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„Normális érverés.”
E két orvosi szó adja ki a kontinens politi-

kájának moment fotográfiáját. E hétköznapiságból
épen nem zökkentette ki a hatalmakat és az
intézö faktorokat a gróf Goluchovszky beszéde,
melyet elégedett megnyugvással vesz tudomásul
a sajtó szerteszét, mint ahogy senkit sem inge-
relhet egy pohár czukros viz.

Legtovább mennek rokonszenvükben a
berlini lapok, s mély látásukkal azt is kinézik
beszédjéböl, mintha Amerika ellen a XX-ik szá-
zadban megvivandó kereskedelmi élet-halál
harcznak ö volna Európa kiszemelt viadora.
(Ezek a lapok még nem ösmerik ami diploma-

cziánkat.)
Ausztria helyzete se nem romlott, se nem

javult — de inkább romlott, mert Gráczból ma
is keresztény szoczialista tüntetést jeleznek táv-
irataink, melyet szuronynyal kellett szétkergetni.
Minket legközvetlenebböl természetesen Ausztria
állapota érdekel, mert a bizonytalanság, hogy
miképen igazithatjuk el dolgainkat az ö sorsa
szerint, kényelmetlenül settenkedik házi gond-
jaink mögött, mint azoknak megnövekedett ár-
nyéka.

A rendes érverés csak Francziaországban
fordul hevesebbre a Dreyfus ügygyel} e külö-
nös komédiával, hol egy csomó eselszövö és
hazug alaknak sikerült összekuszálnia a csomót
s felizgatni a különben is tul ideges nemzetet .
Hogy melyik részén van az igazság még min-

dig nem világos — de egy igazság, szembetünö:
hogy néhányan megakarván mentem az ország
reputáczióját, hogy egy áruló is van benne —
csináltak hozzá még egy másik árulót.

A görög-török béke a legujabb hirek sze-
rint 8 nap alatt alá lesz irva, ha közbe uj bo-
nyodalmak nem támadnak. Mert a bonyodal-
makra van elég ok. A pénzügyi ellenörzés a
hatalmak részéröl és a háboru okának felderi-
tése erös izgalomban tartja a kedélyeket s
szinte elkerülhetetlenné teszi a kormányválsá-
got Athénben.

Végre megemlithetjük esemény gyanánt,
hogy monarkiánk post tot diserimina rerum
a keleti vasutak szerzödéséböl folyó birság
összeget megkapja Törökországtól, körülbelül
400 ezer fontot, természetesen nem mind kész-
pénzben, hanem számlákban, utalványokban és
papirokban — szóval, ahogy a szegény török
szokott fizetni.

POLITIKAI HIREK.
A konfliktus ára. A keleti vasutak dolgában az

osztrák-magyar monarkia és a fényes porta közt tá-
madt konfliktus a közös külügyminiszter erélyes föl-
lépése folytán, mint már tegnap jelentettük, érdeke-
inkre nézve teljesen kielégitö megoldást nyert. Mint
Konstantinápolyból most jelentik, a portának az osz-
trák-magyar nagykövetséghez intézett jegyzékében el-
vállalt kötelezettsége a keleti vasutak-ügyiében, azon a
megállapodáson alapszik, hogy a 476.000 fontnyi köve-
telésböl 96,000 fontot a monarkia elenged a portának,
de csak oly föltétel alatt, hogy a többit rögtön kész-
pénzben lefizeti. A fizetési mód részletei ügyében
a tárgyalások még függöben vannak. Valószinüleg

100,000 fontot az Ottomán-bank fizet rögtön,
280.000 fontot a hadikárpótlásra szóló utalványokban
letétbe helyez a porta és 20,000 fontot a portának
a keleti vasutakkal szemben fennálló számlaköve-
telésével egyenlitenek ki. Az irásbeli szerzödést hét-
fön kötik meg. _____

Ellopott lelkek. A Csehországba kicsempészett
hatvan tót gyermek dolgáról közölt értesülésünk
nemcsak a hazafias érzületü felvidéki értelmi-
ség éberebb figyelmét serkentette föl a külön-
bözö ürügyek alatt szivós kitartással üzött
pánszláv mesterkedésekre; hanem egyszersmind egy
ujabb bizonysággal szolgált a néppárt igazi politikai
természetének helyes megismeréséhez. Ha vannak
a néppárt kebelében egyesek, akik némi sulyt he-
lyeznek arra, hogy magyar hazafiságuk minden
kétségen kivül álló igazságnak komolyan elfogad-
tassák a magyar közvélemény részéröl, szinte ter-
mészetes alkalomnak kinálkozik ez a rajeczi
botrány arra, hogy tiltakozásukkal megtagadja-
nak mindennémü közösséget az ultramontánsággal
elmésen vegyitett pánszlavizmusban dolgozó tót
néppárti agitátorokkal. — Úgy értesülünk, egyik
legfanatikusabb néppárti pap-képviselö, Kálmán
Károly fogja legközelebb magán a néppárt
klubb-ülésén a legkomolyabban szóba hozni a
párt aegise alatt történt lélek-tolvajlást s ha
nem kapna minden fékeértést kizáró felvilá-
gositást, tudniillik a rajeczi esperes és büntársainak
kifejezett kárhoztatását, az esetben kilép a néppárt-
ból s a szélsöbal- klubbon kivüli „vadjaihoz” - csat-
l a k o z i k .

A delegáczió. Bécsböl jelentik, hogy a ma-
gyar külügyi albizottságnak legközelebbi ülése vasár-
nap, november 28-án lesz.

Holt szezon a politikában.
Események nélkül nincs politika — és politi-

kusok nélkül nincsenek eseményeké
Az elsö föltétlenül áll, a másodikat alább kez-

dem bizonyitani, habár épen nem áll Mióta ugyan
is Bécsben van a szinhely, halálos csend uralkodik
itthon.

Nemcsak mert részben a miniszterek is távol
vannak, (a miniszterek nélkül még lehet politikát
csinálni) de ott tartózkodnak az oszlopos politiku-
saink is, szalmaözvegyi napokat élvezvén a Sacher
és Imperiál jó konyháján.

A Lloydbeli klubban csak a kis politikusok
maradtak, apró cseprö alakok, kik a Sturm alma-
nachjában nem vitték a tiz soron tul. Ezek ott ke-
tyegnek árván, mint az elhagyott boltban az órák ke-
tyegnek, járnak, de nem jól mutatnak, mert az
órások nincsenek ott, akik minduntalan igazi-
tanák.

Imitt-amott lézeng egy-két honatya, akinek
nem jutott ostábla vagy partner. Leheverednek az
alacsony puha pamlagokra s bodor föst mellett cse-
rélik ki gondolataikat. — De hajh micsoda vál-
tozás i Milyen vidéki aróma csap ki az elmé-
jükböl.

Politizálnak, gondolnád. Nem, csak találgat-
nak és várnak. A kávéházi ember hitével, jóhisze-
müségével és naivitásával* Várnak? Mit várnak?
Nem tudják, de várnak. Milyen inczidensböl? Sem-
milyenböl, csak várnak és okvetlenül Tárnak vala-
mit A várás végre is az emberi természet örök
ösztöne. Hát mért ne várnának? Jót várnak, valami
nagyon jót. Csodát. A tiz szobornál is csodásabbat.

Hogy mi legyen ? Hisz épen az. Az isten tudja.
Hallottak talán valamit. Igen is, nem is, de inkább nem.
Hanem ahelyett éreznek, szimatolnak. A levegöben
lóg valami. És Bánffy olyan titokzatos, olyan külö-
nös. Az már tud valamit. De nem szól — mennykö
egy ember — meg akarja lépni a pártját, az orszá-
got. Épen ugy mint a múltkor ; épen ugy. Csodá-
latos telhetetlenséget kezdenek érezni, beszijják a
levegö párázatában és az egész világ üresnek lát-
szik, söt még az életük is üres és tárgytalan, addig
mig az a valami megérkezik. Alaktalan vágyak, köd-
ruhába öltözött manók csiklandozzák Öket és incsel-
kednek velök, mozgatván a türelmetlenségüket, mint
egy elasztikus szijat. De mit tegyenek ? Nem
lehet mást, várnak és folyton várnak. — Némelyek
meg is mondják, hogy mi körül forog a dolog, de magok
is azt hiszik, hogy nem a körül forog, más lesz az,,
egészen más, Emlegetik, hogy a király udvari mu-
zeumot létesit Budapesten, áthozatván a Magyaror-
szágra vonatkozó mütárgyakat. — De bizonyosan
nem ez lesz. Meglepöbb, még meglepöbb.

Arról is fecsegnek, hogy a nádori méltóság
állittatnék vissza, hogy megint palatinus volna
Budán. Nos, ezt a hirt legalább vették valahonnan —
nem nött magától, mint a többi. Egy kis csigakagy-
lóra van épitve, mint a csillagos homloku Szigfrid
vára. A lapok ugyanis közölték a nyáron, hogy Ágost
József föherczeg közjogot tanul dr. Timon Ákostól.
Jobb volna ugyan, ha Beksicstöl tanulná, a Beksicsé
nem hamis tudomány, de mindegy, egy föherczegnek
a Timon közjoga és elég jó, és végre is ki tudja
— idöszakai vannak — némelykor Timon is sza-
badelvü.

Söt ezt a hirt termelhette egy öse, t. i.

e hirnek egy öse — egy régibb keletü hir,
mely mint kisértet jön elö; tényleg volt egy-
szer szóban a nádori méltóság visszaállitása
komolyabb korokban is a Wekerle idejében. Némi
szükség lett volna egy jó palatinusra néhány napig,
mikor a leghevesebb egyházpolitikai konfliktusok
idején ki s be jártak az udvarhoz a papi embe-
rek és az antiliberalis oligarhák, akik tetszésük
szerint informálhattak, mig a kormány elött ugyan-
ekkor el voltak zárva az ajtók. Jó lett volna, ha
kéznél van a nádor, akit oda lehetett volna kül-
deni. De ezek a napok elmultak, lehet vissza se
érnek soha többé. Minek volna tehát a nádor?:
Csak lábatlankodnék a dolgainkban, még ha be,
volna is illeszthetö a népképviseleti rendszer kere-
tébe. A nádorság felállitásának gondolata tehát
örökre legyen eltemetve azon kellemetlen napokkal.

Mondják hiszen, mondják a hirt, de csak
puhatolóznak vele annál, akinek mondják — hogy,
talán az tudja az igazit. A nádorban magok sej
hisznek a klubbeliek. Hiszen bolondság, nem is le-
het. Csak éppen ugy gépileg teszik fel maguknak a
kérdést, mint a gyerek, aki a szülétöl vásárfiát
vár: Nem volna-e jó egy nádor, egy mézeskalács-
huszár? Nem. Siinek? Jobb lenne valami más.

De óh! — mi lehet? Talán az van tervbe
véve, hogy a hirály a sárga-fekete zászló helyett
uj családi szineket választ. Hm . . .

Szóval ilyan kicsi niveaura száll száll alá a
klubban a politika — ha az öregek Bécsben járnak
s ha a királyi böségszaru a lyukas végével van felénk
fordulva..

Az órák járnak és ketyegnek, de nem matat-
nak jól, ha az órások nem igazitják. Mariim.
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K Ü L F Ö L D .
A török-görög béke. Konstantinápolyban nagy

szorgalmasan tárgyalják a török és görög meghatal-
mazottak a megkötendö béke feltételeit Ma is ülé-
seztek és tanácskoztak, s mint távirataink jelentik, ma
megint egy czikkelyt hitelesitettek. Most már csak
két czikkely marad hátra, amelyeknél a legtöbb kér-
désre nézve már elöre megállapodtak. A görög ki-
küldöttek azt hiszik, hogy szerdán befejezhetik a
tárgyalásokat., S akkor csakugyan szent lesz a béke.

A Dreyfus-ügy. .
Mind izgatóbb ujabb mozzanatok merül-

nek fel. Most tudódik ki, hogy Dreyfus elitélé-
sékor a biróság már kétszer szavazott és az
itélet még sem volt meghozható, A biróságnak
két tagja pedig magának a hirhedt titkos
bizonyitékoknak a bemutatása után is kije-
lentette, hogy kételkedik Dreyfus bünössé-
gében.

Most valamennyi hadtestparancsnok
Párisban van, s roppant nagy számban' van-
nak a vidéki katonatisztek is, kiket berendel-
tek. A katonatiszti körökben általában olyan a
hangulat, hogy megkönnyebbülést okozna, ha
bebizonyulna, hogy nem Dreyfus a bünös. A
katonatiszti körök nem hisznek Dreyfus bünös-
ségében.

A Libre Parole, amely Ezterházy. érde-
kében — ki munkatársa volt — nagy 'hévvel
kardoskodik, most elmondja, hogy mi volt az
egész Dreyfus-ügy eredete, mint fedezték fel
Dreyfus árulását Két külföldi katonai attaché
Utazott egyszer együtt s a beszélgetés a franczia
katonatisztekröl folyt. Mikor az egyik dicsérte
a tisztikart, a másik megvetöleg. mondta:.van
köztük áruló is. Az erre megindult vitában álli-
tását bizonyitandó, részletesen elmondta a
Dreyfusra vonatkozó adatokat.. A.másik attaché
azután felment Mercier hadügyminiszterhez és
elmondta neki a Dreyfus árulását.

