
ORSZÁGOS HIRLAP
Elöfizetési árak: Föszerkesztö

Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 60 kr.
Egy hónapra 1 frt 20 kr. MIKSZÁTH KÁLMÁN

Egyes szám ára helyben 4 kr., vidéken 6 kr.

Szerkesztöség és Kiadóhivatal:
VIII. kerület, József-körút 65 szám

Megjelenik mindennap, hétfön és ünnep után való napon lt

I. év. Budapest, 1897, hétfö, deczember 20-án. 31. szám.

A szituáczió.
A parlamenti helyzet se nem javult,

se nem romlott a közelebbi napok alatt
— de az a körülmény, hogy nem rom-
lott, ugyszólván javulásnak vehetö, mert
jele annak, hogy az obstrukczió müvelete
nem talált visszhangra az országban és
elszigetelve lett egy kisded csoportra,
ahol személy elleni harczczá kezd át-
változni.

Minthogy azonban a helyzet a körül
forog, hogy fog-e k e l l e n i r e n d e -
l e t e t k i a d n i , v a g y n e m , sem az
Apponyi nagy beszédje, sem a közvéle-
ménynek szigoru szemöldök összevonása
az obstruálókkal szemben — nem vál-
toztat a lényegen, a tények, bekövetke-
zésének valószinüségén — l e g f e l j e b b
a k ö v e t k e z m é n y e k e n s z e l i d i t .
— E kis csoport is elég lesz feltar-
tóztatni a provizórium törvénynyéválását,
ha megmarad makacsul az országra kár-
tékony elhatározása mellett. Annál is in-
kább czélt érhet, mert már csak tizen-
egy nap van hátra az évböl, ebböl
három nap ünnep lesz (tehát szünet),
két nap pedig a förendiházra és a szente-
sitésre szükséges, marad összesen hat
nap. Mindennapra öt-hat szónokot véve,
az obstrukczió külsö látszata nélkül vé-
gezhetik sajnálatos kedvtelésüket.

Ez iránt semmi kétség politikai kö-
rökben s ha mégis hiszik némelyek, hogy
az obstruálók az utolsó napokon egy-
szerre leszerelnek, ez legfeljebb föltevés,
elöérzet, a telepáthiának egy neme, amit
eddig még nem támogatnak alapos meg-
figyelések. Apponyi beszédje egy perczre,
tagadhatatlanul, kedvetlenséget, söt némi
bénultságot okozott az obstruálók tábo-
rában, de ezt hamar kiheverték s kezdenek
most már ahhoz különbözö kommentá-
rokat füzni kompromisszumról, fúzióról,
Apponyi kabinetbelépéséröl.

Sajnos, hogy ha valaki az igazat
megmondja, az már olyan gyanus, mi-
szerint az indokait kezdik keresni.
Apponyit egyedül a hazafiság vezette és
a helyes államférfim érzék.

Ezenkivül is sok mindenféle pletyka,
mondás, kombináczió, nyilatkozat, jóslás
kering — de ezek legfeljebb megzavar-
ják az olvasó látását, nem hogy eligazi-
tanák a kuszáit labirinthusban.

*
Külföldröl, a nemzetközi politikai

konjunktúrák világából, sem jelentenek a
mai nap hirei semmiféle helyzet-vál-
tozást.

Az orosz czár névnapjának ünnep-
lése felöl érkeztek ujabb részletek Szent-
Pétervárról és Szófiából.

Az egymásra böszült ifjucsehek és

cseh radikálisok ma is folytattak kevéssé
épületes ungorkodásukat.

Az oroszok keletázsiai elönyomu-
lása, Port-Artur állitólagos annexiója, kon-
krét értesülés alakjában még ma sincs
megvilágitva. Mindössze egy sereg, többé-
kevésbbé autentikus kommentár igyekszik
az egész uj „keleti kérdést" lehetöleg
békés szinezetben feltüntetni. Ami persze
nem csökkenti az ázsiai hatalmát féltö
Anglia izgatottságát.

POLITIKAI HIREK.
Legfelsöbb kitüntetés. A hivatalos lap

mai száma hozza, a miröl már hirt adtunk,
hogy ö Felsége Münnich Aurél országgyülési
képviselöt, a közügyek terén szerzett érdemei
elismeréseül a Ferencz József-rend közép-
keresztjével tüntette ki.

Szászok exodusa. Nem tüntetö körmenetben,
hanem csak egyenkint csellengve vonulnak ki a sász
képviselök a szabadelvü pártból, követvén a hely-
nevek miatt felzudult választóik szigoru utasitását.
Ismét két kilépöröl szól a hir.

Egy brassói távirat közli, hogy ott a szász-
néppárt barczasági választmánya szombaton délután
ülést tartott és elhatározta, hogy nem küld monstre-
deputácziót a királyhoz a helynevekröl szóló törvény-
javaslat miatt, hanem felszólitja Brenneberg Gyulát,
Brassó város I. választókerületének képviselöjét,
hogy lépjen ki ö is a szabadelvü pártból, ugy a
mint azt a másik két barczasági szász képviselö,
Hincz Ernö és Schmidt Károly már megtette. A zöld
szászok pedig elhatározták, hogy- nyilatkozatot tesz-
nek közzé abban az esetben, ha Brenneberg kilépése
jövö keddig meg nem történik. E nyilatkozat
Brenneberg ellen fog irányulni.

Ennek a meröben jogtalan és törvényt sértö
követi utasitásnak gyors következményét tudatja az
a félhivatalos értesités: hogy Brenneberg Gyula
és Melzer Vilmos országgyülési képviselök bejelen-
tették az országgyülési szabadelvüpárt elnökének,
Podmaniczky Frigyes bárónak, hogy a községi és
egyéb helynevekröl szóló törvényjavaslatnak a kép-
viselöház által történt elfogadása következtében a
szabadelvü pártból kilépnek.

A számviteli törvény végrehajtása. A számvi-
teli törvény végrehajtása ügyében a miniszteriumok
és az állami számvevöszék kiküldöttéiböl alakitott
ankét nyolcz napon át estig folytatott tárgyalásai
alatt megállapitotta azt az utasitást, melylyel az ál-
lami számvitelröl szóló 1897. évi XX. törvényczikk
1898. évi január hó l-jével életbeléptetendö lesz.
Az állami számvivöszék elnöke a terjedelmes mun-
kálatot a miniszterelnökhöz küldötte át.

Valami készül.
A politika berkeiben két nap óta minden

madár csiripolja, hogy valami készül.
Természetes, hogy készül. Mert a politi-

kában még sohasem volt ugy, hogy ne készül-
jön valami. Készül például egy javaslat, azt
csinálja a kormány. Aztán készül ellene a
harcz; azt csinálja a sajtó és az ellenzék. Vé-
gezetül pedig készül a béke és azt már min-
denki csinálja. (Innen van, hogy olykor nem is

tud sikerülni.) Azoknak a madaraknak tehát el
szabad hinni, csakugyan készül valami.

De mi?
A madarak között vannak csacskák, akik

elárulják, hogy mi készül. Csak az a baj, hogy
nincsen köztük valami határozott egyetértés és
ahány a madár, annyifélét lát készülöben. Az
egyik azt a módositást, amelyiknek nyomában
megjöhet a békesség ; a másik valami állam-
csinyt, amelyik egyszerüen keresztülvágja az
összegubanczolt kérdés csomóját; a harmadik
a parlament feloszlatását; a negyedik a fú-
ziót ; az ötödik — de hiszen, akinek füle van,
ugyis meg kellett hallania a kis, csacska mada-
rak csiripolását.

S annyi mindenesetre áll, hogy a kor-
mány valószinüleg nem nézi ölbe tett kezekkel,
mint öröl le az obstrukczió napot nap után a
veszedelmesen alkonyodó hónapból. Valószinüleg
neki is megvannak a maga tervei, a melyekröl
éppen csak az az egy nem bizonyos, hogy a
kormány a csacska madaraknak árulta volna
el elöször. Van neki ilyen czélra egy saját
külön madara s azért jó lesz, ha a tisztelt
közönség békességben megvárja, amig Sturm
Albert szólal meg. Majd megmondja ö, hogy
mi nélkülöz minden alapot és mi az, ami csak-
ugyan készül.

Sturm Albert pedig még nem szólalt
meg. ö azt is kommentár nélkül jelentette,
hogy a miniszterelnök tegnap Bécsbe utazott
Csak az ujságok fonták körül ezt a szimpla
hirt mindenféle tarka virággal. Valami készül
— mondják most még kitartóbb buzgósággal,
és igazuk lehet, mert miniszterelnökök nem
éppen a legégetöbb obstrukczió idején szoktak
kéjutazásra indulni. Ha tehát báró Bánffy
Dezsö ezt a vasárnapi pihenöt arra használta,
hogy Bécsbe ránduljon fel, bizonyosan megvolt
reá a jó oka. Meglehet, hogy ez az ok csak a
delegáczió záróülése (s végre neki azzal is kell
törödnie, nemcsak a Juthék taktikájával), de
meglehet, hogy a szombati tanácskozásokból
valami uj elöterjesztést is vihetett a Fel-
ség elé.

Az eljövendö napok tehát hozhatnak eset-
leg valamit. De azért nem okos dolog hango-
san beszélni róla.

Miért ? Él a Provenceban egy ódon le-
genda a Monte Silence-ról. A pásztor, ha esten-
den hazafelé terelte nyáját s messziröl kékleni
látta a legendás hegyet, gyorsan leszedte jó-
szágairól a csengöket és maga is levetette saruit
Ugy haladt el babonás csöndben a hegy mel-
lett. Mert az a hit élt a nép körében, hogy
amikor a hegy tájékán megtörik a csendet, a
Monte Silence összeomlik és mindent el-
temet.

Ha csakugyan készül valami és békes-
séges férfiak aggódó óvatossággal próbálnak
valami nyugodalmas hajlékot emelni: akkor
hangos szóval és könnyelmü zajongással ne
közeledjék senki. Mert a Monte Silence egy
durva szótól összeömlik és mindent eltemet .
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KÜLFÖLD.
Az oroszok Port Arturban. Az oroszok

foglalásának jelentőségét mérlegelik mindenfelé.
A legmerészebb kombinácziók szerint nem ke-
vesebbről volna szó, mint a nagy kinai biro-
dalomnak a felosztásáról és hogy Port Artur
elfoglalása ehez az első lépés. Oroszország
elfoglalná Kinának északi nagyobb felét és ezzel
egy önálló ázsiai czári birodalmat alapitana, a
jelenlegi ázsiai Oroszországot egészitvén ki és
ide a czári család egyik tagja menne nagy ud-
vartartással a czár helyeteseképen. A déli kisebb,
de gazdagabb részt Japán foglalná el és az
állam sulypontját a szigetországáról a konti-
nensre helyezné. A többi nagyhatalmakat pedig
kisebb területekkel elégitenék ki. Mondanunk
sem kell, hogy ez a kombináczió mennyire
fantasztikus. Annyi azonban tény, hogy az an-
golok, szörnyen idegesek lettek a Port Artur
elfoglalásának a hirére, mivel az Kinának a
kapuja. Valami akczió van is készülőben angol
részröl, amennyiben egy hajóraj már ut-
ban van a Sárga-tenger felé. Hogy a német és
orosz foglalást követni fogja még a fran-
és angolok részéről való foglalása egyes pon-
toknak, az valószinü, mivel a két utóbbinak az
észak felé eső kinai partokon még nincsenek
kikötőik. Az orosz meglepetésnek élesebb jelen-
tősége egyelőre, ugy látszik, csak Japánnal szem-
ben van. Japán ugyanis Wej-haj-wejt tartotta
okkupálva a Kinával való háboruja után, mint
olyan pontot, amely a Petsili-öblön ural-
kodik és ezzel a Peking felé vezető utat
biztositotta magának. Az öbölnek másik
ilyen s t ra teg ia i pontja Port Artur, amely szin-
tén a japániák kezében volt, de amelynek ki-
üritését épen az oroszok követelték akkor. Most,
hogy Port Artur orosz kézben van, Wej-haj-
wej jelentősége, fontossága, és igy a japán
birtoknak a strategiai értéke megszünt. A
jövő fejleményekre való kombináczioknak az
egyenes utja itt keresendő, amenyiben Japán
sokkal energikusabb tengerészeti készülődé-
sek közt van — mint arról a napok-
ban adtunk jelentést — semhogy Kiná-
val szemben szándékáról letegyen. — A
japán diplomáczia azonban azt reméli, —
mint a párisi japán nagykövet egy interjúban
nyilatkozott — hogy a differencziák Oroszor-
szággal barátságosan el lesznek intézhetők
Annyival inkább, mert Kinán nincs mit kimérni.
Eladósodott ország, amelynek semmi jövője
sincs, ahol az 1895-iki háboru óta mitsem felej-
tettek, mit sem tanultak, ahol hazafiság nincs
is az európai beavatkozás elébb-utóbb kikerül-
hetetlen. A mennyei birodalom kormánya tehe-
tetlen mindezen eseményekkel szemben és
egy a kinai partoknak Európa által leendő meg-
kötözése elé nagyobb akadályok nem fognak
gördülni. Gyönge kinai diplomácziai akcziókat
jeleznek mindössze, hogy az európai hatalmak
gátolják meg egymást gonosz szándékaikban

A csehek viszálykodása.
A csehek között, az izgatott napok multával

belsö pártviszályok kiújulnak. Az ifjucsehek és
a radikálisok villongása, hozzá a „cseh-zsidók poli-
tikai egyesülése", meg a cseh szocziáldemokraták
állásfoglalása zavarja a szláv egységet. Mindazon-
által fennen hangoztatják a szlávok szolidaritását a
német nemzeti törekvések ellen és hangsulyozzák,
hogy hajthatatlanok maradnak ugy a Gautsch-, mint
bármely miniszterium iránt, ha bármi kisérletet tesz

cseh nemzet megszorítására.
A vasárnap politikai mozgalmairól alábbi jelen-

Prága, deczember 19.
Az ifju-csehek bizalmi kollégiuma ma az

ó-városban levő városházán értekezletet tar-
tott, melyen több ifju-cseh képviselőházi és
tartománygyülési képviselö vett részt. Az ülésen
a radikálisok szemére vetették az ifju-csehek
pártvezéreinek a párt kudarczát. Dr. Pacak
képviselő iránt rosszalásukat fejezték ki azért,
hogy ő a bizalmi kollégium tudta nélkül
bocsátkozott tárgyalásokba Gautsch minisz-
terelnökkel.

