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A második formula.
Bánffy Dezsö megjött Bécsböl s vele

Széll Kálmán is. Ha az ember óvatlanul
indul el a sok kommentár közt, amivel
ezt a faktumot kisérik, megeshetik vele,
hogy coadjutornak nézi Széll Kálmánt
cum jure successionis. Ez pedig csak
mese a sok mese közt, ami a felizgatott
fantáziákból mostan kibugyog. Nincs
coadjutor és legkevésbbé cum jure suc-
cessionis. Széll Kálmán maga sietett ki-
jelenteni, hogy a bécsi kihallgatást nem
ö kérte s nem is szokása valahol egye-
nes meghivás nélkül megjelenni. Az
audiencziát a miniszterelnök eszközölte
ki neki s egyenest a Tiszák kivánságára,
akiket az a bizonyos klauzula nagyon
nyugtalanitott és Széll Kálmánt nézték
a legalkalmasabb politikusnak, aki a ko-
ronát ennek a klauzulának elejtésére
talán ráveheti. A Tiszáknak pedig az
•eredmény szerint igazuk volt s a mai
napnak nincsen nevezetesebb momen-
tuma, mint a kiegyezés állandósitásának
elejtése. A király elfogadta a Széll for-
muláját, melyet maga az inditványozó
azzal toldott meg, hogy a töryényhozás
minden meglepetés kikerülése okáért egy
évi respiriumot is engedélyez, ha a vég-
leges kiegyezést ezerkilenczszázháromig
alkotmányosan rendezni nem lehetne.

A béke utjából ilyenformán maga a
király emelte ki a legsulyosabb követ. A
kiegyezés miatt most már aligha kell a
béke kordéjának megakadnia. A király

példát mutatott az alkudozó pártoknak,
hogy kölcsönös engedékenységgel még
az ilyen összegubanczolt csomót is meg
lehet oldani. S most már egészen a
pártokon mulik, hogy a maguk házi
ügyét is hasonló bölcseséggel üssék
nyélbe. Mert akármilyen vigan hangzik
a kürtszó, hogy a korona engedékeny-
sége a kormány dezavuálását jelenti,
gyermekes kürtölgetés ez. Bánffyt nem
kellett mostan elejteni, mert Bánffy a
maga állását már a tanácskozások meg-
indulásakor ajánlotta fel s csak az idöre
nézve volt kikötése, ezen pedig a leg-
ujabb esemény mitsem változtatott. A
királyi döntés épen csak azt kivánja
megkönnyiteni, hogy a kiegyezés kihasi-
tásával a parlament is megcsinálhassa
a maga békéjét. De távolról sem jelenti
azt, mintha a korona még a szabadelvü
párt megalázásával is csak a békét
akarná. A klauzula elejtésével épen azt
az éket távolitotta el, mely esetleg a
szabadelvü párt egységét is veszélyez-
tette volna. Most már egy a párt és
egész erejével láthat a parlamenti rend
biztositásához, ha ugyan van reá mód.

A béke most épen ezen a kérdésen
fordul meg. Ha a pártok megolvadnak
egy kicsit abban az örömben, amelyben
most a klauzula elejtésénél találkoznak
és a parlamenti rend biztositása körül
kölcsönös jóakarattal buzgólkodnak, ak-
kor még talán lehet is valami á békes-
ségböl. A mai öröm hangjai ugyan nem
sokkal biztatnak, mert inkább kárörömet

árulnak el, amikor gyülölségböl elhitetik
magukkal az emberek, hogy a közösen
keresett eredmény a kormány valamelyes
kudarczát jelenti. De a végén az embert
nek mindig a jobbat illik hinni. S azért
talán még sincsen kizárva, hogy a béke
dolga váratlanul jobbra fordul. Csak per-
sze szükség volna rá, hogy Széll Kálmán,
vagy más valaki még egy olyan formu-
lát is találjon, mely minden irányban
megnyugtató hatással legyen. Olyan for-
mulát, mely az országnak megadja a
békét s amellett -megkimélje az ösz-
szes pártok jogos érzékenységét. Mikor
ugyanis az egész parlament egyformán érzi,
hogy a házszabályok valamelyes módositása
nélkül minden béke csak hazugság volna,
az ország érdekei pedig mindig koczkán
volnának, ha a gyönge házszabályokkal*
bizonytalanságban maradna a parlamenti
tárgyalások utja: akkor voitaképen csak
arról lehet szó, hogy ez a szükséges
módositás mikor és hogyan történjék meg

A partok óhajtása itt nagyon élesen
ágazik el. A szabadelvü párt ugy véleke-
dik, hogy az ellenzék a tanácskozások
rendjét biztositani tartozik, mielött az
árát a Bánffy Dezsö fejében megkapná.
Viszont az ellenzék azt mondja hogy
nem zárkózik el a házszabályok módo-
sitásától de azt csak a Bánffy utódjának,
adja meg. Itt kellene tehát valami sze-
rencsés formula, mely a szabadelvü párt
és az ellenzék óhajtásával egyaránt szá-
mol s a pártok érzékenységének sérelme
nélkül hozza meg a szabályok szük-

Körös partján.
Szép fényesen, ragyog a délutáni nap a

világoskék égröl, az ember azt hinné, tavasz-
kezdet van. Szelid, gyönge széláramlat csa-
pong a levegöben, mintha csak rögyeket ké-
szülne bontani, pedig ma reggel is, amint vir-
radás után megrázta a terebélyes akáczlom-
bok és gömbölyü rekettye-bokrok galyait, je-
geczes, tövises zuzmara hullott; alá, szép
fehéren beteritvén maga körül a föidet.

A szekérutak is pompásan tartják ma-
gukat. A Köröspart agyagos töltése olyan
kemény-sima, akárcsak gyaluval hozták volna
rendbe. Vigan is koczognak rajta a fuvarosok,
A nagy szalmásszekerek tetejéröl, ahogy egy-
más után kanyarodnak errefelé az uradalmi
földekröl, fel-felbukkan egy fej s Máltás hang-
zik az elözködö kocsihoz :

— Nagyon hull a törekje, h é ! *
Igaz is, lassacskán kell haladni, mert a

hosszu uton véges-végig szalmahulladék hever
máris, örömére a kóbori verebeknek, csókák-
nak, melyek czivakodva kapkodnak ki közül
valami maradék ennivalót.

Egy-egy helyen jobbra hajlik az ut a
mély völgybe, ahol szük medrében a Körös
vize folydogál. Itt deszkalépcsö vezet a viz
szinéhez, ellátva mindkét oldalán karfával,

hogy a vizmerö emberek belé ne szédüljenek
a mélységbe.

Ehol épen erre közeledik két suhancz-
gyerek. Nagy girhes szürke ló van befogva a
kis szánkójukba, jobbra-balra zöttyen rajta
az üres hordó. Az egyik fiu fenn ül á szürke
hátán és vig nótát fütyörész, mig a másik
hosszu pózna végére kötött dézsáját vállára
vetve, koczog a szánkó után. A párton meg-
állapodván, egyik is, másik is lesétál a lépcsö-
kön s hamarosan teli öntik a hordót friss
Körös-vizzel. Visszatéröben az ül fel a lóra.
amelyik az imént a dézsát czipelte, mert ugy
alkudtak odahaza, hogy kijövet az egyik, be-
menet a másik lovagol.

Odébb hosszu, fehér vonalban ludcsapa-
tok csipdesik a sovány füvet, Zuba.Jankó
libapásztorfiu örizete alatt, aki hason fekszik
a here-vetés széliben és ostorával untalan csá-
polgat a ludak felé. Ezek gágognak, fecseg-
nek s olyik megrázván a szárnyát, felrepül a
tulsó part irányában. Kifeszitett szárnyakkal,
simán leereszkednek nagy testükkel a folyó a
és kedvteléssel úszkálnak, vörös csörüket bele-
beleturkálva a hideg vizbe. Fönt erre riada-
lom támad a többi lúd között s egymásután
azok is felkerekednek, hogy odalenn kedvükre
lubiczkoljanak.

A nagy zajra Zuba Jankó fekvöhelyéböl !

félkönyökre dül és a röpködö ludak után nézve,
motyog magában valamit:

— Be kivánjátok azt a rongy vizet!
Aztán csápolgat tovább, ügyet sem vetve

már a lent úszkáló libákra. Majd a tulpart
felé érdeklödik. A száraz giz-gaz közt-mozgás
támad. Töpörödött, öreges ember buvik elö a
tengeri csutkával fedett viskóból. Jobbra-balra
tekint és megpillantván a lubiczkoló ludakat,
mérgesén fenyegetözik át Zuba Jankóhoz.

— Még-meg a vizre kergetted öket, te
kölyök I

— Hát zavarja ki kend, ha olyan ha-
talmas, -válaszol hetykén a libapásztor.

Vakarcs Péter tucskókat Huz ki a föld-
böl, meg göröngyöket hajigál le a partról, de
bizony épen semmibe veszik a ludak ö ki-
gyelmét.

Pedig jussa van néki az ilyesmihez, mert
hol parancsolgatna másutt, ha itt nem, a
Körös-parton ? Ö ugyanis az uradalom tiszt-
viselöje, a révész, aki innen is, onnan is szál-
litgatja a folyón az embereket, lisztes-zsáko-
kat, mikor mit. Kétféle csónakja van, az egyik
a keskenyebbfajta, ezen emberek, kisebb ter-
hek járnak és egy jókora nagy, ami szénás
szekereket is megbir.

Tavaszszal, ahogy a fagy engedni kez-
dett, Vakarcs Pétert felfogadta az uradalmi

Szerkesztöség és kiadóhivatal:
VIII. kerület, József-körut 65. szám.

Megjelenik mindennap, hétfön és ünnepnap után is.
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séges revizióját. Mert az ellenzék gyü-
lölsége, melylyel épen ezen a ponton
áll szembe Bánffy Dezsővel, csak még
inkább kötelességévé teszi a szabadelvü
pártnak, hogy a maga vezéréjt már
eleve oda ne adja. De átkozottul ne-
vetséges dolog is volna, hogy a több-
ség ilyen áron szerezze meg a békét —
nem magának, hanem az országnak. A
bizalmatlanság egészen kölcsönös és a
szabadelvü pártnak talán valamivel több
oka is van, hogy akármilyen könnyed
igéretért ne nyújtsa mindjárt oda cse-
rébe az ö vezérének a fejét. Hiszen épen
a házszabályok gyöngesége is okozta,
hogy most ezt a drága árt fizetnie kell;
micsoda szánalmas kis tényezőcske volna
a párt, ha ez árral legalább a jövendő
nyugodalmát nem akarná biztositani!
Nehéz azt elképzelni, hogy a szabadelvü
párt igy elveszítse a maga fejét is, nem-
csak a vezéreét.

De azt a formulát talán nem is
volna olyan nehéz megtalálni. Talán nem
kellene hozzá, egyéb, csak az egyes el-
lenzéki pártok állapodjanak meg valami
kötelező párthatározatban, amivel a sza-
bályok módosításának határait, tartalmát
és idejét szabják meg. Ha az egyes
frakcziók ilyen kötelező párthatározatot
hoztak s a szabadelvü párt abban meg
lud nyugodni, ennyivel körülbelül be is
érné talán. Mert a kötelező párthatáro-
zat valami. S akkor (föltéve, hogy a
provizoriális javaslatok már el vannak
intézve) következnék be a Bánffy Dezső
távozása, melynek már csak a közeli
lehetősége nagy megdöbbenést okoz s nagy
önleküzdést igényel a szabadelvüpártban.
De a parlamenti munka rendje akkor már
biztositva volna. Másrészt az ellenzéknek is
meg volna az elégtétele, hogy a parlament-
ben a szabályok revizióját mégis csak a
Bánffy utódjának szavazná meg. S az ő
érzékenységén sem esnék csorba. Az
egész pedig nem is húzódnék el távoli
időkbe, mert egy kis jóakarattal akár tiz
nap alatt is nyélbe volna üthető. Egy
kis jóakarattal. Csak ne élnénk épen

olyan időket, amikor a pártok a legszo-
katlanabb fegyvereiket is előszedik az
arzenálból, de azt a piczike kis tüt nem
tudják megtalálni, amelyikkel a szakadá-
sokat össze is lehet varrni...

. A politikai helyzet.
Érdekes, mozgalmas és élénk diskusszió

folyt a képviselőház mai ülése alatta—folyosón.
Ide konczentrálódott az egész politikai élét A
jobboldali couloirokra ép ugy kiváncsiaskodtak,
mint a baloldali folyosókra és mindenütt az
a kérdés lebegett az emberek ajkán:

— Mi történt Bécsben?
A válaszszal a képviselők nagyon hamar

készen [voltak. Hirek szállingóztak minden
zugból. A legkülönbözőbb verziók keringtek,
de pozitiv dolgot senki sem tudott mindaddig,
mig a vasárnapi és hétfői bécsi kihallgatások
hősei, báró Bánffy Dezsö és Széll Kálmán meg
nem jelentek a Házban.

Széll Kálmán volt az első, aki megér-
kezett. Rögtön körülfogva látta magát képvi-
selők, hirlapirók által, akik megostromolták kér-
déseikkel :

— Kegyelmes uram, mit hoztál.
És a kegyelmes ur kihuzott az oldal-

zsebéből egy nagy iv papirt és azt megmu-
tatta barátainak. A papirra vagy tiz sor volt
vetve, felettük ez a felirat:

Formula.
Akiknek megmutatta, azok bólintottak a

fejükkel és — továbbmenve, közölték a leg-
közelebb állókkal annak tartalmát.

Amikor kielégitette a kormánypárti bará-
tainak tudvagyát, a képviselőház egyik első-
emeleti termébe kérette gróf Apponyi Albertet
és Horánszky Nándort, késöbb pedig Molnár
Jánost, majd pedig a függetlenségi pártok
vezérembereit, és ezekkel közölte, amit az
O r s z á g o s H i r l a p már tegnap jelent-
hetett, hogy ő megbízatást kapott a koronától,
hogy a miniszterelnökkel egyetértve az ellen-
zéki pártokkal érintkezésbe lépjen és ezeket,
ép ugy mint a szabadelvü pártot, megnyerje a
kiegyezés rendezésének.

S z é l l Kálmán erre vonatkozólag kö-
zölte is az ellenzéki pártok vezéreivel az ő
formuláját, melynek lényege az, hogy Magyar-
ország, önálló vámterületi joga az uj kiegye-
zési törvényben kimondatnék. Hir szerint for-
mulájának teljes tartalma ez:

Az uj törvényjavaslat bevezetésében ex-
pressis verbis ki fog mondatni, hogy miután
Magyarország részére az 1867. XII. törvény-
czikk 58. szakaszában a pragmatika szankczió-
ból kifolyólag biztositva van az a jog, hogy
kereskedelmi viszonyait vámvonalak által sza-
bályozhatja, ennek alapján rendeltetik, hogy
ha Ausztriával vámszövetség nem jöhetne
létre, szerződés formájában nyernek szabályo-
zást az Ausztriával való gazdasági viszonyok.

A külföldi szerződések dolgában a III.
czikkely l l . szakasza az irányadó.

Kimarad az uj javaslatnak 5. szakaszá-
ból az a klauzula, amelyik a szerződéses vi-
szonyt 1903-on tul önmüködőleg fentartja. Ha
1903. év végeig az uj viszony nem lenne ren-
dezhető, akkor a viszony még egy évig ér-
vényben marad. A lejáró, nemzetközi szerző-
dések hatálya ez esetben szintén fentartatik
egy évre; önként értetődvén, hogy csak abban
az esetben, ha ahhoz a másik fél is, hozzájárul.

Az önálló vámterület joga biztosittassék,
amiből azonban még nem következik, hogy
Magyarország a gazdasági szakítás terére
lépne Ausztriával.

A miniszterelnök, ki Széll Kálmán után
jött a Házba, meglepetten látta, hogy a kor-
mánypárt egy része deprimálva, a másik része
pedig felhevülve, idegesen tárgyalja a bécsi
megállapodásokat. A miniszterelnök, értesülve
a különböző verziókról, magához hivatta a párt
fő embereit és megnyugtatta öket, hogy semmi
se történt, ami a szabadelvü pártot teljesen
ki nem elégíthetné, és hangsulyozta, hogy
minden ami történni fog, az' ő teljes hozzá-
járulásával és a párt teljes integritásának
megőrzésével fog megtörténni.

A miniszterelnök késöbb a disszidensek
vezéreivel közölte, hogy délután közölni fogja
velük a bécsi megállapodásokat, melyek hol-
nap már az. ellenzéki pártok vezéreinek is tu-
domására fognak hozatni.

kasznár révésznek. Kapott szegényfeje a so-
vány hivatalon, mert a télen, özvegyen ma-
radt serdülő Zsófi leányával. Még jégdarabok
uszkáltak a Kőrösön, mikor beköltöztödtek a
tulparti kis viskóba. De tavaszodban, olyan
szép lett minden a part mentén. A bóbiskáló
tarka virágok szeliden simogatták meg a
Zsófi takaros kis lábait, ha köztük fatkározott
Miért ne szerették volna ezt az árva gyer-
meket? Fűszál a fűszálhoz hozzásímul,
virág a virágtól nem fordulhat el.

Ha napnyugtával lehevert közibük a
leány s dudorászní kezdett, bólintgatott feléje
az estike és ölébe hajlott az ezerjóul álomra,
csukott kelyhe.

A révész is gyorsan, beletanult a mester-
ségébe. Nem nagy müvészet kell ahhoz, csu-
pán akarat. A parton erröl is, arról is vaskos
czölöp van a földbe verve, ezeket kifeszitett
erős sodronykötél füzi össze a viz fölött. A
kötél feljebb is feszíthető, lejebb is ereszt-
hető, amint azt az apály vagy dagály megkö-
veteli. Már most ha valaki át akar menni a
túlpartra, egyet kiált:

— Holla, hé !
Erre a révész, már mint Vakarcs uram,

föllép az eloldott csolnak orrára és a sodrony-
kötélbe kapaszkodva, annak rendje szerint át-

símitja, meg vissza a csolnakok Ezt az utat
megteszi napjában számtalanszor.

Kocsízörgés közeledik most az ország-
utról. Ejh, hajh! de büszkén kapkodja a lábát
az a két pej csikó, vajjon Hé lehet?

Zuba Jankó hamar megadja a választ:
— Jön a kasznár ur. (És igen alattomos

hangon egyebet is szól.) Kutyául tud bánni az
emberekkel.

A kompnál megáll a kocsi s mialatt a
kasznár a viz felé lépked, a kocsis a szélma-
lom irányába jártatni viszi a két lovat.

Magas, szikár, javakorabeli ember a kasz-
nár, fürkésző apró szemeiből szigoruság tüze
villan ki. A járásán is meglátszik, hogy pa-
rancs-osztogatáshoz van szokva. Igaza lesz
Zuba Jankónak.
Ni csak! jöttére, hogy megborzongtak

hirtelen a borókagallyak, mintha valami ide-
tévedt kóbori szél csapott volna közéjük.
Hallga! hogy vísongnak a jámbor ludak oda-
lenn és nyujtott nyakkal, összekuszált sorban,
riadozva lépkednek ki a part szélére, hogy
tovább álljanak. Hangos gágogásukat szinte
érteni lehet:

— Hess! csunya kasznár, hess! Mit
akarsz már itt megint?

Vakarcs Péter odaát észreveszi a nagy-

ságos urat, rá is lépett már a csolnak orrára.
Gyors tempóban közeledik az innenső part-
hoz. A kasznár csolnakba ül és indulnak
vissza.

Lám, milyen szépen tud dolgozni az öreg
révész, ha a gazdáját kell átszállitani. Gyönyö-
rüség azt nézni. Ahogy szétterpesztett lábak-
kal szilárdan áll a csolnakon, kezeivel a kö-
télbe markolva, felső teste előre görnyed,
hozzáhajlitja, a fejét is, ugy sodorintja végig
ujjai közt a kötelet, érzéssel, odaadással,
mintha csak valami hangszer hurját pengetné,

pityegtetné.
Pedig, ha sejtené szegény öreg révész,

hogy milyen mérges kigyót melenget, de ki-
rugná lábai alól azt a rongy csolnakot, hogy
széthullanának az összetákolt deszkadaraboks
belefordulna ő is, a kasznár is a vizgyürübe,
ami körültük apró hullámokat fodroz a fel-
szinre.

Alig lépnek ki a partra, rövid, durva pa-
rancsszók hangzanak fel:

—' A nagy kompot rendbe hozni I Estére
kész legyen, különben elcsapom kendet, vén
dologkerülő!

A száraz bokrok közt igyekezve elől
megy a révész, utána — a visító felé vigyázva

- a kasznár. Még utközben is szidja az öre-
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(Értekezlet a miniszterelnöknél.)

Szilágyi Dezsö, gróf Csáky Albin és
gróf Andrássy Gyula országos képviselők ma
délután öt órakor megjelentek a miniszter-
elnökségben, ahol a kormány ott jelenlévő
tagjai, névszerint báró Bánffy Dezsö miniszter-
elnők, báró Fejérváry Géza honvédelmi mi-
niszter és Lukács László pénzügyminiszter
átadták nekik a kormány válaszát az egyesült
ellenzék részéről a kormánynyal szombaton
közölt kívánságokra. A kilépettek vezérei e
választ az ellenzék megbízottaihoz fogják
juttatni.

Szilágyi és társai még az este folyamán
értesitettek az ellenzéki pártok vezéreit, hogy
holnap közölni óhajtják velük a kormány ujabb
üzenetét. E czélból a pártközi értekezlet hol-
nap ismét összeül, és valószinü, hogy már
csütörtökön a kormánynak meg is adják a
választ

(Párthangulatok.)
Az összes politikai pártkörökben igen

élénken tárgyalták a mai eseményeket. A sza-
badelvü pártban az a felfogás uralkodott, hogy
a bécsi elhatározásokkal mi sem változott;
mások azt a véleményt nyilvánitották, hogy a
békét czélzó törekvések sikerrel kecsegtetnek.
Elterjedt hirek szerint az ellenzék a házsza-
bályok revíziója dolgában konczessziókra lesz
hajlandó, melyek a kormánynak is lehetövé
fogják tenni a közeledést. Széll Kálmán bécsi
audencziájára nézve azt beszélték különben,
hogy a szabadelvü párt egy részében aggályok
merültek fel arra a pontozatra nézve, amely
arról az esetről intézkedik, ha nem sikerülne
az önálló rendelkezésen alapuló kiegyezés
megujitását 1903. év végeig keresztül vinni.
Ezeknek az aggályoknak Széll Kálmán is adott
kifejezést. Ennek következtében Bánffy minisz-
terelnök felterjesztésére Széll Kálmán képvi-
selö meghivást kapott, hogy a korona eiőtt
ezt az álláspontot fejtse ki. Miután az aggá-
lyok szétoszlatását czélzó módositás legfelsőbb
helyen helybenhagyatott, ennélfogva Széll
Kálmán a miniszterelnök törekvését a hely-
zet szanálására közremüködésével szintén tá-
mogatni fogja.

Az ellenzéki klubokban az ujabb ese-
ményeket nagy megnyugvással tárgyalták és
remélik, hogy a Széli akcziója siettetni fogja
a kibontakozást, melyet minden párt komolyan
óhajt. Mindenütt az a vélemény uralkodik,
hogy a hajlandóság; nagy a békére és ha a

kiegyezés és a házszabály késdésére meg lehet
találni a megállapodás formuláját, akkor kész
a béke, mert a két kérdésen kivül minden
stipuláczió- alárendelt.

