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Vasárnap Bécsben.
Mesélhették a császárnak, hogy a szürke

novemberi hajnalban ugy bujkáltak a jó bé-
csiek, mintha összeesküvök volnának. Azt is
megtudhatta, hogy az ö hüséges alattvalói va-
lami különös lázba estek és déltájban vérükkel
öntözték az utcza kövezetét. S akkor a csá-
szár ahhoz a szivéhez fordult tanácsért, amely
a királynak a tiz szobor eszméjét megsugta : és
lám — estére azokból a bujkáló összeesküvökböl
megint kedélyes bécsiek lettek, a vért pedig
felmosta a kövezetröl a hála kicsorduló könyje
Nem esett áldozatul senki, csak egy ember
állt ki az utból, aki ugyis elkivánkozott.

Igen, a császár reggeltöl alkonyaiig meg-
változtatta Bécs város hangulatát s a forrongó
Bécs helyén most az ujjongó Bécs élteti csá-
szárját. S nem történt egyéb, csak a Badeni-
kormány lemondását fogadta el az uralkodó s
a kabinet-alakitást bizta olyan férfiura, akiben
a németség jobb barátját remélheti. Mert azok az
apróbb részletek, hogy a tegnap letartóztatott
Wolf börtönének ajtaját megnyitották, a változás
hirét a hivatalos lap rendkivüli kiadásában
gyorsán a lakosság köze dobták s több efféle
mellékes momentum: már csak fokozták a bécsi
nép örömét, de nem okozták. Olyan kedveske-
dések ezek, mint amikor az ember selyemru-
hával engeszteli meg a jobb felét és meg is
csókolja. A csók is jó, de mégis csak a selyem-
ruha a fö.

A kiengesztelt Bécs ma este már uj-
jongva rótta ugyanazokat az utczákat, amelye-
ken nehány órával korábban még tehetetlen
haraggal dult és fult. S ebben a kedvezö han-
gulatban talán az uj osztrák miniszterelnöknek,
báró Gautsch Pálnak is sikerülni fog a parla-
mentet rendes medrébe visszaterelni. Rövid
ugyan az idö, de akkor, ugy lehet, a provizóriu-
mot is nyélbe ütheti, ami — legalább a mi
szempontunkból — mégis csak a födolog. A
selyemruha . . .

A mai nap történetét bécsi tudósitónk
telefonjelentései alapján a következökben állit-
juk össze:

A hajnali órák.
Korán keltek, vagy egyáltalán le sem feküdtek

az éjszaka Bécsben az emberek? Még nagyon
messze volt a pirkadás, a szürke homályban alig-
alig világitottak a gázlángok, de a járdákon már
csoportosan hömpölygött a bécsi lakosság. Mindenki
az ujságokat leste, mert a tegnapi tüntetések igazi
mértékéröl jóformán senkinek sem volt fogalma.
Annyit tudtak, hogy Gráczban és Prágában is voltak
összeütközések, de a reáleteket nem ismerték. S
épen azért rémhirek keringtek az utczákon:

— Grácznál véres csata volt.
— Száznál több embert megöltek és le-

kaszaboltak. .
Az ilyen hirek természetesen csak szitották a

szenvedélyeket és mindenki izgatottan leste az ujsá-
gokat, amelyeket azon frissen, még az utczákon
olvastak az emberek. Azonfelül nagy várakozás-
sal néztek a reggel elé, mert az ujságokból megtud-
ták, hogy a császár elnöklése alatt még az este ta-
nácskozás volt, amelyen a miniszterelnökön kivül

gróf Goluchovsky Agenor külügyminiszter is részt
vett. Bizonyosra vették tehát, hogy a délelött folya-
mán valami nyoma mutatkozik majd ennek a tanács-
kozásnak.

Az utczák fölött világosodni kezdett. Munká-
sok kisebb-nagyobb csoportja szállingózott a föbb
utvonalakra s erösebb csapatokban jelentkezett már
a rendörség is.

A munkáscsoportok ekkor megszakadoztak s
a nedves reggeli szürkületben azokra a gyülekezö
helyekre huzódtak, ahol a szocziálista vezérek tit-
kos utasitása szerint tanácskozásra várták a mun-
kásokat, hogy megbeszéljék, miképpen tiltakozhat-
nak a parlamenti botrányok és a Falkenhayn-féle
módositás következtében beállott szituáczió ellen.
Észrevétlenül, minden csoportosulás kerülésével ipar-
kodtak a munkások az egyes kerületekben kijelölt
gyüléshelyiségekbe s már kora hajnalban feltüntek
itt is, ott is a vörös kokárdák . . .

A tüntetések.
Kilencz óra tájban az összes kerületek-

ben munkásgyülések voltak, amelyeket azonban
a hatóságok képviselöi nagyrészt feloszlat-

tak, mert a szónokok roppant heves kifakadá-
sokkal fogtak mindjárt beszédbe. Egyes gyülé-
seken nem is beszéltek, hanem az összegyült
munkások mintegy adott jelre elkezdték

kiabálni:— Piuj! Pfuj, Badeni!

Mindössze csak két munkásgyülés folyt
le zavartalanul. Tiz óra tájban már minden
munkásgyülésböl a parlament felé vonultak a
munkások.

A vezetök ezt a jelszót adták ki:
— Csend legyen ! Békés tüntetést

rendezünk!
Ehhez képest a munkások majdnem szót-

lanul haladtak át azon a rengeteg tolongáson,
amely a legföbb vonalakon, a Wiedener Haupt-
strassen, a Mariahilfen- és a Lerchenfelder-
strassen már kora reggel óta mutatkozott. S
körülbelül egy órahosszat meglehetös volt a
rend, de a Burgringen és a Franzensringen, a
hol a mindenfelöl érkezö csoportok összeolvad-
tak, már óriási volt a tolongás. És ekkor még
egyszerre viharos kiáltások harsantak fel:

— Jönnek a diákok!
— Hurrá! hangzott ezer és ezer torok-

ból, mert hosszu sorokban csakugyan megér-
keztek a diákok, akiket a munkások élénken
üdvözöltek, kendöket lengetvén feléjük. A tömeg
ekkor munkás-dalokat kezdett énekelni s
aztán egyszerre viharos, egetverö kiáltozás hang-
zott föl:

— Le a parlamenttel!
— Abzug Badeni!
— Le a többséggel!
Még mindig ujabb csoportok torlódtak. A

tömeg ismét megszaporodott öt-hatezer ember-
rel, akik a városháza felöl érkeztek ugy, hogy
ekkor legalább is ötvenezer tüntetö ember-
volt együtt.

Az ujabban érkezettek a városháza elött
megálltak egy pillanatra és tüntettek:

— Pfuj, Lueger! Le az árulóval] Nép-
csaló !

Nagy örömrivalgással kisértek délben a
Ringen egy egyfogatu kocsit, melynek egyik
lámpáján hatalmas koszoru lógott; Le
Badeni! felirással. A parlament elött a ren-
dörök a koszorut elkobozták.

A parlament elött a kép egyre élénkebb
és egyre mozgalmasabb lett. A tömeg nöttön
nött, folyton tartott a zaj, mig végre fél tizen-
két óra tájban a rendörség, mely addig meg-
lehetösen passziv magatartást tanusitott, közbe-

lépett, mert a munkások tömege, mintegy adott
jelre, egyszerre csak a Burgszinház felé fordult
és nyilván a Judenplatz felé, Badeni lakásá-
hoz akart elmenni.

A rendörség ezt mindenáron meg akarta
elözni. Gyalog- és lovascsapatok rontottak
tehát az óriási tömeg közé, amely ijedten
próbált hátrálni, de az elöre iparkodókba ütköz-
vén, egyszerre csak két tüz között találta,
magát. Menekülés semerre sem kinálkozott. A
Volksgarten kapuit udvari zsandárok állták el,
a nagynehezen közlekedö lóvonatokra nem en-
gedtek senkit sem felszállani, elöl a fegyveres
rendörök, hátul a megmozdithatatlan tömeg
állott: igy aztán eszeveszett tolongás támadt,
amelyben jajgatva és sikongva próbált egérutat
venni a megrémült népség. Különösen a lóvo-
natokra próbáltak eröszakkal is fölmenekülni,
de onnan a legbrutálisabban taszitották le a
menekülöket.

Kürtszó — halálorditás.

S ekkor mindennek tetejébe még kürtszó
hallatszott.

— Jön a katonaság!
Jajgatás és átok olvadt egybe. A zavaron

és jajgatáson is tulhallszott a lovak dobogá-
sa és a katonai kürtszó.

A Józsefváros felöl két lovasszázad
vágtatott neki. a tömegeknek.

— Jönnek a huszárok!— hallatszott
mindenütt és a következö pillanatban már fel
is tüntek a lovas katonák, akiket egy ezredes
vezetett. A huszárok nekivágtattak a nép-
nek. A Stadion-utcza felöl hatos-rendekben
jöttek. A megriadt tömeg szétoszlott, de sokan
megbotlottak, a földre estek, több asszony
is a földön fetrengett és a menekülök ki-
mélet nélkül gázoltak keresztül rajtuk.
Halálorditás töltötte meg a levegöt. Sebesül-
tek nyögése, rémülten menekülök hörgése vegyült
a folytonos kürtölés hangjába s a huszárok csak
vágtattak elöre, hogy egy-kettöre tiszta legyen
az egész útvonal. De mig a huszárok, a 3-ik
magyar huszárezred legényei beérték azzal, hogy
az utczát tisztára söprik, az addig minden gya-
lázással szemben türelmes rendörséget egy-
szerre részeggé tette a csatazaj és a hu-
szárok megérkezésekor vadul fogtak hozzá
az emberek elüzéséhez. Hármasával-négye-
sével mentek neki a tömegnek és derekasan
vágtak, ütöttek. Egy asszony a gyermekével
haladt arra. A szerencsétleu annyira megrémült
hogy egy kapu elött térdre roskadt és testével
födvén a gyermekét, zokogva kezdett segit-
ségért kiabálni. Néhány bátor ember fölemelte
öt és gyermekével együtt egy szomszédos ház-
ban biztonságba helyezte. De az ilyen apró
epizód nem inditotta meg a megvadult rend-
öröket és a vágtató huszárok nyomában még
a menekülöket is kardlapozták.

Egy óra tájban az utczák tisztára is vol-
tak söpörve.

Azontul nem volt csoportosulás. A huszárok
széles sorokban tovább is ott nyargaltak az utczá-
kon s másik két század katonaság kapott még
rendeletet, hogy a város többi utczáin is segit-
ségére legyen a rendörségnek.

Az a negyedóra azonban, mig az örületes
kavarodás tartott, sok vérbe került. A hivatalos
tudósitás ugyan csak néhány sebesülést és ti-
zenegy letartóztatást emlit, de a valóság
sokkal többröl tud.- Csak maguk a mentök
is vagy másfélszáz sebesült embert kötöz-
tek be a délelött folyamán, akiket részben
a rendörség sebesitett meg, részben pedig a
tolongásban tiportak nyomorékká. S a rendörök
azonfelül kétszáz embernél többet tartóztat-
tak le. A legtöbb letartóztatás a büntetö tör-
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vényszék épülete előtt történt, ahol egy nagy
néptömeg a még mindig fogva levő Wolf
mellett tüntetett. . .

Két óra tájt már minden csöndes volt.
ami azonban nem a kardok érdeme egyedül.
Akkor már hire futott egy nagyjelentőségű
elhatározásnak...

A döntés.

Még a délelőtt óráiban megjelent ugyanis
a hivatalos Wiener Zeitung rendkivüli ki-
adása, amely a császár következő legfelsőbb
kéziratát tartalmazta:

Kedves gróf Badeni I
Indíttatva érzem magam, hogy a képviselőház

elnapolását további Intézkedésig elrendeljem.
Bécs, 1897., november 28.

Ferencz József s. k.
S az emberek jóformán még el sem ju-

tottak az elsö kézirat nyomán megindult kom-
binácziók végére, a mikor a délutáni órákban
a Wiener Zeitung már ujabb rendkivüli
kiadást adott.

Ez a második kiadás már ujabb császári
kéziratot tartalmazott és azt adta hirül Bécs
lakosságának, hogy a császár elfogadta, gróf
Badeni és az összkabinet lemondását és
az uj kabinet megalakításával báró Gautsch
Pált, a volt kultuszminisztert bizta meg.

A várva-várt döntő fordulat tehát meg-
történt. A hivatalos lap második külön kiadásu
közlése egyébként szószerint igy szólt:

Ő császári és apostoli királyi felsége az
összkormánynak gróf B a d e n i miniszterelnök ő
excellentiája által előterjesztett lemondását leg-
kegyelmesebben elfogadta és frankenturni báró
G a u t s c h miniszter ő excellencziáját a kabinet-
alakítással legkegyelmesebben megbízta.

Azt a feltünést keltő körülményt, hogy a
hivatalos lap két külön kiadásban jelent meg,
azzal okolják meg, hogy a közönség körében
nyugtalanságot idézett elő az a körülmény,
hogy az első külön kiadás csak a Reichs-
rath elnapolásáról adott hirt

A kabinet lemondását hir szerint ma dél-
után két órakor határozták el a király elnök-
lete alatt tartott miniszteri tanácskozáson Ö fel-
sége ma délelőtt Badeni és Bánffy miniszter-
elnököket, gróf Welsersheimb osztrák honvé-
delmi minisztert és báró Gautsch közoktatásügyi
minisztert fogadta.

Az ujjongó Bécs.