Lalance volt elzászi képviselö, akinek al-
kalma volt Scheurer-Kesztner bizonyitékait
áttekinteni, teljes meggyözödését fejezte ki,
hogy Dreyfus ártatlan s szerinte Dreyfus be-
csületének helyreállitása csak hetek-kérdése.

Erneszt Judet, a „Petit Journal” politi-
kai vezetöje, akinek Mercier tábornok volt had-
ügyminiszterrel való összeköttetése ismeretes,
szinté fenyegetö hangon erösitir :hogy a Dreyfus
pör újból való felvétele mindenáron megakadá-
lyozandó, mert annak következményei kiszá-
mithatatlanok. Francziaországot ez a pör a leg-
sulyosabban érintené, annyira le kellene a kül-
föld elött bizonyos dolgokat leplezni. (

A Forzinetti-Rochefori ügy egész bot-
ránnyá nötte ki magát. Forzinetti, az elmozdi-
tott fogházparancsnok azt. a vigyázatlanságot
követte el, hogy Rochefortnak elmondta meg-
gyözödését, hogy ö nem hisz Dreyfus bünössé-
gében; Söt Forzinetti még akkor is, mikor
Dreyfus el volt itélve, a zsinorját leszaggatva,
deportácziójába vitték, kezet szoritott vele.
Rochefort most azzal menti indiskréczióját,
hogy ö azt hitte, Forzinetti nincs már szolgá-
latban.

Egy elökelö politikai egyéniségnek Dreyfus
Mathieu azt mondta, hogy addig nem áll elö
bizonyitó adataival, mig arra egyenes felszóli-
tást nem kap hivatalos helyröl. Adatai kétség-
telen bizonyitékok öcscse ártatlanságáról és
mások bünösségéröl. Határozott többes számban.

A „Temps” szerint egy valaki, akinek is-
mert neve van, néhány nap elött magához
kérte Dreyfus Mathieut egy fontos ügyben. Ez
el is jött és midön magukra maradtak, a kér-
déses ur azt a kijelentést tette, hogy egy igen
nagy összeg pénzért hajlandó minden Dreyfus
ellen fenforgó terhelö dolgot magára vállalni
és biztositja a sikerröl, hogy az elitélt kapi-
tány kiszabadul. Dreyfus Mathieu ezen a czi-
nizmuson megbotránkozva felháborodással uta-
sitotta vissza az ajánlatot s kijelentvén, hogy
ö neki meggyözödése a kapitány ártatlansága,
hátat forditott.

A feketefátyolos hölgy kiléte Parisban
már nem titok, daczára, hogy meg nem neve-
zik. Ez a hölgy valósággal létezik és valósággal
át is adott valamit Esterházy örnagynak. Az ör-
nagy „jó szelleme” nem más, mint a hadügy-
minisztérium egy magasabb hivatalnokának a
szeretöje és pedig a vezérkari fönök Boisdeffre
unakaöcscsének.

_ Egész nyiltan beszélik a társaságokban és
egyáltalján nem az „on dit” hangján, hogy
ez az unokaöcs már hetek elött figyelmeztetette
barátját Esterházy örnagyot az ellene készülö kam-
pagnéról. Mivel ö maga nem akarta, azért adatta át
titkosan a szeretöjével azt a bizonyos dokumentu-
mot Esterházy védelmére. Ez a dokumentum nem
tartozik közvetlenül az ügyre, azonban fontos állam-
titok, amelynek közzététele nagyon kompromit-
táló lenne. Ez a dokumentum lenne Esterházy
védöpajzsa, aki magától az ügytöl még sem áll
oly távol, mint ö állitja.

Párisban külömben Pelleaan ama mon-
dása a közfelfogás, hogy: ebben a katonai
Panamában legalább husz áruló van!

Esterházy örnagy áll az egész ügyben
az - elötérben ma is, napról-napra tesz ujabb
nyilatkozatokat, a szerkesztöségekbe ki és be
jár, hogy ártatlanságát hangsulyozza.

Egy ilyen alkalommal ejtette a következö
mondást:

— Mit? Én, aki Európa egyik legrégibb
katonacsaládjának a sarjadéka vagyok, én len-
nék olyan kalandor, rastaquouére?

Egy bécsi lap levelezöje beszélt vele teg-
nap. Szikár, magas férfiúnak irja le, aki fekete
szalonkabátban jár és republikánus szokás sze-
rint állandóan gomblyukában hordja a becsü-
letrend piros szalagját.••Különben megtörtnek
látszik.

Mindenekelött a származásáról terjesztett
hireket czáfolta meg.— Ösöm — ugy mondá — XIV. Lajos
alatt jött Francziaországba és a 3-ik huszár-
ezredet alapitotta, mely még ma is megvan.
Azóta majdnem, mindnyájan katonák voltunk
és én is — láthatja a becsületrendemen —
tisztességes katonája -voltam- a hazának. Azt
beszélik, hogy 1866-ban Königrätznél vereked-
tem. Ez nem igaz.. Altkor pápai zuáv voltam
és késöbb hazajöttem a franczia hadseregbe.

Arra a kérdésre, hogy összeköttetésben
van-e a magyar Esteházyakkal igy válaszolt
a gróf:

— Ismertem Esterházy Miklóst, a tatai
grófot és ismerem gróf Esterházy Jánost js, aki
még él és Bánffy-lányt vett feleségül

E szavak után kihozta és megmutatta
Eszterházy János arczképét is. Olyan feje van
neki, mint Thierenek, mondta.

Magáról a, dologról" igy nyilatkozott:
— Fölhozzák azt, hogy sokat érintkez-

tem Schwarzkopennel, a porosz ezredessel.
Ebben semmi gyanús sincsen. Az attaséval a
társaságban találkoztam- és mert tudok egy
kicsit németül is, néha beszédbe ereszkedtem
veje. A német követségen jártam egy párszor,
Csakhogy fényes-. nappal és uniformisban és
azért, hogy láttamoztassam az ezredesem fele-
ségének passzusát. Az ezredesné tudniillik
elzászi asszony. A Dreyfusék egész manöveré-
röl, mint már elmondtam is, hónapok óta. tu-
dok, és azért tettem is biztos helyre Lon-
donba azt az okiratot, amelyét ama titokzatos
-asszonytól kaptam. Ezt az egész dolgot, tudom,
szeretik mesének mondani, de én most még
nem mutathatom ki az ellenkezöt. Az.irás a

.hadügyminiszter kezében van, tartalmáról pedig
még csak burkoltan., se . szólhatok. Majd meg-
válik, hogy épen ebben a titokzatos irásban van
az én erösségem.

Egyik mai párisi lap azt a nehezen ellen-
örizhetö hirt adja, hogy midön Dreyfus, kapi-
tányt elitélték, a német császár a család elött
kifejezésre jutatta volna, mély sajnálkozá-
sát, hogy egy tisztet, ártatlanul elitéltek.

A Times pedig ezzel egyidejüleg azt közli,
hogy a Dreyfus család oly nyomokon indult
Dreyfus kapitány ártatlanságának bebizonyitá-
sára, amelyeknek jelzése a német császár
akaratára, vezethetö vissza.

TÁVIRATOK.
A külügyi expozé hatása. .

Berlin, nov. 21. Goluchowski külügy-
miniszter expozéját a legnagyobb tetszéssel fo-
gadták. Az egész sajtó dicsöiti s különösen a
végsö passzusát tartják nagy fontosságunak. Az
ujságok azt tartják, hogy ez bevezetése égy
európai vámszövetségnek Amerika ellen. Golu-
chowski ezt a -nyilatkozatát — ugy mondják
— mint Europa mandatáriusa tette.

A kiegyezési provizórium.
Prága, nov 21, A „Národny Listy” felszólitja

az ifju cseheket, hogy menjenek Bécsbe, hogy a
kiegyezési provizórium tárgyalásán, mint a többsé-
gen levö többi pártok tagjai is jelen legyenek.

A berlini nagykövet a császárnál.
Berlin, nov. 21. Szögyény-Marich osztrák-ma-

gyar nagykövet ma délben kihallgatáson volt a né-
met császárnál. A kihallgatás után a nagykövet reg-
geli vendége volt a császárnál.

. Készülö kormányválság.
Athén, nov. 21, Zeimis miniszterelnök, a

kamara mai ülésében azt a reményét fejezte ki,
hogy a végleges békeszerzödésröl szóló törvényja-
vaslatot egy héten belül a ház elé terjesztheti. A
pénzügyi ellenörzésröl szóló törvényjavaslatot de-
czember elsö napjaiban nyujtja be. A miniszterelnök
azt kivánja, hogy a munkálatokat a tárgyalások befe-
jezéséig elhalasszák.

Élénk vita indult meg arra az inditványra,
hogy a hadi események megvizsgálására bizottsá-
got küldjenek ki.

Delyannis kijelentette, hogy beleegyezik e bi-
zottság kiküldésébe oly czélból, hogy megtudják, ki
felelös a háboruért, mily intézkedéseket tettek és
mily módon folyt le.

A kormány semleges magatartást tanusit.
Smolenszki tábornok kijelentette, hogy a

háborut, improvizálták és. az elökészületek sajnálatos
módon hiányosak voltak. Becsületszavára állitja,
hogy elsösorban György király kivánja a háboru
okozóinak megbüntetését.

Azok a képviselök, akik az inditványokat a
bizottság elé terjesztették, beleegyezöleg nyilatkoz-
tak, anélkül azonban, hogy a jelenlegi miniszterium
iránt rosszalásukat fejezték volna ki. A kamara
elhatározta, hogy ez inditványok felett való tanács-
kozásokat elhalasztja.

Athén, nov. 21. A hadi eseményeket vizs-
gáló-bizottság ügyében fordulat állott be, amely-
nek politikai következményei lehetnek. A kama-
rának holnap valószinüleg válságos ülése lesz.
Az antidelyannista csoportok arra törekesznek,
hogy megakadályozzák a válságot. Néhány lap
azt tanácsolja a miniszteriuninak, hogy a kamara
üléseit halassza el.

HIREK.
— A papnevelö-intézet uj igazgatója. A buda-

pesti központi papnevelö-intézet igazgatói tisztsége
nem sokáig lesz már gazdátlan. Néhány nap.mulva
a hivatalos lap is közli a kinevezést, amely Rosszi-
val István esztergomi kanonokot, az érseki szemi-
nárium mostani igazgatóját ruházza föl a' budapesti
központi papnevelö-intézet rektori méltóságával. A
változás rá nézve csak annyiban jelentös, a meny-
nyiben uj hivatalába való beiktatásakor czimzetes
püspökké is kinevezik. Máskülönben az: egész csak
áthelyezés jellegével bir, A hatáskör itt is, ott is
ugyanaz. Mert az érseki helytartóságot, amely Rosszi-
val elödé, Cselka püspök idejében kapcsolatban
volt a központi szeminárium igazgatói tisztével,
Vaszary Kolos herczegprimás a nyáron feloszlatta.
A rend az intézetben az új kormány alatt is az
marad, a mi most. Az igazgató teendöit nagy rész-
ben Krizsán Mihály pápai kamarás, viczerektor végzi
ezután is. Az esztergomi udvarnál azonban nagy
"meglepetést okozott Rosszival kanonoknak az áthe-
lyezése hire, mert a primási vagyon ügyeit ö ismeri
legjobban s ebben a tekintetben nem igen pó-
tolhatják.

— A schaumburgi Ézsau. A lippei (másként
lippe-detmoldi) herczegségben már jó ideje tárgyalják
a trónöröklés kérdését, még pedig nagyobb vehemen-
cziával, mint annak idején nálunk a pragmatika
szankcziót. A vita külsö fontossága tehát semmikép
sem áll arányban az ország kilcnez négyszög-
mérföldnyi terjedelmével, mindazonáltal a német
jogászok már gyakran hozzászóltak a dologhoz,
mert a dologban érdekelve van a német császár
is, aki tudvalevöleg annak a prelendensnek {György
schaumburgi herczegnek) fogta pártját, aki a házi
törvények értelmében nincs jogositva az öröklésre.
A detmoldiak már intronizáltak is a másik preten-
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denst, a detmoldi grófi vonal fejét, mert a kihaló
ágból még él egy herczeg és igy egyelöre csak
régensségröl van szó. A szövetségtanács is kimondta,
hogy igenis a detmoldi grófnak leszármazása egyen-
rangu és vitás nem lehet a jogosultsága, mégis
most a schaumburgi herczeg ujra magának vin-
dikálja a karszék jellegü trónt egy jogi szaklapban.
A Deutsche Jaristenzeitung-han azt irja a gróf-
ról, hogy a származása ugyan egyenrangu, de a
felesége nincs kvalifikálva uralkodó herczegnö-
nek, mert az már alacsonyabb származásu, születé-
sére nézve tudniillik csak egyszerü Wartensleben-
grófnö. Ennek a kifogásnak már most az a kon-
zekvencziája, hogy a grófnak a fia, az többé nem
lesz uralkodásra képes és igy a schaumburgiak
idövel mégis megkapják Detmoldot. Ennyit volt
kötelességünk referálni Lippéröl. György herczeg
okosabb Ézsaunál és a maga tisztességes örökségét
is meg akarja tartani meg a lencsét is.

