig? Talán meghódí-
totta valaki az országokat?

— Dehogy. Az alkotmánya van veszély-
ben — feleltem.

— Hogyan, ha senki se hódította meg
az országot?

— Hja, az nem ugy van. Nagy a krizis.
— A király akarja talán elvenni az al-

kotmányt? — kérdé Gergely diák.
— Dehogy. A király fenn akarja tartani.
— Még inkább nem értem. Hát miért

van veszélyben, ha senki se akarja elvenni?

— Ön talán idegen ?
— Olyanféle.

mondám.

— Hát az ugy van, kérem, hogy van itt
vagy nyolcz ember: Polónyi, Horánszky (de ha
ön idegen, akkor nem is mondom a neveket),
akik . . .

— Nem akarják az alkotmányt?
— Dehogy, ök is akarják . . .
— De hát akkor mit beszél?
— Nem akarják engedni szóhoz jutni a

minisztereket, hogy azok az ügyeiket előadhas-
sák és hogy ezek az ügyek megbeszéltetvén,
annak rendje és módja szerint megindulhassa-
nak : tehát megakad minden és vége mindennek.

Gergely diák felkaczagott és amint köze-
lebb hajolt hozzám, valami siri dohszagot
éreztem rajta.

— De hisz ez a világon a legkönnyebb!
Oh, hiszen kegyelmetek nem okosodtak, de
butultak ötszáz év óta ! —kiáltá még mindig
kaczagva. S amint kaczagott, ugy rémlett,
mintha az álkapcsai zörögnének.

— Oh. uram, ne mondjon ilyet! — ki-
áltottam fel gunyosan. Amin a király éjjeleken
át töri a fejét, amin a legokosabb államférfiaink,
egy Tisza, egy Széll nem birnak átgázolni,
erre ön azt mondja non chalance-szal, hogy:

ez a világon a legkönnyebb.
Odatekintettem, hogy mit válaszol, de

milyen meglepetés, valami csoda folytán nem
az idegen állott ott, hanem Pulszky Guszti.

Az idegen eltünt nyomtalanul, nesztele-
nül. Talán nem is igaz, hogy beszélgettem
vele, talán csak képzelődöm. Az ördögök a
pokolban észrevették, hogy a felköltött lelkek
tévedésből kicseréltettek, tehát nyomban beczi-
tálták őket. Egy percz mulva ott voltak csont-
jaik együtt a sirban.

— Minket ugyan összecseréltek, hallja
kend — kezdé Gergely diák vidáman.

— Vettem észre — mondá az ügyvéd
és fel fogom számitani az ördögnek ezt a fá-
radságomat.

— És mit látott kend? — firtatá
Gergely diák az ügyvédet.

— Harmincz nagy urat lenyakaztak —
mert egy embernek (a királynak) nem akartak
engedelmeskedni. — És ön mit látott ?

— Én meg láttam hét-nyolcz kis urat,
akik tizenhat millió embernek, tetejébe a ki-
rálylyal, nem akarnak engedelmeskedni: és
nem nyakazza le őket senki. Sőt nem a hét em-
ber fél, hanem a tizenhat millió van a követ-
kezményektől megijedve.

— Hm, hm — hümmögte Korczay el-
gondolkozva.

— Kegyelmetek, ugy nézem, sok masinát
találtak fel azóta — jegyzé meg a diák meg-
vetően — hanem a józan ítéletüket elveszették
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senki sem tudja, hogy hová fog ez a bizony-
talan helyzet fajulni.

Ezalatt odabenn még mindig szavaznak.
Minden szavazás között egy ötperczes szüne-
tet ad az elnök, nagy megkönnyebbülésére a
jegyzőknek, kiknek torka egészen bereked a
sok névolvasásba. Rakovszky kitalálta a mód-
ját, hogy miként kell ezt az unalmas foglal-
kozást kissé élénkebbé tenni. A neveket glosz-
szákkal kiséri. Mezei Mórt például Mezei Mó-
zesnek olvassa, Rossivalt püspöknek titulálja
s igy tovább. Egy ideig csak mosolyogtak ezen
a tréfán, de amikor nem találták azt a jegy-
zői funkczió komolyságával már Összeegyez-
tethetőnek, Zeyk Gábor rászólt:

— Ez még se járja.
Amire Rakovszky, két név felolvasása

között, visszafelel:
— Ne beszéljen, mert én is ismerem a

bivaly, a borju és az erdélyi ur meséjét.
Zeyk Gábor is kiváncsi lett erre a me-

sére és provokáltatta Rakovszkyt, legalább
hadd tudja meg, miben áll a Rakovszky
meséje.

Amire Rakovszky elvégezte a katalógus-
olvasást, már várta öt Zeyk két segédje. Igy
lett az ö meséjének folytatása, melyre olva-
sóink ráakadnak lapunk más helyén.

Az ülés egyébként még egy derült mo-
mentummal végződött. Madarász apó, felemel-
kedve a jegyzőkönyv-módosítók kívánságainak
magaslatára, a mai ülést nem azzal fejezte
be, hogy azt bezárta, hanem ezt a formalát
használta :

— Az ülést ezennel e l o s z l a t o m .
Lett erre olyan derültség, hogy az em-

berek elfelejtették, hogy az ex-lex-állapot most
már kilencz nap óta tart.

KÜLFÖLD.
A pétervári békekonferenczia. A le-

fegyverzési javaslaton — mint egy pétervári
távirat jelenti — nagvban dolgoznak az orosz
külügyminiszteriumban. Valószínü, hogy a
kész programmot még január végén át fogják
adni a pétervári udvarnál lévő követeknek. A
nemzetközi békekonferenczia előreláthatólag
márczius folyamán fog összeülni az orosz fő-
városban.

Változás a diplomácziai karban. A "Pol. Corr."-
nak jelentik Cettinjéböl: Kuczynski cettinjei mi-
niszter 'ídens, aki most szabadságon van, nem
tér vissza többé állomására, hanem Rio de Janei-
róba megy követnek az elhunyt Mezey helyébe.

— Mond valamit — hagyta rá az ügy-
véd. A középkor instituczíói nem voltak
rosszabbak, mint a mieink, e modern jogelvek
és formák.

— Tehát beismeri?
— Tejesen. Mert látom, hogy ön okos

ember és józanul nézi a dolgokat.
— És kigyelmed is elég kellemetes férfia.
— Köszönöm, Gergely diák.
— Maradjunk tehát együtt.
Igy békültek ki végleg ama közös sir

lakói és most együtt alusszák jóbarátságban az
őrük nyugodalmat.

Ezt a kis mesét küldöm neked, Klári.
Olvasd fel a papnak. A pap majd megirja
Molnár apátnak: Molnár apát majd elmeséli a
klubjában.

Különben pedig minden lóg, édes lelkem.
Maga az országgyülés is lóg, mint a rossz
fog, nem tudjukT mikor fogják kihozni. Én is
lógok. Szilágyi is lóg- A disszidensek is lógnak.
Bánffy is lóg. Sőt, most ujabban még az ob-
strukczió is lóg. Elnök nincs, indemníty nincs,
kompromisszum nincs és szállás sincs. Semmi
síncs. Csak egy ami van. ami el nem mulha-
tik : a te irántadi hüség szivemben.

Csókol: Menyhért

Menelik és Olaszország. Rómából táviratoz-
zák : Az "Itália" és a "Tribuna" jelentik : Cane-
varo külügyminiszter tegnap Umberto királynak
átnyujtotta Menelik királynak Uorvailuból kelt,
igen barátságos hangu levelét, amelyben kijelenti,
hogy Ciccodicola utján értesült Umberto királynak
a határrendezést illető kívánságairól és mindent el
fog követni, hogy e kívánságainak megfeleljen,
mert népe jólété érdekében az Olaszországgal való
tartós békére törekedik, amint annak idején Umberto
király kivánta.

A "Tribuna" jelenti továbbá, hogy Martini
tábornok, távirata szerint, Makonnen rásztól levelet
kapott, amelyben közli, hogy őt tigrei rász-szá
nevezték ki és jelenti, hogy állásának elfoglalása
után azonnal el fogja ismerni a határt Olaszország
kivánsága szerint, anélkül, hogy bármely kárpót-
lást követelne. Makonnen továbbá azt kéri, hogy
engedjék meg, hogy lisztet árulhassanak az eritreai
piaczon.

A katonai párt a semmitőszéken.
A Dreyfus-pör revíziójába némi élénksé-

get hoz Quesnay de Beaurepairenek, a semmi-
tőszék elnökének a lemondása. Erős katona-
párti ember és a modern eszmék szivós
ellensége ez az aggastyán. Sokáig nagyon
csöndes volt, de most megszólalt. Mellőzött
embernek tartja magát; nyiltan megmondta.
Szereplésre és elismerésre vágyik, bármily
téren kinálják is ezt néki. Végre megjött
rá az alkalom és Quesnay de Beaurepaire ma a
semmitőszéknek szigoruan tárgyilagos és bátor
eljárásával szemben egy disszonáns hangot
képvisel. Most irnak róla az összes lapok és
neve szájról-szájra jár a kamarában.

Titkos ambiczióit egyébként már régóta
ismerik. Ö volt az, aki a semmitőszék elfogu-
latlan tagjai, mint Loew és Bard ellen rend-
szeresen áskálódott, és lemondása —amelyet
bizonyos éclat-val rendezett— csak a be nem
avatott köröknek jött váratlanul. Quesnay de
Beaurepaire most parlamenti téren akarja
folytatni müködését és a kamarában próbál
majd izgatni a revizió ellen. A katonai párt
az ö fellépésétől nagyon sokat vár.

Qaesnay de Beaurepaire lemondásával
foglalkoznak különben a következő táviratok:

Páris, január 9.
A „Soir" szerint Quesnay de Beaurepaire

semmitőszék! elnök lemondásának oka állitó-
lag az, hogy Lebret igazságügyminiszter a
Bard-Picquart-ügyben nem akart vallomást
tenni. A naczionálisták, mint a nevezett lap
megjegyzi, valószinüleg interpellácziót intéz-
nek a kormányhoz Quesnay de Beaurepaire
lemondásának okáról.

Páris, január 9.
A lapok egybehangzóan mondják, hogy Le-

bret igazságügyminiszternek nyilatkoznia kell Beau-
repaire lemondásáról és az ügy parlamenti meg-
vitatása föltétlenül szükséges. A lemondás okául
kizárólag a Bard-ügyct emlegetik.

A "Gaulois" jelentése szerint Quesnay de
Beaurepaíre-t csütörtökön, azután, hogy jelentést
tett egyes esetekről, amelyekből Bard-nak Picquartra
vonatkozó jelentését illetőleg különféle flagráns
helytelenségek tüntek ki, az igazságügyminiszterhez
hivták, ahol öt, majd Loew tanácselnököt és Bard
semmitőszéki birót is kihallgatták. Quosnay ' de
Beaurepaire mindenképen rá akarta birni az igaz-
ságügyminisztert, hogy a leleplezett esetekre nézve
komoly vizsgálatot indítson és bizonyos külföldi
tanuk kihallgatását, kérte, ami lehetővé tenné az
emlitett részletek megerősítéséi és közelebbi meg-
világitását. A "Gaulois" határozottan jelenti, hogy
ilyen vizsgálatot nem inditottak, hanem Lebret
igazságügyminiszter kijelentette, hogy a Bard-
Picquart-ügyet elintézettnek tekinti. Egyidejüleg azt
a hirt terjesztette a miniszter a sajtó utján, hogy
a parlamentben is csak erre a válaszra fog szorít-
kozni, amire Quesnay de Beaurepaire lemondásá-
val válaszolt.

Az "Echo de Paris" mai száma Beaurepaire-
nek egy nyilatkozatát közli, amely megerősiti a
„Gaulois" közleményét s bejelenti, hogy holnap az
"Echó de Paris"-ban nyilatkozni fog erröl az ügyröl.

Páris, január 9.
Az „Echo de Paris"-ban közölt nyilatkozat-

ban ezeket mondja Quesnay de Beaurepaire:
Mint sovinisztának és volt katonának rosz-

szul esett neki, hogy a semmitőszék büntető-
tanácsa olyan nagyot vétett a hadsereg ellen
egy áruló javára. Csunya szabálytalanságok
történtek. Vizsgálatot kért, de azt soha komo-
lyan nem vezették. Loew elnök és Bard azzal
vádolták, hogy egy kollegáját denuncziálja.
Ujabb nyilatkozatot küldőtt az igazságügymi-
niszternek, de nem kapott választ, hanem egy
félhivatalos közleményt tettek közzé, amely
Bard-ot igazolja, mire ő beadta lemondását.
A Dreyfus-ügyben ugyanazt a manővert ta-
pasztalta, mint a Panama-ügyben. Könyörtelen
leleplezéssel azonban valahára ki fogják derí-
teni a valót. Holnap bebizonyítja majd a Bard-
ügyről szóló félhivatalos közlemény helytelen-
ségét. Bármi történjék is, meg fogja védeni az
igazak ügyét s be fogja bizonyítani a semmi-
töszéki büntetötanács részéröl hozandó itélet
semmis voltát. Meg fogja boszulni a franczia
hadsereget s vezéreit azokért a méltatlanságok-
ért, amelyeket hallgatva türnek, és mint 1870*
ben, most sem fogja feledni, hogy a haza ve-
szedelemben van.

Grosjean biró, Beaurepaire barátja nyilt le-
velet intéz az igazságügyminíszterhez, amelyben
azzal vádolja Picquart ezredest, hogy mint a kém-
iroda vezetője egy kémpörben titokban tartott ira-
tokat akart átadni a biróságnak.

A reviziópárti lapok szerint a vizsgálat ki-
deritette, hogy Beaurepaire sajnálatraméltó könnyel-
müséget árult él. Bard, akinek eljárása korrektnek
bizonyult, kijelentette, hogy lemond, ha csak a
legkisebb gyanu is rajtaszárad. Bard energikus
magatartásának volt a következménye Beaurepaire
lemondása. Hir szerint Beaurepaire arra kérte az
igazságügyminisztert, hogy a revízióval a semmitő-
szék egyesüli három kamaráját bizzák meg. Ezt a
kérelmét azonban visszautasították.

Páris, január 9.
Quesnay de Beaurepaire semmitőszéki

elnöknek épen a parlament megnyitása előtt
való lemondása a Dreyfus-ügyet a politikai
térre viszi át. Quesnay de Beaurepaire azt
állitja, hogy a köztársaságnak Boulanger ül-
dözésével tett szolgálatait nem méltányolták
eléggé s a mostani pillanatot alkalmasnak
tartja arra, hogy lemondjon s a politika te-
rére lépjen át. Ezt a szándékát már a leg-
utóbbi választáson is kifejezte ugyan, de nem
valósította meg. Ö volt az, aki Bard semmitő-
széki biró ellen vádat tett, amely azóta tel-
jesen alaptalannak bizonyult. Bard-ot nemcsak
azzal vádolta, hogy Picquart-t bizalmasan meg-
szólitotta, hanem azzal is, hogy a semmitőszéki
palota udvarán sokszor látták öt bizalma-
san -beszélgetni Laborival, Demange-zsal
és Dreyfusnak egyéb híveivel. — Quesnay
de Beaurepaire azzal is vádolta a büntető ta-
nácsot, hogy tulságos figyelemben részesiti
Picquart-t, hogy külön tanuszobát rendezett
be az ő számára, hogy ott készen tartott neki
rumot, czukrot és meleg vizet, amelyből
Picquart grog-ot készitett magának. De kide-
rült, hogy ezt a figyelmet csak azért gyako-
rolták, mert Picquart majdnem nyolczvan órán
keresztül vallott a semmitőszék előtt és hangja
ezalatt egészen berekedt Mindezek a vádak
Bard és biró társai ellen Quesnay de Beaure-
paire-tól kerültek ki s azt akarta velük elérni,
hogy elfogadjuk a naczionalistáknak és az
antiszemitáknak azt a tervét, hogy a büntető
tanácstól vegyék el a Dreyfus-ügy revíziójá-
ban való döntést és bizzák az ügyet az egye-
sült kamarákra, azaz a semmitőszék plénu-
mára. A katonapárt azt hiszi, hogy ezzel meg-



6. oldal. — Budapest, 1899. ORSZÁGOS HIRLAP Kedd, január 10.

akadályozhatja a Dreyfus-pőr revizióját Ques-
nay de Beaurepaire ügyét a kamarában is
szóba fogják hozni

Éjjel érkezett távirataink még a következöket
jelentik:

Páris, január 9.
Quesnay de Beaurepaire lemondása na-

gyobb hatást gyakorolt politikai, mint birói
körökben. Beaurepaire a lapokban támadja a
semmítöszéket és "védi" a hadsereget. A
"Temps"-ban ma egy nyilatkozata jelent meg,
amelyben a következöket jelenti k i :

— Szivem óhaja, tiszteinket védeni és
m e g b o s z u l n i . Mennyit szenvedtek azok
két hónapon keresztül! Kezdve a hadnagyon,
fel a tábornokig! nem nyilatkozott senki sem.
Eddig szerettem öket, most már sajnálom
helyzetüket.

Holnap Beaurepaire megirja az "Echo de
Paris"-nak, hogy mit vallott Mazeau elnöknek
Loew tanácselnökről.

Beaurepaire a „Temps"-ban arra is hi-
vatkozik, hogy eljárását a közvélemény helyesli,
amit eléggé bizonyít az a sok levél, amelyet
a vidékről hozzá intéztek.

Lebret igazságügyminiszter a „Patrie"
egy munkatársa előtt kijelentette, hogy nem
ismeri Beaurepaire szándékait, aki valóságos
e c l a t - v a l l e p t e m e g , amikor lemondá-
sát minden igaz ok nélkül beadta.

— Beaurepaire — ugymond a miniszter
— azért vádol engem, mert a Bard ellen in-
ditott vizsgálat nem felel meg az ő kívánsá-
gainak. Haragszik rám, mert nem értesítettem
direkte a Bard elleni vizsgálatról.

A kamara folyosóin azt beszélik, hogy
Dupuy miniszterelnök és Lebret igazságügyi
miniszter elhatározták, hogy Beaurepaire eljá-
rását a parlamentben a l e g é l e s e b b e n
e l i t é l i k , mert Mazeau-nak, a semmitőszék
elsö elnökének jelentéseiből világosan kitünik,
hogy Beaurepaire vádjai Bard és Loew elnök
ellen a l a p t a l a n o k . Loew elnököt azzal

vádolta Beaurepaire, hogy törvényellenesen
bizta meg Bardot a revizió ügyében az elő-
adói tiszttel.

Páris, január 9.
Goutret képviselő interpellácziót jelentett

be Quesnay de Beaurepaire lemondása tár-
gyában. Tudvalevőleg más képviselők már ko-
rábban jelentettek be interpellácziókat a Bard-
Picquart-ügyben.

Prévost de Launay szenátor szintén in-
terpellácziót jelentett be Quesnay de Beaure-
paire lemondása tárgyában.

TÁVIRATOK.
Uj nagykövetség.