A Badeni-kabinet lemondásának hire az
egész Bécs városát lázba hozta. Ismeretlen em-
berek az utczán egymást nyakába borultak és
ugy hangoztatták örömüket. És ahol még dél-
előtt vad kétségbeeséssel futottak az emberek
a rendőrök kardcsapásai előtt, ott most ujjongó
nép özönlik és minduntalan felhangzik a kiáltás:

— Éljen a császár !
— Éljenek a német képviselök!
S ez igy tart délután öt óra óta, amikor

a hivatalos lap külön kiadásban közölte a
Badeni-kormány lemondását. Nagy lelkesedést
keltett a Reichsrath elnapolásának hire is. A
legujabb fordulat különben, mint nekünk tele-
fonozzák, örvendetes szenzácziót keltett mind-
azokban a városokban ahol tegnap még a leg-
nagyobb tüntetések voltak.

Az uj házelnök.
Mint bécsi tudósítónk éjjel jelenti, az uj mi-

niszterelnök dr. Kathrein képviselőt óhajtaná a
Reichsrath elnöki székébe.

A bezárt egyetem.
Az egyetem rektora hirdetményt bocsátott ki,

melyben közli a hallgatósággal, hogy november
29-én és 30-án az egyetemet bezáratja és nem
tartat előadást. Korrekt magatartásra inti a hall-
gatóságot, azzal fenyegetve, hogy különben hosszabb
időre bezáratja az egyetemet, továbbá inti őket,
hogy tartózkodjanak mindennemü konfliktustól a
rendőrhatósággal, amely kijelentette, hogy az egye-
tem belső helységeibe, mint eddig is, nem engedi
belépni közegeit

Wo!f — szabadlábon.
Már a déli órákban hire terjedt, hogy

Wolfot az est folyamán szabadon bocsátják
fogságából. Nagy embertömeg gyült tehát össze
a délutáni órákban a törvényszék előtt, hogy
szemtanuja legyen Wolf szabadlábra helyezé-
sének. Esti háromnegyed nyolcz órakor a vizs-
gálóbíró elrendelte Wolf szabadon bocsáttatá-
sát s Wolf védője, dr. Berger s egy másik ur
kíséretében feljött czellájából, a törvényszéki
irodában átvette kabátját s czilinderét és kisé-
retével a Floriangasseba nyíló kapun át egé-
szen észrevétlenül távozott a Chongasse 8. szám
alatt levő lakásába. A lakosság azonban este
mégis értesült a dologról s ez még csak fo-
koz La a lelkesedést. — A német haladópárt ré-
széről dr. Grosz, Funke és Pergelt, a nép-
párt részéről pedig Hoffmann és Kaiser jár-
tak közben a törvényszéknél Wolf szabadon-
bocsáttatása erdekében.

A gráczi tüntetések.
Gráczbol a Neue Freie Presse révén ma a

következő telefon-jelentést kapjuk: A bosnyák ka-
tona lövésétől sulyosan megsérült munkás az éjjel
meghalt. A bosnyákok ellen óriási a felháborodás a
közönség körében. Délelőtt a konczertező bosnyák
zenekart nagy néptömeg botokkal megtámadta, a
zenészek a konczertet abbahagyva, kardot rántot-
tak s megrohanták a tüntetőket. Este hét órakor a 7-ik
gyalogezred egy csapata a Murgassen és az Auersperg-
platzon állt fel s a gyülekezést megakadályozta. A
polgármester rendeletben nyugalomra szólította fel a
polgárságot s elrendelte, hogy az összes magánházak
kapuit már esti félnyolczkor zárják be. A hangulat
azonban estig megváltozott. Ekkor hozta hirül a
Grazer Tagespost külön kiadása Badeni demisz-
szióját. A hir villámgyorsan terjedt el az egész város-
ban s mindenütt óriási örömöt keltett. Graf Ferencz
polgármester a városháza erkélyén rövid beszédet
intézett a közönséghez. Ezután a főtéren összegyült
tömeg lelkesülten énekelte a néphimnuszt. A Herren-
gasseban is, valamint a körülötte- fekvő utczákban,
ahol óriási közönség gyült össze, a néphimnusz lel-
kesült hangjai hallatszottak. Este a várost ki is vilá-
gították.

Tüntetések Prágában.
Prágából táviratozzák: A "Liska" politikai

munkáskör ma gyülést tartott, amelynek befejezté-
vel a résztvevők az ó-város felé vonultak. A mun-
kások egy része énekelni kezdett. A rendőrség beavat-
kozott, megszüntette a tüntetést és szétszórta a
a tömeget. Egy gyári munkásnőt letartóztattak.

Az uj miniszterelnök.
. Báró frankenthurni Gautsch Pál, az uj

kabinet megalakításával megbízott miniszter 1851.
február 26-án született Bécsben. Hivatalnokságból
vitte fel a miniszterelnökségig. Mikor a jogi egyete-
met elvégezte, 1874-ben a közoktatásügyi miniszte-
riumnak lett hivatalnoka, 1878-ban czimzetes és
1879-ben valóságos miniszteri titkár lett s az elnöki
osztály főnökévé nevezték ki. 1881-ben átvette a
Thereziánum-intézet igazgasát s 1883-ban a csá-
szár udvari tanácsosnak nevezte ki. 1885-ben
közoktatásügyi miniszter lett s 1886-ban megkapta
a valóságos belső titkos tanácsosságot. A zavaros
osztrák parlamenti viszonyok között Gautsch arra a
nehéz szerepre vállalkozott, hogy a föderalisztikus
és nemzetiségi elemekből álló többséget kiegészitse,
anélkül, hogy ezzel a német szabadelvüeket
magára haragítsa. 1887-ben több gyengén látogatott
cseh iskolát beszüntetett s mikor e miatt a
cseh képviselők keményen megtámadták, néhány
uj iskolát állíttatott fel Csehországban, amiért
aztán a német képviselők haragudtak meg
reája. 1893-ban a Taaffe-kabinettel együtt visz-
szalépett s akkor a császár, aki őt 1889-ben
bárói rangra emelte, a Therezianum főkurátori állá-
sára nevezte ki, amely állás Schmerling halála óta
nem lett betöltve.

POLITIKAI HIREK.
A delegácziókból. A magyar delegáczió kül-

ügyi albizottsága, mint Bécsből telegrafálják, ma
délután 3 órakor Tisza Kálmán elnöklete alatt tar-
tott ülésén hitelesítette a dr. Falk Miksa előadó
által készített terjedelmes jelentést. A hitelesít

után Gáll József bizottsági tag indítványozza, hogy
az albizottság ezuttal is legmelegebb köszönetét fe-
jezze ki dr. Falk Miksa előadónak valósággal remek
munkálatáért, melylyel a tárgyat minden oldalról
teljesen megvilágította. Tisza Kálmán elnök nem
csak örömmel csatlakozik az előadó iránt kifejezett
köszönetnyilvánításhoz, hanem javasolja, hogy az
albizottság egyuttal Goluchovszki gróf külügyminisz-
ter iránt is elismerő köszönetét nyilvánítsa azért az
előzékenységért, melylyel az albizottság munkáját
megkönnyítette. Az albizottság mindkét javaslathoz
hozzájárult és ezzel az ülés véget ért.

Az osztrák delegáczió költségvetési bizott-
sága hosszabb vita után elfogadta a hadsereg ren-
des és rendkivüli költségvetését.

Kaiser és Gross delegátusok kijelentették,
hogy a jelenlegi viszonyok között lehetetlen tárgyi-
lagos tanácskozást folytatni és az ülés berekesztését
indítványozták. Az indítványt három szavazat elle-
nében elvetették. A bizottság ezután megkezdte a
hadügyi rendes költségvetés tárgyalását.

Krieghammer közös hadügyminiszter több
kérdésre ad feleletet és többek közt kijelenti, hogy
az erődített helyek környékéről szóló törvényjavaslat
elkészült és áttették a két miniszterelnökhöz. Az
uj katonai büntető eljárás tervezete, amelyet az idén
dolgoztak ki, a szükebbkörü bizottság előtt van. A
kisiparnak a szállításokba való belevonására minden
lehető megtörténik. A meleg vacsorák szaporítását
az idén nem lehet kilátásba helyezni. A nemze-
tiségeknek egyenjogusága tekintetében a miniszter
hangsulyozza, hogy ez magától értetődik. Min-
den tiszt köteles három éven belül megtanulni
az ezred nyelvét. Az önkéntesek második szol-
gálati éve főleg nevelési rendszabály és ne-
hezen szüntethető meg. Erre a hadügyi rendes
és rendkivüli költségvetést a bizottság változatlanul
elfogadta. Ezután a rendes hadügyi budget nyol-
czadfél milliónyi póthitelét is bizalmas természetü
tárgyalásban vita nélkül elfogadták. A bizottság
ezután egyhangulag és vita nélkül elfogadta Dumba
jelentősét a külügyi miniszterium exposéjáról. Erre
az ülést berekesztették. Szilágyi Dezső. Egyes ujságok ma azt a hírt
közölték, hogy Szilágyi Dezső is meghívást kapott
s tegnap fel is utazott Bécsbe. Ezzel szemben a
Budapesti Tudósító kijelenti, hogy a hir teljesen
alaptalan s a képviselőház elnöke egy pillanatra sem
távozott Budapestről. Különben is, mondja illetékes
helyről kapott informáczió alapján a Tudósító, nem
merült fel annak szüksége, hogy ő felsége akár
Szilágyi Dezsőt, akár más magyar államférfiut ez-
időszerint kihallgasson.

KÜLFÖLD.
Az albán zendülés. Az albán zendülési

hirek, ugy látszik, még sem nyujtanak elég okot a
balkáni nyugtalankodóknak, hogy valami általá-
nosabb ribillióban bízzanak. A porta 1700 em-
bert szállított hajón Albániába, az albánok azon-
ban ujabb hirek szerint mégis már Mitrovicza felé
nyomulnak elö. A prizrendi kormányzó felszólitást
intézett az albánokhoz, hogy küldjenek
követséget hozzá, amelylyel. bajaik felöl
tárgyalhasson. A szerb kormány siet kijelenteni,
hogy nem eszközölt semmiféle csapatösszpon-
tositást a macedon határokon, mindössze erő-
sebb határvédelem mutatkozott szükségesnek
s további intézkedések az események fejlődé-
sétől függenek. Belgrádban kellemes hatást kelt
ez idő szerint, hogy a szultán a most Konstan-
tinápolyban időzött szerb miniszterelnököt igen
kitüntetően fogadta.

Baratleri tábornok, a szerencsétlen afrikai ge-
nerális emlékiratai foglalkoztatják Olaszországot.
Baratieri ezt védelmére irta, nagy részletességgel,
hosszadalmassággal. A szerencsétlen kimenetelü
afrikai hadjárat hibáit igyekszik magáról elhárítani
és két más tábornokra tolni. A baj csak az, hogy
ezek már nem élnek, ezek ott vesztek Afrikában.
Nemes védekezésnek tehát nem is tartják a Barati-
eriét. Altalános a felfogás, hogy jobb lett volna
hallgatnia s hogy Barátién ép oly rossz tábornok,
mint amily rossz könyviró. Előre jelzik, hogy Alber-
toni tábornok: is fog írni az afrikai hadjáratról
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akit midőn az abysziniai fogságából kikerült, hadbiró-
ság elé allitottak s nem csak felmentettek, hanem had-
testparancsnoksággal biztak meg, s hogy Albertoni
nagyon kíméletlenül fog elbánni Baratierivel.

A Dreyfus-ügy.
Piquard ezredes, a nagy tanu, kijátszotta a

hadügyi kormány nagy óvóintézkedéseit, amelyek
már akkor kezdődtek, midőn az ezredes megérke-
zett a lyoni pályaudvarra és minden kérdezősködés,
minden tüntetés elkerülése végett két katonatiszt
között a hátulsó ajtón volt kénytelen távozni. Koffe-
rét is ez alkalommal maga vitte az ezredes, bizo-
nyosan titkokkal tele. Az Intransigeant azonban
azt irta, hogy Piquard ezredes máris kipakkolta a
bőröndöt. A Hotel Terminus-ban levő lakását
ugyanis, a hadügyminiszter parancsa ellenére el-
hagyta és ezért harmincz napi szobafogságot kapott.
A vizsgálatról magáról ujabban következők kerültek
nyilvánosságra.

A kamarába nagy érdeklődéssel várják a hol-
napi napot. A hadügyminiszter ugyanis állítólag nyi-
latkozni fog a vizsgálat eddigi eredményeiről. A
Intransigeant elébe vág ennek a nyilatkozatnak,
mert azt mondja, hogy nincs is már vizsgálat,
mert Walsin-Esterházynak ártatlansága már
kitünt.

Ezzel szemben a Havas-ügynökség nem
tartja hitelesnek a közlést és türelemre int. A Fi-
garo szerint a vizsgálat igenis megdöbbentő adatoka t
gyüjtött Walsin-Esterházy ellen. Pelleux tábornok
tegnap lefoglaltatta Esterházynak különböző magas-
állásu emberekhez intézett leveleit, de ugyancsak a
Figaro nem tud egyebet mondani ezeknek a levelek-
nek a foglalatjáról, mint azt, hogy az őrnagy sér-
tegeti fölebbvalóit; egy helyen igy ir :

— "A mi gyáva, tudatlan tábornokaink
majd megint megtöltik a német börtönöket."
(Tudniillik Németországba küldött kémkedő franczia
tisztekkel.)

Máshol meg azt mondja :
— Ha valaki azt jósolna nekem, hogy holnap

összevagdalok egy francziát és ebbe magam
is belehalok, akkor egészen boldog volnék.