Dr. Herold hosszabb beszédben igazolta
az ifju-cseh párt álláspontját.

Az ülés határozatot hozott, melyben el-
ítéli a cseh szocziáldemokrata képviselők

magatartását és felszólítja az ifju-cseh képvise-
lőket, hogy mindenkor hivek maradjanak a
nimburgi pártprogrammhoz és maradjanak meg
ugy Gautsch kormányával, mint minden kö-
vetkező kormánynyal szemben a cseh nép
postulátumai mellett.

Az ülés végén örömüknek adtak kifeje-
zést, hogy az összes osztrák szlávok szoli-
dárisan összetartanak.

A prágai „cseh-zsidó politikai egye-
sülés," mely eddig az ifju-csehek pártján volt,
most, mivel a legutóbbi exczessusok alkalmá-
val a németek mellett a cseh zsidókat sem
kímélték a fosztogatók, az ifju-csehektől el-
pártolt Egy ma délután tartott ülésen több
szónok azon nézetének adott kifejezést, hogy a
németek és , zsidók ellen inditott mozgalom
élén az ifju-csehek pártjának több előkelő
vezetője állott; dr. Podlipni polgármesternek
pedig nyiltan szemére vetették, hogy ő, ahe-
lyett, hogy erélyesen fellépett volna a foszto-
gatóit ellen, még izgatta őket.

Prága, deczember 19.
Nagy népgyülés volt ma Smichowban is,

amelyen többek közt Bresnowsky és dr. Colinsky
is beszéltek.

Bresnowsky kijelenti, hogy az ifju-csehek
azért pártolták Falkenhayn inditványát, mert az
osztrák parlamentben a képviselők testi biztonsága
volt veszélyeztetve. Beszéde folyamán Pfersche
képviselőt közönséges betörőnek nevezte.

Colinsky azt mondja, hogy az ifju-cseh politiku-
sok Bécsben annyi önmérsékletet tanusitottak,
hogy még a szólásszabadság korlátozását is elfo-
gadták. Az ifju-cseheknek különben — ugymond —
a németek által elrontott politikai masinát
nem kellett volna kijavitaniok. A Magyar-
országgal való kiegyezés nélkül nem jöhet
létre kiegyezés a csehekkel sem. Az autonómiai
pártok őrizzék meg szolidaritásukat s akkor velük
szemben minden kormány tehetetlen lesz. Le-
gyen az egész birodalomban a jelszó :

Adják meg a tartománygyüléseknek régi
jogaikat!

Végül határozati javaslatot fogadtak el, mely-
ben elitélik a prágai eseményeket.

TÁVIRATOK.
Az uj osztrák miniszter.

Bécs, deczember 19. Báró Lőbl lengyel
tárczanélküli miniszter tegnap tette le az esküt
ö Felsége kezébe. Ez alkalommal gróf Aben-
sperg-Traun és báró Gautsch miniszterelnök in-
terveniáltak. Az eskümintát Freiberg osztály-
főnökolvasta fel.

Báró Spaun kitüntetése.
Bécs, deczember 19. Ő Felsége báró Spaun-

nak, a tengerészeti osztály főnökének, a titkos ta-
nácsosi méltóságot adományozta.

A román fölirat.
Bukarest, deczember 19, A szenátus küldött-

sége és elnöksége a miniszterelnök jelenlétében ma
nyujtotta át a királynak a pénteken megállapitott
föliratot. A fölirat egyik szakasza igy hangzik:

A trónörökös sulyos betegsége alatt felsé-
ged szivét elszomoritó aggodalomban élénken
osztozott az egész nemzet, amely nemcsak fel-
séged és a trónörökös személye iránt való
szeretetteljes érzéseiben látja magát érintve,
hanem mert egyidejüleg fenyegetve látta vára-
kozásait és reményeit az állam fejlődésének
és kiépítésének folytatása iránt, amelynek mü-
vét felséged oly nagy kitartással vezette. A
román nép tudja ma, hogy a dinasztia megala-
pítása és megerősitése egyértelmü a haza
nagyságával és biztonságával és ez az oka,
annak, hogy felséged és a felséges uralkodói család
öröme és bánata mindig a nemzet Öröme
és bánata lesz.

A felirat igy végződik :
A kormány és szenátus közt fennálló

kölcsönös bizalom biztos zálogul szolgál arra,
hogy a jelenlegi ülésszak gazdag lesz a köz-
jónak üdvére váló müvekben. Sokáig és bol-
dogul éljen felséged! Éljen ő felsége, kegyes
királynőnk ! Éljen a dinasztia!

A király a következő szavak kiséretében vette
át a feliratot !

Mélyen meghatott e felirat, amelyben a
szenátus oly meleg szavakkal fejezi ki az or-
szág rokonszenvét szeretett unokaöcsém megbe-
tegedése alkalmából. Szivem mélyéből mondok
önöknek köszönetet e magas törvényhozó testület
nyilatkozatának megújításáért. Ez megbecsül-
hetetlen bizonyítéka előttem annak, hogy mily
mélyen bevésődött az egész népbe a dinasz-
tikus érzés. E szeretet és e kölcsönös biza-
lom, amely a haza kiváló férfiainak bölcse-
ségén és a hadsereg erősségén alapszik, ame-
lyet, hogy győzelemre vezettem, büszkesé-
gemre szolgál. Nyugodtan nézhetünk a jövő
elébe és erőinket haszonnal fordithatjuk a
munkára, mert a béke uj korszaka tárult
elénk, amelyet árra kell felhasználnunk, hogy
államunkat mindinkább rendithetetlen és egész-
séges alapokra fektessük. Nem kételkedem,
hogy a kormány és a szenátus közt fennálló
bizalom, amelyről önök engem biztositottak,
nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy ez az
ülésszak lehetőleg üdvére váljék szeretett ha-
zánknak. Teljes szivemből köszönöm Önöknek
az üdvözletet, amelyet a királynőnek, nekem
és családomnak kifejeztek.

A ritka alkalom.
Konstantinápoly, deczember 19. Abból

az alkalomból, hogy a Tesszáliában levő had-
seregnek kifizették egyhavi zsoldját, a szultán
elismerését és üdvözletét adatta át a hadse-
regnek.

A török-görög béke.
Konstantinápoly, deczember 19. Ma dél-

után megtörtént a ratifikált békeszerződések
kicserélése és a jegyzőkönyvek aláirása.

A czár nevenapja.
Pétervár, deczember 19. Miklós czár, a

két czárné és a czári család többi tagjai teg-
nap a télipalota kápolnájában jelen voltak a
czár nevenapja alkalmából tartott ünnepi isten-
tiszteleten. Azután jelen voltak több csapat
tábori miséjén, amelyen Battenberg József her-
czeg és neje is jelen voltak.

Szófia, deczember 19. A szent szinódus teg-
nap Miklós czár nevesapja alkalmából a fővárosi
székesegyházban ünnepélyes Te Deum-ot tartott. Jelen
voltak Ferdinand fejedelem, a kormány tagjai és a
Szófiában egybegyült hadtestparancsnokok. Ezután az
orosz diplomácziai Ügyvivőség disztermében volt te-
deum, amelyen a fejedelem, a fejedelemné és Ború her-
czeg volt jelen. Este Bachmetjev orosz diplomácziai
ügyvivőnél ebéd volt, amelyen megjelent a fejedelmi
pár és Klementina kóburgi herczegnő. Ferdinánd
fejedelem felköszöntőt mondott Miklós czára és
Bachmetjev a fejedelmi családra.

A római ruthén kollégium.
Róma, deczember 19. Ma nyitották meg a

Ferencz József császár és király által restauráltatott
épületben az uj ruthén kollégiumot. Az intézet husz
növendéke közt van Sembratovicz bibornok unoka-
öcscse is. Délelőtt Czehovicz püspök ünnepi misét
mondott, amely után diszebéd volt. Délután ünnepi
akadémia volt, amelyen több bibornok, továbbá
gróf Rovertera nagykövet és az egyházi méltóságok
vettek részt.

A meggyilkolt békekövet.
New-York, deczember 19. Havannából kelt

jelentés szerint Ruiz ezredest, Blaner tábornok
segédtisztjét, akit a felkelőknek avengureni tábo-
rába küldötték, hogy őket rábeszélje arra, hogy
magukat megadják és az autonomiát elfogadják, a
felkelők megölték.

HIREK.
— Személyi hirek. Toth Vilmosnak, a főren-

diház elnökének, állapotában, mint Bécsből jelentik,
javulás állott be. — Gróf Khuen-Héderváry hor-
váth bán jelenleg Budapesten tartózkodik.

— A német császárné karperec*©. A
német császárnét legutóbbi születésnapja alkal-
mával férje, Vilmos császár, kedves ajándékkal
lepte meg. Az ajándék egy karperecz, amely
hét apró medaillonból van összefűzve. Mind-
egyik medaillonban a császári pár egy-egy
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gyermekének az elefántcsontra festett arczképe
van apró gyémántokkal kirakott keretben. A
legkisebb gyermeknek, az apró Viktória Lujzá-
nak a medaillonján egy másik csüng, s ebben
a császár arczképe látható. A rendkivül bájos
és kedves ajándékhoz 253 darab gyémántot
használtak fel.

— A fiatal püspök. A napokban megirtuk,
hogy a szerb egyházi konzisztórium Bogdanovics
Luczián Lázárt választotta meg budai szerb püs-
pöknek. Az uj püspök még igen fiatal ember, alig
több 31 évesnél, mindennek daczára azonban sokat
várnak tőle, mert ambicziózus, képzett ember s
mindenek felett jó magyar hazafi. Bogdanovics Lu-
czián Lázár ezelőtt két évvel az egri jogakadémián
is tanult s most, hogy püspökké választották, egy
volt tanára, dr. Udvardy László, meggratulálta. Az
uj püspök erre a következő levéllel felelt:

Nagyságos Tanár Ur!
Mélyen tisztelt Uram!
Szivélyes üdvözleteért s azon őszinte sze-

rencsekivánataiért, amelyekkel budai püspökké
történt megválasztásom alkalmából szerencsél-
tetni kegyeskedett, fogadja Nagyságod igaz
szivből eredö hálás köszönetemet.

A számtalan gratuláczió közül, igazán meg
kelt vallanom, egy sem okozott nekem oly
határtalan örömet, mint amelyet-] Nagyságod
szerencsekivánata okozott, mert ebben is
tanujelét látom annak az igaz szeretetnek, mely
Nagyságodat hozzám, mint volt tanítványához
füzte s én biztosithatom Nagyságodat, hogy
én mindig hálásan és öszinte tisztelettel
fogok visszaemlékezni szeretett tanáraimra,
kik oly sok jóra, szépre s hasznosra, de kü-
lönösen drága, hazánk határtalan szere-
tetére tanítottak és oktattak, hogy most e
tekintetben is bátran dicsekszem azzal, hogy
tanitványuk voltam.

Amidőn még egyszer megköszönöm szives
megemlékezését, kérem egyuttal, fogadja Nagy-
ságod hálás tiszteletem őszinte nyilvánítását.

Szent-Endrén, 1897. decz. 18.
hálás tanítványa

Bogdanovics Luczián Lázár.
— Haldokló kanonok. Esztergomból jelentik:

dr. Aschenbrier Antal esztergomi kanonok oly su-
lyos beteg, hogy felgyógyulásához nincsen remény.
Az orvosok tegnap konzíliumot tartottak fölötte s
állapotát teljesen reménytelennek nyilvánitották. A
haldokló kanonokot tegnap ellátták a halotti szent-
Bégekkel.

— A királyné Genuában. Erzsébet király-
né február végével Genuába utazik s a város
közelében levő nyaralójában fog lakni. Már-
czius elején a király is Genuába utazik s akkor
találkozni fog a magyar királyi pár az olasz
királyi párral. Hogy ez a találkozás vajjon
Genuában vagy más olasz városban fog-e meg-
történni, arra nézve még nem történt meg-
állapodás.

— A müegyetemi rektor ünneplése. A mü-
egyetem ifjusága dr. Wartha Vincze müegyetemi
rektornak az ifjuság ügyei iránt mindenkor tanusi-
tott meleg érdeklődését bankettel akarja megkö-
szönni. Ezt a lakomát január 20-án fogják megtar-
tani a menza akademika helyiségében.

— Harmincz év. A magyar zsidóknak ünne-
pök van. Ma harmincz éve, hogy az emanczipáczió-
ról szóló törvényjavaslatot az országgyülés képviselő-
háza elé terjesztették. Tiz perczig tartott a tárgyalás.
Kerkápoly Károly előadó után Tisza Kálmán
emelkedett föl helyéről és visszavonta a saját ter-
vezetét,

— nehogy a magyar parlament eme
legsürgősebb kérdésének megoldása a vita
által késedelmezést szenvedjen; elfogadom a
szövegezést, hogy a magyar nemzet minél
elöbb leróhassa e becsületbeli adósságát.