Bécs, január 9. A legközelebbi delegá-
cziók alkalmával gróf G o l u c h o w s k i egy
uj nagykövetség rendszeresítését fogja kérni.
A washingtoni követséget nagykövetséggé akar-
ják átalakítani. Hengelmüller ottani követün-
ket szemelték ki nagyköveti állásra. Az Egye-
sűlt-Államok bécsi követe, Tauer lesz, az uj
amerikai nagykövet.

Föl a fegyverekkel I

London, január 9. A "Times"-nak e hó-
nap 6-áról Szebasztopolból egyik levelezője,
aki két hónapon át utazgatott európai Orosz-
országban, azt irja. hogy az orosz hajógyárak
lázas sietséggel dolgoznak. A mult év novem-
ber havában a hadseregbe és a haditengeré-
szethez besorozott legénység száma az előző
években besorozott legénységét tetemesen meg-
haladja, hogy nagy sietséggel segitőcsapatokat
küldtek a távol keletre s végül hogy a Kau-
kázusban az orosz-török határon megszapori-
tották az őrséget

Vilmos császár a franczia nagykövetnél.
Berlin, január 9. Vilmos császár tegnap dél-

után egy óra hosszat tartó látogatást tett Noailles
márki franczia nagykövetnél.

Abesszinia,
Róma, január 9. A Stefani-ügynökségnek

jelentik Massauából: A hírszerzők jelentései
szerint a harcz Makonen rász és Mangasa
rász csapatai között megkezdődött. Hir szerint
Menelik király, minthogy Mangasa rász had-
seregét elég erősnek tartja, dél felé fordult.

Katonavilág a Filippi-szigeteken.
Newyork, január 9. Megerősítik azt a

hogy a Princzeton, Yorktown és Bennington ágyu-
naszádok parancsot kaptak, hogy a Filippi-szige-
tekre menjenek. A Bennington már utban van és
most Honolulu előtt vesztegel. A Fülöp-szigetekre
rendelt három ezreden kivül egy ezred rendes
gyalogság is kapott parancsot, hogy odamenjen. A
katonák a Szuez-csatornán keresztül mennek a
szigetre.

Antiklerikális tüntetés.
Brüssel, január 9. Tegnap nagy antikleri-

kális tüntetés volt Marniks szabadsághős szobrá-
nál. A tüntetésben huszezer liberális, radikális és
szocziálista vett részt. A szónokok élet-halálhar-
czot proklamáltak a klerikálizmus és az antisze-
mitizmus ellen s aztán a szobor elött kezet nyuj-
tottak egymásnak a klerikális uralom megbukta-
tására.

Max Regis-t elmozdították.
Páris, január 9. A Havas-ügynökség je-

lentése szerint Max Regis-t, a közhatalmat
sértő nyilatkozatai miatt elmozditották az al-
gíri polgármesteri állásból. ...

HIREK,

Szögyény-Marich Kamilla
esküvője.

Berlin, január 9.
Szögyény-Marich László osztrák-magyar

nagykövet leánya ma esküdött meg saárdi
gróf Somssich József nagykövetségi attachéval.

A polgári esketés délelőtt kilencz órakor
ment végbe az anyakönyvi hivatalban; dél-
ben tízenkét órakor volt az egyházi szertartás
a szent Pál-templomban. A templom zászlók-
kal és virágfüzérekkel volt diszitve. A nagy-
követ diszmagyarban jelent meg a feketesas-
rend szalagjával.

Tanuk voltak a menyasszony részéről
herczeg Windischgrätz József tábornok és Szö-
gyény Géza, a nagykövet fivére; a vőlegény
részéről gróf Szapáry László fiumei kormányzó
és gróf Wurmbrandt Herman. Nyoszolyóleá-
nyok voltak: a menyasszony két nővére, Soms-
sich, Lynar és Mendez grófnők és Schrader
bárónő. Vőfélyek voltak: a vőlegény két fivére,
gróf Zichy István, Mérey külügyi udvari taná-
csos, gróf Tisza és báró Flotow katonai at-
taché. A templom egészen megtelt elökelő kö-
zönséggel és az Osztrák-magyar kolónia tág-
jaival.

Midőn délben 12 órakor Vilmos császár
osztrák-magyar huszárezredének egyenruhájá-
ban megjelent, megkondultak a templom ha-
rangjai. A templom bejáratánál Szögyény-Ma-
rich László és Hetyey Sámuel pécsi püspök,
az utóbbi nagy ornátusban és a berlini katho-
likus papság élén, fogadta a császárt.

Az ünnep karénekkel és trombitaharso-
gással kezdődött és Te Deummal végződött.

Jelen voltak a többek között: az olasz,
franczia és angol nagykövetek, továbbá
Radziwill herczeg és Bülow miniszter, Plessen
tábornok. Mackensen ezredes és Boehn-őrnagy.

Az egyházi esketést Hetyey pécsi püspök
végezte magyar nyelven, magyaros szertartással
Hanny Gábor pécsi kánonok segédletével.

A mátkapárhoz intézett beszédében elmon-
dotta, hogy öt a menyasszony családjához régi
barátság köteleke, a menyasszonyhoz pedig lelki
rokonság füzi; mert ö volt a menyasszonynak
gyermekkora óta gyóntatóatyja. Kötelessége volt

tehát engednie a megtisztelő felszólitásnak, hogy
a mai esketést ő végezze. Fejtegette ezután a há-
zasság szentségét, meleg szavakkal intette a mátka-
párt, hogy őrizzék meg egymáshoz való szerete-
tüket és őrizzék meg, bárha a hazától távol élnek
is, a magyar hazához való szeretetet, mert a haza-
szeretet a legszebb ékessége minden magyarnak.

A mátkapár messzehallható csengő hangon
felelt ugyancsak magyar nyelven a püspök által

feltett szokásos kérdésekre és ugyanigy mondták
el az örök hüség esküjét is, kezüket a feszületre
téve.

Ez a szertartás itt teljesen ismeretlen lévén,
Vilmos császárt kérdezősködésére felvilágosították,
hogy ezt a rítust az esküvőkön kizárólag a magyar-
országi katholikusok használják.

A templomból távozóban Vilmos császár
nyájasan kezet szoritott Hetyey püspökkel.

Az esküvő után diszlakoma volt az osztrák-
magyar nagykövetség palotájában, ahol Vilmos
császár a fiatal párnak Szivélyesen gratulált. A
lakománál a házasok ültek az asztalfön, szemben
velük Vilmos császár, akitől jobbra Szögyény-Ma-
rich Lászlóné és a vőlegény atyja, balra pedig
Szögyény-Marich László nagykövet és a vőlegény
anyja foglaltak helyet.

A lakoma folyamán fölállolt Szögyény-Marich
László nagykövét és vele együtt az egész társaság
mire a nagykövet a következő pohárköszöntőt
mondta Vilmos császárra :

Engedje meg felséged, hogy a mai
családi ünnepen való megjelenéseért felesé-
gem és egész családom nevében leghódo-
latteljesebb köszönetemet fejezzem ki. Ujabb

-bizonyságát látom ebben annak a nagy
kegynek és jóindulatnak, amelylyel felséged
engem évek hosszu sora óta kitüntetni ke-
gyeskedik. A legmélyebb hálával fogok vi-
seltetni felségednek ezért utolsó leheletemig.
De ebben egyuttal azt a kitüntetést is
látom, amelyet felséged legkegyelmesebb
császárom és királyom és a német biroda-
lommal benső szövetségben álló osztrák-
magyar monarchia nagykövete iránt tanusit.
Mélyen megindulva kiáltom: Isten áldja,
Isten oltalmazza meg felségedet, és felhívom
vendégeimet, hogy velem együtt kiáltsák :
ő felsége a német császár, Poroszország
királya éljen ! éljen! éljen !

Vilmos császár könnyedén meghajtva magát,
koczintott a nagykövettel és feleségével.

A császár a lakoma egész tartama alatt élén-
ken beszélgetett a nagykövettel és asztalbontás
után nemsokára távozott - a nagykövetségi palo-
tából.

Lapunk mai száma 16 oldal.

— Királyunk ezredjubileumal. Berlinből je-
lentik : Báró Steiningen altábornagy Ferencz József
királynak, mint a Ferencz császár nevét viselő
testőrgránátos-ezred tulajdonosának 50 éves jubi-
leumára, tegnap este Lembergből ideérkezett. A
Ferencz császár nevét viselő testőrgránátos-ezred
erősen készül a jubileum napjára. Az ezred három
zászlajára a jubileum napján azokat a zászlósza-
lagokat tüzik, amelyeket „Auguszta császárné
az ezrednek annak idején adományozott." Bécsből
jelentik: Hir szerint a F e r e n c z császár nevét
viselő porosz-gárda-gránátos-ezred tiszti küldött-
sége nem, .mint eredetileg tervezve volt, január
11-én, ő felsége 50 éves ezredtulajdonosi jubi-
leumának napján, hanem január 17-én érkezik
Bécsbe Schwartzkoppen ezredparancsnok vezetése
alatt, hogy meghozza ő felségének az ezred sze-
rencsekivánatait és jubileumi ajándékát. Tudvale-
vőleg az Erzsébet királyné ő felségeért elrendelt
mély udvari gyász január 17-én ér véget.

— Rekviem. Pápay Istvánnak, a kabinet-
iroda volt főnökének lelkiüdvéért ma, halálának
évforduló napján, gyászistentiszteletet tartottak a
belvárosi főplébánia-templomban. A feketével be-
vont elsö, két padsorban, az özvegy és a család-
tagok foglaltak helyet; a többi padsorokat az el-
hunyt tisztelői és barátai töltötték meg. A gyász-
misét Kirner Károly belvárosi apátplébános mondta.
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— Erzsébet királyné emléke. A Nagy-Becs-
kerekhez tartozó Felső-Muzslya telepes-község
lakói szerény emlékkövet emeltek a megboldogult
királyné emlékére. Tegnap leplezték le az emléket,
amelyet Szabó Ferencz apát beszentelt, Grandjean
József polgármester pedig alkalmi beszéddel átvett
a város tulajdonába.

— Szilágyi Sándor. Szilágyi Sándor állapota
tegnap óta javult. Az éjszakát nyugodtan töl-
tötte, ma már csekély táplálékot is vett magához
és látogatóit is felismerte. Ma délelőtt Wlassics
Gyula közoktatásügyi miniszter, Beöthy Zsolt,
Fejérpataky László, Klinger István apát, Breznaj
Béla, ifju Szász Károly, Hollán Ernő altábornagy
és Ráth György főrendiházi tag tudakozódott a be-
teg állapota felől.

— Petőfi emléke. Az idén lesz ötven
esztendeje annak, hogy Petőfi Sándor, még
mindig kiderítetlen módon a segesvári csata-
téren eltünt. Ezt a nevezetes évfordulót impo-
záns módon akarja megünnepelni a Petőfi-
Társaság. A minapi diszgyülés után Rákosi
Viktor fölvetette az ünneplés eszméjét és mind-
járt megalakult az a bizottság is, mely az
ünnepélyt rendezni fogja. A bizottság tagjai :
Rákosi Viktor, Bartha Miklós, gróf Zichy Géza,
Bartók Lajos és Jakab Ödön. Az ünnepélyt
valószínüleg márczius 15-én tartják meg és
részt vesz benne az egész erdélyi magyarság.

— Milan ex-király Budapesten. Milán, a szerb
ex király a biharmegyei Magaslakról, ahol gróf
Zichy Jenö birtokán három napon át vadászott,
ma délután a nagyváradi gyorsvonattal Budapestre
érkezett. A keleti pályaudvarban a szerb alkonzul
és a konzulátusi titkár, az állomásfőnök és egy
rendőrségi főfelügyelő jelent meg a fogadására.
Milán megelégedetten mondotta az alkonzulnak:

— A vadászat gróf Zichynél pompásan sike-
rült, csak azt sajnálom, hogy nem maradhattam
tovább.

Az ex-király az udvari várótermen át ment
kocsijához és a Ruyal-fogadóba hajtatott. Délután
látogatást tett gróf Hunyady László özvegyénél és
személyesen is kifejezte részvétét férjének, az Ob-
renovics-dínasztia közeli rokonának elhunytán. Mi-
lán ex-király az éjjeli keleti expreszvonaton foly-
tatta utját Nis felé.

— Az egyetem megnyitása. A karácsonyi
szünet után ma volt az elsö előadás az egyetemen.
A tüntető és nem tüntető egyetemi hallgatók közül
csak kevesen jöttek el az előadásra (jóval keveseb-
ben, mint ülések alkalmával), s mint rendesen,
csendes, unalmas volt az egyetemi élet. A lezajlott
viharokra csak dr. Nagy Ferencz jogkari dékán
beszéde emlékeztetett, amelylyel előadását meg-
kezdte. Örül — mondá a dékán — hogy egyálta-
lában megtarthatja ma előadását, mert kevés hija
volt annak, hogy meg sem nyithatták volna az
egyetemet" Nem akar bírálatot mondani azokról,
amik a szünet ideje alatt történtek, csak sajnála-
tát fejezi ki felettük. Reményli azonban, hogy a
tüntetéseknek nem lesz folytatása, nehogy szük-
ség legyen m é g e r ő s e b b r e n d s z a b á -
l y o k r a . A dékán reménye, ugy látszik, telje-
sedni fog. Az ifjuság körében a béke pártja van
ismét túlsúlyban. Az egyetemi kör vezetősége pla-
kátokon fogja felhívni az ifjuságot, hogy tartóz-
kodjék minden tüntetéstől.

— Szász Domokos halála. Kolozsvárról je-
lenlik : Báró Bánffy Dezső miniszterelnök és dr.
Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter meleg-
hangu táviratokban részvétüket fejezték ki Szász
Domokos püspök elhunyta alkalmából. Táviratilag
kondoleáltak még számosan, köztük Hegedüs Sán-
dor és neje és gróf Eszterházy Kálmán. Özvegy
Bánffy Dánielné, a miniszterelnök anyja, levélben
kondoleált, mert gyöngélkedik. Az egyházkerület
igazgatótanácsa gyűlésében kimondotta, hogy a
püspököt, egyházának teljesitett halhatatlan szol-
gálataiért és érdemeiért az egyház halottjának tekinti
és eltemetéséről a család engedelmével gondoskodik.
A városi tanács rendkivüli ülésén részvétét fejezte
ki, a ravatalra koszorut helyez, diszsirhelyet jelöl
ki, a temetés idejére a gázlámpákat felgyujtatja és
gyászfátyollal bevonatja. A temetésen Kolozsvár

törvényhatósági bizottsága testületileg részt vesz.
A ravatalt szerdán délelött állitják fel a theologiai
akadémiában. Az ország minden részéből érkeznek
képviselők a református egyház részéről. A gyász-
szertartáson alkalmi imát Antal Gábor püspök,
gyászbeszédet Kenesey theologiai igazgató, búcsú-
imat Molnár Albert theologiai tanár mondanak. A
részvét városszerte nagy. A püspök májvizkórban
szenvedett, de halála váratlan agyszélhüdésből eredt.

— Déchy Mór Budapesten. Déchy Mór,
Odesszában élö hazánkfia, akinek nevét itthon is
jól ismerik kaukázusi tudományos expedicziói ré-
vén, ez idő szerint Budapesten van. Déchy az el-
mult nyarat is a Kaukázusban töltötte több ma-
gyar tudós társaságában. Ebben az expediczióban,
mely Déchynek hatodik utja volt már, számtalan
természeti és történeti tárgyat gyüjtött össze, ame-
lyeket most személyesen ajánl föl a Nemzeti
Muzeumnak.

— Rakovszky István meséje. A képviselőház
mai ülésében Rakovszky István, a néppárt e sokat
emlegetett tagja és Zeyk Gábor, szabadelvüpárti
képviselö összekaptak egy disputában. Rakovszky
István ugyanis viczczelt a kormánypárti képviselők
felett, ami Zcyk Gábort arra a megjegyésre birta,
hogy ö ezeket a viczczeket nem tartja szörnyen
mulatságosaknak.

Rakovszky erre azt mondta, hogy őt Zeyk
tetszése, vagy nem tetszése nem alterálja.

— Én meg nem vitatkozom önnel, mert hi-
szen még be se vagyunk egymásnak mutatva —
felel Zeyk.

— Én azért elég jól érzem magam — re-
plikáz Rakovszky.

Zeyk erre hevesebben felelt vissza, mire
Rakovszky igy szól :

— Én is ismerem Ugron meséjét a bivalyról,
borjúról és az erdélyi urról.

— Bánom is én, mit ismer maga, — tőr ki
Zeykból a harag és felkéri gróf Berthold Arthurt
és Molnár Bélát, hogy provokálják nevében Ra-
kovszky Istvánt, ki Kubik B élát és Szentiványi
Árpádot nevezte meg segédekül. Ezek aztán meg-
tudták Ugron meséjét.

Zeyk egyszer egy lóháton ülve, szemben ta-
lálta magát egy bivalylyal, mely borjával legelt. A
bivaly nekirohant a lovasnak és azt ledobta a
lóról. Szerencsére Zeyk azonban nem a földre, ha-
nem a — borjura bukott, ugy, hogy neki semmi
baja se történt, a borju azonban nyomban kiadta
a páráját.

Ezt találta Rakovszky oly mulatságosnak,
hogy Zeykkal erről évödjön.

A két fél segédei k a r d p á r b a j b a n álla-
podtak meg, mely holnap reggel fog végbemenni.

— Halottégetés Pozsonyban. Pozsony-
ból jelentik nekünk, hogy Pozsony törvényha-
tósági bizottsága mai közgyülésén engedélyt
adott egy nemzetközi halottégetö kemencze
felállítására. A határozatot azonban még a
kormánynak jóvá kell hagyni. A határozatho-
zatalt hosszu, szenvedélyes vita előzte meg.

— Tisza Lajos szobra. Szeged városa tudva-
levőleg elhatározta, hogy ujjáteremtöjének: Tisza
Lajosnak a városban hozzá méltó szobrot emel.
Tegnap este e tárgyban Lázár György országgyü-
lési képviselő vezetése alatt a szegedi szabadelvü
pártban népes értekezlet volt, melyben elhatároz-
ták, hogy a szobor érdekében az egész országra
kiterjedő nagyobb akcziót fejlenek ki, illetve indí-
tanák meg.

— Halálozások. Nagybányai Jósa Kornél
császári és királyi kamarás ma reggel hatvankét
éves korában Budapesten meghalt. Temetése szer-
dán délután három órakor lesz az Andrássy-ut 89.
számu gyászházból. — Gróf Bray-Steinburg Ottó
volt államminiszter és miniszterelnök — mint
Münchenből jelentik — ma este kilenczvenegy éves
korában meghalt. — Revertera grófné holttestét —
mint Rómából táviratozzák — ma este a vatikán
mellett levö Santa-Marta német temetőben ideigle-
nesen eltemették. A halottas-kocsit a diplomácziai
kar díszes koszorúival megrakott kocsi követte. A
temetésen az arisztokráczia és a diplomáczia igen
számos tagja vett részt. A lapok szerint Ginnotti
főszertartásmester báró Pazetti nagykövethez ment,
hogy Umberto király nevében gróf Revertera vati-
káni nagykövetnek a király részvétét kifejezze. '

— Eskületétel. C s e h Ervin horvát minisz-
ter csütörtökön teszi le Bécsben a titkos tanácsosi
esküt ő felsége kezeibe.