(Bécsi hírek.)
A "Neue Freie Presse" mai estilapjának if-

jak Budaptsről:
Budapesten a politikai körökben igen

nagy horderejűnek tartják Széll Kálmán bocsi
utját. Széll Kálmán Bécsböl azt a megbizást
hozta magárai, hogy Bánffy oldala mellett az
ellenzékkel, a disszidensek közvetitése mellett
folytassa a. tárgyalásokat és hasson oda, hogy
az ellenzék ujabb követeléseket na támasz-
szon. A bécsi ut folyományának tekinthető,
hogy Széll Kálmán a mai nap folyamán a
nemzeti párt tagjaival folytatott tárgyalásokat
és jelentést tett nekik bécsi utjáról. Azt vár-
ják itt, hogy az ellenzék elejti azon álláspontját,
hogy ennek a kormánynak semmit sem szavaz
meg. Kivánják az ellenzéktél, hogy a budget-
provizoriumot, a hathavi kiegyezési provizó-
ríumot Ausztriával, a horvát kiegyezést és az
ujonczozási provizóriumot minden körülmények
között a jelenlegi kormánynak szavazza meg,
hogy Bánffynak ezáltal lehetséges legyen al-
kalmas időben visszavonulnia. A kompromisz-
szum többi kérdéseinek rendezése már Bánffy
utódjának maradna fenn. Ugyancsak a lap azt
is irja, hogy a tárgyalások a jövő héten befe-
jeződnek. Ezen tárgyalások csak akkor fognak
megszakittatni, ha az ellenzék a mellékkérdé-
sek feltevése által, mint amilyen kérdéses a
választási reform és az inkompatibilitás, a tár-
gyalásokat megnehezítené.

(Lemondási hirek.)

Valamely börzemanöver folytán hire ment
ma, hogy báró Bánffy beadta a lemondását. A
hirnek semmi alapja sem volt, daczára ennek
országszerte elterjedt és mindenütt nagy szen-
zácziót keltett. Ez okozta, hogy a délután fo-
lyamán hivatalosan is kijelentették, hogy a
miniszterelnők lemondásáról terjesztett hirek
teljesen alaptalanok.

Prognózis.
Ma ismét felfelé menő tendencziát mu-

tatott a békére való hajlandóság. Ez okozza,
hogy a békekilátások ismét megjavultak;

Békekilátások:
Tagnap Ma

(január 23.) (január 24.)
25°/o

, mig csak leérnek a holt Körös leapadt
völgyébe, ahol néhány ember már faragcsál a
nagyobbik hajó bordáján. A rávesz is hozzá-
lát a dologhoz, fáj neki a szidás, a méltatlan
bánásmód, de nem tehet ellene semmit. Üti,
veri, kopácsolja a czölöpszegeket, gyalulja,

illesztgeti a deszkákat odaadó fáradozással,
mert ugy hiszi, hogy még mindig a háta mö-
gött ügyel reá a nagyságos ar.

Nincs már az körülted jó ember, hanem
itt hagyta maga helyett az ördögöt, hogy be-
tömje a füleidet s elkápráztassa a szemeidet.
Ha most megfordulnál s a bokrok közt el-
látnál kis kunyhódig, bizony marokra szoríta-
nád a fejsze nyelét s oda sujtanál vele ahhoz
á kemény legényhez, alá lepni jött a vis-
kódba, kincset tud rabolni a szegénységed-
ből is.

Dehogy látsz odáig, dehogy látsz. Gyön-
gék már a te öreg szemeid, sugarai nem ké-
pesek behatolni a sötétségbe.

A kunyhóra, szomoru füzgallyak bo-
rainak jobbról is, balról is, azok csaknem
elfödik a kasznár alakját Egy vékony, gyönge
hajtás ráhajlik a férfi széles mellére. Susog
valamit szomorubban, szerelmesebben mint a
többiek, mert szinte odanőtt, odaforrott
hozzá, mint a tölgyhöz az iszalag. Nem tud

leszakadni róla, nem tud kibontakozni a forró
ölelésből. Meleg, bóditó csókokat érez az ar-
czán, lecsukódott szép szemein, a hajszálak
között, melyek homlokán bizseregnek.

Ne nyilj meg, kis gunynó ajtaja, ne en-
gedd, hogy átlépje mocsoktalan küszöbödet
a gyalázat, ébredj fől esti szél és viharrá fu-
vódva, szakitsd le a viskó fedelét. Merre szé-
ledtetek el pehely tollú gágogó ludak, most
röpködnétek, most zajongnátok, kiáltnátok tele
az öreg révész süket fülét, hogy rabolja a
gazda a szolgája kertjét, letöri egyetlen feslő
rózsaszálát. -

Nem halljátok odabentről az elfojtott
zokogás keserves sóhajtásait? Szegény Zsófi
sir ott, mindenét siratja.

Nem felel erre senki sem.
A kompnál valaki csolnakra áll, a tul-

partra siklik, utána gazdátlanul uszkál a vizen
a csolnak.

A holt Körös-ág völgyéből idekoppan
tompán az öreg révésznek egy-egy fejszecsa-
pása. Távolabbról, az uradalmi kastély jege-
nyefáiról varjucsapat rebbent fől, itt szállin-
góznak tovább a nyomorult kis viskó felett.

Hujh! csuf fekete madarak, de förtel-
mes rekedt hangotok van !

Lovász János,

A mai ülés
(Az országgyülésből.)

Meg van a béke . . . Széll Kálmán meg-
jött . , , ő fog tárgyalni az ellenzékkel . . . In-

kompatibilitásokat fogunk bejelenteni . . , Nem
hagyjuk magunkat , . ,

A dialógusok nagy chaoszából ily töredékele
voltak hallhatók a mai ülés elején, mely csakugy
indult mint, a többi. Fogyóban lévén a napirendre
már kitüzött névszerinti szavazások sorozata, gon-
dolkozni kellett ujakról. Énnek módját megtalálták,
hamarosan a jegyzőkönyvi módositásokkal. Szalay
Károly adta be az elsőt. Reiter Károly neve mellé
azt kivánta megörökittetni, hogy a nagy vizszabá-
lyozási kapaczitás „magyar-óvári képviselö." De
az öreg Madarász, aki igen hü őro a parlamenti
tanácskozás rendjének, hamarosan kijelentette,
hogy . egy ilyen inditványt a Ház már el-
vetett, ez tehát már nem tárgyalható. Szalay,
rezignáltán leült, helyette azonban felállt
Ivánka Oszkár, aki sietett két stilisztikai mó-
dositványt a jegyzőkönyvhez benyujtani. Ezt a,
kettőt — miután még „noch nie da gewesen"-
eknek bizonyultak, az elnök annak idején napi-
rendre fogja kitüzni. Most aztán Rakovszky István
a házszabályokhoz kért szót, de az elnök ezt meg-
tagadta tőle, mert mig a jegyzőkönyv nincs hite-
lesítve, beszélni nem lehet. Rakovszky ebbe bele-
nyugodott és várt. Várt, mig az. Ivánka módositásai
el voltak vetve. Megelőzte őt azonban Wlassics
Gyula közoktatásügyi miniszter, ki a nyugdijaiaprói
szoló jelentését beterjesztette. Most aztán fölkellte-
tett Rakovszky István és elmondhatta a maga
viczczét. A „Magyar Ujság" tegnapi számában
megjelent ellenzéki inkompatibilitásokat jelentette
be. Ezek:

Polónyi Géza, aki a belvárosi Sas-kör igazga-
tósági tagja, Ivánka Oszkár, a budapesti Tattersal
igazgatósági tagja, Holló Lajos, Meszlény Lajos és
Szluha István, a Magyarország hirlap-részvénytár-
saság tagja, gróf Eszterházy Mihály, a Tattersal
igazgatóságának tagja, Gullner Gyula és Horánszky
Nándor a kisbirtokosok országos földhitelintézeté-
nek igazgatósági tagjai. Ezek az ellenzéki össze-
férhetetlenek. Igaz, hogy az ő neheztelt állásuk az
1879. XXXIX. törvényczikk 5-ik szakasza szerint
a képviselői állással igen is összeférhető, még is
megteszi a bejelentést, azon kijelentés kapcsán, •
hogy holnap a kormánypárti képviselők ellen fogja
az inkompatibilis eseteket bejelenteni.

Ezt a tréfát folytatta aztán Saághy Gyula
ki saját maga ellen jelentett be összeférhetetlen-
séget, mert ő a pozsony-szerdahelyi vasut igazgat-
tóságának tagja.

Mind a két bejelentést az elnök az őssze-
férhetetlenségi bizottsághoz utasitotta.

Erre aztán ismét lehetett folytatni a névsze-
rinti szavazásokat. Biró Lajos napirend előtti fel-
szólalásáról volt szó. Persze, hogy nem enged-
ték meg.

Amire az ülés véget ért, ismét hallam
lehetett:

.. . Meglesz a béke, Széll Kálmán
megint elutazott . . .

KÜLFÖLD.
Az osztrák kompromisszum-tárgyalások

Bécsi tudósitónk jelenti telefonon: A megin-
ditandó kompromisszum-tárgyalásokról a jobb-
oldali képviselők nagyon szkeptikusan nyilat-
koznak. Képviselői körökben biztosra (...)
hogy a magyar parlamenti béke létrejön, mert
az osztrák kormány elnapolja a Reich(...)
és a 14. szakasz alapján életbe lépteti a ki-
egyézési javaslatok rendelkezéseit. Ezután par-
lamenten kívül tárgyal a nénietekkel. A csehek
ebbe beleegyeznek, ha számukra a kormány
megígéri azt, hogy a 14. szakasz alapján ideig-
lenes törvényben biztositja az eddigi „nyelvi
vívmányaikat". A német ellenzék mar most
azon van, hogy a német nemzetikivánságokat
formulázza, hogy a tárgyalások alapját előre
meghatározott követelmények képezzék.
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A világbéke.

Az a körlevél, amelyet gróf
külügyminiszter a hatalmak pétervári képvi-
selőihez a leszerelés tárgyában intézet, a kö-
vetkezőkép szól:

Pétervár, 1688. deczember 30.
Midőn felséges parancsolom augusztus

nőnapban megbizott, hogy azoknál a kormá-
nyoknál, amelyeknek Pétervárott képviselőik
vannak, olyan konferencziának összeülését in-
ditványozzam, amely hivatva lesz kipuhatolni
a leghatásosabb eszközöket, amelyek va-
lamennyi népnek a reális és tartós béke
jótéteményeit biztosítják és mindenekelőtt
határt szabni a jelenlegi fegyverkezések
egyre nagyobb fejlődésének, ugy látszott,
hogy semmi sem áll utjában e humánus terv
előbb vagy utóbb való végrehajtásának. Az az
előzékeny fogadtatás, amelyben a császári
kormánynak ez a lépése csaknem valamennyi
hatalomnál részesült, ezt a felfogást csak
igazolta. A császári kormány, a legtöbb kor-
mány hozzájárulási nyilatkozatának rokon-
szenves kifejezéseit méltatva, élénk megnyug-
vással látta a legmelegebb hozzájárulás nyi-
latkozatait, amelyeket hozzá intéztek és
a társadalom minden osztályából, a föld min-
den pontjáról hozzá intéznek. Daczára an-
nak az erős áramlatnak, amely a közvélemény-
ben az általános béke eszméje javára érvé-
nyesült, a politikai látóhatár képe az utóbbi

.időben lényegesen megváltozott. Több hata-
lom uj fegyverkezéshez látott és igyekszik ka-
tonai haderejét még inkább megerősíteni Te-
kintettel erre a bizonytalan helyzetre, indíttatva
érezhettük volna magunkat annak a kérdésnek
a fölvetésére, hogy czélszerünek fogják-e
taláni a hatalmak ebben a pillanatban a szep-
tember 12-iki körlevélben foglalt eszméknem-
zetközi tárgyalását. Abban a reményben azon-
ban, hogy a zavar elemeit, amelyek a politi-
kai köröket mozgatják, nemsokára nyugodtabb
hajlamok fogják fölváltani, amelyek kedvezők
lehetnek a javasolt értekezlet eredményére
nézve: a császári kormány abban a nézetben
van, hogy lehetséges volna már most előzetes
eszmecserét kezdeni a hatalmak között oly
czélból, hogy :

a) haladéktalanul megtaláltassanak azok
az eszközök, amelyek határt szabhatnak a
szárazföldi és tengeri fegyverkezés egyre na-
gyobb fejlődésének, ami olyan kérdés, amely-
nek megoldása e fegyverkezések legujabb ki-
terjesztésére való tekintettel egyre sürgő-
sebbé válik;

b) hogy előkészíttessenek a módozatok
annak a tárgyalására, miként volna lehetséges
fegyveres összeütközéseknek elejét venni azok-
kal a békés eszközökkel, amelyekkel a nem-
zetközi diplomáczia rendelkezhetik, ha a ha-
talmak a jelen pillanatot kedvezőnek találnák
konferenczia összeülésére.

Bizonyára hasznos volna, ha a kormá-
nyok között előzetes megegyezés jönne létre,
e munkálatok programmjára nézve.

A konferenczia kebelében nemzetközi
tárgyalás alá. terjesztendő tárgyak, általános
vonásokban, következőkép volnának összefog-
lalhatók:

1. Olyan megegyezés, amely a száraz-
földi és tengeri haderők jelenlegi tényleges
állapotának és az erre vonatkozó hadügyi költ-
ségvetésnek bizonyos meghatározott időre való
változatlanságát mondja ki és előzetes tanul-
mányozása azoknak az utaknak, amelyeken jö-
vőre a tényleges létszám és az emlitett költ-
ségvetés leszállitása elérhető volna.

2. Tilalom az ellen, hogy a hadseregek-
ben és hajóhadakban bármily uj lövőfegyverek
és uj robbanóanyagok alkalmaztassanak és
hogy a már alkalmazásban lévő robbantó lö-
vedékek a fegyvereknél és ágyuknál tovább is
használtassanak.

3. Tilalom az ellen, hogy a már meg-
lévő borzasztó hatásu robbanóanyagok száraz-
földi háboruban használtassanak és az el-
len, hogy bármily nemü lövedékeket vagy
robbanó anyagokat léghajóról vagy más mó-
don használjanak.

4. Tilalom az ellen, hogy tengeri hábo-
rukban tenger alatt járó torpedónaszádokat
vagy buvárcsolnakokat, vagy hasonló pusztitó
eszközöket használjanak és annak a kötele-
zettségnek a kimondása, hogy jövöre nem
fognak zuzóhajókat épiteni

5. Az 1864-iki genfi egyezmény rendel-
kezéseinek alkalmazása a tengeri háborúkra
az 1868-íki pótczikk alapján.

6. Kimondandó, hogy a tengeri csaták
alatt és után a hajótöröttek megmentésével
foglalkozó hajók és sajkák semlegesek.

7. Az 1874-iki brüsszeli konferenczián a
háború törvényei és szokásai tárgyában kidol-
gozott és máig jóvá nem hagyott nyilatkozat
revíziója; elvi elfogadása a közvetítés czéljá-
ból való jő szolgálatok felhasználásának és fa-
kultatív választott bíróságoknak erre alkalmas
esetekben oly czélból, hogy a nemzetek fegy-
veres összeütközései megakadályoztassanak;
megegyezés a választott biróságok alkalmazá-
sának módjára nézve és egyöntetű gyakorlat
megállapitása.

Természetes, hogy mindazok a kérdé-
sek, amelyek az államok politikai viszonyaira
és a szerződésékben megállapitott tényállásra
vonatkoznak, valamint általában azok a kérdé-
sek, amelyek nem tartoznak közvetlenül a
kabinetek részéről elfogadott programm kere-
tébe, az értekezlet tárgyalásaiból kizárandók
lesznek.

Amidőn kérem, hogy e közleményre
nézve kormányától utasitásokat szerezzen, ké-
rem egyuttal, adja tudomására kormányának,
hogy felséges uram, az orosz czár ő felsége,
a nagy ügy érdekében, amelyet különösen szi-
vén visel, előnyösnek tartaná, ha az értekez-
let nem valamelyik nagyhatalom fővárosában
ülne össze, ahol sok politikai érdek találkozik,
amely talán visszahatna a föld minden népét
egyaránt érdeklő munka menetére.

Bécs, január 24.
A nemzetközi parlamenti békeszövetség

osztrák tagjainak egy csoportja ma gyülést
tartott. A gyülést báró Pírquet vezette, aki
jelentést tett a mult év szeptember havában
Brüsszelben tartott nemzetközi értekezletről.
Azután azzal a kérdéssel foglalkoztak, hogy
hozzanak-e valamely határozatot a czár mani-
fesztuma alapján, továbbá, hogy mi lesz a
teendő, ha az Angliában alakult küldöttség
Parison és Rómán át Bécsbe érkezik, hogy
azután számban megerősödve Pétervárra utaz-
zék a czár üdvözlésére. Hosszabb vita után
elfogadták Kramarznak következő inditványát:

Az urakházának tagjait felhívják, hbgy csat-
lakozzanak a képviselőház csoportjához;

a csoport közelebb ismét gyülést tart és az
elnökség előterjesztése alapján határozatot hoz;

a csoport tagjait felszólítják, hogy klubjaik-
ban terjesszék a béke eszméjét.

Azonkivül elfogadták Rozkowski-nak a
Londonból Bécsbe érkező küldöttség üdvöz-
lésére vonatkozó inditványát és Kaftan-nak
azt az indítványát, hogy a csoport hasson
oda, hogy a legközelebbi delegáczió foglal-
kozzék a választott biróságok és a béke kér-
déseivel.

TÁVIRATOK.
A horvát országgyülésből.

Zágráb, január 24. A horvát országgyülés
inai ülésén Popovics Vazul tüzetesen polemizál
Amrus fejtegetéseivel és rámutat arra, hogy az
utolsó 15 esztendő haladása eléggé bizonyitja,
hogy azokat a pontokat, amelyeket Amrus pro-
grammja tartalmaz, a bán már régen végre-
hajtotta,

A szónok azután a legmelegebben ajánlja az
országos közoktatási tanács behozatalát. Megrójja,
hogy a tanítónők képzése apáczákra van bizva,
akiknek vallásosságát tiszteli, de azok, akik le-
mondtak a világról, nem lehetnek nevelői a tanító-
nőknek, akiknek az a hivatásuk, hogy a világban
működjenek. (Ellentmondás bakói. Közbekiáltások:
Ez a vallási türelmetlenség \) Én ellenzem azt is,
hogy a jezsuiták bejöjjenek az országba, hogy ifjú-
ságunkat neveljék, mert ök a vallási türelmetlen-
ség terjesztői. (Amrus közbekiált: Ez sérti a mi
vallásos érzületünket!) Nézzék csak meg a jezsuita
nevelés eredményét Eszéken és Pozsegában. (Vrba-
nicz közbekiált: Pliverics is a jezsuitáknál volt
pedig ő már csak elég jó I)

Modrusan (koalicziós) felvilágositást követel
Starcsevics Dávidtól, amiért a koaliczióból kilé-
pett és védelmébe veszi az Obzor-pártot Starcse-
vics szemrehányásai ellen. Végül kijelenti, hogy
csak egy nagy, szabad Horvátországban valósit-
hatná meg a nemzet ideáljait; ennek azonban a
dualizmus áll utjában, amely különben minden
izében recseg. Minthogy a jogpárt ezt a dualiz-
must perhorreszkálja, a költségvetést nem fo-
gadja el,

A Reichsrath ülése.
Bécs, január 24. A képviselőház mai ülése

tizenkettedfél órakor nyilt meg s a benyujtott in-
terpellácziók és inditványok fölolvasásával kezdő-
dött. A bemutatott inditványok közt volt Wolf
Schönerer és társainak az az inditványa, hogy
Ruber igazságügyminisztert helyezzék vád alá.
mert a reichenbergi járásbiróságnál egy tárgyalásba
belevontak egy cseh laikus birót.

Több apró ügy után a Ház elvetette névsze-
rinti szavazás utján Nowáknak azt az inditványát,
hogy egy kérvényt, amelyet a nyelvrendeletek el-
törlése iránt nyujtottak be, teljes szövegében fel-
olvassanak, mire az ülést bezárták. A legközelebbi
ülés pénteken lesz.

A belga miniszterválság
Brüsszel, január 24. A hivatalos lap

közli .azokat a kéziratokat, amelyekben a ki-
rály elfogadja De Smet de Nayer és Nyssens
miniszterek lemondását. Egyidejüleg közli a
Hivatalos lap, hogy pénzügyminiszterré Liebaert
képviselőt, ipar- és közmunkaügyi miniszterré
Cooremann szenátort nevezte ki a király. Da
Smet de Nayer-t államminiszterré nevezték ki.

A porosz képviselők ülése.
Berlin, január 24. A képviselőház ma foly-

tatta a költségvetés tárgyalását.
Báró Zedlitz (szabad-konzervatív) azt han-

goztatja, hogy pártja mindenkor támogatni fogja
a kormányt, ha erővel és energiával száll szembe
azokkal a törekvésekkel, amelyek a monarkia
egyes részeinek elszakitására irányulnak.

Motty (lengyel) konstatálja, hogy a porosz
kormány a népképviselet szine előtt nyiltan beis-
merte, hogy az alattvalók egyrészével harczban
áll. Konstatálja ezt nemcsak az ország, hanem az
egész müvelt világ szine előtt.

Staudy (konzervativ) azt válaszolja Motty-
nak, hogy amig a lengyelek föntartás nélkül el nem
ismerik Poroszországhoz való hozzátartozásukat,
addig nincs joguk csudálkozni azon, hogy nem
biznak bennük.

Miquel pénzügyminiszter azt mondja, hogy a
lengyel anyanyelv kiirtására senki sem gondol. A
kétnyelvűség a határszélen gazdásági szempontból
nagyon előnyös s jó volna, ha az odavaló németek
lengyelül is tudnának. Poroszország azonban in-
kább feláldozza utolsó csepp vérét, semhogy meg-
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türje, hogy azok a részek idegen uralom alá ke-
rüljenek.

Richter (szabadelvü párti) még egyszer szóba
hozza a kiutasításokat és azt mondja, hogy ha
ezeknek a rendszabályoknak a szándékolt czéllal
ellenkező eredményűk lesz, az általok okozott
anyagi kár annál sulyosabb megítélés alá esik.
Olyan erős birodalom, mint a német, bizony egyen-
jogúságban és igazságban részesíthetné azt a ke-
vés dánt és lengyelt. Hogy hová vezet az, ba a
ház egyik oldala a nemzeti érzület hiányát vetheti
szemére a másiknak, azt látjuk más parlamen-
tekben.

Ezután a költségvetést a költségvetési bizott-
sághoz utasították.

Vilmos császár Hannoverben.
Berlin; január 24. Vilmos császár ma reggel

Hannoverbe utazott.
Hannover, január 24. A német lapokban

a császár itteni tartózkodásáról nyugtalanitó
hirek jelentek meg. Arról beszéltek e lapok,
hogy a császár a hannoveri csapatok külön-
állását nem fogja elismerni, ami a lakosság
köreiben visszatetszést szülne. A német csá-
szár ma nagy díszszemlét tartott a hannoveri
csapatok felett, amely alkalommal ezeketa hi-
reket maga a császár czáfolta meg. A csapa-
tok előtt ugyanis a császár hadiparancsát ol-
vasták fel, amelyben kijelenti, hogy a hanno-
veri ezredeket a régi porosz-hannoveri ezre-
dek "egyenes utódainak" tekinti. Számos tisz-
tet érdemrendekkel tüntetett ki. A császár be-
szédei intézett a katonákhoz, amelyben körül-
belől ezeket mondta :

„Nagy Frigyes születésnapjának évfor-
dulóját választottam ezen ünnep megtartá-
sára, hogy a régi hadsereg és az uj had-
testek azonosságára utaljak ezzel. Remélem,

hogy a jövőben ép ugy megtesznek minden
tőlük telhetöt, mint a multban."

