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Utazás egy lyuk körül.
Természetesen most is arról a históriai

lyukról van szó, mely már már mithologiai
személylyé, sarkalatos közjogi elvvé izmosodott
a magyar közvéleményben, néhai kegyes atyánk,
az öreg Wodiáner Móricz hires röpke szava óta.

Csupán az emlékezet felfrissitése okából
történjek reá hivatkozás, hogy magyarországi
pénzmüveletei s az itt akkor uralkodó politikai
forrongások miatt kérdeztetvén, a borus kilátá-
sokkal riogatott, okos financier a maga erötel-
jes, festöi börze nyelvén csak annyit vágott
vissza:

— Nos aztán ? Csak nem fog a föld azon
pontján, hol most Magyarország van, egy nagy
lyuk támadni?

Mondá s operált nyugodtan tovább. Idök
folytán meg sem bánta hozzánk való szives
bizodalmát.

Az alkotmányon, históriai fejlödésen köz-
ben esett nemcsak egy lyuk, hanem akár tátongó
szakadék is, melyet aztán okkal móddal, gondos
ápolással, téltul behegesztett a jogfolytonosság
csuda-flastroma; hanem a föld nem lyukadt ki
s Magyarország áll, mint a Sion hegye.

Ugy tetszik, manapság ismét veszedelme-
sen közeledünk ama históriai "lyuk" felé, csak-
hogy most már az egész bécsi börze csupa
Wodianer Móriczokból áll s eddig példátlan
hausse-szal tanúsitja, hogy mennyire bizik
ennek a mi szeszélyes klimáju magyar glóbu-
sunknak rendületlenségében.

Hiszen igaz, hogy a földünk se lá nem
lyukad, se meg nem bolondul s meglehetös
közömbösen türi, hogy a hátán személyesen
mi magunk rögtönözzünk ádvent derekán par-
lamenti karnevált; csakhogy ez nem a mi
erényünk, hanem az ö lustasága, mert ha ko-
ronkint egy kissé megrázkódnék, bizony nem
csak egy meglódult agy zökkenne vissza a ma-
ga rendes helyére.

Más szóval, magyarán, árt a magyarnak,
ha állandóan jól megy a sora.

A közös szerencse szétbontja nálunk a
sziveket s csak a közös veszedelem forrasztja
ujra össze.

Szakasztott igy cselekszünk most, nem
érvén be az önként kinálkozó, kiszámithatatlan
politikai és gazdasági haszonnal, nyereséggel;
hanem a politikai válság, anyagi megrázkódta-
tás ismeretlen vészelve felé sodorván az ország
örök hajóját

Itt kezd ismét elöször, mondhatni sors-
döntö szerepet játszani ama históriai lyuk, mely
körül a legutóbbi ötven év alatt igen érdekes
<'s kevéssé méltányolt, tanulságokban gazdag
körutazást végzett a magyar politika.

Mindabból, hogy mi lesz azután, ha az
obstrukczió sárkányfogait nem sikerül Bánfly-
Csontos Sziegfriednek eleve kitördelni s az uj
provizóriumból deczember végéig tényleg nem
válhatik törvény, ezidöszerint csupán az az egy
lyuk a bizonyos.

A föld most sem lyukad ki, Magyarország
nem sülyed el, noha megtehetné szégyenleté-

ben, hanem itt fog maradni törvény és tanács
nélkül.

Ez csak nem állapot s aki erre törekszik,
ha egyébként a csillagos eget rakja is rá a
dicsöséges, vitézlö magyar náczióra, csak nem
okos politikus, jó hazafi biz' az.

Népszerü hasonlat ugyan, de mégis mind
a négy lábára sántit, a hajóról, meg az állam-
ról beszélö. Az árboczát, kormányát vesztett,
sülyedö hajóról, a bevert rumos hordókból szer-
zett elszánással le szokás ugrálni a dióhéjnyi
mentöcsonakokba, hanem az országról hová
ugorjunk, hanem abba a históriai lyukba,
mely nem volt és soha nem is lesz.

Tehát 1898. január elsö napján, megfelelö
alkotmányos intézkedés hijján megszünik, az
Ausztria és Magyarország között eddig fenn-
állott gazdasági egyezség; ám a gyakorlati élet
a természet bölcs törvénye szerint nem ismer-
vén semmilyen mekkoraságu folytonossági
hiányt sem, valaminek mégis csak kell lennie
az eddig volt tényleges állapotok helyett.

Kiki tudja, hogy ez nem lehet egyéb,
mint a parlament utólagos jóváhagyása mellett
történö kormány-rendelkezés: vagyis az osztrák
oktrojált alkotmány szégyenparagrafusának a
magyar történeti közjog szüz törzsébe való be-
ojtása.

Ennek kell történnie, ez fog történni
január elsö napján.

Ha nem, (ami külömben képtelen föl-
tevés) akkor valami más következik be, mely-
hoz fogható, könyekig kaczagtató politikai
tragikomédiát még nem látott a világ.

Tudniilik kitör Ausztria és Magyarország
között a vámháboru.

Derék financzaink vitézül megfinánczolják
Brucknál, Marcheggnél,Lawocznenál, Fehringnél,
e tutti quanti osztrák határállomásnál mindazt
a szállitmányt, mely nemcsak Ausztriából, ha-
nem az osztrák határon már egyszer elvámol-
tan a külföldröl Magyarországba érkezik s az
osztrák douaniér-k persze ugyanezt cselekszik
a saját szemétdombjukon.

Ezt az atroczitást nem türi el se a né-
met, se az angol, se á franczia, vagy orosz
kereskedö s erre nem képzelhetö el egyéb vá-
lasz, mint az osztrák-magyar monarkia nem-
zetközi blokádja.

A föld még ettöl sem lyukad ki s egy
darabig megéldegélünk a magunk emberségé-
böl is, söt talán idök multával, önálló kereske-
delem és ipar is támadhat belöle.

Nagyobb baj lesz az a magyar gazdára
nézve, hogy az osztrák határon felállitandó
tetszésszerü vámsorómpó miatt nem tudja hová
piaczra vinni a termését, hacsak Fiumén ke-
resztül nem akarja fölvenni a problematikus
harczot az amerikai versenynyel, például An-
gliában, Francziaországban, amikor persze nem
szabad 10 forintos, de még csak öt forintos
búzaárakról sem ábrándozni.

A legnagyobb veszedelem kétségkivül a
közös bankót éri, mely egy csapással megszü-
nik törvényes fizetési eszközül szolgaim.

A magyar ember elött nem ismeretlen
ugyan az inség-valuta, mikor a négyfelé vágott
papirpénzböl megszületett a fertálybankó: de
tessék ugy felapritani az osztrák-magyar bank
jegyeit, hogy egyik félnek a magyar, másiknak
a német oldal jusson.

Egyszóval, az a lyuk mindenképen szerfö-
lött komoly egy lyuk. Jó kétszer is meggon-
dolni minden magyar embernek, érdemes-e jó-
zanul belébotlani?

POLITIKAI HIREK.
A képviselöháznak délelött tiz órakor

ülése van.
Az összeférhetetlenségi törvény. Az össze-

férhetetlenségi törvény reviziójára kiküldött bizottság
elöadója, Rohonyi Gyula, hir szerint, már befejezte
munkáját és egy tizenkét pontból álló tervezetet fog
a bizottság elé terjeszteni. Rohonyi abból az állás-
pontból indul ki, hogy az összeférhetetlenség kér-
dése a választási törvény reformjánál lesz tulajdon*
képen egészen kimerithetö. Addig az összeférhe-
tetlenségi ügyeket két szempontból veszi szemügyre
az elöadó. Az egyik az érdekösszeférhetetlenség
momentuma, melyre nézve az elöadó kiemeli, hogy
ebben az iránybán a képviselöi függetlenség garan-
cziája legfökép az egyén erkölcsi értékében van.
Egyébiránt az esetröl-esetre való intézkedésnek mód-
ját javasolja az elöadó; angol módra minden sza-
vazás után (ha tudniillik elözetes kifogások emeltet-
tek) meg lehetne állapitani, hogy vannak-e érdekelt
szavazatok és akkor ezeket a szavazatokat meg-
semmisitvén, á szavazás irányát ki lehetne igazitani.
Ennek a roppant nagy körültekintéssel megállapi-
tandó módszernek részletes tervét nem ismerjük. A
másik szempontból, a közjogi összeférhetetlenség
szempontjából, az elöadó a közös miniszterek és a
förendek összeférhetetlenségét statuálja kimeritöen
és ez utóbbiakat az általános törvényhozási érdekek
szempontjából.

Hát biz ez mind igen szép, hanem a magyar
közéletben való seprésre kevés czirokszálat látunk
az itt lefektetett jogászi kompoziczióban.

A munkásjavaslat. A képviselöház ma folytatja
a munkások és munkaadók viszonyának szabályozá-
sáról szóló javaslat tárgyalását. A vitában gr. Károlyi
Sándor akar részletesebben kiterjeszkedni azokra a
vádakra, amelyeket Sima Ferencz a javaslat ellen
(állitólag a humánizmus szempontjából) felhozott. Vi-
szont Visontai Soma már feliratkozott, hogy gróf
Károlyi Sándor ellen a munkásokat és Sima Ferenczet
is megvédje. Megeshetik azonban, hogy Visontai
mást gondol és lemond erröl a védelemröl, mert
idöközben nyilvánvaló lett, hogy voitaképen hova
czélzott beszédével a szentesi néptribun. Beszédét
ugyanis külön kinyomatta s ma, mint a saját lapjá-
nak rendkivüli kiadását, kolportáltatta a külsö tel-
keken, valahol csak munkások és szoczialisták
tanyáznak. ____

A katholikus autonomia. A katholikus kongresz-
szus huszonhetes bizottsága már régebben abba-
hagyta müködését s ugy határozott, hogy a dele-
gáczió üléseinek befejezése eiött nem is tart ülést.
A delegáczió záróülése e hónap 20-án lesz Bécs-
ben, s ekkor a huszonhetes bizottság több tagja is
az osztrák fövárosba megy. A bizottság azonban a
delegáczió után se kezdi meg nyomban müködését,
hanem bevárja a fontos országgyülési tárgyalások
befejezését és a nagy ünnepeket. Igy a bizottságot
csak január elején hivják ujra össze.
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Az okosabb nem enged. & Pol. Ért. megle-
hetös harczias jövendőlésekkel harangoz az uj pro-
vizórium körül legközelebb kitörni készülő parlamenti
vihar elé. A függetlenségi párt elszánt obstrukczió-
jával kivételes elnöki szigort, délutáni üléseket, söt
permanencziát helyez a többség részéröl kilátásba.

Az otthonvalók.
Jó ötlete támadt a nagyváradi „Szabadság"-

nak, aki a függetlenségi párt obstrukczionális
hadüzenetére és frázisaira, hogy az ország köz-
véleménye velük tart, megkérdezte a nagyvá-
radi függetlenségi párt vezérférfiait, hogy az
ország jelen helyzetében helyesnek tartják-e
az obstrukcziót?

A megkérdezettek közül egy sem helye-
selte.

Paksy Gusztáv volt függetlenségi pártelnök.
lá több éven át állott a nagyváradi és a biharvárme-
gyei függetlenségi párt élén, a következőleg válaszolt:
Az obstrukcziót ezidőszerint a legnagyobb köny-
nyelmüségnek tartaná, mert ez Magyarország tel-
jes elzüllését eredményezné.

Szokoly Tamás, a nagyváradi függetlenségi
párt alelnöke, ki legutóbb az ugrai kerületben gróf
Tisza István ellenjelöltje volt, „az obstrukcziót
helyteleniti."

Dr. Dőri Ferencz orvos, a függetlenségi párt
oszlopos tagja: „hazánk válságos politikai hely-
zetét pártpolitikai czélokra kihasználni akarni
immorálisnak tartja."

Stern Herman, a függetlenségi párt alelnöke.
a maga részéről „a leghatározottabban elitéli a
Kossuth-párt obstrukczionális törekvését. Lel-
ketlenségnek tartja, hogy csupa kormánybuk-
tatási indokból veszélybe sodortassák a haza."

Dr. Schütz Gyula, a függetlenségi párt jegy-
zője, „a most megválasztott eszközt nem he-
lyesli, mert mégha ezidőszerint eredmény-
nyel kecsegtetne is, ennek folyományakép
alkotmányunkat még sokkal nagyobb veszély
fenyegetné."

Nevezett lap munkatársa ezeken az ura-
kon kivül még kikérte az ellenzék más árnya-
latához tartozó oszlopos férfiak véleményét is;
Meginterwievolta bártfai Glacz Antalt, a nem-
zetipárt vezérét, Dus Lászlót, a katholikus
kör h. elnökét, Sulyok István ev. református
lelkészt ős dr. Berkovits Ferencz ügyvédet, „ki
még kormánypárti képviselőre soha nem sza-
vazott", ezek valamennyien elitélik és a jelen
helyzetben veszélyesnek tartják az obstrukcziót,
mely után a parlamentárizmus elzüllése kö-
vetkezik".