— A kerek szám. Két jóbarát találkozik
egymással:

— Kérlek, mennyivel is tartozom neked ?
— Száz forinttal.
— Kerekítsd ki százhuszonháromra. Szeretem

a kerekszámot.
A sasok körében tartott tegnapi ellenzéki gyű-

lésről is azt íratták a tiltakozó népgyülést rendező
bizottság félhivatalos lapja révén az ujságoknak,
hogy vagy ötszázan hallgatták a gyülésen megje-
lent államférfiak oráczióit. Ötszáz ember ugyan
még nem nép, nem nemzet, nem is főváros, de
mégis valami. Budapest lakosságának épen ezer-
kétszázad része. Érthető megdöbbenéssel fogadták
tehát illetékes politikai körök az akczió hirét s a
nyomott kedélyhangulat amelyet a jövő vasárnapra
tervezett tiltakozó népgyülés tegnapi előértekezlete
keltett, a Ház mai versenyszavazásán is meglát-
szott. Csak az ülés végén könnyebbeden a hely-
zet, amikor a tegnapi „sokaságból" valaki beté-
vedt az ellenzéki oldalra.

— Milyen volt a nagy tanácskozás? — kér-
dezték tölti.

— Hát csak volt valamilyen — felelte von-
tatottan, — tanuk jelenlétében beszéltek az em-
berek.

— Mégis hányan voltatok, öreg?
— Hát voltunk vagy h u s z a n .
— Némelyik ujság ötszázat irt.
— No, annyian majd csak leszünk, a jövö

vasárnap. Még tán többen is. De ilyenkor kerek
számban kell beszélni...

— Halálos végü párbaj. A „Metzer
Zeitung" jelentése szerint egy katonatiszt,
Tillement malomtulajdonos fiával ma reggel
pisztolypárbajt vivott, amely az utóbbinak ha-
lálával végződött.

— Merénylet Lombroso ellen. Pénteken éj-
szaka — mint Turinból jelentik — valaki az ut-
czáról belőtt Lombrosonak a via Legnanon levő
lakásába. A lakásban sötétség volt és mindenki
aludt. A golyó senkiben sem tett kárt. A merény-
lőt még nem tudtak kinyomozni.

— Kézfogó. Szécsény-kovácsi Jánossy Rezső
nagybirtokos és neje Neszl Paula leányát, Paulát,
január 9-én eljegyezte néhai rónaszéki Trux Hugó
királyi kuriai biró özvegyének Aposztolovitz Iloná-
nak fia : rónaszéki dr. Trux Hugó királyi kincstári
jogügyi fogalmazó.

— Az ujságirók bálja. A Budapesti Ujság-
irók Egyesületének állandó rendező-bizottsága ma
délután tartotta ez idényben elsö ülését Cziklay
Lajos elnöklése alatt. Az egyesület az idén a szo-
kottnál is érdekesebb hangversenynyel összekötött
tánczvigalmat rendez a székes fővárosi vigadó
nagytermében. A mulatság február hónap 26-án lesz.

— A rákosi csata. Valóságos kis csata fej-
lődött ki tegnap délután az alsó-rákosi réteken egy
nagyabb, iparos legényekből álló korcsolyázó tár-
saság és egy mezőőr között. Az összeütközésnek
áldozata is van, aki valószinüleg életével fogja
megfizetni a tegnapi kalandot. A dolog a következő-
képen történt. Az alsó-rákosi réteken állandóan
többen korcsolyáznak, bár ott a korcsolyázás tiltva
van, amire a közönséget tilalomfák is figyelmez-
tetik; Tegnap is több mesterlegény korcsolyázott
olt, mikor arra jött Stankó István mezőőr s a
korcsolyázókat figyelmeztette a tilalomra. A kor-
csolyázók semmibe se vették a figyelmeztetést és
csak mikor egy rendőr-ellenőr is közbelépett,
csak akkor hagyták abba a mulatságot. A legé-
nyek boszusan vonultak a szomszédos rétre és
elhatározták, hogy boszut állnak mulatságuk
megrontóján. Mikor Stankó utánuk ment, hogy
onnan is elkergesse őket, a legények fenyegetően
csoportosultak, a mezőőrt szidalmazták, majd föl-
kapták korcsolyáikat és azzal verték. Stankó egy
ideig védekezett. Mikor azonban láttá, hogy hely-
zete veszedelmesebbé válik, fölkapta puskáját és
támadóira lőtt: Erre a harczias legények szétreb-
bentek. Csak Thury István huszonkétéves kocsi-
vezető maradt ott, véresen, eszméletlen állapotban.
Stankó önként jelentkezett az 54. számu örszobán.
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ahonnan a főkapitányságra kísérték, s a vizsgálat
érdekében egyelöre fogva tartották- — A sebesül-
tet a mentők a Rókus-kórházba szállitották, ahol
mindeddig nem tért magához. A sörétek mind alsó
testébe hatoltak, ugy, hogy az orvosoknak kevés
reményük van a fölgyúgyulásához.

— Az inasbörbe bujt betörő. Régóta keresett
és többször bünteteti betörő nyomára akadt a rend-
őrség Dárday Sándor számvevőszéki alelnök házá-
nál. Ugy történi a dolog, hogy az alelnök tegnap
este két óra tájban eltávozott, a Sándor-utcza ha-
todik száma alatt levö lakásáról. Kilencz óra táj-
ban hazatért és meg vacsorázott. Petruha Flórián
nevü inasa ekkor még nem volt otthon. Egyelőre
nem tünt föl az inas távolléte. Késöbb átment a
szobájába Dárday s itt nagy meglepetés várt rá.
A Wertheim-szekrény ajtói tárva-nyitva. A szobá-
ba a szerteszét mindenféle írások hevertek. Ekkor
már gyanus volt az inas távolléte. Dárday
rögtön a rendőrségre kűldőtt, ahonan egy
detektiv jött a lakására. Megállapitották, hogy a
szekrény kulcsát az iróasztal fiókjából vette ki,
ahonnan még huszonöt forintot is elvitt a tettes,
aki valószinüleg nem más, mint Petruha Flórián.
A Wertheim-szekrényben a háztartás összes ezüst
evőkészletei voltak, sok ékszer és némi pénz is.
Ezeket mind elvitte a tolvaj, sőt a ruhaszekrények
tartalmát is tetemesen megapasztotta. Ezeknek meg-
állapitása után Dárday az inas szobájába vezette
a detektívet. Ez fölkutatta a legény holmijait és
köztök egy arczképet is talált. A detektiv jól meg-
nézte a képet.

— Nem tudja méltóságod, kérdezte, hogy
kit ábrázol ez a kép ?

— Az inasomat, Petruha Flóriánt.
— Nos, szólt a detektív, akkor, méltóságod

egy régóta keresett és többszőr büntetett betörőt
tartott a házában, mert ennek az arczképnek élő
mása a leghirhedtebb betörök egyike.

Ez a határozott kijelentés természetesen nem
a legkellemesebben lepte meg Dárdayt. Az inas
még eddig nem került elö.

— Halál a trafikban. Nagy ijedelem volt ma
délután a Batthyány-utcza 21. szám alatt levö
dohányos-boltban. Wesel József harminczöt éves
csendörőrmester ugyanis a boltban szivarválogatás
közben hirtelen rosszul lett és összerogyott. A
boltban lévők nyomban segitségére siettek, orvost
is hivtak, de minden fáradozás hiábavaló volt. A
szerencsétlen életerös férfi néhány percz alatt
meghalt. Az orvos szivszélhüdést konstatált. Holt-
testét a bonczoló-intézetbe szállitatták.

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

Napirend.
Naptár: Kedd, január 10. Római katholikus:

Vilmos pk. — Protestáns : Pál. — Görög-orosz (de-
czember 29.) Aprószent. — Zsidó: Tebeth. 28. — A
nap kél: 7 óra 31 perczkor, nyugszík: détután 4
óra 12 perczkor. — A hold kél: reggel 6 óra 9 percz-
kor, nyugszik délután 2 óra 26 perczkor.

Kereskedelmi muzeum a városlígeti íparcsar-
nokban nyitva d. e. 9-töl d. u. 2-ig.

A földmivelésügyi miniszter fogad délután 4
órától.

AZ iparmüvészeti muzeum és az iparmű-
szeti társulat állandó bazárja nyitva délelőtt 9—l-ig.

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

Az öngyilkos attaché.
A londoni osztrák-magyar követség atta-

chéjéjának öngyilkossága, londoni tudósitások
szerint, nagy részvétel kellett az előkelö angol
társaságban. A nagykövetségen, ahová már
megérkezett gróf Berchtold párisi követségi
titkár, az öngyilkos grófnak rokona, s ahová
gróf Károlyi Tibort és nejét, a gyászoló szülő-
ket, mára várják, a diplomácziai testület s az
angol arisztokráczia tagjai sürün kondoleálnak.
Most tudódik ki az öngyilkosságnak valószinü
oka is. Gróf Károlyi Ferencz a mult héten
több előkelö párisi orvost látogatott meg. akik
konstatálták, hogy a tatai, gavallér Basedow-
féle betegségben szenved. ......

Ez a betegség, amelyet a század köze-
pén először" Basedow merseburgi orvos.,
„Exophtalmitas" (Szemkidülledés) Czim alatt
irt le, a rejtelmes és gyógyithatatlan betegsé-
gek közé tartozik. Jellemző tünetén, a széna
növekvő kidülledésén kivül szivizgátottsággal
is jár, amit gyakran ok vagy okozat gyanánt
szivbillentyübántalmak s noha valóságos
idegrohamok is kísérnek.

A lelki depreszsziónak egy ilyen pilla-
natában követhette el a beteg fiatal ember az
öngyilkosságot — legalább igy jelentik a lon-
doni követségről.

Az asszonyt persze, az asszonyt, akit
minden öngyilkos fejepárnája alatt, mint egy
mindenütt ott lebegő miniatürgnomot szokás
keresgélni: az asszonyt itt is meglátta a fan-
tázia vagy az igazság. A huszonhároméves
attaché véres feje mögött is egy tűzes olasz
szépség árnya után keresgéltek, amelynek élö
mását valahol a párisi szalonokban látta meg
gróf Károlyi Ferencz. De ennek az olasz
grófasszonynak szemepillantásáról, hajáról és
suhogó járásáról és mindarról a bájáról, ami
egy huszonháromesztendős attachét el tud káp-
ráztatni, bizonyosan nem fog hivatalos jelen-
tés szólni.

A kis gróf meghalt hát talán a Basedow
kór miatt, talán szerelemből. Öngyilkosságát
nak részleteiről ezeket jelentik:

London, január 9. ,
Gróf Károlyi Ferencz, akinek a londoni Osz-

trák-magyar nagykövetség palotájához közel volt a
legénylakása, még pénteken délután visszavonult a
dolgozószobájába, ahol a komornyikja csak szom-
baton reggel találta meg holtan. A gróf haza-
érkezte után a postára küldte a szolgát és bizo-
nyosan akkor lett öngyilkossá, mikor az még oda-
járt, mert a revolverlövést senki sem hallotta,
csak most utólag jelentkezett egy szomszédlakás-
beli szolgáló, aki, állitólag, hallotta, hogy a gróf
szobájában este hét és nyolcz óra közölt valami
nehéz test tompa zuhanással a földre esett. Ugy
látszik hát, hogy a gróf este hét óra tájban kö-
vette el az öngyilkosságot s azután zuhant le teste
a pamlagról. A golyó a halántékon furódott be és
széltépte az agyvelőt. .

A nagykövetség lepecsételte az öngyilkos gróf
ingóságait. A halálesetet tegnap vették föl hivata-
losan s ennél jelen volt M e n s d o r f gróf követ-
ségi tanácsos és S t o e r c k lovag londoni Osz-
trák-magyar konzul.

London, január, 9. ..
A mai délelött folyamán a halottas-ház-

ban, ősi angol szokás szerint, megtartották á
,halott-itélet"-et. A magyar „tetemre hivás*-
höz hasonló ez a szertartás, mely hivatva van
az öngyilkosság, vagy esetleges gyilkosság
részleteit kifürkészni.

Tizenkét tagból álló jury teljesiti ezt a
feladatot. Nagyobbrészt a környéken lakó ipa-
rosokból alakult meg ezuttal a "halott-bíróság"
Trondbeck birósági ügyész elnőklése alatt. A
bizottság megtekintette elsősorban azt a szo-
bát, melyben gróf Károlyi Ferencz öngyilkos-
ságát elkövette. A szemle megtörténte után
égy szomszédos szobában összeültek, hogy a
halottszemlét folytassák. Kihallgatták á halott
személyazonosságának megállapitása végett
Storck lovagot, a londoni osztrák-magyar konzu-
látus hivatalnokát, ki eskü alatt vallotta, hogy,
a halott, aki a szomszédos szobában fekszik,
előtte ismeretes. Neve gróf Károlyi Ferencz,
attaché volt a nagykövetségnél. Ugyancsak
eskü alatt vallottak a többi tanuk is, kiket a
"halott-bíróság" kihallgatott.

Novák komornyik, aki először lépett abba
a szobába, amelyben a fiatal grófot halva ta-
lálták, semmi ujabb részletet nem mondott.
Megerősitette, hogy gazdája Párisból haza-
térve, nagyon lehangolt volt. Gyöngesége, noha
mindig szenvedő volt, ezuttal különösen fel-
tűnt előtte. Kihallgatták a szobaleányt, majd
dr. Harrer nagykövetségi orvost és még két

más londoni orvost is. Valamennyien megerő-
sitették vallomásaikkal azokat az adatokat,
melyek eddig is ismerősek voltak az öngyil-
kosság részleteire vonatkozólag.

Uj mindössze is az, amit az orvosok a
halálthozó lövésről mondottak. Egybehangzóan
azt állitják, hogy a fiatal gróf b a l k e z é -
v e l intézte á lövést a revolverből. Miután a
sebhely a jobb halántékon van, ez csak ugy
volt lehetséges, hogy balkarját a könyök tájé-
kán jobb kezével alátámasztotta.

Igy aztán minden kétséget kizáróan meg
lett állapítva az öngyilkosság. Ezzel a „halott-
biróság" be is fejezte müködését. Mindössze az
volt még hátra, hogy egybevetve a látottakat és
hallottakat, kimondják a „halott-itélet-et.
Mert Angolországban ez a szemle, melynek
alapja egy ó-angol népszokásban gyökerezik,
arra van hivatva, hogy végérvényesen meg-
állapítsa : az erőszakos haláleseteknél nem
forog-e fenn büntény, vagy más hasonló cse-
lekmény, mely miatt a büntető igazságszolgál-
tatásnak kellene közbelépnie.

Gróf Károlyi Ferencznél az öngyilkosság
minden kétséget kizárólag meg volt állapitható
és igy a jury, elnöke előterjesztésére, egy-
hangulag hozta a következő „halott-itélet"-et:

"A halott-szemle" részletei bebizonyi-
tották, hogy gróf Károlyi Ferenc osztrák-
magyar nagykövetségi attaché, mint azt
környezete állitotta, öngyilkosságot követett
el azáltal, hogy egy revolverrel jobb halán"
tékába lőtt".

Trondbeck,
a „halott-bizottság" elnöke.

Folytatólag a jury összes tagjai aláirták
meghozott verdiktjüket.

*
* *

Érdekes világot vet az öngyilkos fiatal
attaché előkelő modorára utolsó levele. Mielött
végzetes tettét elkövette volna, egy levelet irt és
elküldte Novák komornyikjával a postára. Mens-
dorffnak, a londoni osztrák-magyar nagykövetség
titkárának szólott a levél, aki a devonshirei her-
czeg chalwbrthi kastélyában volt vendégül. Ugyan-
oda még volt hiva a fiatal gróf Károlyi is. Leve-
lében épen arra kérte barátját, hogy ménlse ki
távolmaradásáért. Ő meghal. Bocsánatot kér azért
az alkalmatlanságokért is, melyet tettével a nagy-
követségnek okoz.

Gróf Károlyi Ferencz holttestét Londonban
bebalzsamozzák és magyar díszruhában ravatalra
helyezik., Édes atyja, gróf Károlyi Tibor, nemkülön-
ben gróf Károlyi István Londonba érkezte után a
holttestet ólomkoporsóba helyezik és Magyarországba
küldik.

A Károlyiak családi sirboltjában helyezik
örök nyugalomra a jövö hét csütörtökön az öngyil-
kos gróf holttestét.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
• A Vigszinház ujdonsága. A Vigszinház leg-

közelebbi ujdonsága, a „Godard és Bodard" czimü
háromfelvonásos franczia bohózat lesz, amelyet
Ordonneau és Valabrégue irtak. A. bohózatból ma
tartották meg az olvasópróbát. Ezenkivül még két
új darabot osztották ki : Gondinet-nek „Gavan,
Minard és Társa" czimü bohózatát és Pinero szín-
müvét, "A második feleség"-et. (The second mrs.
Thankeray.) Mind a két darab legközelebb kerül
bemutatóra.

Egy orosz maecenás halála. Moszkvában
mély részvétet keltett egyik ottani dusgazdag ke-
reskedőnek, Tretyakovnak, hirtelen halála. A lapok
hosszasan foglalkoztak a jeles férfiuval, aki nagy
müszéretetéröl lett híressé. A Tretyakov-képtár,
melyet e mübarát 1857-ben alapitott és 40 éven
át több millió r u b e l n y i k é p v á s á r -
l á s o k k a l gazdagított, nemcsak Moszkva, de
egész Európa egyik elsö gyűjteménye és hetenkint
kétszer a nagyközönség számára is nyitva állt. A
gazdag kereskedőnek már kora ifjuságában ki-
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való müérzéke volt és a legutóbbi időben is nagy
összegeket áldozott arra, hogy a nevesebb orosz
festők sajátkezű arczképeit megszerezze. E gyüj-
teményében remek a Repin, Szerow, Volsin, Ka-
rasin és mások képmása. Ajvazovszky, a hires
tengerfestő is müveinek egész sorozatával képvi-
selve van a Tretyakov-féle galériában.

Slemiradzki uj festménye. Siemiradzki Hen-
rik, a hires lengyel festő, jelenleg egy nagy Krisz-
tus képen dolgozik, mely az űdvőzitöt egy csoport
gyermek körében ábrázolja. A háttérben Jeruzsálem
látható. Arramenő férfiak és nők megállanak, hogy
Krisztusnak a gyermekekhez intézett oktatásait
hallgassak.