Harmadnapra, deczember 22-én már a vég-
szavazáson is egyhangulag elfogták és 2S-án már a
törvényhozás mindkét házában kihirdették a szen-
tesítést.

— Önkéntesek estéje. A második számu vasut-
ezred önkéntesei tegnap este Huttner József főhad-
nagynak, a kiváló urlovasnak vezetése és Maschauer
Frigyes ezredes védnöksége alatt kitünően sikerült
estélyt rendeztek. A táncot, mely egész hajnalig
eltartott, társasvacsora és hangverseny előzte meg

és a háziasszonyi lisztet Maschauer Frigyesné, az
ezredparancsnok neje látta el legszeretetreméltóbb
m módon.

— Uj titkos tanácsos. A király báró Hein
Viktornak, Krajna tartományi elnökének, a titkos ta-
nácsosi méltóságot adományozta.

— Az önálló vámterület. Karácsony másnap-
ján Lakatos Miklós országgyülési képviselő és
Krivácsy József 1848/49-iki honvédezredes nép-
gyülést hivnak össze a nemzeti tornacsarnokba. Az
önálló vámterületnek ujév napján való életbe lép-
tetése mellett akarnak tüntetni. Eddig a vigadóba
tervezték a népgyülést, ujabban azonban megváltoz-
tatták a helyét. Vasárnap délután az előkészitő bizott-
ságnak értekezlete volt a belvárosi Sas-körben s ott ha-
tároztak igy. Ezenkivül abban is megállapodtak,
hogy egy öttagú bizottság utján peticziót terjeszte-
nek a törvényhozás elé a népgyülés határozatának
törvényerőre emelése végett. Az értekezlet egyéb-
iránt példás rendben oszlott szét. Mindössze abban
nyilatkozott meg a helyzetet illusztráló felbuzdulás,
hogy az önálló vámterületért hevülő függetlenségi
polgárok egyformán abczugolták Bánffyt és Ap-
ponyit.

— Vasárnap. Rossz vasárnap volt, mindössze
csak két számbavehető munkásgyülés volt. Az egyi-
ket a budai szoczialista munkások tartották a fő-
utczai 83. szám alatt levő korcsmában. Tárgyalták
a mezőgazdasági munkásukról szóló törvényjavasla-
tot, ahogy már a szocziáldemokrata gyüléseken szo-
kás, a szolgálatban levő rendőrtisztviselő több-
szöri közbeszólásával s ezután szétoszlottak. A szo-
cziáldemokrata kereskedősegédek is gyüléseztek
volna az Erzsébet-körut 27. szám alatt, de végéről
kezdték a dolgot: szétmentek. Ez azonban nem a
maguk jószántából történt, hanem az inspekcziós
rendőrtiszt felszólítása és utmutatása alapján, mi-
velhogy a gyülést annak rendje és módja szerint
nem jelentették be előre.

— Egy regényirónő öngyilkossága. Aligha van
az öngyilkosságok évkönyvében párja annak a mód-
nak, melylyel Mie d'Aghome, hajdanában ünnepelt
franczia regényirónő vetett véget életének. Mie
d'Aghome, aki az utóbbi időben különben is az
italra adta magát, afelett való bánatában, hogy egy
barátja elhagyta, elhatározta, hogy éhen fog halni.
Hat héten keresztül nem evett semmit sem, csak
szódavizet és pálinkát ivott. Félholtan, hörögve
akadtak rá a Levallois-Perret-ben levő szegényes
lakásán és kevéssel rá, hogy beszállították a Beau-
jon-kórházba, beteljesült kivánsága, meghalt a hosz-
szas éhezés következtében.

— A lovak elégtétele. Hogy a közuti vasutat
megvillamositották, nagy volt a lovak aggodalma,
hogy most már kenyérkereset nélkül maradnak.
Azzal a bizonyos, közmondássá vált nagy fejükkel
eleget búsultak, hogy mi lesz belőlük, ha télviz idején
hajléktalanná válnak. Ha ezzel a nagy fejjel nem
búsulnak, hanem gondolkoznak, hamar beláthatták
volna, hogy nincs semmi baj, mert a rendszervál-
tozás mindig csak az embert fosztja meg kenye-
rétől, a lónak mindig megvan a biztos keresete.
Most is mindjárt kaptak egyéb alkalmazást, ki a
komfortáblisnál, ki a milimárinál.

Tegnap megindult a kerepesi-uton a ló nélkül
való lóvasut. Megindult és meg is állt, se előre, se hátra.
Minduntalan öt-hat koccitorlódik össze. Az utasok
eleinte tréfára veszik a dolgot. Biztatják a kocsi-
vezetőt: csapjon már közé a masinájának, ebből
a lóból csináljon virstlit. Majd zúgolódni kezdenek,
végül nagy haraggal leugrálnak a kocsiról. Akinek
siető a dolga, az ma gyalog jár a kerepesi-uton.
Mi ennek az oka? A teherhuzásra kényszeritett
mennyei szikra nem akar beletörődni sorsába, vagy
valami hiba van a vonalban. Az igaz, nagyon roha-
mosan épült, alig kilencz hónap alatt készült el az
a rengeteg hosszu ut a Nemzeti színháztól a Nép-
színházig. Csak háromnegyed évig volt egy egész
ut felszakgatva, hogy nem járhatott rajta semmi
négylábú állat. Az ilyen hirtelen munkában soha
sincs köszönet. A gépészszé avanzsirozott ko-
csis pedig tehetetlenül áll a kocsi elején.
Nem töltheti boszuját a lovakon, nem rán-
gathatja meg a szájukat, nem vághat közé semmi-
vel, de még csak nem is káromkodhatik ezt már

csak az utasok cselekszik meg). Az istenadta gé-
pész, hogy egészen tétlenül ne töltse az idejét, az
uj csengetyü hangját próbálja.

A tulsó soron álldogál a komfortáblis-gebévé
degradált ló és nagy megelégedéssel szemléli a fenn-
akadást : Ugy-e lassu voltara, de az ostor mégis
fogott rajtam. Jobb a lassu haladás a stagnálásnál.
Majd jöttök még hozzám, hogy: kedves Pejkó, se-
gíts a bajunkon, húzzad tovább a kocsinkat. És én
mit teszek? Nem hiába vagyok nemes állat, nemes
boszut állok: tovább húzom a kocsit. Ez egy ló
boszuja.

De megérkezett az áram. Tovább haladunk
vagy 30 lépésnyire. A csökönyös áram ujra meg-
köti magát, nem akarja a kocsit huzni. Hét óra
felé indultunk a kerepesi-ut belső végéről, mire a
kőrúthoz értünk, az emberek tódultak ki a Népszín-
házból. Késső éjjeli órákban, mikor ezeket a sorokat
írjuk, már majdnem a központi pályaudvar felé
járunk.

Egy megbecsülhetetlen jó tulajdonsága mégis
van az uj rendszerü villamos kocsinak: a legjobb
igyekezettel se tud valakit elgázolni.

— A bécsi és a budapesti vendéglősök. A
bécsi vendéglősök ipartestületének elnöke, Seiler
Lipót bécsi községtanácsos, a budapesti vendéglősök
egyesületének elnökéhez a következő levelet intézte t

Kedves kolléga u r ! A legnagyobb csodálko-
zásunkra bizalmasan arról értesitettek, hogy a buda-
pesti vendéglősök körében az a hir van elterjedve,
hogy abban az esetben, ha budapesti kollégáink
meglátogatnák a mi mostani szakácsmüvészeti kiál-
lításunkat, valószinüleg nem a legbarátságosabb
fogadtatásban részesülnének. A bécsi vendéglősök
nem politizálnak, s sohasem fogják elfeledni azt,
hogy budapesti kollégáik minden alkalommal a leg-
előzékenyebben és a legbarátságosabban fogadták
őket. Igen kérjük önt, hogy az itt közlötteket tudassa
a többi kollégákkal is. Mindannyijukat a legmele-
gebb rokonszenvvel várjuk s reméljük meg fognak
győződni arról, hogy mi bécsiek mégis csak
jobbak vagyunk a hírünknél.

— Kitüntetett munkások. Az Országos ipar-
egyesületben szép ünnepség volt ma délelőtt, ami-
kor is kiosztották a kamatait annak az alapítvány-
nak, amely példás magaviseletü gyári munkások
megjutalmazására van szánva. Az iparegyesület
végrehajtó-bizottságának elnöke néhány meleg szóval
emlékezett meg a nemes alapítványról, amelynek az
a czélja, hogy derék munkásoknak évről-évre ked-
ves karácsonyt szerezzen. Az iparegyesület nevében
is köszönetet mondott az alapitónak s aztán buzdító
szavakat intézett a munkásokhoz s kiosztotta a ju-
talmakat. A jutalmazottak a következők: Wámser
József, Stefel János, Gelbo Ferencz, Vogeltanz Jo-
zsef, Jéger Jakab, Kohár Ede, Holács Tamás, Hartl
Antal, Ludwig Sebestyén, Paszint Károly, Pácold
Károly, Blázsovits Károly. A kiosztás után, a mun-
kások köszönetét Kankovszky Antal volt igazgató
tolmácsolta.

— Gyilkos rézműves. Bécsben ma hajnalban
három órakor a Favoriten-Strassén levő egyik kávé-
házban, két mulató társaság összeverekedett Egy
Flickmann Lajos nevü rézöntő, Gráf János betüsze-

dőt késével leszúrta. Gráf néhány percz mulva
meghalt. A gyilkos rézművest, csak hosszas dula-
kodás után tudták a rendőrök letartóztatni

— Tehervonatok összeütközése. Staniszlau-
ból táviratozzák: Smiatynban 17-én két tehervo-
nat összeütközött. Ennek következtében a két moz-
dony és kilencz kocsi megsérült A személyzetből
többen könnyü sérüléseket szenvedtek. A baleset
oka az volt, hogy a váltóőr, közvetlenül az egyik
vonat beérkezése előtt, a már helyesen beállitott vál-
tót hibás irányba igazította.

— Mérgezés az oltárnál. A máramarosmegyei
Konyha község görög katholikus lelkésze mög ta-
valy rendelt egy nagybányai ügynöknél egy arany
áldozókelyhet. Határozottan kikötötte, hogy arany
legyen és ellenértékül odaadta neki régi ezüstkely-
hüket és még másfélszáz forintot Az uj kelyhet
megkapták és használatba vették. Pár hét mulva a
lelkész azt tapasztalta, hogy valahányszor mise köz-
ben az áldozati bort kiissza, az kellemetlen, undo-
rító izü. Majd betegeskedni kezdett, egyre rosz-
szabbul lett és most dr. Szilágyi István
megyei kórházi főorvos kezeli. Helyette e hó-
nap 12-dikén — igy írják lapunknak - csik-
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jenőfalvi Gyenge Sándor kerületi esperes ment
Konyhára misézni A kehelylyel ő is ugy járt, mint
elődje; a misét alig tudta befejezni, erős gyomor-
fájást érzett és szédülés fogta el. Kiderült, hogy az
az ügynök, akinél a kelyhet megrendelték és aki
különben egyházi felszerelésekben utazik, veszedel-
mes szédelgést követett el. A kehely nem arany,
hanem közönséges réz, vékony tüzaranyozással.
Ez utóbbi a használatban lekopott és utána rozsda
képződött. A dolgot természetesen följelentették.

— Pólyás gyermek a vágányon. Dombovári
tudósitónk irja: Valami lelketlen anya, hogy való-
szinüleg szégyenétől szabaduljon, arra a pokoli gon-
dolatra jött, hogy a nyilt vonalon a vágányra fek-
tesse pólyás gyermekét. A véletlen azonban ugy
akarta, hogy ez a gyalázatos terve ne sikerüljön,
mert nehány perczel a vonat megérkezése előtt, a
vasuti őr észrevette a keservesen sirdogáló csecse-
mőt a vágányon s feltartóztatta a vonatot. A sze-
gény kis csepséget bevitték Dombovárra s a nyo-
morult anyát keresik.

— A debreczeni kardaffér. A Szlávy-Mérő-
ügyben a budapesti I. honvédkerületi hadbiróság
Kovács alezredes hadbírót küldte le Debreczenbe,
hogy a Szlávy József honvédhuszár hadnagy ellen
folyamatba tett vizsgálatot befejezze. A sulyosan
megsebesitett hirlapiró, Mérő V. Béla, már fenn
jár s 21-ére van tanúkihallgatásra meghiva a had-
biró elé.

— Templom fosztogató. Nemes István gyula-
jovánczai harangozó észrevette, hogy a templom-
ban elhelyezett perzselyt valaki rendszeresen meg-
dézsmálja. Feltette magában, hogy megfogja a tol-
vajt. Azért tegnap, amikor felment a toronyba ha-
rangozni, a templomajtót nyitva hagyta és János fiát
elbujtatta a templomban. Amint a harangozás meg-
kezdődött, rá néhány perczre Galambos Vilmos csa-
vargó a templomba lopódzott és sorra zörgette a
perselyeket és mikor az egyikben pénzzörgést hal-
lott, le akarta fesziteni a lakatot. Ekkor azonban az
elrejtőzött János gyerek nyakoncsipte és átadta a
községi őröknek, akiktől sikerült megszöknie. A csen-
dőrség végre mégis elfogta s bekisérte a tamásii
járásbiróság börtönébe.

