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A z  önálló rendelkezés
r ő l  szóló törvényjavaslatot  
a  p én zü g y i bizottság a  
nem zeti p á rt m ódositvá -  
n y a iva l fo g a d ja  el.

Munkások és munkaadók.
A  nagy közjogi villongás köze

pette a képviselőház egy kis lélek- 

zethez ja tván , ma tárgyalás alá 

vette a m unkaadókról és mezőgaz
dasági munkásokról intézkedő tör

vényjavaslatot. A  képviselőházat rend

őrök vették körül, a szemközti mú

zeum-kertben is rendőrök várakoztak. 

Tartottak tőle, hogy a munkások va

lam i kellemetlenséget csinálnak. Ez 

eléggé mutatja, hogya  munkások mi

képpen gondolkoznak a törvényja

vaslatról, m ely nem  is egyéb, mint a 

mezei munkások ostromállapotba 
szorítása.

Nagyon  nevezetes és súlyos az, 

hogy Magyarországon a szoezializ- 

mus egyszerre a tősgyökeres ma

gyarság, a  mezei munkások közt 

tőrt ki, még pedig fenyegetőbben, 
mint a főváros gyáraiban és az 

ország bányáiban, ahol külfi ldről ide 

került izgatok vetik a konkolyt. A  ma

gyar paraszlokat a józan  és hatalmas 
mezei műnk á okát is m eglepte a szo- 

czializmus mételye. A z  elmúlt aratás

kor, mely silány volt, m ár nagy köve

telésekkel álltak elő. A  megkötött 
szerződést sok helyütt semmibe sem 

vették. Zsandárokat kellett a lkal

mazni ellenök s a kormány Mező

hegyesen egy gyűjtő munkástelepet 
szervezett felvidéki és stíriai mun

kásokból, akik a szerződésszegő és 

sztrájkoló m ezei munkásokat azon
nal pótolták.

Ily  jelenségek hatása alatt készí

tette a földm ivelési minisztérium a 

ma vita alá ju tott törvényjavasla

tot. A  fölhevü lt embernek azonban 

jő  egyet aludni, m ielőtt határozna. 

A  földmivelési minisztériumban ez

úttal —  ne mondjuk, hogy kivétel

képpen —  nem aludtak sem m it 

A  munkaadókról és munkásokról a 

fölhevülés első halása alatt ké

szítették a tői vényjavaslatot —  a 

birtokosok, a munkaadók egyenes 

javára. Védi ez drákói szigorral a 

munkaadót, a  munkásnak ellenben 

csak a  minimális —  a legkisebb —  

igazságot adja meg kivéve, hogy a 

büntetésből a  száz m eg száz koro

nából álló birságot és a 60 napig 

terjedő fogságot a minimális ese

tekben is rászabja. Nem  annyira a 

munkásokról szól a törvényjavas

lat, mint inkább kiegészítője a 

büntető törvénykünyvnek.Egy csomó

uj büntetéssel öregbiti a  paragra
fusokat

A  társadalm i fejlődés útját akarja 

egyengetni a  földm ivelési miniszter. 

Hanem olyan nyom oru lt szűk ös- 

vénynyé teszi az utat, melyen mun

kás és munkátadó ha szemközt ta

lálkozik, csak a munkaadó fo lytat

hatja útját. A  törvényjavaslatban 

a fő , hogy a  munkás, ha az 

egyszer aratási vagy  cselédi 

szerződést kötött, m eg ne szeghesse 

jó fé le  büntetés nélkül. A z  ő  szer

ződése csak akkor szűnik meg, ha 

a munkaadó, ennek tisztje, cselédje 

fenyegeti életét, testi épségét és 

nem levő  vagyonát. Akkor is egy 

nap alatt kell sürgetni törvényes 

helyen a szerződés felbontását, kü

lönben viszi a  zsandár. A  munka

adónak ám szabad, hogy a munkás1, 

ha csak beszél is valam it az ura- 

ság ellen, szépen elkergethesse. A 

munkások csak teketóriával, kül- 
dö lis  ggel adhatják e lő  panaszukat. 

A  gazdasági napszámos szerződése 

egy napig érvényes, de 60 napi 

fogságot ő is  szerezhet. Ak irő l a 
munkaadó vagy ispán úgy itéi, hogy 

rossz munkás, annak mars. T ilos a 

munkásoknak munkaidőben való 
csoportosulása, stb.

K évé-, am it a  munkások a tör

vényből kapnak. Látszik, hogy az 

elm últ nyáron hevenyészték az 

egészet s nem a munkás és munka

adó közti viszonyt akarták szabá

lyozni, hanem biztosítani a munka

adót a sztrájkok ellen és megkese- 

rültetni minden sztrájkot a munká
sokkal.

A  munkások máris izgatnak az uj 

törvény ellen, robbantónak és gyúj

tónak használják és fenyegetőznek, 

hogy éppen ebből származik 

majd a felfordulás. Meg kell 

látni majd a nyáron, hogy m i lesz 

a munkaadókkal. Különben már 

most is szomorú jelenségek hirde
tik, hogy a szoezializm us megy a 

maga utján elére. A  pestmegyei 

Tápió-Szentmártonban a szomszéd

ból hozott olcsóbb munkásokat meg
támadták a helybeliek; aki őket oda 

hozta, a  főldesurat, elverték. Sza- 

bolcsmegyében lázong és szervez

kedik a  szegénység, m ely nyomorú

ságának okát a munkaadókban 

keresi s ezért gyülölséggel telik el 
irányokban.

Gyámolitani a  népet, megvédeni 

a visszaélésektől és erőszakoskodá

soktól, orvosolni bajait s így lehetne 

seg ilen ia  félelmetes szocziálizmuson. 

A z  pj törvény nem csillapít, az csak 

olaj a  tűzre. Következm ényei jók  

nem lehetnek. Egyoldalú és igazság

talan. A z  izgatóknak előkészíti a  

talajt. M ost is  itt já r t  néhány nap 

előtt Dasinszky lengyel szo c ia lis ta  

képviselő Budapesten, fölkereste 

elvtársait és kioktatta őket. A  veze

tést munkásaink ez idegenekre bíz

zák, akik az itteni á llapotokat nem 

ismerik, de tudják, hogy tárva előt

tük a kapu. A  munkás-kérdés igy 

mérgesedik e l lelkiismeretlen ve

zetőkkel és olyan törvényjavas 

lattal, m int a mai. Ez ellen a 

fővárosi munkások nagy tüntetésre 

készülnek. íme, igy  vagyunk a 

munkaadók és munkások ügyének 

szabályozásávaL

Budapest, deczember II.
X  -ás ö n á lló  rendelkezés. A  n fn -

kástörvény tárgyalása rövid pihenőt 
hozott a mozgalmas politikai időkbe, de 
a beállott nyugalom látszólagos és csak 
arra szolgál, hogy az eszmék es a vé 
lemények jobban és sjabadabban ki
forrhassák magukat. Ma délután őt 
órakor a pénzügyi bizottság ülése lesz 
az első találkozója az el entétes felfogá
soknak, értesülésünk szerint azonban na- 
gyobn emócziókra egyelőre nincsen kilátás. 
A  függetlenségi és 48-as párt tágjai csak 
je lezn i fogja ál áspontjukat, mert nagy

doboznak csinálni. A  néppárt szónoka; 
Zich y  János gróf a bizalmatlansági 
szempont haRSülyozásával, tekintettel a 
javaslat fontosságára, ahhoz a nem zett 
pártnak azon módosításaival, melyeket 
G u lln er  Gyula terjeszt majd elO, hoz-á 
fog járulni. A  nemzeti párti módosilvá- 
nynkat B in ffy  miniszterelnök is elfogadj.! 
és igy teljességgel bizonyos, hogy a 
pénzügyi bizottság már ma befejezi 
munkáját és a bizottsági jelentést 
H  r/edüs Sándor mai- a hétfői ülésen 
be fogja mulatni a képviseióháznak. A 
bizottsági jelentési, m ely addigra ki 
lesz nyomtatva, azonnal szétosztják, 
úgy hogy szerdán m egfog  kezdődni a 
plená ris  tárgyalás.

X  1848 Jubileum a. A z  1848-iki 

nagy eseményeknek megünneplésére 

vonatkozólag a képviselőház tudvalevő

leg határozatot fogadott el. Minthogy 

azonban a kezdeményezésről, melyre a 
kormány van hivatva, mindezidáig még 

egy árva szót sem hallott az or

szág, értesülésünk szerint a hétfői kép

viselőházi ülés napirendje előtt Kossuth 
Ferencz meg fogja kérdezni a miniszter

elnököt, hogy mikor szándékozik a ház 

határozatához képest magát valamelyes 
cselekedetre elszánni.

A képviselőhöz ülése.
Darányi volt az első a teremben.
A sok közjogi harczi zaj közt alig 

jut pár perez a nagy társadalmi felada- 
tok számára.

Rövid pár órára szünetei a politikai 
elvek körűi folyó küzdelem, —  s a 
m nkáskérdés megoldásának problémája 
kerül a napirendre.