Ezeken a hangulatgerjesztő hireken kivül csu-
pán a Courier du Soir dicsekszik azzal, hogy
vannak lényeges adatai a vizsgálatról. Azt mondja,
hogy kedden, közvetlenül a hadügyminiszter nyilat-
kozata előtt fog Saussier tábornok, Paris birói jogu
térparancsnoka dönteni abban, hogy lesz-e uj
vizsgálat vagy sem. Azt vélik, hogy az a titok-
zatos ágens, aki állítólag közvetítette a Németor-
szággal, Belgiummal meg egyéb államokkal folytatott
tiltott érintkezést — nem került meg. De dologi
bizonyítékok ebben az irányban is vannak. Mind-
azonáltal a Courier du Soir sem tartja kizártnak,
hogy nem-e rendelik el a perujitást.

Ugy látszik, e mellett bizonyít az is, hogy a
letartóztatásokról szóló híreket eddig sehonnan sem
erösitették meg; Párisban pedig csakhamar hitele-
sen meg lehet tudni, ha valakit — legyen az bár
katonai személy is — letartóztattak.

Walsin-Esterházy ma egy ujságíró előtt leije-
lentette, hogy a Figaróban közölt levelek apokrifek.

TÁVIRATOK.
Honvédiskola bokréta-ünnepe.

Nagyvárad, november 28. A honvéd hadapród-
iskola nagyarányos épülete telő alá kerülvén, ma
megtartották az épület bokréta-ünnepét, melyen a
honvédelmi minisztert Virányi ezredes képviselte.
A munkások közt ez alkalomból. 2000 forintot osz-
tottak ki. A honvédelmi miniszterium a vállalat hat-
száz munkását vendégelte meg. Virányit szónoklattal
üdvözölték, melyre adott válaszát lelkesedéssel fogad-
ták a munkások.

Orosz „sajtószabadság".
Pétervár, november 18. A sajtótörvény 155. §.

alapján az igazságügyminiszter megvonta a „Mi-
rovije Otgoloski Narod", a „Szin Otecsasztva", vala-
mint a „Petersburger Zeitung" czimü lapoktól a
magánhirdetések közlését és a 178. §. alapján a
„Russzki Liszkok" czimü laptól az egyes példányok-
ban való árusítás jogát.

A német flotta erősítése.
Berlin, november 28. A "Reichsanzeiger" közli

a tengerészeti javaslat indokolását és a birodalom
jelenlegi tengeri érdekeinek megvédésére három pán-
nzélost, tiz kisebb czirkálót és végül négy ágyuna-
szádot és egy állomáshajót tart szükségesnek.

A befejezett affaire.
Kánea, november 28. A „Satellit" és „Leopard"

osztrák-magyar czirkálóhajók Mersinából visszatértek
a Suda-öbölbe.

HIREK.
— Kitüntetések. A király kisfaludi Lipthay

István földmivelésügyi miniszter tanácsosnak a saját
kérelmére történt nyugdíjaztatása alkalmából a
Ferencz József-rend középkeresztjéhez a csillagot,
Ujhelyi Nándor csongrádi földbirtokosnak pedig a
közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül a ki-
rályi tanácsosi czimet adományozta.

— A munkaszünet felfüggesztése. Vörös László,
kereskedelmi államtitkár, ma délután a következő
táviratot intézte a Budapesti Ujságirók egyesületéhez
és az Otthonhoz :

Több helyi lap kérelme folytán, a bécsi ese-
ményekre való tekintettel, elrendeltem, hogy a
budapesti helyi lapokra nézve a mai munkaszünet
felfüggesztessék.

A miniszter-helyettes:
Vörös, államtitkár.

— Költözködés a korfui kastélyból. Erzsébet
királyné évekkel ezelőtt pompás kastélyt építtetett
Korfu szigetén s elnevezte azt Achilleonnak. A
felséges asszony, kinek gyengélkedő állapota szük-
ségessé teszi azt, hogy a zord téli idő alatt enyhe
éghajlatu vidékeken tartózkodjék, fel is kereste né-
hányszor a tündérpalotát, de már évek óta nem
jár oda, mert kiderült, hogy a korfui éghajlat nem
tesz jót az egészségének. Korfuban ugyanis vagy
tropikus hőség van, vagy pedig éktelen viharok dü-
höngenek, amelyek a" szabadban való tartózkodást
lehetetlenné teszik. Az Achilleont ezért valószinüleg el
fogják adni. Erre vall az az intézkedés is, hogy az
ott felhalmozott műkincseket, butorokat s háztartási
kellékeket már nagyobbrészt a bécsi Hofburgba szál-
lították.

— Pater Fidéliusz meghalt. Unter-Prem-
stättenben Grácz mellett, meghalt galanthai Fekete
Gábor, egykori kapuczinus-gvárdián. Unokaöcscse
volt Fekete püspöknek, az egykori híres esztergomi
kanonoknak ; maga is gavallér hajlandóságu, pom-
pás megjelenésü férfiu volt és az osztrák arisz-
tokráczia kedvelt prédikátorának tartották. Egy pár
esztendeje jelentékeny családi vagyont örökölt és
akkor pápai engedelemmel kilépett a rendből s bir-
tokot vásárolt keleti Stiriában, Unter-Premstättenben
és azóta állandóan igy irta a nevét: „galanthai Fe-
kete Gábor, világi pap, mint magánzó." A barát-
nevéből, Fidéliuszból azonban megtartotta a kedé-
lyességet. Krónikás tréfája volt neki, hogy sallangos
magyar szerszámban járatta a lovait, a kocsisára meg
magyar libériát adott és huszárosan kipödörtette a
sváb legény bajuszát. Azután Tobelbadban, ahol
nyáron sok magyar fürdővendég fordul meg, beült
a vendéglőbe és leste, hogy hogy mennek lépre a
magyarok. Akadt is mindig, aki nagy örvendezve
szólította meg a kocsist:

— Hát atyafi maga kit hozott ide ?
— Kann nix ungris — felelte Johann, a

kocsis.1

Most meghalt galanthai Fekete Gábor világi
pap, mint magánzó. Gráczba vitték a magányos ha-
lottat és ott temették el a stíriai arisztokiáczia nagy
részvéte mellett. Koporsóját vagy negyven mágnás
kocsija kisérte. A koszoruk közt feltünt a Ferenczy
Idáé, a Metternich Paula herczegnőé és egy harma-
dik, amelynek szalagján felírás helyett egy főher-
czegi korona fénylett. Pater Fidéliusz mindössze
ötvenhárom esztendőt élt.

— A „Fehér hölgy." Mrs. Langtry, a híres
angol színésznő és a még híresebb sportlady, aki-
nek a férje csak nem rég halt meg az őrültek há-
zában, elég gazdag ahhoz, hogy minden kedvtelését
kielégítse. Ha azután ráunt valamire, ugy nyugodt
lélekkel szabadulhat meg passziójának a tárgyától s
könnyen elviselhet néhány százezer márka vesztesé-
get is. Csak nemrégen történt, hogy a White lady

nevü pompás gőzjachtot egy millió markáért meg-
vásárolta, hogy egy kis utat tegyen vele a közép-
tengeren. Csakhamar megunta azonban a hajó-
kázást és bérbeadta a jachtot Goelet urnak, az
amerikai nábobnak, aki havonként potom 20,000
frank bért fizetett érte. Goelet ur se élvezte sokáig a
jachtolás gyönyöreit, mert Nizzában a White lady
födélzetén megütötte a guta. Mrs. Langtry erre Lon-
donban nyilvánosan elárvereztette a milliós jachtot
s Lawson ur meg is vette 200,000 márkáért. §Mrs.
Langtry tehát csekély 800,000 márkát veszített el rajta.
A szerencsés Lawson ur ugyancsak jó vásárt csinált,
mert a Whyte lady 693 tonnás pompás gőzös a
legraffináltabb tökéletességgel épitve s a milliomos
komfortnak megfelelően berendezve.

— Politika egy bécsi piaczon. Jelemzi a Bécs-
cen uralkodó közhangulatot a következő eset: Egy
fiatal német asszony Bécsben a karmelita-téren levő
piaczra ment vásárolni. Az egyik kofánál pompás
burgonyákat látott s rögtön alkudni is kezdett rájok.
Közben megkérdezte a kofától, hogy honnan való a
szép burgonya. — Csehországból — hangzott a
válasz. Erre a német érzelmü asszonyka nem állhatta
meg, hogy néhány nem épen hízelgő megjegyzést
ne tegyen, Csehországra általában és a csehekre
különösen. A szomszéd kofa véletlenül Csehországot
vallotta hazájának, s azonnal visszareplikázott Meg-
indult a szóáradat, melynek forgatagában tömegesen
hullottak azok a becsületsértő kifejezések, amelye-
ket a bécsi Reichsrath példája immáron piaczképessé
tett. A szóváltás vége verekedés lett, aminek a ren-
dőrség vetett véget. Ilyen körülmények között a
cseh-krumpliban a hangulat csakhamar „bágyadt"
lett s az árak rohamosan estek.

— Don Carlos öröme. Donna Elvira, Don
Carlos leánya, a kinek szökése Folchi festővel
Európaszerte nagy feltünést keltett, jelenleg Savoná-
ban tartózkodik, ahol birtokot vásárolt, a melyre
pompás kastélyt szándékozik építtetni.

— Regénytárgy. A légérdekfeszitőbb és a leg-
megrázóbb regényeket nem az irók irják, hanem az
élet, a mely változatos a maga tárgyaiban s meg-
döbbentően virtuóz a részletek kidolgozásában. Az
olasz lapok mostanában egy olyan szerelmi drámá-
ról emlékeznek meg, a mely érdekes és nagy em-
beri vonások dolgában vetekedik a legizgatóbb fran-
czia regénynyel. Az eset a következő: Angelo de
Vito olasz vadászhadnagy Otrantóban már néhány
év óta vadházasságban élt Torrengo Luiginá-
val, egy feltűnően szép leánynyal. A házas-
sága csak annyiban volt vad, hogy papi áldás
nélkül kötötte, mert szerény anyagi viszonyai
miatt nem tudta a kaucziót letenni, különben
pedig a legzavartalanabb boldogságban éltek együtt.
Mikor az Abessziniával való háboru kitört, a fiatal
hadnagyot is Afrikába rendelték s a szerelmesek
meginditóan érzékeny bucsuzás után örök hűséget
fogadtak egymásnak. Hogy a lány nyugodtan vár-
hassa be a háboru befejezését Angelo de Vito a tu-
lajdon bátyának a házában helyezte el őt. — A
csodaszép Luigina egy darabig vigasztalhatatlan
volt, később azonban megenyhült egy kissé a nagy
fájdalma, mert a hadnagy bátyja Ernesto mindent
elkövetett, hogy megvigasztalja. Emberek és fia-
talok voltak mindaketten és igy megtörtént,
hogy a szép Luigina lassanként megfeledkezett
a massauahi sivatagban küzködő kedveséről s bele-
szeretett Ernestóba. Angelo de Vito azonban
holmi névtelen levelek utján tudomást szerzett
a dologról s kétségbeesett levelet irt kedvesének
amelyben megnyugtató magyarázatokat kért. Luigina
gyors elhatározással Massauahba utazott s könyek
és eskük között iparkodott megnyugtatni féltékeny
kedvesét, kijelentvén neki, hogy az egész pletykából
egy szó sem igaz s hogy ezt még inkább bebizonyítja,
tudatta vele, hogy nem tér vissza annya Otrentóba,
hanem hazamegy a szüleihez és ott várja be ked-
vese visszatérését. El is utazott a szüleihez, csakhogy
nehány nap mulva már ott termett Erneszto is s a
bűnös viszony folyt tovább. Mikor aztán a követ-
kezmények jelentkeztek megijedt a szerelmes pár s
erőtt vett rajtok a bánkódás a kettős hütlenség
miatt, melyet a leány a kedvese a testvér pedig a
testvére ellen követett. Elhatározták hogy együtt
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mennek a halálba. Néhány nappal ezelőtt elmentek
Erneszto üresen álló villájába s ott agyonlőtték
magukat. A vérben ázó holttesteire, csak másnap
akadtak reá a szomszédok.

— Az Eirich-eset mása. Keszthelyen, mint tu-
dósítónk irja, egy bécsi születésü, fiatal leány, ugyan-
olyan körülmények között lett öngyilkossá, mint a
szerencsétlen Eirich Adél. Chorherr Ida, Chorherr
Ferencz bécsi karmester huszonegy éves leánya,
mint elárusitónő volt alkalmazva Krausz Soma keszt-
helyi divatáru kereskedésében. Az intelligens és szép
leány a legjobb hírnévnek örvendett egészen addig,
mig az üzletből nehány tuczat zsebkendő el nem
tünt. Az üzletvezető Chorherr Idára gyanakodott,
minthogy ezek a tárgyalt az ő gondjára voltak bizva.
Rábizonyítani nem lehetett a lopást, de a szegény
leány azért sokat szenvedett a gyanu sulya alatt.
Minthogy a zsebkendők nem kerültek meg s ő hiába
bizonyitgatta ártatlanságát, annyira elkeseredett, hogy
öngyilkosságra határozta el magát. Egyszerre csak el-
tünt Keszthelyről s bár keresték mindenütt, nem ta-
lálták meg. Néhány nappal ezelőtt balatoni halászok
egy holttestet láttak a víz színén: kihozták a partra
s akkor kiderült, hogy a szegény Chorherr Ida
holtteste. A becsületében vérig sértett leány a lap-
pangó gyanu elől a Balaton hullámaiba menekült.

— Körözött liptai. Szbrivcsák János liptai
gyolcsos tót a rábízott árukkal nyomtalanul eltünt
a fővárosból. A rendőrség körözi.

A szabadság ünnepe.
Ma délben tartotta gyűlését a márczius tizen-

ötödike ötvenéves jubileumának megünneplésére ala-
kult előkészítő-bizottság, A gyűlés a Royal-szállóban
volt, melynek díszterme falai közt látta ez alkalom-
ból írói és müvészi világunk előkelőségeit, majdnem
teljes számban.