* A rovás. Fulda mostanában fejezte be uj
színmüvét. A darab egy egyfelvonásos apróság,
amelynek Fulda „A rovás" (Die Zeche) czimet
adott. Fulda a jövő héten maga olvassa fel mü-
vét a berlini ujságirók nyugdijintézete javára.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
* Akadémia. A Magyar tudományos akadémia

II. osztálya ma délután. Pauler Gyula elnőklése
alatt ülést tartott. Az ülésen Óváry Lipót levelezö-
tag „A hágai történelmi kongresszusról" tett je-
1entést. Tudvalevőleg a mult év szeptemberében
nemzetközi történelmi kongresszus volt, amelyen
Ausztrián kivül minden nemzet résztvett. Hazán-
kat Óváryn kivül dr. Lánczy Gyula is képviselte.
Óváry a magyar történelmi kiadványokról, Lánczy
Gyula a Corvin-dinasztiáról tartott elöadást a kon-
gresszuson. Óváry után Békefy Remig levelező-tag
„A sárospataki evangelikus - református föiskola
1621-iki törvényei" czimü tanulmányát olvasta föl.

FŐVÁROS.
(A kisiparosok panasza.) A vásárcsarnokok

ötszáz kisiparosnak a kezéböl vették ki a kenyeret.
Mióta a diszes épületek megnyíltak, a csarnokok
övezetén belül "csak boltban árulhatnak, sátor alatt
nem és a boltért vagy a vásárcsarnoki áruhelyért
járó óriási bért szegényebb sorsu iparos nem igen
fizetheti. Az ipartestületek folyamodtak a föváros-
hoz, alázatosan elmondva, hogy nem telhetik min-
denkinek drága üzlethelyiségre, még drágább vá-
sárcsarnoki áruhelyre, a föváros hajthatatlan volt.
A kereskedelmi miniszter elé vitték a dolgot és a
miniszter megszánta a nyomorba került kisiparo-
sokat. Fölhívta ma a fővárost, hogy ujból tár-
gyalja a kérelmet és ugy intézkedjék, hogy ezek a
szerencsétlen apró emberek is megélhessenek, ;

(A végrehajtók költözködnek.) A főváros
számvevőségének végrehajtó osztálya holnaptól
január hó tizedikétől kezdve a Károly-körut hu-
szonnyolczadik szám alatt a Károly-kaszárnyá-
ban lesz.

Deczemberi statisztika.
A közigazgatási bizottság ma délelőtt

tartotta rendes havi értekezletét, amelyen a
rendőrség, a tiszti főorvosi hivatal, az adófel-
ügyelőség beszámolt a mult év utolsó hónap-
jának közigazgatási eseményeiröl.

Rendben volt minden — ezt konstatál-
ták az összes jelentések — amint már ez
szokás is.

(A közbátorság.)

Az ember élete és testi épsége ellen 161
büncselekedet irányult, a vagyon ellen .1075. Az
élet ellen való büncselekedetek közöl csupán a
hónap utolsó napján a Damjanich-utczában történt
rablógyilkosságot emliti fől a főkapitány, amikar
tudvalevőleg egy tizenhatéves kereskedősegéd
meggyilkolta a gazdáját. A vagyon ellen való bűn-
cselekedetek kőzül a jelentés fölemlíti az Andrássy-
uton történt ékszerrablást, melynek tetteseit még
nem tudták kézrekeriteni. Elfogott a rendőrség
égy háromtagu tolvajszövetséget, amely üzleteket
fosztogatott ki és két veszedelmes betörőt. A fog-
ház- és tolonczházban 1705 ember ügyét intézték
el. Ezek közűl kihágási büntetésének elszenvedése
után szabadlábra helyeztek 947-et, a főváros elöl-
járóságaihoz kisérték 119-et, eltoloncoltak 279-et
kényszerutlevelet kapott 275, tovább kisértek

85-öt. Kitiltottak negyvenhat embert, egy-öt évre
huszonegyet, mindenkorra huszonötöt, közülök tiz
külföldit.

(Egészségügy.)
A tiszti főorvos jelentése szerint a köz-

egészségi állapotok kedvezőbbek voltak, mint no-
vemberben. A halálesetek száma huszonhéttel
csökkent, a kanyarós és vörhenyes betegeké is
jóval kevesebb volt. Az összes ragályos betegek
száma deczemberben 1771 volt. Élve született 1954
gyermek, meghalt 1109 ember. Az egész eszten-
dőben a születések száma 21.828 volt, a halálo-
zásoké 13.000 s igy 8828 volt a szaporodás. A fö-
város kórházaiban és gyógyitó intézeteiben deczem-
berben 10.650 fekvő- és 607.5 járóbeteget gyó-
gyítottak.

Az elnöklő főpolgármester, valamint a köz-
igazgatási bizottság is, köszönetet mondott a tiszti
főorvosnak s a főorvosi hivatalnak a buzgó és
lelkiismeretes müködéseért.

(Az adó.)
Az adófelügyelöség jelentésé szerint egyenes

adóban befizettek deczember hónapban, közvetlenül
az állampénztárnál 871,104 forint 7 6 5 krajczárt,
8442 forinttal kevesebbet, mint harmadéve de-
czemberben. A fővárosi adópénztárnál befizettek
deczemberben 336.664 forint 11.5 krajczárt, 1897.
deczemberben pedig 389.301 forint 67.5 krajczárt.

Az adófelügyelöség bejelentette, hogy a
pénzügyminiszter január elsejétől kezdve az egye-
nes adóknak és ezek módjára beszedendő kincs-
tári követeléseknek végrehajtás utján leendő be-
hajtását további rendeletig felfüggesztette s igy
a szükséges intézkedéseket megtelte az adófel-
ügyelöség.

(Kórházi ügyek.)
Fölolvasták a kórházak megvizsgálására ki-

küldői! bizottság jelentését
Matuska Alajos alpolgármester felszólalt

amiatt hogy a lapok közölték a jelentést, mielőtt
az a bizottság elé került volna. Ö ez ellen nem
tenne kifogást, de a közlések abban eltérnek a
valóságtól, hogy nagymérvü rendetlenségeket em-
legetnek, holott például csak a régi szent János-
kórházban merültek föl kifogások az élelmezés
ellen s ill is rendbe hoztak már mindent.

(A községi választások Idejéből.)
Végül tárgyalás alá került dr. Hartmann

Elek fegyelmi vizsgálatot kérő panasza is. Az Ehr-
lich G. Gusztáv fővárosi bizottsági tag megválasz-
tása alkalmából, az igazoló és biráló választmá-
nyokban szerepelt hatósági közegek részéről elköve-
tett fegyelmi vétségek megtorlását sürgette s á
polgármestert és főpolgármestert is érdekeltséggel
vádolta.

Az ügy tárgyalására kerülvén a sor, Márkus
József főpolgármester átadta az elnöklést Matuska
Alajos alpolgármesternek.

A közigazgatósági bizottság, az előző iratok
s az e tárgyban kiküldött albizottság "jelentésének
fölolvasása után kimondotta, hogy a fegyelmi vizs-
gálatnak nem ad helyet.

A magyar nyelv becsülete.
— Viszonosság a külföldi és magyar hatóságok között —

Tavaly szeptemberben történt, hogy a fővá-
ros megkeresést intézett a dobrovai császári kerü-
leti kapitánysághoz valami Aniol Tivadar illető-
ségi ügyében. A megkeresés felbontatlanul érkezett
vissza a főváros tanácsához, csak a boriték hátán
díszelgett ez a felirat:

— Nem tudom magyarul. Tesék len-
gyel irni. Jó reggelt!

Az esetből diplomácziai tárgyalás kerekedett.
A főváros elégtételt követelt a belügyminisztertől,
aki áttette az ügyet a külügyminisztérium utján
az osztrák hatóságokhoz, amelyek kisütötték, hogy
a corpus delíctin: a boritékon nincs is a dobrovai
postahivatal bélyegzője, tehát a boriték nem is
járt Dobrován.

Emiatt a felsülés miatt a belügyminiszter
bizonyos megrovási kalandban részesitette a fő-
város tanácsát, a jövöre több óvatosságot és ala-

posságot ajánlván neki. A tanács, amint vissza-
kapta az iratokat, ujra tanulmányozta a hirhedt
borítékot és ezenközben rájött, hogy a boritékon
terpeszkedő piszokfolt nem a véletlen munkája,
hanem ügyes takarója a dobrovai postahivatal
bélyegzőjének. Egyszerü tuss-folt, amelylyel szán-
dékosan akarták az ominózus hátirat szülőhelyét
— e l t u s s o l n i .

Az iratok szigoru elégtétel kérés és megtor-
lás czéljából ujra megkezdték vándorutjukat és
vándorolnak ma is. Sem az ügy elintézésének, sem
a megtorló eljárásnak nincs hire.

Ez történt 1898. szeptemberben.
Azóta az osztrák közigazgatási hatóságok az

addig türt viszonosság elvén egymásután tulteszik
magukat. A magyar nyelvü átiratokat, végzéseket
egyszerüen tudomásul veszik, de el nem intézik,
ha a hiteles forditás nincs mellékelve. S a ma-
gyar hatóságok nemcsak törvénytudók, hanem ud-
variasak is. Lehetőleg minden megkeresésüket tel-
jesen felszerelve küldik meg az osztrák kollegák-
nak, akiktől joggal megvárhatnák a hasonló el-
járást.

Ennek ellenében a tanácsi ügyosztályokban
manapság érdekes jelenségek tapasztalhatók, Á
legszorgalmasabb fogalmazó is szórakozottan la-
pozgatja a szótárkönyveket és megadással betűzi
á többnyire rosszul irt és előtte teljesen ismeret-
len nyelvü aktákat. Egy-egy rövidebb lélegzetű át-
irat elintézése két-három napig tart s amellett
egész csomó egyéb ügy vallja kárát a lélekölö
munkának.

M ä h r i s c h - W e i s s k i r c b e n (Morva-
ország) előljárósága például oly rosszul ir és fo-
galmaz németül, hogy a született németeknek is
munkát adna annak a megfejtése, hogy a tisztelt
község mit akar tulajdonkópen.

És a Weisskirchenhez hasonló császári él
királyi előljáróságok, kapitányságok, anyakönyvi
hivatalok tuczatszámra fordulnak a fővároshoz.
Egyik az adófizetőjét, másik a katonáját, harmadik
a kórházában ápolt illetőségi helyét tudakolja,
a negyediknek más a baja. De a legtöbb bajt
azoknak az ügyosztályoknak okozzák, amelyekhez
az ilyen aktákat elintézésre kiosztják.

A főváros tanácsa több alkalommal fordult
már a magyar nyelv érdekében a kormányhoz.
Formaszerü megállapodás, amelyet mind a két
fél köteles betartani, nem jött létre. Néhány hónap
óta pedig a tanács valósággal el van árasztva
német nyelvü átiratokkal. A tisztviselők, akiknek
legnagyobb része alig érti az idegen nyelvet, nem
lévén egyéb utasításuk, jobb ügyhöz méltó igyeke-
zettel törik magukat, hogy világosságot öntsenek
az érthetetlen aktákba. De hogy mekkora idővesz-
teséggel, azt csak a szaporodó restancziát árul-
hatnák el.

Régóta megoldásra váró függő kérdés ez,
amely ép az osztrák hatóságok renitenskedése
következtében a magyar nyelv becsület kérdésének
tekinthető. A főváros tanácsa elött van egy féltve
őrzött, mély titokban tartott javaslat a kérdés
üdvös, életre való megoldására. Ideje, hogy ezt a
javaslatot napirendre hozza és rendezze, vagy
legalább kísérelje meg rendezni a viszonosság
kérdését, mielőtt a magyar nyelvet végkép kikü-
szöbölik az idegen nyelvü átiratok — a fővárosi
tanács büróiból.

VIDÉK.
* (Magyarosodás a felvidéken. Fényes ünne-

pélylyel nyitották meg ma a Felvidéki Magyar
Közmüvelődési egyesület harminczhatodik kisded-
óvodáját Nagy-Rippény nyitramegyei községben,
hol ez alkalomra a környék hazafias intelligen-
cziája összegyűlt.

* (Feloszlatott egyesület.) Uj-Szent-Annáról ir-
ják lapunknak mai kelettel, hogy az ottani föld-
mives egyesületet Páris Gábor főszolgabiró esendőn
karhatalommal feloszlatta, mert az egyesület alap-
szabályellenes összejöveteleket tartott, melyekben
á készülődő aratási strike szervezésével foglal-
koztak. Az aratási strike-mozgalom a mult évben
szintén innen indult ki a ez inditotta arra a fö-,
szolgabirót, hogy a készülődő mozgalmat, most
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csirájában elfojtsa. A mult évi strike után azon-
nal fel akarta oszlatni a hatóság ez egyesületet,
akkor azonban e szocziálista fészek vezetői igéretet
tettek, hogy többé nem izgatnak strike-ra. Miután
ez ígéretüket be nem tartották, most a főszolga-
biró feloszlatta az egyesületet. A feloszlatáshoz
csendöri karhatalmat volt kénytelen igénybe venni
a főszolgabiró, mert az egyesület egyes szélsőbb
érzelmü tagjai életveszélyes fenyegetésekkel il-
lették a főszolgabírót az esetre, ha egyesületükbe
beteszi a lábát.

Pestmegye közgyülése.
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye köztör-

vényhatósága ma tartotta rendes közgyülését.
Két kiemelkedő momentuma volt a ta-

nácskozásnak : a mult negyedév története és
az ex-lex állapottal kapcsolatos adó- és ujoncz-
kérdés.

(Októbertől januárig.)
Fazekas Gusztáv föjegyző mutatta be az

alispáni évnegyedes jelentést, amely első sorban
a mezőgazdasági viszonyokról számol be. A ked-
vező őszi időjárás s az enyhe tél a mezőgazda-
ságra igen előnyős volt, mert az őszi vetemények
kellő időben és módon voltak betakaríthattók. Az
őszi vetések jól fejlődnek, s a legjobb remények-
kel nézhetünk áttelelésük elé. Nagyobb mérvű
rovarkárokról ezideig jelentés nem érkezett, ellen-
ben a szőlő-moly itt-ott fellépett a vármegye te-
rületén s különösen az uj ültetésé szőlőkben
okozott husz, harmincz százalékig terjedő károkat.
E rovar ellen való védekezésre az alispán felhívta
a gazdaközönség figyelmét, sőt Félegyházára egy
állami szakközeg kiküldését eszközölte ki.

A munkásügyben nevezetesebb mozzanat nem
adta elő magát, s reményünk lehet, hogy a mult-
ban felizgatott kedélyek le fognak csillapulni, s az
annyira óhajtott békés egyetértés helyre fog állani.
Az alispán intézkedett, hogy a vármegye területén
kiváltott munkás-igazolványok mennyiségéröl rész-
letes jelentés tétessék. Az igazolványok váltása a
vármegye nagy részében folyamatban van, s kény-
szereszközök alkalmazása nem vált szükségessé.
A renitens munkásokkal szemben azonban az al-
ispán a törvény szigorát fogja alkalmazni.

A községi segélyalapokról szóló szabályren-
delet elkészült. E szabályrendelet elkészítése sok
nehézséggel járt, mert a munkássegélyezésnél nem-
csak a humanitárius, hanem a közgazdasági és
szocziális szempontokat is figyelembe kellett venni.
Ezt a sokoldalú kérdést pedig kellő annyagi esz-
közök hiján megoldani nem lehet; a törvényható-
ság pedig nagyobb financziális áldozatokat nem
bir el. Mindezekre való tekintettel sikerült a sza-
bályrendeletet ugy elkésziteni, hogy a kőzönségre
ujabb terheket nem ró.

(Az ex-lex.)

Az alispán az évnegyedes jelentést a kővet-
kező szavakkal végezte:

Egész megnyugvással jelenthetem, hogy
daczára a politikai viszonyok abnormis álla-
potának, annak, hogy országos budget nincs,
s igy sem adót behajtani, sem ujonczot so-
rozni nem lehet, mégis a vármegyében a köz-
hangulat oly békés, hogy semmi különös oly
eset elö nem fordult mély valamely irányban
bármi hatósági intézkedés megtételét követelte
volna. indokoltnak látnám azonban, ba a tör-
vényhatóság minden fogalomzavar kikerülése
czéljából a községeknek egy felvilágosító ren-
deletet méltóztatnék kiadni az irányban; hogy
n községeknek, valamint a vármegyének saját
autonom hatáskörében, saját czéljaíkra ki-
vetett pótadóinak beszedése nem esik azon
tilalom alá, melyről az 1886-ik évi XXI. tör-
vényczikk 20-ik szakasza megemlékezik.

G u l 1 n e r Gyula szólal fel. Minden inkon-
zekvenczia elkerülése végett annak kimondását
kéri, hogy a községi és megyei pótadók minden
fennakadás nélkül továbbra is zavartalanul szed-
hetők. Ezzel kapcsolatosan mondja ki a közgyülés,
hogy addig, amig az 1899. évre szóló költségve-
tést az országgyülés el nem fogadta, állami adó-
kat behajtani és ujonczokat sorozni nem szabad.
Kérdi az alispántól, hogy mit fog cselekedni abban

az esetben, ha kormányrendelettel követelnék tőle
a meg nem szavazott adók behajtását és az ujon-
czok előállítását ? Erre a kérdésre határozott
választ vár, ámbár szerinte e tekintetben nem lehet
nézeteltérés, mert hiszen a király és a vármegyé-
nek minden tisztviselője esküvel fogadta a tőrvé-
nyék megtartását.

B e n i c z k y Lajos alispán jól ismeri :
kötelességeket, amelyek reá hárulnak. Ha a mi-
niszter oly rendeletet intézne hozzá, amely tör-
vénybe ütközik, 24 óra alatt felirna ellene a kor-
mányhoz. De ö ilyen kormányrendelet kibocsátá-
sát nem is képzelheti el, mert, hiszen ez egyenesen
alkotmányunkba ütköznék.

G u l l n e r Gyula: De hátha mégis ?
B e n i c z k y alispán: Ha ez mégis bekö-

vetkeznék, nekem nem lehet más kötelességem,
minthogy haladéktalanul összehívom a törvényha-
tóságot, s kikérem a véleményét.

G u l l n e r Gyula az alispán válaszát tudo-
másul vette. Különben sem várt más feleletet,
mert ismeri az alispán alkotmányos érzelmeit.

— Helyes ! Helyes! kiállottak innen is
onnan is.

(Apróbb tárgyak.)
F a z e k a s Gusztáv főjegyző jelentette ez-

után, hogy Borsod vármegye közönsége átiratot in-
tézett a kóbor czigányok vándorlásának meggát-
lása dolgában. A föjegyző inditványozta, hogy tér-
jenek efölött napirendre, amit a közgyülés el is
fogadott.

A közgyülés ezután a közigazgatási bizott-
ságból kilépő 5 tag helyét töltötte be választás
utján. Lemondás folytán egy hatodik hely is meg-
üresedett. A bizottság tagjai lettek: Holló Lajos,
Bossányi László, gróf Szapáry István, báró Prónay
Dezsó, dr. Hajós József, dr. Freysinger Lajos.