Ezen a ponton nagy érdekek ütköz
nek össze.

Darányi miniszter javaslatában e 
nagy szocziális ellentétek áthidalását 
munkálja. A  miniszter előtt hatalmas 
papír-halom hever lelve jegyzetekkel; — 
ezekkel vértezve á ll javaslata mellé.

De mintha tegnap is többen lettek 
volna. . .

A  jobboldalon alig harminczan ülnek
—  a szélsőbaloldal is gyér sorokat matat,
—  de nem maradt el a nemzeti párt, 
s ott van a néppárt vallási alapra fek
tetett agrár-programmjával.

Előbb a debreczeni ifjúságnak a 48- 
diki törvényalkotás félszázados évfordu
lójának megünneplésére irányuló kérel
mét terjeszti elő Berzeviczy  —  mert 
ma újra 6 ül az elnöki székben, —  
Reményi Ambrns pedig leteszi a ház 
asztalára a pénzügyi bizottság jelentését 
a konzuli illetékek szabályozásáról szóló 
törvényjavaslat tárgyalásáról. Majd a 
községi helynevekről szóló törvényjavas
latot harmadszor olvasták fel s ezzel 
útnak indítják a  főrendiház felé.

—  A  mai kor elhagyta a keresztény 
elveket —  hangzik fel most a néppártról 
s ezzel megindult a vita a mezőgazda
sági m unkástör vény felett.

Pád er  Rezső kezdette a sort e szen
té cziával, melyre további fejtegetéseit 
felépítette. A  keresztény alaptól eltért 
a kor s a munkások és munkaadók 
közötti patriarkális jogviszony eltűnt. 
Helyébe a kizsákmányolási rendszert 
léptette.

A  hatóságoknál a szegény kis ember 
nem talá» védelmet, s igy azt az izga- 
lóknál keresi, —  jelenti ki Páder, s 
hozzáteszi, hogy a mai kor szabadelvű 
felfogásának a hatása alatt a család 
háttérbe szorul, s az erkölcsi momentu
mokat nem méltatják figyelemre.

A  VnT?ásrm e>' TfóftfH a irmrtkáscsak 
irigységgel és boszuvágygyal telik el 
munkaadója iránt. Ez is a  kormány

—  Az állam atheizmusát követi a 
>lgárság atheizmusa. A z  egyházpoliti- 
ii törvények az egyház sérelmeinek

hosszas lánczoiata —  kiáltja D a rá n y i  
felé —  s bizonyságai felolvas egy szo- 
czialista kiáltványt a vallás és a papok 
ellen.

—  Most nevessenek! —  biztatgatja 
Buzáth Ferencz kárörömmel a jobbol
d a lt  És szót fogadtak . . .

—  N in i! hogy paríroznak! —  örven
dezik Rakovszky István, —  Pa d er  pe
dig az elmondottakat a kormány figyel
mébe ajánlva, elfogadja a törvényjavas
latot.

A  néppárti szónok után a  sorrend
színezésére a jobboldalról K ris tó ffu  
József állt fel.

Azzal kezdi, ho<:y a munkáskérdésnél 
a rideg jogviszony mellett a magasabb 
érdekeket is vegyük figyelembe.

—  De nagyon is !— erősiti Rakovszky 
s áts et a jobboldalra, hogy a szón kot 
jobban hallja. A pponyi már ott ül a 
miniszterek bársonyszékei mögött.

—  Miért nem ül egy sorral előbb —  
hangzik egy nvilt sóhaj a balközépről, 
s a nemzeti párt vezére visszasiet tá
bora élére.

E r is  tó ffy  pedig arról beszél, hogy a 
javaslat a harezban álló mindkét osz
tály legfőbb érdekeinek megóvására 
irányul.

Általános helyeslés közt utal arra, 
hogy a munkás érdekét védi a m in i
m um , a munkaadókat a szerződés tel
jesítésének biztosítása. Módot keli ke
resni az iránt, hogy a munkások ha
szonrészesedése biztosíttassák.

—  Ez helyes! agyon helyes! —  
kiáltja Rakovszky , a szónok közvetetiea 
közeléből, s a kormánypárti környezet 
meg epetéssel szemléli a néppárti ven
dég zajos érdeklődését.

A  szabadságbüntetések helyett a 
magyar karakternek megfelelőbb kárté
rítést ajánlja a miniszter figyelmébe.
A magyar paraszt semmihez sem ra-
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gasztodik jobban, mint R iska tehené
hez . .  .

—  Tehén , Mikor vo lt az a 
magyarnak! —  sóhajtja Rakovsaky.

—  Kecskéjéhesl —  szállítja 
leiebb H m ta lle r  Lajos a jobboldalról 
elhangzó kijelentést

A  diszkrécziós munkáknál K ris tó ffy  
a zsarolás kizárására elengedhetetlennek 
tartja, hogy világosan legyen kifejezve, 
hogy m ilyen munkára köteleztetett a 
mnnkás. A  törvényjavaslatot elfogadja.

A  nemzeti párt következett; 
M akkfalvay  Géza azzal kezdi, hogy 

a társadalmi bajok orvoslására a ieg- 
hivatoitabb a társadalom. A  javaslat 
a két szélső irány közt eltalálja a he
lyes utat, mert tekintettel volt úgy a 
munkások, mint a munkaadók érdekeire.
A  munkaadó súlyos gazdasági helyze
tében olcsó munkást keres, a  munkáso
kat pedig az éhség gyakran szerződés
szegésre inditja. Ez ellen pedig, ha 
izgatok lépnek fel a kedélyek fellázitá- 
sara, az államnak kötelessége a munka
adók érdekeit megvédeni.

A z agráriusok helyeseltek, s Makk
fa lvay  a javaslat rendelkezéseinek 
méltányos voltáról beszél.

—  Sok időbe fog kerülni— úgymond 
—  míg a munkások a javaslat méltá
nyosságát belátják. Ez a javaslat sem 
fogja a munkás-zavargásokat teljesen 
megszüntetni, de mindenesetre nagyban 
fog ahhoz hozzájárulni, hogy az erő
szakos rendszabályokhoz, s a fegyveres 
erő igénybevételéhez ritkábban kell 
folyamodni. Pártja nevében kijelenti, 
hogy elfogadja törvényjavaslatot.

Öt percznyi szünet következett.
Szünet után S im a  Ferencz beszélt.
A  kezdet is jellemző:
—  Ha más nem is lesz, egymagám

ban fogom lehetetlenné tenni, hogy ez 
a javaslat ebben a formában ebben 
as évben törvénynyé váljék ! —  jelenti 
ki a házban elenyészően csekély szám 
m ai jelen levő honatyák épülésére.
* Ezután nagy részletességgel fejtegette, 
hogy ez a törvényjavaslat semmiesetre 
sem fogja a munkásviszonyokat ja v í
tani. Egész erejével fog az ellen küz
deni, hogy ez a rabszolga-törvény tör
vénynyé váljék.

A  törvényjavaslat ama rendelkezése, 
hogy a munkaadó a munkást elbocsát
hatja, ha az őt vagy családtagját meg
sérti, vagy tettleg bántalmazza, az 
újabb törvényalkotás örök szégyenfoltja 
lesz, —  kiáltja Sim a  Ferencz s L ep 
sényi Miklós helyeslése közt fejti ki, 
hogy ez  a rendelkezés a munkást tel
jesen kiszolgáltatja a munkaadó Ön
kényeinek.

—  A  munkaadót megsérti. . .
Milyen tág fogalom. Ha a munka

adó érdeke kívánja, egyszerűen kije
lenti, hogy sértve érzi magát, —  a sze
gény munkásokat elcsapja és bérüket 
is visszatarthatja.

Balról kis nyugtalanság támadt, amit 
Sim a  félreértve, megnyugtatóan szólt 
hátra:

—  N e féljetek, kibeseéleml .
Egy kis bágyadt mosolygás futott

végig a házon, s a terem folyton üre
sebb lett.

De S im a  lankadatlanul beszélt tovább, 
időnként egy-egy diadalmas pillantást 
vetve az elnöki emelvény feletti órára. 
Régi törvényeket idézett és kommentált, 
s a  vezérfonal mindig újra feltűnt:

—  Nem lesz ebből törvény, ha egy

magám is . . . !
Sim a  ezután Makkfalvaynak az állás 

pontját támadja és kijelenti, hogy ha a 
munkásosztály azt megengedi, meg
érdemli, hogy bilincsbe verjék. Még 
hosszasabban bírálja ezntán a javaslatot 
és kijelenti, hogy azt nem fogadja el.

M akkfalvay  személyes kérdésben 
szólva, visszautasítja Sim a  vádjait, mire 
ez kijelenti, hogy Makkfalvay  beszédét 
nem tartja szégyenletesnek a házra.