Hannover, január* 24. A mai ebéden Vilmos
császár az ezredek tisztjeihez és tiszti-küldöttsé-
geihez a következő beszédet intézte: -

"A mai napot, Nagy Frigyes születése
napját, választottam arra, hogy a X. hadtest-
tel uj életre keltsen a hannoveri hadsereg
diesöségteljes tetteit, mert százada leg-
nagyobb hadvezérének vezetése alatt, a
hannoveri hadseregnek is - alkalma volt
tábori jelvényeire a. győzelmi babért kivívni.
A mundeni és cseléldi felejthetetlen napok"
ékesen szoló hirdetői ennék. A X. hadtest az
1870—71-ikí dicsőséges háboruban, ~ valamint
később, a béke idején,különösen, pedig á
mult esztendöben, mikor szemlét tartottam fe-
lette, kitünő magatartásával zálogát adta ne-
kem, hogy a hannoveri hadsereg dicső" tradi-
czióinak hü ore lesz. Különösen dzsidás-ezre-
demtől várom el, hogy azok a nagy megtisz-
teltetések, amelyekkel ma elhalmoztam árra
fogják sarkalni, hogy magatartásával különösen
kitüntesse magát. Á régi, volt bajtársak ezen-
tul a X. hadtest ezredeiben otthont fognak
találni maguknak és fiaiknak. A hannoveri fiuk
sohasem lankadó hőségének kitünö szellemét
esek az ezredek örök időkig meg fogják őrizni
és ápolni.

Belga kamara.
Brüsszel, január 24. A kamara mai ülésén ,

Van Den Tere Boon miniszterelnök mondá, hogy
azért volt szükség egy uj kormányra, mert a régi
kormány nem tudta volna keresztülvinni a válasz-
tási törvény reformját. A kormány elődje politi-
káját követi. A választási törvényjavaslatot legkö-
zelebb benyujtja a kormány.

L o r a n d szocziálista azt hozza fel, hogy a
kormány megalakitásánál csak a király akarata
volt dőntő, a többséget ügyeimen kiről hagyták.

A miniszterelnök ezt a vádat visszautasitja.
A kamara elnöke le akar mondani állásáról. A
többség kebelében szakadás állott be.

Eritrea.
Róma, január 24. A Slefani-ügynökségnek

jelentik Masssauából, hogy a tigrei vezérek vissza-
térnek hazájukba.

A Dreyfus-pör revíziója.

Páris, január 24. A .Figaro* szerint
Walsin-Esterházy a semmitőszék előtt kijelen-
tette, hogy kivánja, hogy vallomása köztudo-
másra jusson s igy megtudjak, milyen szere-
pet játszott ö ebben az. ügyben.

Páris, január 24. A "Gaulois" szerint
Walsin-Esterházy vallomástétele elött a dos-
sier közlését kérte. A „Libre Parole" jelenti,
hogy Walsin-Esterházy a lap egyik munka-
társa elött kijelentette, hogy tegnapi vallo-
mása a vezérkarhoz valo viszonyára vonatko-
zott, ma pedig Schwarzkoppenhez való viszo-
nyáról fog vallomást tenni. A „Journal" meg-
interviewoltatta Mercier volt hadügyminisztert,
aki ez alkalommal főntartotta azon állítását,
hogy Walsin-Esterházy t soha nem hatalmazta
föl viszontkémkedésre. Walsin-Esterházy meg-
bízás nélkül cselekedett. Ugyanez a lap közli
továbbá, hogy Mercier ujra hangoztatta Drey-
fns bűnösségéről való meggyőződését.

Páris, január 24. Az igazságügyi palota
folyosóján kósza hírként beszélik, hogy Mazeau
semmitőszéki elsö elnöknek Beaurepaire állí-
tásai tárgyában meginditott vizsgálata a vizs-
gálat alá helyezett bírákra nézve kedvezőtle-
nül: alakul. Azt mondják, hogy a Mazeau el-
nökből és a semmitőszék két legidősebb birá-
jából álló vizsgálóbizottság, ugy látszik, szigo-
ruan itélte meg azokat a szavakat, amelyeket
ezek a birák használtak. A bizottság a vizs-
gálat befejeztével jelentést fog tenni az igaz-
ságügyminiszternél. ,

Esterházy ma folytatta vallomását a sem-
mitőszék előtt.

A s z e r b t r ó n b e s z é d .
Belgrád, január 24. A trónbeszéd, amelylyel

a szkupstina ülésszakát tegnap ünnepiesen" bezár-
tak, hazafiasnak, refomátorinak és üdvösnek
mondja a szkupstina működését s konstatálja,
hogy a pártviszály az országban megszünt és a
kormány és a népképviselet gondoskodott az állam
pénzügyeinek rendezéséről és gyarapításáról. A
közgazdaság fejlesztése terén is üdvös intézkedé-
sek történtek. A kulturális téren alkotott reformok
és a vasuti törvény Szerbiát ugy. gazdasági, mint
kulturális tekintetben hatalmasan fogják gyarapí-
tani és fejlesztem. A Romániával való vasuti
összeköttetés uj lendületet fog adni Szerbia keres-
kedelmének. A hadsereg érdekében is sok történt,
ugy, hogy „a király- nyugodtan tekinthet a nemzet
jövője elé. A királynak gondja lesz ra, hogy a mai
állapot állandóvá legyen.

A német kanczellárválság.
Berlin, január 24. Illetékes helyről arról

biztosítják az itteni lapokat, hogy kanczellár-
válság nincs.

Orosz tisztek Bécsben.
Bécs, január 24. A király ma bucsukihallga-

áson fogadta az orosz tiszti küldöttséget. Ö fel-
segé ez alkalommal is a kexholmi gránátosezred
egyenruháját viselte az András-rend szalagjával.

Tudósok kitüntetése.

Berlin, január 24. A "Reiehsanzeiger"
jelenti, hogy Sehmoller és Joachim berlini ta-
nárokat a tudományokért és müvészetekért
való rend szavazóképes lovagjaivá neveztek ki.

Sándor király.
Belgrád, január 24. Sándor király, a minisz-

terekkel és kíséretével ideérkezett. A lakosság
nagyon lelkesen fogadta a királyt.

Porosz tisztek a török hadseregben.
r Konstantinápoly, január 24. Messmer-Saldner

és Rüdgich porosz századosokat instruktorukul-
szerződtették a tartományok csapatai számára.' A
két tiszt legközelebb ideérkezik.

HIREK.
A köpönyeg.

Pétervár, január 24.
Az általános lefegyverzés
Ügyében jelentik, hogy •
nemzetközi konferenczia
márczius elején lesi meg
Brüsszelben.

Hallottak önök az orosz bürokrácziáról? is-
merik önök ama nevezetes Akaki Akakievicsnek
esetét, a czimzetes irodaigazgatóét, aki egyetlen-
egy télikabátjának ellopatása után egy előkeld
állam tisztviselőt bizalmasan arra kér, hogy a rend-
örségnél az ügyét támogassa ? ! . . . A tábornoki
rangu tisztviselő — mint megírta egykor a keserü
Nyikolaj is, Gogol — ilyenformán förmed rá
Akakira i

— Mit akar maga velem? Adja be a kér-
vényét a 8-ik szám alatt, az iktatóban; onnan
majd átteszik a IV-ik ügyosztályba. A IV. ügyosz-
tályban ismét észrevévén a bizalmas jelleget, az
akta az elnöki iktatóba fog kerülni. Az elnöki
osztályban azután előterjesztést fog fogalmazni az
elnöki titkár s az ügyet elreferálja majd Nekem,
Vízkereszt után a harmadik hétfőn. Addig semmit
sem tehetek a köpönyegért. . .

. . . Hallottak önök az általános lefegyverzés
eszméjéről ? ! . . . Az eszme igén népszerü volt
és én komolyan hiszek benne, noha Gille de la
Tourette; a Charcot nagy tanitványa, Vesania paci-
ficatoriának hivja ezt a bitet. Egy borongó augusz-
tusi délutánon, midőn II. Miklós czár, a koronái
hipochonder, Matscherski herczegnek, a szent András
lovagnak a halálát tudta meg és mindjárt utána
mormolta az udvari babonát: „Egy szent-András
lovagot, aki meghal, mégkét másik követ abban
az évben"; e borongós augusztusi délutánon, mon-
dom, ö felsége az oroszok czárja áldozatot akart
hozni az Istenségnek. Nem tudni; miért nem jutott az

vezetendő keskenyvágányu vasut eszméje, hogy a
számüzötteknek ne kelljen 6000 kilométert gyalo-
golni huszonnyolcz fok hidegben és fölebb. Vagy
miért nem gondolt ő felsége a tjumeni gyüjtőfog-
házra, ahol a deportálásra várakozó filozófiai dok-
torok minden hat hónapban kapnak tiszta in-
get ? ! . . . Általában nem tudni, hogy miért ép
az gondol a világbékére, akinek van ötmillió ka-
tonája s miért nem inkább a sanmaricói köztársa-
sági elnök. Tény mindazonáltal, hogy II. Miklós
czár élete harminczadik évében a béke eszméjét
forgatta magában és igy szólt Muravievnek: .

— A világbékét akarom, segíts, Muraviev.
És Muraviev, a kanczellár, a birodalom elsö

bürokratája, igy felelt:
— A világbékét akarja felséged ? Felséged

keresi a köpönyeget ? . . Hja, akkor az aktát a
8-dik szám alatt kell beadni az iktatóban, ahol Tsche-
bojeff, a császári udvari tanácsos harminczhét év óta"
iktat, söt még a magánéletben is ezt teszi, mert
minden, ujszülött unokájának egy kék stampigliát
nyom *a hátára: „Érkezett 1898. augusztus 8. —
14. szám."T schebojefftől ismét az előadó állam-
tanácsos kezébe kerül majd az irás, aki át fogja
tenni a külügyi hivatalba. Ott pedig a protokoí-
Iista, a titkár és az al-államlitkár és általában a
többi Tschebojeffek elém fogják terjeszteni az
ügyet Vizkereszt után első vasárnapra. Akkor majd
én bátorkodom lépéseket tenni a köpönyegért . ' . .

Vízkereszt után (tessék 'megnézni a keleti
naptárt) ép most mult az elsö vasárnap és. gróf
Muraviev csakugyan már elintézte az ügyet: aköz-
benszóló végzés"-t hozott,, ahogy a bürokraták
mondják. (Nálunk a pénzügyi "hivatalokban „siber"-
nek hivják.) Ma pedig ujabb körlevelet ir,t a ha-
talmaknak. Brüsszelben, márcziusban lesz az első
tárgyalás a világbékéről, a köpönyegről. Hogy az-
tán mikor kerül meg? Akkor, mikor az Akaki
Akakievicsé.

Lapunk mai száma 16 oldal.

— Halálozások. Ma délután három órakor te-
mették el Isoz Sideon tanárt, aki évtizedek óla
müködik Budapesten mint a franczia nyelv és iro-
dalom tanára és akit a budapesti társadalom leg-
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előkelőbb köreiben kedveltek és tiszteltek. A buda-
pesti tudományegyetemen, a Ferencz József-nevelő-
intézetben, az Országos Sziniakadémiában. a Röser-
féle középkereskedelmi iskolában és más intézetek-
ben (azelött a hadapródiskolában is) tanított és
irodalmilag is müködött, nevezetesen a tanügyi
irodalom terén. A temetésére nagy számban jelen-
tek meg a résztvevők, akik zsufolásig töltötték meg
a gyászház tágas udvarát. Ott voltak többek között
Berzeviczy Albert valóságos belsö titkos tanácsos,
Erődi Béla tankerületi főigazgató, Hampel József
és Heinrich Gusztáv egyetemi tanárok, dr. Székely
Ferencz kuriai biró, Birnbaum Imre konzul, a
Ferencz József-intézet és a Röser-iskola tanárai és
növendékei és az elhunytnak sok más barátja és
pályatársa. Gergely Antal gyüjtőfogházi református
lelkész megkapó ékesszólással ecsetelte az elhunyt-
nak kiváló személyes tulajdonságait és a tanügy
terén szerzett érdemeit.

Özvegy Prokisch Ferenczné, született Fuchs-
loh Katalin, szabadkai háztulajdonosnő, huszon-
harmadikán Budapesten meghalt hatvamhétéves
korában. — Vághelyi János nyugalmazott irsai
plébános huszonharmadikán élte hetvenedik évé-
ben Irsán elhunyt. — Báró Mattencloit János fö-
ispáni titkár, tartalékos huszárhadnagy, élte har-
minczkettedik- évében Sajó-Udvarhelyen meghalt
hosszas betegség után. Bolttestét ma helyezték el
örök nyugalomra a családi sírboltban. — Fésüs
Mihály nyugalmazott müszaki tanácsos tegnap
éjjel meghalt. Az elhunyt hetven éves volt. Ma
temették.

— Porosz tisztek Iglón. Kassáról telegrafál-
ják, hogy Schwarzkoppen ezredes kíséretével ma
délután, miután az ottani helyőrség tisztikarától
szívélyes bucsut vett, 1 óra 15 perczkor Iglóra
utazott, hogy a kassai 34-ik háziezred Iglón állo-
másozó 4-ik zászlóalját meglátogassa. 6 óra 10
perczkor érkezett meg Iglóra, hol A m o n őrnagy
vezetése alatt a tisztikar ünnepélyesen fogadia.

— A branyiszkól csata évfordulója. Az eper-
jesi jogakadémia ifjusága ma egy gyűlésében nagy
lelkesedéssel emlékezett meg a branyiszkói csata
ötvenéves évfordulójáról. Az ott harczolt hősök
iránt érzett kegyeletet jegyzőkönyvének lapjain
örökitette meg. Az ifjuság elhatározta, hogy az
évforduló napján, folyó évi február hó ötödikén,
egy négytagu küldöttség fogja az ifjuság diszes
koszoruját a Branyiszko-hegy onnan emelt honvéd-
emléken elhelyezni.

— Árad a Duna. A földmivelésügyi minísz-
térium vízrajzi osztályához érkezett jelentések sze-
rint a Duna jelenleg Budapesttől lefelé árad, a
fővároson felül azonban apadásnak indult. A mai
vízmagasságok a következők: Schárűing 60, Passau
254, Linz 0, Stein 174, Bécs — 8 , Pozsony 296,
Komárom 306, Budapest 2S9 (áradás 1 czentimé-
ter), Paks 237, Baja 325, Mohács 332, Gombos
326, Ujvidék 213, Zimony 173, Pancsova 145,
Báziás 131, Drenkova 124, Orsova 200 czenti-
méter.

— Halál az ex-lex magyarázata közben. A
Szőllősi pusztán — mint tudósitónk jelenti — nagy
körben állott a pusztai nép Takács János csősz
elött. Tél folyamán szivesen gyültek körébe, hogy
a napi kérdések dolgában eligazítsa, őket a kápta-
lan fejű Takács. Tegnapelőtt ezzel a kérdéssel
ostromolta meg egy, a politikai kérdésekbe be nem
avatott magyar:

— Komám, micsoda az az ecs-lecs?
Takács, mielött hosszabbacska magyarázat-

hoz fogott volna, leguggolt a földre, hogy pusztai
szokás szerint a lenge tavaszi szellő (mert Isten
csodájára hirtelen tavasz köszöntött a pusztára,
csikorgó télhavában) el ne fujja a masináját, ami-
vel a pipára gyujt.

— Az ecs-lecs? — kérdezed. De a többi
szó elfagyott szederjes ajkán, mert a földön el-
alélva terült el és szive megszünt dobogni. Sziv-
szélhüdés érte.

— Az egyelem halottja. A tegnap elhunyt
Erdey Antal egyetemi tanácsjegyző és irodaigaz-
gató holttestét ma helyezték ravatalra a központi
egyetemi épületben, amelyet gyászpompával ékesí-

tettek. Az érczkoporsón a család, az egyetemi ta-
nács és a rektori hivatal koszorui feküsznek. A
gyászszertartást, mely holnap, szerdán, délután
fél négykor lesz, Klinger István siklósi apát, egye-
temi tanár végzi. Az elhunytat a péczeli családi
sírboltban helyezik örök nyugalomra. A központi
egyetemi irodát ideiglenesen Jalsovszky József
egyetemi gondnok vezeti.

— Schwarcz Jakab föltámadt. Debreczenben
éveken át az öreg Schwarcz Dávid volt a legszo-
szomorubb ember. Meghalt reményteljes fia, a
huszéves Jakab és a bánatból sehogysem tudott
kibontakozni. Mint levelezőnk irja, Schwarcz lelki
gyógyulást keresendő- elzarándokolt egy galicziai
rabbinushoz, aki azt mondta az öreg Dávidnak,
hogy maradjon ott két hétig, imádkozzék hajnal-
tól csillagfeljövetelig és akkor térjen vissza Deb-
reczenbe, mire hazaér, valahonnan hirt fog hal-
lani, mely arról értesiti, hogy Isten föltámasztotta
a szegény Jakabot. Az öreg Dávid megfogadta a
tanácsot hüségesen. Imádkozott két álló hétig s
azután visszatért Debreczenbe. Itthon már várta a
levél, mely Jeruzsálemből érkezett és igy hang-
zik i, (A levél khaldeai-héber nyelven van irva.)

Drága jó apám!

Tudatlak, hogy imádságodnak foganatja
lett, a szent rabbi ugyanis közbenjárt Istennél,
hogy vigasztalja meg a te lelked. Ennek köszön-
hetem, hogy Isten megengedte, hogy föltámad-
jak. De ott Debreczenben nem volt szabad föl-
támadni, hanem itt kellett ennek megtörténni a
szent földön. Meddig maradhatok itt: nem tu-
dom. Annyit mondhatok, hogy egész nap szent
társaságban vagyok és imádkozom. Ha teheted,
küldj pénzt Born József névre, aki a föltámadt
lelkeket éleimezi. És most Isten áldjon meg.
Ölel hü fiad Jakab.

Schwarcz most uszik a boldogságban. Min-
denki meghagyja a hitben, hogy fia csakugyan
feltámadt. De azt mondták, hogy csak kevés pénzt
küldjön, mert a lelkek kevéssel beérik. Az a pár
forint, ami elvész Bornnal, megéri azt a nagy
boldogságot, mely a már-már végkép kétségbeesett
öreg Schwarcz lelkét betöltő.

— "Steuerbord, Backbord". Tegnapi tár-
czánkban fordult elő ez a két tengerészeti .műszó
(a födélzet kétoldalát jelentik) s a tárcza irója
tréfásan azt jegyezte meg róluk, hogy . a Steuer-
bordnak, Backbordnak megfelelő magyar szót csak
doktor Gáspár Ferencz tudja, de ő is szent titok-
ként őrzi. Doktor Gáspár Ferencz, az ismert ten-
gerészeti, iró, a „Negyvenezer mértföld vitorlával,

ízzel" szerzője, ebből az alkalomból a követke-
zőket irja nekünk;

„Dehogy őrizem a titkot! . , . S ő t ellenke-
zőleg, nagyon is nem őriztem! Hiszen egy.
700—800 oldalas könyvben nem tettem egyebet,
minthogy magyarul irtam a haditengerészetről;
magam is azt hiszem, elég magyar szivvel irtam
a haditengerészeiről.. Ismertettem, annak minden
egyes ágát stb . . . Ezirányban tehát nem érdem-
lek szemrehányást. De hogy mit tesz az: „Steuer-
bord" és "Backbord", ezt megmagyarázni ép oly
kevéssé találtam alkalmat, mint megmagyarázni
azt, hogy mii tesz magyarul: Aussenklüvernieder-
holz, Bootskettenslrop, Konibüse, Backspiere,
Handspacke, Speigalt, Leesegel, Luv Lee, Jollboot,
Backsbüchsenpropf, stb. stb. Mindezeket a holland-
angol német sajátságos kifejezéseket megtudnám
én magyarázni és nem őrizném „szent titokként",
ha alkalmam lenne reá. Persze akkor s z ó t á r t
kellene irnom, de nem magyarul, hanem egyéne-
met könyvet, mert szótárnak ugy sem nevezhet-
ném az ilyen müvet, amelyben megmagyaráznám,
hogy mit tesz ez, meg az a tengerészkifejezés
a czivil éleiben a szárazföldön —- németül."

— Egy fiatal leány öngyilkossági kísérlete.
Schneider Albert. pozsonyi polgár husz éves Ma-
riska nevü leánya ma öngyilkossági kísérletet kö-
vetett el. A szép fiatal leány égy revolverrel ma-
gára lőtt. A golyó a fejébe furódott és élatveszé-
lyesen megsebesítene. Telte oka családi, viszály.
Schneider Mariska egy pozsonyi fiatal embert sze-
retelt, szülei azonban ellenezték ezt a házasságot.
A leány haldoklik.

— Az őcsödi konfetti. Az őcsödi tüzoltók
rangos mulatságot rendeztek, melyre a község
minden rendű lakosának lázas szenzáczió]ára be-
vonult a konfetti is. Nem tüzet oltottak, hanem
tüzet szítottak ez estén a derék őcsödi tüzoltók és
miközben a szép leányok bodor meg szőghaját be-
hintették a konfetti csillagai, a tüzoltó fő- és al-
parancsnokok, osztályvezetők és csővezetők vigan
kiáltották:

— Ez kell a népnek, nem a hat havi pro-
vizórium.

A kaszinó élelmes szolgája látva a konfetti
szédületes népszerüségét, minek utána felsöpörte
egy vigadós éjszaka minden konfettijét és a kon-
fettivel összeférhetetlen egyéb vigalmi maradéko-
kat, a másnapi pótmurira ujra áruba eresztette a
felemás konfettit, melyben narancshéj, szivarvég
meg más egyéb is foglaltatott, és a konfetti (fel-
áron) a tegnapinál nagyobb mennyiségben fogyott
a bál vigalmának kedélyességét kiválóan előmoz-
dítva, különösen mikor egy-egy szemérmetlenebb
szivarcsutka az őcsödi szépek csábítóan kedves
pisze orrocskáját hegyén találta. És még nagyobb
kedélyességgel vigadtak az őcsödi szeladonok,
mondván, hogy;

. — Ez kell a népnek, nem a hat havi pro-
vizórium 1

— Giükk Frigyes kitüntetése. A király Glück
Frigyest, a Pannonia vendégfogadó tulajdonosát
a közjótékonyság és az ipar terén szerzett érde-
meiért a Ferencz József-rend lovagkeresztjével
tüntette ki. A kitüntetés örömteljes meglepetést
keltett a főváros egész társadalmában, azt hitte az
ember, hogy már réges-rég megtörtént, mert Glück
Frigyes a közelismerést, a nyilvános kitüntetést
már régen kiérdemelte a legnagyobb mértékben.
Hogy a vendéglős-ipar terén miféle érdemeket szerzett,
talán a szakköröket illeti elsősorban. De a köz-
jótékonyság közvetetlenül a nagy nyilvánosság elé
tartozik s Glück Frigyes a közjótékonyság terén
egymaga több emlékezetesebb dolgot mivelt
mint egész sereg hivalkodó egyesület. Nincs olyan
humánus akczió sem a köztörvényhatóság köz-
gyülésén, sem a társadalom különböző rétegeiben,
amelynek megindítása legalább részben Glück
Frigyes nevéhez nem füződnek.

— UJ papai kamarás. A pápa Vaszary Kolozs
herczegprimáshoz érkezett leirata alapján dr. Purt
Ivánt, a központi papnevelő senior-prefektusát, pápai
kamarássá nevezte ki. A fiatal tudós papot sokan
a legszivélyesebben üdvözlik a kitüntetés alkal-
mából.

— Temetés. Kolozsvártt Groisz Gusztávot
ma délután óriási részvéttel temették el a vasuti
pályaházból. A gyászszertartáson megjelent a vá-
rosi tanács Béldi Ákos főispánnal, az egyetem ta-
nári kara és ifjusága és számos testület. A be-
szentelést Biró Béla apátkanonpk végezte.