— Gabonatolvajok. A rendőrség hat tagból
álló tolvajbandát fogott el a napokban, mely mint-
egy kétszáz métermázsa rozsot lopott el Baruch
Jeremiás gabonakereskedőnek a huszár- és munkás-
utcza sarkán lévő raktárából. Maga a kereskedő mit
sem tudott arról, hogy majd minden éjjel tolvaj-
kezek garázdálkodnak a gabonájában és szekér-
számra viszik el a rozsot. A rendőrség megtudva a
lopást, fölszólította a czéget, hogy méresse fel a gabo-
náját. Kitünt, hogy 221 mm, rozs hiányzik. A tolvajok,
Schiller János, budapesti születésü kocsis és czége-
res tolvaj vezetése mellett álkulcscsal nyitot-
tak föl a raktárt és hetek óta ugy jártak bele, mint
a magukéba. A lopott gabonát Stein Lipót ócska-
vaskereskedő vette meg, aki különben, mint sta-
tiszta, maga is részt vett a lopásban. A tolvajok be-
ismerték á lopást, amit nehéz is lett volna eltagad-
niok, mert meglelték náluk az álkulcsot s a raktár
tárának rajzát. Megvallottak őszintén még azt is,
hogy Baruch raktára után Kohn József gabona-
kereskedőnek a raktárát szemelték ki, amely szintén
a munkás-utczában van. Erre azonban már nem
értek rá.

Napirend.
Naptár: Hétfő. deczember 20. — Róm. kath

Teofil. — Prot. Teofil. — Görög-orosz (decz. 8.)
Patár. — Zsidó: Kislev 25. Chanukkah. Nap kel :
7 óra 81 percz. — Nyugszik. 3 óra 53 percz.
— Hold kel. 8 óra 26 percz éjjel. — Nyugszik:
12 óra 40 percz délután.

A kereskedelmi miniszter fogad délután 4
órától 5 óráig.

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

10 óráig.
A főváros pénzügyi és gazdasági bizottsá-

génak ülése 10 órakor a régi városházán.
A főváros magánépitési bizottságának ülése

az uj városházán 5 órakor.
A magyar tud. akadémia sszos ülése

§. u. 5 órakor.
A Nemzeti zenede zenekari hangversenye

a fővárosi vigadó nagytermében este fél 8 órakor.
Jelmezes főpróba a Vigszinházban esti 7 órakor.
A téli kiállitás a mücsarnokban, nyílva 9 órától

4-ig. Belépő-dij 50 kr
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Történetek a Vatikánból.
Róma, deczember 18.

Egy nagyérdekü válópörrel kell kezdenem.
Lesseps Ferdinand leányáról van szó, az ő házas-
ságának ügyéről. Tegnap foglalkozott vele a tridenti
kongregáczió. A tizenhétéves Lesseps Ferdinandát,
vagy mint Párisban nevezték, Fototte grófnőt édes
anyja kényszeritette Goutant Biron Fülöp grófhoz.
A grófnő most érvényteleníteni akarja e házasságot.
Hivatkozik arra, hogy nem szabad elhatározásból
lépett a gróffal „örök" frigyre. A kardinálosok előtt
azonban a fiatal asszony előadása nem látszott egé-
szen bebizonyitottnak s ezért ujabb tanúkihallgatást
rendeltek el. Az érdekes per tehát egy ideig még
beszélgetés tárgya lesz Páris előkelő köreiben.
Hozzá kell ugyanis tennünk, hogy pikáns részle-
tekben is bővelkedik e történet.

A bécsi nuncziatura titkári állására, amely
állás Montaquini grófnak Párisba történt áthelye-

zésével jött üresedésbe, a napokban fogja báró
Bulach megkapni a kinevezését. Eddig csak azért
késett, mert bizonyos köröknek nem volt inyökre,
hogy e fontos állásra egy nem olasz származásu
papot nevezzenek ki. Báró Bulach ugyanis elzászi
születésü.

Ugyancsak a napokban fogják közzétenni egy
bécsi lapszerkesztőnek a pápa által való kitünteté-
sét, melyet egy magyar gróf eszközölt ki neki a
jezsuiták közbenjárással.

Néhány nap óta érdekes vendége van Rómá-
nak: Anzer püspök, a kinai hittérités vezetője. El-
mondta, hogy a kereszténység Kinában ma valóság-
gal ugy áll, mint az első századokban Rómában.
Egyrészt naponkint egész falvak térnek át az „uj-
hit"-re, másrészt a keresztényeknek a kínaiak égő
gyülöletével és üldözésével kell megküzdeniök. Maga
Anzer püspök azonban nagy kegyben áll a császár-
nál, aki másodosztályu mandarinná is kinevezte,
ami annyit jelent, hogy harmadik ember a csá-
szár után.

*
Két skót püspök is érkezett a héten Rómába

s még öt jön utánuk a jövő héten. Miután pedig
Skócziának összesen kilencz püspöke van, jóformán
az egész hierarkia itt lesz. E látogatásnak állitó-
lag semmi politikai jelentősége sincs. Van azonban
a Guttmann freiburgi kanonokénak. Ez a látogatás
a freiburgi érsekség betöltésével áll kapcsolatban, amely
méltóságra a kormány jelöltje tudvalevőleg az európai
hirü tudós, Krausz Ferencz Xavér. Ő ellene intri-
gálnak most azok a körök, akiknek sikerült a szin-
tén európai hirü tudós dominikánust, Weisz pátert
Bécsből kiüldözni, amiért nem akarta a Lichten-
steinék szekerét tolni. Ugyanezek akarják most a
würzburgi egyetem kitünő tanárát. Schell-t, indexre
tétetni, mert „Katholicismus als Princip des Fort-
schritts" (A katholiczizmus mint a haladás elve)
czimü röpiratában keserü igazságokat mondott.

A Germanico-Hungaricum-ban, a német és
magyar növendékpapok intézetében fényes ünne-
pélyt rendeztek minap a növendékek. Maga a kar-
dinal-protektor, Steinhuber bibornok is sokat tap-
solt a közreműködőknek. Közöltük nem utolsó he-
lyen állottak a magyarok, kivált a zeneszámokban
tűnvén ki. A meghivott közönség soraiban a ma-
gyar papság is képviselve volt Fraknói Vilmos
püspök, valamint a diplomácziai Akademia dei
Nobili két magyar tagja, gróf Zichy Gyula és dr.
Huszár Elemér által.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Leoncavallo budapesti élményeiből. Leon-

cavallo most tudvalevőleg hosszabb időt töltött Bu-
dapesten. Egy este czigányszó mellett vacsorázott.
Társaságban volt és nehány tisztelője figyelmeztette
a czigányprimást, hogy játszék valamit a nagy
maestro műveiből, például a „Bajazzok"-ból. A czi-
gányprimás odaállolt Leoncavallo mellé és a fülébe
muzsikálta — az intermezzot a „Parasztbecsület"-
ből! Leoncavallo a dolgot a mulatságosabb oldalról
fogta föl és hangosan fölkaczagott. Legjobban sze-
retett volna rögtön telegrafálni nagy ellenségének,
Mascagninak, értesítve őt erről a sikeréről.

* A ballet krisztkindlije. A bécsi udvari opera
balletkarának néhány nap óta van egy toilette-szen-
zácziója. A tánczosnőknek ugyanis ezentul a trikót
fölött fehér atlasznadrágot kell viselniök. Ez a rend-
szabály vonatkozik ugy a magán-, mint a kartán-
czosnőkre. Az uj toilette-darab a „Fauszt" legutóbbi
előadásán szerepelt először. Ezzel együtt a ballet-
garnitúra a következő darabokból áll: 1. Két trikot.
2. Három tüllszoknya. 3. A derék. 4. A fűző. 5. A
balletczipő. 6. A fejdisz. 7. A virág- és szalagdisz
és most 8. Az atlasznadrág.

* A „Házi tücsök" svédül. Goldmark bájos
operája most Stockholmban került szinre svéd nyel-
ven. A jövő nyár folyamán angol és olasz színpa-
dokon is előadják.

* Kopácsy Juliska Amerikában. Kopácsy
Juliska februárban a „Piros bugyelláris" Zsófiáját
játsza el New-Yorkban. Különben énekel a „Modell"-
ben, „Denevér"-ben, „Szép Heléná "-ban és más
operette-ekben. Január 3-ikán elutazik Cincinnatiba,
aztán St.-Louisba, Baltimoreba, Milwaukeeba és
Chicagoba. A müvésznő már folyékonyan beszél
angolul és jövő esztendőben egy angol szinpadon
angol szerepet fog kreálni.

* Kamarazene. A Grünfeld-Bürger quartett
ötödik hangversenye e hónap 26-án lesz a Royalban.
Előadják Mendelssohnnak rég nem hallott nyolczasát,
amelyben a második vonósnégyest Böhm, Kovács,
Jaulusz és Schultz játszák; mint ujdonság pedig
Borodin vonósnégyese szerepel a müsoron. A ka-
marazenei számok között Arányi Dezső és neje
Riedl „Trombitás-dalai"-ból énekelnek.

* Susette asszony. Audrannak ezt az ope-
rettejét a jövő hónap elején mutatják be a Magyar
szinházban. Előtte, vagyis még deczemberben —
karácsony után — előadják Halbe Miksa „Ifjuság"
czimü drámáját.

* Hangversenyek. Grosz Gizella, aki Thomán
Istvánnál tanult, deczember 20-ikán önálló hangver-
senyt ad a Royalban. A müsoron többek közt
Beethoven d-dur szonátája (op. 28), Schubert-Liszt
Vándor-ábrándja, Brahms rapszódiája (op 79) és
Schuhmann, Weber és Chopin néhány szerzemény áll.
Jegyek Rózsavölgyi és társánál kaphatók. — Fels
Stefánia, egy magyar származásu operaénekesnő,
aki tanulmányait Bécsben és Párisban végezte, január
3-án a vigadóban hangversenyez. — Január 6-ikén
Komáromi Mariskának lesz a dalestélye Tarnay
Alajos zongoramüvész közremüködésével. E két
utóbbi hangversenyhez a „Harmonia" árusítja a
jegyeket.

* A sziniakadémia estélye. Az országos szini-
akadémia növendékei január 5-ikén ismét játszanak
a Várszinházban. Ezuttal Ujházi Ede vezetése mel-
lett előadnak négy egyfelvonásos vígjátékot

* Vendégszereplés. V. Margó Czélia, a nép-
szinház énekesnője, hétfőn, kedden és szerdán Zom-
borban vendégszerepel. A Nebántsvirágban, az Üd-
vöskében és az Ingyenélőkben lép fel.

FŐVÁROS.
(Ebzárlat.) Ez a hivatalos neve annak a kutya-

állapotnak, amelyben a leghívebb háziállat egyéni
szabadsága bizonyos megszorításoknak van kitéve.
Igy a többek között szájkosarat kell hordania s csak
abban a mértékben társaloghat elvbarátaival, amely-
ben a póráz megengedi. Rendesen olyankor rende-
lik el az ebzárlatot, amikor veszett kutyát találnak
valahol. Legutóbb a kerepesi-uton fordult elő ez az
eset s most a VII. és VIII. kerületben hirdet-
ték ki a tilalmat, amely a jövő hónapban is tart.

(Mint rendesen.) A vizvezetéki cső tegnap is
megromlott két helyen: a Ferencz József-rakodó-
parton és a József-köruton. A közlekedés megakadt,
s a reparálás javában tart, — ahogy már ezt hal-
lani szoktuk.

(A tisztujitás.) A negyvenötös választmány
Kléh Istvánt, Tenczer Pált és Rupp Zsigmondot
jelölte a kijelölő-választmányba. Ma délelött volt az
értekezlet, amelyen a jelölés történt.

(A mézeskalácsosok szabályrendelete.) A bel-
ügyminiszter a mézeskalácsos iparra vonatkozó sza-
bályrendeletet jóváhagyta. A jóváhagyás ma érkezett
le a fővároshoz.
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VIDÉK.
* (A szatmári főispán installácziója.) Gróf Hu-

gonnay Bélát, Szatmár vármegye ujonan kineve-
zett főispánját a mai napon iktatták be Nagy-Ká-
rolyban. Azok az ellentétes hangok, melyeket e ki-
nevezés alkalmával hallani lehetett, teljesen elnémul-
tak s a vármegye közönsége tüntető lelkesedéssel
fogadta az uj főispánt.

Az installáczión megjelent Szatmár város,
Máramaros vármegye és Bereg vármegye küldött-
sége, ez utóbbi Hagara Viktor főispán vezetése
alatt. A nagy templomban Meszlényi Gyula püs-
pök czelebrálása mellett „Veni Sancte" volt. A
közgyülés l l órakor nyilt meg; melyben Nagy
László alispán jelentette a főispáni szék betöltését.

Midőn gróf Hugonnay Béla, a küldöttség által
meghiva, a terembe lépett, hosszas éljenzéssel fo-
gadta a nagy számmal egybegyült közönség. Az
eskü letétele után Ilosvay főjegyző meleg szavakkal
üdvözölte a főispánt, mire ez nagy hatással mondta
el székfoglalóját. Beszédében jelezte az irányt, mely-
ben ez ősi vármegyét kormányozni akarja; kérte a
törvényhatóság és a tisztviselői kar támogatását
munkájához.

A székfoglaló tapintatos hangja miatt párt-
különbség nélkül rendkivül jó hatást tett.

A közgyülés után a küldöttségek tisztelegtek:
délben pedig 300 teritékü nagy lakoma volt, a kar-
zat is zsufolásig megtelt hölgyközönséggel. A ne-
gyedik fogásnál gróf Hugonnay Béla állott fel;
éltette a királyt és a királynét. Az éljenzések le-
csillapultával Nagy László köszöntette fel a főispánt,
majd Luby Géza éltette a vármegye alispánját.
Kovács Jenő a főispán feleségeért, Domahidy István
pedig Hagara Viktor, Bereg vármegye főispánjáért
ürítették poharukat.

Gróf Hugonnay székfoglalója alkalmával
Perczel Dezső belügyminiszter és mások sürgönyi-
leg üdvözölték.