Általános érdeklődés közben most 
Darányi főldmivelésügyl miniszter állott 
fe l szólásra. Azza l kezdi: S im a  hosszabb 
beszéde a házban mélyebb benyomást 
jnem tett, de attól tart, hogy alkalmas 
jóhiszemű emberek félrevezetésére, akik 
fezt olvasva szó szerint elhiszik. Sim a  úgy 
büntette föl a magyar gazdaosztályt, mint 
jegy lelketlen testület és a parlamentet mint 
■egyoldalú gazda-parlamentet, mely a 
^munkásokkal szemben szűkkeblű intéz

kedéseket akar hozni. P «d ig  a magyar 
birtokososztály volt az, mely a jobbágy
ság felszabadítását zászlajára tűzte 
és megvalósította és a  gazdaosztály, 
melyre súlyos helyzetében a törvényja
vaslat újabb terheket ró, belátva annak 
méltányosságát, nem emelt kifogásokat. 
A  javaslatban levő kényszerítő eszkö
zök csak a szerződésszegő munkásokra 
irányulnak és igy  Simának a mun
kásokhoz intézett szavai súlyosan el
ítélendő nyílt lazításnak mondhatók, 
ugv hogy ha vér folynék , egyedül ót 
terhelné a  felelősség. Sim a  e lveit 
hallva akkor ijedne meg, ha ő elfogadná 
a javaslatot, mely ellen különben is 
csak az internaczionalis szocia lista  
izgatók tiltakoznak, mert elvesztik a 
talajt lábuk alól. K éri a javaslat elfoga
dását.

A  miniszternek íetszéssel fogadott 
beszéde után M ünnicH  Aurél beter
jesztette a véderőbizottság jelentését.

K é t inforpelláczió rekesztette be az 
ülést. F á y  István, Draskóczy  László 
rimasséesi főszolgabírónak erőszakos 
eljárása tárgyában a belügyminiszter
hez, Rakovsaky István pedig a tren- 
cséni törvényszéknek a Kloch  báró és 
társai ellen a várnai választásból kifo
lyólag folyamatban levő bűnügyben 
tanúsított eljárásért az igazságügymi
niszterhez intézett interpellácziót.

Választ azonban egyikük sem ka
póit és igy  az ülés két óra után bevég- 
ződött.

Budapest, decz. 11.
Az uramat, aki pedig nagyon csöndes 

ember, a III. kerületi kapitányság elitélte 
csendh&boritás miatt. Csendet akart csinálni 
és ráfogták, hogy a csendet háborította.

Egy mulatóhelyről jött haza, Ó-Budáról 
jó *  későn és egyik barátját, akinek fejébe 
szállott már a sok jó  bor, kisérte végig az 

utczán. A  barátja, még legényembe' 
nótárással verte fel az éjszaka csöndjét, 
közbe meg nagyokat kurjongatott. A  férjem 
csitította, csititotta mig végre odajött a 
rendőr és mindkettőjüket beirta a hivata
los könyvébe csendháboritás miatt.

Tegnap mindkettőjüket beidézték a III. 
kerületi kapitányságra, ott volt a rendőr 
is és megkezdődött a tárgyalás.

— Ön tehát énekelt és kurjongatott? 
kérdezte a jókedvű fiatalembertől a rend
őrtisztviselő.

1 Igenis! Nem tagadom!
— És ön, monda az uramnak, csititotta 

hogy ne csináljon botrányt.
Bizony és ez sok fáradságomba 

került! Mintha megsüketült volna jó  ked
vében. úgy kellett vele kiabálnom.

Most közbeszólt a rendőr:

—  Jelentem alásan, tekintetes uram, én 
is hallottam már messziről, amikor ez az 
ur egyre kiáltotta: ne lármázzál Gyurka 
ne csinálj botrányt, még majd bekísér a 
rendőr.

Ezzel vége volt a tárgyalásnak és a rend
őrtisztviselő kihirdette az Ítéletet, mely úgy 
szól, hogy az énekelőt felmenti, ellenben 
elítéli az uracsot, mert csititásával, nagy 
lármát csinált.

Hát igazság ez? Érdemes a rend érde
kében dolgozni.

Az osztálysorsjáték.
(A *  Esti Hírlap tudó..tójától.)

A vigadóban ma folytatták az ősz 

tilysorsjáték hozásait. Ma is sokan 
lesfok, mikor hozzák már ki az ő szá

maikat s valahányszor egy-egy nagyobb 
nyeremény számát hozták ki, százan 
szedték elő a papirost, melyre sorsje

gyeik számát (elírták, hogy megnézzék, 
nem nyertek-e.

Itt említjük meg, hogy a tegnap ki
hozott 70,000 koronás főnyereményt a 

üecftf-bankbázbót vásáréit sorsjegyen

nyerték négyen, vidékiek, kiket távirat

tal értesített a ezég szerencséjükre.

A  mai sorsolás eredménye a kü- 

vetkesl:

Nyolcévim  körönét nyertek: 62529 
52847 861 30192 779Í8  35765 36790 
14082 726 83956 7312 70487 25265 
64050 40947 27643 5119 37660 62715 
71560 49624 48135 64299 95649 47842 
71866 76614 89907 78114 39077 585 
22701 77732 47424 53617 5161330644 
81065 37304 8085 65176 23176
50167 36953 54078 84444 89385 5916 
88758 20296 25863 97202 38oO 94895 
10750 26087 5015 67235 472 62556 
3r 589 17921 4909 2033 73312 18971 
20642 94144 13558 83311 21213 27987 
17185 41415 14468 18343 28181 96429 
65914 61958 90525 34867 2909 90435 
31204 15659 86677 79779 34858 79781 
93851 32593 61707 58229 29549
2966 53541 54274 27898 26245 49163 
52798 65364 98227 29458 14912 94014 
47255 83398 72732 68024 29152
43215 87394 19381 6403248468 49863 
13742 72063 45639 15172 34484 93615 
35503 40357 98892 13509 55511
40357 98892 15509 55511 22397 43774 
39284 93904 14975 4909915775 95172 
30563 47383 48924 40219 72516 59876 
49468 78394 47101 74186 40180 68737 
77677 91447 88962 69001 61371 46474 
60682 16677 16723 27642 91155 57905 
49180 96259 25314 62651 72668 84593 
24385 52933 24082 71950 69555 17204 
82047 85172 55720 40002 49506 58130 
1063 8480 13122 391 78670 63443 
86345 36024 13039 9877930010 62319 
2692943667 37331 36314 41278 24313 
27485 18485 36287 3331619775 64191 
19775 64191 25023 69464 62850 28644 
9046 68700 12663 34332 36725 14092 
42113 76351 95341 77494 57241 43664 
67256 76484 39826 S5789 56131 54806 
68155 6105 1256 21869 3233 54270 
39404 12240 49641 61893 75863 74251 
8037 71446 20050 16647 18626 92281 
11007 500»4 14551 29868 17995 52134 
26925 33539 23790 29992 20679 22299 
8389 39640 60120 46822 79054 62388 
22887 38740 91450 89193 12359 83352 
9445 50170 52280 11830 20998 38417 
61779 70254 23648 47694 24189 77585 
53159 19054 17382 86259 52682 23467 
99725 457 13335 48645 54803 49549 
6357 10633 93922 72529 84569 53652 
46411 29150 4771740900 63218 90349 
61 66319 59328 81870 75286 78500 
72788 48874 17591 34783 60703 29784 
95248 85553 48944 81595 66347 43175 
1272 98843 72355 16990 18173 15757 
37761 89016 23178 57042 12668
22698 43483 57200 19666 54563 99446 
21975 97297 44126 89166 31U36 5397 
54942 92947 51861 60911 41568
63680 88291 94044 3116346820 46400 
44136 52157 85490 24561 3061359691 
29713 95418 3212 37320 82796 17290 
47198 4114 80292 57875 27230 84792 
69593 64097 84968 84288 1264 5322 
80667 23207 99034 5962917965 11728 
89844 52056 82880 92927 1103028000 
99578 65716 43191 6514 95667 52986 
16713 54301 68969 91146 69966
56085 2908 679 19268 97156 75728 
3042 57569 82578 43939 24525 60188 
17691 20238 62595 95179 7670645047 
7135 952 70611 77728 42383 40884 
78773 71214 4014 72847 36257 47133 
85082 29551 43791 . 69830 57886
18068 45876 90350 55*35 16228 24975 
58757 69765 77247 4679828344 89923 
79744 73031 49635 65633 7117262212 
72702 3753 64699 76871 95820
99862 12813 53413 7115057985 80965 
67229 62490 13017 48403 58990 42360 
45992 40345 56674 59847 86649 2871 
71906 72474 14426 67938 66846 42654 
69641 25120 3969 57487 7171 88077 
7910 1861 84321 36872 86352 2661 
65444 89177 92393 77680 1834193670 
64095 87027 28996 77318 76103 8107 
21341 37974 36254 10396 4791 23630 
79918 35701 89585 96882 6010 23456 
30862 28818 4027 33705 52817 79313 
71764 12194 4434 54304 22170 60139 
60164 86536 45851 44793 96968 95908 
35690 34143 4706 68565 3490 86091 
68146 18381 76829 1785 49639
12935 92536 26740 12880 25081 
92973 4453 6305 15511 70691 21031 
77567 24558 81784 40958 94818 7951 
36488 37586 80140 23283 54141 53542 
1990 62271 1693 85739 9159 19616

25050 87918 76401 44517 69577 83413 
84456 10346 14165 63666 9645 38990 
40697 17039 77779 30214 177 90443 
60749 32169 52851 7039365588 75697 
39526 92565 73609 84514 3244755540 
94136 45148 42131 2936150535 89657 
16727 52437 99194 78784 11238 54044 
93194 32915 37500 8591 24227
91689 99138 21858 98562 9007083600 
70743 69150 1267 71238 57297 78655 
38328 494 6020 93821 32170 22788 
11408 82285 3058 69251 20376 15457 
19570 41826 175 87238 40997 58081 
1767 19479 98191 52544 66465 56392 
10011 47266 91568 4939 79455 92494 
71704 337089 13294 22830 25703 
12802.