Amikor Jókai Mór, az előkészítő-bizottság
elnöke, a terembe lépett, lelkes éljenzés hangzott
fel, és tartott mindaddig, mig el nem foglalta az
elnöki széket. Alighogy ez megtörtént, egy ügybuzgó
pinczér három pohár vizet rakott az elnöki asztalra.
Jókai mosolyogva szólt r á :

— Vidd el öcsém, nem iszom én vizet soha
életemben !

Általános derültség követte ezt a megjegyzést
aztán a következő remek beszédet mondotta el ko-
szorus költőnk:

Tisztelt Polgártársaim !
Hazafiui örömmel üdvözlöm önöket a jelen

alkalomból. Összejővetelünk czélja a magyar nép-
szabadság közelgő ötvenéves évfordulójának a magyar
néphez méltón leendő megünneplését előkészíteni.

Tudjuk jól, hogy 1848 tavaszával kezdődött el
az a nevezetes korszak hazánkban, mely a népet, a
földet, a sajtót, alkotmányos törvények által felsza-
badította.

Hogy elnyert szabadságát a magyar nép jól
tudta felhasználni, azt ötven év alatt, fényesen be-
bizonyította ; elég erős oka van rá, hogy e félszázad
évfordulójának egy örömünnepet szenteljen.

Ezelött ötven évvel mondtam én ki e jelsza-
vakat : „a magyar nemzet csak alkotmányos sza-
badságáért küzd, ha azt kivívhatta, a legerősebb tá-
masza, talpköve fog lenni a trónnak az országnak,
a törvénynek."

Ötven év kellett rá, hogy a világszellem ezt
a jóslatomat megvalósítsa. Valóvá lett. Elismerik
est a külnemzetek, elismerik a koronás fők.

A magyar korona drágakövei közül hiányzott
a gyémánt, most már az is megvan, a magyar nép
hüsége, ez a koronagyémánt: ez a kristálymagja
az egész országnak.

Mutassuk be ezt a népet a fővárosnak, a tör-
vényhozásnak a trónnak, a maga ős pompájában,
ahogy azt az indítványt tevő müvésztársunk elénk
rajzolta.

Mutassuk be már nemcsak a bársonyt és
selymet, mely nem saját termésünk, melyért a kül-
földnek adózunk, de mutassuk be egyszer a saját
népünk keze szőtte patyolatot és daróczot, feléke-
sitve népünk leányainak kézimunkájából szerzett
pompájával.

És mutassuk be a magyar munkásosztályt a
maga egyszerüségében, tisztaságában, mutassuk be
nem csak a keztyüs kezeket, amik kardot emelnek,
hanem a munkában izzadt tenyereket is, amelyek
az ország leggazdagabb aranybányáját képezik.

És azután emlékezzünk meg róla, hogy a
népet nem csak azok a polgártársak alkotják, akiket
a 848-iki törvények felszabadítottak, hanem azok
is, akik őket felszabadították, a magyar nemesség.

Az a magyar nemesség, mely kilencz száza-
don át az országot vérével védte, megtartotta, visz-
szahóditotta, soha nagyobb diadalt nem vivott ki,
mint 1848 tavaszán, amidőn a sok százados elő-
ítéleteket legyőzve, kiváltságos előjogairól lemondott
s a hazafiság jogait polgártársaira kiterjesztő s a
hazafentartás terheit velök megosztotta s ezt tette
egy szívvel, lélekkel, egy ellenkező szó nélkül.

Most a magyar nemesség egybe van olvadva a
magyar néppel, mint a damascusi kard pengéjében
az arany az aczéllal. Azért törhetetlen.

S mi is csatlakozzunk a néphez, a szellem
munkásai. Nekünk is szülő anyánk volt az 1848-ban
égből alászállott sajtószabadság. Akkor volt Magyar-
országon kilencz hírlap, most van kilenczszáz. S az
irodalommal együtt növekedett a müvészet. Minket
is megillet, hogy azt a kezdetleges könyvnyomtató
gépet, melyen a már emlékezetes napon a magyar
nemzet kívánalmai szabadon kinyomattak, zarándo-
kolva kövessük Budapest palotasorai és országházai
körül teendő dicsőséges körutjában.

A mi egy nemzetet nagygyá tesz, az a szellem,
a munka, a szabadság.

Hozsánna mind a háromnak.
A perczekig tartó éljenzés lecsillapultával fel-

állt Feszty Árpád, hogy ismertesse az évforduló
megünneplésének tervét, mely nagy diszmenet kere-
tében volna megvalósítandó. A menet utját harsoná-
sok jeleznék, majd nemesi bandérium következ-
nék, annak aposztrofálásául, hogy a nemesség
volt a magyar nemzet vezetője és az is akar maradni.
Aztán a rusznyákok menete, hátrább hosszu
sorban az ország különbözö vidékének lakói vonul-
nának fel, részint lóháton, részint ökrös vagy biva-
lyos szekereken a náluk dívó szokás szerint, magától
értődik, ünnepi díszben. Ezután a mai kor, a sajtó
fejlődésének, napjaink kereskedelmének allegóriái
következnének.

Most R á k o s i Jenő méltatta márczius 15-ének
jelentőségét, a következő beszédben:

Tisztelt uraim! Én nekem programm szerint
kötelességemmé van téve, hogy a márcziusi szabad-
ság ünneplését ünnepeljem, jelentőségéről beszéljek.

Én azonban arról vagyok meggyőződve, hogy
azoknak, akik e teremben jelen vannak, ebben mes-
tere nem lehetek, ebben mi egymásnak mesterei,
tanítványai lehetünk; de egyik a másik fölé a sza-
badság szeretetében, ünneplésében, méltatásában
nem emelkedhetik.

És különösen hatása alatt annak a két beszéd-
nek, amelyet mi ma hallottunk, a megindulás egy neme
vesz rajtam erőt. Hiszen abban a szinpompás elő-
adásban, melyben Feszty vázolta terveit, minden
benne van, annak szépsége, jelentősége. És mikor
előtte hallottam a mi tisztelt elnökünket beszélni,
mikor hallottam, hogy ő 50 évvel ezelőtt megjósolta,
mint ihletett vates a nemzetnek azt, a mi jönni fog
és ami ime jött: a szeretettől áthatott irigység fo-
gott cl a gondolatnál, hogy ime, itt ül előttünk, aki
ott volt akkor, azoknál az eseményeknél, amelyeket
mi utódok ünnepelni fogunk.

Nemcsak ott volt, nemcsak látta azokat az
eseményeket, hanem csinálta szivének ifjuságával
akkor, és itt van ma, nem tartva a zászlót, melyet
akkor is tartott, hanem zászló ő maga, lelkének
minden fényével, maga zászlója az ünneplésnek,
akkor zászlótartója az eseményeknek.

De többet mondok, tisztelt uraim. Mert ha a
lefolyt, tőlünk elrohant 50 év csak az éveit viliette
el, nem ifjuságát is, akkor jönni fognak még több
évszázadok is, amikor késő utódok tán méltónak
fogják tartani azt megünnepelni, amit ezek a nem-
zedékek csináltak, valamint mi megcsináltuk korai
nemzedékek müveit; jöni fognak olyan idők, midőn
belőlünk semmi sem lesz, ő akkor is ott lesz min-
denkinek szivében, ahol magyarok lesznek, mert az
ő része, uraim, mindnyájunk közül a halhatatlanság.

Áttérek nehezebb feladatomra, hogy önök előtt
a mai ünnepnek, a szabadság ünnepének jelentősé-
géről szóljak néhány szót.

A phonixmadár meséje nekünk immár nem
mese. Ez a nemzet 50 évvel ezelőtt ideálizmusának
tüzére felrakta ősi históriájának intézményeit és
máglyára állt, hogy megtisztuljon és hamuvá égett
a máglyán és a hamuból feltámadt. Itt vagyunk,
hogy azt a napot, a föltámadás napját, megünnepel-
jük." De mi a szabadság? Igazában a szabadság fo-
galma az egész világra nézve nem egyéb, mint az
elérhetetlenségek vágyainak ösztöne, minden boldog-
ságnak foglalatja, erkölcsi és fizikai szabadság az —
ha létezik — amit boldogságnak lehelne, nevezni.
De a szabadság i?, uraim, az emberek kezében ta-
golva inlózmónyokhüi lefejtve létezik csak.

A szabadság egy tagolt társadalomban, nem
egyéb, mint az a helyzet, a mikor egy nép önalko-
tott törvények szerint él. De mennyi minden fontos
— tán legfontosabb — tényező az, ami az élet
boldogságához, az életben való boldoguláshoz tar- j
lozik, a melynek alapja, feltétele kivül esik ezeken '

a tényezőkön, amelyek alatt a polgár és álladalom
szabadságát élje. Hiszen az egész természeti világ,
mely uralkodik rajtunk, le nem fejthető paragrafus
és a szabadságról szóló törvényjavaslat A szél fú,
az eső esik, a nap süt, gonoszra és jóra egyaránt,
a szabad és rab emberre egyaránt. Ugy hogy azt
kell mondanom, hogy az a szabadság, melyet ember
embernek adhat, az csak igen kis része egészben a
boldogságnak és mégis látunk egyeseket és összes-
ségeket, nemzeteket, a mint vérüket patakokba öntik
azért a csekélységért, amely nekik drága kincsük.

Mihez hasonlítsam a szabadságot? Nem
mondhatom, hogy a szabadság olyan, mint a le-
vegő. Mert hiszen levegő nélkül nem él az ember,
nem él meg földi szervezet, de szabadság nélkül
látunk milliókat élni. A szabadság uraim, hasonla-
tos nem a levegőhöz, hanem a jó levegőhöz. Mert,
aki nem él jó levegővel, — mert megélni rossz
levegőben is lehet, annak szervezete elsenyved, el-
ernyed, erkölcse megromlik és a gyötrött testnek
egy láz kitörésére van szüksége, hogy megszabadítsa
magát, hogy szert tegyen jó levegőre a szabadságra,
melyben a nemzet cl, virul, izmosodik és erkölcsös
marad.

De tisztelt uraim, ha ez a sokaság szabad-
sága, — ez a csekélység, ami mindazonáltal vért
érő kincs, — minek mondjam akkor szabadságát a
gondolatnak, szabadságát az eszmének, szabadságát
a tudománynak?

Az irónak, a művésznek szabadságát, amely
korlátlanul megteremti a gondolatot, amely testet ad
az eszmének és amely lehozza az égből és felhozza
a föld mélyéből a világosságot ? Ez a nagyobb
szabadság, mely az emberiségért él, az embertársai-
ért él és kincsét és magát felemésztve az emberi-
ségnek ajándékba adja. Ennek alapja a sajtósza-
badság.

A sajtószabadság és a népszabadság az ünnep-
lésünk tárgya. De tán nem jól mondom. Nem a népsza-
badság, nem a sajtószabadság -, a szabad sajtó és a
szabad nép legyen ünneplésünk tárgya.

Mert tisztelt uraim, a példa, a história tanu-
sitja, hogy nem minden nép szabad, amely nép a
a szabadság intézményeit ajándékképen, kedvezmény-
képen birja; csak az a szabad nép, amelynek lelke
a rabság, a szolgaság érzületét be nem vette. Azon
lehet bihnes is, az azért mégis csak szabad, mert csak
időhöz van kötve rabsága. Láttuk mi, tisztelt uraim,
a saját drága nemzetünket bilincsekbe verve, de
sohasem volt szabadabb, mint mikor a szabadságot
csak a szivében birta és a szabadság erejével ki-
küzdötte magának a szabadság intézményét. És a
sajtószabadság intézménye mellett látjuk, hogy lé-
tezik mindig egy szolga és rabsajtó is.

Sőt maguk a szabadságnak ellenségei hozzá
folyamodnak a sajtó mindenható hatalmához, élnek
vele, szabadon használva ezt az erőt, hogy meg-
foszszák a nemzeteket a szabadsajtótól. De hogy
egz hasonlattal éljek: olyan a sajtó, mint a cserépbe
ültetett virág. Addig, ameddig a gazdája öntözi vi-
rulni fog, ha elfelejti, vagy nem tudja öntözni, cl-
hervad. A szabadsajtó olyan fa, amely gyökereit a
földbe eresztette, a nép leikébe, a nép szabadságsze-
retetét éreztette. Azt tépheti vihar, fujhatja szél,
vághatja erőszak, annál erősebben kapaszkodik gyö-
kere a nép leikébe, csak annál nagyobb erővel uj-
hodik meg, lombos gyümölcsöző fává.

Én felhívom önöket uraim, a szellem munká-
sait az irodalom és művészet embereit, hogy már-
czius szabadságát megünnepeljük.

Zala György kijelenti, hogy a magyar képző-
művészet lelkesedéssel csatlakozik a rendezéshez.

Szatmári Mór többszöri helyeslések által
megszakított szép beszéd kíséretében ajánlja, válaszsza
meg a nagygyűlés Feszty Árpádot az ünnep főren-
dezőjéül.

Margittay Tihamér jelentést tesz a bizottsá-
gok megalakulásáról. A Végrehajtó bizottság
elnökei; Mikszáth Kálmán, Lotz Károly, Zala
György lettek. A Művészi bizottság elnökei:
Rákosi Jenő, Benczúr Gyula, Alpár Ignácz. A
Rendező bizottság elnökei: Falk Miksa, Than
Mór, Fadrusz János. A három bizottság nagyszámú
tagjai az irói és művészi világ képviselői.

Margittay jelentését azzal veszi tudomásul a
nagybizottság, hogy a szükséghez képest esetleg még
ki fogja egészíteni.

Herczegh Mihály, a tudományegyetem rek-
tora, általános helyeslés közt javasolja, hogy vonas-
sék be a mozgalomba az egyetemi ifjúság és a
nemzeti szövetség. — Indítványát Fenyő Sándor és
Jókai Mór felszólalásai után elfogadta a nagy-
gyűlés.