Ezek után azt kérdezzük az obstruáló
képviselő uraktól, hogy hol fekszik az az or-
szág, melynek közvéleménye az ö hátuk mö-
gött áll?

KÜLFÖLD.
Németek és szlávok.

— Osztrák és cseh-lengyel népgyülések. —*

Az osztrák politikai zavaroknak két rend-
beli erős és egymással ugyancsak ellentétes
hullámai képezik a nap, a vasárnap krónikáját.

A mai vasárnapra volt népgyülés hir-
detve Bécsben. Ezt a németek tartották. A má-
sik meg Krakóban volt és ezen a csehek és len-
gyelek testvériségét manifesztálták a németek
ellen.

Itt adjuk táviratainkat:

Bécsben.
Bécsben Schönerer pártja hivta egybe a

filmeteket s elég impozáns tiltakozást fejtettek ki a
szlávok ellen.

Mintegy hatezer ember gyült egybe, köztük
számos képviselö, Wolf, Kittel, Türk, Glöckner
stb. Mintegy 600 üdvözlő távirat érkezett a gyülés
vezetőihez. Maga Schönerer a gyülésen nem je-
lent meg s távolmaradását azzal indokolta, hogy
Iro volt képviselőt nem szólitották fel a gyülést
egybehívó felhívás aláírására.

Wolf megnyitó beszéde után dr. Hochler
községi tanácsos tartott az egybegyűlteket üdvözlő

beszédet. Ezután Türk a németeknek Ausztriá-
ban való helyzetéről beszélt.

Kittel a német és cseh nemzetiségeknek
Csehországban való kettéosztása s a német
főiskoláknak Prágából egy német városba való
áthelyezése érdekében emelt szót.

Kolifkó képviselő élesen támadta a keresz-
tény-szocziálisták pártját.

Glöckner kijelenti, hogy ő — bár a német
baladópárt tagja, mégis elismeri, hogy Wolfnak
van legnagyobb érdeme akörül, hogy a németek
Ausztriában akczióba léptek.

Azután azt a határozatot hozták, hogy a gyü-
lés legnagyobb elismerését fejezi ki a német
ellenzéki és különösen a Schönerer-párti kép-
viselőknek a Badeni-kormány és a parlamenti
többség törvényellenes eljárásával szemben tanusi-
tott magatartásukért s annak a reményének ad ki-
fejezést, hogy a Gautsch-kormány minden ha-
sonló kísérletét ép ugy ellenezni fogják.
Felkéri a gyülés a képviselőket, hassanak oda, hogy
Badeni gróf volt miniszterelnök, Abrahamo-
vicz képviselőházi elnök és a képviselőház
alelnöke, Kramarz büntetőbíróság elé állíttas-
sanak. A gyülés továbbá rosszalását fejezte ki
a katholikus néppárt és a keresztény-szoczia-
listák magatartása fölött.

Egy másik határozatot is hoztak, melyben a
prágai botrányok tetteseinek szigoru meg-
büntetését, s a nemzetiségi gyülölet folytán veszé-
lyeztetett csehországi németek védelmére óvóintéz-
kedéseket kérnek.

A gyülésen a prágai polgármester maga-
tartását s a prágai eseményeket a legéleseb-
ben elitélték.

Wolf inditványozza a következő határozat
hozatalát :

Szent kötelességül tekintik a németek a
végsőig kitartani és a békét addig meg nem
kötni:

1. mig a nyelvrendeleteket vissza nem
vonják s mig a lex Falkenhayn-t meg nem
semmisitik.

2. Mig a képviselőház elnöksége vissza
nem lép s az alkotmánysértő politikai sze-
mélyiségeket büntetőbíróság elé nem ál-
litják.

3. Felelőssé teszi a történtekért a kormányt
és kéri a status quante helyreállítása alapján a
Reichsrath munkásságát ujból felvenni.

E határozatok egyhangu elfogadásával ért
véget a gyülés.

Krakóban.
Krakóban ma volt a nagy szláv népgyülés,

amelyre oly nagyban készülődlek és amelyen a
cseh-lengyel testvériességet ünnepelték. A gyülé-
sen a lakosság óriási számban vett részt.

A lerakói rendőrfőnök tekintettel arra, hogy a
szoczialisták ellentüntetésre készültek, már
tegnap kiadta a rendeletet, hogy az utczákon való
tömeges felvonulás tilos.

A krakói pályaudvarban Pacak, dr. Stransky
dr. Brzorad, Biankini uj-cseh, Szokolowsky,
Rychlik rutén képviselők, Friedlender polgár-
mester, a lengyel klub számos tagja, lengyel egye-
sületek és czéhek fogadták a szláv vendégeket.
Amikor a vonat berobogott a pályaházba a Harmo-
niá városi zenekar a „Hej Slovani" kezdetü dalt
énekelte.

Dr. Friedlein rövid beszédben üdvözölte a
vendégeket. A lengyel tanulók nevében Liebel
orvostanhallgató beszélt s örömének adott kifejezést,
hogy á cseh-lengyel szövetség létesült. Pacak
pedig megköszönte a lengyeleknek a cseh nemzeti-
ségüekkel szemben tanusitott szives fogadtatást.

Délután három órakor a tornaépület nagyter-
mében folyt le a gyülés, melyen Krakó volt kép-
viselője, dr. Veigel elnökölt.

Elsőnek dr. Pacak szólalt föl s lelkes be-
szédben hangsulyozta az összes szláv nemzetiségü
pártok egyesülésének szükségességét, mert csak ez-
által fognak a szlávok jogaikhoz jutni. Biankini
nagy tetszés mellett beszéli hasonló szellemben.

Dr. Szokolowszky a politikai helyzetről tett
jelentést. Az obstrukczió-pártiakat és a szocziál-

demokratákat a leghevesebben támadta, mert az
ő eljárásuk akadályozta meg a parlamenti tárgya-
lásokat. Hangsulyozta továbbá a szláv szolidaritás
szükséges voltát.

Dr. Danielak (Stojalowsky-párti képviselö)
inditványára azután egyhangulag a következő három
határozatot hozták :

1. A gyülés kimondja a szláv nemzetisé-
gűek teljes egyenjogúságát.

2. Minden lengyel és cseh képviselőnek, ki
az obstruáló kisebbség ellen harczolt, kö-
szönetet mond a gyülés s rosszalását fejezi ki
azon lengyel képviselőkkel szemben, kik a
szláv szolidaritás ellen beszéltek.

3. Szükséges az alkotmányos jogok fenn-
tartása és a birodalmi autonomia kiterjesztése.

Ezután nagy lelkesedéssel elhatározták, hogy a
királyhoz táviratot küldenek s hasonlokép üdvözlik
sürgönyileg dr. Ebenhoch képviselőt, mint az egye-
düli német párt elnökét.

Számos cseh lap és testülettől üdvözlő táv-
iratok érkeztek.

Este a Sax szállodában banket volt, melyen
számos felköszöntőt mondtak a cseh-lengyel testvé-
riességre.

Stojalowsky páter kijelentette, hogy a len-
gyelek szivből kívánták az egyesülést, mert mindig
közösen érzett a cseh nemzetiségűekkel.

A banket késő éjjel ért végett.
A szoczialisták mára nagy ellentüntetést

terveztek. Már a vasuti pályaházban a vendégek
érkezésekor szoczialista dalokat énekeltek, mire a
lengyelek elénekelték a lengyel himnuszt.

Délután szoczialista gyülés volt, melyen a
lengyel képviselőknek a képviselőházban tanusitott
magatartását elítélték:

A szoczialisták tömegesen vonultak az ut-
czákra s a mikor a rendőrség nem tudta öket
szétverni, egy csapat dragonyos vágtatott
végig az utczákon s szétverte a tömegesen
csoportosuló szoczialistákat.

Ez alkalommal többeket közülök el is fogtak,
mire a rend lassan helyreállott.

Este a várost kivilágitották.
Prágai csendélet.

Prágában ma a város több utczájában gyújtó-
anyagot találtak. Erre nagyobb katonai őrjáratokat
küldtek szét az utczák átvizsgálására.

A kerületi betegsegélyző-pénztár mai válasz-
tásánál cseh és szoczialista munkások között
apróbb összetűzések voltak.

A statárium felfüggesztése, az ujabb inczi-
densek folytán, a közel jövőben nem remélhető.

TÁVIRATOK.
Az olasz kormányválság.

Róma, deczember 12. A lapok szerint
folytatódnak a, tárgyalások Zanardellivel a ka-
binetbe való belépése dolgában, a nehézségek
még nincsenek teljesen elháritva.

Dreyfus és Esterházy.
Páris, deczember 12. Az „Intransigeant"

azt állitotta, hogy Dreyfust titkos iratok alapján,
még pedig Dreyfusnak a német császárhoz intézett
több levele és a német császár válasza alapján itél-
ték el. A Havas-ügynökség most az „Intransigeant"
közlését teljesen valótlannak nyilvánitja. A Havas-
ügynökség fel van hatalmazva annak kijelentésére,
hogy a kormány a nevezett lap közléseit formálisan
megczáfolja és biztosit affelől, hogy az Intransi-
geantban emlitett titkos iratok nem léteznek és
soha sem léteztek. Dupuy volt miniszterelnők a
maga részéről teljesen tévesnek nyilvánitja az
„Intransigeant" ő reá vonatkozó közléseit.

Páris, deczember 12. A „Matin" tagadja, hogy
Esterházy őrnagyot szembesítették Dreyfus Mathieu-
vel. A lap szerint a vizsgálatot már e hó vége
elött befejezik.

Klementina herczegné rendjele.
Konstantinápoly, deczember 12. A szultán

koburgi Klementina herczegnönek, Ferdinánd feje-
delem anyjának, a Sefakat-rend nagyszalagját ado-
mányozta.
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Kréta.
Konstantinápoly, deczember 12. Krétá-

ból érkezett megbizható és egybehangzó hirek
azt mondják, hogy a sziget lakosságának józa-
nul gondolkozó többsége melegen óhajtja, hogy
a hatalmak a krétai kérdést valami módon meg-
oldjak, mig a sziget belsejében a tulzó elemek
mozgalmat inditottak a szigetnek Görögország-
hoz leendő csatolása iránt.

A spanyolok harcza!.
Madrid, deczember 12. Hivatalosan jelentik,

hogy a spanyolok a Fülöp-szigeteken a Ninugas-
hegységet elfoglalták, mely alkalommal a felkelők
jelentékeny veszteséget szenvedtek; a spanyolok
részéről három halott és két sebesült volt.

Havannából jelentik, hogy a felkelők Guamot
megtámadták, de mintegy száz ember veszteséggel
visszaverték őket. A spanyolok elfoglalták a felke-
lőknek Bacito mellett levő táborát és kilencz embert
megöltek.

HIREK.
— Báró Fejérváry Pécsett. Pécsről távira-

tozzák : Báró Fejérváry Géza honvédelmi minisz-
ter tegnap este Pécsre érkezett fia látogatására. Ma
megtekintette a honvéd-hadapródiskolát, este pedig
elment a szinházba. Holnap reggel visszatér Buda-
pestre.

- Irányi Dániel síremléke. Megirtuk, hogy a
függetlenségi és 48-as párt megbízta Kallós Ede és
Donáth Gyula szobrászokat, hogy mutassanak be
tervezetet Irányi Dánielnek emelendő síremlék szá-
mára. Kallós Ede két tervet készitett, Donáth Gyula
pedig egyet. A szobor-bizottság ma tartott ülésében
azt határozta, hogy a kivitelre Kallósnak azt a ter-
vét fogadja el, amely egy magyar nőt ábrázol, amint
győzelmi zászlót nyujt fel Irányi Dánielnek. Nagy
elismeréssel nyilatkozott a bizottság Donáth Gyula
tervezetéről, melyet csak nagy arányai miatt nem
tartott elfogadhatónak, s megbízta a bizottsági elnö-
köt, Justh Gyulát, hogy Donáth szép tervét 500
forinttal honorálja. Az emléket Irányi halálának
évfordulóján leplezik le.