300 koronát nyertek-. 70200 92829 
6881* 52847 93489 54438 95969 18116 
65252 5250 74250 6440 42002 37213 
27201 16447 46896 3332469290 39957 
16215 3795 9166 97759.

500 koronát nyerlek-. 87952 28601 
56009 15057 2591 90898 25329 367 
84323 37541.

1000 koronát n y e ri: 26778, 86476.
2000 koronát n y e rt : 10440, 99469.
3000 koronát nyert: 75379, 90631.
25000 koronát n ye rt: 39972.

TÁVIRATOK
É S  IE L E E O S J E L E N T É S E K .

Gautsch a császárnál.
Bézs, decz. 11. (A z  E sti H ír la p  

távirata.) Gautsch  báró miniszterelnököt 

a császár ma egy ó ra i kihallgatáson
fogadta.

Elitéit tantetők.
P rá g a , decz. 11. (A z  E sti H ír la p  

távirata.) Ma délelőtt a járásbíróság 
itéletetet mondott hét tüntető  ügyében. 

Kasa  utcza seprőt, aki Schiller zsíbá- 

rus üzletét kifosztotta, egy év i súlyos 
börtönre, W orek  péklegényt, aki a 
Sreiter-féle divatárus bolt kifosztásában 

volt részes, hét hav i súlyos börtönre 

Ítélték, három személyt négy heti 
fogházra , egy suhanezot ablakbeverés 

miatt nyolca havi súlyos börtönre* 
egy munkást pedig idegen vagyon meg

rongálása miatt 14 napi fogházrí 

ítéltek.

Kártérítés a  németeknek.
Becs, decz. 11. (A z  E sti H ír la p  

távirata.) A  prágai német birodalmi 

alattvalók felkeresték E ilenburg  német 

nagykövetet, akit arra kérlek, hasson 

oda, hogy a zavargások alkalmával 

nekik okozott károk megtéríttessenek. A  

nagykövet megígérte, hogy a nemzet

közi jo g  adta minden eszközzel, rajta 

lesz e kérés teljesítésén.

Földrengés.
Laibach, decz. 11. (A z  E sti H írla p } 

Tegnap délután 6 órakor itt nyugatról 

keletre terjedő két m ásodpercig  tartó 

földrengést éreztek.

Békekötés után.
K on sta n tin á po ly , decz. 11. (A z  E sti 

H ír la p  távirata.) A  hadifoglyok kölcsö
nös kicserélése legközelebb megkezdődik. 

A  görög konzulátusok a jö vő  hét folya

mán kezdik meg újból a török biroda

lom területén működésűket. A  végleges 

békekötés alkalmából a szultán üdvözlő 

táviratot kapott a bolgár fejedelemtől, 
az egyiptomi khedivétől és a persa 

sahtól.
K onstan tiná poly , deczember 11. 

(A z  E sti H irta p  távirata) A  krétai fő

kormányzói állásra a legújabb és leg
komolyabb je lö lt E rn ő  szász-altenburgi 

herczeg, az uralkodó herczeg unoka- 

öcscse, aki neje révén a  német császár 

rokona. A  herczeg a napokban időzött 

itt és a  szultán igen szívesen fogadta.
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Xarnopol, decz. 11. (A z  Esti H ír- 
lo p  távirata) Krzylev m ellett agy teher- 
vonat kisiklott. Tizennégy vaggon 
össsesuzódott. A  szem élyzetből senki- 

sem sérült meg,

Vadászok katasztrófája.
Como, decz. 11. (A z  Esti Hírlap 

távirata.) Tegnap öt tagból á lló  vadász

társaság kirándult a  Lago  Maggiorera 
vadkacsákra vadászni. Útközben a  csó

nak felborult, a vadásztársaság a v ízbe 

fordult és hárman közülők a  vízbe fe 

ladtak. A  m egfeladtak között van M órié 
Feiin i bires milánói ügyvéd is.

ESTI HÍREK.
Tűz a Lipótvárosban.

(Az Esti H írlap  tudósítójától.)

A  váczi-kőrut 26. száma háza ma 
délelőtt komoly veszedelamben forgott. 
A  ház pinczehelyiségeiben felhalmozott 
nagymennyiségű gyúlékony anyag egy 
szolga vigyázatlansága következtében 
kigyuladt és csak a tűzoltóság gyors 
közbelépésének és ügyességének kö
szön h et, hogy most nem egy óriási 
katasztrófáról kell beszámolnunk.

A  váczi körút, A rany János ntcza és 
vadász utcza sarkán épült három eme
letes házán van a Schwarcz József é3 
Társa czég gépraktára A  czég üzlete, a 
földszint legnagyobb részét elfoglalja, 
a  háznak a czég által kibérelt összes 
pinczehelyiségeiben pedig nagy mennyi
ségű műszaki anyag, körülbelül 120 
hordó zsir és gépolaj van felhalmozva.

Ma délelőtt 11 arakor a  főnök L ip ó t  
nevű szolgáját a pinczébe küldte olajért. 
A  szolga, hogy gyorsabban megtalálja 
a  homályos helyiségben a hordót, gyer
tyát gyújtott, azután eldobta az erre 
használt égó gyufát, mjiffl a földön 
elömlött o la j meggyűlt. '  E gy pillanat 
alatt lángokban állott az egész nagy
helyiség. A  szolga segítségért kiabálva 
rémülten menekült a pinczéből, melynek 
az utczára nyíló ablakain csakhamar 
fojtó szagu, sűrű füst kíséretében hatal
mas lángok csapdostak ki.

A lig  20 perczczel a tűz kiütése után 
megjelent az V. kerületi tűzoltóság, 
melynek azonban a Boda  kapitány 
vezetése alatt kivonult rendőrség csak 
nagy nehezen birt utat csinálni az idő
közben összeverődött óriási tömegben. 
A  tűzoltók nagy apparátussal támadták 
m eg a veszedelem  fészkét, csakhamar 
azonban kisült, hogy tehetetlennek 
a  pusztító elemmel szemben. N egyed
órával később megérkezett a VI. 
kerületi és a központi tűzoltóság 
is, melynek az V. kerületivel együtt is 
csak másfélórai erős munka után sike
rült a tüzet lokalizálnia.

Boda kapitány a veszedelmet előidéző 
szolgát a kapitányságra vitette és kihal- 
gáttá. A  szolga tagadja bűnösségét.

A  kár nagyságát egyelőre nem lehe
tett megái lapítani, de a czég tulajdono
sának véleménye szerint az elpusztult 
anyag értéke okvetlenül meghaladja a 
2000 frtot.

Városi ügyek,
—  A  k á ro ly  kaszárnya sorsa. Az a 

vegyes bizottság, melyet a közgyűlés 
küldött ki, abból a czélból, hogy az át
vett Károlykaszárnya épületének m i
ként való felhasználása tekintetében ja 
vaslatot tegyen, ma délelőtt ülést tartott 
Halm os  János polgármester elnöklóse 
m e lle tt A  tárgy körül élénk eszme
csere fejlődött ki, melyben részt ve t
tek: Scheich  Károly, F re u n d  Vilmos, 
H ella i Ferencz, Puchers  József, Pártos  
Gyula, Q uittner Zsigmond, K u llm ann  
Lajos, Steiger Gyula, Rács  Károly. 
Végül Halmos  Károly  összegezte a vita 
eredményét, a maga részéről hozzátéve 
azt a  véleményt, hogy az u j városháza 
m áshol nem épülhet fe l, m in t a 
Károlykaszárnya helyén. Az ér
tekezlet" eredménye az volt, hogy 
szótöbbséggel elfogadták Hettai Ferencz 
dr. ind ítványát hogy —  ha a közgyűlés 
azt határozza, hogy a Károly-kaszárnya 
épületének telke használtassék fö l a

Esti H írlap
jövendőbeli városháza helyéül, nagyobb 
átalakítás ne történjék t  az egész épület 
főbérletbe adasaék, k ivéve azt a részt, 
amely a  katonai ügyosztály s a tüz
érség elhelyezésére szükséges, ez a rész 
a lehelő legcsekélyebb költséggel ala
kítandó át. A  további tervek pályázat 
utján szerzendők be.