Utolsónak Pósa Lajos szólt márczius 15-nek
jelentőségéről, hatásos, költői szépségű beszédben.

A gyűlés e lelkes beszéd hatása alatt osz-
lott szét.
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SZINHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
• Kamarazene. A Grünfeld-Burger vonósnégyes

társulat mai hangversenyén bemutatták Schütt
Edének egy uj zongora-trióját A mü meglehetősen
jelentéktelen; a zongorarészt maga a szerző játszotta.
Az előkelő kamarazeneirodalmat Brahmsnak egy
kvartettje képviselte, amelyet a müvésztársaság gon-
dosan adott elő. A hangverseny szólistája Szilágyi
Arabella volt, akinek pompás énekét a közönség
zajos' és jól megérdemelt tetszésnyilatkozatokkal
jutalmazta.

• Ando körutja. Flavio Ando, a jeles olasz
szinmüvész, aki azelőtt Dúsenak volt a partnere, de
aztán önálló társulatot szervezett, most Moszkvában
játszik. Onnan Berlinbe megy. Társulatának hősnője
Tina di Lorenzo, akit kiváló müvésznőnek mondanak.

* Operaház. A Hugonották-ban ma este Csur-
gay Adél a királyné szerepét énekelte. Hangja nem
terjedelmes, de koloraturája kitünően csiszolt és
gördülékeny. Igen szép sikere volt.

* Monopollini. Igy nevezték müvészi és bizal-
mas baráti körben Pollinit, akinek elhunytát mái-
tegnap megirtuk. Fölfedezvén énekeseket és irókat,
ö szabta meg a tiszteletdíjakat, nemcsak azokra a
szerződésekre nézve, amelyeket ő kötött velök, ha-
nem mondhatni, az ő becslése határozta meg érté-
küket az összes német színpadokon. Akit ő „meg-
csinált" arra szerencsés pálya vart. De meg is fizette
öket. Bötelnek és Alvarynak rengeteg összegeket
adott, Fuldának pedig a „Talisman" első előadása
után kifizetett százezer márkát. Pompásan tudta
kedvenczeit lanczirozni: felléptette őket, vitte
körutra és emellett maga is többnyire fényes
üzletet csinált. 0 fedezte föl Bianchi' Biankát
is, aki most mint özvegye gyászolja. A bécsi
udvari opera jelenlegi nagyságai közül ő vezette be
a művészetbe Winkelmannt, Reichmannt, Rittert. És
miközben egyszerre vagy öt-hat szinházi vállalatnál
volt érdekelve, még Amerikában is részes volt kü-
lünböző müvészi spekulácziókban. A táviró napon-
ként hozott neki hirt ujabb nyereségekről vagy vesz-
teségekről. Maga is emlegette sokszor, hogy karriére-
jét négy krajczárral kezdte és lett belőle milliomos,
majd ismét szegény ember. Harmadéve szerencsét-
len bányaspekulácziókba bocsátkozott; akkor-— mert
jószivüsége miatt szerették — néhány hamburgi ke-
reskedő szindikátust alakitott, amely czélul tüzte ki,
hogy Pollinit az anyagi romlástól megmentse. Hosz-
szu és érdekes pályája, melyet a kölni zsinagógában,
mint karénekes és egy szalagkereskedésben, mint
segéd kezdett meg, most véget ért. Az általa igaz-
gatott hamburgi Thalia-szinházat esetleg a magyar
származásu Lautenburg veszi át.

FÖVÁROS.
(Munkás-házak.) A főváros négy házat épitte-

tett a külső soroksári-uton a végett, hogy a munkás-
nép egyrészét olcsó lakással lássa el. Kilenczvenhat
egyszobás konyhás, hajlék van ebben a négy épület-
ben ugyanannyi munkáscsalád befogadására. Heten-
ként 2 frt 10 krba kerül a bérlet s ez az összeg
nemcsak nem emelkedik, hanem remélhetni rövid
idő mulva leszáll két forintra, talán még olcsóbbra.
Aki ezeket a lakásokat megnézi, bizony talán mégis
irigyli azoknak a sorsát, akik olyan igennagyon
szegények, hogy ott kell lakniok ; szép, világos és tágas
valamennyi helyiség. A szobák ablakai mind sza-
bad térre nyilnak s az egy emeletes épületek szép
tágas folyosóval vannak ellátva. Az épületcsoport
aránylag óriási területen fekszik, köröskörül terhes
kocsival is megközelíthető akármelyik. Báró Pod-
maniczky Frigyesnek a hajléktalanok menedék-
háza egyesület elnökének, és Gerlóczy Károly
volt alpolgármesternek az ideája volt ez az intéz-
mény. Évek óta buzgólkodtak mind a ketten, amig
az ige testet öltött. A házakat a főváros épitette
s a „Hajléktalanok menhelye egyesület" gondozza.
A hatóság ma délelőtt vette át az épületeket. Rossz
idö volt, egyre hullott a hó, mégis sokan eljöttek
az átadás ünnepségére. A többek között ott voltak
báró Podmaniczky Frigyes, az egyesület elnöke,
Neuschloss Ödön titkár, Halmos János polgár-
mester, Gerlóczy Károly nyugalmazott alpolgár-
mester, Pohl Ferencz kerületi előljáró, Vaszilie-
vics János tanácsnok, dr. Seregi Zoltán tanács-
jegyző stb. Az átadás az udvaron történt. Előbb
Seregi tanácsjegyzö, majd Halmos-polgármester szó-
lott a nemes szándékról, amely a fővárost és az
egyesületet is vezette. Ezután báró Podmaniczky
Frigyes mondott köszönetet a fővárosnak, hogy ezt a
valóban humánus és alapjában véve nagyon fontos
intézményt megalapította, egyuttal példát adva a
magán vállalkozóknak is, hogy a tökét a munkás
nép érdekeinek szolgálatában hogy gyümölcsöztes-
sék. Végül átadta az egyesület nevében a négy

pavillont a fővárosnak, amely a költségeket viselte,
s az egyesületet az építkezéssel és a további fel
ügyelettel megbizta. Végül bejárták a házakat,
örömmel nézték a czélszerü berendezést, beosztást.
A jövő hónap elején már be is költözhetnek a
lakók.

(A virilista-jelöltek.) A 45-ös választmány ma
délelőtt összeállitotta a virilista városi képviselő-
jelöltek névsorát. Az ajánlások végett kiküldött vá-
lasztmányi tagok javaslata szerint történt ez minden
kerületnél.

Vita csak a Lipót-városi jelölések miatt volt.
Ennek a kerületnek a jelöltjeit Schweiger Márton
szemelte ki, ő is olvasta föl a névsort. Nyiry Lajos-
nak kifogása volt ez ellen, mert a kerület választó-
polgárságát nem hallgatták meg a jelölésre nézve s a kan-
didált virilisták nem a kerület többségének, hanem csak
az egyik, számra nézve jelentéktelen frakcziónak a je-
löltjei. A polgárság másik, kétségtelenül nagyobb tábo-
rának is vannak jelöltjei s kéri a választmányt, hogy
mivel a polgárságnak pártkülönbség nélkül való közgyü-
lése nem volt, a két névsor alapján a paritás szem-
rneltartásával harmadikat csináltasson s ez legyen a
kerületjelőltjeinek a véglegesen megállapitott sorozata.
A választmány nem törődött ezzel a méltányos kifo-
gással és elfogadta Schweiger Márton lisztáját. A vá-
lasztmány a következőképen állapitotta meg a viri-
lista-jelöltek sorát:

I. kerület: rendes tagok: dr. Országh Sándor,
Osztoics Mihály; póttagok: Hirschler Mór, Jankovich
Jozsef, Lövenstein Antal.

II. kerület: rendes tagok: báró Lipthay Béla,
Mihálovits Antal, Rupp Zsigmond, Hebentanz Nándor,
dr. Rónay Károly, dr. Axaméthy Lajos, dr. Emmer
Kornél, Delmedico Ágost, Eberling József; póttagok :
Schiller György, Beck Adolf, Weineck József, dr.
Nagyőszi Ferencz.

III. kerület: rendes tagok: Goldberger Sámuel,
dr. Tatai Adolf, Finály Zsigmond, Schaffer István;
póttag: Kriniczky Lajos.

IV. kerület: rendes tagok: dr. Gebhardt Jó-
zsef, Gerenday Béla, Jármay Gyula, Kléh István,
dr. Kléh László, Morlin Imre, dr. Mutschenbacher
Béla, dr. Pertik Otto, Politzer Gusztáv, Röser Mik-
lós, Steinhardt Antal, Sigray Pál, Véry Károly,
Wodianer Fülöp, póttagok : Galgóczy Károly, ifju
Karikás Mihály, Gyarmathy Gyula, Klenovits György,
Paál Károly, Pleininger Ferencz, Reichl Sándor,
Schumann Antal, Weisz Gyula.

V. kerület: rendes tagok : Sárkány József,
Légrády Károly, Kohner Zsigmond, dr. Friedmann
Bernát, Mezey Sándor, Hüttl Tivadar, Lánczy Leó,
Mandl J. Ignácz, Quittner Zsigmond, dr. Eresz Géza,
Miklósi Henrik, dr. Darvai Fülöp, dr. Stiller Mór,
Gundel János, lovag Falk Zsigmond; póttagok :
Neumann Rafael, Kelemen Gyula, Szirmay Oszkár,
Beumel Sándor, Dalnoki Béla, Widder Mór, Perger
Ferencz, Klein Berthold, Sonnenberg Imre.

VI. kerület: rendes tagok: Pucher József,
Baintner Imre, Breitner Zsigmond, Bochkor Károly,
Eötvös Károly, Eisele József, Hieronymi Károly,
Schweiger Adolf, Holétius Károly, Kunz Ferencz,
Mérő János, dr. Neumann Ármin, Oettl Antal,
Popper István, dr. Török József, Weisz Fülöp, Wo-
dianer Arthur: póttagok: Geiger B. Zsigmond, Gelléri
Mór, dr. Keleti Gyula, Politzer Zsigmond, Romeiser
Béla, Stark Sándor.

VII. kerület: rendes tagok: dr. Apatitzky
Sándor, dr. Arányi Miksa, Beliczai Béla, Harten-
stein Zsigmond, Herzog Péter, Herein Ödön,
dr. Hlatky József, dr. Hudonnel József dr. „Kun-
vári Fülöp, Lukács József, Mauthner Ödön,
dr. Salgó József, Schneider Alajos, Schvarcz
Simon, Stadler Károly, Wolfner József; póttagok:
dr. Berger Rezső. Goldmann Mihály, Jakabffy István,
Popper Mór, Ráth Károly, ifju Sidor Samu.

VIII. kerület: rendes tagok: dr. Bókay János,
Bánhegyi József. Császár Jenö, Farkas Gyula, dr.
Gonda Ignácz, dr. Grauer Vilmos, dr. Heltai Ferencz,
Hüvös József, Kauser János, ifj. Kölber Fülöp,
Porszász Gyula. Pártos Gyula, id. Révai Róbert,
Seenger Béla, Steindl Imre, Szabó József, Wellisch
Alfréd, póttagok: Breslmaycr Kálmán, Hecht Bernát,
Ormay Mór, Schmidt József.

"IX—X. kerület: rendes tagok: Gerlóczy Károly,
dr, Hecht Ernő, Hindy Kálmán, Horváth A. János,
Szántay Adolf, Weisz Berthold, póttagok: dr. Ballagi
Aladár, Hirsch István, Reményi Antal, Zsigmondy
Béla.

(A svábhegyi vasut.) Ez lesz egyik főtárgya a
föváros szerdai közgyülésének. Régóta tárgyalják
már ezt az eleinte a Döbrentey-tértől, most meg
az eskütéri hídtól a Svábhegyig tervezett keskeny-
vágányu vasut ügyét, de egyhamar, ugy látszik, aligha
lesz a vasútból valami. Ujabban nézeteltérés merült
fel a kormány és a főváros között a főfelügyelet te-

kintetében s e miatt kerül az ügy most a közgyü-
lés elé. Gerlóczy Károly volt alpolgármester nyug-
díjaztatása, a nyugdíj szabályzatnak még egy évig
való fentartása is a közgyülés napirendjén vannak.

(Választól Igazolványok.) A községi választásra
szóló választói igazolványok az utólagosan fölvett,
vagy más kerületbe áttett választók számára Sacher
István igazoló választmányi jegyzőnél vonnak. Holnap-
tól vehetők át a sörház-utczai 4. számu ház I.
emeletén.

VIDÉK.
* (Városi közgyülés Szabadkán.) Szabadka

város törvényhatósági bizottsága tegnap tartotta meg
november havi közgyülését. A 45 pontból álló tárgy-
sorozatot két óra alatt tárgyalták le. Alig is volt a
tárgyak között olyan, mely hosszabb vitára adott
volna alkalmat; csak a Mária-Valéria közkórház
1898. évi költségelőirányzatnál szólalt fel Mamuzsich
Mátyás prépost plébános bizottságilag. Erős, szenve-
délyes hangon kelt ki a városi tanács ellen, mire
Schmausz Endre főispán a hely méltóságához illő
hang betartására utasitotta. Ezután a tanács javas-
latát elfogadták. Még az izraelita hitközség kérvé-
nyének tárgyalásánál volt némi vita, de ez is min-
den nagyobb emóczió nélkül lett elfogadva.