— Magyarok sorsa Romániában. Felháborító
dolog tőrtént a napokban Bukarest egy élénk for-
galmu utczájában. Három, Erdélyből, kivándorolt
magyar férfi kisért égy erdélyi származásu magyar
nőt. Az asszony egy ismerősét ment meglátogatni,
aki az Ivosel-utczában lakott. Mig bent járt a ház-
ban, a három férfi a kapu eiőtt várakozott. A kö-
zelben egy rendőr állott, aki meghallotta, hogy az
emberek magyarul beszélnek. Odament hozzájuk
és felszólította Őket, hogy rögtön távozzanak, kü-
lönben bekíséri öket. A magyarok azzal válaszoltak,
hogy várnak valakit. A bukaresti rendőr, akinek
ugy látszik, megtetszettek nyugati kollegái erkölcsei,
durván lökdösni kezdte öket. Majd meg kirántotta
a kardját és egyiket a férfiak kőzül sulyosan meg-
sebesitett. A megsebesitett ember a földre rogyott,
társai pedig kérdőre vonták a rendőrt, hogy meri
öket minden ok nélkül megtámadni ? Erre a kérdésre
a brutális rendőr azzal válaszolt, hogy előrántotta a
revolverét és rálőtt á földön fekvő megsebesitett
emberre. A sebesültét halálosan megsebesülve
szállitották be á bukaresti magyar kórházba. A
másik két magyar embert is letartóztatták az idő-
közben odaérkezett rendőrök; A felháborító eset
ügyében a bukaresti osztrák-magyar konzul meg-
inditotta rögtön a vizsgálatot.
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A belvárosi plébánia rabiója. A belvárosi
plébániahivatalban megkísértett rablás tettesét,

Roth Józsefet tudvalevőleg egy rossrul sikerült
kabátlopás a rendőrség kezébe juttatta. A rendőr-
ség meginditotta ellene a vizsgálatot és ennek so-
rán kiderült, hogy a merénylő azonos azzal a
szélhámossal, aki a minap „Baron Holmer von
Holmershausen" név alatt követett el egy csomó
csalást s akiröl annak idején részletesebben meg-
emlékeztünk. Roth Józsefet ma délben Magyary
Gyula detektív egyik társával szembesítés végett a
plébániára kisérte. Amint visszafelé a főkapitány-
ság elé értek vele, a gonosztevő hirtelen egyet
gondolt s a detektívek elől megszökve, örült futás-
nak eredt. A detektívek utánavetették magukat s
erős hajsza után a Béla-utczában el is fogták.
Most már megkötözve vitték a főkapitányság épű-
letébe, ahova a szokatlan csoportot óriási tömeg
követte. Rothot külön czellába csukták s folytat-
ják ellene a vizsgálatot.

— A füszerkereskedők egyesületének táncz-
vigalma február negyedikén lesz a Royal-szállodá-
ban. Ha valaki meghivóra igényt tart, forduljon
az egyesület bálbizottságához (VI, Váczi-körut
37-ik szám.)

— A szegény gyermekkert panamája. A fő-
városi szegény gyermekkert egylet választmányát
ma délutánra rendkivüli ülésre hivta össze dr.
Szabó János fővárosi törvényhatósági bizottsági
tag, aki most az egylet ügyeit ídeiglenesen vezeti.
Az elnöklő hatósági biztos megnyitá beszédeben
hangsulyozta, hogy most már igyekezni kell ismét
megnyerni a közönség bizalmát. Majd felkérte a
választmány hölgytagjait, hogy naponkint fölváltva
jelenjenek meg az egyesület házában a gyermekek
étkezésénél s ott a kellő ellenérzést gyakorolják.
A választmány ily értelemben" határozott. —
Dr. Fraenkel Gyula ügyvéd ezután azt indit-
ványozta, hogy az első titkára állást szün-
tessék be, dr. Medvey Béla pedig pótlólag azt
(javasolja, hogy küldjön ki a választmány egy
hölgyekből és férfiakból álló vegyes bizottságot,
azzal a feladattal : tanulmányozza behatóan ezt a
kérdést s a legrövidebb idő alatt tegyen érdem-
leges jelentést a választmánynak. E két inditványt
a választmány el is fogadta. Míczkyné és Hortiné
felszólalása után azt is elhatározta a választmány,
hogy a gyermekek uzsonnára a kenyérhez t e j e t
i s k a p j a n a k . A választmányi ülés után dr.
Grosz Sándor, az egyesület volt elnőke, az utczán
inzultált a Löw Dezsőt, az „Egyetértés" munkatár-
sát, aki róla lapjában többször sértően nyilatkozott.
Erröl az orvtámadásról a „Független Hírmondó"
a következőket írja :

Körülbelül két órakor végződött a választ-
mányi ülés, amelyen Löw Dezsö hirlapiró is jelen
volt. Az ülés végén, többekkel beszélgetett még,
aztán Stauber Dezsővel, a Független Hírmondó
belmunkatársával együtt a kifelé igyekvő tömegben
elhagyta a termet.

Amint a két hirlapiró kilépett az egylet há-
zának a kapuján, dr. Grosz Sándor mögéjük lopó-
zott s mielőtt valamelyikük őt észrevette Tolna,
hátúlró egy vastag bottal a Löw Dezsö fejére
sujtott.

— Te nyomorait gazember! Te mertél en-
gem igy legyalázni ? ! — Kiáltá az ütés pillana-
tában.

Az ütés Lőwnek a kalapját érte oly erövel,
hogy a kemény czilinder Lelsorpadt és leesett.
Ugyanekkor Löwnek a szemüvege is lehullt. Dr.
Grósz még folytatni akarta az ütlegelést, de Stau-
ber Dezsű hirtelen hátrafordult és a botot meg-
ragadta.

A tározó sokaság egyszerre ott termett, köz-
refogta a két ujságirót, hírtelen rendőr is jött a
közelből. aki dr. Grószt előbb be akarta kisérni a
kapitánysághoz, de aztán otthagyta, mert igazolta,
hogy ö még mindig ott lakik a szegény-gyermek-
kert házának ingyenlakásában.

Lőw Dezsö egyenesen a VII. kerületi kapi-
tánysághoz ment, ahol a kapitány és helyettese tá-
vollétében egyelőre a rendör foglalta írásba a maga
jelentését. - >

— A szeszélyes Fortuna. Azt tartja a
közmondás, hogy szegény embernek szegény
a szerencséje. Az újságíró-sorsjegyek huzásá-
nál ez a közmondás nem vált be, amennyiben a
II-ik huzás főnyereményét egy szegény szegedi
kefekötő-legény nyerte meg; az I. huzás 20,000
koronás főnyereményéért pedig ma jött el egy vi-
déki napidijas szegény özvegye, ki a 8753. sor 34.
számu sorsjegy elömutatása után boldogan vélte
magához a szeszélyes istennő nem várt ajándékát.
Az újságíró-sorsjegyek még négy huzáson játsza-
nak s egy sorsjegy ára csak egy koronába kerül.

— Gyalog a világ körül. Seljan Mirko, a hires
távgyalogló tegnap reggel hat órakor kezdte meg
világkörüli utazását gyalogszerrel. Útiránya a kö-
vetkező lesz: Fiume, Abazzia, Triest, Monte-Carlo,
Lyon, Gibraltár. Azután Marokkón keresztül St.-
Louis. Lanen Newyorkba hajózik, aztán Chicagón
keresztül St.-Francisco felé veszi utját. További
állomásai: Japán, China, Szibéria, Perzsia, Kaukázus,
Konstantinápoly, Belgrád, Sarajevo, honnan Károly-
Tárosba, szülővárosába tér vissza.

— Várkonyi Ugye Nyíregyházán. Várkonyi
István ügyét a napokban tárgyalják Nyíregyházán*
Szabolcs vármegye alispánja utasitotta a községi
elöljáróságokat, hogy a szocziálisták Nyíregyházára
valo vándorlását akadályozzák meg. Szélküldötték
a szocziálistavezérek arczképeit is, hogy a csend-
őrség és a rendőrök valamennyit tartóztassák le.

— A forró zsírba esett Ma délelőtt Dali
József levélhordó két éves Ilonka nevü leánykája
nagytemplom-utcza ötödik szám alatt levő lakosu-
kon egy forró zsirral telt edénybe esett. A szeren-
csétlen csöppség a konyhában tipegett s eközben
esett a kövezetre állitolt forró zsirral telt edénybe.
Összeégve vették ki a zsírból s vitték a Rókus-
kórházba, ahol most élet és halál közt lebeg.
Szegényke alig éri meg a reggelt.

— Országos szinész-elitebál. A február 11-én
tartandó színészbál előkészületei serényen folynak.
Védnöknek sikerült eddig megnyerni: Perczel Dezsö
belügyminisztert és nejét, dr. Wlassics Gyula kul-
tuszminisztert és nejét, Széll Kálmánt, Bölény Jó-
zsef kolozsvári intendánst és nejét, Prielle Korné-
liát, Márkus Emíliát. Ezenkivül Márkus József
főpolgármestert is fel fogják kérni a védnökség
elfogadására,. A meghívók szétküldését a napokban
kezdik meg.

— A diófa-utczai rabláshoz. Emlitettük, hogy
január huszonegyedikén este a kisdiófa-utcza tize-
dik számu ház kapujában egy csavargó Kohn An-
tal órássegédnek, aki gazdája ékszereit vitte, nya-
kába szurt, a táskát tartó szíjat elvágta s azzal
futásnak eredt. A járókelők azonban nagynehezen
lefogták a késével hadonászó embert. A kihallga-
tása alkalmával a rabló Németh Kálmánnak mon-
dotta magát, de a rendőrség megállapitotta, hogy
Ganie Karoly ujpesti születésü huszonkét éves szíj-
gyártó, aki már többször volt lopásért büntetve.
Csak január tizenötödikén szabadult a fegyházból,
ahol két esztendőt ült. Vallomása szerint nem volt
szándékában a rablás, eredetileg csak el akarta
lopni az ékszereket. Ugy történt azonban, hogy a
ház kapujában szembe találkozott az órássegéddel,
akit csak azért szurt meg, hogy megijessze és
igy könnyebben elvehesse töle a táskát. Az eddigi
jelentések szerint állitólag czinkostársa is van, de
ö ezt tagadja. A vizsgálat is valószinüvé teszi,
hogy a rablást egymagában követte el, mert egy
második támadóról maga a megtámadott Kohn
Antal sem tud.

— Maghalt a kávéházban. Hirschkorn Vilmos-
kávéházi ügynök tegnap a király-utcza huszon-
harmadik szám alatt levö kávéházban hirtelen
összerogyott s meghalt. Holnap temetik.

— Az Andrássy-uti betörés. Az Ellinger-féle
betörés elkövetőjével. Lőwy Jakabbal együtt or-
gazdaság gyanuja miatt fogságba került édesanyja,
özvegy Lőwy Salamonné, meg öcscse, Löwy Mór
is. Miután az ékszerek megkerüllek, az orgazda-
ság gyanuja elesei!. A rendőrség ennélfogva Lőwy-
nét és Mór fiát szabadlábra helyezte, annál is in-
kább, mert büntetőjogilag csak bűnpártolás gyanuja
alatt állhatnak.

Napirend.
Kaptát: Kedd, január 25. — Római ka-

tholikus : Pál ford. — Protestáns: Pál ford. — GÖrog-
orosz: (január 13.) Hermil. — Zsidó: Schebat 14: —
Nap ké): reggel 7 óra 21 perczkor,nyugszik; délután
4 óra 32 perczkor. — Hold kél: délután 2 óra 28
perczkor, nyugszik: éjjel 5 óra 47 perczkor.

A horvát miniszter fogad délután 4—5-ig.
Kereskedelmi muzeum a városligeti iparosai*

nokban nyitva d. e. 9-től d. u. 2-ig. .' v " 4

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

A magyar királyi központi statisztikai hiva-
tal nyilvános könyvtara és térképgyűjteménye (IL ke-
rület, Oszlop-utcza) nyitva hétköznapokon délelött 10—1
óráig.

A néprajzi muzeum (Csillag-utcza 15.) nyitva
délelött 9—l-ig.

Az iparmüvészeti muzeum és az iparmüvé-
szeti társulat állandó bazárja nyitva délelőtt.8—l-ig.

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

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

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

Rovargyüjtemény a nemzeti muzeumban
ayitva 9—l-ig.

A budapesti állatkert a Városligetben. Nyitva
egész nap. Belépő-dÍj30 kr. • •

Országosképtár az Akadémiában, nyitra 9 Grátáí
délután 1 óráig.

Az uj országház kupolacsarnoka, megtekint-
hető 10—l-ig 50 krajczár belépő dij mellett.

Deák-mauzoleum a kerepesi-uti temetőben
nyitva este 5 óráig.

Nemzeti muzeum képtára nyitva délelőtt
9—Írig. A muzeum többi tárai, köztük a néprajzi*
muzeum 50 krajczár belépő-dij mellett megtekinthetők.

Muzeumi könyvtár nyitva 9—1 óráig.
Akadémiai könyvtár nyitva d. u. 3—8 óráig;
A .Hodoló áiszfelvonulás", Eisenhut Ferencz

óriási körképe, Városliget, Andrássy-ut végén, látható"
reggel 9-től este Vs5 óráig. Belépő du 50 kr. Gyermek-
jegy 30 krajczár. ;

Megszökött vasuti orvos.
- A budapesti királyi törvényszék elrendelte

dr. Bottlik Lajos fiatal államvasuti orvos körözését,
aki három hét előtt nyomtalanul eltünt a Podma-
niczky-utcza huszonhetedik számu ház elsö eme-
letén levö lakásáról. Ennek a körözésnek érdekes
előzményei vannak.

A törvényszékhez és a rendőrséghez számos
feljelentés érkezett az odiozus nevü dr. Bottlik
ellen, amelyekből kiviláglik, hogy a könnyelmü
fiatal ember nyakra-főre csinálta az adósságokat,
hitelezőit ravaszul befonta, végül pedig h e t v e n -
e z e r f o r i n t a d o s s á g hátrahagyása után
megszökött; Mint hirlik, utját Amerikának vette és
azóta már ki is kötött az ujvilág partjain.

A fiatal doktor Bottlik Lajos volt országgyü-
lési képviselőnek és államvasuti főfelügyelőnek a
fia. Már egész fiatal korában igen könnyelmü élet-
módot élt, és mikor az 1893. év nyarán megnő-"
sült, nagybátyja hetvenötezer forint adósságot fize-
tett ki helyette. Felesége, akit,még csak mint szi-
gorló orvos vett nőül, Loser Jánosnak, a Rákóczy- ,
keserűvízforrás tulajdonosának a leánya volt. A
leány szülei, ismervén a fiatal ember könnyelmü,
tékozló életmódját, határozottan ellenezték ezt a
házasságot. A leány azonban ennek daczára nőül
ment hozzá.

A fiatal pár eleinte a vidéken lakott, ahol a
legnagyobb nyomorral kellett küzdeniök. Bottlik
ekkor kezdte az adósságcsinálást, és ebben ,még
a. törvénybe ütköző eszközöktől sem riadt vissza,
s végrehajtások és árverések csakhamar napirenden
voltak a fiatal párnál.

Loserék ékkor rábírlak leányukat, hogy férje
ellen válópört indítson. A fiatal asszony ebbe
csak kelletlenül egyezett bele, mert férjét nagyon '
szerette. Olvasóink még talán emlékeznek arra,
hogy a válni készülő házastársak a békéltetési
tárgyalások alatt szerelmesleveleket váltottak egy-
mással, és Bottlik végre is megszöktette a tulajdon
f e l e s é g é t .

Surányba mentek, ahol egydarabig ujra együtt
éllek. De Bottlik itt megint elkezdte az adósság-
csinálást, és a régi élet ujból elkezdődött. Az
1895. év végén gyermekük született, és ezután az
asszony végleg otthagyta az urát.

Bottlik időközben letette az orvosi szigorla-
tot és az államvasutakhoz került mint vasuti

orvos.
Ezen állásában, bár fizetéséből csak szeré-
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nyen élhetett volna, pazarol költekezett, and csak
adósság-csinálással mehetett.

És hacsak adósságokról lett volna szé. De
csakhamar olyan vádakat terjesztettek róla, hogy
még alantasaitól is fogadott el kölcsönöket, ame-
lyeket sohasem fizetett vissza. Azt is beszélték
róla, hogy számos Váltót hozott forgalomba, ame-
lyeken az aláírások hamisítva voltak.

íly módon vagy hetvenezer forintnyi adóssá-
got csinált. Az utóbbi időben hitelezői már annyira
szorongatták, meg a váltók dolga is már annyira
körmére égett, hogy nem maradt számára más,
mint a szökés.

A törvényszék és a rendőrség egyaránt foly-
tatja ügyében a vizsgálatot, amelynek iratait —
ha befejezték — eltehetik a levéltárba, mert a
szökevény doktor valószinüleg egy egész birósági
irattár kedvéért se jön vissza Amerikából.

SZINHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
* Hajnali harangszó. A Népszínház legköze-

lebbi ujdonsága ismét egy eredeti magyar darab
lesz : Hevesi József és Karczag Vilmos .Hajnali
harangszó* czimü népszínműve, melyben Blaha
Lujza játsza a főszerepet. A szinpadi próbák a
darabból már javában folynak,

* Goldmark uj operája. „A hadifogoly",
Goldmark uj operája, amelyet ez évadban a mi
operánk is előadat, legközelebb, február 8-án,
Prágában kerül szinre, a Neumann Angela igazga-
tása alatt álló Königlich Deutsches Landestheater-
ben. Az operát Márkus Dezső, a szinház elsö kar-
mestere fogja dirigálni Márkus Dezsö az elmult
télen óriási sikert aratott a „Rienzi" előadásával,
mely három é?i szünet után uj betanulással ke-
rült szinre. Már a nyitány után négyszer kellett
megköszönnie a közönség ováczióit, a második
felvonás és az opera vége után pedig addig nem
szünt meg a taps, mig Márkus karmester nehány-
szor meg nem jelent a függöny elött.

* Színésznövendékek elöadása. Az országos
magyar királyi színmüvészeti akadémia növendékei
e hó 29-én, vasárnap este hét órakor a Várszín-
házban, Császár Imre tanár vezetése alatt, elöadást
tartanak. Szinre kerül: „Ahol unatkoznak*, vig-
játék három felvonásban. Irta : Pailleron, forditotta
Huszár Imre.

Előadó-személyzet: HL évesek: Barna Jolán,
Jankó Abigaü, Imrey Editii, Gálwr Jozsef, Sebestyén
Géza, Székely Adolf, Magas Béla. IL évesek: Mémeth
Irma, Batizfalri Giza, Garai Ilona, Szécsi Sarolta,
Kaczér Etel. Havas Jenőr Novák Árpád, Gyulai "Zsiga..
L érések: Écsi Emilia, SzeatnalMósí bén, FőMesi Yfl-
mos, Wlassícs Géza, Szőke János, Fekete Lajos.

Ez előadásra jegyek előre válthatók: Sop-
roni dohány tőzsdéjében (a Nemzeti Szinház bér-
házában), a koronaherczeg-utczai jegyárudában és
a Várszínház pénztáránál.

* Lindh Marczella dalestélye. Lindh Marczella
dalénekesnő, akinek müvészetét többször volt al-
kalmunk a hangversenyteremben és az Operaház-
ban élvezhetni, február lü-án a Royal-szálló ter-
mében dalestélyt rendez. A müvésznő müsora
igen érdekes és változatos, többek közölt Massenet,
Saint-Saens, Grieg, Schubert, Schumann, Beetho-
ven és Brahms legjobb dalait énekü. Ugyanezen a
hangversenyen dr. Berger Rezsőné Sessler Sarolta
hegedümüvésznő is fog közremüködni.

* Hirek a. Vigszinházból. A "Mozgó fény-
képek* czimü bohózat január 28-án, szombaton
éri meg ötvenedik előadását. A jubüeris előadá-
son a kinemotagrafikus képeket mutatják b e t

1. Lovak nsztatása. 2. A párisi opera tér. 3
Akadályverseny. 4. Gyorsfestő. 5. Virágkorzó. 6
Hajó vizre bocsátása. T. Olasz népies mulatság.
S. Velencze. 9. Iskola-lovaglás. 10. Tanonczok
tréfája, l l . Fürdői élet Siófokon. 12. Spanyol
bikaviadal.

A Vigszinház legközelebbi ujdonsága Pi-
nero "A második feleség" (The second mrs. Than-
keray) czimü szinmüve lesz. A darabból már
megkezdték a szinpadi próbákat.

* Kamarazene. A budapesti kamarazene-egye-
sület szombaton, Január 23-án, tartja meg ötödik
estéjét. Közremüködők: a Hubay-Herzfeld-Wald-
bauer-Poppar-négyes és d'Albert Jenö zongoramü-

vész. Előadásra kerül : d'Albert Es-dur négyese
(elsö előadás), Beethoven nagy B-dur zongora-
hármasa és Schumann A-dur négyese.

* A „Himfy dalai* Debreczenben. Debreczen-
ben, mint nekünk onnan írják, háromszor került
szinre telt ház elött Berczik Árpád vigjátéka,
.Himfy dalai."Kisfaludi Sándort Komjáthy János,
Szegedi Rózát Fáy Flóra, Rosti Irént Halmi Mar-
git, Rostit pedig Fenyéri Móricz játszotta nagy
sikerrel.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
; Földrajzi társaság. A Földrajzi társaság

26-án (csütörtökön) délután 5 órákor az egyetem
ásványtani intézetében (muzeum-körut 4 szám
földszint) felolvasó-ülést tart, melynek tárgyai: 1
Dr. Havass Rezső alelnök ismerteti dr. Kőrösy
Józsefnek "A felvidék eltótosodása" czimü tanul-
mányát. 2. Cholnoky Jenö rendes tag értekezik
Kinában és Mandsu országban tett utazásáról.

Nemzetünk története.
(Szalay József: „A magyar nemzet története." Átdol-
gozta és ujból sajtó alá rendezte dr. Baróti Lajos.
Négy kötet Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) ki*

adása. Ára 30 forint.
A magyar történetírásnak a leggazdagabb

aratása a millennium évében volt. Nagy és becses
munkák tárják föl nemzetünk dicsőséges multját ;
értékes monográfiák egész sorában rajzolódik me-
gyék és városok, intézetek és társulatok története.
Ebben az ünnepi időben a történeti érzék fokozot-
tabb, mint valaha. Figyelmünk élénkebben fordul
a történeti események felé, mélyeknek dicsősége
ujra megdobogtatja a szivet, gyásza elborítja lel-
künket. De az, amit belőle szerzünk, egyaránt föl-
emelő és tanulságos. Mert a történet minden mo-
mentumában benne rejlik a jelen és jövendő hite,
a múltba vételt bizalmából sarjadzik a jövendő
lelkesedése, tettrekészsége.

És aki csak egy kis körültekintéssel is belé-
pillant történetírásunk szellemébe, egyben észre-
veszi a benne rejlő sajátos jellemvonást. Hisz mar
a német Flegler Sándor is megírta abban a köny-
vében, mely a magyar történetírás történelméről
szól, hogy a krónikákban, emlékiratokban és régi
feljegyzésekben a magyar népszellem legvilágosab-
ban és legélesebben nyilvánul. Amit az idegen tu-
dós oly egyszerre meglát, kétszeresen, érezzük mi,
forgatván régi történeti munkák avatag lapjait. És
ez természetes is. A magyar irodalomnak évszáza-
dokon át ugyszolván egyetlen táplálója nemzeti
történetünk. A krónikák együgyü írásában épugy,
amint a rendszeres történeti munkákban, egyaránt
erősen lüktet az az érzés, mely Anonymust is sar-
kalta krónikája írására, „hogy a maradéknál feled-
ségbe ne menjen. Elsö költőink nem is énekelnek
egyébről, mint történeti eseményekről és Tinódy
Sebestyén országjáró utjában szives, lelkes fogad-
tatásra akadt mindenütt, énekelvén Egervár viadal-
járól, jó Szondi Györgyről, Török Bálint fogságáról.