— A hazafias üveges emléke. A negyvenes
években meghalt Györött egy Bissinger János nevü
üveges mester, aki körülbelül százezer forintot ha-
gyott a városnak különféle jótékony czélra, azzal a
szigoru meghagyással, hogy ennek az összegnek
csak a kamatai használhatók föl. — A német nevü,
de annál magyarosabb érzésü derék üvegesnek a
pénze azóta nagyon sok derék és hasznos dolgot
müveit Györben. Abból épült fel a menedékház, a
kisdedóvó, az ö egyszerü német nevét és jó szivét
hirdetik a szinház, a temetö kápolnája és a diszes
vas rácsa is. Ennek a pénznek a kamataiból épül
jóformán az uj városháza is, melynek költségeihez
maga a város alig egy harmadrészben járult. A
györiek kegyelete gondoskodott arról, hogy derék
polgártársuk emléke megfelelö módon legyen meg-
örökitve. A városháza épitö bizottsága, élén Zech-
meister Károly polgármesterrel 5000 forintot sza-
vazott meg, hogy ebböl az összegböl Bissinger Já-
nosnak szobor készüljön. A szobrot az uj város-
háza elöcsarnokában fogják fölállitani.

— Capus tréfája. Az a láz, mely most Páris-
ban minden más témát elfojt és az érdeklödés közép-
pontjába Dreyfus kapitányt állitja, Alfred Capus
a Figaro elmés krónikását a következö tréfa mep-
irására ösztönözte:

Feleség : Drágám ? Van kedved felolvasni
regényfolytatást?

Férj: Ha érdekel?
Feleség: Rendkivül.
Férj; Nos hát . . .
Feleség : Várj csak kérlek, mig közelebb to-

lom a kandallóhoz karosszékemet és kényelmes
elhelyezkedem.

Férj: (olvas) „Ki a gazdája ezeknek a titok-
zatos soroknak? Ki vetette papirra ezeket a fatális
bötüket? . . .”

Feleség: (félbeszakitja) Hogy is van ? . . .
ugy rémlik, mintha nem ez volna a folytatása . . .
biztos vagy benne ?

Férj: Természetes . . . (ujra olvassa) „ezeket
a fatális bötüket ' ? . . . ”

Feleség: Persze . . . persze . . . Szó volt
egy névtelen levélröl. . . most már emlékszem. A dol-
1árt . . . de nem . . . a portugál grófot gyanusitják
hogy ö irta volna a levelet. S ha ez igy van. akko
a grófné kénytelen megmérgezni az unokaöcscsét.
vagy pedig hozzá megy. De csak folytasd.

Férj: Sürü homály fedi a szörnyüséges bün-
tényt . . . " ;

Feleség : Igaz, az elrablott gyermek.. . szinte
el is felejtkeztem róla . . . pedig talán pár fejezettel
elöbb volt szó róla . . ,

Férj: „Ezer érthetetlen részlet teszi szövevé-
nyessé a tragikus történetet, s ha nem sül ki, hogy
ki volt az a szöke nö, aki titokban találkozott a
kapitánynyal, akkor aligha fogunk átlátni a szitán.."

Feleség: A szöke nö rejtette el a gyermekét..
De a kapitány boszant . . . sehogyseni tudok rá
emlékezni . . .

Férj : Minduntalan félbeszakitasz... Folytas-
sam vagy ne folytassam?

Feleség: Ugyan kérlek . . .
Férj: „Némelyek valami külföldi grófnéról

beszélnek, mások egy közönséges asszonyról, akivel
Dreyfusnak annak idején . . . "

Feleség: (csudálkozva) Miféle Dreyfus?
Férj: Hát . . . vagy ugy! Most látom, hogy

a regényfolytatásról véletlenül átcsaptam a Dreyfus
ügyre... de hát kezdjük ujra a regényt . . .

Feleség: A világért se . . . hisz ugy látszik,
hogy ez a Dreyfus-ügy felér bármiféle regénynyel..
csak folytasd . . .

— Pacor Vilmos halála. A honvédségnek ha-
lottja van. Karstenfelsi Pacor Vilmos nyugalmazott
altábornagy ma délelött Bécsben hosszu betegeskedés
után meghalt. Egyike volt a honvédség legképzettebb
tisztjeinek. Több valóban értékes könyvvel gazdagi-
totta a katonai szakirodalmat. Legkiválóbb munkája
a taktikáról irott törzstiszteknek szánt könyve.
Hosszu ideig volt a szegedi második honvédkerület
parancsnoka és Szegeden nagyon kedvelt tagja volt
az elökelö társaságoknak. Négy éve, hogy nyuga-
lomba vonult s néhány hónappal ezelött költözkö-
dött csak Bécsbe.

— Hazajött a „Viktória". Elfogódott szivvel
várták haza a „Viktóriá”-t, azt a hajót, amely el-
indult a fehér jégfjordok közé, hogy hirt hozzon
Andréeról. Hogy az a segélykiáltás. amelyet a Spitz-
bergák körül hallani véltek, vajjön nem a vakmerö
északsarki utazótól eredt-e? Sören-Krömer szervezte
az expedicziót és a „Viktória” elvitorlázott messzire
észak felé. És hazajött a „Viktória” és utasai el-
mondották. hogy amerre jártak, emberi nyomra nem
akadtak. Tehát Andréeról újra nem tudni semmit.
Ezt mondja Tromsöböl egy távirat, melynek szük-
szavúságába annyi rnelankolia vegyül. Még sók
északi madár fog vijogni a Spitzbergák fölött és
megtéveszt majd néhány résztvevö szivet, még egy-
két szelid galamb véré talán belecsöppen majd a
jégfjordok közé, anélkül, hogy hirt hoznának arról
a férfiuról, akit most a. derék Sören-Krömer akart
visszaadni népének. De nem talált rá, csak hazajött

Viktória . . .

— Az apácza szerelme. Horyna Venczel
üveg- és porczellánfestö Königgrätzben, azonfelül
eddig vezetö egyéniség a csehek egyesületében. Nem-
régiben az a baja esett, hogy politikai szereplése
közben összeütközésbe került a rendörséggel és ez

alkalommal sulyosan megsebesült. Elvitték tehát c
jahodi kórházba s a politikus porczellánfestö éle-
tébe itt egy kis idill szövödött. Mikor ugyanis bete-
gen feküdt és a romlásnak indult cseh hazafiságról
fantáziált, egy fiatal, csudaszép ápolónö hajolt föléje :
soror Huberta. Ez a fiatal apácza, aki csak a mult
hónapban tette le a fogadalmat, talán gyöngédebben
bánt a sebesült politikussal, mert Horyna ur, a!ig
volt lábadozóban, elsö kötelességének ismerte, hogy

beléje szeressen. S minthogy a sors kegyelméböl még
.fényéveit élte, egy szép napon bátorságot vett ma-
gának és megkérdezte soror Hubertát, - hogy nem

akarna-e a felesége lenni? S ime az apácza még
nem felejtette el, hogy fiatal leányok mit szoktak
ilyenkor mondani. Ö is azt felelte:

— Beszéljen a mamával.
A politikus porczellánfestö felépült s egyenest

Bilovitzba utazott — a mamához. A morva mami
azonban, ugy. látszik, már nagyon beleélte magát
abba a gondolatba, hogy leánya apácza legyen, mert
kikosarazta Horyna urát és egyben figyelmeztette a
nachodi kórházfelügyelöséget, hogy vigyázzon jobban
az ö leányára, aki neki nagyon különös leveleket ir.
Horyna Venczel kétségbeesve utazott vissza imádott-
jához, de akkor már nem akarták bebocsájtani, mert
a figyelmeztetett kórházfelügyelöség meggyözödött,
hogy soror Huberta csakugyan szerelemre gyulladt.
Horyna nem tágitott s utoljára már revolverrel is
fenyegetözött, de ezzel csak azt érte el, hogy a
rendörség a gyors és feltünés nélkül való távozásra
hivta fel. A porczellánfestö már-már indulni is akart,
de az utolsó pillanatban soror Huberta módját
ejtette, hogy vele találkozzék s aztán — együtt szök-
tek. A nö még az apáczaruhát sem vetette le, ugy
követte szerelmesét s az éjszaka sötétjében elhajtat*
tak Politzba, ahol a prágai lapok szerint most már
boldogságban élnek együtt egy ismerös családnál.
Az esettel természetesen a hatóság is foglalkozni
fog, de aligha sikerrel. Mert soror Huberta, akit
nagyon szép és nagyon kedves leánynak mondanak,
már nagykorú.

— Özvegy ? Testvér ? Feleség ? Ez a história
egy Sziléziából Berlinbe vándorolt asztalossal esett
még s csöppet sem mindennapos. Valamelyik ber-
lini mulatóhelyen egy szép fiatal asszonynyal ismer-
kedett meg az asztalos és mindjárt rajta felejtette a
szemét. Az asszonyka sem huzódozott töle s szen-

dén megvallotta, hogy ö már özvegy. Mikor az asz-
talos napok multán megmondotta, hogy szereti és
komoly szándékkal jár hozzá, az asszony módosi-
totta elsö vallomását és azt mesélte, hogy elvált
asszony, de a férje a válás után csakugyan meg-
halt. Azóta, mondotta az asszony, a bátyámmal
lakom. Az asztalos mindent elhitt és el is jegyezte
a szép asszonyt. A helyzet ezzel csak annyiban vál-
tozott, hogy a fitestvér és leendö sógor néha-néha
bizalommal fordult az asztaloshoz kölcsönökért. Az
asztalos ezt egészen természetesnek találta. Történt
azonban, hogy ez a leendö sógor a napokban valami
verekedésbe keveredett az utcán s a rendör be-
kisérte. Az asztalos vele ment, hogy lehetöleg kisza-
baditsa, de a rendörségnél az a meglepetés érte,
hogy a sógort leleplezték. S ekkor az asztalosnak
meg kellett tudnia, hogy az a nö, aki neki mát-
kája, nem özvegy és nem is testvére a vele lakó
férfiunak. Ellenben csakugyan elvált asszony, és
pedig attól vált el, akivel a válás kimondása óta
mint testvérbátyjával él együtt. Az asztalos alig tu-
dott eligazodni ebben a furcsa labirintusban, de
segitségére jött a jobbik esze és egyet gondolván
egyszerüen ott hagyta az ö különös menyasz-
szonyát.

— Tiz milliós tüzkár. Az elmult napok szen-
zácziöi a nagy tüzvészek, amelyek Európában és c
világrészen kivül itt is, ott is pusztitottak. Most
Melbourneból jelenti egy távirat, hogy ott tegnap
reggel egy föutczában szinte páratlanul álló tüzvész
dühöngött. Porrá égett egy egész városnegyed, összes
szövött árukkal telt raktáraival együtt. A kár egy
millió font sterling. — Itthon nálunk is nagy tüz
volt ma Veszprémben. Mint nekünk telegrafálják,
délután 3 órakor orkánszerü viharban kigyult a
szegények háza. A tüzoltók, akiknek nagy munka-
fokban a honvédkatonák segitettek, iszonyu erö-
feszitéssel dolgoztak s estére szerencsésen meg-
fékezték a dühöngö élemét. A szegények háza lakói
közül senkinek sem esett baja.

— Az anya. Elhagyott anyóka járt-kelt ma
délelött a rendörségnél. Sifva-riva panaszkodott :
meglopta a fia. Azért- neveltette, keserves mosással
keresgetett filléreken tizenhatodfél esztendeig, hogy
ne öreg napjaira a tulajdon anyját is meglopja.

két-három forintocskája volt otthon a ládában;
Samu gyerek, aki különben lakatos inas, tolvajkulcs-

csal hozzáférközött az összekuporgatott kis pénzhez,
ellopta s haza se ment, amig benne tartott. „Büntes-

sék még, mert én már arra gyönge vagyok", igy vé-
rezte a panaszt, Az ajtóból aztán visszafordult s
arra kérte a kapitányt, ne legyenek nagyon szigo-
ruk. Mire hazaért, a gyerek bennült a rendörség
fogházában.

— A közegészségügy! tanács uj elnöke. A
király dr. Müller Kálmán miniszteri tanácsost, az
országos közegészségi tanács másodelnökét kinevezte
ennek a tanácsnak az elnökévé. A hivatalos lap ma
közölte a kinevezést s a kitüntetettnek már ma
sokan szerencsét kivántak az uj tisztséghez. A gra-
tulánsok között elsö volt a Rókus kórház orvosi
kara, amely intézetnek hosszu idö óta Müller
Kálmán az igazgatója.

— Az olvasás müvészete. Nem arról van
szó, hogy Herbert Szenart vagy Zolát olvassuk-e,
hanem arról, hogy miként lehetne egyáltalán a leg-
könnyebben megtanulni olvasni. Budinszky Károly
ugy véli, hogy a mostaninál könnyebb módszer sze-
rint kellene a gyerekeket ráoktatni az olvasásra. Az
Ujságirók egyesületében ma elöadást is tartott erröl.
Szerinte az ábéczé betüi voltakép részei olyan ké-
peknek, a melyeknek nevei ez illetö betün kezdöd-
nek. Igy jutott" az emberiség a betük alakjaihoz, igy
kellene olvasásra fogni a kis elemi iskolásokat most
is. Budinszky e hónap huszonötödikén és a követ-
kezö bét napon a tisztviselötelepi községi ovóintézet.
apróságaival próbálja ki módszerét. Ott lesz egy jury
is Verédy Károly tanfelügyelövel az élén.