TÖRVÉNYKEZÉS.
— Vétkes bukás. Munk Henrik tizenhat évig

vesződött nád-fournier-áru üzletével, amikor meg-
győződött felőle, hogy háromezer forint alaptőkére
harmadfélszázezer forintos forgalmu üzletet kár
volt alapitani. Mert alig hogy a hitel-viszonyok és
általában az üzleti élet lanyhább lett, az üzlete
megakadt Munk tehát kénytelen Tolt váltó-nyar-
galáshoz folyamodni, de ez a kétségbeesett esz-
köz végromlását okozta. Az elsö végrehajtáskor
Munk csődbe ment. Hitelezői követelésüknek alig
kilencz százalékát kapták vissza és igy Munk vét-
kes bukás vádjával terhelten került ma a buda-
pesti büntetötörvényszék elé. Dr. Pollák Illés vé-
dőügyvéd védelme után Munkot a törvényszék a
416. §. 3. és 4. pontjaiba ütköző vétkes bukás
vétsége miatt három heti fogházra itélte."

= Lázongó szocziálisták. Körülbelül két
éve már, hogy Steiner Alajos tápióbicskei föld-
birtokos szocziálista munkásai megtagadták a mun-
kát, mert nem kaptak annyi bért, mint a mennyit
kértek. Mikor pedig a földbirtokos Tápióságról uj
munkásokat hozatott, a lázongó szocziálisták botot
és villákat ragadtak és ugy elverték a vendégeket,
hogy ezek képtelenek voltak munkába állni. A
zavargók vezéreit: Torba Kálmán, Simon Pál, Ha-
rangozó József, Kaltenecker István, Hajós Illés földmi-
veseket és Bartucz István csőszt magánosok ellen való
erőszak miatt vonta ma felelősségre a pestvidéki
törvényszék és valamennyiüket h á r o m - h á r o m
h a v i f o g h á z r a itélte el, Barlucz kivételével,
aki csak két havi fogházat kapott.

= Ügyvédvizsgáló bizottság. A budapesti
ügyvédi kamara választmánya az ügyvédvizsgáló
bizottságba az 1899. évre a következő tagokat vá-
lasztotta be: dr. Ardó Alfréd, Árkay Kálmán, dr.
Bamberger Béla, dr. Barna Ignácz, dr. Berczely
Antal, dr. Burián Béla, Craus Gyula, dr. Darányi
Gyula, dr. Darvai Fülöp, dr. Deutsch Izidor,
Enyiczkey Gábor, dr. Fittler Dezső, dr. Fraenkel
Sándor, dr. Fried Vilmos, Garai Benő, dr. Glücklich
Emil, dr. Gold Simon, dr. Gyöngyösi József, dr.
Edvi Illés Károly, dr. König Vilmos, idősb dr.
Környei Ede, dr. Messinger Simon, Meixner Emil,
dr. Nagy Dezső, dr. Okolicsányi Géza, dr. Pap
József, Parall Ferencz, dr. Reiner János, dr. Szilágyi

Arthur Károly, Szmik Lajos, Tóth Gáspár, dr. Tóth
Kálmán, dr. Visontai Soma, dr. Virava János, dr.
Wittmann Mór, dr. Wolf Vilmos.

= Aki mindenbe belenyugszik. Frindl Antal-
nak Budán korcsmája van a Margit-körut har-
minczhatodik száma alatt. Még az országos bor-
razzia előtt történt, hogy az emberiségnek egy
barátja följelentette, hogy hamis borokat tart. A
följelentésre megjelentek Frindlnél a kerületi kapi-
tányság küldöttei és a pinczében levő ötfajta
borból, amelyekből husz különféle áru bort mér-
tek ki, mintát vett. A borvizsgáló bizottság a bo-
rokat mind hamisaknak találta. Frindl törvényszék
elé került, amely tiz napi elzárásra, kétszer három
száz forint külön pénzbüntetésre, továbbá a meg-
semmisítendő száznyolczvan hektoliter borért ötszáz-
hatvannyolcz forint, borvizsgálati dij fejében
nyolczvan forint két krajczár s az üvegekért egy
forint és nyolczvan krajczár megfizetésére itélte.
Frindl Antal megnyugodott az ítéletben.

— Az uj polgári törvénykönyv. A magyar
általános törvénykönyv szerkesztő-bizottsága ez évi
január hó 7-én, Erdély Sándor igazságügyminisz-
ter elnöklése alatt tartott ülésében a dologjog
alapvető kérdései közül tárgyalás alá vette a kér-
dést: „Mily álláspontot foglaljon el a polgári tör-
vénykönyv a telekeldarabolás kérdésével szem-
ben?" A kérdés a bizottság teljes ülése elé fog
terjesztetni, amelybe gazdasági szakférfiak is meg
fognak hivatni.

EGYESÜLETEK.
A Pázmány-egyesület. Az „Országos Páz-

mány-egyesület" tegnap Győrben kezdte meg vi-
déki felolvasásainak és hangversenyeinek sorozatát,
a melyeknek jövedelmét felerészben az Erzsébet-
fogadalmi templom alapjára, felerészben az egye-
sület segitöalapjára fordítják. Dr. Herczegh Mihály
egyetemi tanár történeti csevegést olvasott fel a
régi főurak házasságáról, Sziklay János költeményt
a királyné emlékezetéről, és Cenner Lajos egy vig
elbeszélést. Lichtenstein Dóra magyar, franczia és
angol dalokat énekelt, Kenedich Kálmán népszín-
házi tag a „Hunyadi László" nagy áriáját adta
elö és néhány magyar népdalt énekelt, Lányi Géza
pedig egy czim balom-ábrándot és magyar nép-
dalokat játszott czigánykisérettel. Előadás után
vacsorára gyült össze a társaság nagyrésze. Jelen-
voltak : Zechmeister Károly polgármester, nejével,
dr. Giesswein Sándor kanonok, Angyal Armand fő-
kapitány, Kiss Miklós főjegyző, Korn János, a győri
katholikus kör alelnöke, dr. Kiss János egyetemi
tanár stb.

Dr. S c h l a u c h Lőrincz nagyváradi bibo-
ros-püspök a következő levelet irta dr. Herczegh
Mihálynak, az egyesület elnökének :

A katholikus hirlapirók és irók országos
Pázmány-egyesületének, mely a jó Isten segitségével
katholikus egyházunk s magyar hazánk üdvére na-
gyon, de nagyon sok jót van hivatva tenni, pár-
tolása hivatásomnak egész természetes folyo-
mánya. Méltánylásomnak és reményemnek már
szóval akkor adtam kifejezést, midőn Nagyságod
vezetése alatt az egyesület küldöttségével szemé-
lyesen volt szerencsém érintkezni. Ezuttal a ma-
gasztos czélu egyesület anyagi támogatására tisz-
telettel ötszáz forintot küldök alapítványul s a jó
Isten bőséges áldását esdem áldott működésükre.
Fogadja Nagyságod kitünő tiszteletem nyilvánulá-
sát. Dr. Schlauch Lőrincz bibornok, nagyváradi
latinszertartásu püspök.

NYILT-TÉR.
Még 5 húzásra érvényes

ujságiró-sorsjegyck
mindenütt kaphatók

Ára 5 0 kr. Legközelebbi húzás Ára 5 0 kr.
1899. január 17-én.

Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl

sorsjáték kezelősége
Budapest, IV. kerület, Kossuth Lajos-utcza 1. szám.
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KÖZGAZDA SÁG.
Közgazdasági táviratok.

New-York, január 9.

Buza januárra
, márcziusra
B májusra

Tengeri májusra

Chicago, jar>"ár 9.

január 9.
cents

753/a
42

9.
cents

BOZM májasra TOVs
Tengeri májusra 37Vs

Mezőgazdaság.

jantsár 7.
cents

76Va
77/Vs
745/t
4

január 7.
cents

69^8
36*/s

Pestmegye a szövetkezetekért. A pestmegyei
gazdasági egyesületek és hitelszövetkezetek képvi-
selői ma délután népes értekezlettel tartottak a
megyeház disztermében gróf Keglevich Gábor el-
nőklése alatt. Az elnöki megnyitó után gróf Ká-
rolyi Sándor emelt szót és indítványozta, hogy ala-
kítson a pestmegyei gazda társadalom a hitel, fo-
gyasztási és értékesítési szövetkezetek számára egy,
a pénzközponttól független morális központot,
amely a szövetkezeteket vezeti és eszközölje ki a
pestmegyei gazdasági egyesület, hogy az a száz-
ezer forint, melyet részint a törvényhatóság, részint;
magánosok szövetkezeti czélokra, a hitfelekezeti.
központ rendelkezésére bocsátottak, annak esetle-.
ges feloszlása után a fogyasztási és értékesítési
szövetkezetek czéljára fordittassék. Gulner és gróf
Teleky József felszólalása után az inditványt egy-
hangulag elfogadták.

Ipar és kereskedelem.
Ipari szakelőadások. A kereskedelemügyi mi-

niszter intézkedése folytán a magyar királyi tech-
nológiai iparmuzeumban folyó évi január havában.
s következő szakelőadások fognak tartatni: 1899.-
január hó 10-én, 13-án és 17-én: Ujabb elektro-
motorok. Ujabb ivlámpák. Elektromosság számláló
készülékek. (Áram-órák.) Előadó: Straub Sándor,
tanár. 1899. január hó 20-án, 24-án és 27-én: A
papirosgyártás fejlődésének rövid története s a
modern papirosgyártás ismertetése. A papiros mecha-
nikai vizsgálásának módjai. Előadó: Jalsoviczky
Géza tanár. 1899. január hó 31-én: A papirosnak
kémiai és górcsövi megvizsgálása. Előadő: Klemp
Gusztáv tanár. Ezek az előadások minden kedden
és pénteken este 7 órakor á könyvtári olvasó-
teremben (földszint 4. szám; bejárás : Népszinház-
utcza 8. szám) tartatnak. Az előadások hallgatá-
sára jogosító állandó igazolójegyek az intézet iro-
dájában ingyen kaphatók.

Union vas- és bádoggyár. Az osztrák tőké-
nek Magyarországon is fájdalom még meg nem
szünt nagyhatalmi állásának a befolyása, hogy szá-
mos iparvállalat van Magyarországon, amelyet
Bécsből igazgatnak. Az Union vas- és bádoggyár
részvénytársaság, amelynek botrányos dolgairól
csak tavaly volt szó, szintén ezek közé tartozik,
E társaság telepei Magyarországon vannak, de itt
semmiféle jogi képviselete nincs. Ifjabban e társa-
ság magyar kézbe kerüli, amennyiben részvényeí-
nek többsége a P e s t i h a z a i t a k a r é k -
p é n z t á r közvetítésével Magyarországba jutott
el és igy méltán el lehetett Tárni, hogy a társa-
ság egészen átjön hozzánk, miután Ausztriában
ugy sincsen keresni valója. Ehelyett azonban á
ma B é c s b e n tartott közgyülésen csak azt ha-
tározták el, hogy Budapesten f i ó k t e l e p e t lé-
tesítenek. Egyuttal az alaptőkét is felemelték 3
millió koronáról 4 és fél millió koronára.

A kosárfonó ipar Békésben. A Békési állami
kosárfonó iskola eddig is nagy haszonnal járt,
amennyiben az oda való lakosságot egy uj ipari
foglalkozáshoz szoktatta, annak uj keresetforrást
nyitott. Minthogy azonban az iskolából kikerült
iparosok nem kaptak piaczot czikkeiknek, ezeknek
körében ujabb elégedetlenség keletkezett, s már-
már félő volt, hogy - ipari - proletariátus áll elö.
Ezen a helyzeten segit most a kereskedelemügyí
miniszter, aki Lukács György főispán kőzbenjárá-
sára 30,000 forint költséggel kereseti mühelyet lé-
tesit a kosárfonó iskola mellett. Ebben a kereseti
mühelyben az iskolát elvégzett iparosok tovább
dolgozhatnak czikkeiket ott megveszik.

Kőbányai sertésplacz, jan. 9. Magyar első-
rendü ; Öreg nehéz (páronkint . 400 kilogrammon
felüli sulyban) 4öa—46.0 kr.-ig. Közép (páronkint
300—400 kilogramm sulybán) 45—46w0 krajczárig.
Fiatál nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli
sulyban) 47-5—48 0 krig. Közép (páronkint 251
320klgrig terjedő sulyban) 475—48 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedő sulyban; 47—475
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. fölüli sulyban
46 5—47 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 46—465 krajczárig. Könnyü
páronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban 43.—43.
krajczárig. Sertéslétszám: 1893. jan. 7. napján
volt készlet 35019 darab, január 8-án felhajtátott
842 darab, január 8 an elszállittatott 1549 drb,
január 9-ére maradt készletben 34311 darab.
A bizott sertés üzletirányzata lanyha...

Budapesti konzum-sertésvásár, jan. 9. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levő székesfővárosi
konzum-sertésvásárra 1899. január 7-én érkezett
217 drb. Készlet 74 darab, összes felhajtás 291
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 265 drb,
elszállittatlan maradt 26 drb. Napi árak: 120—180
kilós — krajczár, 220—280 kilós 46—47 kraj-
czár, 320—380 küós 47—48 kr, öreg nehéz 46
krajczár, malacz. 40—44 krajczár. A vásár ban
gulata lanyha volt.

Budapisti Juhvásár, január 9. Felhajtottak
belföldi hizlalt ürüt 333 darabot, eladtak
243 darabot. — N a p i á r a k : belföldi hizlalt
ürü 18^-20 forint páronkint, 20.50 ' forint
100 -kilonkint, élősúlyban. Kiverő juhok G—9 fo-
rint, páronkint. . . . . .

Bécsi vigómarhavásár, január 9. "A mái
vásárra * felhajtottak : 295 darab -magyar, •> 1441
darab galicziai, 257 darab -bukovinai, 582 da-
rabnémetországi, összesen tehát 2575 darab szarvas
marhát, gyenge irányzat, árak 3 forinttal .csökken-
tek. Jegyzések: 100 kilonkint élö sulyban * a
magyar hizóökör I. minőségü 35—37.50 forint, ki-
vételesen — forint, II. minőségü 29—34 forint,
ÜL minőségü 24—28 forint • galicziai hizóökör
j . minőségü 34—35 forint, II. minőségü 25—28
frt, HL mmfl!5é|rü;24—2f frt j német hizóökör I.
minőségü 36—39 frt, kivételesen. 4J.§0 frt, IL
minőségü 31—35 frt, UJ. minőségü 27-—30 frt,
legelő o t ö r — • forint, bika és telién 19—20
forint.

Pénzügy.

Az osztrák-magyar' bank mérlege. Az osztrák-
magyar banknak 1898.. évi mérlege- az összes ki*
adások (kezelési költségek, adók' stb.).: levonása:
uíán 7,029.465 .forint 16. krajczárnyi-., .tiszta .jőve;,
delmet tüntet fel.-Ebböl a bank alapszabályainak.
102. czíkkelye alapján a részvényeseket illeti min-
denekelőtt a befizetett 90 milliónyi részvénytöke
5 százaléka azaz 4,500.000 forint. A fenmaradó
2,529.465 forint 16: krajczárnyi ősszegből a nyug-
dijalapot 4 százalékkal azaz 101.178 forint 61
krajczárral dotálják,, melynek levonása után marad
2,428.286 forint 55 krajczár. Megilleti továbbá, a
részvényeseket az osztaléknak az alaptőke 7 szá-
zalékára való kiegészitésére további 2 százalék
vagyis 1.800.000 forint. A fenmaradó 628.286 fo-
rínt 55 krajczárnak egyik fele a részvényesek osz-
talékához számitandó, a másik fele pedig a mon-
archia két államát illeti. A részvényeseknek jut
tehát mint 7 százalékos osztalék 6,300.000 forint,
továbbá a fenti maradék fele, vagyis 314443
forint 27 krajczár és ezenkivül az 1897. évről
fenmaradt, még szét nem osztott nyereségősszeg
14,054 forint 82 krajczár, összesen 6.628198 forint_
09.5 krajczár. Az egyes részvényekre eső 1898.
évi. osztalék e szerint 44 forint 10 krajczár, vagyis
a befizetett alaptőkéinek 7*35 százaléka, szemben
a mult évi 38 forint 60 krajczárral, azaz az alap-
tőke 6433 százalékával. Az 1898, második félévi,
szelvényre mint osztalékmaradék 29 forint 10 kraj-
czár esik, mely összeg a mérlegnek a február
3-ára egybehívandó közgyülés által leendő jóvá-
hagyása után fog kiosztatni. A monarchia két ál-
lamának részesedésé, amelyből 70 százalék az
osztrák, 30 százalék pedig a magyar államot il-
leti, az 1898. évre összesen 314,143 forint 27.5
krajczárt tesz ki. Ugy ezen összeg, valamint RZ
alapszabályok 84. czíkkelye értelmében az" 1898.
évre fizetendő 5 százalékos, 214,683 forint 79
krajczárt kitevő jegy adó a birodalmi *' tanácsban
képviselt királyságok és országok adósságából való
leírásra fordittatik, minek megtörténte után ezen
adósság 75,563,718 forint 01 krajciárra fog le-
szállni.

Magyar királyi postatakarékpénztár. A magyar
királyi postakarékpénztárnál 1898. deczember ha-
vában az uj betevők, illetőleg számlatulajdonosok
száma a takarékforgalomban volt 8.505, a cheque-
forgalomban 64. A betevők közül kilépett a taka-
rékforgalomból 7.246, a chequeforgaloraból 25. A
betevők számának gyarapodása a takarékforgalom-
ban 1.259, a cheqforgalomban 39. A betevők
száma deczember hó végén a takarékforgalomban
387.936, a chequeforgalomban 6.001. Betétetett e
hó folyamán a takarékforgalomban 880.548 forint,
a chequeforgalomban 47,903.177 forint. Vissza-
fizettetett e hó folyamán a takarókforgalomban
898.752 forint, a chequeforgalomban 48,244.425
forint. A betétek a takarékforgalomban 18.204
forinttal, a chequeforgalomban 341.248 forinttal
csökkentek. Betétálladék e hónap végén a taka-
rékforgalomban 12,891.307 forint, a chequeforga-
lomban 10,410.109 forint.

Közlekedés.
Vasutépitö-vállalkozók-egyesülete. A magyar

vasutépitési vállalkozók-egyesülete tegnap Popper
István elnőklése alatt közgyülést tartott. A köz-
gyülés az évi jelentést tudomásul vette és a fel-
mentvényt a választmánynak megadta. Elfogadta
továbbá a választmány programmját, mely szerint
iparkodni fog a külföldi versenynek — különösen
a vállalkozó mérnökök és munkások beözönlése

i tekintetében — gátat vetni, a vasutépitkezések
az olcsóbb vasuti utazás lehetőségét megszerezni
és jogi szokványokat életbeléptetni.

Biztositás.
Az Első magyar általános biztositó tartatig

igazgatósága és felügyelő bizottsága ma tartottá
meg gróf Csekonics Endre őnagyméltósága elnök-
lése mellett a társasági vagyonnak évenkint szoká-
sos vizsgálatát, melynek eredményeképen megálla-
pittatott, hogy a társaságnak összesen: 79,866.185
korona és 2 fillért tevő vagyona a következő érté-
kekben van elhelyezve: takarékpénztári és bank-
betétek 972,709.70, záloglevelek 39,575.077.50, Ma-
gyar királyi járadékok 194.94950, magyar királyi
italmérésí kötvények 13,218.000, magyar királyi ál-
lamvasúti ezüst kötvények 2,329.000, állam által biz-
tositott vasuti és egyéb kötelezvények 3,696.59546,
Budapest székesfővárosi . kölcsön kötelezvények
5;296.856, olasz járadék és egyéb értékpapírok
3,631.966-38. váltókban 1,436.09720, jelzálog
kölcsönök 335.983-23, életbiztosítási kölcsönök
6,948.950, társasági házak 2,230.000 korona, ösz-

esen 79,866.18502 korona.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, január 9.