* (Pápa város uj plébánosa.) Kriszt Jenő, volt
budapesti belvárosi káplán, Pápa város uj plébánosa,
Fenyvessy Ferencz országgyülési képviselő társasá-
gában ma érkezett meg hivei közé. A vasuti indó-
háznál gróf Esterházy Móricz kegyúr nevében Sült
József kir. tanácsos fogadta, a város lakosai nevé-
ben pedig Mészáros Károly polgármester mondott
üdvözlő beszédet. Holnap a különböző felekezetek
és testületek tisztelegnek küldöttségileg az uj plébá-
nosnál. Csütörtökön a város bankettet ad tiszteletére.

* (A gyulai választás.) Bodoky Zoltán, a
gyulai szabadelvüpárt képviselőjelöltje, ma tartotta
meg programmbeszédet a „Népkert"-ben, melyet
a nagyszámu hallgatóság lelkesedéssel fogadott.
Bartha Miklós ma reggel érkezett Gyulára Szluha
István, Várossy Gyula, Barabás Béla országgyülési
képviselők, Szederkényi Nándor és Lovászy Márton
kiséretében. A vasúttól száz főnyi bandérium haladt
a kocsija előtt és nagy tömeg kisérte a vendégeket
a városba. Délután a Kossuth-téren több százra
menő közönség előtt Bartha Miklós megtartotta
programmbeszédet. A képviselők közül is többen
beszéltek.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= S ezt a szerelem tévé ! . . . Az „Országos

raktárházaknagybecskereki fióktelepé"-nek pénztárosa,
a tizenkilencz esztendős Liechtenstein József ez
év augusztus havában ötezer forintot sikkasztott
aztán szeretőjével, Chrabovszky Annával utra kelt
Amerika felé. A szökevények eljutottak Brémáig,
ahol letartóztatták őket s a kiadatási eljárás befejez-
tével mind a kettőt Nagybecskerekre szállitották. Az
elsikkasztott összegből 4400 forintot találtak még
Liechtensteinnál, aki azzal védekezik, hogy Chra-
bovszky Anna iránt érzett határtalan szerelme
sodorta a bűnbe. Az elfogott szerelmesek bünpere
nemsokára végtárgyalásra kerül.

= Az ál-főherczeg. Essenből hozza hirül
egy jelentés, hogy az ottani büntető törvényszék
deczember 3-án fogja tárgyalni a csalás büntette
miatt vád alá helyezett ál-főherczeg, Behrendt
Károly bünügyét. A végtárgyaláson jelen lesz az
elbolonditott menyasszony, Hauszmann Mária is,
a ki az esseni törvényszéktől a hírhedett kalandori
nak szigoruan való megbüntetését kérte. A végtár-
gyalás iránt mindenfelől nagy az érdeklődés.

= A Brunkaláné váltói. Brunkaláné ügyében a
törvényszék tudvalevőleg helyet adott a védők kérel-
mének és az iratokat kiadta a vizsgálóbírónak azzal az
utasítással, hogy rendelje el a bünjelet képező vál-
tóknak vegyi uton való megvizsgáltatását. E vegyi
vizsgálattal próbálja a biróság kideriteni, hogy mikor
irták alá a váltókat. A szakértők most már nemso-
kára megkapják a bűnjeleket, hogy megoldják a
nagy rejtélyt. De vajjon nem történhetik-e meg, hogy
a szakértő urak a különféle vegyi vizsgálatokkal a
váltókon levő aláírásokat egészen kiveszik eredeti
formájukból, vagy azokat fölismerhetetlenekké teszik ?
Ez pedig egyenlő értelmü a bünjelek megsemmi-
sítésével.
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MINDENFÉLE.
Kevés az asszony, még pedig nem nyo-

moruságos országban, hanem az uj Eldorádóban. Az
öszszel fedezték Alaska félszigetén Klondykei, az uj
aranyországot. Özönével tódulnak oda a kincskere-
sők, de mit év a temérdek arany, ha a legfőbb kin-
cset, az asszonyt, meg nem találják ott. Hogy milyen
hiány lehet a nőben, a következő apróhirdetésből is
Kitünik:

„Százötven fiatal leány kerestetik a jövö ta-
vaszszal Klondykebe induló expediczióhoz. Min-
den szükséges előkészület meg van téve. Hogy a

. nőket a gyalogut fáradalmaitól megkiméljük, hajó-
ról gondoskodtunk, mely azon a napon indul el,
mikor a gőzhajóforgalom megnyittatik. Az arany-
mezőkről érkező legutóbbi értesülés szerint tizen-
egy aranykereső közt mindössze két eladó leány;
van. Az egyik szerencsére tud főzni és hetenkint

. megkeres 150 dollárt. Bővebb felvilágositást ad stb."
Egy aranyásó, ki a minap tizezer dollár ér-

tékü aranyporral tért haza Dawson Cityből, azt
beszéli, hogy egy csinos fiatal eladó leány kedvire
válogathat a kérőkben, a legmódosabb is szivesen
nyujtja neki a kezét. Számitásom szerint, ha az
egész területet figyelembe vesszük, 4000 férfire jut
egy leány. Lehet gondolni, hogy ilyen körülmények
közt milyen nagy becsben állanak a nők. Ugy tart-
ják, tisztelik őket, mint egy királynét. Ha valamelyik
az utczán megjelen, valamennyi férfi kalapot emel
előtte.

A köszöntés formál. Ahány ház, annyi szo-
kás : az emberek más-más vidéken más és máskép-
pen köszöntik egymást. Az arabok hatszor, nyolcz-
szor is megrázzák egymás kezét. Egyszer — az ko-
rántsem elég. Ha azonkivül a találkozó ismerősök
még kiváló egyéniségek is, akkor többször is átka-
rolják s megcsókolják egymást. Az sem ritkaság,
hogy a köszöntés után a maguk kezét is megcsó-
kolják. Törökországban az a szokás, hogy az isme-
rősök kezüket szivükre téve meghajolnak, ami ke-
cses is, meg illö is. Ha Burmában férfi talál-
kozik valamely nővel, ekkor orrát és száját a nö
arczához érinti, anélkül azonban, hogy megcsókolná,
—- ugyan megállaná-e ezt a tüzes magyar i s? —.
miközben mélyen vesz lélegzetet, mintha a nő illa-
tát akarná magába szivni. A férfi-ut viszont a nő
üdvözli Ugyanigy. Németország legtöbb vidékén nem
udvariasság, hanem illemkérdése, hogy a férfi kezet
csókoljon a nőnek. Olaszországban ez csak közel
rokonok közt járja, mig Oroszországban viszont
homlokon csókolják egymást az emberekt

Az uj alkimista. Dr. E m m e n s német tudós,
szabadalmat kapott, hogy mekánikai uton az ezüst-
ből aranyat készíthessen. Igy olvassuk legalább egy
amerikai folyóiratban, mely még hozzá teszi, hogy
neves angol vegyészek, azonfelül Mr. Sifferean, a
kitünö franczia tudós, szintén megerősítik a hirt. Dr.
Emmens most azon igyekszik, hogy olyan gépet
alkosson, melylyel az ezüstöt négyszöghüvelyenkint
8000 tonna nyomásnak tehesse ki, ami, ha sikerül,
azt reméli, hogy havonkint 50 000 unczia aranyat,
sikerül majd előállítania. Az eljárás költségei még
nincsenek megállapitva. Az amerikai folyókat sze-
rint dr. Emmens kisérleteket folytat még arra nézve
is, hogy a többi fémeket is másnemüekre változ-
tathassa.

A Figaróból. Hogy érzi magát a nagybátyád
azóta a vasuti baleset óta?

— Egyre jobban, amióta levágták mindkét lá-
bát. AR orvosok azt mondják, hogy egy hónap mulva
teljesen lábra állitják.

Kutyatemető. Hol lehetne másutt, mint Angliá-
ban, ahol egyrészt annyi a pénz, másrészt annyi
az exczentritás, a különczködés. Ezuttal Newcastle
herczegnöről szól az ének, akinek parkjában külön
diszes sírkert van a herczegnő kedvencz kutyái szá-
mára. Ma már hatvan kedvencz kutyája aluszsza ott
örök álmát, s mindegyik ebnek külön sírköve s kü-
lön, fölöttébb meghatóan fogalmazott sírfelirata van.

A gyémántmezök. Hogy milyen termékenyek a
délafrikai gyémántmezők, kitünik abból, hogy az
utolsó tizennyolcz esztendő alatt nyolczvan tonna
gyémántnál többet termeltek, s hogy e termelésnek
összes értéke 560,000.000 forintra rugott

A RÓKAÚT.
S U D E R M A N N H E R M A N

REGÉNYE. (10)

A keskeny, fülledt szobában, valami ala-
csony ravatalfélén lepedővel letakart test feküdt.

— Hagyj magamra, mondta, vissza se for-
dulva, azután föllebbentette a lepedőt.

Az apja merev, tüskés feje tekintett ró.
A két szem mélyen beesett — haragos ránczok
huzódtak el a szemöldök körül, Az arcz göd-
reibe fekete hajcsomók fészkelödtek be; a
többi szakáll ősz volt. A rövid, vastag orr meg-
keskenyedett, az ajkak körül melyek a halál-
ban is össze voltak szoritva, a fájdalmas dacz
egy vonása ült, egy olyan vonás, amely, minél
tovább nézte, annál élénkebb és elevenebb
lett s végre már ugy tetszett, mintha mozogna,
s vonaglanek.

Boleszláv összekulcsolta a kezét és el-
mondta a Miatyánkot. Könnyei szétfolyó csep-
pekben hullottak a viaszkos arczra.

— A te bünöd az én bűnöm, mormogta.
Ha én nem védelmezlek, ki védelmezzen ezen a
világon ?

Azután ismét ráborította a lepedőt, mert
a legyek egész serege röpködött a hulla körül.

Mikor megfordult, ott látta a leány fekete
fejét a halott lábához szoritva. Fehér nyaka ki-
csillogott az árnyékból.

— Mit akarsz itt ? rivalt rá.
Megrázkódott és összeguborodva előre

tolta a bal vállát, mintha azzal akarta volna a
fenyegető verést felfogni. — Szeme forrón csil-
logott ki a fekete hajsátorból.

— Még nem kergetett el mellőle soha
senki, mondta.

— Én elkergetlek.
A leány szótlanul fölállt és ment.
Boleszláv hirtelen kirántotta az egyik ab-

lakszárnyat, mert ugy érezte, hogy megfullad.
Körülnézett a szobában. — Szük volt és elég
szegényes — válogatás nélkül teletömve a leg-
kelletlenebb dolgokkal, miket a tüzből épen
kimentettek. — Arany-tabu asztál körül puhafa-
lóczák, a parasztos ágy mellett ragyogó már-
vány-konzol —• kettétört velenczei tükör mellett
egy pirók fakalitkája. S ott volt a kép is —
az az ádáz kép, annak a szép lengyel asz-
szonynak, az ő nagyanyjának képe, akitől minden
baj és veszedelem származott.

Büszke fekete szeme még mindig gyöze-
lemittasan tekintett a messzeségbe, s a hajlé-
kony lovaglóostor a fehér keskeny kézben még
mindig azt mondotta: „Térdre, nyomorult
szolga."

Csak a kontyon csillogó gyémánt, az el-
veszett. A képen, ezen a helyen lepattant a
festék, s kilátszott a szürke vászon. A müvészi
faragásu keret, amely arany rózsakoszorut áb-
rázolt, az is töredezett, tönkrement. A virágok
közül kilátszott a fa rostja, a mely nyers sárga
festékkel volt bemázolva.

„Ez volt az elsö bizonyosan, amit kimen-
tett a tüzből", gondolta Boleszláv, s ha az apja
holtteste nincs mellette, talán nyomban letépte
volna a képet a falról, hogy összetapossa.

Az egyik sarokban fegyvertartó állott,
egész raktár uj és drága lőfegyverrel. Minden-
fajta pisztoly és görbe kard csüngött köröttük.

Fölötte a sziget tervrajza lógott, ponto-
san megjelölve azok a helyek, ahol csapdák,
aknák fogadják a jövevényt. Futólagos rátekin-
tésre is vagy százra lehetett becsülni.

Boleszlávon fagyos borzongás futott végig.
Hát nem bűnhődött eléggé a szerencsétlen, aki
utolsó éveiben ilyen életre volt kárhoztatva?
Nem gonoszabbul élt-e, mint egy halálra haj-
szolt vadállat; odujában, gyilkoló szerszámai
között, melyek lépten-nyomon öt is fenyeget-
ték ?• Csak egyről feledkezzen meg, s nyomban
halálfia. " .

Mikor Boleszláv az ajtón kilépett, a föl-
dön kuporgó Regina testébe ütödött.

Panaszos Máltással ugrott fel, mely ugyan-
olyan volt, mint a megtaposott kutya keserves
vonitása.

Hirtelen szánakozást érzett, de ez az ér-
zés nyomban elhagyta, még mielött egy jó szót
szólt volna a leánynak.

— Miért fekszel itt? kérdezte töle.
— Itt van az én helyem, felelte s megint

azok az alázatos és vad lángok csapiak ki a
szeméből.

— Mit jelentsen ez ? A küszöbön csak a
kutya fekszik!

— Én is ott feküdtem, felelte.
— Hackelberg Regina a neved, ugy-e?

kérdezte tovább.
— Igenis, nagyságos urfi.
— Te voltál az, aki a francziákat átve-

zetted a róka-úton?
— Igenis, nagyságos urfi.
— Miért tetted ?
— Mert mondták, hogy tegyem meg.
— Ki mondta?
A leány lesütötte a szemeit és hallgatott.
— Miért nem felelsz ?
— Mert ö megtiltotta!
— Ki tiltotta meg?
— A nagyságos u r !
— Akkor mondd nagyságos urnak s ne

"ö"-nek.
— Igenis, nagyságos urfi.
— Engem mondj urnak s ne urfinak. —

Nem vagyok már urfi.
— Igenis, nagyságos ur.
•— Urnak mondj, nem érted?
— Igenis, nagyságos ur.
— Ur, — ezer mennydörgős mennykő, —

egyszerüen csak ur !
A káromkodásra erősen összerezzent a

leány, de mikor aztán megértette, hogy mit
akar, örömsugár villant meg a szemében.