— Dekorált rendörök. Az ujpesti-uton tizen-
kilencz inasgyerek majd hogy ott nem veszett egy
égö gyár padlásán a nyáron. Három rendör men-
tette ki a gyerekeket, mikor már égett az ajtó is,
amelyet könnyelmü gazdájuk rájuk zárt és égett a
falépcsö is, mely a padlásra vezetett. A rendörök-
nek, Somogyi Károlynak, Baki Vinczének és Asz-
talos Mátyásnak most az ezüst érdemkeresztet ado-
mányozta a király. A rendnek egyszerü öre, a tüzet,
fagyot álló konstábler ritkán jut ilyen kitüntetéshez;
a csufolódásból bövebben kijut a része a szegény-
nek. Az ember meghatva olvassa is ezt a kitüntetést,
melynek nagyobb értelme van a követségi tanácso-
sok gyémántos középkereszteinél, mert tizenkilencz
emberélet megmentésért jár. Az emberélet értékével
persze nincs arányban a dekoráczió, mert az ezüst
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érdemkereszt minden elképzelhetö keresztjeink között
a legalsobbfoku.de van azért értéke a dolognak. Ami
rendöreinkben kezd bizni az ember; ezekben a
gyorshajtókat és himpátlan kocsisokat feliró rend-
örökben, akik ime életet is menteni tudnak. A há-
rom rendörrel együtt külömben Piolanozszky
Hugó, a gyár kapusa is ezüst érdemkeresztet kapott.

— Vándory Lajos belgrádi lapszerkesztö ha-
zánkfia, Törökbecsén, ahol egy ismerösénél látogató-
ban volt meghalt. A hatvanhárom éves öreg ur év-
tizedek óta a keleten lakott. Hol Konstantinápolyban,
hol Bukarestben és az utolsó nyolcz év óta a szerb
fövárosban. Több budapesti lapnak is állandó le-
velezöje volt.

— Két bucsu. A fövárosban tegnap két helyen
is volt bucsu: az Erzsébetvárosban és a Lipótváros-
ban. A templomokban a hivök istentisztelettel, a
szabad ég alatt pedig hivök és hitetlenek egyaránt
töméntelen mézeskalács elfogyasztásával ünnepelték
meg e napot.

— Esmarch tanár elöadása. Esmarch Frigyes,
a nagyhirü sebész, e hónap 25-én Budapestre érke-
zik és másnap délután öt órakor elöadást tart az
uj városháza közgyülési termében. Az elsö segély
tanitásáról és terjesztéséröl értekezik. Jelentös ez az
elöadás azért is, mert mentöink épen most kivánnék
szervezni országszerte az elsö segélynyujtás tanitá-
sát. Aki a felolvasásra meghivót óhajt, a mentö-
egyesülethez fordulhat érte.

— A kisdedekért. Az országos kisdedovó-
egyesület választmánya tegnap Tisza Kálmánné el-
nöklete alatt ülésezett. Az elnöknö meleg szavakban
emlékezett meg Ráth Károly föpolgármesternek, az
egylet egyik legrégibb tagjának elhunytáról. Azután
Nagy Gábor min. osztálytanácsos, az egylet titkára
bejelentette, hogy ovónö-képzöintózeteknek most ki-
lenczvennyolcz növendéke van, köztük negyvenhat
ingyenes. Ezenfölül intézetükben rendszerint har-
mincz árvát is ápolnak mindaddig, amig iskolakö-
teles sorba jutnak. Az ülés folyamán elhatározták,
hogy a jövö évben emléktáblával jelölik meg Budán
azt a házat, amelyben Brunszvik Teréz ezelött
hetven évvel az elsö kisdedovó-intézetet létesitette.

Napirend.
Naptár: Hétfö, november 22-én. — Róm. kath.

Gizella. — Prot. Gizella. — Görög-orosz (november 10.)
Oreszt. — Zsidó: March. 27. — Nap kel: 7 óra 1 p.
— Nyugszik: 8 óra 59 p. — Hold kel. 4 óra 21 perez
reggel. — Nyugszik 2 óra 3 p. délután.

A kereskedelmi miniszter fogad délután 4 órá-
tól 5-ig.

A pénzügyminiszter fogad d. u. 4 órakor.
A horvát miniszter fogad reggel 8 órától 10

óráig.
A föváros pénzügyi és gazdasági bizottságá-

nak ülése 10 órakor a régi városházán.
A föváros magánépitési bizottságának ülése

az uj városházán d. u. 5 órakor.
Iparmüvészeti muzeum az üllöi uton zárva.
Utóellenörzö szemle a közös hadseregnél a

21—40 gyalogezredhez, a honvédségnél a 9—14 ezred-
hez besorozottakkal.

A Magyar Tudományos Akadémia III. osz-
tályának ülése d. u. 5 órakor.

Az orsz. kisdedóvó egyesület választmányá-
nak ülése az uj városházán 11 órakor.

Egyetemi könyvtár zárva.
Akadémiai könyvtár nyitva 3—8 óráig.

Vérengzés Gráczban.
Gráczban a „Lueger-szövetség” gyülésén

nagy botrányok történtek: a szocziáldemokraták neki-
rontottak Lueger hiveinek és összeütköztek a
rendörséggel s katonasággal. Ez alkalommal em-
bervér is folyt.

A gyülést a keresztényszoczialisták hivták
össze és szónokul Axmann reichsrathi képviselöt
jelölték ki. Axmann ellen már megérkezésekor a
pályaházban tüntettek a szocziáldemokraták. Mikor
a vonat berobogott a pályaudvarra, a sok száz
fönyi néptömeg éktelen kiabálásba tört ki :

— Le vele! Pfuj Lueger!
Igy köszöntötték a bécsi polgármester kül-

döttjét.
A Gries-utczában, ahol a Lueger-szövetség egy

korcsmában ülésezett, nagy embersokaság hullámzott ,
A gyülésre csak meghivókkal lehetett elmenni, a
szomszéd szobában azonban annál tömegesebben
gyültek a szocziáldemokraták.

Mikor Vollenhals a gyülést megnyitotta és
átadta a szót Axmann képviselönek, pokoli zaj tá-
madt. Férfiak és asszonyok orditottak, éles füttyök
vegyültek a levegöbe és poharak csörömpöltek. A
szónoknak egyetlen mondatát sem lehetett megér-
teni. Dr. Mallitsch, a kormány képviselöje, haszta-
lan intette a zajongókat nyugalomra, a zsivaj ujra
meg ujra kitört. A tüntetés akkor lett a legviharo-

sabb, midön Axmann a politikai helyzetröl kezdett
beszélni, dicsöitette Luegert és keményen leszólta
Schönerert meg a német obstrukcziót.

E pillanatban néhány tuczat kéz beverte a
korcsma ablakait, ezek csörömpölve hullottak szét
ezer darabra, deszkák is csak ugy röpültek a leve-
göben sörös kancsókkal elegyest. A szocziáldemokra-
ták az ablakokon keresztül hatoltak be a szobába.
Hasztalan próbálták a keresztényszocziálisták, hogy
asztalokkal és székekkel elbarikadirozzák a bejárá-
sokat, az ellenség egyre több lelt. Ekkor már sebe-
sült arczczal jártak-keltek, dulakodtak és orditoztak
az emberek.

A rendörség nem boldogult a tömeggel. Kö-
zápor és a legerösebb szidalmak fogadták. Egy ren-
dör sulyos sebet kapott a fején. Most katonaság-
jött, de ezt sem köszöntötték máskép. Nagynehezen
sikerült aztán visszaszoritani a tömeget és a Gries-
Platzot kiüriteni.

Éjfélkor azonban ismét kitört a zendülés. Az
elkeseredett népsokaság megtámadta a rendöröket
és többet közülök földre tepert. A bösz vihar nöttön nött.
nött. A katonaság erre szuronyt\ szegezve
kergette szét a tömeget. Az utczai harczban öt
munkás megsebesült, kettö sulyosan. Az egyik-
nek szuronynyal a ezombjába szúrtak és ez még az
éj folyamán meghalt. Tiz munkást letartóz-
tattak.

Éjfél után fél kettöig helyreállott a nyugalom
és a katonaság bevonult a kaszárnyákba. A kávé-
házakat becsukatták.

Vasárnapra két szocziáldemokráta gyülés volt
hirdetve. Az egyiket meg is tartották minden inczi-
dens nélkül, a másikat azonban amelyet Pichler
munkásvezér hivott össze és amelyen az általános
közséd választójogot akarták követelni, betiltották.

A viiiamos szerencsétlenség.
A rendörség a soroksári uton a Király-malom

elött tegnap este történt szerencsétlenség ügyében
ma egész nap vizsgálatot folytatott. Hogy ki volt az
oka, mostanáig sem: tudták meg. Az áldozatok kö-
zül Sós Andor kocsivezetö és Herz Izidor asztalos-
mester élet-halál között vannak még most is. A ko-
esivezetö talán a reggelt sem éri meg. Mind a ket-
töt a Rúkus-kórházban ápolják. A többi sebesült
jobban van.

A Király-malom igazgatósága ma egy hosz-
szabb nyilatkozatban mondja el, hogy s inikép tör-
tént a katasztrófa. A nyilatkozat ezeket mondja:

A „Királymalom" a vaggonoknak a soroksári-
utczán át való vontatásakor a baleset napján is
nem csak az elöirt, hanem még sokkal szigorúbb
óvóintézkedéseket lottó. Ugyanis a villamos vasúti
kocsi a keresztezéstöl még 120 méternél is nagyobb
távolságban volt, mikor öt, a malomban alkalmazott
munkás és pedig három piros égölámpával, kettö
pedig fehér égölámpával a sinek között és az utcza
mentén jelezték a vaggon vontatását.

A villamos kocsi számos szemtanu tanusága
szerint villámgyorsasággal haladt, amit is a lámpá-
kat tarló munkások látván, a keresztezéstöl husz
lépésre a villamos kocsi elé mentek, ezt a lámpák foly-
tonos forgatásával a vontatásra figyelmeztetve. Mikor
azonban a kocsivezetö még ekkor sem fékezett, söt el-
lenkezöleg még örültebb gyorsasággal haladt; a lámpást
tarló munkások tele torokkal kiabálták, a por-
tás ' vészesen sipolt, söt még a villamos kocsi
utasai, akik a perronon a kocsivezetö mellett
álltak, do a kocsivezetö mellé betanitásra ren-
delt tanoncz is figyelmeztették a lámpák által
adott jelekre, a sipolásra és kiabálásra, •— s
igy egy szakavatott kocsivezetöknek módjában lett
volna még akkor is, mikor a keresztezéstöl körül-
belöl harmincz lépésnyire volt, a kocsit megállitani,
vagy fékezés által a menetet akkép lassitani, hogy
a vontatott vaggon könnyen átmehetett volna, de Ö
valamennyi szemtanu, körülbelül husz ember tanusága
szerint, annyira elvesztette a lélekjelenlétét, hogy ide-
oda kapkodott és fékezés helyett az áramot még job-
ban megeresztette. Igy történt, hogy a villamos
kocsi villámgyorsasággál beleütközött, valósággal
belefuródott a vontatott vaggonba. A kocsivezetönek
különben is, minden figyelmeztetés nélkül is, tekintet-
tel a keresztezés elött körülbelül tiz lépésnyire lévö
feltételes megállóhelyre és magára a keresztezésre,
a menetet lassilani kellet volna. A Kiralyinalmot
tehát semmi mulasztás nem terheli, miután minden
óvóintézkedést megtett és a balesetnek egyedüli oko-
zója a villamoskocsi vezetöje, mit különben a meg-
inditandó vizsgálat adatai igazolni fognak.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
• She. Január végére tervezik az operában a

„She” czimü nagy látványos ballet elöadását. Szö-
vegkönyvét Beér József, az opera titkára, zenéjét
Mader Raoul karmester, kiállásos részét pedig
Kéméndy Jenö szczenikai felügyelö készitette. Mind
a három már el is készült munkájával. Az egész
estét betöltö ujdonság cselekménye mintegy kétezer
év történetét öleli fel. Alapmotivuma az érzéki és
a tiszta szerelem harcza, s a családi hagyományok-
hoz való ragaszkodás. Kalykrates és Ancuartes —
az egyik föpapja, a másik föpapnöje Iris istenasszony-
nak — szerelemre gyulnak egymás iránt. A Kóriak

je. Ayesha (ö a She) azonban szemet vet
Kalykratesre, elszakitja hitvesétöl és miután szerelme
viszonzásra nem talál, az ifjut megöli. Kétezer év
multán Kalykratesnek egy sarja megboszulja amaz
ösét. Ayesha még most is él, söt a legszebb asszonya
a világnak, mert megfürdött a szent tüzben, amely
örök életet és örökifjuságot biztosit néki. Kalykra—
tes utódja, egy vállalkozó szellemü fiatal angol, el
vitorlázik a Koriak országába, hogy a király asszo-
nyon kitöltse boszúját. Ayesha látva öt, ugy véli.
hogy ujra föltalálta benne Kalykratest, szive ujra
hevesebben dobog, de csakhamar cl kell pusztulnia,
mert másodszor is rnegfürdik a szent tüzben, ami
tiltva van és ilyenkor romlást okoz. — A ballet
kiállitása rendkivüli apparátussal jár. Egy földalatti
barlang egészen a hátsó szinpadig fog nyulni és
villamos fényhatások teszik még pazarabb látványos-
sággá ezt a képet. Lesz azután egy vándordiszlet
amely a föld középpontjától a felszinéig fogja mu-
tatni a különbözö föld alakulatokat. A harmadik disz-
let-.„clu”-t pedig a tüzbarlangtól várják. A töméni
telen jelmez közt készülnek teljesen hü egyptom-
kosztümök; a kikötöi képben felvonulnak a népfajok
és a nagy tarkaságba vegyülnek chansonetteck, dé-
bardeurök, ó-bécsi futárok. Eredeti lesz egy ének-
szám is ös pedig egy néger-quartett.