— Schwimmer tanár Jubileuma. Dr, Schwim-
mer Ernő egyetemi tanár, ma töltötte be tanári mü-
ködésének huszonötödik esztendejét. Az orvosi és
tudós világ ma délelőtt az első sebészi klinika disz-
termében nagy ünnepet rendezett az évforduló
emlékezetére. Ott voltak a többek között: Zsi-
linszky Mihály államtitkár, Korányi Frigyes fő-
rendiházi tag, dr. Chyzer Kornél, Müller Kálmán
miniszteri tanácsosok, Halmos János polgármester,
Szmialovszky Valér, Pap Samu országgyülési kép-
viselők, Herczegh Mihály egyetemi rektor s az or-
vosi világ kiváló alakjai közül még számosan. Dr.
Bakó Sándor nyitotta meg az ünnepet, s az ő in-
ditványára küldöttség ment az ünnepeltért, akit az-
tán nagy éljenzéssel fogadtak. Dr. Havas Adolf
kezdte meg a köszöntések sorozatát, a magyar der-
matologiai és urulogiai társulat nevében szólott.
Beszéde alatt leleplezték Schwimmernek, az uj bőr-
gyógyászati klinika nagy terme diszitésére festetett
arczképét. Zsilinszky Mihály államtitkár üdvözölte
ezután az ünnepeltet ős az üdvözlés során levelet
adott át neki, amelyet a vallás- és közoktatási mi-
niszter irt, A levél igy szól:

Nagyságos tanár u r !
Midőn mindazok, akik az alapos tudomá-

nyosságot méltányolják és elismeréssel vannak a ki-
tartó buzgalom iránt, — őszinte lelkesedéssel kere-
sik fel Nagyságodat, tanári müködése 25 éves for-
dulójának ünnepén, én is szivesen csatlakozom
tisztelőinek nagy számához.

Nagyságod egy negyed századdal ezelőtt lépett
a tudomány-egyetem kötelékébe. E negyed század
alatt Nagyságod kitartó törekvéssel s nem minden-
napi sikerrel szolgálta az egyetemi oktatás ügyét,
de bár egész lélekkel csüngött tanári kötelessége
teljesítésén, az még sem foglalta el egész tevékeny-
ségét. Nagyságod nemcsak tanított, közölve a tudo-
mány vívmányait hallgatóival, hanem búvárkodásai
révén s a szakirodalom terén való müködésével a
tudományt magát is előbbre vitte — s ebbeli mun-
kájával nemcsak a haza köszönetét érdemelte ki,
hanem kivívta őszinte elismerését a külföld tudo-
mányos köreinek is.

Ha az oktatás és a tudomány terén kifejtett
eme buzgó működéséhez hozzávesszük azt az ered-
ményt, mit Nagyságod, mint gyakorló orvos, a szen-

vedő emberiség gyógyitásában elért, kell, hogy a
legnagyobb tisztelettel legyünk kiváló sikere iránt.

Igaz elismeréssel adózva Nagyságod érdemei-
nek, őszintén kivánom, hogy a törhetetlen munka-
kedv és az igazi siker a jövőben is mindig kisérje
Nagyságodnak a közérdekre irányuló müködését.

Tisztelettel Wlassics.
Most még számos üdvözlés következett, dr.

Róna Sámuel mostani és régi tanitványai, dr. Ajtay
Sándor az orvosi kar tanárai, dr. Müller Kálmán
a közkórházi főorvosok, dr Rákosi Béla az orvos-
egyesület, dr. Smialovszky Valér a balneologiai
egyesület, dr. Navratil Imre a gége orvosok, dr.
Lichtenberg Kornél a Poliklinika, dr. Abonyi
József a fogtani társulat, dr. Jusztusz Jakab a
klinikai személyzet, Weiner Emil orvosnövendék az
orvostanhalgatók, ifj. Elischer Gyula orvosnöven-
dék pedig az orvostanhalgatók segitő egyesülete ne-
vében mondott üdvözlő beszédet. Schwimmer Ernő
a gratulácziók hosszu sorára röviden válaszolt.
Könybe labbadt szemmel köszönte a megemléke-
zést, amely uj erőt ad neki a további munkára s
tanítványait szorgalomra, kitartásra buzdította. Sokáig
éltették s ezzel az ünnep be is végződött. Este
banket volt Schwimmer Ernő tiszteletére.

— Az önálló vámterület. Nyolczvanan lehet-
tek, akik ma délután a belvárosi Sas-körben az ön-
álló vámterület mellett való tüntetés ügyében érte-
keztek. Egyetemi hallgatók, fővárosi polgárok és
Barabás Béla, Lakatos Miklós, Meszlény Lajos
országgyülési képviselők voltak jelen. Abban állapodtak
meg, hogy karácsony másodnapján nagy népgyülést
rendeznek, amelynek a vidéken is propagandát
csinálnak — és sürgetik az önálló vámterületet, a
nemzeti bank felállítását. Az egyetemi hallgatók kü-
lön értekezletet tartottak volna a zöldfa-utczai Árvay
kávéházban, a rendőrség azonban ezt a gyülést nem
engedte meg s a tanácskozás kitüzött színhelyén
nem is volt más, mint egy rendőrfogalmazó és két
detektív.

— Pál apostol a magyar lithurgia kérdésé-
ben. A vatikán mindenféle indokot hoz fel a ma-
gyar lithurgia ellen — csak Firczák püspök volna
megmondhatója a tömérdek idézetnek, kongregáczió-
határozatoknak és pápai bulláknak. Ez ellen lapunk
egy kiváló olvasója figyelmeztet Pál apostolnak a
korintusbeliekhez irott első levele XIV. részének
ezekre a mondásaira:

14, Ha idegen (latin, holt) nyelven könyör-
gök a Gyülekezetben, az Istennek Lelke által való
indulatom könyörög, de az én könyörgésemnek
értelme haszontalan a G y ü l e k e z e t n e k .

15. Micsoda tehát ? ha imádkozom a Lé-
lek indításából, értelemmel is imádkozzam ; ha
éneklek a Lélek által, értelemmel is énekeljek.

16. Mert ha a Szent-Lélek által hálá-
kat adsz Istennek a Gyülekezetben, a tu-
datlan ember mi-módon mond a te hála-
adásodra Áment? mert nem tudja mit
mondasz.

17. Mert te, jóllehet, jó móddal adsz há-
lákat, de más nem épül abból.

19. De a Gyülekezetben inkább akarok öt
szót szóllani értelemmel, hogy egyebeket is
tanítsak, hogy nem mint tízezer szót
szóllni idegen nyelvvel.

Legjobb volna ilyen viszonyok közt, ha a
szent atya egyszerüen hatályon kivül helyezné szent
Pál apostol mondásait, minthogy ő nem volt csal-
hatatlan.

— Halálozás. Konkoly Thege Gyula űgy-
véd, Bars vármegye bizottsági tagja, a dunántuli
református egyházkerület és a. Bars egyházmegye
tanácsbirája, 49 éves korában Budapesten meghall.
A temetés holnap délután 4 órakor lesz a központi
temető halottas házából. Az elhunytban Konkoly
Thege Sándor országgyülési képviselő testvérbátyját
gyászolja.

— A német csiszár családi élete. A minden-
felé népszerü német császár családi élete iránt olyan
nagy az érdeklödés a közönség körében, hogy a
berlini lapok alig győzik a kíváncsiságot kielégiteni.
Folyvást tudnak ujabb bizalmas részleteket közölni
arról a ritka, harmonikus életmódról, amelyet a
fiatal császár á családjával folytat. A császár nagyon
szereti a feleségét s mindenben egyetért vele.
Kivévén talán egy dologban, amelyben a csá-
szárnénak megvannak a maga külön nézetei. Ez
a toilette-kérdés. A császár szereti az uj divatokat,

a császárné pedig az egyszerüséget. Hiábavaló a
császár szelid gúnyolódása, a takarékos császárné
ebben az egy pontban nem enged. A nagy fogadó-
és estély-öltözékeket kivéve, minden ruháját, ugy a
magáét, mint a gyermekeiét, otthon csináltatja egy
ahhoz értő udvarhölgyének a felügyelete alatt
Ha egy ruha kiment a divatból, a takarékos
feleség nem rendel ujat, hanem átalakíttatja
a régit, ujra drappiroztatja és garniroztatja,
szabómünyelven szólva. Igy aztán a császárné
szép pénzt takarít meg. Az első reggelit nyolcz órai-
kor a császári pár együtt költi el. Rendesen teát
isznak s néhány süteményt esznek hozzá. A dejeunert
egy órakor tálalják, erre már nyolcz-tiz bizalmas
ember hivatalos. Este az ebédre állandóan na-
gyobb társaság van meghiva. Ebéd után egyik vagy
másik szalonban zenélnek. A császárné kitünően
zongorázik s néha Vilmos császár énekét kiséri. A
császárnak szép baritonhangja van, de csak akkor
énekel, ba vagy a felesége, vagy az öcscse, Henrik
herczeg kiséri zongorán. Maga Henrik herczeg pom-
pásan hegedül s igy a zenei elvezeteket is házilag
állitja elő a takarékos császári menage.

— Az „EMKE". Az idei közgyülés óta az
„EMKE" választmánya gróf Béldi Ákos elnöklete
alatt ma délután tartotta első ülését a városházán.
Az ülésen közel száz ügy került tárgyalás alá, me-
lyeket nagy részben Sándor József főtitkár referált.
Számos segélyt szavaztak meg ez alkalommal. A
fiókválasztmányokhoz lelkes felhivást intéznek ujjá-
szervezésök ügyében. Az ülés késő este nagy érdek-
lődés mellett ért véget.

— Égi Jel. Gyönyörü égi jelenséget láttak a
napokban az ungváriak. Egy jókora labdanagyságu,
narancsszínű tűzgömb jelent meg az égen, ugy to-
ronymagasságban. A tűzes golyó lassan nyugat felé
haladt, hosszu égő sávot hagyva maga után. Az ég
alján aztán hirtelen fölrobbant és violaszinüre
vált három gömbre oszlott, melyek apránkint el-
eltüntek.

— Csók a Jégen. A városligeti nagy jégpályán
a minap beszakadt a jég s néhány korcsolyázó
belepottyant a jeges vizbe. Egyéb baj szerencsére
nem történt. A rendőrség kutatta a baleset okát
s konstatálta, hogy a jégszakadás a tónak azon a
szakaszán történt, ahol a vajdahunyadi vár áll,
amelynek tövében állitólag meleg források (!) fa-
kadnak. A tónak ezen a részén mindig gyenge
a jég s azért ott rendesen el is van kerítve.
Egy vidám irányzatu kőnyomatos tudósitó más
okát adja a jégszakadásnak. Ő is azt konstatálja,
hogy a baleset idejében ezen a vidéken meleg for-
rások fakadtak, csakhogy nem a tóban, hanem egy
korcsolyázó ifju levente hő szivében, aki egy vele
korcsolyázó hölgyet mindenáron meg akart csókolni.
A fiatal hölgy azonban kedvezőtlenül intézte el az
ifju ember előterjesztését s mikor az nem akart tá-
gítani, oly erősen lökte el magától, hogy mind a
ketten a jégre estek s a hideg pánczél, nem bírván
el ennyi érzelmet, bánatában megszakadt. Talán
nem volna czélszerütlen ezen az idilli helyen táb-
lát fölállítani, azzal a fölirással, hogy:

— Itt, e helyen tilos a csók. Pályázók kéret-
nek előbb a mamával beszórni.

— Meghalt az esküvőn. Szomoru eset történt
Kőrös-Tarcsán egy esküvön. Petneházy Gábor a
fiát és a leányát egyszerre házasította ki. A kettős
esküvőn nagy násznép vett részt s mindenki gratu-
lált a boldog örömapának. Alig hogy azonban ki-
mentek a templomból, Petneházy Gábor hirtelen
összeesett és meghalt.

— Maffia. A szicziliai titkos szövetség, a rém-
séges Maffia, már megint felütötte a fejét Paler-
móban. Eddig 46 veszélyes embert fogtak el s ezek
közt van a Maffia egyik főembere is, egy palermói
nagykereskedő és az olasz koronarend lovagja.
A gyalázatos társaság évek óta tengersok zsarolást,
emberszöktetést, pénzhamisitást és gyilkosságot köve-
tett el. A társaságot egy gyermek vallomása alapján ke-
ritettek kézre, aki látta, amint egy városbeli korcsmárost
a maffia tagjai elevenen elástak. Ezen a nyomon
indulva, mög négy más elevenen eltemetett ember
holttestét is megtaláltak, akiket a maffia árulás
miatt itélt halálra. Csak nemrég történt, hogy a
maffia tagjai elloptak Withenker angol milliomos



4 , oldal. — Budapesti 1897. ORSZÁGOS HIRLAP Hétfő, deczember 13.

lányát, akit aztán néhány óra mulva, mikor a két-
ségbeesett apa a 100,000 frank váltságdíjat kifizette,
szabadon bocsájtottak. A letartóztatott gonosztevők
mindegyikénél nagy összeg pénzt találtak.

— Önérzetes csordás. Az ifju csordásból, a
természet rendje szerint, idővel vén csordás lesz.
Ezt a szigoru törvényt még novelláris uton sem le-
het módosítani. Minden épeszű csordás aláveti ma-
gát ennek az igazságnak, egyedül Bodnár Ignácz,
a dormándi kanász nem tudott belenyugodni a vál-
tozhatatlan ba. Hatvan évig őrizte Dormánd község
disznait s kivívta az elsö csordás nevet. Kilenczven
esztendős lett, mire arra a tapasztalatra jutott, hogy
a fiatal koczák, sőt még a korosabb emsék és ár-
tányok is jobban győzik a koczogást, mint az ő vén
lábai. Feltámadt benne a sértett önérzet s belenyult
a természet rendjébe: felakasztotta magát. Mire
észrevették az öreg ember elkeseredett tettét, már
halott volt.