Rendőri hírek.
*— H ir te le n  h a lá l. Ma reggel az 

alfőldi-utcza 8. szám alatt levő hajlék, 
talanok menhelyében Havas  József 
kocsis hirtelen rosszul lett. A  mentők a 
szomszédos dologkórházba szállították, 
útközben azonban meghalt. Holttestét 
bevitték a törvényszéki orvostani inté
zetbe.

— Bablótámadáe. Szabó Sándor 
napszámos tegnay este azt jelentette 
rendőrségnél, hogy esti 7— 8 óra között 
lakást ment keresni, s amint így össze 
vissza járkált, a Margithid közelébe 
jutott, ahol hirtelen két alak ugrott 
eléje s késeket rántva ölő, pénzt köve
teltek tőle. Szabó természetesen vona
kodott a két ismeretlennek kívánságát tel
jesíteni,m ire azok leteperték kifosztották, s 
összes ruházatát magukkal vitték. Szabó 
erre a szomszédságban levő  munkás, 
tanyára ment, s ott kapott némi ruha- 
zatot. Valószínűtlenné teszi az egész 
históriát az a körülmény, hogy a pana
szos 1893-ban szabadult ki a nagy
váradi elmegyógyintézetből, amint azt ő 
maga is elismeri. A  rendőrség m ind
azonáltal megindította a nyomozást.

Törvény előtt,
—  A  k ép to lva j orvos. Lenkei Béla 

dr. a képtolvaj orvos, budapesti üzel 

meire nézve ma tett indítványt a kir. 

Ügyészség a büntető törvényszéknek. A  
vádhatóság Lenkeit 2 lopással vádolja, 

amelyet az országos Képtárban követett 

el. A z  ügyészség a vizsgálat adajaiból iga
zoltnak látja, hogy a képtárból eltűnt 

két képet, amelyek értéke 6000 
forintra rúg, Lenkei lopta el. 

és ezért a btkv. 833-ba ütköző és 
334. §. szerint minősülő 2  rendbeli lo
pás büntette m iatt kéri fit vád alá 
helyeztetni. Am i a védelem azon kéré

sét illeti, hogy Lenkei elm ebeli állapota 

Budapasten is megfigyeltessék, arra 

nézve az ügyészség azt indítványozza, 

hogy a törvényszék utasítsa e l a vé

dőt kérésével, mert a bécsi tör- 
vényszók már megvizsgáltatta Lenkeit, 
de különben is felesleges az újabb vizs

gálat, m ert bűncselekménye (nem olyan 

természetű, am ely a hivatalból való 

megfigyeltetést tenné szükségessé, és 

mert vizsgálati fogságának itteni tartama 
alatt sem merült fel olyan jelenség, 

am ely az elm e állapot abnormi 

tására mutatna. A  törvényszék i 
napokan dönt az ügyészség indítványa 

felett. Itt em lítjük meg, hogy Lenkeire 

nézve s bécsi és budapesti törvényszék 

közt az a megállapodás jö tt létre, hogy 

Lenkeit itteni ügyének letárgyalása után 

visszakísérik Bécsbe, és ott is hirdetik 

ki elölte a hazai felsőbíróságok ítéleteit. 

Budapestre az itteni büntetés leülése 

végett csak akkor hozzák majd vissza, 

ha Bécsben két é v i börtönbüntetést már 
kitöltötte.

—  A z  iv -u teza i rab lógy ilkos. Pár 
nap előtt Budán hasonló eset történt, 
mint am ilyent Hradit A lfonz követettel 
annak idején Koch  Józsefnéval. A  mait 
szombaton ugyanis Peite l Karolin budai 
magánzónőhöz egy fiatal suhanc* állított 
be azon ürügy alatt, hogy a kapu alatt 
hirdetett k iadó szobát ő ki akarja bé
relni. A  szegény asszony egész gyanút
lanul alkudozott a legénynyel, aki egy 
alkalmas pillanatban kirántotta kését és 
azt az öreg asszony szivébe döfte. 
Peitelnó azonnal meghalt, a fiatal su- 
hancz pedig, miután magához vett min
den értékes tárgyat, amit a szobában 
látott, megugrott. A  rendőrség azonban 
csakhamar kinyomozta, és az ügyész-

M ariska  Vilm os dr. vizsgálóbíró ma és 
tegnap több órán át vallatta az elvete
mült flezkót, de ez egy szót sem vall. 
Tagadja, hegy Peitelnét ismerte volna,
s hogy a gyilkosságban neki a leg
kisebb része lenne is. A  vizsgálóbíró e 
merev tagadás folytán sürgősen ki fogja 
hallgatni a tanukat. Addig tán W agner 
is megpuhul és beismeri szörnyű tették 

— H a lá l hét k ra jezá rért. Szeren
csétlen véletlennek lett szomorú áldo
zata K u rek  Katalin napszámosod. Pár 
hónap előtt elküldte ismerősét, Ralnya  
Gizellát egy  20 filléressel Érten  Lajos 
pékhez, hogy részére két zsemlyét 
vegyen. A  leány megvette a zsemlyét 
és Kurel Katalinnak két krajezárt adott 
vissza Kurek visszaküldte a leányt a 
pékhez, hogy adjon vissza nski még őt 
krajezárt, mert nem 10, hanem 20 fillé
ressel fize te tt A  pék nem adott vissza 
semmit, mert azt mondta, hogy tényleg 
csak 10 fillért kapott. Erre maga 
Kurek  Katalin ment be a pékhez és 
mint a következmények sejtetik, oly 
erélyes hangon követelte a pénzét, hogy 
a pék az utczára lódította. A  kidoba- 
tásnak végzetes következménye le t t  
Ugyanis Knrek Katalin, az ajtón át egy 
ép arra haladó nagy sörőskoesinak esett, 
és annak egyik kiálló rasrészébe agy 
bevágta a fejét, hogy menten szörnyet 
hall. Halált okozó súlyos test! sértés 
miatt vonták ennek folytán felelősségre 
É rten  La jos péket, akit ma a buda
pesti büntető törvényszék Lénk  Gyula 
táblai bitó elnöklete mellett, gondatlan
ságból okozott emberölés miatt, kihnez  
havi fogházra  ítélt. A z  összes felek 
felebbeztek.

Különfélék.
Kitüntetések. A király Klaie Márk 

a horvát-szlavon országos kormány segéd- 
hivatali igazgatójának és Brozovie György, 
ugyanezen kormány segédbivatali segédjé
nek, saját kérelmükre történt nyugalmaz. 
tatásuk alkalmából, sok évi bü és hasznos 
szolgálataik elismeréséül, a koronás arany 
érdemkeresztet adományozta.

A  k i r á ly  lá to ga tá sa . Becsből 
je lentik: Ő Felsége ma délelőtt m eg

szemlélte a téli kiállítást az osztrák 

múzeumban és a karácsonyi kiállítást a 

müipar-egyesiiletben. A  látogatás egy 
óra hosszat tartott. Ő Felsége fogadá

sára m egjelentek: Abenspetg  Traun gr. 

főkamarás, Lobm ayer, az urak házának 

tagja és Scala  muzeumigazgató. A  láto

gatás és a  kiállított tárgyak beható meg

tekintése alkalmával Ó Felsége ismé

telten k ifejezte megelégedését és elis
merését.

Országgyűlés rendőri fedezettel.
A  magyar kormánynak úgy Iáiszik ala
pos aggodalmai voltak az iránt, hogy a 

mnnkástörvény mai képviselőházi tár

gyalását az ellenzéki szónokokon ki- 

vül az elégedetlen munkások is  meg 
fogják zavarni. Erre mutat lég 

az a körülmény, hogy a képviselőbáz 
előtt szolgálatot teliesiiű ren d őri ki- 

rendeltséget ma megkettőztették, a mu- 

zeumkertben is rendőrszakaszthelyeztek 
sőt a muzeumkőrut és Sándorutcza 

torkolatánál is több rendőr figyelte meg 

ház felé siető népeket. A z  elővigyá 

zat ezúttal nem bizonyult fölöslegesnek, 
mert a délelőtt folyamán a muzenm- 

kertben a szoczialista-csoportok zajos 
tüntetést inszczenállak, de a rendőrség 

D in e r  kapitány vezetése alatt az első 

abceug kiáltásra közbelépett és szét- 
ugrasztotta az izguló tömeget; nyolc* 

munkást azonban bekísértek a kerületi 
kapitányságra.

A külön vámterület. A  förárosi 
polgárság e hónap 19-én a külön vám
terület és önálló bank érdekében nép- 
gyüléet tart. A  népgyülés programújá
nak megállapítása végett holnap a*

előkészítő bizottság ülést tart a kalap- 
atezai Sas-körben.