* A debreczeni szinészet jubileuma. A jövö év
nyarán, augusztus 11-ikén lesz száz esztendeje, hogy
a báró Wesselényi Miklós pártfogása alatt müködö
erdélyi elsö magyar szinjátszó társaság elöször kijött
a Királyhágon innen esö országba és Debreezenben
néhány elöadást tartott a nyári nagyvásár ideje alatt.
Ezek voltak Debr,eczenben, késöbb Nagyváradon az
elsö magyar szini elöadások. Debreczen közönsége
méltó alakban kivánja megünnepelni ennek az ese-
ménynek az évszázados fordulóját. A városi tanács
fogja rendezni a jubileumot a Csokonai-körrel együtt.
Többek közt diszelöadást rendeznek és közremükö-
désre meghivják:azokat a müvésznöket és müvészeket,
akik vagy debreczeni származásuak, vagy ott aratták
elsö sikerüket. Ilyenek Blaha Lujza, Ujházi, Vizvári,
Kovács Gyula és mások. Géresi Kálmán tankerületi
föigazgató pedig Foltai Lajos lapszerkesztö segit-
ségével megirja a debreczeni szinészet százéves
történetét.

* Kamarazene. A Hubay-Popper quartett mai
estélyén, mint ujdonságot elöadták Popper Dávid
a-dur Suite-jét. A gordonkára és zongorára irt mü
kiválik hangulatosságával és finom, ötletes kidolgo-
zásával. A menuettet belöle a közönség zajos tap-
saira meg kellett ismételni. A gordonkarészt
maga a szerzö játszotta, persze mesteri módon,
mig a Bösendorfer mellett egy nörokona, Brandeis
Kamilla ült, és igen csinosan zongorázott. A
müsoron ezenkivül a kamarazeneirodalom két
gyöngye szerepelt: Haydn g-dur és Beethoven
b-dur vonósnégyese. A müvésztársaság mind a kettöt
szeretettel és ihlettel adta elö. A Royal-szálló disz-
terme ezuttal is telistele volt elökelö közönséggel. —
Az estélyt néhány másodperezre két inczidens zavarta
meg. Épen a Beethoven-quartett andanteját játszott-
ták, amikor tompa zuhanás hallatszott a terem vé-
géröl. Egy fiatal ember ájult el, de hamar kivitték
az elöcsarnokba, ahol pár pillanat mulva magához
tért. Ugyancsak elájult egy mérnök, ez azonban már
minden feltünés nélkül történt.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
** Az akadémia ülése. Ma, délután öt órakor

az akadémia természettudományi osztálya ülésez.
Mihalkovics Géza, Lörenthey Imre, Liebermann
Leó és Bithó Béla tartanak ezen az ülésen elöadá-
sokat. Az utóbbi háromnak a dolgozatait Koch An-
tal és Than Károly terjesztik elö.

** Földrajzi társaság. A földrajzi társaság
jövö csütörtökön délután öt órakor ülést tart az
akadémiában. Dr. Lócsy Lajos jelentést tesz Ghol-
nolly Jenö ázsiai utazásáról és kivüle még dr.
Szántó Károly és dr. Kuzsinszky Bálint tartanak
szakszerü elöadásokat.

* * A csecsemök táplálása. Dr. Bókay János,
egyetemi tanár, a közegószségi egyletben két nép-
szerü elöadást fog tartani a csecsemök mesterséges
táplálásáról. Az elsö deczember elsején, a második
15-ikén lesz.
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FÖVÁROS.
(Tanárok a polgármesternél.) A budapesti

polgári iskolai tanárok ma üdvözölték Halmos Jáno3
polgármestert tisztségére való megválasztása alkal-
mából. Vaszkó György volt a szószólójuk. A polgár-
mester megköszönte a megemlékezést, s azt mondta,
hogy a föváros tanügyi viszonyainak rendezését is
egyik föczéljául tüzte ki.

A csata elött.
Vasárnap a gyülések napja. Aki érdeklödik a

közügyek iránt, aki a politikáért hevül, aki beszélni
szeret, megjelenik a fórumon: agitál, politizál és
kapaczitál.

A föváros választó polgárai felhasználva a
munkaszünet napját, a községi választások ügyében
több városrészben különbözö pártárnyalatok szerint
gyüléseket tartottak.

Tudósitóink ezekröl a gyülésekröl itt alább
sorra beszámolnak,

Az egyesült belvárosi párt ma délután 3
órakor gyült össze a IV. kerületi társaskör Kalap-
utczai helyiségében.

A gyülésen Kléh István elnökölt; jegyzök vol-
tak Kraimner Károly és dr. Szadovszky József.

Polónyi Géza üdvözölte a választókat, majd
kijelentette, hogy a voltaképeni ütközöpont a bel-
varos válaszlópoigársága közt az, hogy a községi élet-
ben a, hatalmi érdekek c.s a pártpolitikai irányelvek
szerint akarják csoportositani a polgárságot. Nem.
kell megengedni, hogy ilyen elvekkel és ily jelsza-
vakkal menjen a polgárság a közeli küzdelemre. Az
egyesült belvárosi párt — ugymond — nem ma
keletkezett s a belváros rendezése is ennek és nem
a kormánynak az érdeme. A választásoknál a gyö-
zelmet biztosra veszi és meg is kell mutatni, hogy
a párt él és erös.

Paál Károly kereskedö a belvárosi keres-
kedöket ért sérelmekröl beszélt, amelyek a
piaczok eltávolitásával keletkeztek. Dr. Negririyi
György a választó polgárság indolencziáját ostorozta
s fölhivte öket a küzdelemre.

Dr. Török Aurél a. kormánypárt hivének
vallja magát, nem is kivan ujjat huzni a kormány-
nyal, de a város autonomiájából engedni nem akar,
s miután ugy látja, hogy pártpolitikát a választók-
nak ez a csoportja nem üz, örömmel csatlakozik
Polonyihoz és a gyözelmet biztosra veszi.

Csontos Imre az iparosok érdekeinek meg-
védelmezését várja. Némai Antal az ellenpárt mükö-
dését veszi birálat alá.

Ezután 21 tagú kijelölö bizottságot válasz-
tottak és a közgyülés folytatását a jövö szombatra
halasztották.

Az erzsébetvárosi reformpárt vasárnap
délutánra .értekezletre hivta össze a kerület iparos
és kereskedö választóit. Az értekezletet Alpár
Ignácz nyitotta meg és üdvözölte a nagy számban
összegyült közönséget ; majd figyelmeztette öket,
hogy nemsokára összehivják a választók nagygyülé-
sét, mely meg fogja választani a kandidáló bizottsá-
got, ez pedig nyilvánosságra fogja hozni azok nevét,
kiket a reformpárt a városi képviselötestületbe
kiküldeni óhajt, biztositja a polgárságot, hogy ök a
legnagyobb tehetségü embereket akarják, beválasz-
tani, kik a föváros polgáraiért legtöbbet tudnak
tenni.

Utánna. Barta László adta elö a párt prog-
rammját, majd dr. Wallon inditványára köszönetei
és bizalmat szavaztak a végrehajtóbizottságnak. Vé-
gül Alpár Ignácz köszönetet mondva a megjelent
polgároknak, tudatja, hogy a párt plakátjait legköze-
lebb kiragasztják.

Az elsö kerületi „szabad-párt” is ma dél-
után állapitotta meg a programmját. Sürgeti a fövá-
ros gazdasági ügyeinek rendezését, az ipari, keres-
kedelmi és munkásügyek rendezését, a népoktatási,
közegészségi kérdések megoldását és — a kerület
kivánságainak teljesitéséi. Buda fejlödése ólom lábon
jár, s ezen a bajon aligha segitenek a vigadó épü-
lettel, amelyre a föváros legutóbb tartott közgyülése
olyan nagy összeget szavazott meg. Mintha egyéb se
hiányoznék Budán, csak épen a vigadó. Az értekez-
leten a programm kifejtése után megválasztották a
kijelölö bizottságot.

A Józsefvárosi függetlenségi és 48-as
polgárság ma elhatározta, hogy más párttal sem-
miféle egyezséget nem köt s nem párttaktikából dol-
gozik, hanem pusztán a kerület érdekeiért. A párt
szervezésével és az ellenzéki frakcziók müködésének
közös czélra irányitásával dr. Falussy Árpádot
Asbóth Jenöt, dr. Móczár Jenöt, Kusmos Sándort és
Kovács Gyulát bizták meg.

A demokrata párt a demokrata körben dél-
után 3 órakor értekezett Megválasztották a gyülésen
az elnökség tagjai közé dr. Oláh Gusztávot, Rözer
Jánost, Surányi Józsefet, Steiner Ferenczet, a jegy-

zök közé Kreuzer Lipótot, Epstein Vilmost, Stern
Bernátot, Kelemen Gézát, a kijelölö bizottság elnö-
keivé pedig dr. Bácskai Albertet és dr. Vázsonyi
Vilmost. Ezután még dr. Bán Zsigmond, Pollacsek
Sándor, Kardhordó Árpád és Wilhelm Adolf ki-
tartásra buzditották a pártot.

A kisiparosok külön szervezkednének, ha
tudnának. A Podmaniczky-uteza egyik vendéglöjé-
ben tanácskoztak, de csak nagyon rövid ideig. Né-
hány szoczialdemokrata is közéjök keveredett s ha
az elnök hamarosan fel nem oszlatja az értekezletet,
aligha el nem verik egymást.

A nemzetközi szoczialdemokrata párt sem
hallgatja némán ezt a konczertet s ma délután
beleszólott ez is. A vig-.utczai tanyán tartotta érte-
kezletét. A sok szónok közül Kürschner Jakab be-
szélt leghosszasabban. Fejtegette, hogy a pártnak okvet-
enül be kell jutnia a föváros köztörvényhatóságába:

ez azonban az általános választói jog nélkül nagyon
bajos és igy a fötörekvés erre kell, hogy irányuljon.
A föváros képviselötestülete pedig gondoskodjék
ingyenes nép- és polgári iskolai oktatásról, a kór-
házi költség olcsóbbá tételéröl, a világitásnak és a
közúti vasutaknak városi kezelés alá vételéröl, a
gyárak, mühelyek tisztántartásáról, a túlzsufolt laká-
sokból kitelepitett né]) városi épületekben való elhe-
lyezéséröl stb. A gyülés végül abban állapodott meg,
hogy minden adóemelés ellen tiltakozik. S ezt jól
is teszi.

MINDENFÉLE.
Kincsek a porban. Az utczasöprés nem tar-

tozik épen a legnépszerübb foglalkozások közé s
hacsak egészségügyi szempontból nem, statisztikát
sem igen csináltak az eredményeiröl. Pedig ugy
tetszik, hogy érdemes rá. Mert a londoni hatóságnak
épen most kibocsátott statisztikai jelentése fölöt-
tébb érdekes dolgokat árul el, hogy micsoda kin-
csek rejteznek csak egy esztendönek szemétered-
ményében is. A londoni utczaseprésböl egybehordott
szemét után a. városnak nagyon csinos évi jöve-
delme volt, mert a seprök az utdlló tizenkét hónap
alatt csak aranyban, ezüstben és rézben körülbelül
101.005 korona értéket bányászták ki az utczák
porából. Napvilágra került azonkivül a szemétböl
2688 korona értékü,.chek, 38,900 korona bankjegy,
100,000 korona vasuti részvény, 68 nöi óra, 6 férfi
óra, 212 gyürii, 134 nyakék, 618 karkötö, 18.000
fotografia, 98 látcsö és 6 darab — hamis fogsor.
De egyéb jövedelem is kikerült még a porból, mert
.. hatóság körülbelül 12.800 korona áru ócska papi-
rost, 950 korona áru ócska bört, 1895 korona áru
törött üveget és 3340 korona áru rongyot adott el
a szemétgyüjleményéböl.

Az alma és a fája. Német tudósok, akik egy-
általán mindennel foglalkoznak, tudományos alapra
fektették azt a témát is, hogy mennyi idö alatt usz-
nak el a hires amerikai milliók, s. arra. az ered-
ményre jutottak, hogy a harmadik generácziönál
már a vasutkirályok milliói is régen eltüntek. Az ö
hitük szerint tehát az alma nagyon is messze esik
a fájától. A kedves német tudósok nagyon érdekes
adatokkal is szolgálnak. Elmondják például, hogy
az a Stewart Sándor, akit kortársai poszlókirály-
nak neveztek, alig husz esztendeje porlik, s. ötven-
hatvan millió dollárnyi vagyonát már elhordta a
szél. Az elsö atlanti kábel épitöje, Field Cyrus
meg épenséggel nem várta be, hogy a harmadik
generáczió pusztitsa cl az ö tizenöt millióját, ha-
nem ugy élt, hogy koldusként kellett meghalnia. A
leánya már masamód lett. Garrett J. W., a balti-
morei és ohiói vasutak elnöke, körülbelül huszonöt
millió dollárt hagyott az örököseire. Ma a vagyon
eluszott és unokái napszámosok a kikötöben. Van
azonban Amerikában két család, amely csuffá teszi
a német tudósok teoriáját: az Astor- és a Van-
derbilt-család. Az Astorokból már a negyedik ge-
neráczió duslálkodik a milliókban, a Vanderbiltekböl
pedig a harmadik. S az ö millióik még egyre sza-
porodnak s például az Astor-családnak csak New-
York területén is akkora birtoka van, mely több száz
millió dollárt ér.