* (Az Országos Nemzeti Szövetség Nagyvára-
don.) A vidéki magyar városokban egymásután ala-
kit fiókot az „Országos Nemzeti Szövetség".
Nemrég Aradon, a mai napon pedig Nagyváradon
szervezkedett. Az alakuló közgyülésre a felhivást
idősbb Gyalokay Lajos királyi törvényszéki elnök,
Hlatky Endre, az ügyvédi kamara elnöke, dr. Vá-
rady Zsigmond tekintélyes ügyvéd és dr. Sar-
kady Lajos kereskedelmi és iparkamarai tit-
kár irták alá. Az alakuló közgyülésre a városnak
számos előkelő tagja gyült össze, melyen a köz-
ponti szövetség főtitkára, Katona Béla, meggyőzően
ismertette a szövetség czélját, feladatát és szerve-
zetét. Számos hozzászólás után az értekezlet meg-
alakította a nagyváradi országos szövetséget. Elnö-
kül id. Gyalokay Lajost, titkárul dr. Sarkadi
Lajost, jegyzőül Thury Kálmánt választották meg.
Azonkivül a további intézkedések megtételére 25
tagu szervező-bizottságot alakítottak, kik között dr.
Bulyovszky polgármester, Siposs Orbán kir. tan-
felügyelő, Hlatky Endre ügyvédi kamarai elnök s
a társadalmi élet vezérférfiai vannak.

* (Ruthén vikárius-Jelöltek.) A máramarosi gö-
rög-keleti ruthen vikárusi állás már egy év óta üresedés-
ben van ; mostanában fogják azt betölteni; eddig ez
állásra következök pályáztak: Romanecz Aladár
trebusai lelkész, az Ungváron megjelenő „Kárpáti
Lapok" szerkesztője, továbbá Munkácsy Mihály
rabói, Egressy János técsői, Melles zemplénme-
gyei lelkészek és dr. Szabó Simon lelkész, ki ne-
hány évvel ezelőtt Máramaros-Szigeten volt hittanár
s innen Amerikába vándorolt, de most haza vágyik.
A diszesz állás betöltése Firczák Gyula püspök
határozatától függ. Ez ideig Bacsinszky Iréneus
volt megbízva a vikáriusi hivatal ideiglenes veze-
tésével.

* (Az esztergomi uj vashid.) Ma avatták fel
Esztergomban az állam által épitett harmadik állandó
hidat, mely a régi primási fahid helyén, az eszter-
gomi Dunaág felett emelkedik. A müszaki bejárást
a kereskedelmi miniszter képviseletében Czekélius
Aurél miniszteri tanácsos vezette. Ott voltak Bol-
thizár János czimzetes püspök, érseki helynök,
Szász Géza, a komáromi mérnökség főnöke, Seeh-
feldner Gusztáv magyar államvasuti felügyelő, a
megye és a város, a primási uradalom s a többi
érdekeltek képviselői. Miután Bolthizár püspök
nagy és fényes segédlettel a hidat felszentelte, Cze-
kélius rövid beszéd kiséretében átadta azt a köz-
forgalomnak. Hídavatás után Bolthizár püspök
ebédet adott a küldöttség tiszteletére. Az impozáns
uj hid, melyet a nagy „Mária Valéria"-hid mintá-
jára készitett a Gregersen-gyár, az államnak száz-
ezer forintba került.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Egy postasikkasztó Ugye. Még harmadfél

évvel ezelőtt történt, hogy rájöttek egy máramaros-
szigeti postatisztnek, ifjabb Höffer Antalnak bünös
manipuláczióira. Höffer megdézsmálta ugy a pénzes
leveleket, mint az utalványnyal föladott sommákat.
Az odavaló postafőnök, Schmid Ede fölfedezte bű-
neit, de szüleinek könyörgésére nem jelentette föl.
Emiatt aztán ő is bajba jutott. De Höffernek a
lelkén szárad egy másik turpisság is. Jónás Ödön
országgyülési képviselőnek két darab váltóját, ame-
lyeket ez szívességből girált, megállapodás ellenére
értékesitette. Budney László adott rájuk pénzt,
Reismann ügynök pedig közvetitette az üzletet. Mind
a négyen, Höffer, Schmid, Badney és Reismann, a
máramarosszigeti törvényszék elé kerültek, bár Höf-
fer szülei megtérítették a kincstárnak a kárt és a
váltóügyben Jónás Ödön a végtárgyaláson nem ki-
vánta senkinek a megbüntetését sem. A törvényszék
Höffert öt évi fegyházra, Schmidet félévi börtönre
Reismannt 3 évi és Badneyt két és félévi fegy-
házra itélte. A debreczeni itélőtábla csak Höfferre
mért 3 évi fegyházat, a többit felmentette. Ezt az
itéletet most a kuria megerősitette.

SPORT.
+ Körvadászatok Torontálmegyében. Báró

Lipthay Frigyes lovrini és gróf Szapáry Géza
szentpéteri vadászterületein most végződtek be a nagy
körvadászatok. Teritékre került 3919 nyul, 53 fá-
czán, 2 róka, 2 őzbak. A vadászatokon résztvettek :
gróf Nákó Sándor, báró Orczy Elek, gróf Szapáry
Pál, Rónay Ernő nagybirtokos, Lovassy Ferencz
nagybirtokos, Görgey József ezredes, dr. Manassy
főispáni titkár, Schönviczky gimnáziumi igazgató,
gróf Széchenyi Miklós jaáki apát, a herczegprimás
titkára, Gyertyánffy Dénes főszolgabiró, Hartner
József uradalmi igazgató, Hegedüs József földbir-
tokos, gróf Lázár Margitné, báró Lipthay Frigyes neje.

+ Athléták vivóestéje. E hónap 21-én esti 7
órakor a „Magyar Athletikai Club" zártkörű
vivóestét rendez. Az estélyen a Budapesten időző
idegen vivók is megjelennek. A vivás befejezése
után a „M. A. C" kaszinójában társasvacsora lesz.

X A bécsi nevezések nem a legjobban sike-
rültek, ami ugyan — tekintettel a leszállított dij-
jakra — előrelátható volt.

X A német derbyre a graditzi porosz királyi
főménes Habenichts-je a favorit 6 : 1 odds-al.
Lovaink közül Maikönig 10 : 1 , Áruló 16 : 1 odds-al
kapható.

Minta-vadászterület.
Alig másfél évtizede annak, hogy Magyaror-

szágon sportférfiak és törvényhozók belátták a vad-
tenyésztés fontosságát belátták, hogy nem csupán
uri passzió, hanem jövedelmi forrás, mely okszerű
kezeléssel nemzetgazdaságilag fontos tényező.

A lesipuskások és orvvadászok megrendszabá-
lyozása a vadásztörvény szigoru keresztülvitele által,
a vadállomány megtízszereződött, melynek követke-
zése, hogy egyes falvak területéért ma már száza-
kat, ezreket adnak a sportkedvelő bérlők, miáltal
magasra szöknek a közjövedelmek. Az egyforintos
inséges béröszegek többé nem igen szerepelnek a
költségelőirányzatokban és zárszámadásokban.

A bel- és külföldi kereskedők kapva-kapnak
a magyar vadászterületek produktumain és csodálják
hazánk Vadbőségét. Külföldi sportemberek örömmel
keresik fel a kastélyok vendégszerető urait. Egyes
uradalmakból ezrével viszik ki Franczia-, Német- és
Oroszországba a hálóval fogott eleven nyulakat.

Három évvel ezelőtt nagy port vert fel az a hir,
hogy báró Hirsch Móricz a világhirü bankár bir-
tokot vett Komárommegyében, hogy ott a vadállományt
okszerűen és mesterséges eszközökkel szaporítsa,
angol és franczia barátai számára vadászatokat
rendezzen.

Sok túlzással kommentálták azt az apparátust,
melylyel az uj földesur vadászterületét rendezte és
rendezni akarta.

Lelt légyen a hir nagyítva, annyi bizonyos,
hogy ha Hirsch báró meg nem hal. a világ egyik
legnagyobb, legértékesebb területe lelt volna az
ógyalai.

Ime néhány adat a berendezésről. A külön-
ben is vaddús és apró vadak tenyésztésére rendki-
vül kedvező területre hozatott 6000 darab fáczánt.
6000 darab eleven nyulat és 14.000 darab eleven
foglyot

Beszerzett 4000 méter hosszu magas vadfogó
hálót, 20.000 méter apró kukoriczában fogó hálót,
10.000 méter nyulfogó hálót. Olyan óriási mennyi-
ségü háló ez, amennyi talán az egész országban
sincsen.

A terület összesen 96.000 katasztrális hold,
melyet kilencz évre előre fizetve bérelt.

Szetrélyesen nyolczvannégy részből álló va-
dászkastélyt épittetett, hol a walesi herczegnek kü-
lön lakosztályt rendeztetett volna be.

Állitólag egy fogadása is volt báró Hirsch
Móricznak, mely szerint tiz nap alatt 80,000 da-
rab apró vadat akart vendégeivel lövetni. A
személyzetnek azt az utasitást adta, hogy ha ennyit
nem lehetne lőni, akkor a világ bármely részéből
össze kell vásárolni annyit, amennyi kell.

Ezt a csodás területet most egy magyar sport-
emberekből alakult társaság bérli, melynek czime
„Magyar vadász- és vadtenyésztő-társaság."

Nem érdektelen tudni, hogy az óriási élö vad
kibocsátásának nem volt olyan látszata, mint a mi-
lyet várni lehetett; ez különösen a nyulak szaporu-
latainál észlelhető.

Igaz, hogy az emlitett nagy területen 10.000
nyulat könnyen lehet lőni, hanem a tultenyésztés,
különösen az odahozott sok himnyul okozta beteg-
ségek igen megdézsmálták az állományt, de ha ezek
a bajok megszünnek, a tenyésztés óriási lesz. A
fogoly-állomány most is csodás, fáczán közepes,
5—6.000 között van.

A társaság, ha nem is olyan nagy arányok-
ban, de mégis Hirsch báró nyomdokain halad a
a tenyésztésre s a vadak gondozására éber figyel-
met fordit.

Az idén elejtett hasznos vadak száma a
következő:

Fogoly . . . . . . . 6.355
Nyul 4.762
Fáczán . , , , , . , 1.060
Vadkacsa . . . * , . 589

összesen 12.766 darab.
A vadászatok az évad bezártáig, január végéig.

javában folynak.

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. A pénzügyminiszter Déry Alajos

pénzügyi fogalmazót a komáromi pénzügyigazgatósághoz
pénzügyi segédtitkárrá ideiglenes minőségben, Báró
Jenö gazdászt ideiglenes pénzügyi fogalmazóvá él föld-
adó-nyilvántartási biztossá, Kluha, Géza pozsonyi vám-
gyakornokot a pozsonyi pénzügyigazgatósághoz ideiglenes
pénzügyi fogalmazógyakornokká, Ferenczy Géza szász-
régeni adótisztet adóhivatali ellenőrré a módosi adóhiva-
talhoz, Busát Pál nógrádmegyeri lakost a szikszói adó-
hivatalhoz ideiglenes adótisztté, Schiller Henrik, Roncza
János, Hajlamán Boldizsár, Dohy Béla, Tóth Béla,
Koosz Lajos, Rőczey Zoltán, Dragicsevics Lázár
adóhivatali gyakornokokat és Sebesi Izidor adóhivatali
dijnokot ideiglenes adótisztekké, Szecskay István adó-
hivatali dijnokot ideiglenes adótisztté, Frankó István
szepesodorini lakost a zólyomi adóhivatalhoz ideiglenes
adótisztté, Rosiesku Kornél számgyakornokot a bereg-
szászi pénzügyigazgatósághoz számtisztté véglegesen,
Fráter Aladár számellenőrt számvizsgálóvá végleges
és Szabó Miklós számgyakornokot számtisztté ideiglenes
minőségben a nyiregyházai pénzügyigazgatósághoz,
a királyi kincstári jogügyi igazgató dr. Mattyasovszky
Miidós ügyvédjelöltet dijas fogalmazó gyakornokká, a
budapesti királyi itélőtábla elnöke dr. Höberth Arzén,
Weisz Sándor ügyvédjelölteket és Csató Lajos jog-
szigorlót a budapesti királyi itélőtábla kerületére dijas
joggyakornokokká, a szegedi királyi itélőtábla elnöke
Csergő Sándor végzett joghallgatót a vezetése alatt álló
királyi itélőtábla kerületébe dijas joggyakornokká, a
lugosi pénzügyigazgatóság Ágh Józsefet a lugosi adóhi-
vatalhoz gyakornokká, a sátoralja-ujhelyi pénzügyigaz-
gatóság Lupis Gyula végzett tanulót a sátoralja-ujhelyi
és Kalmár Marián végzett tanulót a Homonnai adó-
hivatalhoz ideiglenes dijtalan gyakornokjelöltekké, a
budapesti királyi főügyész Zsiros Gáspár fogházört a
szolnoki törvényszéki fogházhoz fogházőrmesterré ne-
vezte ki.

Névváltoztatások. Alijancic Antal zilahi lakos
Császár-ra, kiskoru Rosenfeld Jenő nagykanizsai la-
kos Radnai-ra, Bergel József budapesti lakos Bereg-re
változtatta nevét.