— Igen uram, mondta s bólintott a fejével.
— Nekem mindent meg fogsz mondani,

— érted? — É n rám nem gondolt a nagyságos
ur, mikor a hallgatást rád parancsolta.

— Azt mondta, ne mondjam el senkinek
a világon.

Boleszláv az ajkába harapott. Egyébként
minek is faggassa tovább? Hiszen világos min-
den, mint a nap. Ez a szegény teremtés csak
eszköz volt, mert elég ostoba és elég rossz
volt, hogy eszközül felhasználhassák.

- Hány esztendős voltál, mikor a fran-
cziák betörtek?

A leány lesütötte a szemét és mondá:
— Tizenöt, uram.
Megint ellágyult egy kissé Boleszláv, de a

benne lakó sötét és végzetes gyanakvás rögtön
elfojtotta.

— Megfizettek az utadért? — kérdezte
azután a fogán keresztül.

—* Igen, uram, — felelt a lány nyugodtan.
Boleszláv megrázkódott az undortól.
— S aztán mennyi volt a béred?
— Nem tudom, uram!
— Hogyan, — hát nem alkudtál meg ?
A leány nem értette, hogy mire czéloz.
— Az apám elvette a pénzt — felelte —

azt mondta, hogy ez vérdij. De nagy marok
aranypénz volt, — annyit tudok.

Csudálkozó tekintetet vetett a leányra, aki
erös, nagy fejét vad, a nyakon kontyba kötött
hajával alázatosan lehorgasztotta. Sejtelme se le-
hetett, hogy most a megvetés milyen nagy
áradatát zuditják reája. Vagy pedig azt a han-
got annyira megszokta már, hogy természetes-
nek találta ? •—

— Mi dolgod volt neked a kastélyban a
francziák idején? —vallatta Boleszláv tovább.

Vérvörös lett a leány arcza, de még a
nyaka is, le egészen a kebléig. Valami távoli
emlék, ugy látszik, még fölébresztett benne va-
lami szégyenérzés-félét.

— Segitettem a varróleányoknak, dadogta.
— S hogy kerültél a kastélyba ?
— Az apám azt mondta, hogy nézzek

föl s tudakoljam a nagyságos urtól, hogy
nincs-e valami varrni való. Azt mondta, hogy
keressem meg magam a kenyeremet

— Ugy ?- -Hosszan hallgatott, azután
igy szólt:

— Eredj s végy magadra valami kabátot,
Regina.

A leány a kezével az ingéhez nyult, s
ugy összeszoritotta a nyakán, hogy a széle való-
sággal belevágódott a kemény husba.

— Nos?
— Nincsen kabátom.
— Mit beszélsz ? Hát nem ruházott téged

a nagyságos ur ?
— Tegnap leszakgatták a testemről a ru-

hámat.
(Folytatása következik.)
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KÖZGAZDASÁG.
Budapesti értéktőzsde. A mai vasárnapi ma-

gánforgalomban igen csekély üzlet mellett nyugodt
volt a forgalom; Osztrák hitelr. 253.80—354.10,
magyar hitelr. 387—387.25, osztr.-magy. államvasut
336.75—337 frton köttetett.

Az Országos Magyar Gazdaság! Egyesület
igazgató választmánya ma délelőtt 10 órakor láto-
gatott ülést tartott gróf Dessewffy Aurél elnöklete
alatt. Az ülés legutóbb a szegedi országos mezőgaz-
dasági kiállitás rendező-bizottságának jelentését
tárgyalta, amelyet az igazgató választmány teljes
egészében elfogadott. A jelentés kiterjeszkedik a
kiállitás költségvetésére, a rendezés részleteire, a
kiállitás határidejére, amelyet szeptember első felé-
ben állapitottak meg. Elhatározza a választmány,
hogy az országos kiállitás védnökéül József főherze-
get kérik majd föl. A kiállitás diszelnökéül dr. Darányi
Ignácz földmivelésügyi miniszter, Dessewffy Aurél
grófot a szövetség elnökét, Kállay Albert Szeged-
város föispánját, Pálffy Ferencz Szegedváros polgár-
mesterét és Zsótér Andort, a szegedi gazdasági egylet
elnökét hozzák javaslatba felkérni.

A nyitramegyei gazdasági egylet inditványára
elhatározza a választmány, hogy a jövő évben egy
szövetségi naptárt ad ki az összes szövetséges gazda-
sági egyesületek tagjai számára. Ezután több
kisebb ügy elintézése után a budapesti malomegye-
sület ama kérvényére került a sor, amelyben a ke-
reskedelemügyi miniszterhez az őrlési engedély fen-
tartása ügyében intézett kérvényének támogatását kéri.
Az inditvány felett hosszas vita után napirendre tértek.
A bécsi gazdasági egyesületek szövetségének deczem-
ber 1-én tartandó nagygyűlésére meghivja a gazdasági
egyesületek országos szövetségét, amelyre vonatkozólag
megbízza a választmány az elnökséget, hogy e nagy
gyülésen való képviseltelésről gondoskodjék. Sorra
került azután a nyitramegyei gazdasági egyesület-
nek a pozsonyi kiviteli vásár szervezése tárgyában
beadott javaslata, mely ügyben Mérey Lajos, gróf
Tisza István, Meskó Pál és Miklós Ödön felszóla-
lása után a választmány elhatározza, hogy felirati-

lag fogja kérelmezni a földmivelésügyi miniszter-
nél az Ausztriával való kiegyezésünk keretében
az állategészségügyi egyezménynek létrehozatalát
s ezzel kapcsolatban felkérni' határozta, hogy
a kiviteli vásárok szervezését kézbe vegye és a
budapesti piacznak nemzetközi piaczczá leendő
átalakításával egyidejüleg egy Pozsonyban szervezendő
kiviteli vásár ügyében is a lépéseket haladéktalanul
megtegye. Ugyancsak a nyitramegyei gazdasági egye-
sület az országos sörárpavásárok rendezése tárgyában
nyujtott be egy panaszlatot, amely szerint e vásárok a
jövőben ne rendeztessenek. Kodolányi Antal és Meskó
Pál felszólalása után a választmány a vásárok jövőben
való rendezésének szükségességét mondotta hi az-
zal, hogy ezektől függetlenül Bécsben sörárpa be-
mutatások is rendeztessenek. A választmány javas-
latba hozza a nagygyülésnek, hogy a tél folyamán
két szövetséges gazdasági egylet székhelyén : Léván
és Győrött tartson a szövetség gazdasági előadásokat.
Hozzájárul a választmány az irodalmi szakosztálynak
a gazdasági főiskola, ügyében előterjeszteti
oly értelmü határozatához, hogy a szövetség egy
feliratban a Budapesten felállítandó önálló gazdasági
főiskola létesítését szorgalmazza a földmivelésügyi
miniszternél azzal, hogy ha a faiskolának önálló
szervezése és fölállítása bármi okból nehézségekbe
ütköznék, az esetben a müegyetem kapcsolatában
egy különálló mezőgazdasági szakosztályt létesittessen.
Hozzájárult a választmány ahhoz a javaslatokhoz
is, hogy február havában a szokásos köztelki gaz-
dasági előadások, ugyszintén egy 15—20 napra
terjedő szőlőszeti előadási cziklus tartassék. A föld-
mivelésügyi miniszter felhivására a választmány
széleskörü akczió megindítását határozta cl a.
Georgikon megalapítójának, gróf Festetich György-
nek emelendő szobor ügyében s a maga részéröl
a szobor költségeire 1000 koronát szavazott meg.

Müborgyártás Szegzárdon. A mióta a filloxera
Szegzárd szőlőhegyeinek nagyrészét kipusztitotta,
kénytelenek voltak a borkereskedők olasz borokkal,
pótolni a borszükségletét. A szegzárdi borkereskedők
is sok olasz bort hozattak s ezeket — részben honi

terméssel keverve — hozták forgalomba s hazai bor
gyanánt árusították. Az ilyen borkezelés még nem
jött összeütközésbe a törvényekkel és a borkereske-
dők ugyancsak felhasználtak az alkalmat Egyné-
melyik azonban visszaélt törvényadta jogával és
valósággal mübort gyártott. A szegzárdi borvizsgáló-
bizottság e héten betekintett néhány nagyobb bor-
kereskedő pinczejébe s meglepetve tapasztalta. hogy
ezek némelyikében sok műbor van. Most már az
országos vegytani intézet lesz hivatva megállapitani
hogy a szegzárdi pinczékben talált szegzárdi, som-
lyói, badacsonyi stbi hirneves czimen elárusitásra
szánt boraik nem-e müborok.

A brüsszeli kiállitás leszerelése. A brüsz-
szeli világkiállitás magyar osztályát most szerelik le
dr. Návay Aladár vezérbiztos és Mahunka Imre
jury-tag felügyelete alatt. A kiállitott tárgyak nagy
részét hazaküldik" Magyarországba a kiállítóknak, a
müvészi kivitelü tárgyakat ős fölszereléseket azonban
egyenesen Párisba küldik, ahol az 1900-iki világ-
kiállitás magyar osztályában helyezik el. Ezeket á
tárgyakat még Lukács Béla és Miklós Ödön kor-
mánybiztosok brüsszeli tartózkodása idején jelölték
ki a párisi kiállitás számára, melynek előmunkála-
tain a kormánybiztosság nagy erövel dolgozik;

Románia 1897. évi termése a hivatalos sta-
tisztikai adatok szerint a következö volt: buzából
learattak 1.45 millió hektárt, átlag termés 8.8 hl.
(a mult évben 16.7 hl.), rozsból learattak 220 ezer
hektárt, átlagos termés 10.9 hl. (mult évben 17.7
hi.), árpából learattak 636 ezer hektárt, átlagos
termés 11.8 hl. (mult évben 18.4 hl,), zabból le-
arattak 267 ezer hektárt, átlagos termés 13 hl.,
(mult évben 18.4 hl.). Ebböl a kimutatásból lát-
ható, hogy Románia idei termése jóval gyöngébb
volt, mint a tavalyi.

Felelős szerkesztő: L i p c s e y Ádám.

Budapest, hétfő, 1897. november 29-én.

NEMZETI SZINHÁZ.
Évi bérlet 209. Havi bérlet 23.

A l é t é r t va ló
küzdelem.

Színmü 5 felvon. Irta: Daudet
Alphonse. Forditotta A. V.

Személyek:
Vaillant
Astier Paul
Chemineau
Gróf Adriani
Cousade Antonin

Heurtebise
De Bretigny
Hordár

2-ik ) katona
Mária Antonia
A tábomagyné
De Selény Eszter
Lidye
Do Rocanére
De Foder grófné
Falusi jegyző
Komornyik

Ujházi
Náday
Gyenes
Horváth
Császár

Dezső
Abonyi
Egressy
Deák
Kőrösmezei
Faludi
Jászai
Helvey
Csillag
Török
Maróthy
Keczeri
Mészáros
Narczisz

Kezdete 7 órakor.

MAGYAR SZINHÁZ.

A Mama szeme
vigjáték 1 felvonásban. Irta: Ro-
sen Gyula. Forditotta: Beőthi

Zsigmund.

Személyek:
Pataky Pataky
Anna M. Borovsky
Karolin Szilassy R.
Johanna AranyossyJ.
Simon János Sziklay K.
Eröss Károly Iványi A.
Antal Ferenczi K.

Utána:

A báránykák.
Operette 2 felvonásban. — Irta:
Liorat. Forditotta: Makai Emil.

Zenéjét szerzette: Varney.
Személyek :

Badurel
Christian
Fifrelin
Joseph
Emeraldine
Alice
Grobjchon
Germaine
Marcello,
Mariette
Jeanne
Juliette
Louise
Justine
Madeleine
Blanche
Susanne
Victorine
Léonie

Sziklay K.
Szentmiklósy
Iványi A.
Ferenczy K.
Láng Etel
Vlád G.
Csiki.
Rózsa L.
Szegedi I.
Hében A.
Gombaszögi
Haraszti V.
Zelenka I.
Bilkei I.
P. Vidor H.
Lélek E.
Völgyi K.
Pichler M.
Várady M.

Kezdete 7 árakor.

MAGY. KÍR. OPERAHÁZ.

Zárva.

NÉPSZINHÁZ.

Tiszturak
a zárdában.

Operett 3 felvonásban. Irták :
Paul Ferrier és Jules Prevel.
Fordítottak Evva Lajos és Fáj J.
B. Zenéjét szerzette L. Varney.

Személyek:
Pont ourlet
Luiza
Mari
Gontran
Narcis
Bridaine abbé
Rigobert
Bichon
Simone
Jaqueline
Janneton
Claudine
Margot
Apácza
Opportuna

Kezdete 7

Kiss M.
Küry Klára
Bárdi Gabi
Kenedich
Vidor
Kassai
Szerdahelyi
Ujvári
Hegyi A.
Gyöngyösi I.
Makkos E.
Erdei A.
Baán M.
Siposné
Csatai Zs.

órakor.

VÁRSZINHÁZ.

A bűvös vadász.
Regényes opera 4 felv. Zenéjét
szerz. Weber K. Mária. Szövegét

irta Kind F. Ford. Onnay F.
Személyek:

Ottokár herczeg Mihályi
Kunó Szendrei
Agata - M. Rotter G.
Anna Payer
Gáspár Ney D.
Max Aranyi
Remete Kornay
Kilián Dalnoki
Samiel Gonda

Kezdete 7 órakor.

VIGSZINHÁZ.