A czárné koronázási köpönyege. Párisból kap-
juk; ezt a kis történetet: A boulevardokon való ba-
rangolásomban csupa unalomból betértem egy vi-
aszbáb-muzeumba, A katalógusban a 18. számról
ezt olvastam: „A czár koronázása. A czárnén az a
köpeny látható, ami Aparotti müterméböl került ki
És ez alatt nagy betükkel: „Ezt a császári kö-
penyt 70,000 frankért vette meg a muzeum
igazgatósága.” Mivel seholsem olvastam, hogy a
czár olyan pénzzavarban volna és már a feleségé-
nek a koronázási köpönyegét kell pénzzé tennie és
a kérdéses ruhadarabról is láttam, hogy az bizony

egy kissé fogyatékos, azért odafordultam a pénztá-
ros kisasszonyhoz, hogy ez-e csakugyan a czárné
köpenye. Eleinte határozottan állitotta a ruha való-
diságát, de mikor bemutatkoztam, hogy én egy ki-
váncsi ujságiró vagyok és az a szokásom, hogy a
valódi tényállást szeretem kifürkészni, akkor a kis-
asszony egy kissé ötölt, hatolt és elöadta, hogy a
ruha a nevezett müteremben készült ugyan, de va-
lamely okból nem küldték el. Igy szerezte meg az
igazgató. Valószinüleg nem is 70,000 frankon! —
Nagyon jól mulattam különben, mikor a közönség
közé vegyülve, hallottam az általános csodálkozás
kifejezését: nini, a czárné milyen hamar elkótyave-
tyélte a koronázási köpönyegét. Mert ez volt az ál-
talános felfogás.

A gyermek9zobáfaól. Mariska a játékbolt ki-
rakata elött :

— Látod mamám, ón ezt a babát venném
meg neked, ha te az én lányom volnál.

Pistikát leakarják fektetni, de elöbb imád-
koznia kell.

— Holnap itt lesz-e az istenke ?
— Itt hát, miért ?
— Akkor várnék holnapig az imádkozással,

A király konyhája.
Konyhamüvészeti kiállitás nyilik meg a héten

Bécsben s a kiállitás érdekességét fokozza majd,
hogy részt vesz benne a király ö felsége udvartartá-
sának konyhája is. Talán nem lesz érdektelen, ha
ebböl az alkalomból elmondunk egysmást királyunk
konyhájáról és életmódjáról.

A király mindenben az egyszerüség barátja.
Meglátszik ez az udvari konyhán is, mely — elte-
kintve ünnepélyes és rendkivüli alkalmaktól — épen
olyan ételeket szolgáltat a király asztalára, mint
akármely jómódu polgárcsalád Konyhája — csak
épen mindent a legfinomabban elkészitve. Érdekes,
hogy mig a gazdagok, a mágnások asztalára bizo-
nyos nagyzás kedvéért rendesen francziaországi vagy
olaszországi gyümölcs kerül, az udvari konyhának
csakis akkor szabad gyümölcsöt külföldröl hozatnia,
mikor megfelelöt odahaza vásárolni már nem lehet.
Áll ez a zöldségekre is. A pinczékben az összes
belföldi borfajok képviselve vannak, eltekintve attól,
hogy a legfinomabb rajnai, spanyol és olasz borok
meg pezsgök is kellö mennyiségben találhatók.

Leghivebb képet kapunk az udvari konyháról,
ha megnézzük, mi kerül naponta a királyi asztalra.
Királyunk a rendszeretet és pontosság mintaképe
lévén, naponta öt órakor kel. Nemsokára fel is szol-
gálják a reggelit, egy csésze kávét és valami hideg
husnemüt. Pontban tizenkét órakor a király villás-
reggelihez ül, mely levesböl és pecsenyéböl áll. A
diner délután három órakor van, és rendesen hat
fogás: leves, hal, két sült, tészta és dessert. Sörön
kivül minden fogáshoz más és másféle bort adnak
fel, végül pedig likör következik. Ezeket mind fel-
szolgálják ugyan, de királyunk mindig csak ugyan-
abból a borfajból iszik. Sört egy korsóval fogyaszt
cl, még pedig sötét münchenit. A diner-vei aztán be
is fejezi ö felsége étkezését. Nem eszik és nem
iszik többet, még akkor sem, ha szinházba megy.
Kilenczkor már mindig ágyban van.

Ez az életrendje télén. Nyáron azonban igen
gyakran elmarad a villásreggeli és e helyett lefek-
vés elött eszik ö felsége egy kis aludtejet, vagy
savót, barna kenyérrel. Amolyan igazi vacsorát nem
ismer a király. Böjtös napokban némiképen meg-
változik a szokott rend, mert ilyenkor a király töb-
bedmagával étkezik. A böjtöket rendkivül szigoruan
megtartja és még a nagyböjt alatt sem eszik hust.
Hal és tojásételek kerülnek asztalára. A hal mellé
rendesen vajasburgonyát szolgálnak.

Ami a süteményeket illeti, a császármorzsától
kezdve a konyhamüvészet minden remeke asztalra
kerül. Mondanunk sem kell azonban, hogy ez csak
a rendes alkalmakkor van igy. Mert a nagy udvari
ebédeken maga igazában remekel a konyha és arról
a fejedelmi böségröl, amely ilyenkor megnyilatkozik,
legtöbbet beszélhetnek, akik résztvettek ilyeneken.
Mikor aztán fejedelmi vendégei vannak a királynak,
a konyha egyszerüen azt az utasitást kapja, hogy s
vendégek kedve és izlése szerint állitsa össze az
étkek rendjét.
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A házigazdája az ünnepi szekerét akarta
ráeröszakolni, s mikor aztán látta, hogy min-
den kérés-könyörgés haszontalan, nagy darabon
elkisérte gyalog, s bucsuzáskor szentül megfo-
gadta.) hogy a vérszövetség, amelyre fogadkoz-
tak, megmarad köztük mindig az apák bünei
daczára, meg hogy reá és a szomszédjaira
számithat, most és minden idökben . . .
Nem esett jól a szivének a jó akaratu
vigasztalás, mint maró guny csengett a fülé-
ben. Azt, ami „az apák büneiröl" beleszövödött,
azt a maga meggyalázásának érezte, olyan meg-
gyalázásának, amelyet türnie kellett, szó nél-
kül elhallgatni, mert a megbélyegzés alól, mely
apjáról maradt rá örökül, nem volt menekvés.

S ahogy elmélázott, sötéten elvonultak
elötte a multnak képei mind.

Sohase szerette az apját. Durva, erösza-
kos ember volt, aki korbácsolta a parasztokat,
akiknek a kaczagása és káromkodása egyaránt
megremegtette a házat, aki a fiát se tartotta
többre, mint a kutyáját, amely jó kedvében
rágtatta a czipöje sarkát, de amelyet a követ-
kezö pillanatban dühösen felrugott. A vézna,
apró emberke, sárga, széles csontu ábrázatával,
koromfekete kecske szakállával, s apró szurós
szürke szemével réme volt már kicsi korában
is. Az anyját nem ösmerte soha. Néhány évvel
rá, hogy a világra hozta, megölte a hosszu sorva-
dás. A faluban ben ugy beszélték, hogy az ura
kinozta halálra, a nagy dühével és nagy szerel-
mével.

A sötét, magasan ivezett csarnokban, ahol
a köpadlón a lépések olyan borzalmas vissz-
hangot adnak, s ahol még kánikulában is vaczog
az ember foga, ott lóg a képe utolsónak egy
hosszu, kisértetes sorban. Egy vézna, összeesett
asszonyka, keskeny, vértelen ajkakkal, félig
behunyt szemmel, mintha a bágyadtság és bá-
tortalanság nyomná le a szemhéjait.

Akárhány örizetlen órában ott állott haj-
dan a fiu a kép elött és vágyakodva várta,
mikor emelödnek fel ezek a szempillák, hogy
az ö fiatal, magányos életébe is essék az anyai
szeretet egy.sugara. De hiába kulcsolta össze
a kezét forró imádságra, hiába várta könyben
ázó szemmel, szivszorongó aggódással az életre-
kelés pillanatát, fáradtan és álmosan, mint min-
dig, halálos nyugalomban nézett le rá a két
szem, idegenszerü csillogással, mignem kétség-
beesetten elrohant.

Az anyja arczképe mellett egy másik kép
volt a falon, nem kevésbé érdekes, mint amaz.
Csudaszép, fekete fürtös asszonyt ábrázolt, aki
épen lóra akar szállni. Aranyzsinóros, prémmel
szegett vörösbársony dolmány van a bal vállán,
a jobb kezében meg, amelyen keztyü van, lovagló
korbácsot tart, olyan formán, mintha épen le
akarna suhintani valami gonosztevöre. — Po-
koli életkedv izzott és villogott ebben a szem-
ben, amely bátran és parancsolóan nézett a
messzeségbe, mintha azt várná, hogy mindenki,
közel és távol, kénye-kedvére megadja magát.

Ilyen volt fiatal korában az öreg nagy-
mama, aki pedig a fiatal ember gyermekkori
emlékeiben pörölve és czivódva, mankóval, likö-
rös üvegekkel és tubákos pikszisekkel boszor-
kaszerüen kisértett. A ház balvégzetévé lett,
,mert ö, aki lakodalma elött ünnepelt szépség
volt a szász-lengyel udvarnál, az apába.a len-
gyelség szeretetét már az anyatejjel vitte bele,
elannyira, hogy a német nevü, lovagrendü szár-
mazásu nemesember, aki német vidéken is la-
kott, megtagadni kezdte német vérét, s egész
leikével a lengyelek halálra szánt ügyén csün-
gött. — Német leány volt ugyan, akivel oltár
elé lépett, de arról már nem tudott lemondani,
hogy elsö és egyetlen fiának lengyel nevetne adjon,
amelylyel ez szegény, ezekben a tulzott haza-
szeretö idökben, mint az öröklött bajjal szalad-
gálhatott a világban.

De mit tett még az ártatlan Boleszláv
név, a mellett a határtalan meggyalázás mellett,
amelyet az apja haraggal telt lengyelszerete-
tébe magán és egész nemzetségén elkövetett!

Most már meghalt és a halottal ne pörös-
ködjünk, gondolta magában annak az apának

a fia, de ugyanabban a pillanatban egész ere-
jével nehezedett rá annak a nagy gyalázatnak
a sulya, melyet magával czipelt, ahol állt és
ahol járt, s amelytöl nem szabadithatta meg a
világ semmiféle hutaima. Panaszosan és váddal
teli emelte föl e két karját a kékes fényü,
csillagos ég felé, mintha számadásra hivná
az apja lelkét, mely valahol távol világokban
rejtözködik.

Azután hirtelen lágyabb érzések fogták el.
Leborult az árokszélre, a harmatos

fübe és a kezébe temette az arczát. Ugy
érezte egy perczig, hogy sirni tudna; de
azért nem jött köny a szemébe. Na-
gyon sulyosan nehezedett a lelkére annak a
sejtése, ami reá várakozik. Elgondolta, milyen
szörnyen elvaduitan és földultan találja meg
néhány óra mulva azt a helyet, amely egykor
a napos gyerekkor fényében fürödve feküdt
elötte.

Mert neki is, a magányos anyátlan gyer-
meknek is sütött egyszer az ifjúság napja.

(Folytatása következik.)

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kitüntetések. A király gróf Welterscheimb

Rudolfot, a közös külügyminisztérium elsö osztályú fö-
nökét, az elsö osztályú vaskoronarenddel, Thill Károly
udvari tanácsost kincstárnokot pedig a saját kérelmére
való nyugdijaztatásának jóváhagyásával a Lipótrend lo-
vagkeresztjével tüntette ki.

A király adományai. Ö felsége a durstini rom.
kath. fiókliitközségnek kápolna épitésre 200, a felsötub-
nyai rom. kath. hitközségnek pedig a leégett templom
tornya kijavitására 100 irtot adományozott.

Kinevezések. A király a fökaniarási hivatalhoz,
Parsch Károly kormánytanácsost az udvari tanácsosi
czim és jelleg dijmentes adományozása mellett kincstár-
nokká, Lumbe Ferencz udvari fogalmazót valóságos
udvari titkárrá, a pénzügyminiszter Fink Ernö pénz-
ügyi fogalmazót a nagybecskereki pénzügyigazgatóság-
hoz végleges minöségben pénzügyi segédtitkárrá, Balogh
Béla számellenört a kassa pénzügyigazgatösághoz ideig-
lenes pénzügyi fogalmazóvá, Hennel József adótisztet a
dicsö-szent-mártoni királyi adóhivatalhoz ellenörré,Hügel
Gyula számgyakornokot a brassói pénzügyigazgatóság-
hoz végleges minöségben számtisztté, Scrobogna, József
számgyakornok jelöltet a fiumei pénzügyigazgatósághoz
ideiglenesen segély-dijas számgyakornokká, az igazság-
ügyminiszterhez Strasser Ödön csendör-számvevö-
örmestert a zilahi járásbirósághoz irnókká, a vallás-
és közoktatásügyi miniszter (Grósz Samu polgári
iskolai tanitót az alsó lendvai állami polgári iskolához
a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába segédtanitóvá,
Péter Antal okleveles tanitót a görgény szentimrei
állami elemi iskolához rendes tanitóvá, Horváth Mariska
okleveles tanitónöt a gyöngyösi állami elemi iskolához
rendes tanitónövé nevezte ki.