—  Magyar o sód o német kő*M(.
Utánzásra méltó példát matatott be 

hazafias érzelem tekintetében K unbaja  
(Bácsm.) németajkú község több intel
ligens községi lakozz. A  napokban 
nyújtotta be vagy 10 család, köztük a  
pap, jegyző is  kántor a szolgabiió 

hivatalnál névmagyarosítás iránti kér

vényüket E község hazafias papja kar

tellre a je g y ző  és kántorral inditotta 

meg e dicséretes m ozgalm at melyekről 

több idegen ajkú község méltó példát 
Tehet!

Az Idők jele. E czimalstt a K  

É. Bécsből a követkézőket jelenti: Ab- 
bán az időben történt, mikor a bécsi 
parlamentben a botrányok tetőpontra 
hágtak és Becs utezáin az egyetemi 
polgárság és a szoczialista munkások 
veszedelmes tüntetésekre készültek. Egy 
budapesti iparos, ki nemcsak névleg, 
de valójéban is ndrari szállító, a Burg- 
ban járt, hogy a megrendeléseket sze
mélyesen átvegye. Beszélgetés közben a 
főudvarmester azt a kérdést intézte az 
iparoshoz, hányadán van a budai kir. 
váriakban elváltait munkáival ?

Szerződés szerint —  feleié az iparos 
jövő évi augusztusig egy részével 

kész leszek.

Nem lehet, —  válaszolt a főudvar- 
mester —  augusztusig készen keli lennie 
mindennek, denn wir kornmen hinunter 
(mert lejövünk).

Mire az iparos Budapestre jött, már 
itt találta Hauszmann műépítész leve
lét, melyben értesítette, hogy a munká
latok teljesítése iránt uj szerződést kell 
kötnie.

— Halálos s zán k ó zás . Szolnoki 
levelezőnk írja: H asíts  Kálmán szol
noki rendőr alkapitány ma délután 
szánkózni ment. Amint a vasúthoz ve
zető Baross-ulczai fasorba ért, a lovak 
megijedtek az ut közepén szaladgáló 
három fekete sertéstől és őrült vágta- 
tással rohantak tova. A  hatvanhétévé? 
Fehér  Mihály kocsis nem bírta vissza
tartani a megvadult állatokat, melyek 
egy hirtelen kanyarodással neki vágták 
a könnyű szánkót egy villany-oszlopnak. 
Az alkapitány kiesett a szánkóból és 
erősen megsérült a jobb lábán, míg a 
kocsis ugv nekivágódott az oszlopnak, 
hogy agyrázkódást szenvedett és az 
esti órákban meghalt. A  szerencsétlenül 
járt szánkázók iránt városszerte nagy a 
részvét.

munkások nyomora. Bajai le
velezőnk Írja, hogy a környék egyik 
falujában, Felső-Szt-lvánon a munkásnép 
között oly iszonyú a nyomor, hogy az 
ember elborzad tőle; az a munkás, aki
nek naponta van kukoricza-kenyere, 
az már gazdag ember számba megy. 
Ennek a nagy nyomornak következó 
okai vannak. Felső-Szent-Ivánon és az 
egész környéken egész nyíltan adnak a 
jobbmódu parasztgazdák és néhány 
kereskedő tavzszezal a munkásnak 1 0 0  

kilogramm búzát s ezért, őszkor a 
cséptés után 125 kilogramm búzát 
kell visszafizetniük. így volt ez áz 
idén is, a rossz termés miatt azonban 
oly kevés részt kapott s munkás, 
hogy adósságai lefizetése után, alig ma
radt meg a betevő falatja. Most pedig 
uzsorás kamatra sem kap a munkás 
hitelt, mert félnek hogy jövőre sem 
fizethetik vissza. Napszámot a birtoko
sok és bérlők nem adnak a bácskai 
munkásnak, mert haragszanak a tavalyi 
sztrájkért. Ha pedig kapnak mégis 
munkát a kis gazdáknál, azt oly rosa- 
szul fizetik, hogy alig érdemes szóra, 

mélykúti munkások panaszolták
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hogy huss krajezár napszámot ajánla

nak nekik. Hogy a nyomor m ily fokra 

hág tavaszig, az ki sem mondható.

—  A z  a ls ó  pakony i  p a s z tá ró l. Ama

EOkosság alkalmából, melynek —  mint 
t mi is megírtuk — az alsó-pakonyi pusz

tán ifj. Kéö* György esett áldozatul, a Ma
gyar Hirtíap mai számában a következő 
“érdekes esetet közli: Több évvel ezelőtt 
[történt, hogy egy langyos, derült nyári al- 
ikocyaton Budapestről a szellő az alsó
nak nyi puszta kertje fölé hajtott egy nagy 
(léghajót. Kégl István az ottani hatezer 
holdas míntagazdaság bérlője, csodálkozva 
tekintett a magasba és mint vendégszerető 
házigazda arra gondolt, hogy a léghajó 
utasait meghivja asztalához magyaros va
csorára. A gondolatot legott tett követte 
iés a vendégszerető házigazda Öblös tölcsért 
[alakítván markából, harsány hangon kiál
totta fel a magasba a léghajósokhoz szives 
beghivását. Amidőn pedig a két léghajós 
nem válaszolt tüstént neki — talán elfujta 
[feleletük hangját a  szellő — lekapta hal
vái Iáról kettős csövű vadászfegyverét, rá
fogta azt a léghajóra és barátságos tréfá
val kiáltott föl hozzájok:

— Még egyszer, ámde utolszor hívom 
meg az urakat szerény igényű, barátságos 
vacsorára. Figyelmeztetem azonban önö
ket, ha rögtön nem bocsátkoznak le a 
Ibidre, vadászfegyverem mindkét csövének 
golyóját a léggömbbe lövőm!

A  két léghajós nem féltette ugyan 
léggömb emelőképességét az Ígért két golyó 
által fúrandó lukaktól, de most már amúgy 
is lebocsátkozni akartak, s örömmel fogad
ják a szívélyes meghívást és pár perez után 
b á r  a kert mellett elterülő szántófölden 
hevert a léghajó gömbje, amelynek össze
csomagolása után a léghajósok vidáman 
költötték el a vendégszerető háziúr étter
mében az igazi magyaros, bőséges vacso
rát és maradtak az éjjen át is vendégei 
Kégl Istvánnak, aki akkor, amidőn vadász- 
fegyvert fogott — jóízű tréfából — a két 
lógbajósra, bizony még csak nem is sejt 
hette, hogy minő gyászba borítja majd őt 
és családját egy másik puskacső.

szerelmét fel ne derítse, — az egész vidám 
társaságnak juttatott a virágokból, felkűld- 
vén egy ruhakosarat csupa kis mellcsokor
ral telten. Annyi volt a virág, hogy tellett 
még Szikiadnak is, aki mint a teaház tu
lajdonosa minden gomblyukában egy- 
egy szál szegfűvel jelent meg a  szín
padon.

Hála volt-e az iránt, akinek révén a vi
rágot kapták, vagy csak puszta kíváncsiság, 
elóg az hozzá, hogy a kis gésák nagyban 
találgatták, ki lehet a szemérmes gavallér 
szivének királynője.

És a  titok ki is derűit. A  nagy fináléban 
ugyanis, mintha összebeszé tek volna, mind 
egytől-egyig a kis virágcsokorral jöttek a 
színpadra, csak egy ismert szép, szőke gé
sán még a legmegengedhetetlenebb kutatás 
se jött rá, hová tette az ő szegfűit? Végre 
midőn Varga Anna felvonáB után megkér
dezte a kis szőkét, hová tette a virágot, az 
diszkrét mosolylyal válaszolta:

Oda, ahová Ő nem csak a virágait 
kívánja.

És pirulva mutatta elő a  csokrot, az
tán megint visszadugta a — barisnyakö 

tője alá.

é é ,

S Z Í N H Á Z A K .
A mai színházi műsorok:

A  N em zeti színházban : Lear k i* 
rály, Shakspere szomorú játéka terűi színre. 
A főszerepeket adják: Jászát Mari, P. Már
kus Emma, Sacsvai, Mihály fi, Bercsényi 
Előadás kezdete 7 órakor.

O peraház. Sába királynője. Go’dmark 
operája:- Főszereplők: Diősyné H. B-, Fos- 
quesné M. J . Ney, Mihályi, Perott: 
Szenéről. Kezdete 7 órakor, 
f i  Népszínházban A kuktakisasz- 
szony Márkus József operettje.k érül elő
adásra fószeleplők Z. Bárdy Gabi, Gazsi 
Mariska Náday Ilonka, S irmai, Németh. 
Kezdete 7 órakor.

A  Viyszinhnzban Zacconi és társu
lata vendégszerepléséül: Gringoire, A 1 élek 
jogai, Don Vietro Caruso, Kezdete fél 8 
órakor

A  M a g y a r  színházban  A kikapós 
patika rius, Gandiüot bohózatának bemu
tató előadása. Főszereplők: Helyei Aranka 
Aranyosi Juliska, Varga Anna, Szilágyi 
Bállá Kálmán. Kezdete 7 órakor.