Trilby.
Színmü 4 felvonásban. Georges
Du Maurier regénye után irta:
Paul M. Potter. Ford.: Fáy I. B,

Személyek:
Trilby O' Ferral Delli E.
Talbot Wyane,
Alex. Mc. Alister
William Basot
Rochcmartcl
Th. de Lafarco
Svengali
Gecko
Vinardné
Antony
Lorimcr
Rer. Thomas
Mrs. Bagót
Kaw

Góth
Ráthonyi
Tapolczai
Szoréniy =
Balassa
Fenyvessi
Győző
Nikó I..
Rónaszéki
Dó,csi
Gyöngyi
Hunyadi M.
KaynlibikY

Kezdete fel 8 órakor.
Szinházi műsorok a 8. oldalon.

utóbbiakat a legjelesebb fordításokban bocsátva közzé.
A „Magyar Könyvtár" külön iskolai kiadásokat is

nyujt, alkalmazkodva a középiskolai tantervekhez.
A "Magyar Könyvtár" közöl kisebb regényeket, el-

beszélésekct, színdarabokat, verses munkákat.
A "Magyar Könyvtár" a szépirodalmiidalom melleit az is-

körülményekhez képest nagyobb is lesz.
A „Magyar Könyvtár" egy-egy tüzelőnek

ÁRA 15 krajczár
Havonként legalább két füzet jelenik meg.
A „Magyar Könyvtár" elsö üz füzete mar megjelent

és a következö:I. Katona Bánk-Bán. Beve-
zetéssel ellátta Beöthy Zsolt

II. Guy de Maupassant,
Elbeszélések. Forditotta Tóth
Béla.

III. BERZSENYI válogatott ódái
életrajzi bevezetéssel.

IV. Coppée Fer- A kovácsok
sztájkja és egyéb elbeszélő
költemények. Ford. Radó
Antal,

V. Kisfaludy. A kérők.
Beöthy Zsolt bevezetésével.

VI. S i p l u s z . Humoros tár-
CZáK.

VII. De Amiels, A bor.-.Ford.
Toth Bois.,

\TI1. Zrinyi. Szigeti veszede-
IX. kf& MaMfior-PiDtter.

Trilby. Forditotta Fái J.
Béhi.

jwtt.i i X. G&akonay, Dorottya.
Minden hónapban logsSáSib kőt fiizet Jeíonik map.

Előfizetéseket 24 füzetre 3 fii 00 krral, ugymint, rendeléseket
az egyes füzetekre elfogad a kiadóhivatal, valamint rainden könyv-
kereskedés.

cs Mr. udv. könyvkereskedés kiadóhivataln.. (103)

melyet i n g y e n küld mindenkinele

lévai testvérek
Urodalmi 3ntézet Reszvénytársaság

könyvkereskedése

Budapest, Váczt-u. 1. sz.

és szabaűalointulajdoiiosol: ut-
mutatója a

n x

~x #* ppr"
(az uj szabadalmi lörvúnynycl.)
Ára diszkötésben 1 frt 10 kr.
Kiadja: B E B G L SÁNDOR,
hites szabad, ügyvivő, szaba-
dalmi morcok irodája, Budapest,
VII., Erzsébet-körut 3., mely uj
találmányok szabadalmaztatását
cs értékesítését is elvállalja
minden államra. Ugyanitt kop-
ható a hivatalos szabad, katalo-
gus 1891—1894. évfolyama Xötc-
lenkint 1 írtért. ' (37)

iháá

legjobb
minósóg-

• ben én leg-
olosóbb
árban,

azonfelül
dús ralrtirt

vartok
gummikülöalOK'OEség'ek, sérvkötök és beteg-ápolási sze-

rekben, szolid iu-ak mellett. Szétküldés titoktartás mellett.

többszörösen kitünteteti ktíXÍyligyápos éti
kötszepász, (7)

BUDAPEST,
V., Marokkói-utcza a Marokkét házzal szemben.

25% enjfcUfflééj*

óra és ékszer
árjegyzőkéin különben Is ölcsó
áraiból. Viszont elárusítóknak
és ügynököknek js xa legfeed-
vozöbb bovaHárlűsi alkalom.
BEaíTyar árjogyzók ingyen:]

és íérmentve. -

Bács, 9/2., AlserstrassB 26.

iCC
ff>

JíÖZGAZDÁSÁGI HETILAP.
mmmm*m A MAOl'Ali GAZItJlí ÉRDEKEIXEK KÖZLÉSIJE. ,»mmimm> ,

Mutatvártyszáinokat levelező lapon lessük kérni. B u d a p e s t , Xexn&itzer*utoza 15. o t í lnea .
Elöfizetési á r : félévre 4 forint. Folclős szerkesztő: Főszerkesztő:
Egész évre , . . 8 „ SZABÓ FERENCZ HERÉKYI GOTRARD SANDOB;

Kiadóhivatal: Budapest, Akadémia-utcza 4. ttsánu r- (134)^
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Szinházi müsorok.

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap d. u.

Este

Nemzeti Szinház

A hol unat-
koznak

Tisztító tüz

Lear király

Crampton
mester

Gabi villa

Az arany
ember

Liliomfi

Vár Szinház

—

—

M. kir. Operaház

Bohémek

—

Bohémek

Büvös vadász

Ördög Robert

Bohémek

Vig Szinház

Coulisset ur

Valéni nász

Coulisset ur

J. disouesti
Pietro Caruso

A mások
kenyere

A lélek jogai

Valéni nász

Coulisset ur

Rip Szlnház

Szókimondó
asszonyság

Kukta-
kisasszony

Az ördög
mátkája

Kukta-
kisasszony

Kukta-
kisasszony

Az oroszlán
vadász
Kukta-

kisasszony

Magyar Szinház

Gésák

Mama szeme
Báránykák
Derül-borul

Hannele
Mama szeme

Titok

Titok

Derül-Borul
A báránykák

Titok

Kisfaludy Szinház

—

—

—

—

—

A legjobb és legolcsóbb ásványviz

mely számos kitüntetésben részesült, legutóbb a kiállitási érmei
kapta, megrendelhető a forrás kezelöségnél, posta Honi-Szántó.

/ rekesz 25 palaczk Í'3O literes 4 frt — kr.
1 „ 25 „ 0'70 „ 3 „ 5O „
1 „ 5O „ O'7O „ 6 „ 5O „

Ujra töltésnél, ha a palaczkok bérmentve vissza küldetnek, egy
töltés öt krajczár; az ide-oda fuvarozás költségeível együtt

Szakálos áSlomáson feiadtaa.

^

A Dr. BUDAI-féle

Kola p a s t i 11 a,
egy bizton ható háziszer.

migraín, idegességnél. Idegerösitő. A szervezet nagyobb
j energiára, nagyobb munka elviselésére képositi.

1 doboz ára 1 forint.
Kapható Budapesten a Városi gyógyszertárban,

Városház-tér.

Csillogó karácsonyfa-dísz,
alkalmi ajándéktárgyak, mikulások, korcsolyák,
ski és egyéb téli sportosikkek, mulattató társas-
játékok . és tombolatárgyak, lakásfelszerelés!

czikkek és uj gyermekjátékok stb. felől;

képes árjegyzéket
kivánatra ingyen cs bérmentve küld,

Kristóf-tér.

BUTOROK
részletfizetésre m

legjutányosabb áron kaphatók,

Budapest, VI., Teréz-körut 8.

nem müvészet, ha megvan
a felühnulhatlan „£Zz&r~
mester bűvé szkamrája"
czimü könyvecske. Biztos
mód tiz percz alatt bűvész-
szé lenni. Ára a 112 ol-
dalra terjedő füzetnek csak,

3O kr.
Szeret-e, elvesz-e, boldog

leszek-e 1 164
Ha tudni akarja, itt a

Czigányjósnő,
alá I. a kártyahuzásra és
II. a kártyavetós művésze-

tére tanit.
A 112. oldalra terjedő és
1 melléklettel ellátott fü-

zet ára csupán 5O kr.
Az összegnek beküldése
esetén bérmentve küldi:

Lampel Róbert
(Wodianer r. és Fiai)

könyvkoreskod. kiadóhivatala,
Bpest, Andrássy-ut 21. sz.

Ezen
Blaha U j *a pipere créme
nem csak ünnepelt nagymüvész-
nőnknek, hanem ünniár a fövá-
ros legelőkelőbb hölgycinek is
kedvcncse,maii szerfölötti finom-
ságáért meglepő és feltünést költő
hatásáért, inely már az elsö kí-
sérlet után is észlelhető, minden
hölgy csák ezen pipere eremet
használja. Ezen Blaha Lujza pi-
pere créme (mint a vegyvizsgálat
igazolja) teljesen ártalmatlan
és zsírmentes, miért a tulzsiros
bőrü hölgyek is bátran használ-
hatják. Ez egy egészen uj bőr
ápoló és börtisztitó pipere szer,
mely a bőrre kenve azonnal be-
szivódik és a bőr gyöngén kife-
szül, miáltal az arcsmárvány-
szeril simaságot matt halvány
rózsás fehérséget és üdeséget
nyer. És ezen üdo zoináncz
(Tolat Párisién) alatt az arezbör
összes üszíátalanságai u. m.
szeplő, pörsenések(winicrlik),hú-
ratka (mitesser) a zsiros vörös
arezszin, az orr, éskézvörös?ége,
a. redők cs bőrfoltok mind eltün-
nek, s mert zsírmentes (s azon-
nal felszívódik nemcsak estvóli
használatra, hanem Éppen nap-
pali használatra kiválóan al-
kalmas, miért is estélyre, szin-
házba, vagy Sétára menés eiőtt
nélkülözhetetlen kiegészitő részét
képezi a legelegánsabb toilletnek
is. Számos köszönő és elismerő
levél igazolja ezen créme jóságát.
1 tégely ára használati utasítás-
sal lfrt 20kr, Blaha Lujza créme-
pouder fehér, créme és rózsaszin-
ben 1 doboz 80 kr és szappan 1
derab 50 kr. Kapható közvetlen
a készítőnél : Dévai Szőllősy
István gyógyszerésznél, Buda-
pest, I. ker., Karácsonyi-utcza
1 sz. Raktár Budapesten: Türök
József gyógyszerésznél, Opera
gyógyszertár," Nádor gyógyszer-
tár és Debreczenben dr. Kotsch-

nek gyógyszertárában.

Üdvös tanács.
Köhögésnél, rekedtségnél, a torok és légzési szer-
vek működési zavarainál Egger biztos hatásu

veendők. (1 doboz 50 kr. és 1 frt. Próbadoboz
25 kr.) A gyomor rendetlen működésénél radikális
hatásunak bizonyultak Egger szóda pasztillái.
(1 doboz 80 kr.) Mindkét szer kapható minden
gyógyszertárban. — Fő és szétkiüdési raktár Ma-

gyarországon ; (2t)

„Nádor"-gyógysz8rtár Budapest, Váczi-körut 17.

l^J^J^^^^J^y&<J&Kj&^jtl±/&K^.l^Ji^Jb>i\

azt mondja: Kitünően hat csúz,
köszvény, z sába cs más ha-

« — sonló-rhonznatikus fájdalinaii-
nálaGanltheria-olajtobbelsőleg aGaultheria-szeszkül-
sőleg. Katása feltétlenül biztos. Ára mindegyiknek 1—1 fo-
rint. A Cocain pastil lából néhány darab megszünteti akarat-
ős gógehurutot, köhögést és rekedtséget. Ara 1 doboznak 75 kr.
Kapható Hazsl inszky Sándor-téri gyógyszertárában Bpesten.

i^my^wy^wy^ir^f^y^yr^^p^y^y

ujonnan átalakitva és nagyobbitva, (72)
Dr. ZIFFER E., gleichenbergi fürdőorvos vezetése alatt.

SSST József-köri í t I d . szám. ~^Q
óviz szétporlasztással külön fülkékben. Fenyöfü-belégzés és pnen«

matikus kúrák. Mell, gége, garat, orrbetegeknek. Nyitva egész nap.

Az i-féle
régi jó birnevü

ma
(53)

mely eddig a Váczi-körut és Deák-tér sarkán létezett, j

Erzsébet-kőrut 12. sz.
alá (a New-York palotával szemben) helyeztetett

Elsö biztositó intézet
ls:£i/to33.£&.I s zo lgá la t esetépe.

ö cs. és kir. fensége József főherczeg védnöksége alatt.
@£|r B iz tos i tás i t ő k e : 2 7 mil l ió k o r o n a . " T ^ i
Fiu gyermekek B&geS&ayöselsSi eSSátása
katonai szolgálat költségének fedezése — illetve a nagy-
korúság idejére. Bövebb felvilágositással szivesen szolgál
(5) az Igazgatóság.
Budapest, V. ker., Erzsébet-tér 1. sz.

'I
a k i j ó m i n ő 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 l t ö n y t l e g o l -
c s ó b b s z a b o t t á r o n é s p e d i g e g y
t é 1 i k a b á t o t 13 f r 11 ó], e g y ö 11 ö n"y t
12 f r t t ó l f e l j e b b v e n n i a k a r , k é r j ü k
l á t o g a s s a m e g a z u r i - é s fiuruha
s z a k m á b a n l e g n a g y o b b ü z l e t e t

a z „ A n g o l s z a b ó h o z "
K o h n H e i l m a n n é s F i a i ,

Káso&iyköruS 12. '"

arán

tükör-, képvdisz-keret,
áruk és aranylécz gyára.

gummi- és asbest-áruk,
szíjak, tömítések, emelő-

gépek, olajak stb.

BUDAPEST, ¥S„ Tariz-kDnit 29.
Nyomatott az „ORSZÁGOS HIRLAP' beiUlvel Budapest, VIlI., József-körut 66. sz6m.