Ügyvédi kamarák. A kecskeméti ügyvédi kamara
az elhalt Sághy Mihály kecskeméti ügyvéd irodája
halaszthatatlan ügyeinek vezetésére gondnokul Szabó
Márton kecskeméti ügyvédet, az elhunyt Schenk Emil
ügyvéd irodája részére pedig gondnokul dr. Thury
Kálmánt endelte ki.

Pályázatok. A lipótvári országos fegyintézetnél
föfegyöri, a battonyai királyi járásbiróságnál albirói,
a késmárki járásbiróságnál albirói, a beregszászi pénz-
ügyigazgatóságnál a XI. fizetési osztály III. fokozatába
sorolt számtiszti, a veszprémi pénzügyigazgatóságnál,
segélydijas gyakornoki, a budapesti dohányjövedéki
központi igazgatóságnál iroda-segédtiszti állás van
üresedésben.

KÖZGAZDASÁG.
A budapesti értéktözsde. A mai vasárnapi for-

galomban csekély forgalom mellett szilárd irány-
zat uralkodott. Osztr. hitelr. 354.80—355.40, magy.
bitek. 387.50, osztr. magy. államvasut 336 frton
köttetett.

Jubiláris kiállitás. Jövö évben lesz ötven éve,
hogy Károly Albert király Olaszországnak alkotmá-
nyát királyi levélben biztositotta. Ebböl az alkalom-
ból az olasz kormány Tarinban nemzetközi ki-
állitást rendez. A magyar kereskedelmi miniszter
az olasz .kormánynyal egyetértöen nagy sulyt vet
arra, hogy Magyarország is kellöen legyen kép-
viselve, s ez okból a magyar kiállitókat kedvezményes
szállitásban részesitik. ''A kiállitás 1898. április 1-én
nyilik meg s október végén nemzeti ünneppel zárják
be. Jelentkezéseket a Magyar Kereskedelmi Muze-
umhoz kell intézni.

A házalási tilalom. A kereskedelmi mi-
niszter Szolnok és Zilah városok által a háza-
lás eltiltásáról szóló szabályrendeletet helyben-
hagyta. A miniszter — jegyzi meg tudósitónk
.— mindig állást foglalt a házaló-kereskedelem
ellen. Nem helyesen teszi a kereskedelmi mi-
niszter, ha a tilalom alól nem veszi ki köny-

vekkel való házalást, mert többet árt vele a
müvelödés terjedésének, mint a mennyit hasz-
nálhat sovány budgetjével a kultuszminiszter.

Lisztkivitelünk Fiumén át. A magyar lisztkivi-
tel tengerentuli piaczokra a folyó évi aratás siral-
mas eredménye, illetve azóta, mióta a lisztárak a
külföldön a belföldi magas gabonaárakkal megfelelö
arányban nem állanak, nagy mértékben csökkent és
még folyton hanyatlik. Igy a Fiumén át október
hóban elhajózott mennyiségek nemcsak a mult évi
október havi, hanem még az elözö folyó évi szep-
tember havi kiviteli mennyiséggel szemben is tete-
mes visszaesést mutatnak. Elhajóztatott ugyanis a
mult hónapban a fiumei kikötöböl összesen 3,509
tonna liszt (ebböl 2,542 tonna budapesti és 967
tonna vidéki állomásokról) az elözö havi 5,285
tonnával szemben. Ami különösen Angliába való
lisztkivitelünket illeti, volt az elhajózás mult év
október hóban 7,623 tonna és az év eleje óta októ-
ber hó végéig 44,095 tonna, a folyó évben pedig
37,710 tonna, Braziliába pedig szállittatott a mult
évi október hóban 709 tonna és az év eleje óta
tavaly 7,051 tonna, a folyó évben pedig csak 5,854
tonna magyar liszt.

Elsö Magyar Részvényserfözöde. E társaság
ma tartotta közgyülését Pucher József elnöklete
alatt. Az igazgatóság jelentése szerint a lefolyt év
303,978 frt 13 kr. tiszta nyereséggel zárult. A mult
évi 12,278 frt 4 krajczárnyi áthozattal együtt
316,256 frt 17 kr. áll a közgyülés rendelkezésére.
Az igazgatóságnak azt az inditványát, hogy ezen
összegböl osztalékként 3000 darab részvény után
70 forintjával 210,000 forint osztassék ki, az igaz-
gatóság és a hivatalnokok jutalmazására 54,716 frt
6 kr. fordittassék, a hivatalnokok és alkalmazottak
segitésére létesitett külön tartalékalaphoz 25,000 frt
csatoltassék, a fenmaradó 26,540 frt 11 kr. pedig
uj számlára vitessék át, elfogadta.

NYILTTÉR.
„OLYMPIA" magyar mulató

igazgató BORSODY VILMOS. Kerepesi-ut 63.
Nyitva regge l 5 óráig.

Ma és mindennap elöadás, változatos müsorral. Elsörangú magyar és
külföldi müvészek közremüködésével Frankl Mór, a világhirü

számolómüvész fellépte.
Vasárnap délután 3 és fél órakor

nagy nép és gyermek-elöadás
felére leszállitott helyárakkal. Gyermekjegy 20 kr. Kitünö étkek és

italokért, pontos kiszolgálásai! kezeskedik (132)
Szilárd Zsigmond, tulajdonos.

Fa-szakma!
E szakmában jártas és a, vevöközönségnél jól beve-

zetett férfi bécsi, környékbeli elökelö czégek képviseletét
keresi. Ajánlatok „Megbizható 130 JV. IT." jelige alatt
a kiadóhivatalba kéretnek.

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati
Jelentése 1897. november 21-én reggel 7 órakor.

Állomások

Árvavára .
Selmeczbánya
N.-Szombat .
Magyar-Ovár
O-Gyalla .
Budapest . .
Sopron . .
Herény . •
Keszthely é
Zágráb . .
Fiume. . .
Cirkvenica.
Páncsova .
Zsombolya
Arad . . *
Szeged
Szolnok
Eger .
Debreozén.
Késmárk .
Ungvár
Szatmár
Nagy-Várad
Kolozsvár .
Nagy-Szeben
Bécs . . .
Salzburg. .
Klagenfurt.

73.1
73/9
7f>-l
760
74-6
74-0
75-2
74-1
75-B
76'5
73-6
72-t
74-6
732
74-2
73-3
740
72-7
71-6
72-1
72-5
73-5
73-8
71-8
71-1
75'S
81-3
76-8

4- 3.4
+ 2.4
4-- 6.2

7.6
B.2
4.8

0.4
7.S
6.3
7.9

- 12.0
4.8

+ 4.0
J.5
4.8
42
1.0
3.2
2.8
0.8
1.7
1.3
2.8
3.8
8.0
6.0
0.9

Állomások

Póla . .
: Lesina .
Sarajevo
Torino .
Flórencz
Róma . .
Nápoly
Bnndisi
Palermo
Málta .
Zürich
Biarritz
Nizza . . .
Paris . . .
Kopenhága
Hamburg .
B e r l i n . . . .
Ghristiansund
Stockholm.
Szent-Pétervár
Moszkva
Varsó . t
Kiew . . « . .
Odessza. * . .
Sulina. , . , .
Szófia

^4 Konstantinápoly

730
7J-4
75-6
74-1
73-7
72-2
72-1
67-6
71-0
69-5
79-7
76-4

80-0

78^5
T6-6
64-5

(KI
41-9

56-3

3

4- 7.0
r- 14.0
- -'•' 7.0
-L' 5.8
- - 7.0
- - 8.7
- - 12.2
-L 13.5

12.3
16.8

4- 4.8
4- 11.4
+ 7.0

S.4
6.7
8.7

— 4.4
0.6

8.6

"4.2
6.6
9.0

Felhözet: 0 = egészen derült, 1 = többnyire derüli. 2 =s
részben felhös, 8 — többnyire borult, 0 = egészen borult A = esö
X = hó, ~ = köd, f<£ = zivatar. '

A légnnyomás
Európába vonult

Oroszországig a barométer 780 mm.-röl 740 mm.-re csökken.
Az idöjárás európaszerte igen enyhe és Oroszország meg a

skandináv félsziget kivételével mindenütt száraz.
Hazánkban élénkebb nyugati .légáramlás támadt, csapadék

nem volt,, vagy csak elonyészö mennyiségben az északkeleti határ-
megyókben, a hömérséklet jóval magasabb a normálisnál.

Eszaknyugoti szelekkel derült, száraz és hüvösebb idö várható

Felelös szerkesztö:Llposey Ádám.
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SZINHÁZAK.
Budapest, hétfö, 1897. november 22-én.

NEMZETI SZINHÁZ.

A b i l i n c s .
Srimnü 8 felvonásban. — Irta:
Hömeu P. Ford. Zempléni P. Gy.

Személyek:

Fergan
Iréne
Valanton
Pauline
Davernier

Gyenes
Hegyesj
Hetényi
Helvey L.
Dezsö

A hol mulatnak.
Vigjáték 1 felv. Irta Pailleron.

Forditotta Huszár Imre.

Személyek:

Brunner
Bussac
Paul de Bussao
Veret
Castiljac
Brunner báróné
Kryasné
Xuneznó

Újházi
Bercsényi
Császár
Zilahi
Náday B.
Csillag T.
K. Gerö L.
tkacsvayné

MAGY. KIR. OPERAHÁZ.

Zárva.

VÁRSZINHÁZ.

Faust.
Nagy opera 5 ielv. Zenéjét szer-
rette Gounod K. Szövöget Goethe
után irták Barbier és Carró.

Forditotta Orroay F .

Személyek:
Faust
Mefistofeles
Valentin
Wagnor
Margit
Siebel
Martha

Arányi
Kornai
Várady
Ney B.
M. Rotter G.
Payer 51.
Válent V.

NÉPSZINHÁZ.

Szókimondó
asszonyság.

Szinmü 4 felvonásban. Irta Vic-
torién Sardou. Forditották Fái és

Makó.

Személyek:
Hübscher
Lefébre
Fouchó
I. Napóleon
Dépreaux

Blaha
Kiss
Solymosi
Szirmai
Tollagi

VIGSZINHÁZ.

Coulisset ur!
Bohózat 3 felv. irták: Ernest
Bliun és Raoul Toché. Forditotta

Mihály József.

Személyek:
Couüsset Hegedüs
St. Castel tábornok Mátrai
Gaston de Brionno Fenyvesi
Rosine
Lucien
Louise
D'Esparvillenó
Alfrednó
Anuette

Lánczy I.
Tapolczai
Kalmár P.
R. Rostagni
Nikó L.
DelüE.

MAGYAR SZINHÁZ.

A munka.
Drámai költemény 1 felvonásban.

Irta.: Szávay Gyula.

Szemelvek:
Péter
A felesége
A kis fiuk
Pál

Székely S.
Szegedi I.

Füredi B.

Hannele.
Álomkép 2 szakaszban: -- Irta:
Hauptmann Gerbardt. Forditotta:

Telekes Béla.
Személyek:

Hannele
Márta
Gottwald
Wachler

Somló E.
Szilassy.R.
Molnár L.
Székely S.

Szinházi müsorok a S» oldalon*

Belégzési Intézet
újonnan átalakitva és nagyobbitva, (72)

Dr.ZIFFER E., gleichenbergi fürdöorvos vezetése alatt.

Só viz ?zétporlasztással külön fülkékben. Fcuyöfü-bélégzés és pneu-
matikus kúrák. Mell, gége, garat, orrbetegeknek. Nyitva egész nap.

Borszékipar és w *
-x *• gutorbörsajtolás

KENDI A.
BUDAPEST,

IV., Káróly-utcsa 2.
(Evang. Iskola-épület.)

Áilaaidó nagy készletek valódi
börszékek és karosszékekben
eddiginél sokkal olcsóbb ár-
ban. Vidékre is pontos ki-

szolgálás.

azt mondja: Kitünöen hat csúz,
köszvény, zsaba és más ba-
soaló i'hemnatilnis fájdalmak-

nál a Gaultheria-olajtokbelsöleg a Gaultheria-Ezesz kül-
söleg. Hatása feltétlenül biztos. Ara mindegyiknek 1—1 fo-
rint. A Cocainpastillábólnóhánydarabmegsüüntetia^arat-
«s gijgehurutot. Köhögést és rekedtségft. Ára 1 doboznak 7"> kr.

luitóHazsliaszkyriándor-térigyógyszertárában Bpcsten.

Köhögésnél, rekedtségnél, u torok és-légzési-szer-
vek müködési zavarainál Egger . biztos hatású

Teendök. (1 dobos. 50 kr. és '1 frt. Próbadoboz
uo kr.) A gyomor rendetlen müködésénél radikális
hatásúnak bizonyultak Egger szódá pásztillái.
(1 dobos 30 kr.) Mindkét szer kapható minden
gyógyszertárban. — Fo- és szétküldési raktár Ma-

gyarországon-; • • (-.27)

„Hádor"-fljig]f8ZBrtár Budapest, Váczi-körut 17.