— Aki miniszter akar lenni. Ebben a provi-
zóriumos, obstrukcziós világban ritka ember vágyik
a piros bársonyszékre. Temesváry Pál kunágotai
földbirtokost mégis ez a vágy kergette az őrületbe.
Derék, jókedvü uriember volt, aki élénk részt vett
a környék társadalmi mozgalmaiban. A földbirtoko-
son most kitört az elmebaj. Már régebben észre-
vették, hogy viselkedése különös. Legutóbb egy tár-
sasággal alkuban volt, hogy birtokát eladja. Mindig
csak ez a birtokeladás motoszkált benne s mindig
uj meg uj fellételeken gondolkozott és uj meg uj
módositásokat kötött ki. A napokban Aradon volt;
összevásárolt vagy ezer forint ára ruhaneműt, két-
száz vég vásznat és nagy mennyiségü dohány-külön-
legességet. Azután fixa ideája lett. Egyre azt haj-
togatta ;

— Képviselö leszek . . . Igen, fölléptetem
magam. Megválasztatom magam . . . Aztán minisz-
ter l e szek. Miniszter. Miért ne lehetnék képviselö,
aztán miniszter . . .

A szerencsétlen embert felszállitották a fővárosi
Schwartzer-féle gyógyintézetbe.

— Megszökött diák. Freese Henrik, berlini
születésül 17 éves gimnáziumi tanuló, apja pénzes
szekrényéből 900 márkát kivett s megszökött a szülői
házból. Minthogy ugy gondolják, hogy Budapest
felé utazott, a berlini rendőrség elküldte a köröző-
levelet a budapesti rendőrséghez. Ebtől kitünik,
hogy a megszökött diák magas, szőke, kékszemü és
csak németül beszél. Különös ismertető jele az, hogy
előre hajolva jár. Megszomorodott szülői 300 márkát
fizetnek annak, aki az eltévelyedett fiu nyomára
vezeti a rendőrséget.

— A hibás mult. A mult napokban Nagy-
Kanizsán letelepedett egy Szarvas József nevü czi-
gány élettársával, Kolompár Sulugya Annával. Polgári
életet akartak élni, de a csendőrség, amely elő-
szeretettel keresgél a multak emlékeiben, csakhamar
kideritette, hogy Szarvas József multját sötét foltok
tarkítják. Rábizonyítottak tizenegy rendbeli bűncse-
lekményt s még azt is, hogy nem Szarvas József-
nek, hanem Sárközi Józsefnek hivják. Ennek követ-
keztében letartóztatták s átadták őt a biróságnak,

— Fiatal gyujtogató. Az elmult napokban
Szegzárdon és környékén több tüzeset volt, ami
felkeltette a gyanut, hogy a tüzet gyujtogatók okoz-
zák. A csendőrség kutatni kezdett és a napokban
sikerült is a faddi csendőr-örsparancsnoknak, Né-
meth Gábornak, egy csavargó suhanczot letartóz-
tatni, aki bevallotta, hogy Báttaszéken, Szegzárdon
és Duna-Szent-Györgyön a tüzeket ő gyujtotta. Az,
ugy látszik, terhelt elméjü fiatal gonosztevőt a szeg-
zárdi királyi ügyészség börtönébe csukták,

— Rablók betörése. Homok ungmegyei köz-
ségben 9-ikére virradó éjjel három ember tört be
Vialkovics Samu földbirtokos házába. A konyhá-

ban alvó cselédet elnémították, aztán berontottak a
gazda szobájába, megkötözték, betömték a száját és
véresre verték. A rablók fölszedtek azután minden
megmozdítható tárgyat és 480 forint készpénzt, meg
értékpapírokat. Az eszméletlen állapotban lévő föld'
birtokosra csak másnap reggel akadtak rá a szom-
szédok. A tetteseket még nem ismerik.

— A pálinka. A munkás ember szombaton
kikapja a heti bérét s azt vagy haza viszi, vagy
nem. Az utóbbi esetben rendszerint korcsmába és
pálinkamérésbe megy a pénze. A józan munkás
haza viszi a pénzt, a könnyelmü fajta pedig a regale-

bérlőt gazdagítja vele. A pálinka rossz tanácsadó s
verekedésre biztatja az embert. Ennek következtében
szombaton éjjel van a rendőrségnek a legtöbb dolga
verekedő részeg emberekkel. A mult szombaton is
egész sereg ilyen eset történt a melyek közül a két leg-
sulyosabb Gábori Jánossal és Schild Zsigmonddal
esett meg. Gábori Jánost pálinkás társai ugy összeszur-
kálták, hogy holtra válva kellett a kórházba vinni
Schild Zsigmond Gizella-uti korcsmárost meg ugy
elverték részeg vendégei, hogy eszméletlenül terül
el a földön. A verekedőket a rendőrség elfogta.

— Halálos végü tornázás. A csiksomlyói fő-
gimnázium egyik első osztályos növendéke, Kovács
Sándor, e hónap 7-én délelőtt az órák közé eső
szünet alatt a tornatérre ment s a nyújtón külön-
böző gyakorlatokat végzett. A szünet után az órára
hivó csengettyű megszólalt s Kovács Sándor a
nagy sietségben oly szerencsétlenül esett le a nyújtó-
ról, hogy agyrázkódást szenvedett. Azonnal orvos
kezelés alá vették s még aznap haza szállitották szü-
lőihez Csikborzsovába. A szerencsétlenül járt tanuló
két napi szenvedés után meghalt.

— Előadás a Röntgen sugarakról. dr. Kiss Ká-
roly az üvegtechnikai intézet igazgatója, tegnap
érdekes előadást tartott a kémiai intézet nagy ter-
mében a Röntgen sugarakról és azoknak alkalma-
zásáról. Bemutatta, miképen lehet néhány másod-

percz alatt éles Röntgen-fotográfiákat késziteni.
Száznál több érdekes fotográfia bemutatása után

különféle testeket világitott által Röntgen-sugárral.
Igy egy ezer lapos könyvön keresztül a mögéje
tartott kulcs képét tisztán kivehette a néző közön-
ség. Dr. Kiss Károly 18-án egy második előadást is
tart a Röntgen-sugaraknak az orvosi tudomány, to-
vábbá a vám-vizsgálat czéljaira való felhasználásá-
ról, valamint arról is, hogy a jövőben még mi
mindenre lesz alkalmas a bűvös X-sugár.

Napirend.
Naptár: Hétfő, deczember 13. — Róm. kath.

Luezia, — Prot. Lucza. — Görög-orosz (decz. J.)
Nanum. — Zsidó : Kislev 18. — Nap kel : 7 óra 25
percz. — Nyugszik: 3 óra 52 percz. — Hold kel: 8
óra 1 percz este. — Nyugszik: 10 óra l l percz
délelött.

A kereskedelmi miniszter fogad délután 4
órakor.

A pénzügyminiszter fogad délután 4 órától.
A horvát miniszter fogad reggel 8 órától

10 óráig. ..
A főváros közigazgatási bizottságának ülése

10 órakor a régi városházán.
A föváros magánépitési bizottságának ülése

az uj városházán 5 órakor.
A Magyar Tudományos Akadémia III. osz-

tályának ülése d. u. 5 órakor.
A cseh vonósnégyes-társulat hangversenye

a Royal-szállóban esti fél 8 órakor.
Hizott állatvásár III. nap.
Szabiid liczeum. Fekete József elöadása,

a VII. kerületi főgimnáziumban 6 órától 7-ig képzőmüvé-
szeti kérdésekről.

A téli kiállitás a mücsarnokban, nyitva 9 órától
4-ig. Belépő-dij 50 kr.

Népgyülések napja.
Hét helyen volt ma délután a fővárosban

munkásgyülés, mindenütt a mezőgazdasági munká-
sokról szóló törvényjavaslat életbehozása ellen til-
takoztak. Az egyiken két függetlenségi képviselő is
szónokolt.

A gyülésezők a tanácskozás után kivonullak
az Erzsébet-, a Teréz-körutra, az Andrássy-utra, tün-
tetni akartak a földmivelési és a belügyminiszter
ellen és közülök a rendőrök bekísértek hatvan-
nyolcz tüntetőt a főkapitánysági palotába iga-
zolás végett. A részletek ezek:

A korcsmákban.
A legnépesebb gyülés a Józsefvárosban a

vig-utczai Molnár-féle vendéglőben volt délután 3
órakor, Lehettek valami hét-nyolczszázan, Gross-
mann Hugó, Bokányi Dezsö, Czinder Károly
szónokoltak előbb, majd Sima Ferencz és Visontai
Soma országgyülési képviselők, akik Pfeiffer Sándor
szocziáldemokrata-vezető és Székely Béla szerkesztő
kiséretében jöttek a gyülésre.

Sima Ferencz azért jött. hogy meghallgassa,
mit szólnak a gyári munkások a mezőgazdasági
munkásnépről szóló törvényjavaslathoz. Magyaror-
szágot addig nem tarthatja függetlennek, mig az
általános szavazati jogot törvénybe nem igtatják.

Visontai Soma csak megnyugtatta a munká-
sokat afelől, hogy vannak törvényhozók, akik a szó-
ban forgó statáriális törvényjavaslatot nem egyez-
tethetik össze a szabadság cs egyenlőség követelmé-
nyeivel.

Végül megabczugolták Darányit.
A Terézvárosban a felsőerdősori 25. szám

alatt volt a másik nagyobbszabásu gyülés, Itt
Pollák Béla és Stein Ferencz beszéltek. Urs
rendőrtanácsosnak többször közbe kellett ugyan

szórnia, de a tanácskozás hatósági feloszlatás nélkül
oszlott fel.

Az Erzsébetvárosban is volt népgyülés.
Mádi Sándor és Wottiz Jakab szónokolták, hogy
a földmivelési miniszter lesz felelős azért a sok
embervérért, amelyet e törvényjavaslat miatt on-
tanak.

A Ferenczvárosban és a Lipótvárosban
alig jöttek össze néhányan s félórai borozás után
szétoszlottak. Budán a harmadik kerületi föld-
utczában tárgyalták a reformot, a második kerü-
leti munkások pedig a fő-utcza 83. szám alatt
gyülekeztek. Itt annyira heves és izgatott volt a han-
gulat, hogy a rendőrség az értekezletet feloszlatta.

Az utczán,
Az volt a terv, hogy a budaiak is, a pestiek

is az Andrássy-uton találkoznak a gyülések után és
csöndes sétával tüntetnek, azután pedig elmennek
Darányi és Perczel miniszterek lakása elé.

Találkozás azonban nem volt, mert csak a
vig-utczaiak vonultak ki, a többi pedig szétoszlott.

De ez az egy tömeg is okozott elég gondot a
rendőrségnek. Többször megállottak, abczugoltak s
megakasztották a közlekedést.

Előbb a népszínháznál, azután pedig a Teréz-
köruton verődtek össze nagyobb tömegbe, itt azon-
ban nagyobb erőfeszítés nélkül feloszlathatták öket.

Az Andrássy-ut és a Teréz-körut sarkán volt
csak aggasztóbbnak látszó csoportosodás, itt mái-
egész szakasz lovasrendőrre volt szükség, hogy a
lármázó tömeget szétkergessék.

Sebesülés azonban nem történt sehol. Ötven
embert bekísértek az Andrássy-utról, tizennyolczat
pedig az Erzsébet- és Terézkörutról : igazolják kilé-
töket. Közöltük voltak Grossmann és Pfeiffer
munkásvezérek is.

A kihallgatás egész éjjel tartott.
Visontai és Sima közbe is vetették magokat,

bocsássák az előállított tüntetőket szabadon, ez azon-
ban csak reggel következett be. Ekkor is fogva tar-
tottak még néhányat.

SZINHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
* Operaház. Csurgay Adél ma a „Mignon"-

ban énekelt mint vendég. Philine koloratur-szere-
pére vállalkozott és jelentékeny sikert ért el. A fia-
tal magyar énekesnőkről van egy sztereotip bírálat:
az tudniillik, hogy csinos a hangjuk, csak kár, hogy
nem tanultak- meg énekelni. Nos, Csurgay Adél tanult
és tud is énekelni. Amellett külső megjelenése is
szép és finom. Előkelő szinvonalon álló alakitását
ma is a közönség elismerése jutalmazta.