A millennium évében keletkezett történeti
munkák közölt kiváló hely illeti meg Szalay József
Magyar nemzet történetét, melyet teljesen átdolgo-
zott jeles történeltudósunk, dr. Baróti Lajos. Szalay
munkáját annak idején az akadémia jutalmazta,
épen ama kiválóságáért, hogy bár magas tudomá-
nyos színvonalon áll, mindeneknek érthetőn és
élvezhetőn irja meg nemzetünk történetét. Ám
nagy idő az, mely elsö megjelenése óta eltelt és
épen erre az időre esik történettudományunk ha-
talmas föllendülése. Számos uj monografia
nem egy régi adat hitelességét dönti meg,
a történeti kutatások eredményei más vi-
lágot derítenek valamely momentumra. Stílusának
tacitusí szépségén nem ronthattak az évek, de
egy-egy lapja ujra irandó volt, hogy a történeti:
kritika uj szempontjainak engedjen helyet. Szóval,.
alapos átdolgozásra volt szükség. Erre vállalkozott
Baróti Lajos. És most, hogy a teljes munka négy-
testes kötetben előttünk fekszik, elismerjük, hogy
derék munkát végzett. Ez az elsö egységes
nagy magyar történet. Egyes fejezeteket egészén
ujra irt, két kötet — az első és a negyedik —
egészen az ő müve és az egész munkát egysé-

gessé, egyöntetűvé tette. Meglepő élénk, szép stí-
lusa van. Kevés magyar történeti munkát isme-
rünk, melyet ily gonddal, ily tiszta müprózán irtak
volna meg. És benne is érvényre jut az az ural-
kodó vonás, mely történeti könyveinket haza-
szeretetünk forrásává teszi: lelkesen, szinte ra-
jongó szeretettel megírva oltja szivünkbe történe-
tünk szeretetének érzését.

Az első kötet, M a g y a r o r s z á g a z
Á r p á d h á z k i b a l t á i g, hazánk állapotát
deríti fől a. legrégibb időktől fogva, ahova a tör-
ténelem szálai elvezetnek. Azokról a népekről szól
először, akik Árpád honfoglalása előtt a földet
birták: kelták és dákok, pannonok és rómaiak,
germánok és hunok vádorlásait és itt viselt dol-
gait beszéli el. A történetíró, mikor a mult e ho-
mályos világába beléhatol, a történeti kritika tiszta
látóüvegén kell, hogy szemlélje a történeti esemé-
nyeket Jól kell, hogy lásson, ha az egykoru föl-
jegyzések, a krónikák ős iratok utvesztőjében el

akar igazodni ős igazitani. Baróti hazánk őskori
állapotáról rajzolt képe tiszta, világos. Különös
érdeme, hogy itt is, mint különben a későbbi kor-
szakokban is, hazánk mivelődési állapota vázolásá-
nak nagy teret enged. A második kötetben
e szempontból igen jól jellemzi a müszerető Anjouk
korát, akikkel az olasz renaissance müveltsége
vonul be átalakitólag hazánkba. A Nagy Lajos
halálától a mohácsi vészig terjedő korszak Szalay
irta történetén egynehány adat helyreigazításán mi
változtatást sem tett az átdolgozó; annál többet
azonban az elsö Habsburgok történetén, mig végül
a bécsi kongresszusra következett idők történetét,
tehát a mai Magyarország megalakulását, egészen
önállóan irta meg. Ez a rész tudniillik teljesen
hiányzott Szalaynál, a halál nagy szeretettel vég-
zett munkája közben szólitván el a derék tudóst.

Külön kell szótanunk a Szalay-Báróti-féle
munka illusztróczióróL Ebben a közel e z e r k é t -
s z á z képben, mely a négy kötetet ékesíti, mü-
történeti emlékek és régiségek egész muzeuma ke-
rül a közönség kezébe. Nagy téré van az egykoru
emlékek: pénzek; érmék, pecsétek, ereklyék máso-
latának ; félezer arczképben látjuk azokat, akik &
történelmét csinálták: kiváló uralkodók, hadvezé-
rek, államférfiak, költők és azon idegen fejedel-
mek és személyiségek arczképét, akik történe-
tünkre befolyással voltak. Azután megszentelt
helyek képét látjuk, ahova valamely, a nemzet sor-
sára döntö befolyású esemény emléke füződik;
csata- és jelenetképek, térképfölvételek, irásmarad-
ványok: szóval mindaz, amivel a történelem él
és fönmaradt. Nagyszámmal vannak a müben
mümellékletek, hirneves történeti festők: Than
Mór, Wagner Sándor, Dóré Gusztáv, Székely Ber-
talan, Lietzen-Mayer Sándor, Piloty Károly, Mada-
rász Viktor, Lotz Károly, Benczur Gyula müvei-
nek másolatai. Inicziálék és szövegképek oly nagy-
számmal, vannak itt együtt, mint egyetlen magyar
illusztrált munkában sem.

Szóval az, aki Szalay-Baróti munkáját meg-
szerzi, oly könyvet nyer vele, melyben irásban és
képben fényesen megismerik ezeréves hazánk tör-
ténetét, r. b.

FŐVÁROS.
(Uj épitkezések.) A magánépitési bizottság

legujabban a követkző építő-engedélyek kiadását
javasolta: gróf Zichy Gyulának, VIII. kerület zerge-
ulcza 5559. helyrajzi szám kétemeletes szerzetes
rendházra ; Zsuffa Józsefnek, II. kerület, rézmál-dülő
6181. helyrajzi szám egyemeletes nyaralóra; Leit-
geb Jánosnak, IX. kerület, soroksári-uteza 9644.
helyrajzi szám földszintes házra; Solsz Gyuláné-
nak, VI. kerület városligeti fasor 4192. helyraJzi

szám földszintes nyaralóra ; Novák lgnácznak, I.
kerület, Gellérthegy 13,006. helyrajzi szám föld-
szintes nyaralóra : Sáska Istvánnak, X kerület,
névtelen-utcza 7978, helyrajzi szám földszintes
házra ; Nyári Józsefnénak, X. kerület, alsó-rákosi
réten, 2004 helyrajzi szám földszintes épületre.

(A ragadós betegségek s az Iskola.) Mint-
hogy a tiszti főorvos, az ellenőrző szemléi és fö-
lülvizsgálatai közben arról győződött meg, hogy a
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fertőző kórokban megbetegültek testvéreire, illető-
leg lakótársaira vonatkozó iskolai kitiltásokat az
egyes területekben különböző időtartamban álla-
pitották meg, Matuska Alajos alpolgármester a kí-
tiltás idejét a következőkben állapitotta meg: ti-
fusznál, otthon kezelve 6 heti időtartamban, a
kórházban kezelve 3 hétben, küteges tífusznál 6
bét, kórházban 3 bé?, vörhenynél 6 (3) hét, him-
lőnél 6 (3) hét, difteriiisz-krapnál 6 (3) hét, gége-
hurutnál 6 (3) hét, kanyarónál 3 (2) hét, áihimíő-
nél és báránybimlőnél 2 (1) hét, vérhasnál 3 (2)
hét, járváEyos agygerincz gyuladásnál 2 (2) hét,
fültőmirigy gyuladásnál 1 (1) hét Ettől eltérés
csak akkor történhetik, ba a kerületi tiszti orvos
megállapitja, hogy az otthon kezelt beteg teljesen
el van különítve. A betegséget jelző Tőrös czédu-
lákat csak a fertőtlenítés megtörténte s illetőleg a
kitiltás idejének lejárta után szabad eltávolitani s
ez 1—6 bét között váltakozik. A fertőtlenítő in-
tézet köteles a fővárosi hivatalnak és az illető ke-
rületi elöljáróságnak minden egyes fertőtlenitést
bejelenteni.

(Mulató a Gellérthegyen.) A mérnöki hivatal
ma tett jelentést a tanácsnak a gellérthegyi czita-
della helyének felhasználtatásáról. E szerint a
mérnöki hivatal legczélszerübbnek tartattá, ha a
föváros a vár területén valami nagy mulatót épít-
tetne. Nem volna azonban kifogása az ellen sem;
ba a mulató mellett egy óriási phantheont emel-
nének, amely hatalmas fogadalmi templommal
volna kapcsolatban. Az ezredévi ünnepek alatt Cen-
ner Lajos, a Katholikus Egyházi közlöny szerkesztője
pendítette meg ezt az eszmét s a nemzeti szövet-
ség erős propagandát csinált e termek ugy a
kulturális egyesületek mint a főváros Illetékes
faktorai körében. A vigadó tervét a mult évben
vetették föl a közgyülésen. A gondolat mérsékelt
lelkes fogadtatásban részesült, mivel a főváros
nem igen ért az üzleti vállalatokhoz.

(A vízművek állapota.) A vizvezetéki igazga-
tóság most adta ki a jelentését a székes fővárosi
vízmüvek deczember havi állapotáról. Eszerint a
mult hónapban 2116 ház belső fölszerelését ellen-
őrizték s ebből 15T9 ház belső fölszerelését rend-
ben találták, mig a többiben kisebb-nagyobb hiá-
nyokat és rendetlenségeket észleltek: A szürtviz-
termelés mennyisége a pesti oldalon 2.710,743
köbméter volt deczember hónapban, a fogyasztás
pedig 2.706,541 köbméter; a budai oldalon a víz-
termelés 1.123.484, a fogyasztás 910,395 köbméter
volt. A káposztásmegyeri második főnyomócső át-
fektetését az 1893. évi október 17-íkétől fogva há-
zilag végzik. Az eredmény azt mutatja, hogy
amióta a munkát a vállalkozótól elvették, csak-
nem háromszor annyit végeztek házi kezelésben.

(A zsufolt lakások.) A tüdővész terjedésének
meggátlása tárgyában kiadott belügyminiszteri kör-
rendelet értelmében a fővárosi tanács felhívta á
tiszti főorvost, hogy a zsufolt lakások és éjjeli
szállók szabályozására vonatkozó szabályrendeletet
módosítsa, illetőleg a módosítás tárgyában tegyen
javaslatot. A tiszti főorvos a felhívásnak eleget
tett s az elkészített szabályrendeletet bemutatta a
közegészségügyi bizottságnak, amely azt a tanács-
hoz terjesztette fel. A szabályrendeletben benne
foglaltatik, hogy aki a házát éjjeli szálló
gyanánt akarja kiadni, ezt csak hatósági
engedély alapján teheti. Az engedélyt az i l l e -
tékes kerületi elöljáróság adja ki, de az egyé-
nek meghatározott száma minden lakás aj-
taján táblán feltüntetendő és az engedélyi okiratba
is felveendő. Az engedély csak ugy nyerhető
meg, ha a kérdéses helyiségek minden egyes egyén
részére tiszta lepedővel, tiszta párnákkal és tiszta
takaróval ellátott külön fekhelylyel kellő számu
mosdóedénynyel és tiszta törülközőkkel Tan el-
látva. A kiadott engedélyeket közölni kell a rend-
őrséggel, a kerületi tiszti orvossal és a királyi
adöfelügyelőséggel. Oly helyiségekben, amelyekben
élelmiszerek, vagy italok tartatnak, éjjeli szálló
nem engedélyezhető. A rendőrségnek a szállókban
tapasztalt szabálytalanságot kötelessége feljelen-
teni az elöljáróságnak. Az éjjeli szállókat engedély
nélkül tartó egyének és azok, akik a szabályrendeletnek

bármely intézkedését áthágják, háromszáz forintig
büntetendők. A zsufolt lakásokra nézve ugy intéz-
kedik a szabályrendelet, hogy akinek lakásán al-
bérlet következtében a zsúfolást megállapitja a
hatóság, szintén 300 forintig terjedő pénzbüntetés-
sel büntelendő. Három ily büntetés kiszabása után
a lakás kiüritendő. A pinczelakásban a belsö ma-
gasságnak legalább három méternek kell lennie és
az utczai gyalogjáró alatt 1.5 méternél mélyebben
ne feküdjék a padlója. Az ablakoknak olyan na-
gyoknak kell lenniök, hogy a szoba legtávolabb
levő zuga is világos legyen. A falak szárazak le-
gyenek. A szabályrendeletnek meg nem felelő
pinczelakások a szabályrendelet életbeléptetésétől
számitandó egy év alatt kiüritendők.

(A privátdetektivek.) A kerületi előljárók elő-
terjesztést tettek a polgármesternek, hogy a pri-
vátdetektivek mesterségét szabályozzák. A privát-
detektívek tengertok bajt okoztak már Budapesten
is, a vidéken is, családok békéjének feldulására
szolgáltatnak eszközöket, módokat s nincs fórum,
amely őket ellenőrizze.

VIDÉK.
* (Békésmegye uj Intézménye.) Békésmegyé-

ben barom monumentális épületet helyeztek az
építésre kiválóan alkalmas télben tető alá. Az
igazságügyminiszter Gyulán háromszázötvenezer
forint költséggel emeli uj, fényes, monumentális
palotáját Justiczia istenasszonyának a varmegye
— és ez szintén tető alá került — háromszáz-
ezer forint költséggel emeli föl az uj, százhúsz
elmebeteg befogadására alkalmas elmebeteggyógy-
intézetet; végül tető alá kerül a százhúszezer fo-
rint költséggel épült és a boldogult trónörökös
nevét viselő Rudolf főherczeg-gimnazium Csabán.
Mindhárom intézet még ez év őszén átadatik ren-
deltetésének, melyek más, szintén jelentős köz-
építésekkel élénken tanusítják ez alföldi várme-
gyének folytonos haladását.

* (Uj képviselő.) Lugosról táviratozzák: A
bogsáni választókerületben ma dr. Avramescu
Pachomiust szabadelvü programmal egyhangúlag
képviselővé választották.

* (Nagybecskerek mozgalma.) Nagybecskerek
város képviselőtestülete elhatározta, hogy mozgal-
mat indit az iránt, mikép a 29-ik gyalogezred: ösz-
szes századai Nagybecskerekre helyeztessenek át.
A Táros felajánlotta, hogy ez esetben diszes ka-
szárnyát épit. A közgyülés megbízta Grandjean
polgármestert, hogy Bécsbe utazzék a hadügymi-
niszternél szükséges lépések megtétele végett.

TÖRVÉNYKEZÉS.
•= Az Áldássy-Gerenday-affaire. Harmadszor

tárgyalta ma Baló Lajos -aljárásbiró a Gerenday-
Aldássy-féle ügyet. Gerenday György, a magyar
athletikai klub volt alelnöke, azzal vádolta Ál-
dássy Imrét, hogy ez őt lelövéssel fenyegette. Az
első tárgyalást ujabb tanuk kihallgatása végett
elnapolták. Ugyanez okból halasztották el a má-
sodik tárgyalást is. Ma délelőtt végre ítéletre is
került a sor a rég huzódó affaire-ben. A biró ugyanis
életveszélyes fenyegetés kihágása miatt Áldássyt
száz forint fő- és ötven forint mellékbüntetésre
itélte. A vádlott felebbezett.

= Holttest a padló alatt. Romhányi László
kőmüvessegéd 1888 óta közös háztartásban élt
Nyakas Józsefnéval. Eleinte jó viszonyban élt a
nem épen fiatal pár. Később azonban folytonos
czivódás volt közlük. Az asszony ugyanis többet
italozott kelleténél és a kapatos állapot gyakoribb
volt nála, mint a józanság. Ilyenkor aztán a Rom-
hányiék lakása zajos jeleneteknek volt a szín-
helye. Tudta ezt az egész szomszédság és igy
julius tizenhatodikán este sem találták feltűnőnek,
hogy a Romhányiék lakásából nagy verekedés,
dulakodás lármája hallatszik. Másnap, vasárnap,
azonban az asszony nem mutatkozott . Ez már
gyanut keltett és a szomszédok jelentést tettek a
rendőrségnél- A rendőri kiküldöttek hétfőn reggel
még otthon találták Romhányit, aki azt mon-
dotta, hogy nem tudja, hová lett az aszszony.

— A detektívek kutatni kezdtek a lakásban és
borzasztó fölfedezésre jöttek. A szoba padlója alatt
feküdt Nyakasné véres teste, feloszláshoz közel
levö állapotban. Erre Romhányi rögtön beismerte,
hogy ő rejtette el oda szombaton este az asszonyt.
Elmondotta, hogy heti munkabérével jött haza és
az asszony, aki megint részeg volt, rátámadt és
pénzt követelt tőle. Mikor megtagadta, veszekedni
kezdett vele és evőkéssel meg akarta szurni. Rom-
hányi kicsavarta kezéből a kést és a pénzzel
egyött a konyhában eldugta. De az asszony nem
nyugodott, másik kést keritett és ujra rátámadt.
Erre birkózni kezdtek és ugy emlékszik, hogy né-
hányszor megszurta az asszonyt. Mikor láttá, hogy
meghalt, megijedt és egész éjjel azon töprengett,
hová rejtse a holttestet. Igy jött arra a gondo-
latra, hogy felfeszitette a padló deszkáit, kikaparta
a földet és a gödörbe beletette a holttestet. Más-
nap nem mozdult ki a lakásból és majdnem két
napot töltött abban a szobában, ahol áldozatának
hullája feküdt. Romhányit a budapesti büntető
törvényszék szándékos emberölés miatt helyezte
vád alá és a mai végtárgyaláson, ifju Erdélyi Sán-
dor védőbeszéde után, tiz évi fegyházra itélte.

« Az ékszertolvaj. Löwy Jakabot, aki Ellin-
ger Albert Andrássy-uti ékszerősz boltját oly vak-
merően feltörte és kirabolta, ma délelőtt kisérték
át az ügyészséghez, az anyját és az öcscsét
ellenben, akik színtén le Toltak tartóztatva, sza-
badlábra helyezték.

=s A bagaméri zendülők bünügye. A mult
télen történt a biharmegyei Bagaméron, hogy az
egész falu fellázadt két csendőr és a jegyző ellen,
A csendőrök az útadót exekváló végrehajtónak se-
gédkeztek s mikor Balogh Imre gazda nem en-
gedte kocsira rakni a kukoriczáját, a csendőr-
káplár megszurta. Erre egy földmives felment a
templom tornyába, félreverte a harangokat, mire
ödacsődült az egész falu népe Balogh portája elé
s kővel, doronggal megtámadta a csendőröket, akik
a tömeg közé lőttek. A parasztnép most Sartory
Endre jegyző házához vonult és házát felgyuj-
totta. Többen ázt kiabálták, hogy: Agyon kell
ütni a jegyzőt s az egyik paraszt mángorlófát ra-
gadott s azzal kereste a jegyzőt.

—*' Ártatlanul megölik az embereket — mon-
dotta.

Á zajongó tömeget alig tudták lecsendesi-
teni még a katonaság kirendelésévél is. A lázadás
miatt hatvanöt vádlott került a nagyváradi tör-
vényszék elé, amely magánosok elleni erőszak,
gyujtogatás és hatóság elleni érőszak miatt vonta
felelősségre a parasztokat. Az elsőrendü vádlottat,
Lőcsei Sándort, hat évi fegyházra itélték s az át-
szűrt Balogh Imrét, aki időközben felgyógyult, 8
napi börtönnel sujtották. A többit mind másfél évi
vagy 8 havi börtönre itélték.

A királyi kurián ma tárgyalták a bünpert,
amelylyel az egész délelőttöt eltöltőitek. Szeghő
biró referálta a Czorda Bódog elnőklése alatt tar-
tott ülésben. Á tárgyalást délben félórára felfüg-
gesztették s délután egész félháromig olvasták a
törvényszék és a királyi itélőtábla terjedelmes ité-
leteit. A királyi tábla az elsőrendü vádlott, Lőcsei
Sándor büntetését 3 évi fegyházra változtatta át
és lopásban is bünösnek mondotta ki, mert a le-
foglalt kukoriczás zsákot a végrehajtó kocsijáról
elvitte. Balogh Imre büncselekményét nem bűn-
tettnek, hanem vétségnek minősítette, egyébként
helybenhagyta az elsöbirósági itéletet, ugyszintén
a többi vádlottra nézve is. Félhárom után Czorda
elnök kijelentelte, hogy a kuria az ítélethozatalra
holnap délelőtt 10 órakor vonul vissza. Ezzel az
érdekes tárgyalást a mai napra befejezték.

= Visszaélés fuvarlevelekkel. Az osztrák
államvasut társaság igazgatósága a mult évben rá-
jött arra, hogy az utána számitás, illetőleg szálli-
tási dij többlet visszatérítése végett hozzá beadott
fuvarlevelek közt olyan példányok vannak, amelye-
ken egyes tételeket valaki meghamisitott. Feljelen-
tést tettek tehát Róth János fuvarfelülvizsgálati
irodája ellen, ahonnan a fuvarlevelek a vasúthoz
kerültek. Roth viszont Kirtyánszky Döme ügynö-
köt vádolta, akitől évek óta százéval vett át utána-
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számitás és visszatérítés végett fuvarlevelekel. A
tervényszék csakugyan vád alá helyezte Kirtyánsz-
kyt tiz rendbeli okirathamisitás miatt. Ez ügyben
ma volt Czárán litván táblai biró elnőklése alatt
a végtárgyálás, amelyen a vádat dr. Gaál Endre
alügyész képviselte. A tárgyalás folyamán azonban
nem derült ki semmi olyan tény, amely Kir-
tyánszky bünössége mellett tanúskodott volna. —
Nem volt bebizonyítható, hogy ő hamisította a
fuvarleveleket, amelyeken hol az útirányt, hol
meg az áru mennyiségét jelző tétel volt megvál-
toztatva. A törvényszék erre dr. Fried Vilmos
védőbeszéde után felmentette Kirtyánszkyt a vád
alól. Az ügyész felebbezett az itélet ellen.

= A Párisién bukása. A budapesti büntető
törvényszék ma folytatta Fekete Gyula biró elnők-
lése alatt a tegnap megkezdett végtárgyalást Czel-
der Alajos, Diamant Mór és Hermann Frigyes
ügyében, akik, mint a „Párisi Mulató* nevü. válla-
lat tulajdonosai és vezetői alkalmazottaik kauczió-
ját elsikkasztották. A végtárgyálás a nagy esküdt-
széki teremben folyt le óriási közönség jelenlété-
ben, mely legtöbbnyire pinczérekiíől és Budapest
éjjeli alakjaiból toborzóáott. A mai tárgyaláson
folytatták a tanúkihallgatásokat a kaucziósikkasz-
tások ügyébea. Tizennégy tanu azt bizonyitotta,
hogy a kaucziókat Czelder vette föl, ő rendelke-
zett a személyzettel. A tőrvényszék ezután áttért
a Czelder ellen emelt csalási vád tárgyalására.
Czelder ugyanis a vállalat tönkrememése után ne-
jére iratta át a vagyonát és igy kikerülte a végre-
hajtást. Czelder beismerte ugyan, hogy a vagyont fele-
ségére átirattá, de bejelentette, hogy hajlandó abból a
panaszosokat kielégiteni. Ezzel a biznyitási eljá-
rás befejeződött és az elnök a tárgyalást délutáni
négy óráig felfüggesztette. A délutáni tárgyalás a
vádbeszéddel kezdődött, amelyben Böhm. Gusztáv
alügyész mind a három vádlott megbüntetését
kérte sikkasztás miatt, de a csalási vádat Czeller-
rel szemben elejtette. Dr. Hets Ödön és dr. Bácskai
Albert védők plaidoyérjenek meghallgatása után a
torvényszék este S órakor meghozta itéletét. Esze-
rint Czeldert kétrendbeli, sikkasztáséit két évi
börtönre, Diamant Mórt két sikkasztásért. bárom
évre, Hermannt egy évre és hat hónapra itélte a
törvényszék. A csalás vádja alól Czeldert az ügyész
inditványa értelmében felmentette és mindkét első
vádlottat kártérítésre is kötelezte a törvényszék.