A készárukinálat.
Ma este á gabonatőzsdén a következö kur-

zusokat jegyeztük fel. Buza márcziusra: 9 forint.
] 43 krajczár ; buza áprilisra : 9 forint 30 krajczár;
buza októberre: 8 forint 32 krajczár: rozs már-
cziusra : 8 forint 02 krajczár; tengeri májusra:
4 forint'85 krajczár és zab márcziusra: 5 forint'

j 73 krajczár. Vagyis : a kenyérmagvak árai a szom-
bati zárlathoz viszonyítva, mintegy tiz krajczárral
csökkenték, a takarmányfélék jegyzései pedig alig'
változtak. Tehát akik kontre minálték a buzát és
rozsot, azok ina száz forintot vágták zsebre kötő-
senkin t. Akik pedig vették a schlussokat, azok a
mai száz forintokat lerakták a börze oltárára köté-
senkint. És mi következik mindebből? Semmi,
épén semmi! A tőzsdén mindig vagy hausse van,
vagy baisse; mindig vannak nyerő és veszítő spe-
kulánsok. Nem is kellene tulajdonkép tudomást
venni az ilyesmiről.

Csakhogy más dologról van ám szó. Az
effektív üzlet felől terjednek a lanyhaság miazmái,
E körülményt pedig elég fontosnak tartjuk arra,
hogy vele bővebben foglalkozzunk. Megdöbbentő
jelenség volt ugyanis, amit ma délelőtt á gabona*'
csarnok készárupiáczán tapasztaltunk.

Reggel felé láttuk, hogy a „malmokat" nem
— látjuk. Csak tizenegy óra táján kezdtek beszál-
lingózni a malmok bevásárlói és helyet foglalva
páholyaikban,, megindult, hogy ugy mondják, a
technikai obstrukczió. Mindenről esett szó a nagy
tükörablakok alatt; csak a napirendre nem akar-
tak sehogy sem rátérni. Beszélgettek a " szel-
lemes társalgó" nyomán először is az — idő-
járásról. Hogy milyen enyhe telünk van, hogy
egyáltalában nincs zord évszakunk. Mesélte az
öregebbje, hogy az Ur 1878-ik évében ép ilyen
volt az idő. Nem esett a hó egy csipetnyit
és mindössze egy hétig volt egy-két foknyi



12. oldal. — Budapest, 1899. ORSZÁGOS HIRLAP Kedd, Január 10.

Egyszerüen elsikkasztotta akkoriban a természet a
telet és kárpótlásul — fenomenális termést kap-
tunk. Hogy milyen áldás — mondogatták — az
ilyen déli éghajlatú január a földhözragadt sze-
gény népre nézve. Nem kell tüzelőre, ruhára, de
még táplálék dolgában sincs az emberi test
annyira ráutalva ilyenkor az erödusabb eledelre.
Hogy ilyen időben hihetetlenül csökken a hus, a
kenyér fogyasztása. Ez a z ! A kenyérfogyasztás
nagyon apad. Nincs Tevő a lisztre semmi áron. A
roppant készlet mindinkább nagyobbodik, jóllehet
a malmok már átlag csak hatvanöt százalékát
használják ki üzemképességüknek. Hová fog ez
vezetni ?

Igy elmult az idő, az óra mutatója már
délfelé járt, a bizományosok megunták a konver-
zácziót és komolyabb témára terelték a szóbeszé-
det, hogy talajdonképen nem diskurálni jöttünk
ide. mi lesz a „vásárlással" ? Buzát venni, ments
Isten, nem vásárolunk semmit ! — Emigyen a
bevásárlók.

Micsoda, hogy nem vásárolnak ? Hát akkor
mi lesz ebböl az 500 métermázsás. abból az 1000
métermázsás, amabból a 2000 métermázsás stbbi
tételböl. És egyszerre megnyilt, mintegy varázs-
ütésre, a gabonacsarnok falai mentén elhuzódó
fiókszekrények száz meg száz rekesze, amelyek
lakatairól ugy véltük már, hogy berozsdásodtak,
oly rég láttuk megforgatni bennük a kulcsot, elö-
került a kis és nagy mintazacskők belláihallatlan
tömege, mintha csak közvetetlenül aratás után
volnánk, volt nagy tolongás, bókolás és kapaczitá-
lás a malmok itélőszéke előtt, hogy ezt nézzék
meg, azt tekintsek meg, ez aztán a finom és —
olcsó portéka. De biz ezeknek csak nem kellett I

Ez volt ama megdöbbentö jelenség, amely-
nek ma szemtanui voltunk. Az, hogy mintha a
föld alól szedték volna a buzát, olyannyira, sürgös
és nagy kinálat származott akkor, amikor a mal-
mok nem akartak, vagy nem voltak k é p e s e k
vásárolni. Ez tényleg gondolkodóba ejtheti a szem-
lélőt, pláne, ba mint jelenleg, rá vagynak utalva a
budapesti fogyasztásra. Reméljük, és nagyon is
óhajtjuk, hogy a malmok ez absolut tartózkodása
nem fog soká tartani.

Megmondottuk nem egyszer a 11 forintos
effektív buzajegyzések napjaiban, hogy azok bi-
zony nem megvetendő árak, hogy az a producens,
aki ezen áraknál is csökönyösködík, az már spe-
kulál. Aki pedig spekulál, hát az — nincs erre
jobb magyar szó — az egyszerüen spekulál.

Buzából elkelt nagynehezen vagy ötezer
métermázsa. Az elért árak legtöbbjénél 15 kraj-
czárnyi olcsóbbodás volt konstatálható.

Rozs és árpa tiz krajczárral olcsóbbodott:
egy-két vaggont tevő forgalomnál Jegyez előbbi
3—8.05 krajczárt, utóbbi 6.10—6.25 krajczárt. A
zab jegyzése öt krajczárral csökkent, 6—6^20 kraj-
czárt fizettek e czikkért.

Tengeriben csekély a kinálat, ellenben élén-
kebb a kereslet fogyasztásra is, exportra is. E
czikk, egyszóval, szilárd, ami — igaz — csak az
árak változatlanságában jut kifejezésre. De hát ez
is valami, közepette a feneketlen lanyhaságnak.

A külföld pedig — szilárd. Amerikából (ille-
tőleg Newyorkból) tegnap 3/8 a centig terjedő árja-
vulást jelentettek. Tetszik sejteni, hogy "mire fel".
Természetesen azért, mert Argentinából kedvezőt-
lenebb hirek érkeztek. Ez előre volt látható, mert
a pénteki sürgöny kedvezőbb jellegűnek mutatko-
zott. Söt támaszkodva a közelmult tapasztalataira,
már előre megcsinálhatják az e heti argentiniai
termésjelentések kalendáriumát és pedig:

k e d d e n : kedvezőtlen hirek,
s z e r d á n : kedvezö hirek,
c s ü t ö r t ö k ö n : kedvezőtlen hirek,
p é n t e k e n : kedvezö hirek

is igy tovább.
A mai kontinentális vásárakon nem volt emlí-

tésre méltó változás.

Elöfordult készára-eladások.
Buza. Tiszavidéki: 200 mm. 79 k. 10-50

frton 200 mm.-79 k.- 1032-5 frtca, 3Ö0 'mm. ~ 78
k. 10.32 5 frton, 4CÖ mm. 77.5 fc. 10.325 frton,
mind három hónapra.

Pestvidéki- 200 mm. 79 k. 10.35 forinton,
100 mm. 73-5 k. 10.35 forinton, 1Q0 p . 78 k.
10.20 frton, 700 mm. 765 k. 1ÖJ2 8 frton, 100
mm. 75-8 k. 10.10 frton, 100 mm. 76 k. 10.15
frton 200 mm. 78 k. 10.15 frton kevert, 500 mm.
78.5 k. 10.30 frton, 100 mm. 78 k. 10.25 frton,
sárga, mind bárom hónapra.

Dunavidéki: 350 mm. 75 k. 9 8 0 forinton,
100 mm. 755 k. 9.80 frton, mind három hónapra.

Felvidéki: 300 mm. 77 k. 10 frton, sárga,
három hónapra.

Ujszászi* 300 mm. 79-3 k. 10.32.5 forinton,
három hónapra.

Oláh: 1000 mm. 78 k. 8.25 forinton, három
hónapra.

Zab: 300 mm. Budapest 5.75 forinton, .100
om. 5.70 forinton, készpénzben.

Tengeri. 230 mm. Kisújszállás 4.25 frton,
100 mm. Versecz 4 frton, 100 mm. Budapest 4.65
frton, készpénzben.

Árpa. 100 mm. takarmány Budapest par.
6.42 5 frton, 100 mm. takarmány Budapest Ele-
vátor 6.35 forinton készpénzben.

Rozs. 100 mm. Budapest 8.05 forinton
készpénzben.

Hivatalos készárajegyzések.
100 klgr.
készpénz-

ára

Mttfirtif

J
si
' !

100 klgr.
készpéns*

ára

frtól früf

t m 6 ttssavid. —. .— 75 9:85 10 —
10.20 10.25
10.45 10.50

9.80 9.95
10.15 10.20
10.40 10.45

9*85 10*.—
10.20 10,25
10.46 10.50

im

fr*

76 10.06 10.1S 77
78 10.30 10.40 79
80 10.55 10.60 81

. pestvideU 74 —. — 75
76 10.- 10.10 17
78 10.25 10 35 79
80 10.50 10.55 61
74 -. .— 76
U 10.05 10.15 77
78 10.30 10.40 79
80 10.55 10.60 81

. CjsSrenda 70—72 8.15 8.20
másodr. 8.05 8.10

, fakarm. 60—63 6.10 6.40
. szesrföz. 62—64 6.70 7.50
• sörfőzésre 64—66 7.70 8.50

sj _ 89—41 6.70 6.05

6 bánsági — 6.55 5.60
. máamgfufl .mm 6.60 6.65
6
. káposxU — —. »—

ojpcn másnemü — —*— —.—

Hivatalos batáridöjegyzések,
DéfiUtxla liriaU

" áVfa miáiUf janaár-7-éa január 8-én
p*a* t u Kns éra

buza . .márczius 9.57 9.59 9.48 949 —.—
, . .április 9.44 9.46 935 9.36 —.—
» . . oktober —.— —.— —.— —.— —.—
. • . november —».—- — . — —•.—• — . — — . —

rozs . .márczius 8.14 8.16 8.05 8.07 —.—
. . . április — . — — . — — . — — . — — . —
. . . október — . — — . — — . — — . — — . —

. . . . november — . — — . — — . — — . — — . —
tengeri . május 4 £ 6 4.88 4.85 4.86 — . —

. . . november—.— —•.— — . — —.— — . —
. . . október —.— —.— —.— —.— —.—

zab . .márczius 5.76 5.78 5.75 5.77 —.—
. . . október —•— —.— —.— —.— —.—
. . . naverafoer —.— —.— —.— —.— —.—

r e p c z e . augusztus 12.20 12.30 12.20 12.30 — . —

Előfordult határidőkötések.
Délelőtt. Buza márczius 9.54—52—53—51

—9.48 forinton, április 9.39—41—9.35 forin-
ton. — Rozs márczius 8.08—05—11—8.06 fo-
rinton.— Tengeri május 4.85—88—4.86 forinton.
Zab márczius 5.74—5.77 forinton.

Délután. Bnr.a márczius 9.49—9.43 fo-
rinton, ápriiis 9.35—34—9.30 forinton. — Rozs
márczius 8.07—8.02 forinton. — Tengeri május
4^6—4.85 forinton. — Zab márczius 5.75—5.73
forinton. Repcze augusztusra — . — frton.

Gabonaforgalom:
1899. január 6.

érkezett elszállittatott
m e t e r m á z s a

taxiból. . 14676 2S00
rozsból . . 711 303
árpából. . 2992 830
zabból . • 1521 —
tengeriből. 2683 855

Kikészitési forgalom.
Előjegyzett buza 3117 mm.

m rozs — mm. » ~
9 árpa — mm.
» liszt 5x92 mm.

Raktárállomany:
Közraktár: Buza 169200 ram. Rozs 12200

mm. Árpa 65300 ram. Zab 41600 mm. Tengeri
7200 mm. Liszt 9800 mm.

Raktárház : Buza 77940 mm. Rozs 5176 mm.
Árpa 906 <- mm. Zab 4244 mm. Tengeri 1110 mm,
Liszt — mm.

Silos : Buza 40100 mm.

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, január 9.

A mai tőzsdén gyenge irányzat uralkodott és
az árfolyamok mérsékelten csökkentek. Az üzlet
további folyamában a hangulat javult. Helyi válla-
latok között a salgótarjáni, Magyar általános kö-
szénbánya, Adria emelkedett

Az elötözsdén:. Magyar hitelrészvény 389.50
—390.—, Jelzálogbank 248..50, Leszámitoló bank
261.50—261.75, Osztrák hitelrészvény a59.10—
360.50, Osztrák- magyar államvasut 361.60 — 3U2.75,
Rimamuránvi 295.25—2U5.50, Magyar általános kö-
szénbánya 120—122.—.

A déli tözsdén elöfortlult köfS^k:
Koronajaradék 97.95, Salgótarjáni 614—Cl(5, Köz-
uti vasut 378—378.60, Villamus vasul 225.75— 22(5,
Magyar hilelrószvéuy 389.26—390.25, Magyar jelza-
logbunk 247.50-248, Magyur leszámitoló Lank2Ül.5ü
—261.85, Riuiumuráuyi 295 25—295.75, U.-LÍI'<
hiteireszvéuy 359.10—359.70, Déli vasut 60.75,
O&zli-ák-magyar állani.U.MII 361.üO—3(52.50, Au:;a
224.—, Regálekölvüuy 102.025, Busnyák 4 '^Vo •
vasuti kölcsön 101.30—101.6U, Bankcgyesület 102,
Belvárosi takarékpénztár 10i, Mugyar általános kö-
szénbánya 120, Aszfalt 223—224, Magyar vasuti
forgalmi bank 254—255.

Vi/biztositások : Osztrák büelrészvéuyelcben
bolnupra 2—2.50 forint, 8 napra 6—6.— frt,
január ulóljaia 8 . - 9 . — forint.

Délután 1 Órá 80 perczkor zárulnak:

Magyar aranyjáiadék
Magyar koronajaradék
Mugyar liitelrészvény
Magyar ipar és keresk, bank
Magyur jelzálogi tank
Mugyar leszámitoló l>ank
Hiiúuinuránvi v;isnül
Osztrák liileirészvény
Déli vasut
Oszlr.-niagyar államvasut
Közuti vnspalya
Villamos vasut

január 9.

120.25
97.85

890.—
101.50
247.75
26175
295.25
359.60

60 50
362 —
378 —
225.50

Délután 4 órakor zárainak:
. január 9.

Osztrák jiitelrészvény 359.10
Magyar hilelrészvény 889.25
Oszlr.-inagynr államvasut 861.40
Leszámitoló bank 281.—
Bimamurányi vasmfl 296.50
Közuti vaspálya 378 —
Villamos vasut ' 225.75

január 7.

120.25
97.90
390.40
101.50
249.50
263.—
290 —
360 60
60.—

362.75
379 75
227.—

januir 7.

360.60
390.75
363.-
262.75
296.—
380.—
227.—

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, január 9. Z s i r a d é k ára cse-

kély forgalom mellett változatlan; budapesti
disznózsir 55 forint 50 krajczár. . S z i l v á b a n
csekély üzlet, az árak változatlanok.

Hivatalon Jegyzések.

Disznózsir
ingyen hordó

gxalQOM

Szilva
Ké*z4m
Zcákk^esrBU

esess*]
•sttva
HatáddSra

Min60«f
tjCVfnmmvfl l<i'1>

Bzilvai* '
Kén im
Ineren hordA
bulvaix
Baláiidfira
Ingyen batúA

Villl-ti
magyar la légenszári tött vidéki .
vánmi lésenazárított, 4 darabos .

fontait . . . "
boszniai. 1897. évi usanco-minOsé

• a . J20darabos. .
. • . . I M . . .
K. m • BO • • •

atBrnta^ B , usancA-inioösog
• a . 100 darabos. .

. . 85 . . .

. 100 .

83 .

vöröa kozépszeinO ítl»i
v « r á nagyaMua Itm . . . . . .

Ar 100 fcito-
crainiiionkial
Viir.t

Irt
au.—

48Í—
47.—
63.—

S.—
9.50

1 3 . -
7 . -
8.76

12.75

13.50
11.50

—'.—
46.—
41.—
45^-
5 0 * -

Ara
frt

58.—

47!—
43.50
54.—

é.25
9.75

13.50
7.25
».—

13.—Il ll 1 1

— . -

1 4 . -
12.—

—•—

úfl.—
4 4 . ^
49.—
Í . S . -
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Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, január 9. A vásári forgalmu:

nál forgalom élénk, árak szilárdak. Baromfi-
nál élénk, árak emelkedtek. — Halban lanyha,
árak szilárdak. Tej és tejtermékeknél vontatott,
árak csökkentek. Tojásnál élénk, árak emelked-
tek. Zöldségnél élénk. Gyümölcsnél élénk, árak
csökkentek. Füszereknél lanyha. Időjárás borult,
hideg. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek birálatos árjegyzése a következö : Has.
Marhahus hátulja L 6 í—58 frt. H. 48—52 « .
Birkahus hátnlja I. 33—10 irt, 0 . &—33
frt. Borju üg bátulja L 62—06 Ért, IL 53—60 frt
Sertéshus lsörendu ,8—50 frt, Tiiiéki 40—44 frt
(Jíhirfen 1Q0 kil -nkint) Kolbász fűsiölt &4~~8O kr
(kilonkint). Sertészsír bordóval :*5-5—5S%> frt (100
kilonkint). — Baromfi (élóK Tyuk 1 par 1.1(1—1.40
frt. Csirke 1 pár O.fcO—1.40 frt. Lud bizott kflón-
kint ö>—54 kr.— Különtélék.T&jás l láda (1440
drb) :;., n_;i7-ö frt. Sárgarépa 100 kötés 2—4
frt. Petrezselem 100 kötés —- - frt. Lőcs* m.
1 •> khó 7—U frt ttal. nagy 1Ö0 k£i* 7—9 frt
Paprika I. 100 köó 30—KO frt, IT. 20—3» ftt Vaj
1 rttui.í kilonkint!).70—0.75 frt. Tés-raj ídfónkirr (Lád
1.00 írt Burgonya, rGzsa, 100 kib 1X0—2.10 fit.
2&/»Á.tiarcsa (élö) 0.80— L — frt 1 kíiű. Csóka;étó)
S0.0—1.— frt 1 kiló. Ponty dun*í 0.%—0.S0 frt.

S z e s z .