* Uj „Rémkirály." Goethe hires „Erlkönig"-je
első sorban Schubert, aztán Lőwe zenéjével ismere-
tes világszerte. Most Lipcsében egy uj „Rémkirály "
jelent meg, amelynek zenéjét nem kisebb ember
irta, mint — Beethoven. Becher Reinhold opera-
és dalszerző akadt rá a kéziratra, amely különben
a bécsi zenekedvelők egyletének a birtokában van.
A kompoziczió 1810-ben készült és nagy hatásu. A
lódobogás illusztrácziója zseniális és a leányok
éneke végtelenül dallamos. Beethoven nyilván akkor
tette félre a dalt, mikor értesült ról::, hogy Schubert
ugyanennek a versnek a megzenésítésével mily nagy
diadalt aratott.

*Zacconi a vidéken. Zacconi kedden Pozsony-
ban játszik Ibsen „Kisértetei"-ben.

* Két kép Feszty Árpádtól. Feszty Árpád mű-
termében most két nagy történelmi festmény készül.
Az egyiket Komárommegye rendelte meg nála és
tárgya": Árpád győzelme Bánhidán : a másik Bihar-
megye óhajára készült és tárgya Zoltán eljegyzése.
Feszty mindkét festményét januárban külön kiállí-
tásban mutatja be a fővárosi közönségnek.

* Opera Temesvárott. Temesvár városa ta-
nácsa emlékiratban fordul a belügyminiszterhez,
hogy az ottani Ferencz József-szinházban a magyai
nyelvü operai előadásokat állandósítsa és segély-
ben részesitse. Ezzel a temesvári színpadot végleg
meg lehetne magyarosítani, ugy, hogy a német szó
ott nem hangzanék többé. Ma az a helyzet, hogy a
német szintársulat ott müvészi színvonalú előadá-
sokat tart a közönség teljes megelégedésére. Már
most ezt az idegen szinészetet csak ugy lehetne
kiküszöbölni, ha helyette hasonló nívón álló ma-
gyar operai előadásokat nyújtanának a közönség-
nek. Ezért kér a város szubvencziót, és kérelme
mindenesetre komoly figyelmet érdemel. A jövőre az
volna a terv, hogy az operával bővített magyar tár-
sulat októbertől február végéig Temesvárott, már-
cziusban és áprilisban a budai várszínházban (ame-
lyet át lehetne néki engedni) és májustól szeptem-
ber végéig a budai szinkörben játszanék.
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* Suppé második hátrahagyott operettje,
Idáig a „Boccaccio" szerzőjének csak egy hátra-
hagyott müvéről tudtak, a „Modell"-ről, amely elö-
adatva nagy sikert aratott és mely e szezonban
Budapesten is szinre fog kerülni a népszínházban.
Most Suppének egy második posthumus operettjéről
érkezik hir. A mester ugyanis A titkos kép czi-
men egy teljesen bevégzett operettet hagyott hátra,
melynek szövegét Léon és Hell irták. Januárban
mutatják be a Carl-szinházban.

* Kamarazene. A Grünfeld-Bürger vonósnégyes
társulat mai hangversenyén kizárólag Beethoven
müvei szerepeltek. A hárfanégyest és a szeptettet
játszották mérsékelt műgonddal. Takáts Mihály
gyönyörüen énekelte az „An die ferne Geliebte"
czimü dalsorozatot és a zajos tapsokra ráadásul a
„Busslied"-et.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
* A Petőfi-társaság és márczius 15. A Petőfi-

társaság mai ülésén Bartók Lajos alelnök utalt
arra, hogy a jövő évi márczius idusán lesz félszá-
zados évfordulója a szabadsajtó kivívásának. Ez ün-
nepben való lelkes részvétel első sorban a
Petőfi-társaság kötelessége, amelynek zászlójára
a szabadsajtó első bajnokának, Petőfi Sán-
dornak neve van irva cs amelynek jelen-
legi elnöke, Jókai Mór ötven esztendővel ezelőtt
szintén a sajtószabadságért lelkesülő ifjuság élén
küzdött. Ennek a nagy nemzeti ünnepnek a társaság
már a január 6-ikán tartandó nagygyűlésen is ki-
fejezést óhajt adni azzal, hogy az ülés meg-
nyitóját Jókai Mór fogja tartani. A már-
czius tizenötödiki ifjakról: A diszgyülésén
ezenkivül még felolvasnak ifj. Ábrányi Kornél,
Mikszáth Kálmán, Rákosi Viktor, Szász Jenő és
gróf Teleki Géza. — A mai felolvasó ülésen kü-
lönben, amelyen Jókai Mór elnökölt, dr. Hatala
Péter, Margittay Dezső és Pósa Lajos szerepeltek,
az első egy „Kápolnától Isaszeghig" czimü vissza-
emlékezéssel, Margittay novellával, Pósa versekkel
és egy prózában irt költeménynyel, amely utóbbi
arról szólt, hogy miként lett ő gyermekköltővé. E
hónap 23-án a társaság betölt két tagsági helyet;
az egyik idősb Ábrányi Kornélnak tiszteletbeli taggá
való megválasztásával, a másik Helfy Ignácz halálával
üresedett meg. Jelöltekül emlegetik Kenedi Gézát,
Ferenczy Zoltánt és másokat.

FŐVÁROS.
(Az elsö fölebbezés.) A községi választások ellen

való felebbezések sorát az erzsébetvárosi Reform-párt
nyitotta meg. Mindenekelőtt azt kifogásolja a föleb-
bezés, hogy a kerületben ugyanazok vezették a válasz-
tást, ugyanazok szedték be a szavazatokat, akik a
hivatalos-nak nevezett szavazólapon mint Jelöltek
szerepeltek. Igy azután nem volt valami nehéz do-
log az ellenfélnek, a régi polgári pártnak győze-
lemre jutnia, mikor a jelöltek önnönmagokra
gyüjtötték a szavazatokat. Föl vannak ezután név-
szerint sorolva azok az esetek, amelyekben nem-
választókat szavaztattak le választók helyeit.
Megtörtént, hogy az is jelentkezett a szavazásra,
akinek a nevében már leszavazott valaki. Ezt a
bizottság elutasitotta — mert a Reform-párt embere
volt. A legsulyosabb kifogás azonban az, hogy a
kerület tizenkét választott képviselője közül háromnál
inkompatibilitás forog fönn. Az elsö kettő Senyey
Ferencz és Lád Karoly községi iskolaigazgatók. A
föváros nevében megrendeléseket tesznek, tandijakat,
beiratási és más pénzeket kezelnek, szóval, a fővá-
rossal számadási viszonyban vannak. A harmadik
Ehrlich G. Gusztáv kályhás, a főváros kályha-
szállitója, akinek szerződése van a fővárossal bi-
zonyos mennyiségü kályhák szállítására.

(A főváros közgyülése.) Budapest székes fővá-
ros deczember hó 15-én közgyülést tart. A gyülés
főbb tárgyai a következők:

A dunai partok bérének az 1898. évre leendő
megállapitása.

Előterjesztés a Gellérthegyi erőd átvétele
ügyében.

A főváros tulajdonában levő épületek ke-
zelése.

A fővámnál állandó alkalmazásban levö mun-
kásoknak baleset ellen való biztositása iránt beérke-
zett ajánlatok.

A Hungária-körut folytatólagos megnyitása.
Előterjesztés a Ferencz József koronázási jubi-

leum-dij alapítványból a Zenészeti szakból való ösz-
töndíj adományozása iránt.

A Magyar Iskola-Egyesület „Gerlóczy Károly"
alapítványa.

Előmunkálati engedély iránt való kérelme egy
magánvállalkozónak a kábelvasutra vonatkozólag.

Telekbérleti ügyek.
Költségfedezeti kimutatások,
Fölebbezések.
Nyugdíjazások.
(A tisztujítás.) A főváros tisztikarának mandá-

tuma ez év végével lejár; a megüresedő állásokra
való pályázás záros határideje ma déli 12 órakor
lejárt. Erre az időre a következő pályázatok érkez-
tek be.

Jelentkezés utján : a polgármesteri ál-
lásra: Halmos János ez időszerinti polgármester.

A két alpolgármesteri állásra a főpolgár-
mesternél személyesen jelentkeztek a pályázók, de
ezek neveit nyilvánosságra nem hozták.

A tanácsosi állásra a következők pá-
lyáznak: Horváth János tanácsos, Szabó Ká-
roly kerületi előljáró, Rózsavölgyi Antal, Józsa
Mihály, Némedy Jenő, Herein Károly, Eszlári
Sándor, Szily József, Marich Géza tanács-
jegyzők ; Rózsavölgyi Gyula tanácsos, Matuska Ala-
jos tanácsos, Kullmann Lajos tanácsos, Piperkovits
Bátor tanácsjegyző, Vosits Károly tanácsos, Kun
Gyula, Lung György tanácsosok, Földváry Antal, Kál-
lay Jenő. dr. Melly Béla tanácsjegyzők, dr. Vaszilie-
vits János tanácsos, dr. Baintner Ferencz tanács-
jegyző, Viola Imre tanácsos, Hermann Béla kerületi
előljáró, Pohl Ferencz kerületi előljáró, Mátray Jó-
zsef kerületi előljáró, Faller Ferencz főjegyző,
Sacher István, Amtmann Géza tanácsjegyzők.

A tiszti főorvosi állásra : dr. Schermann
Adolf h. tiszti főorvos.

A kerületi orvosi állásra beadatott 57 pályá-
zati kérvény.

A főügyészi állásra : Toldy József tiszti
ügyész, Alkér Emil, Melha Kálmán, Csete Kálmán
és Fülepp Kálmán.

A tiszti ügyészi állásra beadatott l l pályá-
zati kérvény.

A középitési igazgatói állásra: Heuffel
Adolf középitési igazgató, Devecic Del Vecchio Fe-
rencz müszaki-"tanácsos.

A főszámvevői állásra: Lampl Hugó fő-
számvevő.

A főjegyzői állásra: Rózsavölgyi Antal
tanácsjegyző Némedy Jenő, Eszlári Sándor, Marich
Géza, Rényi Dezső, Melly Béla, Baintner Ferencz,
Amtmann Géza tanácsjegyzők és Faller Ferencz
főjegyző pályáztak.

A tanácsjegyzői állásra 70 pályázati kér-
vény érkezett be.

Az árvaszéki elnöki állásra: dr. Sipőcz
László árvaszéki elnök és dr. Pőzel István árvaszéki
elnökhelyettes.

Az árvaszéki elnök-helyettesi állásra
pályáztak négyen.

Az árvaszéki ülnöki állásra pedig hét pá-
lyázat érkezett be.

Iparhatósági megbízottak.
A főváros mind a tiz kerületében, szokatlanul

élénk érdeklődés mellett, ma választották meg az
iparhatósági megbízottakat. Ez a „szokatlanul" szó
itt természetesen nem jelent valami nagyot, csak
legfölebb 100—200 voksolót kerületenkint.

A választások eredményét eddig hét kerületben
hirdették ki. Ezek:

II-ik kerületben.
Rendes tagok : Bauer József, Biserak József,

Nagy István, Lindenbach István, Danczer Ferencz,
Tabermann Gusztáv, Okányi Imre, Stowassér János,
Kubanek Venczel, Baumann Ferencz, Feis Alajos,
Behringer István, Schncllein Antal, Szabó János,
Ascher Antal, Csonka Ignácz, Keresztény István,
Richtarszky Ernő, Lencz Ferencz, Németh Károly
Géza. Póttagok: Birkenhaucr József, Klug
János, Bilan Antal, Miskey Ferencz és Tuli Gyula.

IV. kerületben :
Rendes tagok : Balogh Károly. Blázek

Adolf, Braun Vilmos, Drechsler Ferencz," Dusehkau
Adolf, Farkas István, Fehér János, Friedrich Gyula,
Grünfeld Ármin, Hevek Ede, Hikádi Lajos, Kondor
Bernát, Konta I, Ferencz, Körömi János, Rein János,
Rusznák Sándor, Sághy György, Speray János,
Vértessy Gusztáv és Wehrmann Frigyes. Póttagok :
Bokor J. János, Hinlcrccker Lipót, ""Kriszüos Adolf,.
Maratsek István és Nigrinyi Béla.

V. kerületben :
Rendes tago V: Fodor Béla, Falk Zsigmondy

Fürst Bertalan, Heller Armin. Káldor Simon, Kann

Lajos, Kleinberger Ármin, Kogler János, Kramef
Miksa, Kriszháber Leó, Lang Ignácz, Markus Samu
Mitzky B. Miksa, Pollák M. Miksa, Reich Mór, Sil<
berberg Jozsef, Slezák Nándor, Stahler Hermann,
Schwarcz Illés, Zerkovitz Emil. Póttagok: Bohner
Ödön, Kintzly Gyula, Pick Ede, Pserhofer Samu és
Sárkány Arnold.