= Okirathamisitó földbirtokos. Lőwy _ Ignácz
földbirtokost, akinek neve az elemééi zendülésböl
ismeretes, a nagybecskereki vizsgálóbiró okiratha-
misításért letartóztatta, a törvényszék azonban fel-
mentette a vád alól és szabadlábra helyezte. Most
a királyi tábla — mint tudósitónk táviratozza —
megsemmisitette az elsőbiróság itéletet és Lőwy
u j a b b l e t a r t ó z t a t á s á t rendelte el.

A kapitány ur párbaja.
Annak idején, amikor a* hrlapokban is sok

szó esett Bérczi Béla rendőrkapitány egynémely
dolgairól, dr. Schiffer József megjelent a kapitány
szobájában, hogy egy ujságiró ügyében felvilágo-
sítást kérjen.

Bérczi kapitány idegesen rákiáltott :
— Távozzék innen l
S amikor az ügyvéd vonakodott a felszólí-

tásnak eleget tenni, a kapitány egy közrendőrrel
akarta dr. Schaffert kivezettetni a rendőrségi
épületből.

Az esetet másnap pertraktálták a hirlapok,
mire Bérczi kapitány szükségét érezte annak, hogy
egy rendőrségi kommünikében magát tisztázza. E
kommünikére dr. Schaffer József ugyancsak a la-
pokban azt felelte, hogy az nem egyéb, mint -va-
lótlanságok konglomerátuma" s hogy intézkedni
fog, hogy elégtétek kapjon e „hirhedt rendőri
aiaktól"

Bérczi erre Sacelláry Mihály és dr. Rózsa
Vilmos utján provokáltatta dr. Schaffert, aki dr. Ke-
nedi Gézát és dr. Hartmann Eleket nevezte meg
segédeiül.

A párbajfelek mult év február hó 1-én jöt-
tek össze a Fodor-fele vivóteremben. Az első ösz-
szecsapás eredménytelen volt, a masodikat pedig

meggátolta a rendőrség, amely időközben megje-
lent a vivóteremben.

Erre a felek elhatározták, hogy másnap uj-
ból találkoznak. Időközben azonban megindult
Bérczi ellen a fegyelmi eljárás, egy brosür is je-
lent meg, amely a rendőrkapitányt becstelen vá-
dakkal illette. Ezek folytán dr. Schafter, fölösle-
gesnek tartotta, hogy a párbaj színhelyén megje-
lenjék. Márczius elején a fegyelmi vizsgálat véget
ért, s ekkor dr. Schafter késznek nyilatkozott a
párbaj folytatására. Bérczi erre kijelentette, hogy
most már nem reflektál az elégtétebe. Ezután
dr. Schiffer Sebes Ferencz és lovag Chilinszky
Sándor honvédfőhadnagy utján kihivatta a rendőr-
kapitányt, aki viszont dr. Baracs Marczellt és dr.
Bunxl Alfrédet kérte fől a segédkezésre.

A párbaj márczius hó 16-án este folyt le, és
Bérczi megsebesülésével végződött.

A budapesti büntető törvényszék Czárán Ist-
ván királyi ítélőtáblai biró elnöklése alatt ma dél-
előtt targyalta ezt az ügyet. A tárgyaláson a se-
gédek közül csupán dr. Kenedi Géza, dr. Hartmann
Elek és Sebess Ferencz honvédszázados jelen-
tek meg.

A párbaj előzményeit Bérczi Béla rendőrka-
pitány ismertette, s vallomását dr. Schafter is meg-
erősitette. A segédek a párbaj szabályszerü lefo-
lyását konstatálták.

Dr. Gál királyi alügyész a vádlottak ellenében
kétrendbeli párviadal vétségének vádját emelte.

A törvényszék erre a vádlottakat egyenkint
8—8 napi államfogházra itélte s a bünügyi költsé-
gek viselésében is elmarasztalta.

A szabályszerüen megidézett, de a tárgyalá-
son meg nem jelent tanukat, illetve párbajsegéde-
ket, nevezetesen Sacelláry Mihályt, dr. Rózsa Vil-
most, dr. Baracs Marczellt és dr. Bunzl Alfrédet
a törvényszék egyenkint 10—10 forint pénzbirságra
itélte, mig lovag Chilinszky Sándor főhadnagy el-
len pedig följelentést tesz katonai hatósága utján.

A vádlottak eleinte megnyugodtak az ítélet-
ben, de amikor hallották, hogy az ügyész fölebbez,
ök is felebbezést jelentettek be.

Egy keresztelés története.
Tatay Vilmosné a minap azzal a panaszszal

járult a büntetőjárásbirósághoz, hogy harmadéve,
amikor a férje áttért a katholikus vallásra, Tóth-
fahussy Béla plébános, nem respektálva az 1868.
évi 53-ík törvényczikket, megkeresztelte a két fiát
is. Azt mondja, hogy Tóthfalussy plébános szabály-
szerüen kiállitott kilépési bizonyitvány hiján vál-
lalkozott a keresztelésre, s hogy nem értesitette a
kilépésről a férj felekezetének illetékes hatóságát,
dr. Adler ülés ó-budai főrabbit. Tatay Vilmosné
elvaltán él a férjétől, aki 1897-ben válópört kez-
dett és 1898-ban keresztéltette meg magát és két
gyermekét. '

A mult héten lefolyt ellő tárgyalás alkalmá-
val Tóthfalussy plébános elmondta, hogy Tatay
Vilmos szabályszerü bizonyitványt mutatott föl s
ennek alapján, annak rendje és módja szerint két
kiskoru fiával együtt megkereszteltetett Az igaz,
hogy a keresztelésről nem értesitette az ó-budai
főrabbit, de ezt, nézete szerint, a tőrvény nem
is kivánja.

A tárgyalást néhány tanu kihallgatása után
elhalasztották, s kötelezték Tólhfalussyt, hogy a
jövő tárgyaláson mutassa be azt a bizonyitványt,
amelyet Tatay megkeresztelése előtt neki föl-
mutatott.

Bezerédy királyi eljárásbiró szobájában ma
délelött folytatták és be is fejezték ezt a tár-
gyalást.

Tóthfalussy felmutatta a vitás bizonyitványt,
s aztán megvetöleg fordult oda a panaszosnő ügy-
védjéhez., dr. Káldor Gyulához:

— Furcsának találom, hogy egy zsidó fis-
kális följelentésére engem törvény elé czitálnak.

Dr. Káldor Gyula : Én itt nem mint zsidó,
hanem mint ügyvéd, és mint a felem képviselője
jelentem meg, és kérem a biró urat, hogy uta-
sítsa ezért rendre a vádlottat.

A biró azonban ezt nem tette.

Dr. Káldor Gyula ezután hosszasabban fejte-
gette azt, hogy Tóthfalussy törvényellenesen járt
el s kéri megbüntetését.

A biró azonban Tóthfalussyt a vallás elleni
kihágás vádja alól felmentette azzal a megokolás-
sal, hogy a kiskoru gyermekek követni tartoznak
az apjuk vallását s megkeresztelésükhöz semmiféle
külön bizonyitvány nem szükséges. Tatay Vilmos
pedig eleget tett az áttérésnél megkövetelt formák-
nak akkor, amikor a főrabbinál két izben bejelen-
tette, hogy a katholikus hitre akar térni s az erről
szoló okmányt Tothfalussynak bemutatta.

Dr. Káldor Gyula, a panaszosnő képviselője,
az itélet ellen felebbezést jelentett be.

EGYESÜLETEK.
„•, Az „Otthon." Az „Otthon" irók és hirlap-

irók körének elnöke, Rákosi Jenő Párisból, ahol a
nemzetközi hírlapírói kongresszus központi bizott-
ságának ülésein vett részt, San-Remoba utazott.
Rákosi február közepéig marad oda és távolléte
alatt az elnökség ügyeit F e n y ő Sándor alelnök
vezeti.

,% Katonai előadás. Ma este a katonai tudo-
mányos ős kaszinói egyletben műhlwerti Müller
Hugo, a császári királyi honvéd-fegyvergyár alez-
redese, előadást tartott az „autómat kézifegyver
rek'-ről

Előadó körvonalozta az önműködő kézi lő-
fegyverek fogalmát és beosztását, visszapillantói*
az ily fegyverek korábbi nyomaira; ismertette az
önmüködésre felhasznált hátralökő erő müködését
a gázfeszülés erre vonatkozó viszonyait és az ön-
müködő kézi lőfegyverek főcsoportjait, melyekből
néhány fegyvert bemutatott. Előadó az önműködő
kézi fegyverek előnyeinek és hátrányainak meg-
világításával és kiváló katonai írókból meritett
idézetekkel az előnyök túlsúlyát bizonyitja, melyek
nemcsak a lőgyorsaság fokozásából, hanem helye-
sebben mondva a töltés gyorsításából ős a czélzás
előmozdításából, a katonai physikai erő meg-
kiméléséből a tüzelés nagyobb nyugodtsagából
és a katona erkölcsi öntudatának fokozásából
állanak. Az önműködő kézi lőfegyverek szük-
ségessége a harczászati követelményekből
következik; alkalmazásukra pedig tág tér nyi-
lik, mit előadó részletez. Az alkalmazás alap-
ját a lövésben való kitünő kiképzés, tüzfegye-
lem és — teszi hozzá az előadó — a fegyverhez
való bizalom képezi. Ezen hármas „önműködő"
eröt adand, hogy a monarchia kerekét vaskézzel
előre guritsuk! Ez nagy tetszéssel fogadott
és igen érdekes előadáson jelen voltak: Lobkovitz
herczeg táborszernagy és hadtestparancsnok, Ro-
honczy várparancsnok, Parmann, Bernolák, Gzibulka
altábornagyok, báró Lederer, Gaudernak, Csesznák,
Valentics.gróf Attems, Albach vezérőrnagyok, továbbá
számos törzs- és főtisztek, ugymint kadétok a
budapesti helyőrségből.

* „% Rajztanárok gyülése. A rajztanárok orszá-
gos egyesülete márczius 27-én, hétfön, délután
három órakor, az országos rajztanárképző első
emeleti olvasótermében tartja tisztújitó közgyülését.

. i% A béke-egyesület. A magyar szentkorona
országainak békeegyesületé január huszonkilencze-
dikén tizenkettedfél órakor a képviselőház elsö-
emeleti termében választmányi ülést tart.

»% Egyetemi kórházegylet. Az egyetemek
4córházegylete 26-án,. szombaton délután öt órakor
tartja folytatólagos közgyülését a központi egyete-
men. A gyülés tárgya a számvizsgáló-bizottság je-
lentése az elbocsátott igazgató számadásairól.

*** Ügyvédek" mozgalma. A budapesti ügyvédi
kamarának márczius hónapban lesz a tisztújitó
közgyülése. Ebből az alkalomból az ügyvédek kö-
rében mozgalom indult meg aziránt, hogy a ka-
mara választmányát felfrissítsék, s avult intézmé-
nyeit ujakkal váltsák fől. E mozgalom főbb törek-
vései a következők : 1. A választmánynak uj tagok-
kal való teljes fölváltása. 2. A titkári tisztségnek
olyatén átalakítása, hogy a titkár törvényszéki bi-
rói fizetést kapjon, de ügyvédi gyakorlatot ne foly-
tathasson. 3. Az ügyészi, pénztárosi, könyvtárosi
és házkezelői tisztségek tiszteletbeli állások legye-
nek. 4. Szállítsák le az iroda és ház fentartására,
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a világításra és fűtésre, valamint az irodai szük-
ségletekre eddig szánt horribilis összegeket. 5. A
segélyre szorulók arányosan részesüljenek pénz-
segélyben, s ne kapjon az egyik 100, a másik
meg 1000 forint segélyt. 6. Szállítsák le a házbér,
házfentartás költségeit. 7. Szállítsák le a tagsági
dijakat is 10 forintra, amely ősszegnek felerésze
már a nyugdíjalapra forditható.

E pontozatok értelmében a márcziusi köz-
gyülést megelőzőleg több inditványt fognak be-
jelenteni.

,** Magyar Irók segélyegyesülete. Gróf Ká-
rolyi Tibor főrendiházi elnök, a magyar irók segély-
egyleténél gróf Lónyay Menyhért elhunyta óta vi-
selt elnöki tisztségéről lemondott. Mig az uj elnök
választása az ezen év folyamán tartandó egyleti
közgyülésen megtörténhetnék, a segélyegylet ügyeit
báró Eötvös Loránd másodelnök vezeti.

,% A füszerkereskedők egyesülete a sesam-
olaj elárusitási dolgában beadványt intézett a ke-
reskedelemügyi miniszterhez. Ebben a tárgyban
Tichtl Frigyes miniszteri tanácsos elnőklése alatt
szombaton szaktanácskozmány lesz a kereskedelmi
miniszteriumban.

*% A tanitóképző-intézeti tanárok országos
egyesülete tegnap dr. Kovács János elnőklése
alatt választmányi ülést tartott. Dr. Baló József a
tanitóképző-intézeti neveléstan tanításairól érteke-
zett, a felolvasása igen élénk vitát vont maga
után. Ezen az ülésen alapitották meg az egyesü-
let munkaprogrammját. Tárgyalási tétetekül kitüz-
ték az ifjusági egyesületek (önképzőkörök, segitö-
egyesületek, ifjusági könyvtár) kérdését s a neve-
léstudománynak a tanítóképzőben való tanitása
ügyét. Ezek mellett foglalkozni fog a választmány
a szolgálati pragmatika ügyével is.

„% Az országos állatorvos-egyesület köz-
ponti választmánya holnap, szerdán délátán 5
órakor ülést tart az állatorvosi akadémia szigorló
termében.

m\ A magyarországi tanttők országos bizott-
ságának igazgató-tanácsa e hó 26-án, csütörtökön
délután 3 órakor ülést tart a VI. kerület, érsek-
utczai népiskola igazgatói irodájában.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.
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Ipar és kereskedelem.
A vaskartell. Báró Dipauli kereskedelemügyi

miniszter elnöklése alatt ma ült össze Bécsben, az
osztrák kereskedelemügyi minisztériumban, a vas-
ipari értekezlet. Báró Di Pauli üdvözölte a nagy
számban megjelent résztvevőket és hangsulyozta a
vas fontosságát a népek-kulturális és gazdasági
életében. A miniszter rámutat a kormány elhatá-
rozása fölött gyakorolt kritikára, amely egyrészt a
kormány magatartását ugy állitotta oda, mint
brutális beavatkozást és hadüzenetet a viruló vas-
ipar elles, másrészt pedig győngeségnek mondottá
azt. A miniszter ezzel szemben védelmébe veszi a
választott utat, amely némi jóakarat mellett czélra
vezethetne és létrehozhatná ez állandó megnyug-
vást a jövöre nézve. A kormány teljes szabadság-
gal fogja meghozni elhatározásait, amelyekre ter-
mészetesen nagy és irányadó befolyással lesznek
az ankét tárgyalásai. A miniszter végül azt a re-
ményét nvilvánitja, hogy a tárgyalások megegye-
sésre fognak vezetni. Több szakértő felszólalt ez-
után, akik tüzetesen fejtegették a vasiparra vo-
natkozó kérdéseket, nevezetesen pedig a kartell-
ügyet és kifejezték azt a reményüket, hogy sike-
rülni fog elérni a viszonyok javulását a vasterme-
lök és a vasat feldolgozó iparágak között. Végül
elhatározták, hogy a tárgyalást holnap folytatják.

Vidéki serfőzők egyesülete. E czim alatt ma
Budapesten a magyar söripar védelme és fejlesz-
tése, különösen pedig Magyarország vidéki serfőzöi
érdekeinek védelme czéljából egyesület alakult. A
Kontinentál-szállóban megtartott alakuló kőzgyüle
sen az ország minden részéből mintegy hatvanöt
serfőző jelent meg. A közgyülés megnyitása és a
megjelentek üdvözlése után, a tanácskozások
vezetésére dr. Kulman János országgyülési kép-
viselőt, kérték fel. Az egyesületi alapszabályok
elfogadása után megejtették a szokásos válasz-
tásokat. Elnökké nagy lelkesedéssel K u I m a n
János országgyülési képviselőt, alelnökökké Hat-
vany-Deutsch Károlyt (Budapest) és Bauernebl
Konstantint (Kassa), titkárrá dr. Zerkovitz Imre
budapesti ügyvédet választották meg. A választ-
mány tagjai lettek;. Bürger Albert (Maros-Vásár-
hely), Tauber Mihály (Bátorkesz), Fischer Adolf
(Eger), Lepesch J. (Kassa), Stein Sándor (Pozsony),
Deutsch Ignácz (Pozsony), Reischl Imre (Készt-
hely), gelei Guttmann Vümos (Nagy-Kanizsa),
Scholtz Gyula (Pécs), Hirschfeld Sámuel (Pécs),
Gerber Nándor (Ó-Beese), Löwinger Jakab, (Te-
mesvár), Czell Károly (Brassó), Toth Géza (Pop
rád), Mendel Sámuel (Torda), Neubaner Sándor
(Vágujhely) és Baer Róbert (Oravicza.)

Kőbányai sertésplacz, jan. 24. Magyar elsö*
rendű: Öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli sulyban) 4550—46 kr.-ig. Közép (páronkint
300—400 kilogramm sulyban) 45—46 krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 820 kilogrammon felüli
sulyban) 43-50—49 farig. Közép (páronkint 251
320klgrig terjedő sulyban) 4750—48 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedő sulyban; 47—48
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. faluU sulyban
4650—47 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 46—46*50 krajczárig. Könnyü
páronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban 4 3 . - 4 4 .
krajczárig. Sertéslétszám: 1899. jan. 22. napján
volt készlet 29304 darab, január 23-án felhajtatott
528 darab, január 23 an elszállittatott 518 drb,
január 24-ére maradt készletben 29314 darab.
A hizott sertés üzletirányzata lanyha.

Budapesti konzum-sertésvasar, jan. 24. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levö székesfővárosi
konznm-sertésvásárra 1899. január 23-án érkezett
989 drb. Készlet 417 darab, összes felhajtás 1406
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 1084 drb,
elszállittatlan maradt 322 drb. Napi arak: 120—180
kilós 44—45 krajczár, 220—280 kilós 4 5 . — 4 6 kraj-
czár,320—380 kilós 45—47.—kr, öreg nehéz 44—
46.50 kr., malacz 40—43 krajczár. A vásár han-
gulata élénk volt.

Bécsi sertésvásar, január 24. A mal sertés-
vásáron bejelenteltek 9074 darabot, ebből a vá-
sár elején felhajtottak: 3308 darab fiatal sertést,
5495 darab magyar hizott sertést; összesen: 8803
drbot. Az irányzat szilárd. Jegyzések: kilogram-
monkint élö sulyban (a fogyasztási adót nem szá-
mitva) elsőrendü sertés 41—44— krajczáron,
kivételesen 45 krajczáron, középminőségü sertés
41—42"— krajczáron, könnyü sertés 38—40 kraj-
czáron, fiatal sertés 35—44 krajczáron.

Pénzügy.
Sajgó-tarjánl kőszénbánya részvénytarsulat. E

társulat igazgatósága ma tartott ülésében azt a
határozatot hozta, hogy a részvényeséknek legkö-
zelebb egybehívandó rendes közgyülése elé a rész-
vénytőkének 3.800.000 forinttal váló emelését fogja
indítványba hozni. Ezen javaslat értelmében a ki-
bocsátandó 38,000 részvényből 32,000 darab 100
forint névértékért a régi részvényeseknek fog fel-
ajánltatni és a fenmaradó 6000. darab tekintetében
az igazgatóság felhatalmazást fog kérni a közgyű-
léstől ezeket belátása szerint a legalkalmasabb
időben értékesíthetni. Az igazgatósági inditvány
értelmében minden egyes régi részvénynek 1—1
uj részvény fog 100—100 forintért jutni. A rész-
vénytőkének ily módon valo emelése és a részvé-
nyeknek ily uton előidézett nagyobb mobilitása a
társulati részvényesek által ismételten kifejezett
óhajtásnak felel meg. .

Közlekedés.
Az államvasutak uj Igazgatója. A miniszter-

tanács gróf Wickenburg Márk miniszteri osztály-
tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott pénz-
ügyminiszteri titkári a kereskedelmi és pénzügymi-
niszter egyetértőleg tett előterjesztésére a magyar
királyi államvasutak pénzügyi főosztályának igaz-
gatójává nevezte ki. Gróf Wickenburg Márk sze-
mélyében a magyar királyi államvasutak kiváló
szakértőt nyertek egyik legfontosabb szakosztály
vezetésére.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, január 24.

A kinálat buzában ma élénk volt, a vétel-,
kedv jó. és az irányzat szilárd maradt. Elkelt
42.000 mm. 6—10 krajczárral magasabb árak
mellett, Rozs, zab szilárd, tengeri, árpa változatlan,

Amerika 2 centig terjedő javulást jelentett.
A látható buzakészlet 638.000 bushsllel gyarapo-
dott, Berlin 1 ős egynegyed márkával, London fél
shilinggel, Liverpool ötnyolezad pennyvel, Páris 15
céntimessal magasabb árakat jelzett.

A határidők kurzusai egyenlegként nehány
krajczárral magasultak.

Előfordult készáru-eladások.
Buza. Tiszavidéki: 1000 mm. 80 fc 10.62

frt és fél kron, 1000 mm. 80 k. 10.62 frt és fél
krajczáron, 500 mm. 79 k. 10.62 frt és fél
kron, 200 mm. 79'5 k. 10.62 frt os fél kron,
200 mm. 80 k. 10.60 forinton, 100 mm. 7 8 5 k.
10.60 forinton, 500 mm. 77 k. 10.40 forinton,
100 mm. 78-5 k. 10.45 forinton, 100 mm. 79 k,
10.45 forinton, kevert, mind három hónapra.

Pestvidékit 100 mm. 79-53 k. 10.55 fo-
rinton, 10Q mm. 78 k. 10.45T frton, mind
három hónapra.

Fehérmegyei: 600 mm. 77-7 k. 10.35
frton, három hónapra.

Bácskai: 300 mm. 75*6 k. 10.25 forin-
ton, kevert, 400 mm. 75-6 k. 10.30 frton, mind
három hónapra.

Felsőtiszavidéki: 100 mm. 78 k. 10.35
frton, 150 mm. 80 k. 10.65 frton, mindhárom
hónapra.

Felvidéki: 100 mm. 75-8 k. 10.16 fo-
rinton, 100 mm 76 k. 10.15 forinton, 100
mm. 76-6 k. 9.75 frton, kevert, mind három
hónapra.

Bánáti; 2400 mm. 7 4 8 k. 10.07 forint
és fél kron, háromhónapra.

Zentai-. 4100 mm. 7 4 3 k. 10.80 forin-
ton, három hónapra. . <,

Raktári : 2900 mm. 75-5 k. 10.07 fo-
rint és féí kron, 2600 mm. 73-7 k. 9u85 frton%

mind három hónapra. •
Szorít: 2000 mm. 77 k. 8.65 forinton,

három hónapra, szállitásra.
Oláh: 4000 mm. 78 k. 8.30 forinton, 1500

mm. 77 k. 8.26 forinton, mind három hónapra,
szállitásra.

Rozs. 200 mm. pestvidóki Bpest par. 8.-*-
forinton, készpénzben. •

Zab: 100 mm. Bpest 6.— forinton, 160
mm. Budapest 6.85 forinton, 100 mm. Budapest
6.76 forinton, készpénzben.

Tengeri. 190 mm. Kisújszállás 4.30 forin-
ton, 300 mm. Kőbánya 4.80 forinton, kész-
pénzben.

Árpa. 100 mm. takarmány Budapest par.
6.45 forinton készpénzben.

Raktárállomány:
Közraktár:Buza 148500 mm. Rozs 11300

mm. rvrpa 54600 mm. Zab 35700 mm. Tengeri
5100 mm. Liszt 11400 mm.