*  P re m ie re k . Karácsony előtt még há
rom prémier lesz a főváros színházaiban. 
Előtár a népszínház, amely még jövő pén 
teken, 17-ikén mutatja be Planquette ope
rettjét, a « Varázsgyürüt.* Azután 25-ikán 
két prémier is lesz A  vígszínházban Vass 
Richárdnak « Szőke Katalin* czimü d á- 
mája kerül bemutatásra, Makai Emii fór 
ditásában, a Magyar Színházban pedig 
Halbe «Itjuság» czimü drámáját mutatják 
be, amelyet Szomaházy István fordított.

* A  B & ran yk ák  u j szerep©  ztása . 
A  Magyar Színházban a jövő héten, ked
den részben uj szereposztással kerül szinre 
Varney szépzenéjü operettje a »Barcí»'/- 
kdk*. A primadonnáktól Vlád Gizellától és 
Csik Iréntől, Felhő Rózsi és Hében Anna 
veszik át a női főszerepeket. Két tehetség! 
kezdő próbálkozik meg tehát nagyobb sze
repben, ami bizonyára nagy érdekességet 
ad majd az előadásnak.

A  kulisszák mögül.
Csütörtök este történt, hogy amíg 

ütezákon csúnyán havazott, addig a szö- 
vetség-utezai muzsabajlék kulisszái mögött 
is fehér zápor hullott aló, amely azonban 
nem hópel hőkből állott, hanem szép illatos 
fehér szegfűkből.

Egy ifjú gavallér volt a nemes adomá
nyozó, aki ajjmiivészgárda egyik tagjának 
akart virággal kedveskedni, de bogy szűzi

S p o r t .

§ D e r b y  fo gad ások . A  bécsi debry 
fogadási listájában a héten egy uj név 
tűnt fel: Biaskovick Ernő Szózatjáé me
lyet 25-szörös pénzzel fogadtak meg a nagy 
díjra. Szózat még nem futott, de istállója 
nagy dolgokat vár tőle, sőt az öreg Reeves 
jobbnak tartotta Árulónál én Komámasz- 
szonyndl is Nem lehetetlen tehát, hogy a 
jóvérű csikó diadalra viszi a derbyben 
Kincsem-szineket. A  derby első favoritja 
különben még most is Mindig, melyre csak 
ötszörös pénzt adnak abookmakerek.Utána 
Maykőnig, Lulu, Busserl, Crampon, Doria 
következnek.

§ N e w  m arke t i  t e l i v ó r  á rv e ré s e k
műit héten Newmarketben megtartót 

l árverésen több magyar istálló részére is 
történtek vásárlások. Többek közt Péchy 
Andor, Wiener Welten lovag is vásároltak 
csikókat. Ezeknek az expedícióknak csak 
Öl ülhetünk, mert általuk rends érint első 
klassrisu anyag k iQl az országba. így ju
tott ho ránk Maykőnig és Statesmann is, 
ami bizonyára csak további vásárlásokra 
fo ja buzdítani ten> és/tőii két

KÖZGAZDASÁG.
L é t r e jö t t  a  v a s k a r te L  B i üH Ármin 

a rimamurónyi vasmüvek elnökének —  
ki a vaskartel megkötését ezélzó tár
gyalásokat vezette —  sikerült a vaskar- 
telt újból létrehozni A z  érdekelt felek 

erre vonatkozó szerződé t tegnap 

aláírták és a vas ára mi'r is emelkedett 
A  budapesti vasnagykereskedők holnap

után, hétfőn körlevélben fogják üzlet

feleikkel közölni a vasnak 30 krajezár- 

ral való drágulást.

Jelentések a tőzsdékről.
A  g a b o n a ü z le t  B u dapesten . Min- 

en ösztönzés híján az irányzat ellanyhult, 
a malmok csak imroe -áramai vásárolták a 
készárut. Elkelt nyugodt hangulat mellei! 
6000 q. búza változatlan árakon.

A következő buzafajok kerültek forga
lomba:

A déli tőzsde zdrlatjegyzései:
Búza tavaszra . . 11.92— 11.93
Rozs tavaszra . . 8.66—8 68
Tengeri máj.-jan.-ra 5.41—5.43
Zab iavaszra . . . 6.37—6*37

A  b u d ap es ti é r ték tő zsd e . A speku-
láezió ma médió ellátással volt elfoglalva, 
a forgalom igen  szűk kőire terjedt és a 
vezető értékek árhullámzása lényegtelenvolt

A z előtőzsdén előfoidult kötések: ma
gyar hitelrészv, 385.—384.50 osztrák bitel- 
részv.353.10 -  353.50 leszámítoló bank részv. 
2’/ )— osztrák-magy. aliarn vasút 
részv. 334.75— 335.50 rimamurányi vasmű 
részv. 246.— közúti  vaspálya 
részvény 388.75-r-389.60 villamos vrasut 
részvény 281.

Z á r la tk o r  m a ra d t:  magyar hitel
részvény 384.90 osztrák hitelrészveny 
353.3 ' oszt-magy állam vasút részv. 334*75 
leszámítoló bank részvény 250. je l
záloghitelbank részvény 276.75 közúti vas
pálya részvény 389.50 városi villamos 
va»ut részvény 281 forinton.

A  déli tőzsdén jegyeztek  : Magyar 
hitelrészv. 384.75-384.50, osztrák hitelrész- 
vény 353.30—352.70, osztrák-magvar ál- 
lamvasut részvény 335.— -334.Ö0, leszámí
toló bank részvény — .— 250.— , jelzálog
hitelbank részvény 275 75 — 275.*0 rima- 
murányi vasmürészvény 245.50—245.75
özuti vaspálya részvény 389.----- 389.50,

városi villamosvasút részv. 280.50—280.— 
forinton.

Z á r la tk o r  m a ra d t:  magyar hitelrész
vény 384.60 magyar aranvjáradék 121.30, 
magyar koronajáradék 99.30, pesti ma
gyar kereskedelmi bank részvény 1420.—, 
oszt. hitelrész. 352.70 leszámitolóbank rész
vény 250.----- . jelzáloghitelbank részvény
275.50.— rimamurányi vasmű részvény 
245.75—, salgótarjáni kőszénbánya rész
vény 598—,— déli vasút részvény 78.— 
városi villamos részvény 280.-™—, közúti 
vaspálya részvény 389.50 forinton.

A  g a b o n a ü z le t  B é c s b e n .  A ten
gerentúli alacsonyabb jegyzések a speVulá- 
czió kedvetlensé ét fokozták, a  forgalom 
nagyobbára pargotí.

Jegyzések:
Búza tavaszra . . 1181— 11.83 
Rozs tavaszra . . 878— 8.79
Tengeri máj.—jun,-ra 5.68 -  5.7ö 
Zab tavaszra . . 6.72—  6.74

A  bécsi értéktőzsde A méd ó el
látás sima elintézése után sem é l'n k ü t az 
Üzlet, az árfolyamok lemorzsolódtak.

Jegyzések: osztrák bítehészvény 3 280 
magyar hitelrészv. 384 25, magyar a-a?»/• 
járadék 121 30, magyar koronajáradék
99.40, auglo bank 160!— osztrák magyar 
rllamvasut részvénv 33 1 75 forinton.

M eg fe le lt Ur: Mi a neved kis fiam? 
Fiú: A  mi a papáé ! Ur: H it  a papádat, 
hogy hívják ? Fiú: Mint engemet I

M egfogadta . A  czigány beleesik a
Dunái.a és elkezd kisbank „J ij kedves 
Istenkém. csák most á zsecscser sibádics 
ki, fogidom többet sose esek a Du- 
nába.»!

(A*

Pestvidéki 300 m.m 77 kg. 12.70 frt
> 100 » 74 » 12.05 »

Fehér megyei 100 > 75 * 11.75 »
» 200 » 75 * 12.35 >

Bácskai 600 » 74.5 » 11.65 *
Panc»ovai 500 * 75.5 a 12.60 *
Földvári 2350 » 75 » 12.62 fél.

* 760 > 75.8 » 12.57 fél*
Egyéb gabonanemüekben az irányzat 

bágyadt, a forgalom csaknem szünetelt.
Rozsot 8.40—8.65, tengerit 5.15—5.25 és 
zabot 6.25—6.45 forinton vásároltak.

A határidöpiaezon a spekuláczió tar
tózkodása következtében a hangulat ellany- 
h'ilt és az árak lemorzsolódtak.

Kötötték:
Búza tavaszra . 11.97-11.92 
Rozs tavaszra . . 8.69— 8.66
Tengeri máj.—jun.-ra 5.46 — 5.41 
Zab tavaszra . . 6 38— 6JJ5 »xerke*zt6.- Neszmé/y A  H úr.

Nyomatott a kiadótuiajdo-os: MAGYAR HÍRLAPKIADÓ R-TARSASAG köri'orgogepér

Psaczi árak.
Eatí Hírlap magon jelenté*®.)