VI. kerület.
Rendes tagok: Biermann Gyula, Czettel Dá-

niel, Deutsch F. Károly, Ernyei Lajos, Friedmann
Ignácz, Glaser Fütöp, Gruber Mór, Hoffer Gyula,
Heisler Armin, Kunossy Frigyes, Kádár Lajos, Man-
dics Sándor, Országh Sándor. Riegler József Ede,
Révai Oszkár, Sommer Albert, Steiner Ferencz,
Tausek Ferencz, Weingruber Ignácz, Wenczel József.
Póttagok: Balogh Árpád, Baron Illés, ifj. Hős Fe-
rencz, Kerecz Ferencz és Riha János.

VII. kerületben.
Rendes tagok: Herényi János, Sztankovits

Sándor, Nagy Imre, Sternberg Dezső, Müller Zsig-
mond, Nemes György, Karos Rező, Róna Imre,
Agulár Ede, Weisz Lázár, Hönig Antal, Eisler Dá-
niel, Frisch Ignácz, Bergl József, Rottmann Jakab,
Lichtenstein Sándor, Prisztáca Gyula, Jelinek Nán-
dor, Szabó György, Vaskó József. Póttagok.
Polacsek Jakab, Steiner Jakab, Vind Ignácz, Hol-
lósy Albert és Knöpfler Jakab.

VIII. kerületben :
Rendes tagok: Almásy Jakab, Brawmann

Mór, Brém Ferencz, Goldner Izrael, dr. Grauer Vil-
mos, Gyarmathy Miklós, Homonnay István, Haszler
József, Holzmann Henrik, Innhof Mór, Katona Lajos,
Konnert József, Major Péter, Mehringer Rezső-
Minura Mihály, Tomcsányi Gyula, Tóth Sándor,
Valviosek Béla, Vitéz Róbert és Holndonner Ignácz,
Póttagok. Lissauer Henrik, Fritz János, Gajdosek
Béla, Schwarcz Jakab os Horváth Béla.

IX. kerületben.
Rendes tagok: Breselmayer Gyula, Breitner

Ferencz,, rEbersperger Lajos, Gráf József, Juhász
Lajos, Kp,eitner József, Kója Lajos, Krazsoff János,
Ravefefey János, Sperl Flóris, Toth Dezső, Urban-
csok Pál? Hirsch István, Humayer József, Kenessey
Ernő, Strausz Mór, dr. Heidelberg Tivadar, Sárváry
János,..Metíchar K. János és..Fried Fülöp. Pót'
tagok : Makláry Gyula, Soretz Endre, Hüttner Jenö,
Vaday Gáspár és Faith Mihály.

VIDÉK.
* (Ahol a tanítókat nem fizetik.) Szegzárd-

ról irja tudósitónk: A községi ipárostanoncz-iskolánál
alkalmazott, tanitók már tizenegy hónap óta nem
kaptak fizetést, daczára, hbgy a közigazgatási bizott-
ság elrendelte illetményeik folyósítását. Tehát a
szegzárdi tanitók esete oda módosítja a közmon-
dást, hogy: kevés de — bizonytalan.

* (Szentesi állapotok.) Évtized óta van hábo-
ruság Szentesen az ellenzék és a kormánypárt kö-
zött. Hetekkel ezelőtt is ebből keletkezett az a ki-
nos inczidens, mikor Sima Ferencz és Biró Elek
főmérnök egymást a közgyülésen durván sértegették.
Lakos polgármester akkor a vitatott ügyben nem
engedte a határozat meghozatalát, hanem a köz-
gyülést feloszlatta. Emiatt az ellenzék megtorlásokra
készült, amit azonban egyesek elodáztak. Elfojtani
azonban nem lehetett, mert dr. Lakos a tegnapra
összehivott városi közgyülésen, a multkor is
vitatott ügyben az ellenzék most megtett inditványát
megint nem bocsátotta szavazás alá, azt mondván,
hogy az önálló inditvány, afölött csak a jövő köz-
gyülésen történhetik szavazás. Az ellenzék e miatt
kivonult a közgyülési teremből. Az ellenzék rend-
kivüli közgyülés összehívását fogja kérni, ahol a
polgármester felfüggesztését fogják inditványozni.

* (Szocziális bajok orvoslása.) Csongrád vár-
megye közigazgatási bizottsága saját kebeléből bi-
zottságot küldött ki, hogy adatokat szerezzen az
agrár-szocziális bajok eredetéről cs keresse az or-
voslás módját. Vadnay Andor főispán behatóan fog-
lalkozik ezzel a fontos kérdéssel, az Ő kezdeményezést
az, hogy a bizottság nc csak a munkaadó gazdákat, ha-
nem a munkásokat is hallgassa meg. Az ö vezetése alatt
folyik az értekezlet és eddig is már igen becses
anyag került össze. Megállapitható, hogy a szegődött
munkások évi átlagos keresete, élelemmel együtt 260—
280 forint; a kézi napszámból élő munkások pedig
200—215 forintot kereshetnek. De még ehhez sem
juthat mindenki, mert majdnem fele a munkások-
nak télen semmit sem kereshet, négy hónapon
át igy a készet eszi, egy harmadrésze pedig a
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tavaszi és őszi munkálatok ideje alatt szintén
nem jut keresethez. Ez a legfőbb forrása az agrár-
szocziálizmusnak, a többi kívánságok mind ebből
nőnek ki. A bizottság azonban arról is meggyőző-
dést szerez, hogy a gazdaosztály és a birtokosság
nagyobb munkabéreket nem adhat. A kormánynak
kell tehát utat és módot keresni, hogy a munkások
keresethez jussanak.

* (Uj egyházmegyei felügyelők.) A tiszavidéki
ágostai evangélikus egyházmegye felügyelőjévé Mesko
László országgyülési képviselőt és főesperessé Ma-
terai Lajost választotta meg.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Az államfogház „mártírjai". Lucaciu és

társai mártiromsága óta nem került össze annyi
„mártír" a szegedi államfogházban, mint most. Né-
gyen vannak a szenvedők, mindegyike a magyar
állam ellen való izgatásért tüzte föl azt a töviskoszorut,
melyet oly könnyü elviselni. A legujabb mártírok a kö-
vetkezők: Fogarasán János Tür község dászkálja.
Mikor bejött a fogházba, egy szót sem tudott ma-
gyarul, ma már — ugy, a hogy — töri a magyar
szót. A másik mártír Krecsun János tanitó. Nyolcz
hónapra van elítélve. Simin János még csak fiatalka
theológus, de már nagy mártír. Négy hónapot
kapott. Tegnap vitték be a fogházba a negyedik izgatót,
Robinovics György pópát Szörénymegyéböl. Ez meg
hat hónapig lesz a szegedi börtön lakója. Volna
még egy mártir a fogságban, de ez már nem az
oláhokhoz tartozik. Grossmann Dávidnak hivják
és szoczialista izgató. A társaság jó békességben
és eleven kedvvel morzsolgatja le a „mártiromság"
napjait, amelyek meghozzák nekik a glóriát — odaát
Bakarestben.

= Mire gondol egy halálra itélt ? Megirtuk.
hogy amikor Hradil Alfonz a halálos itélet kihir-
detése után visszament a fogházba, utjában egy
eldobott szivarvéget vett észre. Lehajolt érte, gon-
dosan leverte a hamuját és bekapta. Az egyik fog-
házőr rárivallt:

— Köpöd ki mindjárt azt a bagót?
A rablógyilkos végignézett a fogházőrön, na-

gyot nyelt, mintha az egész szivarvéget elnyelte
volna és ugy adta meg a választ az ö tót dia-
lektusával.

— Tessék hagyni! Ugyis felakasztják!
Ez az érv hatott. A fogház szabályzata külön-

ben sem tiltja a fogházon kivül a bagózást. '
Mikor aztán bevezettek a felügyelőséghez,

előbb az őrség szobájában kellett várakoznia.
— No Hradil — szólitja meg a másik őr —

magának ugyan vége lesz! Felakasztják!
Hradilt ez a kedélyes figyelmeztetés sem

hozta ki czinizmusából. — Sok viz lemegyen addig
a Dunába t

Ezzel pedig valószinüleg nem az igazságszol-
gáltatás lassúságára, czélzott, hanem arra gondolt,
hogy vannak még felsőbb fórumok is. Nem bizonyos,
hogy felakasztják.

Aztán szótlanul állt egyideig. Nekitámaszko-
dott a falnak, és irigykedve nézett arra a fogház-
Őrre, aki épen azzal foglalkozott, hogy teletömte a
pipáját jóféle kapadohánynyal.

Hej haj ! Hová tüntek azok a szép idők, ami-
kor még ő is pipázhatott!

A fogházőr megértette. Rágyujtott és oda
fujta a füstöt Hradil orra alá. Hadd élvezzen a nyo-
morult !

A néma csöndet egyszerre Hradil törte meg.
Oda szólt a pöfékelö fogházőrhöz :

— Instálok szépen: hozták az ujságok az
én képemet?

Erre a kérdésre már nem kapott feleletet. Meg-
szólalt a villamos csengő, és Hradilt bevezették a
fogházfelügyelő elé.

- A „Fortuna" részvénytársaság bünperében
megakadt és heteken át szünetelt a vizsgálat, ami-
nek az volt az oka, hogy Balonyi Imre birót, aki
a vizsgálatot vezette, kinevezték a királyi táblához.
A törvényszék elnöke most Oláh Andrást, a nem-
rég kinevezett uj vizsgálóbírót bizta meg a vizsgálat
folytatásával.

SPORT.
+ Udvari vadászat. Frigyes főherczeg raj-

kai vadászterületén tegnap nagyszámu vendég
résztvevőse mellett kiválóan sikerült hajtóvadászat
volt. A vadászaton nagyrészt pozsonyi meghívottak
vettek részt, köztük a Csáky grófok, Steiniger
vezérőrnagy, báró Schöll szárnysegéd és lovag
Wittmann. A dus zsákmányból Frigyes főherczeg
egymaga majdnem 200 nyulat és egy tuczat foglyot
lőtt, ami tekintve, hogy a vadászat csak egy napig
tartott, bizonyára fényes eredmény.

+ A „Nemzeti Tornaegylet" disztornázása.
Rendkivül nagyszámú és előkelö közönség jelenlé-
tében tartotta tegnap a Nemzeti Tornaegylet ren-
des évi disztornázását. Ott voltak többek között:
dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter, dr. Berzeviczy Albert, az egylet elnöke,
Zsilinszky Mihály államtitkár, Gerenday György,
a M. A. C. alelnöke, Kun Gyula tanácsos.
Szabó István képviselő. Hetven tornász vett részt
az ünnepélyen. A buzogányokkal végzett szabad
gyakorlat után, melyet Maurer János müvezető ve-
zényelt, csapattornázás következett. Ezután verseny
volt a korláton magas és távol ugrással. Első győz-
tes Weisz Ede, második Totis Lajos. Ezt követték
a mintacsapatok mutatványai és különféle gyakorla-
tok. Befejezésül dr. Berzeviczy Albert buzdító be-
szédet intézve, babérkoszorut adott át a győzteseknek.

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. A pénzügyminiszter Schnell Já-

nos pécsi királyi adótisztet a muraszombati adóhivatal-
hoz adóellenőrré, Kupi Jenő dijtalan számgyakornok-
jelöltet a pénzügyminisztériumhoz dijtalan számgyakor-
nokká, a vallás- és közoktatásügyi miniszter Vá-
rady Etelka hódmező-vásárhelyi állami polgári leány-
Sróth Péter zay-ugróczi állami felső nép-, Ger-
gics Erzsébet munkácsi állami polgári leány-,
Günz Gábor paksi álllami polgári fiu-, Kasselik
Emilia nagy-enyedi állami polgári leány-, Jókai
Endre moóri állami polgári fiu-, Schwarz Mór
homonnai államilag segélyezett községi polgári fiu-,
Haug Gyula késmárki, Ján Mátyás hatvani, Brandl
Róbert szemezi. Ábrahám Gyula titeli és Cseh Gusz-
táv miskolczi állami polgári fiu-iskolai segédtanítókat,
illetve segédtanitónöket ugyanazon iskolákhoz a X. fize-
tési osztály harmadik fokozatába rendes tanítókká,
illetve tanítónőkké nevezte ki

Pályázatok. A varasdi pénzügyigazgatóságnál két
pénzügyi fogalmazói és egy pénzügyi fogalmazói, a
veszprémi adóhivatalnál adóhivatali tiszti, a nagy-
kikindai törvényszéknél magyar-szerb, magyar hor-
vát, a nagyszentmiklósi járásbiróságnál magyar-
német, magyar-bolgár, magyar-román, a zsombolyai
járásbiróságnál magyar-román, magyar-szerb, a kisuj-
szállási járásbiróságnál irnoki, a debreczeni itélö táblá-
nál III. osztályu hivatalszolgai, a pécsi pénzügyigazga-
tóságnál számgyakornoki, a pécsi adóhivatalnál adó-
tiszti, a karczagi járásbiróságnál aljegyzői állás van
üresedésben.