Raktárház .'Buza 68832 mm. Rozs 5278mm.
Árpa 807 mm. Zab 4184 inm. Tengeri — mm.
Liszt 1712 mm. .
'•'. Silos : Buza 22500 mm.

Hivatalos készárvjegyzések.
100 klgr.

•§ ».

készpénz*
ára

frtólfrüí

IDÖ

6 tiszavid. 74 —.— — . -
76 1020 10.30 77
78 10.35 10.45 79
80 10.55 10.65 81

: .pestvidéki 74 —.——.— 75
76 10.15 10.25 77

. 78 10.30 10.40 i 79
80 10;50 10.65 81

lehénn. 74 *-.— —.— 76
78 10.20 10.30 77
78; 1O.35ÜO.0 79

.80 10 60 10.65 61
,, elsőrendü 70—72 8.05 8.1°
- -másodr. .—-—-^7.95 8.—
» takarm. 60—62 6rlÓ 6.40

'•> • szesztóz. 62—64 6.70 7-50
. söríőzésre 64—66 7J0 8.50

v . . : • ' • • - • • ' • . • t ' '•••'•-•'• '"• .•;• . - •

ttj — 89—41 6.75 6.10

100 klgr.
készpőn*

ára
frtólfcüí

i

10.— 1015
10.30 10.35
10.45 1055

9.95 10*.10
10.25 10.30
10.40 10.50

io!— io!l5
10^0 10.35.
10.40 10.50

tiagerló

6
másnemü . - —

káposzta —
mágnftmtl ' ••

6.55 5éÓ
5.50 5.55
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Hivatalos határidőjegyzések.
DéC

ára január 21-éR jaEnírSS-á
péos ám f*z» fe"

laza. . .márczius 9,G3 8.69 S.61 9-62 — . —
, . . április 9.43 9.50
, . .október 8.58 S.60

Ö43 9-45 — . —

rozs . .márczius S.02 8.Ö4 S-54 S-őS — . —
. . . áoriíis —-— —.—- 7.97 " 7.93 —-—
, • . október — . — —-— —-— —»— —-—
„ . . november—.— — . — —-— —-— —-—

tengeri . májcs" 4.37 4.89 4.S6 4-ST — . —
, . . novemier—.— ~—.— — . — — - — -—•— ^
„ . . október — . — — . — —-— —-— — . —

zab . . márczius 5.92 5.94. 5.92 5.93 — . — •
„ . . október —-•— —.-— — . — —-— —•—
„ . . november — . — — . — —-— — - — —••—

repcze. augusztus 11.90 12.— 11.S0 1 2 . — — . —

Előlordult' határidokaiések.-
Délelött. Buza márcziusra 9.67—.9.63—9.65

—9.6S forinton, áprilisra 9.49—9.52—9.46—9.49
forinton, októberre 8 58—S.62—S.59. Bozs már-
cziusra S. S.Ö4 forinton. Tengeri máusra
4.S9—4.90—4.S7 forinton. Zab. márcziusra 5.93
forinton. Káposzia-repcze augusztusra — frton.

Délután. Buza raárczics .9.68—9.66-- fo-
rinton, „ áprilisra ,9.49—9.47 : forinton, októberre
•—.— forinton. Bozs márczius. S.03—8.01 -fo-
rinton. — Tengeri - május 4J39 . frton. — Zab
márczius 5.92 frton. Repcze aagusztiasia, —frton.

Gabonaforgalom:' -
. _ 1899. janoár* 23. - ; •

érkezett elszál&Iafott
metermázsa -
3208 . 1496 .

707 -

203

DtKátál . ,
rozsbél'. »
árpából. •
zabból . «
ten«erü)t)I,

Kikészitési forgalom.'
Előjegyzett Laza , 3041 mm.

rozs '
árpa

liszt

— mm.

min.

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest január 24.

Nemzetközi papírok csendes irányzatot kö-
vettek és az árfolyamok ' lényeges változást nem.
tüntetnek fel. Csak déli vasut, volt bágyadt. A
helyi piaezoa Rimamurányi olcsóbbodott realizálá-
sokra. Valuták és érczváltők nem változtak. . .

Az előtőzsdén i Magyar" Mtelreszvény- 392.10
—382.50 Jelzálogbank 248.75—249.25, Leszá-
mitoló trank —.—. Osztrák Mfcelirészrénv- 359.70
-r-360.30, Osztr.-magyar államvasut. 363.60^-364.60,
Kereskedelmi bank 1463, Közuti vaspáJUa 391.oO'
—392.75. Villamos vasut —.—, Eüusmniányi
31G0—313. Ipar- és kereskedelmi hxok 105.
Általános készénbánya 120.50, Salgótarjáni 648
—652 frton.

A iiéíi tözs-dén előlordult kötések:
Koronajaradék 95.07, Kereskedelmi bank 1469.
—1467"/ Salgótarjáni 647. 649,-Közuti vasut
39125—393." ViEEztmos vasul —.—, •_ Magyar hitel-
részvény 392.30—393.90. Magyar ipar- 'és keres-
kedeirai ifank 105, Mugvsr jeízákogfaank 248.50
—249.25, Magyar Ec&záioitolő hwfc 263—263.25,
Bimamorányi 313.50—311.50, Osztrák hiteürész-
vény 359IS0—360.30. Déü vasut 68—66.75,
Oszírák-uca^yar áifuutvasut 363.60—361,20, Hazai
bank 114.50*, BudapsEti .takarákpénzlár 237, Mol-
nárok és sütök malma 248L Drasche 365—370,
Aszfalt részvénytársaság 224.50—226-50, Általá-
nos köszénbánya l»Í50—121, Ujlaki téglagyár
254—256, Dambins 90. Ganz 2220, Czukoripar
127—127.25. MasvarTÜIamotssági 147, Adria resz-
vénytársaság 239—240. " - - - • *

Dijbiztositások : Osztrák liilekészvenfeJdbea
holnapra 1.50—2 forint, 8 napra 5—5.50 Irt;
január utóljára 1 0 — l l forint.

Délután 1 órn 30 perczkor zárulnak:

Magyar aranyjáradék
ilagvar koronajaradék
Magyar hilehészvény
Magyar ipar és keresk, baflfc
Slagyar jelzálogbank
Magyar leszámítold I'ank
Rimamuránvi vasmü
Osztrák liitelrészvénr
Dőli vasut
Osztr.-magyar áflamvasoft -
K ömlí vasjvah-a
Víilanios vasut.

119.75.
97.90

39&Ö0
105.—
249.—
2S3.25
311.75

— . —
66.75

364.—
39235
£27.—

119.75
97.90

391.50
106.—
248J0
26225
314.—
35*55

67 50
363.20

ORSZÁGOS HIRLAP Szerda, január 25.

Délátán 4 órakor zárulnak:

Osztrák liitelrészvény
ilagyar Lilelrészvény
Osztr.-magyar államvasat
Leszániilolo bank
Rnnaninfányi Tasmd
Közuti vaspálya
Villamos vasut

január 24. január 23

360.10 358.80
393.60 891.25
363.50 862.80
263.— 282.25
312.50 314.25
392.25 391.50
226.50 227.—

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, január 24. S z i l v a üzlettelen

Az árak nem változtak. Z s i r a d é k csekély
mennyiségben került forgalomba.

" - Hivatalos jegyzések.

SxOva
Kész i m
Sakkal «eT»U

ö l ü U

masrar la légenszáritoU vidéki
városi Msenseántott, 4 darabos

füstölt
boszniai, "1897. évi usance-minösóg
> . . . . ' - iSOdanbos.

100 darabos.,
85

Sxttvaiz
K é s i m

nsance-min.
120 darabos

8 5

tt
• 100 darabos

85 .

szlavőniai 1897 ,
szerbiai 1HT7 .-

ezerbiai
luczerna inagpir, IS9á
Tdrüs aprűsEeinu 189S
toros küzepszeuiü 1893
Terűs Moggemii'iSIH'

graininonkia^
Pónz I Ara
frt [et

55.— , 55.50

46.—
43.—
53.—

826
9.50

13.75
7.25
9.—

13.50'

tl3.50
11.50

46.50
48.50
54.—

8.50
9.75

14.—
7.50
9.25

13.75

1 4 —
12.—

39125
227.— l

46.—
4!.—
45.—
50.—

, : Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, január 24. A vásári forgatom': Has-

nál forgalom élénk, árak csökkenlek. — Baromfi-
nál középes, árak csökkentek. — Halban lanyha,
arak változatlan. Tej- és tejtermékeknél csendes,
árak szilárdak.* Tojásnál közepes, árak csökkentek.
— Zöldségnél lanyha. Gyümölcsnél élénk, árak.
emelkedőben. Füszereknél lányka. Időjárás borult,
ködös. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következö: Hus.
Marhahus hátulja L 52—56 frt IC. 4S—52 irt
Birkahus hátulja I. 33—42 frt, ll. .36—£8
frt. Borju us hátulja L. 02—72 frt, IL 00—02 frt.
Sertéshus elsörendü *8—50 frt, vidéki 32—46 frt
(Minden 100 kilonkint) Kolbász füstölt. 60—80 kr
(kilonkint). Sertészsír bordóval 06*0—57*0 írt ÍÍOO
kilonkint)- —Baromfi (élö). Tyuk 1 pár 1.20—1.40
frt. Csirke 1 pár 0.70—1.50 frt- Lud. hízott kilon-
kint ő2—53 kr. — Különtettk-Lojás L lá'la (1440
drb) 31-0—32 0 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—4
tL Petrezselyem 100 kötés 3.-4 frt. Lenesem.
im kiló 7—9 frt. Bal. nagy 100 kil> 0—7 frt.
Paprika L 100 kitó 30—60 frt, II. 20—30 frt. Vaj
I. rendű kflónkíntO.őÖ—0.70 írt Téa-vaj kfl^nkini 0.00
0.90 frt. Burgonya, rozsa, 100 kiló 2J10—2.20 frt.
Halak-Harcsa (élő) 0.80—1.00frt 1 kiló. Csuka féld)
80.—100 í r t lk i lű . Ponty donai 0.60—0.70 frt.

Szesz.
Budapest, január . 24. . Finomitott szesz

nagyban -64.25—54.50. Finomított szesz kicsiny-
ben 54.75—55.—,'" Élesztöszesz nagyban 54.50
-^-54.75, Élesztöszesz kicsinyben 55.' 55.25,
Nyezsszesz adózva nagyban 53.25—53.50. Nyers*
szesz adózva kicsinyben 53.75—51—. Nyers-
szesz adózatlan (exknt) J 3.25—13.50. . Dena-
turált szesz nagyban 20.50—20.75. Denaturált
szesz kicsinyben 21. -21.50. A kontingens nvers-
szes^ára Bpesu>u 17.25—17.50 frí. Az árak Í0.000
literfokonkint hordó nélkül, ab " vasut Budapest,
készpénzfizetés mellett értendők,

Bécs, január 24. Kontingens nyersszesz
azonnali szállitásra 18.— forintig keltei. — Zár-
latjegyzés azonnali szállitásra 17.70—18.— forint

Praga, január 24. Adózóét tripplószesz
nagyban 53. Vá— 53.3/s frt, adózatlan szesz 17.—

.— frton, azonnali szállitásra.
Trieszt, január 24. Kiviteli szesz tartá-

lyokban szállitva 11.50—12.25 frt, 90°, o hektolite-
renkint nagyban. ' ^

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, január 24. Magasabb newyorki jegyzé-

sekre buza és rozs szilárdabb. Zab és tengeri vál-
tozatlan. Buza tavaszra 9.60—9.62—9.59 forinton,
zab tavaszra 6.22—6.24 forinton, tengeri május—
juniusra 5.20 forinton, rozs tavaszra 8.22—8.24
forinton kőltetett

Hivatalosan jegyeztetett:
Köttetett: buza tavaszra 9.60—9.61 forin-

ton, rozs tavaszra S.22—8.23, tengeri május-
juniusra 6.22—6.24 forinton, zab tavaszra 5.18—
5.19 forinton.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, január 24.- Kedvező külpolitikai hi-

rekre a mai tőzsde szilárdan indult. Utóbb ma-
gyar értékpapírok emelkedtek különösen, de zárlat
felé a hangulat gyengült.

Az előtőzsdén: Osztrák hitelr. 359.75—359.25,
Anglb-bankl55—155.50,Unionbank 307.75—310.75,
Osztrák-magyar államvasut 363.60—363.22,"' Déli
vasut'67.12—67.75,Tramway 256—260fTörök dohány
124:75—125.—, Alpesi bánya 218.25—216.—,
Prágai vasipar 1001—999.—, Fegyvergyái; •—>—
Osztrák koronajaradék 101.90,- Török' sorsjegy
58,80—59, Német marka 58.98—58.96 forinton.

A déli tőy.sdén : Osztrák hitelrészv. 359.37,
Anglo-bank 155.50, Bankver. 272.50, Union-bank
310.—,', LuBdei-bank 239.—, Osztr.-magyar állam-
vasut 362.62, Déli vasut 67.25, Eh .^völgyi vasut
259.25, Északnyugati vasut 246.—, Török dohány-
részvény 126.—, Alpesi bánya 214.60, Májusi
járadék 101.40, Török sorsjegy 58.90, Német márka
58.96, Fegyvergyár 199.— forint.

Délátán 2 óra BO perczkor jegyeztek:
4*2°/o-os papirjáradék 101.45, 42%-os ezüstjára-
dék 101.25, 4%-os osztrák aranyjáradék 1 2 0 ~ ,
Osztr, koronajáradék 101.95,1860. sorsjegy 141,25,
1864. sorsjegy 194.50, Osztók hitolsovsjegy 198.J25,
Osztrák hitelintézeti részvény 359.25, Angol-osztrák
bank • 155.25, Union-bankrészvény 308.75, Bécsi
Bankverein 272.50, Osztrák Lánderbank 2B9.25,'
Osztrák-magyar bank 936.—. Osztrák-magyar ál-
lamvasut 362.03, Déli vasutrészvóny 66.-̂ -,-•Elbe-
völgyi vasut 259.—,. Dunagőzhajozási részvény
456.—, Alpesi bányarészvény 216.50, fiohányr'ész-
vény 127.50, 20 irankos 9.531|2, 'Császári/ kir. verl-
aranyr5.71—, Londoni váltóár 120.50, Német bank-
váltó 58.97, Tramway 5o7.— — Az irányzat
szilárd.

Bécs,. január 24. h déli lüzsiie zárlata
után jegyeznek: Osztrák liitelrószvóny 859,37,
Anglo-bank 155.25, Bankverein 272.75, iínion-hnnk
309.—, Iiiinderbank 239.75, Osztrák-mogyai1 állam-
vasut 262.62, Déli vasut 66 25. EHievjilgvi vasut
259.—, ÉSZKk-nyugoii vasut 246.50, Tórük dohány-,
részvény 128.50, Alpesi báiiya 2J4.75. Májusijára-
dék 101.45, Török sorsjegy 59.-!-, Német ák
«58,90, Nemet márka ulliinora —.— íorinlón.

: ' " Frankfurt, jr-.miár 14. (ZárlaW-^
papir-járadék 100 05,- 4 2°|o -ezöst-járad§]
4°,o-os osztrák aranyjáradúk -101.85, 4Q/
aranyjáradék 100.55, ilagyar korona]Araíleli'if'T'iQt),
osztrák hitelintézeti rószvány 22Ő.40Í Osztrak-
magyar ban!: 156.70, oszti-ák-magyar ál
154.40, úéli vasut 30.40/ bécsi váltóár
londoni' váltóár 204.13 párisi váltóár
bécsi Bankverein 137.—, villamos részvény 161-.-—,
3°yo magyar, erany-kölcsün 86.80, Ébzáfc-nyugati.
vasul 121.—, Elbevölgyi vasut —.—. Alpesi
bánya 215.70. Union-bankrészvény. —.—. Az irány-
zat szilárd.

* ' Frankfurí, január 24. (UiótSzsdc.)
trák hiíelrészvény 225.40, Osztrák-magyar
vasut —.—, Déli vasut 30.10/ Alpesi
részvény —.—, Bécsi Bankverein —.—.•
magyar aranyjáradék —.—. "Az irányzat meglehe-
tősen'-szilárd. , c .- '

SÍ.IO,

Osz-
állam-
bánya-
4°/o-os

VÍZÁLLÁS.
— Január 24 en. —

Felff Vtanérés

írtn
SzSm

jscIiBrdfhg
{Passau
!Bécs
;Fozsoa*r
•Komárom
jBudapoít
Jircá
I'aka ,
Moháss

; Ujvidék
,'éümoni
iPPeneae
(Báziás
'Orsova
iHolienau
iZsoína-
1 Szered

i

izlkánf
.Eszék - r

' M-Sserdata. . .

•«* t e

.55 S l 1

czentiméter I

FoljJ

• 065 >
• 357 !>

23J;<
308 >

1\-
+ Í95 <
-t- £32!

4-
++ ü3;>
+ 190 >
+ ÖOO;<
I- O7o;>

3 C >

+ 2AS <
- 028 >
4- 090 >

>
COC>

-í- ÖS2Í>

i Sziszek
KRÍM ,&:ilrovicza
Basa IKárulfvár.
Vcrbtaz IKovi
teizsa Banjaluka.
Briaa .Doboj .
Il on ;í£uroniílE

leiek oagiar'zqia:
: — «nuU| > a apadt* f -

+ 000>
ÚOC>

Vizméröa

Tisza

| t e _
Számu Deés

, | Szabnál
Utarcza Munkács
tnhorcza, Homonna
Bno lUnjvát
Oodovn 'Bártfa
Boírofl [Zemplén
fialó | Zsolcza
lletoád IlI.-NómeU
Detelljí B.-Ujfalu

a? i

M.-Szigct .
Tisza-Ujlak -
V.-Namény '
Csan
Tolvaj
Szolnok
Csongrád.

- r 230 >

Ceb.üör. Csucsa
Nagy»ára4

F.-KírBs i Belényes
Feb.K3f.!Borosjona
Ket.-KSr. Békés
tí.-Kör.
Karos

Temes*
Béna

Gyoma
Gy.-Fohörv.
Arad
Makó
K.Kcutél
Temesvát

k

i2c;<
Ió5,<

+ 06l>
- OCS > '
- 0 1 0 >
— 008 >
+ 023 >
• 0 1 8 >

oes:>
o=:^»

M e g j e g y.z e s e k : Egyes iielye^en 1 mm. csapadék volt,
A Duna Passaunáf, Linznórés Komáromnál apad, Báziás

Drenkova cs Orsovánál knlminál, a többi helyeken árad.
A .Tisza M.-Szigetnél és Szcgeddtól torkolatáig árad, egya-

Dott apad. ' „ ,
A Dráva apadó jellegü. Eszéknél 1 czm. áradás mutatkozik.
A Száva O-Giadiskánáí- átad, egyebütt apad. -
Hetfeskint áll á "jeg a Szamoson és a Maroson.
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TETEMRE-HIVÁS.
Bünügyi regény.

Irta: Á. K. GREEN.
(8)

— Mindannyian tiz érakor feküdtünk le.
Hallottam, mikor "az óra a tizet ütötte.

— Nem vett észre valami szokatlant a
külsejében?

— Fájt a foga í
— Ugy! a foga fájt ! . . . Mondjon el

mindent, amit tud!
— De egész biztosan nem ő tette ! —

biztositotta a szakácsnő, sírásba csukló hang-
gal — Higyje el, Hanna jó leány és olyan
becsületes, hogy becsületesebb már nem is
lehetne. A szentirásra esküszöm, hogy Hanna
sohasem tette kezét a könyvtárszoba kilin-
csére. Csak azért ment le, hogy Eleonora kis-
asszonytól cseppeket kérjen.

— Jól van no ! — szakította félbe a
coroner. — Eszembe sincs, hogy Hannát vádol-
jam. Én magától csak azt kérdeztem, hogy
mit csinált Hanna, mintán már felment a
szobájába.

— Ezt igazán nem tudom megmondani.
De Molly azt állitja, hogy —

— Hogy „mit állit Molly, ahhoz most
nincs közünk. Ön nem látta lemenni ?

— Nem láttam, kérem.
— Hát visszajönni?
— Azt sem.
— Ma reggel sem?
— Hogy is láthattam volna reggel?

Hiszen már1 nem volt itt.
— De tegnap este észrevette, hogy fog-

fájásban látszott szenvedni?
— Azt észrevettem.
— : Jól van. Most beszélje el nekem,

hogyan és mikor értesült Leavenworth ur ha-
láláról?

Erre a kérdésre olyan szélsőséggel felelt,
és ez a felelet oly kevés ujat tartalmazóit,
hogy a coroner már azon volt, hogy vallatá-
sát befejezze, mikor az egyik esküdt emléke-
zett reá, hogy a szakácsnő azt állitotta,, hogy
Eleonora kisasszonyt néhány perczczel, mi-
után a meggyilkoltat szobájábavitték, a
könyvtárszobából látta kijönni. , Azt kérdezte
tőle, vajjon, urnője tartott-e akkor valamit a
k e s é b e n , v a g y n e m .

—Nem tudom kérem. — De biz Isten! —

kiáltotta egyszerre — azt hiszem, egy darabka
papir volt a kezében. Igazán! Most egész
világosan emlékszem, hogy a zsebébe dugta.

Mollyra. a szobaleányra került most a
sor. (O'Flanagan Molly, piros-pozsgás, fekete-
haju, körülbelül tizennyolcz éves, élénk leány
volt. kinek rendes körülmények között na-
gyon jó nyelve volt- De néha a félelem a
legbátrabbat is megijeszti és Molly, amint ott
állott a coroner elött, elég szánalmas képett
nyujtott. Máskor olyan piros arcza az . elsö
hozzá intézett szóra elhalványult és szemét
félénken szegezte a földre.

Hannáról csak annyit tudott, hogy tu-
datlan, ir származásu leány, aki faluról jött
és a Leavenworth kisasszonyok szolgálatába
mint kemorna és kisegítő varrónő lett. Régeb-
ben szolgált a házban, mint.. Molly és bár,
különösen multjára vonatkozólag, nagyon hall-
gatag természetü volt, az összes családtagok-
kal nagyon megkedveltette magát. Máskülön-
ben olyan .buskomor és ábrándos volt, akár
csak egy lady, jegyezte meg Molly.

Mivel ilyen állásu leányoknál ez ritka
szokás, azon fáradoztak, hogy bövebb részle-
teket csaljanak ki a tanutól. Molly azonban
csak rázta a fejét és csak annál maradt, amit
már kijelentett, csak azt tette hozzá, hogy

.Hanna gyakran éjjel is felkelt és odaült az
ablakhoz^ Tegnap estére vonatkozólag felhozta,
hogy Hanna két vagy három napig dagadt
arczczal járt és hogy az elmult estén foga
már olyan tűrhetetlenül fájt. hogy felkelt az
ágyhói és egészen felöltözködött. Itt aztán ki-
kérdezték Mollyt, hogy tényleg "egészen felöl-
tözködött-e, és ö megmaradt állitása mellett,
hogy Hanna tetőtől talpig felöltözött, meg-
gyujtott egy gyertyát és azt mondta, hogy le-
megy Eleonóra kisasszonyhoz.

— Miért Eleonora kisasszonyhoz ? —
kérdezte az egyik esküdt.

— Mert ő szokta a házi szereket a cse-
lédségnek kiadni.

További kérdésekre kijelentette - a leány,
hogy ez minden, amit tud. Hanna nem jött
vissza és a reggeli idején sem volt még
ítlhon.

— Azt mondja, hogy gyergyát vett ma-
gával — kérdezősködött tovább a coroner
— gyergyatartóval ment l e?

— Nem uram.
— Különben is, mire kellett a gyertya?

Leavenworth ur nem hagyta a gázt égni a
folyosón?