A mai forgalom minden téren élénk 
volt. Az árak nem változtak.A kicsinybeni 
(dárusitások következőleg alakultak:

Hús: I. rendű leveshus 72, B. rendű 
levesuus 2 -56, III. rendű leveshus 48-*óG, 
vesepecsenye egész 68 8í\rost-lyos 72 80. 
fehér pecsenye 72, tisztított vesepecsenye 
140—160. marbanyelv nyersen 72. puczolva 
90. füstölve 140 Krajezár kilója. Borjúhús 
czomblO , eleje 72, pörköltnek 6Ü - 72. Bir
kahús leje 36. hátulja 52. Bárány hús, első 
negyed 60—80 hntut-ó negy*.i 100 — 1? " 
Disznóhus ezomhja. lapoczkáia 52 6 
karaj 80—9i>, füstölt sonka 100— 110, 
prágai sódar 110 115 nyelv 30—35 kr. 
szalonna 60—64, zs.r 64. háj 64 - « 6 .  ko
csonyának való 60 -64  kr, kilónként. W 

Baromfi: Rántani való csirke 70—80, 
sütni való csirke 100—140. tyuk 1*20-140, 
kappanlüO 200. pulyka 453— 500 kövér lúd 
400— 700. sovány kacsa 14 — 16<), kövér 
kacsa 200—28>> krajezár páronként. Tiszti- 
t >tt baromfi: esirk» 35—60. császár poulárd 
80— 90, kappan 100-140, pulyka 120 - 200. 
sov.kacs iflO— 120, bízott 180-150 kr. drb- 
ként. Lúd kilója. 45—56 kr, elsőrendű 
zsír 80—90, háj 9ű. olvasztott zsír 80— 100 
kr libamáj 1 0 — 2 0  k lója.

Vadak: Nvul luo— 130. fogolv 90— 100, 
őzezomö 2 >0—300, gerincz 4ÜÖ 600 kr, 
egészben, szarvas 45—100, vesepecsenyéje
1.80, kilója, fáczán 160 — 1.70 gyöngvtvuk 
80, erdei szalonka 130—-*&», császármadár 
120, hófajd 130, vadkacsa 60—60 kr. drbja, 
fenyvesmadár 40, párja.

Halak: Élő pontv 60— 120. csuka
60— 120, kecsege 125-150, süllő 80 160 
krajezár. Jegelt halak: pontv 20 —60, csuka 
20-50, kecsege 120, fogas, süllő 30— 120. 
apró hat 30—5Ü. Lazacz 500 krajezár 
kilója.

Külön, élék: Tea vaj 120. főzővaj 90 
100, tojás 5 drb 90 kr., Consenál! tojá3 6 
drb. 20 kr., teatojás 22 drb, főzni való to
lás 30 drb, meszes tojás 35 drb lOu 
krajezár.

Ven swsrenc-ém a nagyérdemű közönség 
tu d o rá ra  adui, bo*y U p ó í-U r 11 *r. alatU

Lipótvárosi bor és sörcsaraokot
(Váezi-kornt és Bazilika mellett )  *

«
^ 7 ,H ITH H I HH.1 KAM IULa

c ím ezve  megnyitottam.
Kapón la zamatos Zóna villaaregrgeli, k an é
v e *  e-te «  érától hU paprikas  és -izonk.vul 
h eti é tiap  szerinti különleges magyar ételek- 
hiíttn* Dréher-sör, valódi magyar borok, bazboz 

szállítva is jutányos a*o*

Tisztelettel Bálóiié fr^ íaos i J l i  nn \
.íeivezetó.

New-York étterem.
Van Brerenoaém é. testté i, fcogy a Nenr-YcrK 

k á t é k é n á l  t . r e e o k t h . t  l í . «  é t i e m é t  M .e ttm  U  
azt személye- vezetésem mell-tt folytatom. bilüno 
konyhám minden tekint- tbeii tueg fog feleim a 
n e. közönség jó ízlésének Ennek MztOíitáktd 
fölemlítem, hogy 6 rm!nenezi«Ja dr. Scbiauch 
Lőr ne*, bíboros pöspöl- nr konyh Ját la ;éven «  
vezettem Elfogadak e öCxeteseket, havi bérleteket 
kiadok 5 f  tos könyvecskéket. Színház után frus 
v a c s o ra . V i l lá s  r e g g e l i  D r e h e r  k a o n y  s ö r .

Tisztelettel C rá ff f  G t t ó  vendéglős.
JjOzvetler bojárat a Bohaay-utczából. ^

Hühnei* Frigyes
hentes-, csemege , sajt-, vaj- és borüzlete 

B u d a p e s t , V á c z i - u t c z a  12-
ajánlj i legnagyobb válás téku raktárát m!n- 

drnn -mű fin m likírJM enzime pezsgők. 
b  .“ ttok síi 6>t*éii vek i- okol adó eznkorkak, 
ko o Wze i  és k »r 1 g ümölcs k f issőszl- 
l»*...czk, zöld borsé,fBlmbpei- saiata uborka 
és á.ian íóan friss mákos é» diós patkókban.

B u ffe t -R e g .  e l i z ö s z o b a  
Mecrondolés.k unilatségokra eb-;dékre és 

vacsorákra háznál legjobb ki zolgáiással es 
J< gsze li r-'fide. éssel a legolcsóbb árak n.ellett 
el og idtatnak. 26

A z lehetetlen. Fiakkeros: Hova hajt
sak kérem ? Ur: Király-ulcza 97. szám ÜL 

emelet 37-ik ajtó.

íltczal
tapelárusitással
férfiak) asszonyok. 15 éven 
felüli gyermekek naponkint
1 frt 50 k r , — 2 frtot keres
hetnek. Bővebbet a kiadó- 
hivatalban.

Irk á ié b a n  Tanilő. Mondd tn-J F «U ,
milyen i|ist a farkas ? Pisla: A  farkas 
o yaa állat, amelynek fa la  van t

Kirácsöiifi BBnept lőzeMtiYel
iusren rs^waaoláéSal iO frtot meglinladó reá 
(It iniénycknól tirrmcntve ujánfuu dnsaa fel
szerelt raktái ouint is pedl í  : édes uiandaria 

én u.eitkiikíni na-anczi.k:
Estfin. édesmand riu Odb 2. Légiin edesnms- 
sinaíiizftynarai.es 'O dh >.*'■ Le fin. édoá mej-1- 
nini nar* -1 Legfin. magnélkfili jzfFz-nar»ncs 
30 db 1.50. Cit.on., válogatott saépáag 50 db 1-— 
1 kiz finom vaníliái c»okoiáaé 1.20. 1 nzjry dbz 
ka ae.or.yi rantorkr o- nown ö-szevá.egatva 1.50 
30 db 1 dobot ka á: onyi difze* gyertya kfi~ 
Kmbózö asinben 1 dhz —.40 Karácsonyi d *zit- 
mduyak lep tcsóbb ári-an. Szaloncr.O'Or legfi. ke
vert, kfiíontél i i fi i  kg 1 50. Svajczl selyemezn- 
korkrvi r , » öl nfélo Izfi 1 kg. 1. 5. Vezyea Oar- 
d nettó (vegye* déli gjfemő! ^ök) 1 kg. 140., 
1 kz. ir»KC3.eznkr gyiim les 1,80. 1 kg. tuní*í
datol' a *zep nagy 80 1 kg. feher franca da
tolya' 1.40, 1 kf. Jégft i M*laga-»*6l > 140, 1 kg. 
le fin »m-ina í  g« •mn.SJ. S '* i  án fŐRO * * í 04 
cnlao* kc<á han 1 kosár - 80. l  ffir.dr le>gf. T* l i. 
ratoti fnco -  K , 5 {Jorczi w a ront na.-y IM .  
Carfi 1 5— : rórxa 110, kiuámel **t edga 100 
drb J0, 1 kg. fin m t a-*fi* m ny l. W, i  lu- 
legfln, tea-siiiemónv 1.60, 1 Itr fejcd"!mi rom 
légiin. -* 50, 1 tr légiin. Jamaika ram 160. 1 Ur 
legfln. ha tertási rum 1 20, t Itr légfia Brazíliai 
ram -  .US, 10 dk . l e J ü .t  » « *  keverdk tea — 78, 
10 dkg. léKÜB. «ea -  60, 10 dkg.
légiin, csa áét tea - 50, 10 dk?, legfln. törmelék 
tea 10 1 kg gve»-e liptói túró — 75, M » - »  
ka bal 1 ho’do 50 db 1 3 •, Szardínia 1< gfl. 1 kU 
dől. z — 16. St» di .la légii I nagy doboz — S6- 
A  p,nz elöleges b knl-ié*o eaetle- ctauvét mellett 

ajánl

Frommer Eleirér
eiredéve* kiállitásua a kiállítási érem mel ki

tüntetet* C'rnirsrciulctc.
Bpest. Vácri-körat 28. sz. 

R ész letes  á*-jezy*eU lusjen ésbérmenlve 
0508 XU