KÖZGAZDASÁG.
A budapesti értéktőzsde, deczember 12. A mai

vasárnapi magánforgalomban csekély üzlet mellett
az irányzat nyugodt volt. Köttetett: Osztrák hitel-
részvény 351.90—352.10, Osztrák-magyar államvasu-
tak 334.25. Zárlatkor maradt osztrák hitelrészvény
352.— forinton.

Felolvasások a párisi világkiállításról. Az
1900-ik évi párisi nemzetközi kiállitásról egy-
szerre két helyen is tartottak felolvasást; egyi-
ket Lukács Béla kormánybiztos tartotta Sze-
geden a kereskedelmi és iparkamarában. Ki-
séretében volt Lantier Jenő, a „Temps" szer-
kesztője is. Lukács Béla egy óra hosszáig tartó
tanulságos beszédében buzdította a szegedieket, hogy
a kiállításban részt vegyenek.

Kállay főispán ezután bemutatta a kormány-
biztosnak a hölgyeket és a notabilitásokat. Lukács
Béla később megtekintette a háziipar-csarnokot és
megmagyarázta Lantier-nak a magyar háziipar fon-
tosságát. A társaság azután megtekintette a kultúr-
palotát, ahol Reisner János igazgató kalauzolta a
vendégeket, majd az államvasutak tápintézetét, éjjel
pedig kíséretével együtt visszautazott Budapestre.

Mig Lukács Béla Szegeden olvasott fel, addig
dr. Földessy a kormánybiztosság titkára Kassán nép-
szerűsítette a kiállitást. A rendkivül tanulságos felol-
vasást nagy és előkelö közönség hallgatta végig,
melynek soraiban ott voltak Bubics Zsigmond püs-
pök, Péchy főispán, Fábián alispán stb. Földessy
előadása lelkes visszhangra talált és végezetül meleg
ováczióban részesitették őt, mig Fábián alispán szép
beszédben köszönte meg a tanulságos elöadást.

A magyar közgazdasági társaság igazgató-vá-
lasztmánya tegnap este Láng Lajos v. b. t. t. elnök-
lete alatt ülést tartott. Dr. Halász Sándor társulati
igazgató bejelenti az uj tagokat s a könyvtár ré-
szére beérkezett adományokat; jelenti továbbá, hogy
e hónap 15-én a társaság helyiségében dr. Farkas
Jenő országos közegészségügyi főfelügyelő előadást
fog tartam a familister - intézményről. Szmolényi
Nándor pedig a jövő hó folyamán „Magyarország
közjótékonyságáról."

Ipar és kereskedelem.
Az omnibusztársaság felszámolása. A felszá-

molók közzéteszik, hogy a még függőben volt
ügyek befejeztettek, miért is a 15 forint részvényen-
kinti törlesztési összeg helyett 15 forint 28 kraj-
czár fog a részvények teljes kifizetésére fordittatni.
A részvények tehát nem fognak lebélyegeztetni, ha-
nem a kifizetés alkalmával végleg bevonatni.

Országos iparegyesület. Az orsz. iparegyesület
összes szakosztályai deczember 14-én és 16-án együt-
tes ülést tartanak az egyesület helyiségében. Ked-
den, deczember hó 14-én dr. Kovács Gyula, a ke-
reskedelmi muzeum aligazgatója tart előadást A
magyar háziipar törzskönyvéről; Csütörtökön
deczember 16-án pedig dr. Andor Endre miniszteri
fogalmazó a városi munkaközvetítési intéze-
tekről.

Csődmegszüntetések. Az ifju Schwartz A.
budapesti czég elleni csőd vagyonhiány miatt meg-
szünt. — A Weiszfeiler testvérek budapesti czég
elleni csőd megszünt.

Csődnyitás. Frankl Bertalan budapesti be-
jegyzett czég szállodatulajdonos ellen a budapesti
kereskedelmi és váltótörvényszék részéről. Csődbiz-
tos dr. Szaffka Dénes. Tömeggondnok dr. Győri
István. Bejelentési határidő 1898. január l l . Felszá-
molási tárgyalás 1898. február 10.

Közlekedés.
Az államvasutak bevételei. A magyar királyi

államvasutak igazgatósága deczember 4-én ujabban
800.000 frtot szállitott be az állampénztárba, mint
pénztári felesleget. Az évi egész beszállítás összege
eddigi 17.800.00 frtot tesz ki.

Hajójáratok megszüntetése. A magyar folyam-
és tengerhajózási társaság igazgatósága közhirré
teszi, hogy az Al-Dunán Turn-Severin és Galatz kö-
zött fentartott rendes hajójáratokat az előrehaladott
évadra való tekintettel e hónap 15-én megszün-
teti, ugy, hogy az utolsó lefelémenet Turnáról,
valamint az utolsó felfelémenet Galatzról e hónap
15-én lesz.

Kereskedelmi czégjegyzések.
Uj czégek.

Budapesti törvényszék. The Continental Bodega
Company, bizomány raktár,
borkereskedő Budapest.

. . Schwarcz J. Gyula, rőfös-
és divatáru kereskedő Bu-
dapest.

. . Bock Mór, fakereskedő Rá-
kospalota.
Ifj. Strul Pászkel, vegyes-
kereskedő Gyergyó-Tő/gyes.
Hirschfeld Mór, lisztkeres-
kedö Kolozsvár.
Möller Géza, sütőipar Szol-
nok.
Farkas és Faragó, lakatos
üzlet Budapest.

9 „ Frankl A. és Társa bútor-
kereskedők Budapest.

, m Frankl és Werner, könyv*
kötő ipar Budapest.

m » Krausz Lipót és Társa,
férfiruhakereskedők Buda-
pest.

Csikszeredai , Polóczky István és Társa,
kereskedők Csíkszereda.

Czégiörlések.
Budapesti „ Kálmán Sándor, Budapest*

n » Schwarcz Testvérek, Bu~
dapest.

, , Frühauf Lipót, Budapest.
s s Breuner Henrik, Buda-

pest.
Nyitrai , Schüchtancz József, Pr/-

vigye.
Szegzárdi , Engel Nándor, Duna,-Föld*

vár.
Rózsahegyi w Saly Spiegel. Trsztena.

Czégváltozások.
Kolozsvári m Weisz Ignácz, Kolozsvár.

Beregi Zsigmond tízégprezetö
jogosultsága megszünik.

Budapesti , Budapest-Lajosmizse he-
Jyiérdekü vasut r. t. Freund
Vilmos és Eigel Nándor czég*
jegyzése megszünt.

Csikszeredai „

Kolozsvári törvényszék

Szolnoki „

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

REGÉNYE. (24)

A végrendelet megtalálása elött nehéz
gondok közt azt tervezte, hogy az erdőségeket,
apái büszkeségét, eladásra kinálja s elkótyave-
tyéli, ha máskép nem lehet. Most hamar letett
erröl a gondolatról. Mert a legjobb esetben is,
ba az eladás olyan simán menne, ahogy ő
óhajtja, akkor is hónapok telnek bele, mig az
elsö készpénzt a kezébe kapja. Azonfelül kü-
szöbön van a tél, a kemény, keleti porosz tél,
amely a szabadban való munkás életet áprilisig
teljesen lehetetlenné teszi. — Ebben az eszten-
dőben tehát már gondolni se lehet szántásra,
vetésre. — Minek tehát az áldozat, mikor rövid
ideig való türelemmel — csak hetekről lehetett
szó — minden elkerülhető lesz ?

Ha április elsején fölveszi az örökét, s
aztán tele zsebbel nekiindul béreseket szegőd-
tetni, akkor május derekán már javában folyik
a mezei munka, s talán még valami termésre
is lehet kilátása.

De addig — de addig!
Hogy tudja majd a szürke téli napok

puszta egyformaságát tompa semmittevéssel
eltölteni, mig a munka ég a körme alatt ?

Hogy tudja majd elviselni, hogy a
kedves közelében legyen éjjel-nappal — s
nincs reménye, hogy hozzá fordulhasson azzal
a kérdéssel, azzal a nagy, életbevágó kérdés-
sel, amelytől boldogsága és élete függött? —
Ki fog-e tartani? Meg fog-e bocsátani? El
fogja-e zárni a szivét, hogy a gyülölségnek
a környezetéből kiáradó pesties lehelete el ne
mérgezze ?

A székesegyházbeli madonnakép jutott az
eszébe. Vajjon hasonlit-e még hozzá? Ha csak
egy pillanatra is láthatta volna az arczát! A
szeme elött fehér és vörös fény czikázott, lilio-
mok és bazsarózsák, s látott egy fényes ma-
donna-alakot lehajolni, de hogy a kedvese arcza
milyen, arra sehogy se tudott emlékezni.

De mindegy — felhőkbe burkolt, láthatat-
lan védőangyal gyanánt őrködjön léptei fölött,
hogy majdan szerelmével koronázza meg be-
fejezett müvét. — Ez a gondolat lassacskán elal-
tatta a vágyat, hogy viszontláthassa őt. Ha csak
egyetlen szót kaphatott volna tőle, amely hüsé-

gét biztositja, minden kivánsága teljesedésbe
ment volna.

Mindig mélyebbre ásta magát az írások
tömkelegébe, amely annál hatalmasabban nőtt,
minél inkább vágyott a végére érni. Már a
szoba fala mentén a szép nagyanya fejéig értek
a garmadába rakott fakó írások s még mindig
láda- és szekrényszámra állott a maradék a
pinczebolt alatt. Az egész csa,ádi archívumot
összeragadták nagysietve a szükség óráiban
s minden rend nélkül biztonságba hozták.
Most ebből az össze-visszaságból kellett ki-
halászni, ami a gazdaság vezetésére fontos
vagy részben nélkülözhetetlen volt. Igy a
többek közt hiányoztak az összes okiratok a
szabaddá tett parasztokkal való egyezkedések-
ről és a hat árrendezésről. Azok a hiénák oda-
lenn bizonyosan összeraboltak a gazdátlanná
lett birtokból mindent, ami csak kedvökre volt.
Véghetetlen viszálykodások elött állott, s ha nem

akart minden talpalatnyi földért pörösködni,
akkor megdönthetetlen bizonyságokra volt
szüksége.

Ezenfelül leküzdhetetlen irtózattal volt a
hatóságok iránt. — Még előtte állott az a kép,
mikor apját éltében utólszor látta. Akkor a meg-
átkozott ember előtt, aki elég vakmerő volt
igazát keresni, egyszerüen becsukták az ajtó-
kat . . . Persze akkoriban Poroszországban
minden a feje tetejére volt állitva. Az állani
falai inogtak, — a patkányoknak szabad volt
a vásár. — De ki tudja, vajjon annak az apá-
nak a fia kedvesebb fogadásra talál-e ? —

Kibúvót eleget nyujt a törvény, hogy az
ellenszenves embert jogaitól megfoszszák, s
hogy a jóakarat meglesz e kibúvók felhaszná-
lására, az iránt nem kételkedett. — Olyan mé-
lyen beleásta magát az elhagyottság érzésébe,
hogy a rendet és törvényt vad bestiáknak te-
kintette, melyek a felvonó hid elött leselkednek

rá. — A katonai kötelességeire se gondolt
többé. Baumgart hadnagy neve az elesettek
lajstromába való. Minek adjon haszontalan
dolgot a hivatalos uraknak a feltámasztásával ?
— Ugyse köszöni meg senki.

Nem ment ki az eszéből a szentirás
igéje: „Az ő keze pedig legyen mindenek
ellen és mindenek keze ő ellene." Az átok,
melyet hajdan Hágár fia magával hozott az
életbe, nála áldássá fog válni, ezt hitette el
vele a benne élö dacz.

Hetek multak s ő alig vette észre. Nap-
közben folyton papírjai közé temetkezett, es-
ténkint a kert töretlen utain kóválygott, vagy
a romok törmelékei közt bukdácsolt.

Csak egyetlen helyet került aggodalmasan.
Ez a rókaut volt. A szive hevesen dobogott,
ha csak a közelébe került, s gyorsan elsietett
a bozótba, amely eltakarta.

De föltámadt benne egy tompa, kinzó
vágy, hogy szembe lássa a borzalom e helyét,
s ez a vágy többé nem hagyta nyugodni.

Szeptember vége felé volt, egy estén,
amikor visszatérte óta először ragyogott az
égen a tele hold fehér fénye. Nyughatatlanul
járt-kelt a park ösvényein. A fonnyadó haraszt
zörgött a lába alatt s a bokrok közt a borzon-
gató őszi szél járt. Mint fehér állatkák serege
szaladgált előtte a holdvilág és fekete, szag-
gatott falak gyanánt meredt föl előtte a bozót.

Ekkor — sötét dacz fogta el hirtelen, —
leküzdötte a babonás félelmet, amely eddig
féken tartotta, s keresztültört a sűrűségen,
amely az ösvényt védőn eltakarta.

Majdnem egyenesen futott le a meredek
szakadék a folyóig, melynek tükrét a bokrok
szinte egészen elfödték. Halk mormogás és
csobogás hallszott föl hozzá titokzatosan.