Pályázatok. A szegedi királyi itélőtábla kerületé-
ben nyolcz dijas joggyakornoki, az igazságügyminiszte-
riumnál hivatalszolgai, a nagyváradvárosi járásbiróság-
nál III. osztályu hivatalszolgai, a debreczeni királyi
ítélőtáblánál birói, a pozsonyi járásbiróságnál aljegyzői,
a székelykereszturi járásbiróságnál irnoki, a szécsényi
adóhivatalnál dijas gyakornoki, a sátoraljaujhelyi pénz-
ügyigazgatóság területén egy fölvigyázói és három vi-
gyázói, a győri ítélőtáblánál birói, az igazságügyminisz-
tériumnál irodasegédtiszti, a soproni pénzügyigazgatóság
kerületében adóhivatali ellenőri és a zombori törvény-
széknél segédtelekkönyvvezetöi állás van üresedésben.
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KÖZGAZDASÁG.
Budapesti értéktőzsde, deczember 19. A mai

vasárnapi forgalomban csekély üzlet mellett az irány-
zat gyenge volt. Osztrák hitelrészvény 349.70—349.
magyar hitelrészvény 377.25—376.50—376.75 forin-
ton köttetett. Zárlatkor maradt osztrák hitelrészvény
949.40.

Mezőgazdaság.
Ankét a kertészeti szakoktatás tárgyában.

A kertmunkás tanfolyamok szaporitása szükségesnek
mutatkozván, már a jövő év elején Lőcsén, Bocs-
kón, Tordán és H.-M.-Vásarhelyen ily tanfolyamokat
léptetnek életbe. Darányi miniszter ezenkivül egy
középső tagozatát a kertészkedésnek szándozik most
Budapesten életbe léptetni : ez a kertészsegédek
egyéves tanfolyama. Mindez iskolák szervezésének
és a tanterv megállapításának tárgyalására a mi-
niszter szakértekezlelet hivott egybe, mely tegnap
ülésezett Molnár István miniszteri biztos elnöklete
alatt. Az értekezlet javaslatott tett ugy a kertész-
kedési, mint a kertmunkástanfolyamokra nézve is ;
a budapesti kertészeti tanintézetnél pedig szükséges-
nek mondta ki a négy középiskolai osztály után
kőt évi kertészeti gyakorlat kimutatását is.

Országos Erdészeti Egyesület. Az Országos
Erdészeti Egyesület ma délelőtt tartotta évi rendes
közgyülését gróf Tisza Lajos elnöklete alatt, aki
megnyitó beszédében örömmel konstatálta, hogy az
egyesület az elmult évben sem volt tétlen, s itt-ott
jelentékeny eredményeket mutatott föl, amelyek fő-
leg a földmivelésügyi miniszter pártfogásának kö-
szönhetők. A közgyülés nevében Bedő Albert egye-
sületi alelnök köszönte meg az elnöklő grófnak, az
egyesület iránt tanusitott meleg érdeklődését. Hor-
váth Sándor főerdőtanácsos, egyesületi titkár jelen-
tést tett ezután az egyesület mult évi müködéséről,
aminek tudomásul vétele után a közgyülés elhatá-
rozta, hogy a földmivelésügyi miniszternek köszöne-
tet mond. A Deák Ferencz-alapitvány kamataiban
ezuttal Bobó Jenő akadémiai tanárt részesitik, aki-

nek „Erdészeti épitéstan" czimü nagy munkája leg-
közelebb fog megjelenni. Végül kiegészítették az
igazgatóválasztmányt, amelynek uj tagjai lettek:
Reinfusz Bódog, Sóltz Ottó, Schmidt Ferencz,
Szönyli István, Bittner Gusztáv, Havas Ágoston,
Bartha Gyula, Lászlófi Gábor, Hangay Géza és
Arató Gyula.

Ipar és kereskedelem.
Magyar tőzsdebírósági ítélet végrehajtása

Ausztriában. Az utóbbi időben sok panasz merült
fel a tekintetben, hogy az osztrák biróságok megta-
gadják a végrehajtást a budapesti tőzsdebirósági
ítéletektől. A panaszokra ezentul remélhetőleg nem
lesz ok, miután az osztrák birodalmi törvénylap
tegnapi száma rendeleteket közöl, amelyek kimond-
ják, hogy a magyar tőzsdebirósági ítéletek végre-
hajthatók és végrehajtandók még akkor is, ha oszt-
rák jog szerint ezen ítéletek semmiségi panaszokkal
volnának megtámadhatók.

Fiume és Trieszt czukorkivitele. Az utolsó
években a magyar czukorkivitel rohamosan
fejlődött s már-már azt hittük, hogy Fiume
idővel Triesztet, forgalom tekintetében, felül fogja
mulni. A mult évben például — egész októberig —
Fiume volt előnyben. Ekkor azonban változás állott
be a mi hátrányunkra, ami még manapság is tart.
Az osztrák vasutak a mult év vége felé Triesztbe
szóló vasuti fuvart még a fiumei fuvarnál is alacso-
nyabb nívóra szállitották le, aminek következtében
az osztrák Czukoripar felhagyott a nyersczukorterme-
lés forszirozásával és finomított czukrot termelt hat-
ványozott mértékben, hogy azt Trieszten át a Ke-
létre exportálja. A mi czukoriparunk, valljuk meg
az igazat, nem volt olyan előrelátó. Bizott
abban, hogy az amerikai vámemelés fenye-
gető veszélyét valamilyen úton-módon el fogják
háritani. Amint tudjuk, ez a remény nem telje-
sedett he. Maradt hát még fogyasztó piacznak
a magyar nyersczukor számára Anglia és
Olaszország. Az első Németország természetes
piacza, a hová — az Elbén — a cseh czukor is
aránytalanul olcsóbban jut el, mint a magyar czu-
kor, amely, amellett, hogy Fiúméig a vizi-utnál költ-
ségesebb vasuti szállitást kell hogy igénybe vegye,
onnét is sokkal magasabb hajófuvart űzet, mint a
mennyit a Hamburgból Angliába szóló fuvar teszen.
Nem lehetünk tehát versenyképesek, s tényleg csak
aránylag kis kontingens jut kivileiünkből Angliára,
a legfontosabb czukorpiaczok egyikére. Olaszország
ugyszólván szomszédállam, a hová legkönnyebben

juthat el a magyar czukor Fiumén át. Innét azon
ban az utolsó évben ugyszólván kiszorított bennün-
ket az osztrák czukor, amelynek — kivált a ligu-
riai finomítókba — versenydijtételeket engedélyeztek
az osztrák vasutak, továbbá a német, franezia és
orosz czukor, nem is emlitve, hogy Olaszország
maga is fel kezdi karolni a czukorrépater-
melést, ugy, hogy már néhány óv mulva valószinüleg
teljesen emanczipálni fogja magát az idegen Czu-
koripar gyámkodása alól. Ujabban Kelet-Indiát
szemelték ki czukorgyáraink fogyasztó piacznak,
de hogy a kilátások beválnak-e, az osztrák Llodd
által jobban protezsált osztrák versenyrevaló tekin-
tettel, még kétséges. Azt hisszük, hogy czukoriparunk
jövője csak akkor lesz biztositva, ha a termelt
czukrot nem nyers állapotban, de finomítva fogja
exportálni és peyig a leventai piaczokra, a melyekre
állandóan számíthatni. A mult hónapban is például
Trieszt 174.000 métermázsa finomított czukrot
szállitott el a Levante és a szélső Kelet különböző
piaczaira. Ellenben a fiumei export csak 17.505
métermázsát ért el, mig a mult év megfelelő hó-
napjában 31.598 métermázsát. Kivittek Fiumén át
7554 métermázsa nyersczukrot Olaszországba és
2104 métermázsát Keletindiába, továbbá 6920
métermázsa finomitványt Törökországba 227 mé-
termázsa más levantei kikötőkbe és 301 métermázsa
Gibraltárba és Maltába.

Az örléskikészítési forgalom. Bécsből jelen-
tik, hogy az egyesült osztrák malomegyesületek
küldöttsége ma tisztelgett a kereskedelmi, földmive-
lésügyi, pénzügyi és vasuti minisztereknél, akiket
arra kértek, hogy a provizóriumban mondassék ki
az őrlési forgalom megszüntetése.

A tiszavölgyi társulat ma tartotta meg évi
közgyülését gróf Andrássy Aladár elnöklete alatt.
Fekete Márton titkár ismertette a központi bizottság
évi jelentését. Az egyes társulatok által igénybevett
25 milliós kölcsönt már teljesen visszafizették s igy
a felügyeletet végző bizottság feloszlott. A földhitel-
intézet által 19 társulat részére megszavazott 4
százalékos kölcsön összege ezidőszerint 30.394,800
forintot tesz s a tiszai összes árrnentesitő társulatok-
nak az állam, a magyar földhitelintézet s több más
pénzintézet irányában fennálló adóssága együttesen
85.387,168 forint. Mederszabályozási és partbiztosi-
tási állami munkálatokra — a Tisza és mellékfo-
lyói völgyében — tavaly 2,051.944 forintot adtak ki,
erre az évre pedig 3,242.816 frtot irányoztak elő.
Az 1898-ik évre egybeállitott állami költségvetésben
ugyanezekre a munkálatokra 1,770.000 frtot vettek föl.
Megnyugvással fogadták a földmivelési miniszter-
nek azt az értesítését, hogy a Hármas-Kőrösön és a
csongrád-titeli tiszai szakaszon még hátralevő meder-
szabályozásokat öt év alatt befejezik.

Miután a közgyülés ugy a számadásokat, mint
az 1898. évi költségvetés tervezetét jóváhagyta, el-
határozták, hogy a 4.979.735 (1200 D öles) holdat
tevő tiszai árterületek után az 1898. évre holdankint

kr. központi kezelési járulékot rónak k i :
A központi bizottságból a jelen év végével

kilépő alsó-tiszai érdekeltség képviselésére ren-
des tagokul báró Dániel Ernő, gróf Károlyi
Tibor, Fekete Marton, Rónay Jenő, Novák
József és Rohonczy Gedeon; — póttagokul
pedig gróf Nákó Kálmán, Kovács Sebestyén
Aladár és dr. Lázár György választattak
meg. Végre elfogadták gróf Mailáth Józsefnek azt az
inditványát, hogy a megszünt „Gazdasági Mérnök"
helyett a „Vizügyi és Hajózási Közlöny" legyen a
társulat hivatalos közlönye.

Az ezredéves kiállitás főjelentése. Az ezred-
éves kiállitási főjelentésből, melyet kiváló politiku-
sunk és közgazdasági irónk dr. Matlekovits Sándor
v. b. t. t. szerkeszt Sterényi József kir. tanácsos
közremüködésével ismét megjelent egy vaskos kötet,

: évben már a hatodik, az eddig megjelentek közül
a legvaskosabb, hetven ív terjedelmü, mely kizárólag
a kiállitás mezőgazdasági részével foglalkozik és
olyan gazdasági monográfia, aminő a magyar iro-
dalomban még eddig nincs, ugy, hogy ez a kötet
rendkivül gazdag forrásmunka leend, amely a hazai
szakirodalomra nézve igen nagy nyereségnek mond-
ható. A vaskos kötet tartalma különben következő:
A gazdasági egyesületek csoportos kiállítása —
Németh József miniszteri titkártól; Talajvizsgálat és
talajnemek — Inkey Bélától; Trágyázás és trágya- '

szerek — herényi Gothard Sándortól; Kenyértermé-
nyek, hüvelyesek és takarmánynövények — Cserháti
Sándortól. Diszkertészet — Ilsemann Keresztélytól;
Gyümölcstermelés — Molnár Istvántól; Dohány —
Daróczy Vilmostól; Időjelzés — ifj. Tolnay Lajos-
tól ; Ipari, kereskedelmi és gyógynövények — dr.
Rodiczky Jenőtől; Lovak — gróf D'Orsay Olivértől;
Szarvasmarhák (hazai faj) — Szunyogh Szabolcstól;
Szarvasmarhák (nyugoti fai) — Renner Gusztávtól;
Hizott szarvasmarhák — Renner Gusztávtól; Juh-
tenyésztés — dr. Rodiczky Jenőtől; Baromfitenyész-
tés — Kovásznay Zsigmondtól; Halászat — Land-
graf Jánostól; Állategészségügy — dr. Hutyra
Ferencztől; Mezőgazdasági szakoktatás — Balás
Árpádtól; Selyemtenyésztés — Bezerédy Páltól;
Szőlő- és borgazdaság — Engelbrecht Károlytól;
Méhészet — báró Ambrózy Bélától; Tezgazdaság —
Pirkner Józseftől; Vizépitészet — Kovách Sebestyén
Aladártól; Erdészet — Arató Gyulától; Mezőgazda-
sági gépipar — Lencz Ödöntől; végül Mezőgazda-
ságok üzleti berendezése és ismertetése — Renner
Gusztávtól. A kötet gazdagon van diszitve több
száz képpel, amelyek a munka becsét nagyban
fokozzák. A 300 ivet meghaladó nyolcz kötetei
munka tiz forint előfizetési áron kapható.

Pénzügy.
Sorsolás. A XIX. osztrák császári királyi

állami jótékonysági sorsjáték sorsolása tegnap-
előtt ment végbe Bécsben. A 160000 koronás
főnyeremény a 24173 számu sorsjegyre esett.
Ezenkivül nyertek: 1OOOO koronát: sz. 244094;
7000 koronát: sz. 66979; 5000 koronát:
sz. 85067; 3600 koronát: sz. 186497;
3200 koronát: sz. 14308, 2800 koronát: sz.
156396, 2400 koronát: sz. 207244, 2000 koronát t
sz. 7357, 24172, 24174 ; 1800 koronát: sz. 98341;
1600 koronát: sz. 134698,1200 koronát: sz. 154463,
1000 koronát: sz. 276956, 800 koronát: sz. 182170
600 koronát: sz. 179794, 244093, 244095; 600
koronát: sz. 14348, 141348; 400 koronát: sz.
24171, 24175, 66978, 66980, 284216; 300 koro-
nát : sz. 239513; 200 koronát: sz. 24169, 24170,
24176, 24177, 67557, 85066, 85068, 122375,
125369, 182361, 191606, 200051, 244092,
244096, 276735, 294330, 294541 ; 150 koro-
nát: 13837, 25089, 67195, 71751, 91724,
100677, 127995, 133665, 159638, 167305, 178019,
193038, 195206, 205077, 212525, 221303, 252404,
261602. 100 koronát: sz. 197, 9284, 26477, 31069,
42412, 43127, 46360, 51552, 51532, 61846,
65427, 66977, 60981, 71563, 87680, 91408, 116475,
117622, 134849, 139371, 146787, 165477, 174184,
199721, 225296, 244091, 244097, 249913, 267777.
275396, 275572, 288170, 297834, 299721.