Budapest, január 9. Finomitott szesz
nagyban 64.50—K5.—. Finomitott szesz kicsiny-
ben 55.25—55.50, ÉlesztS szesz, nagyban 54.50
—55 —, Élesztöszesz . kicsinybea 55J25—55.50.
Nyersszesz adózxa nagyban 53 53—54.—. Kyers-
ezesz adózva kicsinyben 512Í5—51.50. Erers-
szesz adózatlan (exknt.) 14. 14.25. Dena-
turált szesz nagyban 21. 21.25. Denaturált
szesz kicsinyben 21.50—22.—. A feínSsBgeas nvers-
Fzesz ára Bpest»a 17.75—18.— fii. Ax árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzlizetés mellett ek

Bécs. január 9. Kon£ingen3 nyersszesz
azonnali szállitásra 18.30 forintig kell eí- — Zár-
íatjegyzés azonnali szállitásra 1S.20—18.30 forint.

Praga, január 9. Adózott iripplé-szesz
nagyban 54.— frt, adózatlan ssess 1T.50—17.60
frton, azonnali szállitásra keit eí.

Triász*, január 9. Kiviteli szesz tartá-
lyokban ssáliitva 11.75—12 forint SO*-'® hekloliieren-
kint nagyban. ..

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, január 9. ÉÉérak ibrgale.ua meiSeli az

irányzat lanyhult. Köttetett: haza. tavaszra 9.30—
9.45 forinton, rozs tavaszra 8.26—S-24 fedmtoa.

zab taraszra 6.06—6.G7 forinlon, tengeri május—
juniusra 5.15 forinton.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs. január 9. Az előtőzsde lanyha roll,

egyrészt az angol-franczia konfliktusra, másrészt a
belpolitikai helyzet nehézségeire valo tekintettel, A
dőli tőzsde is lányba maradt és csak zárlet felé
javult a hangulat.

Az előtőzsdén: Osztrák hitelrész?6ny 360—
35S.&5, Anglo-bank 155.25, Unionbank 295.50,
Osztrák-magyar államvasut 362.62—361.50, Déli
vasut 60.25—50.85, Tramway 560—560.50, Török
dohány 121.75, Alpesi bánya 194. 191.50,
Prágai rasipar 942—937.—, Fegyvergyár —.—
Osztrák koronajáradék 101-90, Török sorsjegy
58.20—58.—, Német márka 58.97 forinton,

A déli tőzsdén Osztrák hitelrészv.' 359.12,
Anglo-bank 154.—, Bankver. 266.—, Union-bank
295.—. Lánderbank 238.75. Osztr.-magyar állatn-
vesut 361.50, Déli rásüt 59.75, Elbevölgyi vasat
258.—, Északnyugati vasut 244.—, Török dobány-
réazvény 121.50. Alpesi Lánya 193.25, Májusi
járadék 101.10, Török sorsjegy 5S.10, Német marka
55.97, Fegyvergyár 202.— forint.

Délátán 2 óra SO perczkor Jegyeztek:
4"2°/»-os papirjáradék 101.50, 4/2%-os ezüstjára-
dék 101.40, 4%-os cszü-ák aranyjáradék 120.15,
Ossti-. koronajaradék 102.—. 18S0. sorsjegy 140.25,
1864. sorsjegy 184.—, Osztrák biielsorsjegy 197.75.
Oszíiák biLeUclézeti részvény 359.—, AngoUoszlrák
bank 154.^—, Union-bankrészvény 295.—, Bécsi
Bankverein 2-55.00, Osztrák Lánderbank 239.—,
Osztrák-magyar bank 941.—, Osztrak-magyar ál-
lamvasut 361.59, Déli vasulrészvény 60.—, Elbe-
völgyi vasul 257.50, Dunagőzhajozási részvént
443.—, Alpesi béRyarészrény 194.—, Dohány rész-
vény 121.75, 20 irankcs 9.53 !js, Császári kir. vert
arany 5.71—.Londoni vátóár 120.50, Német bank-
valló 53.85, Tramway 559.— — Az irányzat
gyenge.

Bécs, január 9. A déli tőzsde zárlata
után jegyeznek! Osztrák liitelrészvény 359.—,
AE»g!c-í»aiifc 154-25, Bankverein 266.—, Union-bank
235.—, LösiJerbsnk 238.50, Oszlrák-magyar állam-
vasut 351.—, Déli vasut 60.—, Elbevölgyi vasut
253.— r Észak-nyugoti vasut 243.50, Török dohány-
részvény 122.—,- Alpesi bánya -194.—, Májusi jára-
dék iOLőO. Török sorsjegy 58.10, Német márka
58.98, X&nel márka uiliuióra 53.90 fodalon,

Frankfurt, január 9. (Zárlat.) 4'2°P-OS
pspir-jáisáák -**.—, 4.2*<> ezüst-járadék 1008a,
4°:o-os osztrák ar-iayjáradík 101.70, 4q© magyar
aronyjáradűk 100.25, Magyar koronajáradék 97.10,

osztrák lúlelintézeü részvény 224.90, osztrák-
magyar bank 157.75, osztrák-magyar államvasut
153.60, déli vasut 27.—, bécsi váltóár 169.40,
londoni váltóár 204.05, párisi váltóár 810.9$,
bécsi Bankverein 133.50, villamos részvény 159.80,
3° o magyar arany-kölsön 87.60, Észuk-nyugati
vasut —.-—, ElWölgyi vasut 170.—. Al irány-
zat szilárd.

Frankfurt, január 7. (Utótözsde.) Osz-
trák hitelrészvény 224.60, Osztrák-magyar állam-
vasut 153.60, Déli vasut 27.—, Alpesi bánya-
részvény —.—. Bécsi Bankwerein —.—. 4°/o-os
magyar aranyjáradék —.—. Az irányzat gyenge.

VIZÁLLÁS.
— Január 9-én. —
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2 M o g J « » y z é s t k : Az oiszág északi és észak-keleti
részébon jtíleaioktelan csapadék volt; maximum Mező-Laboc-

A Duna Wohácstól Ujvidékig spad, a többi heiyeken árad.
A. Tiai» U«í)«tn4l és Saolnoktöl lorkclatitig árad, egyebütt apad. —
A Dr&Ta egész hosgiáian apud. — A Száva Brod és Mítrovlc2inü
and, cgyabttU apad.

A Tisza Qgósz hoiszaban zpjlik a jé£. Titulnél megállott.
- Hclv»Dkinü jéssnjiás vas a Duna, Baba, Vág, SzamoSf

Bodrog. Sajé, H«rnád, Kocösököa és Maroson. ,
B«l7«alclat i S a j i ; Ü Tioza, Latorcza, Ondova, h.5rösökön

is MAIOUO.

Felelős szerkesztő: Kálnoki Izidor.

A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései 1899. január 9-én.
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SZINHÁZAK.
Budapest, 1899. kedd, január 1.

NEMZETI SZINHÁZ.
Éli bedet?. ííivi bérlet S.

Himfy dalai.
Vigjáték 3 felvonásban, egy elá-

íitékkaL Irta : Berczik A-
Szemékek :

i .;«-.-Ú .1.

l'.-ií.: ir
i.' ..JÍ T.
li-.r-.al.ii
.Nu.i:iy B.

T Sándor
Kisfaludy Király
Orregv Biróné
Bejed? Róza

Say Annuska
fíosty Aurai
Becsi'idv Kilrnin
Zolin, aitit

J
Sknblics fmra
J-'eh.o
Sraló
Horv

T"<Tíy, p«p
Péier

Janka, íeanyu^

Sjanczt, leánya
FÁhg eren.cz

>.,fres--!f

í.ataiiar

NÉPSZÍNHÁZ.

Az unatkozó
király.

p p
kaL Irtifc SEjaeE Bamoií Canion
és Vitai Aza. Faiáieiattü Srafai

YásárUety
íJabányi

Kezdete 7 érakor.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ
Évi tériét ?. IfavI búrlel 3.

Roland mester.
Opera 3 felvonásban. A hanaa-
itík felvonásban e?y viltozá-ial.
Zené]ét és szövryjt írta gróf

Zichy J<.'iir>.
Személyek:

Kezdete 7 órakor.

MAGYAR SZINHÁZ.

B. A. L. E. K.
(Cabinet Piperltn.)

Operette 3 felvondsban. Irták-H.
Kavciond és P. Buraai. Zenéjét
szerzette Hervé. ForJ. Rákost

Yütor és Makai Emii.

Személyek:
B.:>ro53Ptperlia

Merüngard
Bardinel, festő
Yetiver
Roosstgnac

Halasi
RúzsahejjiLeó, featönSTendék Odry Z.

Cotamie Ledavt

Kezdete fét S órafcor.

VÁRSZINHÁZ.

Zárva.

A Itirálf
A j
A
A p&
A poHtj^rn rn F«7-tgr

á
üsri.

F. Hiísyt A.
Xésaetbi

T ü ü i

ffl

Mária, a tefeséga M- Csatái
A fala hirüiíi Kiss >J.
Etüsa Eotoaa 7— Eilíir G-

A Rémet
Az a>

Eertlete 7 firaütaff-

ViGSZINHÁZ.

S6S.

A tekenősbéka.
BoiiüzaJl 3 feliaJiisBaac Irta I>nsa
Ganáfllat. FonfisaíliaFál J. Béla.

CliampaJSear
Leunier feliaaés
Lemaiqxtiaaé,
B í l l

Gibcttleaniiia
Jot:et;.e-
Aagéle

Eexáete

Eaáts
Pácai P.

KfSFALUDY SZINHÁZ.

Lumpáczius
vagabundus.

Finom női febéraeiaíielet és

menyasszonyi kelengyéket
jatányes árban,

Kanitz Ferencz is Tsa
szepességi vászonraktára

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

mes Világ4

a modern spiiitlzmas eine kiváló orgamiHBa gazdjá
cserélL Ujévi száma. melT fcéf i r « » szines ijorité&ban
szenzácziós tartalmával mnrrrtgSTi! V l f e i i

radságot, sem költséget aenx köméi, kegv a iap, meiy
ezentul ismét heienkini fog megjeifrniiri, ncár külsö

csínja réTén is inEponiáíjísnL
A szellemi vezetés kittMÖ kezekliea vaus a Ura

hasábjaina spiritista-gárda tegkirálábbs leg-
tekintélyesebb iróit foglalkoztatják.

ISlőfizetésí ápak:
Egész évre 6 írt, félévre 3 frt,

negyedévre 1.50 kr.

„Rejtelmes Világ"
Jciadőhicaialában

Budapest, VHL ker., ÜHöi-ut 12. sz.

Szinházi müsorok.

luzeti Sáskú W kir.

Szerda John Gabriel R o l a n d m c s t e rBorkman
Családi j Diák-

ö r ö m ö k j kisasszonyok

Csütörtök
í Az eniber

tragédiája Aida

Péntek
! Ki rályi házas-
I élet

Szombat
Királyi házas- j , , .

élet (Roland mester

A galamb

A hálókocsik
ellenőre

Az édes

Diákkisasszo-
nyok

A tekenösbéka berek

Vasárnap d. ur Stuart Maria

Este | Királyi házas-.; B o h é m e k

l élet

A galamb
Családi

ö r ö m ö k

Bibliás asszony
Szegény em-

berek

Szinili

A bolond

A gésák

A bolond

B. A. L. E. K

A gésák

A bolond

Vit Szluhii

Mignon

*

Linóleum ^ 0 ^ ^
Linoleum-elözék,

Linoleum-futó

Linóleum
egészség-

ügyileg elismert legjobb,
legolcsóbb és legtartósabb

, pormentes, hang-
ruganyos, foglalat nélkül.

1TOGAK S forinttól, hanélkOl, gr|
gyökeret cl kellene távoli-
tani, szájpadlással s anél-
kaiis (hídmunka). Foghúzás
fájdl élkül C l^ ^ B fájdalom nélkül. (Cocain-

^ ^ B irajeclio.) l£en tartós fogtömés. — foglcoronák gyökerekre
üfflssztetnek. melyek a szájpadlást fölöslegessé teszik.

825

riOS dr. N E U F E L D ,
Budapest, Kossuth Lajos-n. 4. Dreher-palota.

wmtam Vasár- és ünnepnapokon délután 4-ig. n n

Bálbizottságok Estélyi- és báH meghívók.

Étektendek (Mennk.)

Legefeginnlib, modern lá-ritelbea.

és bálrendezők Mérsékelt
árskl

KANITZ C. és FIAI, Budapest, Dorottya-utcza 12.

Bel- és küífödi

hires gjártmányu

a Zenepalotában

cs. és kir. udvari szállítók.

Zongopa-termek
ECosssiili Lajos-utcza 22. szám a.

(Károly-körut sarkán). Zenepalota.

Nagy kölcsönző intézet
Zongcraharcgolási és karbantapfiásí évi
bérletek a fővárosban. Egyszeri hangoSás

2 frt. Javítások pontosan teljesíttsitnek.

Az ^Ada-Moholi Hitelintézet Reszvénytársaság" részvényesei 1899. évi január hó 22. napján délután
2 óraker A d á n , az intézet irodahelyiségében tartandó X\rIT. rendes évi közgyülésére teljes tisztelettel meghi-
vaínalc — Tárgyak: 1. A közgyülési elnök megválasztása. 2. Igazgatóság jelentése és mérleg elöterjesztése. 3.
Felügyelő-bizottság jelentése. 4. A mérleg megállapitása, a nyeremény felorztása és kifizetése iránti határozat-
hozatal és felmentvény megszavazása. 5. Az alapszabályok 23., 25. és 32. §-ai értelmében betöltendő igazga-
tósági és felügyelő-bizottsági tagok választása. 6. Vezérigazgatók választása. 7. Netán benyujtandó inditványok
tárgyalása 8 Jegyzőkönyvi hitelesítők választása Jegyzet: Alapszabályaink értelmében csak azon részvé

Az „Ada-Moholi Hitelintézet Részvénytársaság"
TABTOZXK. Mérleg-számlája 1898. deczena§»er 3S«én. KÖVETEL.

Fők.
Iapsz.

12S

111

119

16

86
117
129

VAGYON
Pénzkészlet
Váltók:
fárczaáiloTcány
Elitíjezett telepltYésyek
Kötvény kölcsönök
rirczaállomány
Értékpapírok
Ingatlanok :
Adai bérház

Czleti berendezések
Folyó
Adósok

frt kr.

75799
10284

42
50

frt kr.

11215

IS6083

54129
1163

5275
675

4017
62601

23

S2

50

34

12
33

Fók.
lapsz. TERHEK

120

11G
110
114
118
112

80,94

113
102

Rész vénytőke
Tartalék-alap
Betétek: •
Tartalékbetétek
Heti betét lii. csoport

„ „ VI. „
- Folyó számla
Viszlesz&mitol&s

Elhelyezett telcpitvények
Fe! nem veit osztalék

1832. és 1894. évekről
Átmeneti kamatok
Ryereség mint egyenleg

frt

247173
12032
. 7078
10495

kr.

95
17
82
75

frt

120000
35629

276777

110284

82
3745

16132

62601

kr.

66

69

50

46
07
38

Ofner Adolf, Geiger Bernit, Sztricsevics Sándor, Ofner Ignácz, Horváth Emil, Mátity Stévó,
Terérigaz-alú, Adáa. köayre'.ö. pénz tárnok vezérigazgató Moholon. könyveld. pónztámok.
Ezen •éríegsiásila alulírott bizottsági tagok által a kereskedelmi törvény 195. §-hoz képest megvizsgáltatván *

helyesnek találtatott. Ada, 1899. évi január hó 5-én.
IQ. Adldr Zsigmond, - Burkovits tetvén, Goitein David, Dr. Feuer Lipót, Mannheim Simon, Stark Ármin,

fete»j. Kzstls. éttSí. fclfl2T. bix»tts. taj. fe!ö;r. bizotls. íag. fclűff. bizoit3. tag. íelügy. bizolts, tag. íelögy- bizotö. tag.



Kedd, január 10. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1899. — 15. oldal.

Száz művészies kivitelü

képes l@we!eső-la>p
A világ minden vidékéről 3 forint.

10 darab minta-küldemény 40 krajczár.

FALUDI ZS'GMOND-nal, Budapest, Erzsébet-körut.

H zsx JSekünk bemutatott sz • si alaa
U CS" titeli* kösxcn«.tira.' folytam sz
c gS" század óta. fesc-Uló -enáeló-iatéxeti iTga:!*-
L! ~ gébben ajáiititató.

TITKOS BETESSESEKST,
ő í l á k t é b k 3&

hugrcnőíolyáxokat és sttbekeí, ax
iés uttsbajs.it. az ei-p/ysnuült törHa
iíiKtikT a b j k ó t é k ő i k é & r m
í^húpíciyámt, bófrnfrnrtyifs itfSitok Is*

* rs int iZiSaclzzon nöi SfEtttitfsásisictri, f
\» nzactalanMÁfj egyik. íSa&sixóta és £N&pá«fe<0
a c s e i e ' ayótjylt tzj gyó&yrriúdf mxarfat, bixtom

i h i é S

A 5? i\ A
crroa-, s»b*sz-, szemész- és aiiliéíztulac <r- cs. ür . ISTÍL-ÖJCTBS

Budapest, Belváros, IV. ker., Kigyó-utcza t. szám-

.!. emelet Bejárat a lépcscné!.
Randfcl capcala déialóU l~> ú-•itól e^ésc Jáhuiáa •* &$íü e»M
Dijaxütt levelekre lesnagyoiib fi

szere trá'
•» Hőkziak

Ugyanott megjt.ent és a sierzÚKe:: U:. GAÜLií
— = s KÉPSZSSÜ UT&212TATÓ.

Már a 12-Lk kLtiiásbüii ir,eí,c.';nt) a CCTI i

o f J i Sö t / . A kiayv julbcCioms-o ».ilasz
küldése mciieU ö»:c:.ieat" e, va^í 'J>J kr ataiEvtit

A fc-nw taxtaln^a : Í.Az ÍVÍE-ZOI'TIÍÍ Eqiüiia- EL X saasá éSel
is*i. Li. Az ön.-ertözU-:^ s a?

ajánla.ivs
dr. 2íü-leregészs. la-
üiícfos ty bővített
kiadásban megjelent

znave a

megzavart ideg-
es nemi-szerve-

seti'űl
és ennek radikális
gyógyításáról. Bér-
mentes küJdés 60
krért bélyegekben.

Curt &aber. 1
schwei*.

Önműködő csap
pstattTiTÍc-ásra V! frt, egórfogasra
1 írt só i i . Felüjyeici fiélkül
ttjszú&nként 40 fogható. Szag
ZXSOÍ m&ratl. BaáLitis nem
srfeksijes. iLaJaclU*. legjobb si-
ktr. Siotiülcc; wtánvátoü-jl.
SE. F«th Wiea, U., üa.b»r-

slrassa iLb.

Budapesti és bécsi iatonakóriiázak-
ban, valamint számos katona-ezredek-
nél nyert bő tapasztalat iolytán ezen
orvostudor legmelegebben ajánlható.