Papir-iron. FeHönöFeltünö
újdonság!

Rövid idö.alatt az egész világot meghóditotta! Amerikában iskolák-
ban hivatalosan elrendelve, külföldön inindenütt a legnagyobb fel*
tünést kelt! A hegyezéshea többé kés neiu szükséges, inert a papir-
burjcolat kézzel levonható, mi által az. irón folyton hegyes maradi
Óriási idömegtakaritás! Tiszta munka!- Nem törik soha! Tuczatja:
feketo 72 kr., k<:k 06 kr., tónta 1 frt, piros 1 irt 20 kr. Csakis aa
összes elözetes beküldése ellenében! yisEontelarusitóknak nagy

engedmény l Yezérképviseiö:

POLLÁK KÁNDOR,
Budapest, V. Széchenyi-utcza 8. m

Cs. és kir.

osztr. magy.

, és belga!

^ kir. szabad.

Kitünt. Brüssel 1893. arany érem
és diszokmánynyal.

KELETl-féle cs. és kir. szabadalm.

orvosi tekintélyek véleménye szerint
a legtökéletesebbezennoinbon; nein
csúszik, nem gyakorol kellctnet-
ICH nyomást és eltávolitja czélszerü^
szerkezetem': 1 fogva az eddigi sérv-'

köLök hiányait.
Ara: egyoldalú fi frt,

kétoldalú 12-frt.
Gyáramban készülnek ezenkivül mtt-
lábak. niükezek, müleges füzök, egyo:
nestartók, járó- és nyujtógépet, gummi
pörcsérharisnyák, valódi franezia
gumrnikülönlepes--ágek eredeti cso-
uiagolásbaiistb.Megrcndelcseketpon-

losiin eszközöl:

KELETI «X.
küteserÉsz és orvos sebészi mttszc*

réez JiVTOAJPESTEX.
Föüzlct: IV., Koronahcrccg-u. 17.
Gyár: IV., JRontcly-utcsa 15. sz.
Nagy képes árjegyzék ingyen, zárt

j g y
boritékban. (09)

65 . k i a d á s

gyakorlati támii sadö mindazok
i-zámáta. l ik ifjukoii Lallópések
következtében az ideg és nemi szer-

vek betenséaniben szemednek.
Ohfe&u fi mindenki, ki bzomoru
köVotkezinényekbenu, m. szoron-
gásban az idejeL felüullságaban
és emésztési/avaiokban-jzenvedj

(Työgyiddsukat. Ára 1 iif. Kap]
Ruzitska irir.inkönykoicskcduiébon.
Eu lapest. !taum-kBnit 3. sz. (126)

eitti

készit

BUDAPEST,
csak: VáéMi*utcza 12*

BUDAPEST, 1897 n o v . h ó
Bécsi-u. 6".

HERZ REZSÖ
nöi divat-kelmék raktára

T, ez.;
Bátorkodóin Nagysád szives .érdek- .

lödését azon elönyökre fölliivni , miket
folyamatban levö OCCASIÓ-EiAPÁSAIM
nyújtanak. Nem e czélra beszerzett pa-
mut os áruk, hanem a mostani évszak új-
donságai*) kerülnek ; •

KIVÉTELES ÁRAKOK
eladás alá; kitünö minöségüket Nagysád
is azonnal föl fogja ismerni.

Kiváló Tisztelettel

Herc» Rezsö.
. . . Mintákat szivesen küldök bementve.
•) Nöi divat kelmét és Jyoiü selymek- • . {{?)

ELSÖ, BIZTOSITÓ INTÉZET KATONAI SZOLGÁLAT ESETÉRE
Ö os. és kir. fensége József föherozeg védnöksége alatt.

ISiztositási töke : 27 milliö kopona.
Fitt gyepmekek Begelönyö&ehb ellátása; katonai szolgálatkölt-
bógénok i'odczt'sc — illetve a nagykorúság idejére. Bövebb i'dvilágositással

sszivesea szolgál az-

1. sz.

Ad láál/1897. szára.
r

k iia.giymcllóságii földmiYelésügyi m. Mr. miniszter ur 1897. évi

október hó 2-in 48029. sz. a. kelt', rendeletével a Dráva folyó Barcs-

Dráva erdö púszt/ai partvédezet munkáihoz:

71,280 kéve rözse,
71,280 drb. karónak,

9702 m3 köhányási terméskönek beszerzését

engedélyezvén, ezen anyagok szállitásának vállalati utón leendö biztosi-

tás&ra 8É97- éwi üehzemhep hé 7-én délelött 10 órára, az
alólirt ni. kir iblyamrncrnüki hivatal helyiségében zárt ajánlati verseny-

tárgyalás iog tartatni'.

Az iijánlatok,- melyek külön a kö és külön a rözsekévék és

karók szállilására tehetök "és melyekhez az ajánlati összeg 5°/o-ának

valamely m. kir. adóhivatalnál történt, letételét igazoló adóhiva-
tali nyugta .is csatolandó, az alólirt hivatalnál a fönti határidöig

benyújtandók; mert késöbb beérkezett ajánlatok nem fognak figye-

lembe vétetni.

Az ajánlatok benyújtására, valamint a szállitásra vonatkozó

egyéb feltételek az alólirt folyammérnöki hivatalnál a rendes hivatalos

órák alatt: tudhatok meg.

Eszékén, 1807. évi november hó 1-én. pu

Magy. kir. foByammériiöki hivatal.

MAGYAR IPAR.

PFÁHN KÁROLY ÉS TÁRSAI,
tükör-, kép-, disz-keret,

aranyozott erüt) és aranylécz gyára.

Dus választék képekben és tükrökben is.
Raktár: Budapes t , VIL, Károly-körut 9.
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Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

; Szombat

Vasárnap d. u.

Este

1

Nemzeti Szinház

Elektra

Constantin
abbé

Pont Biquet
család

Tisztitó tüz

Tisztitó tüz

Szentivánéji
álom

Tisztitó tüz

Szin
Vir SZIBBIZ

Borús sze-
relem

—

—

Sevillai
borbély

házi
. Operaház

Alár

«—•

Bajazzók
Piros czipó

Bohémek

Hugonották

müsorok.
Vil Szfoház

Madame sans
Géné '

Ma Cousine

Valéni nász

Valéni nász

Yaléni nász

Yaleni nász

Coulisset ur

Nép Szinház

Kukta-
kisasszony

Kukta-
kisasszony

Kukta-
kisasszony

Tiszturak a
zárdában

Az ördög
mátkája •

Falu rossza

Tiszt urak a
zárdában.

I

Magyar Szinház

Gésák

Mama szeme

Báránykák

Császár
ezredese

Titok

Titok

Hannele
Mama szeme

Titok

Kisfaludy Szinház

—

—

—

—

—

p

a k i j ó m i n ö s é g ü é s j ó l k é s z i t e t t
t é l i k a b á t o t v a g y ö 1 t ö n y t 1 e g o 1-
c s ó b b s z a b o t t á r o n c s p e d i g e g y
t é l i k a b á t o t 33 f r 11 ól. e % y ö l t ö n y t
12 f r 11 ó 1 f e 1 j e b b v e u u i a k a r, jti? r j ü k
l á t o g a s s a m e g a z u v i - é s
s z a k m á b a n l e g n a g y o b b ü •& 1 e t e i £g g y

az „Angol szabóhoz
Kohn Heilmann ö s Fiai,

Károly-körut 12. (")

alkalmi ajándéktárgyai:, mikulások, korcsoly ák,

ski és egyéb téli sporicizikkek, mulattató társas-

fsgyen és bérmentve küld

Kristóf-tér.

,A magyar k&ztyii"
legjobb
minöség™
bon és leg-

olcsóbb
árban,

azonfelül
dús raktárt

rartok
gummlkülönlepességek, sérvkötök és betegápolást sze-

rekben, szolid árak mellett. Szétküldés titoktartás mellett.

többszörösen kitüntetett koxtyügyáros ös
kStsxefásx, (!)

BUBAPEST,
V. kerület, Marokkai-utcza 4. szám.

részletfizetésre
áron

Budapest, VL, Teréz-körut 8.

egészségi ilal,bcte,£r3Cf' orvos-
lására, egészség ápolá -

"ára, [örvényesen vtjdve, legtisztább le-
párlás utján "egyedül és kizárólag kó
szitvo cs kapható a.
Nagyvárad-Szöliösi
Köz-Sörgyár-

ban PeGze-Szöliösön
(Nagyvárad mellett).

ismét eladók jutalékban részesülnek
Képviselök kerestetnek.

f legjobb és legolcsóbb ásványviz

mely számos kitüntetésben részesült, legutóbb a kiállitási érmet

kapta, megrendelhetö a forrás kezességnél, posta Honi-Szántó.

1 rekesz 25 palaczk 1*30 literes 4- frt — ke*.

1 9, 25 „ o'JO „ 3 „ 5O „

1 „ 5 O „ O*7O „ 0 a, 5O „

Újra töltésnél, ha a palaczkok bérmentve -vissza küldetnek, egy

töltés öt" krajezar; az . ide-oda fuvarozás költségeivel együtt

Szakáios állomáson feladva^

Schunda ¥. József
(12) cs. és kir. udvari

hangszergyáros, zenemükiadó,
a peöálozimbalom

és az újonnan javitott tárogató feltalálója.

Budapest, Jttagyar-utcza 13. sz.
A Magyar kir. Opera, Nemzeti Szinház, Nép-
szinház, Vigszinház, MagyarSzinház szállitója.

Kettös látcsövek
é s szinházi látcsövek az ünnepélyekre
erös nagyitással és nagy láttérrel, 7cü-
lönbözö kivitelben, nagyságban és ár-
ban. Saloii'lorquettefcet hosszú nyéllel

iijánlnak (S)

Calderoni és Társa
Budapest, IV., Váczi-utcza 30,

a magyar háziasszonyok egyetlen, kitünö és minden rendes háztartásban
nélkülözhetetlen közlönye, mely újévkor már a IV. évfolyamába lép.

szerkeszti: Kürthy Emiiné
a legkiválóbb szakirók és az ország legtapasztaltabb gazdasszonyainak szi-

ves közremüködése mellett.

A Háztartás föbb rovatai:
Aszalás. — Aquarium. — Aratn*. — Baromfi-udvar. — Befözés. — Bevá-
sárlás. — Családi rovatok. — Cselédein'-. — Diszkért. — Divat. — Disznó-
ölés. — ibédlö..,— Egészség. — Egyleti élet.- — Ékszerek. — Éléskamra.
— Étlapcli. — Ételek. (Levesek, levesbevalók, elöétsle'c, fözelékek, tésztások,
mártások, halak, sültek, sütemények, torták, krémek, f igylaltok.) s^r Éven -
k é n t ezemma .öfob reczept* "3S8 — Foltjzáv.— Fürdöszoba. —
Fütés.és-világitás. — lionauiittuJi. — Gyermeksz ü)a. — Gyümöibsös. —
Halászat. — Hálószoba. — Hasznos tudwvcüoli.V— Házi ipar és müvészet.
— Házi szerek. — Házi vegytan. — Háztartás. — Humor. — Húsvét. —
Irány-czikkek. — iróasztal. — Irodalom. — Italok. — Jótékonyság. — Ka-
rácsonv. — Kártékony állatok. — Kedvenczeink. — Kenyérsütés. — Képzö-
müvészet. — Kertészet. — Kézimunka. — Konyha. — Konyhakert. —
Konyhanyelvészet. — Lábbeli. — Lakás. — Lakomák. — Lovaink. —
Maradékok felhasználása. — Méhes. — Mezögazdaság. — Mosás és vasalás.
— Nevelésügy. — A nök joga és munkaköre. — Nökröl a nöknek. — Nép-
szokások. — Pecséttisztitás. — Pincze. — Rejtvények. — Selveintenvésztés.
— Sertéseink. — Sport. — Szabás és varrás. — Szappanfözés. — Szarvas-
marhák. — Szépirodalom. — Szépség ápolása. — Szinészet. — Szobaker-
tészei. — Szölömüvelés. — Társasélet. — Tejgazdaság. — Vidéki különle-

gességek, — Zene. ,,
A Háztartás szépirodalmi részében érdekes regényfolytatásoka <•

és elbeszéléseket közöl.
A Háztartás 16 oldalon, elegáns rózsaszinboritékban minden hö

1-én, 10-én és 2O.án jelenik meg.
A Háztartás apró hirdetéseit t v minden e lö f i ze tö inejyen~3sg

veheti igénybe. {87)

A HÁZTARTÁS elöfizetési ára:
Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 50 kr.

A HÁZTARTÁS kiadóhivatala:
Budapest, VIII., Józs®f-utc%ss» 45.
N T Iktatószámokkal szivesen szolgál a kiadóhivatal! ~ l t t t

A Háztartás diszes és tartalmas
karácsonyi albumát a deczemberben belépö uj elöfizetök Is megkapják.

PICKÉSWINTERSTEIN
gummj- és asbest-áruk, ;

szijak, tömitések, emelö-
gépek, olajak stb.

BUDAPEST, VI., Teréz-körut 29.
Nyomatott az „ORSZÁGOS HIRLAP" betüivel Budapest, VIII., József-körut 65. szám.