Közlekedés.
Üzletvezetőség Kassán. Nagy örömöt okozott

Kassán — mint levelezőnk irja — a kassa-oder-
bergi vasut igazgatóságának az a legujabb elhatá-
rozása, hogy a Teschenben székelő üzletvezetőséget
már a jövő évben ketté osztja s egyik felét Kassára
helyezi át. Kassa város törvényhatósága minden tel-
hető előzékenységgel kezére fog járni az igazgató-
ságnak ezen terv Keresztülvitelére.

Kereskedelmi czégjegyzések.
AJ Uj czégek.

Budapesti törvényszék. Rosenfeld Benjámin, sajt, vaj,
csemege üzlet Budapest.

, Stark Arnold, tözsdebizomi-
nyos, Budapest.

, Kurcz testvérek, kézmü- és
női ruha, Budapest.

. Horváth és Fentek, sertés-
kereskedők, Budapest.

N.-Klklndal törvényszék. Bicimatz Döme, szesz-nagy-
kereskedő, N.-Kikinda.

Nyíregyházi törvényszék. Feuer Géza, eczetgyáros és
kereskedő, Nyíregyháza.

Pozsonyi törvényszék. Herzfeld Ignácz, zálogkölcsön-
intézet, Bazin.

Czégtörléaek.
Budapesti törvényszék Hoffmann Lipót Budapest,

, Horváth Antal ,
Erzsébetvárosi . Nuridsány István Dicső-

Szt-Márton.
Ipolysági törvényszék Klein Mark Ipolyság.
N.-KlkJndal törvényszék Koreck János Szerb-Csanád.
Pozsonyi , Frankl Mór Pozsony.

C) Uj részvénytársaságok és szövetkezetek.'
B. Bányai törvényszék: Kis-Garami gazdasági fo~

gyaszt&si és hitelszövetke-
zet. Igazgató elnök: Stolci
Nándor,

Brassói törvényszék: Brassói Bank és raktárház
részvénytársaság. Alaptőke
150.000 korona.

Budapesti törvényszék: Altalános óvadékbank rész-
vénytársaság BudapestMujt
töke 400,000 forint

Pozsonyi törvényszék: Elsö pozsonyi munkások SÜ-
tődeje mint szövetkezet Po-
zsony. Vezérigazgató: Kozdik
Rezső.
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A RÓKAÚT.
S U D E R M A N N H E R M A N

REGÉNYE. (31)
— Aztán, — folytatta a lány, — h a nem

is akartam volna, — hisz ön volt az, urfi.
Ugyis mindenünk az öné volt. — —

Milyen természetesen mondotta ezt.
— Ugy-e, Regina — kérdezte ezután Bo-

leszlav — te már egészen elfeledted azt az időt,
amikor szabadon éltél lenn a faluban?

— Dehogy feledtem, uram — felelte mo-
solyogva s a mosolya valósággal dévaj volt —
a nagyságos ifiurra például nagyon jól em-
lékszem.

Boleszláv erősen hátrahajolt a székébe,
mélyen be a lámpaernyő árnyékába. — „Mi-
lyen pompás anyag ment itt veszendőbe", gon-
dolta és valósággal elnyelte a tekintetével.

S azután elmondatta . a lánynyal, amire
az akkori időkből még emlékezett. Persze nem
nagyon épületes dolgok sültek ki róla. Egyszer
belelökte a kis lányt a pocsolyába, máskor tek-
nőbe ültette, s leusztatta a folyón, mig aztán
jajveszékelésére emberek jöttek és kihúzták a
partra; megint máskor, mikor egészen fehér
ruhában volt, — a kastélybeli háztartónő aján-
déka, — mészszel bekente az arczát és kezét
és ráparancsolt, hogy mozdulatlanul álljon, mert
akkor épen olyan, mint a parkbeli kőszobrok.
A lány állott is türelmesen jó darabig, amig a
mész az ajkát és a szemehéját rettenetesen
égetni kezdte, akkor aztán sirva, elszaladt.

Most mindezt ragyogó arczczal mondta el,
mintha akkoriban, tudja isten, minő kegy esett
volna vele.

Boleszláv is nagyon jól emlékezett egyik-
másik esetre. Csak azt felejtette el, hogy épen
Regina volt a szeszélyeinek az áldozata. A
megszégyenülés érzése fogta el. Az álmadozó,
nagylelkü, nemes ifju helyett, akinek magát
mindig képzelte, most a kis, kegyetlen, falu

csarnokát látta, aki kímélet nélkül, egész a
rosszlelküség határáig kizsákmányolta hatalmát
kortársaival szemben.

— És sohasem tettem jóvá a gonoszsá-
gaimat ? kérdezte a lánytól, hogy mégis halljon
valami jót is magáról.

— Ajándékot eleget adott, uram! felelte
Regina. — „Osztozzatok ezen!" szokta volt
mondani és mindenfélét eleibénk hajított a
földre — egyszer almákat és diót — máskor
összetört ólomkatonákat, vagy egy marékra való
gombokat. . — Hanem persze a legnagyobbak-
nak és legerősebbeknek jutott a java, különö-
sen a Merckel Félixnek, az tudott kapkodni —
mi lányok nézhettünk utána.

— És te magad, Regina, te nem kaptál
tőlem semmit ? kérdezte.

A lány vérvörös lett és mélyen lehajolt a
varrása fölé.

— De igen, egyszer, mondta halkan.
— Mi volt az?
A lány hallgatott, s nem merte a szemét

fölvetni.
— Istenem, hát mért szégyenkezel?
— Azért, — mert most is megvan.
— Eh, — bolondság! Boleszláv mosoly-

gott. Kellemes, zsibasztó érzés futott át rajta.
A lány — felelet helyett, — belenyult a

szoknyája zsebébe, és kitett az asztalra egy
szines szalmából font kosárkát, alig nagyobbat,
mint egy gyermekököl.

Boleszláv a kezébe vette, s mindenfelől
figyelmesen megnézte. Belől zörgött valami.

— Szabad belől is megnézni?
— Miért kérdezi ezt, uram ?
Egy üveggyöngyökből való gyürü volt

benne. Kék, fehér, meg. sárga gyöngyök, ahogy
kis lányok csinálják, a hiuság első ösztöneitől
hajtva.

Boleszláv kivette a gyürüt és megpróbálta
a kisujjára felhúzni, de bizony csak a körme
hegyéig ment, olyan kicsiny volt.

— Ez a gyürü is tőlem való ?
— Nem. uram. — az édes anyámé volt.

Már egészen belenőtt a húsomba, de azért
hordtam éjjel-nappal, amig csak el nem szakadt
a fonál. Már akkor régen meghalt volt, s mert
az az egyetlen emlékem tőle, megint felfűz-
tem, s most mindig magamnál hordom.

— Az én kosaramban?

A leány a fejővel intett és lesütötte a
szemét.

— Miért ne tenném, uram ? mondta sut-
togva, — hisz szerencsét hoz.

Boleszláv szánakozó mosolylyal nézett rá.
— Szerencsét? Neked? —
— De, uram, — szólt a leány diadalma-

san, — ha meggondolja azt a sok követ
Ebben a pillanatban Boleszláv, aki épen

a helyére akarta visszatenni a gyürüt, leejtette
azt a földre.

Regina fölugrott s az asztal körül futva,
odasietett, hogy fölvegye, de nem találta meg.

— Mintha elsülyedt volna, mondta so-
pánkodva s közvetlenül Boleszláv mellett le-
térdelt a földre.

Boleszláv látta a tele, pompás nyakat
feléje ragyogni, látta a fekete, kusza fürtőket,
amelyek játszva körülfonták.

A szive erősen dobogott. — Hideg
áram futott végig a testén. Üres mosolylyal
nézett le a leányra.

— Megvan! mondta Regina, s föltérdelt,
hogy a kedves játékszerét feléje nyújtsa.

Boleszláv fölemelte a kezét. Ugy érezte,
mintha valami idegen hatalom feléje vonzaná
a térdelő leányt, de ez a vonzóerő őt is mázsás
teherrel nyomta..

Azután a fölemelt kezét vonakodó cziró-
gatással a leány arczára tette.

Regina összerázkódott és talpra ugrott.
Könyes fény tört ki a szeméből, amely álma-
dozóan és kérdőleg nézett Boleszlávra.

S most a férfi keze hirtelen és mereven
leereszkedett.

— Köszönöm, mondta rekedten..
A leány visszament a . h e l y é r e . — Mély

csönd lett a szobában.
Boleszláv ugy érezte, mintha bünt köve-

tett volna el, amelyet a hallgatás minden
pillanata még öregbit. Beszélnie kellett.

— Mit is kérdeztem? Igaz, — h á t ki is
tanított a varrásra ?

A leány ezenközben kieresztette a czérnát
a tűből. Megint be akarta füzni. A fényes, apró
jószág ugy remegett a kezében, mint a nád a
szélben.

— A lelkészlakban, uram — mondotta
elfogódottan. — Ugy volt, hogy a Heléna —

Itt elakadt a szava, mert Boleszláv a ked-
ves névre, melyet most ejtett lá a lány először,
mikor ebből a szájból hallotta, ugy összerez-
zent, mintha ostorcsapás érte volna. .

(Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő: L i p c s e y Á d á m .

Elsö biztositó intézet
k a t o n a i sssoIgj'EBjIa/fc esetépe,

Ö cs. és kir. fenséQo József főherczeg védnöksége alatt.
B&T- B i z t o s i t á s i t ő k e : 2 7 mi l l ió korona. "3SBi
Fiu gyermekek legelőnyösebb ellátása
katonai szolgálat költségének fedezése — illetve a nagy-
korúság idejére. Bővebb felvilágositással szivesen szolgál
í5) az Igazgatóság.

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

táviró-, távbeszélő-, villáialiáriíó- os villámvilátji-
iási-berenáezöli.

Gyáréslroda: DSjnAPnQTCy R a k t t l r

V!., Izaballa-u. 88. DuüMrLdlCíS V., öorottya-u. 8.
a m. kir. államvasutak és a magyar állam szállítói,

S f a hangosan beszélő grafit-mikrofon 3
feltalálói és szabadalom tulajdonosai. — Készit:
telefonberendezóseket központtal vagy körkapcso-
lással, elvállalja régi berendezéseknek s egyes készü-
lékeknek alapos átalakítását, továbbá: villámhárító-
kat, házi sürgönyüket, tűz- cs vlzjelzö-berendo-

zéseket stb.

Vüíamvilágitást
(121)

A G L 0 G 0 W S K I é s T Á R S A czég
azon rendkivül előzékeny ajánlatot intézi a venfii
szándékozókhoz, hogy saját költségére szállit az
ország bármely részébe díjmentes próbahaszná-
latra egy 7-es számu 1897/98-asmodellüRemIngtoH-
irógépet vételkötelezettség nélkül és kezelésre, ugy
helyben, mint vidéken dijmentesen begyakorol
kárkit. Az irányadó szakemberek egybehangzó
itélete szerint a Recaington-irógép az összes ismert
irógéprendszer között világszerte elvitázhatatlanul
a legelső helyet foglalja el. Egyébiránt beszéljenek
a tények :
M. kir. földmivelési minisztérium hasznai 5 clbot
M. Jár. honvédelmi mimsztérium . . • 6 „
M. kir. igazságügyi minisztérium . . . 4 ,
Magy. kir. államvasutak igazgatósága és

üzletvezetőségei 60 „
Magy. kir. posta- és távirda igazdatóság

Budapesten . . . . . . , • . 8 „
Ganz és Társa Budapest 82 ,
Magyar Általános Hitelbank Budapest . 8 m„The Mutual" életbiztositó társaság . . . 6 ,

stb. stb. stb.

Nehány itélet a Remington-irógépről:
Gregerson O. és Fiai , Budapest.

1893. szeptember 10.
Nem mulaszthatjuk el, Snökkol teljes megelégedésünket

közölni az írnoktól vásárolt 4 Remington-írógépet illetőleg.
A Reirunirton-irógép kitünő tulajdonságai tekintetében az
előttünk ismert számos itéletet teljes mértékben magunkévá
tesszük és azt hisszük, hogy a Renüngton-irógépnek sehol sem
szabadna hiányoznia, ahol irásbeli munkák vannak.

Os. bir. postatakarékpénztár ! hivatal, Béos.
1894, május 24.

Ezennel igazoljuk, hogy a postatakarékpénztári hivatal-
nak szállitott 23 drb 8. és 5. számu Remington-irógéq ezen
hivatalban mái évekóta használatban van ea minden igé-
nyünknek tökéletesen megfelel. (Ma 64 Remington-irógép
müködik a postatakarékpénztári hivatalban}.
Réthy János nemzetközi mérnöki é s szabadalmi

Irodája Budapesten.
1897. augusztus 18,

Kívánságukra készséggel kijelentem, hogy irodámban már
övek óta használok több rendbeli 5-ös számu Remington-iró
gépet, melyek müködésével minden tekintetben meg vaj—
elégedve. Voit alkalmam legujabb 1897-ik évi modellü
számu Remington-írógépjüket is megismerni, mely a Reming-
ton-irógápek eddigi jó lurnevét —amennyiben ez még lehet-
séges — növeli.