Fönn a magasban egy karfán gerenda
nyult ki messzire a levegőben. Egy állvány, a
mely a szakadékba volt beleásva, az tartotta
szilárdan vasrudakon. — Épen olyan gerenda
nyult ki eléje a tulsó parton, de ott egy hatal-
mas tölgyfába volt beékelve s az adott neki tá-
maszt és tartotta egyensúlyban. A középen tiz
vagy tizenkét lábas ür tátongott. Mint két kar, a
mely vágyakozással nyulik egymás felé, de soha
se tudja egy a mást elérni, igy csüngtek innen
és tunlan a gerendák a mélység fölött.

Ha valóban sohase érték volna el egy-
mást, nem történt volna a veszedelem. — De
sohase volt könnyebb dolga a keritőnek. Az
innenső gerendán két deszka feküdt, amelyeket
egy ék segitségével nagyon könnyen át lehetett
tolni. Még karfa is volt, amely most a geren-
dához simult, de amelyet vaskapcsa körül
ellenkező irányba lehetett átcsapni. Pompásan
volt minden megcsinálva, hogy az árulás annál
könnyebben menjen.

Mint az örök gyalázat emléke lebegett az
épitmény feketén és ingatagon a ködösen vil-
logó éjszakába.

A láthatatlan folyó felhangzó csobogása
erősebb lett. Mintha a hullámok ma is föl-
csapnának megbotránkozásukban ama tett
fölött, mely most a halál ölében pihent.

Lassan, mint az álmadozó, lépett a hidra,
alatta mélyen az ezüstös felület, amely fölött
csillámok serege száguldott. S ahogy letekintett,
egy fehér asszonyalakot látott, aki a szoknyá-
ját a czombjai közé szoritotta és térdig vizben
állott. Regina volt, alá a homokpad szélén a
ruhát mosta.

Összeránczolta a szemöldökeit. Hogy még
ott is találkoznia kell vele! — De persze —
igazságtalannak nem szabad lennie, hisz kitért
az utjából, ahol csak tudott s neki valóban
nem lehetett panasza, hogy sokat alkalmatlan-
kodik a leány.

Gondolat nélkül támaszkodott a karfára s
lenézett. A lány nem is sejtette, hogy közelé-
ben van. Mélyen lehajlott a vizbe, a nyaka meg-
feszült s ideges karjával rázta a nedves ruhát,
hogy csak ugy porzottak a ragyogó vizcseppek.
Időről-időre belekezdett abba a kéthangu dalba,
amelyet a sirásáskor hallott töle, de megint
abbahagyta a dalolást, mikor a vizcseppek or-
rába és szájába csaptak.

(Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő: L iposey Ádám.

Amerikai

papir-kasetták.

Amerikai ^

thatókonf/állványok
Képes árjegyzék ingyen is bérmentve.

61ogowski és íársa
az eredeti „REMINGTON-írógépek" és az
eredeti „Edison MIMEOGRAPH" kir. Jog.

eladási telsps

Budapest, V., €rzsébrt-tér 16. sz.
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SZINHÁZAK.
Budapest, hétfő, 1897. deczember 13-án.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ.

Zárva.

NEMZETI SZINHÁZ.
Évi bérlet 220. Havi bérlet 10.

Kaméliás hölgy.
Dráma ö felvonásban. — Irta :
ifj. Dumas Fandnr. Forditotta :

izemére Atilla,
Személyek:

fluval Armand Mihályfi
Bercsényi
Császár
Gabanyi
De/só
Hetényi
Gyenes

P. Márkiig
Vizvári M.
Vizváriná
Keczeri

JjllVill
Riciix darton
Saint Gauduna
Gil uy gróf
Vaiville
ríiiuiliier Margit
Ni

Kezdete / órakor.

VÁRSZINHÁZ.

fíajy fcivlut 31. Havi bérlet 7.

Hunyadi László.
Napy opt-ra 4 szakaszban. Zc-
níjrt K/c tzütto : Eikcl Ferencz.

Szúvc^'it irtíi : Egressy D.

Kez^ote 7 órakor.

NÉPSZINHÁZ.

Kuktakrsasszony.
Éntkes bohózat 3 felvonásban.
Irta Markus JnrítT. — Zcuejút

szerzette Szabados Béla.
V.t'T.(h_'\c 7 órakor.

VIQSZINHAZ.

641. szini. 541. szám

A valéni nász.
Színmü 4 felvonásban. Irták
Ganchofor L. és Brociner M.

Forditotta Kürthy E.
Személyek :

FoTtanat Demeter Gál
Adél, nej>s Hunyadi M.
Jonel, fiók, Góth
Notara Arisztid Gyöngyi
BofdíiD Mihály Bárdi
Zoe, neje R. Rostagai
Pia, leányuk Molnár R.
Gurovi Mátrai
Csuku Pantasi Fcnyvessi
Aldeanu Rónaszéki
I.ydia, neje Cselkd. J.
Nizoríi, képviselő Pécsi
Olesru Tapolczai
Grünspecht, bankár G-yózó
Szanda L. Fái Sz.

Kezdete fél 8 órakor.

MAGYARSZINHÁZ.

A k i k a p ó s
patikárius.

Bohózat 4 felvonásban. Irta Gac
dülot. Forditotta: Heltai Jenő.

Személyek :
Fourapeot
Ferdinánd
Bortinet
Bertinet-né
Paturin
Paüirin-nó
Carjol
Casimir
Labricella
Paulctto

Szilágyi V.
Balla K.
Boross E.
Hettyey A.
Mátray
Sa. Szilassy
rcányi
Ferenczy
Füredy
AranyoBsy

Kezáef-a T írakor.

Ccssék megrendelni
Karácsonyi ajándékai

megválasztása eiőtt

melyet a n g y e n küld mindenének

Révai testvérek
Urodalmi 3ntézet Részvénytá

könyvkereskedése

Budapest, Váczi-u.1. sz.

Legaikatmasabb

ísujívh"
LOW SÁNDOR

órás és ékszerésznél,

Juíspsst, V E , József-körut 81. sz. alatt
kaphatók. ">r

Ugyanott óra- és ékszer-műhely.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve.

Üdvös tanács.
Köhögésnél, rekedtgégnél, a torok és légzési szar
veís. működési zavarainál Egger biztos hatása

Mellpasztillái
veendők. (1 doboz 50 kr. é« 1 frt. Próbadoboz
25 kr.) A gyomor rendetlen működésénél radikális
hatásúnak bizonyulta Egger szóda pasztillai.
(1 doboz 80 kr.) Mindkét szer kapható minden
gyógyszertárban. — Fő és szótkíüdési raktár Ma-

gy&roraifion; <s»)

-gyógyszertar Budapest, Váczi-köruti.

Szinházi műsorok.

Kedd

Szerda

lamzefl Szirti*

A hol
unatkoznak

A velenczei
kalmár

Csütörtök

Péntek

Szombat

A három
testőr

Vár Szlifciz •• Ur. Opartfeáj

Bohémek

A zsidó nő

Benoiton
család

A Cremonai j
hegedüs — j

Coppélia i

Benoiton
család

Vasárnap d.u. Otelló, a ve-
lenczei mór

Este
Benoiton

család

Manón
Lescaut

Sába
királynője

Ttf btaíáz

Coulisset ur

Hivatalos
feleség

Coulisset ur

Coulisset ur

Szőke Katalin

Coulisset ur

Szőke Katalin

M» bttlte

Mária bátyja

Kukta-
kisasszony

Az ördög
mátkája

A varázs-
gyürü

A varázs-
gyürü

Az ingyenélők

A varázs-
gyürü

Eagjtr Szinti;

Mama szeme
Báránykak

Gésák

A kikapós
putikárius

A Késák

Witimdj

A kikapós
patü-.arius

Titok

Mama szeme
A báránykak

„OLYMPIA" magyar mulató
igazgató EORSODY VILMOS, Kerepesi-ut 63.

Nyitva reggel 5 óráig.

Mindennap váiíozatos müsor. Zanello, világhirü contorsionísta. Dn-
boia nífyes, jeles tánexosnök. Holland, kiváló humosista. A hir-
neves Gjurkoyico leány b . l̂ a^-p Marífaka a világ legkisebb

primadonnája. Piooajdi nővérek nemzetközi láiicaosaök..

A kéményseprő egy nevelőintézetben.
kedves nevettető bohóság. Kitünö étkek és italokért kezeskedik.

Szilérd Zsigmond, tulajdonos.

elégzési Intézet
ujonnan átalakitva és naEy°bbitT&. (72

Dr.ZfFFER E.F gleichenbergi fürdőorvos vezetése alatt.

József-körut 10. szám.
sóviz tnrák. Kall.Bsal külön fülkékben. Fenyöfü-belégzés cs pneu-

matikus szét]>orlas2tá j g . eaiít, irrketeqeKnek, Kyitva egész nap.

Á 2

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

Erzsébet-körut 12. sz.
alá (a New-York palotával sreraben) helyeztetett át.

Elsö biztositó intézet
k£i/tozi.£ki szolgálat esetére*

Ö cs. ÉS kir. fensége József főherczeg védnöksége alaft.

tSST Biztositási tőke: 27 millió korona. Tm
Fiu gyermekek legelőnyösebb ellátása
katonai szolgálat költségének fedezése — illetve a nagy-
korúság idejére. Bövebb felvilágositással szivesen b^o'^ál
5) az Igazgatóság.

Budapest, V. ker., Erzsébet-tér 1. sz.

ilá iü
párizsi

Dr. Lejosse-féla

arezbőrfinomitó
és konzerváló

különlegességek
valódi minőségben kapható

Sörök József
gyógyszertárában,

Budapesten,
Király-utcza 12.

és

Andrássy-ut 27. sz.

különösen

Fogak
darabja 2 frt, teljes ogp

sor 40 forint

Prohászka Henrik
fogászati műtermében

VII, erJríly-ütczalS,
Kérem czlmeirre figyelni,

hirdetések
k

SS,
elvétetnek lapunk kiadó*

hivatal át. an,

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

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

ves közremüködése mellett.

A Háztartás főbb rovatai:
Aszalás. — Aquarium. — Aratás. — Baromfi-udvar. — Befőzés. — Bevá-
sárlás. — Családi rovatok, — Cselédeink. — Diszkért. — Divat. — Disznó-
ölés,. — Ebédlő.,— Egészség. — Egyleti élet, — Ékszerek. — Éléskamra.
— Étlapok. — Ételek. (Levesek, levesbevalók, előételek, főzelékek, tés/tasok,
mártások, halak, sültek, sütemények, torták, krémek, fagylaltok.) göS" Éven-
ként e z e r n é l t ö b b r e c z e p f . TSS — Foltozás. — Fürdőszoba. —
Fűtés és világítás. — Gondolatok. — Gyermekszoba. — GyüiuóLbsös. —
Halászat. — Hálószoba. — Hasznos tudnivalók. — Házi ipar és müvészet.
— Házi szerc-k. — Házi vegytan. — Háztartás. — Humor. — Husvét. —
Irány-cziJikek. — Iróasztal. — Irodalom. — Italok. — Jótékonyság. — Ka-
rácson v — Kártékony állatok. — fíedvenczeink. — Kenyérsütés. — Képző-
művészet. — Kertészet. — Kézimunka. — Konyha. — Konyhakert. —
Konyhanyelvészet. — Lábbeli. — Lakás. — Lakomák. — Lovaink. —
Maradékok felhasználása. — Méhes. — Mezőgazdaság. — Mosás és vasalás.
— Nevelésügy. — A nök joga és munkaköre. — Nükröl a nőknek. — Xóp-
szokások. — Pecséttisztitás. — Pincze. — Rejtvények. — Selyemtenyószlés.
— Sertéseink. — Sport. — Szabás és varrás. — Szappanfőzés. — Szarvas
marhák. — Szépirodalom. — Szépség ápolása. — Szinészet. — Szol>;iker
észét. — Szőlőművelés. — Társasélet. — Tejgazdaság. — Vidéki küióule

gességek. — Zene.
A H á z t a r t á s szépirodalmi. részében érdekes rogényfolytatásokat

és elbeszéléseket közöl.
A H á z t a r t á s 16 oldalon, elegáns rózsaszinboritékban minden hó

1-én, 10-én és 2O.án jelenik meg.
A Háztartás apró hirdetéseit HT minden előfizető ingyen~SS

veheti igénybe.

A HÁZTARTÁS előfizetési ára:
Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 5 0 kr.

A HÁZTARTÁS kiadóhivatala:
Budapest, VIII., József-utcza 45.
0 0 T Mutatószámokkal szivesen szolgál a kiadóhivatal I ~ g ^ |

A Háztartás diszes és tartalmas
karácsonyi albumát a deczemberben belépő uj előfizetők Is megkapjak.

Nyomatott a „ORSZÁGOS HIRLAP" betűivel Budaoest, VIII., József-körut 66. szám.