— De igen, csakhogy mi lefekvés elött
eloltottuk a gázt, Hanna pedig fél a sötétben.

— Ha gyertyával ment el, csak itt kel-
lett hogy maradjon a gyertya valahol a ház
tájékán. Nem találta meg valaki ?

— Nem tudok róla.
— Ez az? — kérdezte vállamon keresz-

tül egy hang.
— Gryce beszélt, ki magasra emelt a

kezében egy darab, félig elégett parafin-
gyertyát.

— Persze, hogy ez az. De az Istenért,
hol találta?

— Az udvaron, a füben, fele uton a
konyha és az utcza között, — felelte csöndesen.

Általános izgatottság veit eröt a jelen-
levőkön: Végre mégis akadtak egy nyomra,
valamire, a mi összekötni látszott a titokzatos
gyilkosságot a külvilággal. A hátsó ajtó lett
nyomban az általános érdeklödés tárgya. A
kertben talált gyertya azt bizonyitotta, hogy
Hanna alighogy a szobából kiment, a házból
eltávozott, még pedig a hátsó ajtón keresztül,
mely a keresztutczára vezető vasrácstól csak
néhány lépésnyire volt.

Mikor Tamást ujra vallatóra fogták csak
megismételte állítását, hogy nemcsak a hátsó-
ajtó, hanem a ház valamennyi földszinti ab-
laka, reggel hat órakor, amikor azokat megvizs-
gálta, teljesen be voltak zárva. Ebből csakis'
az következhetett, hogy a leány után valaki
becsukta és ujból bezárta az ajtót.

De ki lehetett az a valaki? Ez volt' az
a komoly és égető kérdés, mely most előtérbe
nyomult.

V. A szakértő vallomása.
Az általános érdeklődést és kíváncsisá-

got félbeszakította a villamos csengő hangja.'
Minden szem az ajtóra tapadt, mely lassan
kinyilt és a rendőr lépett be rajta, kit a co-
roner olyan titokzatos módon elküldctt. Vele
jött egy karcsu, intelligens kinézésü, és biza-
lomgerjesztő külsejü fiatal ember, ki egy nagy
kereskedelmi czég megbizottja és szakér-
tője volt.

(Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő: Káinoki Izidor.
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Edd^g o n n n n tcnyujjási

lcbbjnintö*í»UWU megbízás.
Értékesítési szerződések

Zzji neiiSió márka
értú^ban kölettok.

Felvilá^siiá^ok ős prospektusok
ingyen.

A magyar UertsUedélmi ntu*
u.uzain képviselője.

1
S « t 3 f
ic-3 csít

FJEI t £ M
Asi3i T-y^ anjti . . íG.—

C 3 ̂  6.25

z \ i ki-
í-. íía ösz-

«í

e j é a fce £ f

íí megltüídíJfa s
f r t Ű.SO megíáErtSse e f e a ^ s i . p

J dili I;;űiiarn2Íi& ssztaS l é s t . vxH<Í£ au^á
S drb amerii. ssi&axí- exősc -iű£ií; e£f ő

í- örb zaierík^t EzaÉxtiümaisti. r-rnírií1 rÜTrTfni-íilrlffir
I d.b asieríkaí szabiiaíaianíü t r i s t - B í S ^

j. ttrb ascül Yia!:ű-r:a.-aIS'"!:iíc=itr-
2 crb feílúaáit tcltí asztail gja
I téascüNlF
L. dríi IcjSnanraiíi üűrer&íffiíöt.

44 drb Gssrescis csat ftt e^O.
il fenti efszss 4 4 tár^r ezemK 49 fiaazOtt. isffil é»

tüoít eres ftrt 6.«» nurfatils ÍTBB. kapfiutii- — -Az
-EMiüai gaibadalr-rrTti erast taíjesea fektraKa;
•-: czCst-ariaL 25 <M> Eistotfi, aaéíct JátüTij T

ss.ezs3i szédelgésen
iel i szerűit e r e s s é zrrZDfiB^sxa ifcSliwiffW m̂ g
i S L , ftV rmtr a i áru n a g a e a fe£d^ zsássaasat

. s i a l á l r néíkül r . a m ' ; r ' j - r - é s s y ü bU
t szói kccTê ű ii«nrmt!-_ fcjr czsa.

nézze, síelj

és
-.-*.átel xnSadeB. Sob^luöxSartss tessen tínEőan al-

kiliíü. fkiüiiíö csapsz z

, HIRSCHBERG'a
BOb

MSV**. 3
M9S. sze?!- I. O- g

r «mí*Jfc«ÍS;«it. Bp^f^íCJ. és ür. kati=» »rra*.

6.5O fer. J i M£ó_ dsüeii teake-
E.J«LS»I egvadt niadea láda 1 fo-
rmUal áiátaia. —J¥xc<
caat farrc:e2:i«£OíJ. ICÍVSU esö-^ .

©YITLA
cs. és kir. W4V»7ÍÍ5SZST- és

olcsón kapható.

Czim a kiadóhivatalban.

JI-ck Izabella, Spanyolhon elQzőtt ki-
-ráf$BŐJe, vagr a madridi udvar titkai. Törté-
j r.eti leirás 13 kötetben.

10 frt 4 0 helyett most csak 5 frt.
EJW világváros titkai, vagy vétkes és ve

ze!:13 nő. Regény 10 kötetben.

& frt helyett, most csak 4 frt.
Megrendelhető:

EZ „OrSZlgoS JÜriap" kiaöóhivataá|.
Budapest, József-körut 65.

alatt

tártatik meg.

Az összes hozásokra érvényes sors-

mm mar
W.Iffl!Lf Rfi zR.9.1

korona ért.

Sorsjegyek mindenütt kaphatók.

Vidéki megrendeléseket legpontosabban

eszközöl az

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utcza 1.
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Szinházi müsorok.

Csütörtök

Péntek

Szombat

lesisB Szúftiz f E is. lá|]at Sáriit

Folt, amely
tistittisztit

Bűnös

Bünös

B3.YÖS vadász

Sziíslmőreiid.
elöadása

leaééfi Diák- | A Gyurkovics-
! lányok

Mozgő
k

A Gvurkovics-l £2g* jíüdíszkWly » • £ - ;

A teke^űsbéka?Vasárnap d. ut Lear király f — , ;.
í | ii • iajiaii

Este t Bünös Roland mester! ^ ^

A falurossza

Bifclüs ssszssy
A Gyurkovies-Í

lányok |
A balek

i s

m Ada mák a magyar1 iiápél-eifeel. Mafessankj: piaczai" Gazsié Jogászhusnor. Adomák
és ceressürtk, órszet rossz fceár és unasfeiaö idök?? és jellemző vonások a jurátus, patvarista," a

i c=pndes nia.eánvűsoíc és vidáiai EársaságokfJ jogász- és űgyvédbojtár éietébSL 3 9 kr* helyett
most 40 kr.%& száiuára. ívtad'a Vihogó & [adár . . á r a 5O fcyj

^ AÎ CHSsg l A kaiiai asszoa j feulacsábói ki- Csukássy J. s A magyar klérus""adomáfc-

^ és lepiojraitatta öáesér Pcsfa. . . ." .Ára I frtpókai üórs Jscos é s Biomus. Ára I fs*ga
eí ök

az „OES kiadóhivatalában,
fH B«Edap3st, üózsef-körtit 55. Az osseg eíase vaSő beküldése esetén, kériiiik 5 krral tObbet uíaíványozni,
*~ mely eseairea IcéirrEeüii'esssa küláeíik m.eg a kivánt könyv.

Ir.

Z. Utóhvéttel bérmentve.
2. Kétforintos havi részletre a még*

Jelent 12 kötet egyszerre szállitva.
9. Egy forintos havi résziéire egye*

iőrtt 6 Icötet szállitva, 1O részlet
^fizetése után további 6 Jcőíet.

lI

§

ízspré|S2trirés 2 Bé
m.

leazsías urafséic.
ÍV.

Flpscsaií 2 Iszilős.
Y.

TE52SZ? rSgyeL
TI.

SrsR is piaszlőí.
VEI-

A ké! kGiá.síIlfL

CíaS és fs lpsi
IX.

4 Seízéla káaíás.
x.

Peraye.
XL
íc, fel

összegyűjtött munkái.

Í2

•
A gyüjtemény ára

diszkötésben

1 I A. kötetek fényesen vámnak kiállítva, piros „vagy
. . barna, kötésben,

az sMúhöi' s-etadteijöiagBpt levágni és aláírva lapunk
ItiasMóhivatal&bozbeküldeni.

-:^* A Révai Testvérek irodaml Intézet Részvény-fársaségnak Budapesten. Megrendelem a
% ^ TáCSaságtól az „Országos Hiríap" kiadőMvatala utján. .

^ MIKSZÁTH K%MAN ésszéigyöjtőtt munkáit
IS diszkStésű kötetben 36 forintért.

a)
„, - fi*fos havi F&sxMetGxetés atoUett, si 12 kötet egyszerre való szálli- ji-'^

íását iávásva. , , f i i
i c) / Fí'fífS izizvi PSSZístBzss€é& wn&ii&ttf clyképen, hogy 6_ -kötet azonnal | « s ~

EzáBiUassék. a'tovÉMíí S fcpíeí; pe^g lö részlet Mfizetése ütáa. :' J " •
4r els"̂  rzstk-% nfcLirHfel Éssfesií b>2„ a íayiSsiai 139, . ; : holol mindaddig fizetendők

_.eilett beszedni. A
ételára csedékestárálik. A

grBjtaaiéain^ * íieSsKctlt;

Lafccelj.

10 forint

hangolása és karbantartása
egész éwe.

Egyszeri hangolás 2 forint.

Sternberg Ármin és Testvére
cs. és kir. udvari szállítók.

Kos3uíhLajos-ufca22.(Károly-körutsarkáa)

A „Budapesti Takarékpénztár és Országos
Zálogkölcsön Részvény-Társaság"

részvényeseinek 1899. évi február hó 4«én f

s z o m b a t o n , d. e . il és-afeop a takarékpénztár
helyiségében (VB>i Ai?riB*ássy-sa4 5a s z . s 8-ső etts.)

1. Az igazgatóság jelentése.
2. Zárszámadások elöterjesztése a felügyeli) bizottság

jelentése kiséretében. " •
8. A mérleg megállapitása ts a felmentvény iránti

intézkedés, az igazgatóság és felügyelő bizott-
ságra nézve.

4. A nyereség hovaforditása iránti határozathozatal.
5. Egy igazgatósági tag választása.
6. Öt felügyelő bizottsági tag választása és a bizottság.

tiszteletdíjának megállapitása.
T. Tizenegv választmányi tag választása.

Budapest, 189S, január 25-én.
'Az igazgatóság.

Azon t. cz. részvényesek, kik ezen közgyülésen
•rJsztvenni óhajtanak felékretnek, miszerint nevükre irott
részvényeiket az alapszabályok 20. §-a értelmében leg-
később három nappal a közgyülés előtt, teliá't bezáró-
lag 1899. február l-ig Budapesten a' társaság föpénztá-
rjuái (VI., Andrássy-ut 5. sz., f-jlds-ziní) letenni szives-
kedjenek, hol a letett részvényekről elismervényt nyernek,
mely igazolási jegyül szolgál a közgyülésen valo rész-
vételre.

A közgyülésén az alapszabályok 16. §-a szerint
minden részvényest általa letett öt darab részvény után
egy szavazat illeti meg, azonban 30 szavazatnál többet.
sem saját, sem megbízottjának nevében sem mindkét
minőségben együtt senki sem gyakorolhat.

A mérleg és a felügyelő bizottság reá vonatkozó^
jelentése alapszabályok értelmében a társulat iroda-
helyisé ̂ ébsii közszemlére M van téve, s kívánatra min-'
den részvényesnek egy nyomatott példáay, Mszolgáltatik.

elnevezése alatt rejlő különféle .legelhanyagoltabb bánt almák, á~
Túr infektiöDÚlís teíességei, valamint bármily nagyfoku
gyengeség! úilapoíok (impotonozia) ellon páratlan sikerü

folytán legssíélagétibeji ajánljuk -

Allia

I

Hirneves hyéro-elekirotherapiai rendelő-intézetét;

Teréz-körut 44. sz. I. em.
Az intézet' mely a-maga nemében páratlanul áll, a modem

Hygiea s orresi technika elsörendü vívmányai szerint a kor •
szakaUsotó „Kataphoreso" gyógymód alapján nagyszabásu
syójnrlennckkel van berendezve és a' legtáviúebb idö alatt gyd-
keres, állaadó és teljes gyógrynláat biztosit. ;

Tapasztalt, gyors és biztos eredmények folytán
bonozártum teljes gyögyolás után fizethető.

Az fatázat nyitva d. e. Z—l-lg ü. a. 2—8-ígr.
Levelekre dijmentesen válaszoltaük.
Külön váró- és gyógTtermek, külön be- és kimenet.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
. . . Mindar. sző 2 krajczár. -.

Vastagabb b9tü|kbci szedve 4 krajczár
ha a hirdető czimét is "közli a hirőetésbezi, ref

Előre fizetendők készpénzbeli, levélbélyegakben vagy
postautalványon..

az apró tedetéslpősteutalTáuyon hekiftiera s a sza'

VIII. kerület, József-körut .65. szám.

LEVELEZÉa

Tehát holnap este megyCaL. & ördbo-r j3jj,etek.
Ő nem tudom ha feijö-íiel-e érfeSefe, de Msx

az nem. haj: A fü az, hogy okretlea |5jjsleiL Ha M»et
telefonálj csókoló Barnádnak. . 7472—1

Sz.
át!

111 a pos-
tán, kérem -vegve

6. L e v e í e m e n t a
—1

f « Föpostára íevélí meat.
2Ő2á—1

Tadatoai veted, hogy vasárnap etéfatáEt eí-
^ megyüsfc, teratészetesea csak ungy,. fia éarie-

, siísz, hegf otthon vagy-e. Mikor is vara az Hsaka
születésnapja? Nagy ujságot fog&fc EKUtcfonii. Megjssptaifl
a vasárnapi íap&i és olvastad aüb&an M saraimat ? Irj
legalább egy pár sori sokszor esékoíő M.-nads. T-iTá—1

fíatai vidéki leány egfíS: szűke a
»5 másik k n t a két eiy

orrai óhajt megismerkedni, ki sáyagilajj- jj
Leveíe£ „Bácskai* ezurtea a kiadőMvatalja. 2S27—1

íiatal ieáay,
gy gaíal hÉvataíaoidsal éEiajíi

séget kötni. Házasság niaes lázárra. TOMÍ ezer foiínffíal
rendelkezik. Levelek ^Ibolya* czimen a MadóMvataíba

7Skéretnek.

Kaniélia.
liUifctt. Ati mer. az

7464—2 Levele van
>

a kiad

a Maiiéi)

74SS-^-l

283S-;1
am K—f-tíSL

• 2SSi—1

HÁZASSÁG.
magas b-arna zs-Máső; H al
forint készpénzzel lensddfezük,

.őhajtaTia leíietőíeg egy kereszt éay szSke magas iamBnetü
póttartalékos tiszttel, házasság ezéifáíi*!'! ismeseiségií
tolni. Csakis komoly íerelekre reagaL Ajáffilstot a
üaáő&a. .Gyöngyike" jeligére kér. 7436—2

ffti KAVffH' szőke IS éves szép isámy
j v» e i v í v l i nyolczezer fcriiiiitLíiQzí;.'iaáiniya[jaI

.egy Eiag-as, intelligens hivatalnak ismereEságét kérési*
iázassag ezéíjábóí. Levelek ltKa.tBLéliíaaÉ czaaseai a'.

kéretnek. .

ÁLLÁST KERES.

JÚ esaláoííéi valo isiaelfa áErsIá
fei 8 évig mint anyahelyettes egy házEKSHS. voífi; Eíkalüiaazvá
Álmáén teknrtef-'^n me^izfcatőMÉmőMzfflEsifcráitjííSSaaÁlmáén ^ ^ s

-reoáeltezikj, a gyermekeket nagyon szereö. g
fcao, baromfiteiivésztésheii JárÉas. Czim a. Madürárafal-
-tag. *

ÁLLAST KAPHAT.
szerezhető a .Kereskedelini ^Vegyészet"
czimü mü birtokában, melynek útmutatásai

EÍaTsTán" tökebefektetés és előképzettség nélkül bárki
2—iiQOa ferintoi, süt többet is keresget évente. A müvet
mai Haptcl &» ml? a csekély készlet,tart,-^leszállított
áres 1 frt 20 krért ajánlvaküídi még a .íKéréskaielnü
Yegyéaiet* köuyvkiadóvállalata Ujpest, István-ut .2. sz.

már müködtek,
N

w . l* ctazósátl Kik e téren
eíőmybea részesülnek.' Bizonyitványt és ajánlatot ,N.
0." jelige alatt továbbit á kiadóhivatal. ! T222---4

tanit szintén intelligens hölgyet
_ _ "zongorázni ^ ' franczia:' nyelv•

oktatás eüenéken. Czim a Madőbán. 2376—5
zongoraórábat ad. Csak

feÖEgöramUVg^IHO n é f eány órával, rendelkezik
még. Egy óra 50 kr. Czim a kiadóhivatalban. 7424—5

BÍRTÖK-ELADÁS.
I eladó 290 és; 361 holdas jóminőségü
1 földbirtok. Szöllőtelepitésre Iriválóíin

s. Megkeresések r Nyírség1 czim alatt a kiadó-
Mvatalba kéreltaek. •'". \ r. [ ' 7091-^6

HÁZ- ÉS TEl̂ ÉK-ÉLDÁS. ,
uj t á z a VI. kerületben, magasan épült, szabad

| f j kézből családi viszonyok miatt azonnal eladó.
Czim a idadőMvatalban. 7002—7

Ajánlatókat a
sfalt.

a község legszebb helyéii;;két sarok ; és
egy közép telek eladó, igen ölcsó árért.
kiadóhivatalba kérek nOlcsó telek" jelige

7208—7

ELADÁSb
j g y nagyon olcsó áron eladó, minden

üzlethez használható. Czim a kiadóbivatalbau.
7042—S

JSIsflA KATsn^ftUM teljese*! üzemképes úriiákás,
%w$ g^zmaiem, gépeSZiakáS, i |kiő ; v a g y
társat teresek 4000 frltal ki a makaót kezelje. , Striz
G p i l a Kffigy-Kátán. .. ,..,.,,'.... ; Ji^J:rX2QÍ5^S -feárpáti fenyőborovicska, yaípdiíllégfi-.

Eoniább minőség, kis üÉtökben; égetett,
r é p , ö kilő palaczkban 3 frt -75;kr. hérméntyeiíiitánvét-
tcl. Ga39T3zl:y Ciusstáy, fenyöijorcvicsta-gőzfőződe-tár-
saság^Szepsi-Ssosáftát (Szépesniegyé).. • -•. "' •' 7097—-8

l Isfíif ^ parféét firaaesiáil bsszSL még
eiiéűkosztérl is. Leveleket „Ángel* jelige alat! t á r
£Í?»f{ftííÍT"íifaí5i TiJ

Képtáramnak nagyérdekü képeit
lemásoitaíísin és ^eladom a

fölöslegessé vált eredeti éremek, fegy-
szobrot, másodpéldányaival. Éri ék . negyvenezer
E gyüílLeiiiéay nagyobb városokban kíálütva évi

tízezer foriabál főbbet jővedelasezbet. A vevő állal
verek

íjánlat „
képtár*'CZISSSIGI c Isn üacóiíivaíaíába irandó. Közve-
titoS: jol díjaiztdfcrik. 2629—8

^MV C7»n márványláppal; mely alkal-
15gj d £ « p UOUI JiUíi m a s fűszer-, csemege- vagy
hentes-üzletbe, továbbá égy tizedes-mérleg, 2 darab kis
mérleg sulyokkal, 1 mák- és kávé-daráló igen olcsón
eladó. Czim.a kiadóhivatalban. 7316,-8
lfric7Í3ff9..kAl°tll> legszebb pontján kétemeletes
J U Id&lllMrKQl 111 adómeiates bérház, családi körül-
mények miatt, eladó. 5100 forint jövedelem, vételhez
35.000 frt szükséges. Czim a kiadóhivatalban. 2577—8

~~~ 1 ~ M " 1 VÉTEL.
l e v ő elegáns föggőlámpa kerestetik meg-
vételre. Levelek a kiadóhivatalba kéret-

Függőlámpa" jelige alatt 7368—9
l

J
nek szeretnék építtetni elhasznált anyagból Buda-
•|H*>H» pesthez közel. Akinek van megfelelő anyaga,
az jeleztesse e lapban akishirdétések közt „Elhasznált"
jelige alatt. , \ I 4 ^ " 9

KIADÓ SZOBÁK.
különbejáráttai,. a Teréz-köruton, az
Andrássy-uth'p.z közel, azonnal olcsón

kiadó: Czim a kiadóhivatalban. .'}':.;. 7380—10
bútorozott szoba, kétablakos, á dohány-utezá-
ban, második emeleten, előszobával, lépcső-

házbeli különbejáráttai, olcsón kiadó. Czim a kiadóhi-
vatalban. 6920—10
TsUhiíkrstá keresek egyéves önkéntes fiam mellé
SaHavlm dül egy csinos' kétáblákds udvari szobába
gázvilágitással, kitünő ellátással együtt csekély 30 frtért
Lift és telefon a házban. Czim a kiadóhivatalban.

7266—10
^•»4>Á|f{nAMP családnál egy különbejáratu szoba az
* m K m | | S H d Eötvös-utezában eg^r-két ur részére te.l-
jes ellátással kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 6760—10

KIÁDÖ BOLTHELYSSÉGEK.
müheSynekj t a s f

9 og&St&ti helyiség nök, vivőié*
rentnekg mas/ánSskolának vagy nagy
lakásnak alkalmas nagy helyiség I-ső emeleten
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 3662—17

IV líftíHi^hflCPM a József-körut legnagyobb för-
J / yui i l ig i j ldeg gaimu helyén kiadó. Czim u

kiadóhivatalban. ' ' 47064-17

rékedtségaél vegyen 30 krért Réthy-
féle Pemetefü-czukorkát. 1537—13

lakás kerestetik a körutak valamelyikén,
_ mely 5—6 szobából és hozzátartozó mellék-

helyiségékből éá lehetőleg 2 előszobából álljon. A lakás
az I. emeleten legyen. Részletes ajánlatok a kiadóba
kéretnek ^Földbirtokos" czimen. 2671—18

özvegy asszony elmenne' házakba, rú-
| hákat'és fehérneműket jutányos árért

foltozni. Czime a kiadóhivatalban. 7290—18
i f*S*sfiÍ' állattam és vadászati képes
I á>apbftr, SZaklap. Egész évre 4 forint.

Kiadóhivatala Budapest, Roi tenbiller-utcza 30. 7087—18

az én 185 em. óriási hosszu Loreley-hajammal. amelyet én az általam feltalált kenőcs 14 havi
feasznáSata folytán nyertem s a "mely a leghirnevesebb orvosi szaktekintélyek által, mint az egyedüli
eszköz ¥an elismerve a haj ki nem hullása, a haj megnövésének előmozditása és a hajhagymák meg-

erősödésére ; ez az uraknál teljes és erős szakállnövést eszközöl s már rövid használat után ugy a
ha jnák.: mint a szakállnak terniőszetes fényt és teljességet kölcsönöz és megóvja ezeket a korai szur-.

- küléstöl a legmagasabb korig. .

Egy tégely ára I— f 2-—, Z.~3 5.— frt. Postai szétküldés naponta a világ
minden részébe a pésiz előleges beküldése, vagy utánvét mellett a gyári

raktárból

Sí
Bécs, I.,

Nyomatott az ORSZÁGOS HIRLAP körforgógépén Budapest, VIII./ József-körut 66. szám.