Számteian köszönetnyilvánítások és elisme-
rések bei- és külföldi betegei részéről.

olcsón kapható.
Czim a kiadóhivatalban1

. gyakorlott orvoU mM.
ét kóta erén

BUDAPEST,
VII., Erzsébet-körut SO. lt.
Ajánlja dusan felszerelt mk«
tárát saját gyáHvjaányu orvof,
•ebéizi és betegápolási tár*

grakban.
S^lit találtnányn, mngf. kfr.
•zabadalniazott Polgár-fele

sérvkötő,
haskötő görcsfr ellenignm-
eiharúnya. orthopaedi*ké»
szdlékek, nia Übak s kezek et b
Valódi franczia *iiiöalegessé»
gek E. Bergoerand fils parid

gyárából. 9433
f 3 * Részletes képes árj egy-
sek iogyea éf bérment?«.

Titkos betegségeket,
a legelhanyagoltabb hugycsöfolyásokat, bujakóros

sebeket, syphllist, az önfertőztetés otóbajait.

Elgyengült férfierőt
v uras-világ Utal legujabban olyannyira fölkarolt és

hatásában páratlan aikoxtt

Elektromassage
U t a l magömlést, nőknél fehérfolyást, bofccikcr.-
dezés Qúlkül, bármely uoi bajokat, a legmakacsabb bör-
t^otegpo^KOkat, valamint ifju'.íuri bUnők köyetkrztőbcn
ItoáLlott ideg- és ennek utóküvotkozmúnyekóp lctrcjott
hfttgrerlnoE-bnJt gyóryit 10 évi czivü és lü evi katona-
OiVosi tnpasitabt után a legujabb gyógymód sverint

alaposan és biz tus sikerrel

Dr. KAJDACSY
i. cs. és kir, ezredoreos.

Lakik; Budapesten, Váczi-körut 4 . sz.!. em.
Bojéxat a Uposőnól,

R m d e l : Déleiölt 9-től 4 óráig, este 7 urától 8 óráig.
Küknek ugy mint férfiaknak kiúön bo- és kijárat. Ivülöa
Tiróterem. Levelekje azonnal dijtalanul válaszoltalik,

gyógy szerekről is gondoskodra lesz.

Nagy bolthelyiség
a József-körut legélénkebb helyén

azonnal kiadó.
' Czim a kiadóhivatalban.

Il ll r r

3 Az Ü I I U L A U U U i i l ltLAi IlUlilffKlJZiJiIdljyiiIiu£• 1
§ Megjelent |

'< a legszebb divatujság, a

FRANCZIA DIVATLAP

az „Országos Hiríap" divatlapja.

Szerkeszti: UirOEtlLi JTACTKJi..
A .Franczia Divatlap' ugy szerkesztésében mint kiállításában olyan ujitást jelent, mely a divat-irodalom minden eddigi termékét .fölül-

töíí^vközöQségaek minden elképzeiheto dívatkérdésben olyan tanácsadója, amilyen magyar nyelven eddigélé'még nem jelent meg.

Divatlap1' az összes magyar divatlapok közt a legolcsóbb.

Elöfizetési ára évenkint 3 frt 60 kr., félévre 1 frt 80 kr., negyedévre 90 kr.
ezmény az Országos 5íir»!&i3 előfizetőinek ! —

A .Franczia Diraöap" elöSzc-tésí ára az Országos Hiríap előfizetőinek:

évre 3 forint, félévre i forint SO krajczár, negyedévre 73 krajczár.
Ax Országos Hiríap és Franczia Divatlap együttes előfizetési ára

Egy évre 17 frt, félévre & frt SO kr, negyed évre 4 frt 25 kr, egy hóra 1 frt 45 kr.

ff

Megrendelhető
HIRLAP" kiadóhivatalában

VIII., József-körut 65.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓHIRDETÉSEITÉSEI
Minden szó 2 krajczár.

Vastagabb betükből szedve 4 krajczár
t a a Lirdctü czimét is fcozli
az apró hirdetcit p

4 krajczár

s i

'.' Előrefizetendök készpénzben, teválbélyegekban vagy
postautalványon.

30 kraiczár kincstári bélveíilletélí is fizetendő. —• Czélszerü
szövését az utalvány szelvényére i rni ; esetleg közönséges levélben is lehet a szöveget s a leveljcgyeket beküldeni. Miüdenia

könnyen kiázaíniüiatja az apróhirdetés árát. ____

Kiadóhivatal:

VIII. kerület, József-körut 65. szám.

LEVELEZÉS.
B a t m e g s e m íeiedkezett meg egéaien

^ J rólam ? i e m is iiiGwIiiatoiik milyen cagy
ürömmel vettem lehelét. Lássa raa^a tehet n>Ia. hogy
az ea rám nézve oly kedves levelesé* icilaeszakíSatott!
Hiszen azérí, mert elment Bí:clape=tro>E. azért mi ieve-
Iezhettiir.k vi Ina tovább U. Xem-le ? Be lejalább. ruost
már ne m^une el ! A/.t irja, itogy szeretni- vetem talál-
kozni. 5> ea mennyire szeretnök, ha ttidaá ? De az is
igen bajos. Un a multkor is olyan telhet tulzott Li,
ahova ón egyedül nem mehettem és nem is melletek.
Leheí, hogy valami jó eszméje lesz, ea miriiáettesetre
Tárok Ontő'l e soruk olvasása után azonnal ieveleL .
. . Xagyon_ kGszöaütn a gratulátíúL én is BdaiSO

jól kivánok Öncak ! Irja meg n a ^ a k<*-renai «ie*é£ cs
jelenlegi taztózkodási helyét, mert i^ea ázer̂ üiiLíik. Cinnel
levelezni! Sokszor, naivon sokszor ÜÍITÖZIÍ HamaL

óhajtanék a {égem
g y g y Konsoryázni nem teáét e3ay-

ben részesülnek, mer!: ea a iojrüvidefeb idö alatt, meg-
tanitorn. Szines ajánlatot „JégkírálvBö1'' jdügtre Lécek
e lap kiadóhivatalába. 7ü£Affl—1

Csillag. üég mindij
Imádódat.

haragszol! ? Éxtesitlsei slísősen

levele van
zoátóí.

Fkc-sMu-

v Iiititci leány niegUtnerkeiinii őtajttaaa jnriavelt
fiatalemberrel szórakozás CSÜjábŐl. Czime

megtudható a kiadóhivatalban. 2557—1
A már megírt levelemet n̂ pm kffilkEtestt el,
mert ugyis csak az állt ÜKSEuae, anmit ma

délelött már megbeszéltünk. Tudatlak, ihio&y szartam este
mi is megyünk oda. Nincs ugyan vaíaoi kűülümöiS magy
kedvem, de mert te el fogsz menni, t á t megyek. Azt
hiszem tudod, hogv csak utczai toiiMle ikeiüL l id meg
mibe menjek. Csókul a-c édes visz^mtrátláisiar imádó
Barnád. ~ VJ&lfr—l

HÁZASSÁG.
gyógyszerész, ismeretség Mámyábam, ez uton
szeretne megismerkedni egy csimos, háziasan

nevelt fiatal katholikus leánymyal, házasság ezőjjjábőL
Megfelelő hozományra reflektál. Leheleteit „Siker" jelige
alatt továhbit a kiadóin vataL 7300—2

vidéki orvos, egy BagyoiJbfe város
j B a ^ alorvosa ismeretség Máiayáiiatm ezmtou
szeretne megismerkedni házasság cxéljáíröli, egy kiválóan
intelligens, csinos fiatal leánynyaJL t i a Mzwezettés
minden ágában kellő jártassággal bir- Megfelelő luozo-
niányt megkíván. Csakis komoly és teljes mLévvelelátott
leveleket kér a kiadóhivatalba ".Dr." Jelige alatt.

7358—2

ÁLLÁST KERES.
_O.J Sgems ©zvegv

. házvezetésStem és varrásban
jártas és a gyermekeket igen szereli grsrémy ^éisyö.
Czime a kiadóhivatalban. 7262—3

leáiiy elszánise'Cáani. keres cssnnege-
vagy fűszerazietett. E s e t i g alkal-

mazást bármily tisztességes Szietíieini HÜÍBI felitó- vagy
efárusitónőnek. Szives megkeresésefeel ker ttSancziő-
képes" jelibe alatt a ktadoMvataítoa- 714S—3

Kaucziöképes

SMAÍ áiiásl keres helyben vagy üdéken
2U0nUI jő családból való izraelita árvalány,

ki 8 évig mint anyahclyeUcs egy házban volt alkalmazva.
Minden iekiníelbén me'sbizható, kitünő bizonyítványokkal
rendeikezik, a gyermekeket nagyon szereti. Gazdaság-
ban baroniíiteiivé&désben jártas. Czim a kiadóhivatal-
ban; ; T260-3

i vaSV időszaki laphoz szerkesztőül, vagy munka-
l " társul ajánlkozik iútücö szakember. Esetleg

azok expediálását is elvállalja. Ajánlatok a kiadóba
„Heti lap* czimen kéretnek. 6792—3

Kihordó
ÁLLÁST KAPHAT.

óvadékkal felvételik. Czim a kiadóhivatal-
ban. 73-12—4

VaflVAll rarazhető * „Kereskedelmi Vegyészet"
• fliJjUll czimü mü birtokában, melynek útmutatásai

alapján tőkebefektetés és előképzettség nélkül bárki
2—3000 forintot, söt többel is kereshet évente. A müvet
mai naptól — mig a csekély készlet tart — leszállított
áron 1 frt 20 krért ajánlva'küldi meg a „Kereskedelmi
Vegyészet* könwkiadóváUalata Ujpest, István-ut 2. sz.

2541-4
IS irodalmi vállalat keres Ogyes, szakképzett
ll utazókat. Kik e > téren már müködtek,

elönvben részesülnek. Bizonyitváavt és ajánlatot BN.
O." jelige alatt továbbit a kiadóhivatal. 7222—4

UgyvélI irodába kerestetik keresztény kisasszony,
__ '1 ki németül és magyarul jól sztenografál

és~szép írása rán. Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit
„Dr. S." jelige allatt. T9nA_*7204—4

BIRTOK-ELADÁS.
^tfSSiflS ttt^AirAtM^t1 szeretném elcserélni egy
JIIJOIOI OinOKOmat budapesti házért, melyhez
egy pár ezer frt készpénzt is adok. Ajánlatot a kiadó-
MvataEba kén?k „Birtokos" jelige alatt. 7226—6

IRAn b%\ hAlünvi kiterjedésü horvát-

gj iDUü Kai. nokonyi „ ^ *&&, m e i y
tulnyomó n'szben jóminőségü, vágható erdöböl, gazda-
sági épületekkel, elegáns lakházzal és vizi malommal
ellátott jói jövedelmező mezőgazdasági földbirtokból
áll és a melyen gőzfürész és erdei pálya is van, jutá-
nyosán eladandó. Bővebb értesítés a kiadóhivatal utján
csak direkt vevőknek adatik. 2559—6

HÁZ- ÉS TELEK-ELDÁS.
»j ház a VI- kerületben, magasan épült, szabad

^ J kézből családi viszonyok miatt azonnal eladó.
Czim a kiadóhivatalban, 7002—7

a község legszebb helyén két sarok cs
egy közép telek eladó, igen olcsó árért.

Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek .Ölcsó telek" jelige
alatt 7208—7

Ujpesten,

ELADÁS.
a főváros legélénkebb helyén, mely-
nek igen jő jövedelme van, szabad

1 eladó. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek „Fod-
rász" jelige a la t t 7116—8

márvány lappal, mely alkal-
_ _ mas fűszer-, csemege- vagy

hentes-üzletbe, továbbá, egy tizedes-mérleg, 2 darab kis
mérleg sulyokkal, 1 mák- és kávé-daráló igen olcsón
eladó. Czim a kiadóhivatalban. 7318—8

KIADÓ SZOBÁK.
családuál egy különbejáratu szoba az

| Eötvös-utezában egy-kót ur részére tel-
jes ellátással ldadó. Czim a kiadóhivatalban. G760—10

UTAM egy kis tiszta különbejáratu igen
MUlQU csinos szoba olcsón kiadó. Czim a

kiadóhivatalban. 6826—10
berendezett 2 szép utczai szoba, L
esetleg 3 ur részére is kiadó. Vas-utcza

2553—1015/b. II. 25.
r a l f Á f á f C ^ f keresek egyéves önkéntes fiam mellé,
Ar tKUl í l íd í l l egy csinos kétablakos udvari szobába,
gázvilágitássai, kitünő ellátással együtt csekély 30 frtért.
Lift és telefon a házban. Czim a kiadóhivatalban.

7266—10
Jt VAVAWA#S I I I A U egy kényelmes 2-ablakos utczai
71 Jisrepssi-möu s ^ b a ^ ö t ̂ ^ ellátással
eg^'ütt havi 45 forintért. Czim a

, j
kiadóhivatalban.

6144 10
bútorozott szoba, kél ablakos, a dohány-utcza-
ban, második emeleten, előszobával, lépcső-

házbeli külünbeiárattal, olcsón kiadó. Czim a kiadóhi-
vatalban. 6920—10

KIADÓ LAKÁSOK.
JR ttfflHtf^itílsá* közelében egy szép földszinti
J% jl&pd£glU&a£ lakás, mely áll 3 utczai, 1 udvari,
előszoba, konyha és fürdőszobából, olcsóu kiadó. Szives
megkeresésekét a kiadóhivatal továbbit „Uri lakás'
jelige alatt. 7210—13

HITEL-PÉNZ.
Vi adna 3000 frtot kölcsün biztos állásu úriembernek,
•** havonkinti részletfizetés mellett. Ajánlatok a kia-
dóhivatalba kéretnek „Biztosan'1 jelige alatt. 7196—14

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
műhelynek, divatszalonnak,

, egyleti helyiségnek, vivott
fentnek, magániskolának vagy nagy
lakásnak alkalmas nagy helyiség I-ső emeleten
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 3662—17
HíttV \\h\\\io\\n*én a József-körút legnagyobb for-
l i a j j VOllReSyiSeg galmu helyén kiadó. Czim a
kiadóhivatalban. 4706—17

KÜLÖNFÉLE.
állattani és vadászati képes

j p S 2aklap. Egész évre 4 frt. Kiadó-
hivatala Budapest, Rottenbiller-utcza 30. sz. 7087—18

rekedtségnél vegyen 30 krért Réthy-
í é l a Pemetem-czukorkát. 1537-13

k a körutak valamelyikén,
y mely ö—G szobából és hozzátartozó mellék-

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

a n a g y é r d e m u közönség tudo-
l n & s a r a adni, hogy Kápolna-

utcza 5. szám alatt egy hirlap-elárusitási és elöfizetési
irodát nyitottam, hová a Kőbányán kézbesített hirlapok
ügyére vonatkozó panaszok is küldendők. Tisztelettel
Czakó Karolin. 2555—13

Hogy nyerte Csillag Anna asszony hosszu haját?
Csillag Anua asszonynat egészem rövid, csak 30 czm. hosszu haja volt

és fejének idegMatalmai nagy szeWe<iést okozlak Bekí: e baj következtében
haja teljesen klhuHofct: ekkor az a véle'Ian jött közbe, hogy öt megszóli'tá
egy polgárnő, aki Csillag Aaaa iránti részvétből azt kérdezte t ö l e : „Mi tör-
tént veted, gyermekem,, iáiért vagy ugy leverve, mondd el nekem a ie szenve-
désed okát, en jó as*iűny vagyo^ segiEck rajtad". Ez rögtön arra inditotta
Csillag Anna a.-t, iio^y a jő asszcmiLval mindent közöljön, amire' a polgárnő
ezt mondta: _?íéíz rátsu. gyermekeni, én ma S5 éves vagyok: láttál le már
az életben olyan kaját s : en koromban, amilven nekem van, ugvebár nem.
Hogy höanan vart eir miniHx-rt el fösoaa neked mondanü de nagvon kell figyel-
ned rá. En egy kenőcsöt csimálok neked, amelyet te ugy fogsz késziteni., ahogy
én azt megmutatom neked; ez növényekből és füvekből áU és azt fogod min-
dennap használni s m á r az elsö EVOÍCZ nap mulva nem maradhat el a biztos
siker." ,

Es ugy volt. CstHag; Aisaa nEegtaisíiKa a titkot s az általa mondott növé-
nyekből kenőcsöt fctüszítetl imreaná-urralc. ameivet Taindennay* használni kezdett
és a 8-dik napoa iőfájása egészén etealt, akaikihuGás íeljesea megszünt, igy
tehát oka TOU a IegHagrY°ííii> öiönare, IECEV öt arra inditotta, hogy tovább
használja a kenöesoí es 14 havi h a j n a l á t után elérte Csiíia^ Anna' asszony
az ö hosszu, óriás Loreiey íütiit, asnely ma már több, mint 1 m. és 85
czm. nyi hcíssztt. • "s*.

Mialatt CsiEag Ásna asszbay az általa, készitett kenőcsöt csak önmagá-
nak használta, tébh bölgyismerőse jött hozzá, akiknek hasonló fájdalmaik
voltak és őt megkérdezték, íte^y mikép kapta az ő szép, hossza haját.

Hogy még több meggyőződést szerezzen róla. Csillag Anna az ismerőseinek
adott e kenöcshől és csodák csodája, a kenőcs sohasem tagadta meg hatását
s mindennütt a legfényesebb . eredményei voltak, amelyek, őt arra inditották,
hogy a nagyrabecsült közönségnek a kenőcsöt hozzáférhetőbbé tegye, mert ez
jótétemény, amelyet Csillag Anna asszony csak oly módon gyakorolhat
hogy kenőcsét tégelyenkint 1, 2, 3, és 5 forintért mindenkinek hozzá-
férhetővé teszi, melynek központi gyári raktára B é c 6 , l«f S e i l e r g a s s e 7 .
sz. a. van. Csillag Anna asszony ,haj- cs szakáinövesztő kenőcse a legmagasabb
körökbe is bejutott és mindenfelől a legnagyobb dicséretekben részesült, ugy,
hogy fejedelmek, főherczegnők és a.legnagyobb diplomaták is indittatva érezték
magukat, hogy neki a szép és hasznos találmányért dicsérő iratokat küldjenek,
ugyszintén az egész müvelt világ által is beküldetnek mindazok részéröl, akik
a Csillag Anna-féle kenőcsöt használják.

A Csiilag Anna-féle kenőcsöt fölösleges sok magasztalással elhalmozni,
mert e kenőcs önmagát dicséri, ugy, hogj egy vevő száz meg száznak ajánlja,
mert mindenki, aki ezt használja, kész a tiszta igazságot megmondani, hogy
ez az egyedüli biztos szer, mert ezt siker koronázza.

Mindenki, aki még nem szerezte meg a kenőcsöt, vegyen egy
tégelyt belőle, hogy annál hamarább meggyőződhessék annak
igazi hatásáról és Csillag Anna asszony meg van róla győzödve,
hogy mindazon hölgyek és urak, akik ezt megrendelik, meleg kö-
szönetnyilvánításban fogják öt részesíteni.

Nyomatott az ORSZÁGOS HIRLAP kőrforgögépén Budapest, VIII., Józwf-körut 66. azam.