Udvarhelyinegye alispánjától, Udvarhelyit.
1897. julius 24

Igen helyesen gondolta a czég, mikor Magyarország fő- ős
székvárosában Remington és Mimeograf-irógép raktárt állitott,
mert igy a gépek esetleges javítása, valamint a szükséges
kellékek beszerzése, — ami eddig tömérdek időbe került, —
rendkivül megkönnyebbült. Azonban már 4 év óta van hasz
nálatban mind a két ixó-szerkezet, anélkül, hogy legkisebb
javítást is eszközölni kellett volna, söt a legnagyobb elisme-
réssel szólhatok mind a két gép használhatóságáról, különö-
sen a gyors munka által minden eddigi használt hasonló iró-
gépet felülmúl. Kérek ugy a Remington-iró, mint a Mimeograph
gépekhez szükséges festék, papir stb. tárgyakról részletei
árjegyzéket küldeni.

Kecskemét th. város polgármesterétSl.Xada polffár-
mester, Kecskeméten.

1897. julius 12.
Fohó évi junius 21-én kelt megkeresés folytán van

fazerencbém értesiteni, miszerint a Kecskemét város tulaj-
donában levö Rcmington-irógép kifogástalanul müködik.

Marostorda vármegye alispánjától, Xarosvásár-
Iielytt. 1897. augusztus 7.

Mcghizottjuk által bemutatott és kipróbálás végett itt
hagyott ..líiMniiipton-irógép használhatóságáról meggyőződvén;
tiz irodám réa/éiu megtartom. Ennélfogva fölkérem, hogy
annak áráról szoló nyngtójokat ide megküldeni sziveskedjék,
hogy az összegül clküldhossem. Egyben fölkérem, hogy aa
Írógéphez szllksésüs kellékekről ré.szletus árjegyzéket szintén
megküldöm sziveskedjék, hogy az ezután előforduló siük-
séülolet iii'^i'ondolliRsscm.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

a fegszakszerühb kivilolbon, jutányos áron vórcz.

ÁrJeffy#é/t, FttW-fséffi'i'tf'Srít rs ajánlató!.'
ingyen vs bévmenive.

KIIMEOGRAPii" kir,
eladási telepe, (235)

V., frzsébef-fér 16. sz.
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SZINHÁZAK.
Budapest, hélfő, 1897. deczember 20-án.

NEMZETI SZINHÁZ.

frt bérlet 226. Havi béxlat 16.

A nagymama.
8 felvonásban. - Irta:
Caiky Gergely.
Személyek:

Steréml grfiíné
Ernő
Örkény Vilmoi
Kálmán
Pi/onka
Timár Karoliac
Mártha
Tódoika S-ilárd

SE. Prielle
ZUahi
Gyenes

Horváth
Keczeri I.
Lendvayné
Csillag T.
Vizvári

Kecdata 7 órakor.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ.

Zárva.

MAGYAR SZINHÁZ.

A k i k a p ó s
patikárius.

Bohőrat 4 felvonásban. Irta Gan-
dillot Forditotta: Heltai Jenő.

Személyek:
Vourueol
Paulette
Ferdinánd
Bertinet
Bertinet-né
Paturin
Paturin-ct
Garjol
Casimir
Labricellt

Szüágyi V.
Aranyossy
Balla K.
Boross E.
Hettyey A.
Mátray
Sz. Szilassy
Iványi
Ferenczy
Füredy

Kezdete 7 órakor.

VIGSZINHÁZ.

Zárva.

NÉPSZINHÁZ.

A varázsgyürü.
Operette 8 felvonásban, 5 képben,
Irták D'Ennery Adolphe és Bu-
rani Paul. Forditotta Komor Gyula,
Zenéjét szerzette Planquette R.

Személyek:

XV. Lajca
De Chavannes
Renée
Leocadia

Szirma!
Szerdahelyi

Nádai Ilonka
Vidomó

De la gaxde Georges F. Hegyi
Nicolas
Micheletto
Valpingon lovag
Artois
La Popeliniére
Athenais
Sulaiiges
Henrietta
Louise
Tiszt
Komornyik

Vidor
Küry Klára
Solymosi
Kiss M.
Folhnus
Balogh Etel
Révi A.
Bártfai M.
Lukácsy 0.
Várnai
Hortobágyi

Kezdete 7 órakor.

VÁRSZINHÁZ.

Nagy bérlet 34. Havi bérlet 10.

Jancsi és Juliska
Mese 3 képben. Szövegben irta :
Wette Adelaide. Ford. Ábrányi
Emil. Zenéjétirta: Humperdinc.

Személyek:
Várady
M. Rotter
Ábrányiné
Gabos N.
Berts
Wlassak
Payer M.

Andris
Panea
Jancsi
Juliska
A vasorru bába
Altató báesi
Harmat bácsi

Utána:

Rococo.
Ballet 1 felvonásban.

Kezdete 7 órakor.

ujonnan átalakitva és nagyobbitva, (72

Or.ZIFFER E., gleichenbergi fürdőorvos vezetése alatt.

MJT J ó z s e f - k ö r u t 10. szeres, "jgB$
•6viz kúrák. Mell.Esal külön fülkékben. Fenyőfü-belégzés é3 pneu-

matikus zétporlasztás gége, garat, orrbcíegckneft. Nyitva egész nap.

Dus választék,

ajándékokból.

VÉRTESSI SÁNDOR
császári és királyi udvari illattár,

BUDAPEST, IV. ker., Kristóf-fér 8 sz.

Szabadalmazva az 6BSXQB nagy államokban.

Káríyajáfék-számjeM tábla
a legalkalmasabb karácsonyi meglepetés!

Kávésok és kaszinók figyelmébe! £áS33?8S£
12 a cbn. nagyságu omailirozott csinos kiállitásu. Pótolja a kré tá t ,
mely a kezet pitfzkitja és igy a kártyát is rongálja. Könnyen
kezelhető. Kávéházban, kaszinókban kérjék a Tartli és
Fiquet-játékot kedvelök a kártyajáték-számjelzö táblát.
A. kártyajáték-számjelzo tábla megóvja a ruhát in a be-
BiszkitastóL Illusztrált prospektust dijmentesen küldök.
Két darab, azaz ogy pár kártyajátok-számjelzö tábla ára 3 frt hasz
Sálati utasítással együtt. Csomagolás 10 kr. Megrendelések a pénz

előleges beküldése vagy utánvét mellett eszközöltetnek.

• «ab. kártyajáték-számjelzö tábla fdltalálója és kizáró-
lagos elárusítója. 241

Budapest* VII., Csömöri-ut G9. sz.

Üdvös tanács.
Köhögésnél, rekedtségnél, a torok és légzési szer-
vek működési zavarainál E g g e r biztos hatásu

Mellpasztillái
veendők. (1 doboz 50 kr. és 1 frt. Próbadoboz
25 kr.) A gyomor rendetlen működésénél radikális
hatásúnak bizonyultak E g g e r s z ó d a paszt i l lá i .
(1 doboz 30 kr.) Mindkét szer kapható minden
gyógyszertárban. — Fo- és szétktildési raktár Ma-

gyarországon ; (27)

„Nádor"-gyógyszertár Budapest, Váczi-körut 17,

Szinházi műsorok.

Kedd

Szerda

Csütörtök

Pántok

Szcmbat d. ü.

Este

Vasárnap d. u.

Este

Itmztll Szkrtáz

Ármány és
szerelem

Benoiton
család

Fal tövében
Képzelt beteg

Az ember
tragédiája

Lear király

Vár Szlfikb M. kir. Operaház

Bohémek

Aida

A nürnbergi
baba

Babatündér

A Cremonai
hegedüs

A piros czipő

Bohémek

Vis Szinház

Szőke Katalin

Szőke Katalin

Szőke Katalin

Niobe

Szőke Katalin

Trilby

Szőke Katalin

Nép Szinház

Kukta-
kisasszony

A varázs-
gyürü

A varázs-
gyürü

Az ördög
mátkája

Tiszturak a
zárdában

Ezer év

Az asszony
verve jó

Magyar Szlihi.

Gésák

A kikapós
patikárius

A kikapós
patikárius

A gésák

A kikapós
patikárius

Mama szeme
A báránykák

Titok

Kisfaludy Szinház

zongora termes.
Budapest, IV., Kigyó-utcza 7. sz.

Árjegyzékek
ingyen.

il ne mulassza senki sem
posta utján, utánvét mellett meg-

rendelni,

k é s z l e í í a r í *
Szenzáozlót kelt mindenütt az ujon-
nan föltalált (Golflin) m ü a r a n y

eredeti

Ör «3 S

Ezen órák mög nem kütönböztethetök az igaz aranytó l
még szakember állal som. Az órát pontosságáért 3 évi kezesség
nyujtatik. Ára most, mig a raktár tart, 6 frt. Egy hozzá illő
Golcünláncz széles rond sportalakLan 1 frt 50 kr. Minden
órához ingyen ugy szarvas bőrzaeskó csakis 245

BlERlANl S á i u csomagszétkűldési áruháza
Budapest, Passuth Lajos-utcza 1. szám.

Küldemények utánvét mellett; meg nem felelő a pénz
visszatérítése mellett visszavétotik.

Zsebóra valódi ezüstből frt 8.50
, valódi tullaozüst _ ll.—Fontos!

Korona Takarék- és Hitelszövetkezet
III. évtársulat, 1898. január l-én uj

( 1 7 8 )

SÖT Egy üzl&tvé^z heti 1 koronám "T8K3
Minden üzletrész után a tagok kellő biztositék mellett 200 korona
kölcsönt, két év eltelte után további 100 korona kölcsönt igényel-
hetnek. Nyereség a tagoké. Jelentkezések már most elfogadtatnak.

Beiratási dij üzletrészenként 1 korona. Ügynökök kizárva.

Budapest, Er»zsélbeit-t©i? 1O.

százezrei íiatai, viruld arczszinUket a már
évtizedek óta általánosan ismert, Párisban,
dr. Lajosse hirneves udvari orvos által fel-
taláit és kadvelt RAVlSSANTE-kUlönleges-

s é g e k n e k köszönik.
Ezeknek használatánál az arezbőr, nyak, karok

és kezek gyönyörü szépek lesznek, a bőr finommá válik
és a fiatalság zománczával bir.

A fölséges zománcz alatt eltünnek a himlőhelyek,
szeplők, anyajegy, a ránczos arcz simává lesz.

Minden hölgy arcza vakitó szép és finom marad.
Ezek az egyedüli, minden tekintetben ártatlan

különlegességek, melyek használata után a hölgyek
mosakodhatnak, anélkül, hogy c s o d á l a t o s hatása 9,
bőrre nézve eltünnek. (246)
Egy eredeti kisebb ttveg Ravissante (nappali

használatra, elegendő 3 hónapra) 1.50
Eredeti nagy üveg (elegendő 6 hónapra) . 2.50

(három árnyalatban: Enőf ehér, rózsaszinü
és testszinil (rachel)

Ravissante-arczpor (Poudre-Ravissante —*
Lejosse — Páris) 60 kr. és I frtos eredeti
dobozokban 3 árnyalatban: szőkékneki hófehér,
rózsassözü és testszin (Rachel barnáknak).

RAyiSSANTE-szappan drb ja 50 kr. Az összes
pipere-sxappanokat felülmulja.

A vaBődi RAVISSANTE-kUISnlegességek
a k e z e k á p o l á s á h o z és az a r c z azonnali s z e *
p i t é s é h e z különösen ajánlhatók; hatásuk fölülmulja
a forgalomban levő összes hasonló ugynevezett szépítő*
szereket, megérdemlik tehát e kimagasló tulajdonságaik*
nál fogva, hogy egyetlen család mosdóasztalán se hiá-
nyozzanak.

E különlegességek csodás hatásáért teljes garan-
cziát vállalunk.

Számtalan köszönő és elismerő-levelünk van a
legfelsőbb körökből és csakis a diszkrécziő tiltja azok
közzétételét.

Kapható nagyban és kicsinyben valódi
m i n ő s é g b e n a következő gyógyszertárakban:

TÖRCK JÓZSEF, Király-utcza | Török Sándor,
Andrássy-ut- Molnár és Moser, Korona-

herczeg-utcza.
Naponta postai szállitás a legnagyobb

tiiszkréczió mellett.
Értéktelen utánzásoktól óvakodjunk.

felvétetnek lapunk kiadó-
hivatalában,

VIII,, Ikülú SS, m
és fióküzletünkben

V. ker., Marokkókba!, sz.

darabja 2 frt, teljes fog-
sor 40 forint

Prohászka Henrik
fogászati műtermében

Kérem czfmemre figyelni.

szabadalm.Magy. kir.

"osiztály-sorsjátékF
3-lk osztály. P71)

MT Huzás január 4-én és 5-én. "W&
Fönyerem.: 80,000,30,000,20,000,10,000,5000,2000 éslOOO korona.
A legkisebb nyeremény nottó-összego az egész sorsjegy betétét 40 koronával haladja meg.
Vételsorajegyek ára: egy egész 32, egy fől xe, egy negyod 8, egy nyolczad 4 írtjával

kaphatók a

£ankcgyesületi váltóüzlet-részvénytársaságnál
Budapest, V., Fürdő-utcza 1. sz.

Megrendeléseknél az összeg előzetes beküldése kéretik.
Utánvételei rendelések csak tfeoze-iber SO-la

vétetnek tetklntetbe. immmu
Nyomatott az „ORSZÁG 4-? HIRLAP" betűivel Budapest, VIII.. József-körut 6 5 . szám.


