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A  14. §. a la p já n  m a  te t 
ték  k özzé  A u s z tr iá b a n  a z  
e lső  re n d e le te t.

Karácsony,
Nagyok és aprók ünnepe a  komor 

té li est, m ely ma a szeretet fényes 

és meleg kórusába gyfiji össze a 

családokat. A  lelkek föllángolása, a 

szivek szeretettő l dobbanása. A  kis 

gyertyácskák égnek a karácsony

fán, az aranyos papirfüzérek és 

aranyozott diók ragyognak az 

em ber orczá já t is földeríti a  kará

csonyfa fénye és a szivek igyekez

nek elszakadni a mindennapi salak

tól, hogy tisztán adódjanak oda a 

szeretetnek és gyöngédségnek.

Ez nem felekezeti ünnep. A z  em

beriség fogla lta  ie az esztendő egy 

napját, hogy keresse édes öröm ét, s 

előszólitsa a szeretetet, m elytől oly 

sokszor e l keli távolodnia nehéz 

gondjaiban, kemény munkájában, 

természetének szerteszét fosziő  haj

lamaiban, életfeladatainak szigora 

rendeltetésében és a  fagyos ujjak 

hatalma előtt, m elyek já tékot űznek 

sorsával, paczkáznak vele, dúlják 

lelkét, kavarják érzéseit s mereven, 

fagyosan intik, o ly  sokszor pedig 

m int a karm ok ragadják a rossz 

régiókba, ahol kopár szirtek és 

emésztő m élységek várnak rá.

A  gyerm ekek öröme, m elyet sze- 

retetünkkel o ly különbözőképpen 

szerzünk m eg nekik, a  m i örömünk. 

Megfürösztjük magunkat egyszer az 

üdülésben, a forró  fényben, melyet 

nem kanócz, nem zsarát szór, hanem 

az emberi érzés sz ipo rk iz  szerteszét. 

Talán nem is magunktól vettük ezt, 

hanem egy tündöklő planétától, mely 

az emberiséget vezeti mint lángoszlop, 

üstökös, Vesztatüz, jóság, szerelem  

és ami minden ebben összefoglalta- 

tik: a családi tűzhely. K isér és e l

jön, mint a kikelet üdesége, mely 

újjá szüli a term észetet s a kopasz 

gallyakat és a levéltelen gyökereket 

visszaadja a természetüknek.

Nincs mindenki együtt a z  örök

zöld  fenyő körül, az ünnepi asztal

nál, a  fényes terem felgyú jtott 

kandeláberjeinél, a  petróleumlámpa 

világos övében, a mécs perczegő 

lángjának m ozgó árnyékán innen. 

A z  é le t magához idéz és fogva 

tart sokakat. A  családi köte

lékek hamar felbom lanak és uj kö

telékké alakulnak. Am i a  régi egy

szerű társadalomban lüktetett, a 

patriarkális élet, eltűnik mind

jobban. Kenyérkereső munka, hiva

tal, com ptoir, kaszárnya szétszórja 

i  családokat korán. Nélkülözés, nyo

mor, élvhajhászat, a gyors m eggaz

dagodás kísértései beleékelődnek. A  

mindennapi kenyér, mint sziklake

mény kő  szintén szétválasztó ha

tárkő. A z  élet csakugyan folyam , 

melyen többé a  partok közt nincs 
se rév, se áthidalás.

A  gyorsan bom lő családi élethez 

hasonló a  közélet is, m ely pártos, 

önző és fr ivo l. A  nemzeti é le tsen y - 

ved, meg van fe r lőztetve  és politikai 

kuruzslás pusztítja épségét, egész

ségét. N em zeti család nem vagyunk 

többé, csak ilyen-am olyan rokon

ság, afféle isten tudja honnan szár

m azó atyafiság, m e ly  összevissza 

érez, együ tt cselekedni nem  bir.

A  m agyar ember karácsonya m ost 

is szomorú. Dolgozik, fárad, áldoz. 

M egnyugvása nincs, öröm e nincs, 

ünnepe sincs. Hiába keresi önmagát, 

csak árnyékát találja. Önérzete él 

benne, de mind a két keze ballá 

lett. M elyikkel kezd jen? Egyik olyan 

elhalt, m int a másik.

Égjenek hát a karácsonyfa gyer

tyái és a családi asztal lámpái. 

Sugározzák a szeretet. Jöjjetek 

gyerm ekek, amig kőrültünk lehettek! 

A  ti zsenge, kis szivetek teljék meg 

ennek az ünnepnek m alasztjával s 

vigyétek magatokkal egy uj nemzedék 

számára. N e  felejtsétek, hogy kétezer 

évesztendő elő tt üstökös csillag 

ragyogott az égen és föiséges an

gyalok hirdették annak misztikus 

jelen tőségét a jám bor, romlatlan 

pásztoroknak: -M egszületett a meg

vá ltó !- Jók, becsületes és hazasze- 

íe tők  le g y e te k !
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X  D öntés  elölt. A kormány tagjaj 
Jósika  Samu báró kivételével, ma dél
előtt 1 2  órakor a miniszterelnöki palo
tában gyülekeztek össze, ahol B ún ffy  
Dezső báró elnőklése mellett m in iszter
tanács volt, mely délután 2 órá ig  
tartott. A politikai helyzetet vitatta meg 
Búnffy  fa. az egyes miniszterekkel, akik
kel megállapodásra jutóit arra nézve is, 
hogy mi lészen a teendő, ha aa eltérnék 
nem adja fe l aa obslrukcziót. Értesü
léseink szerint a kormány feltétlenül 
rendeleti u tón fog  intéakedni és 
szerdán ez irányban meg is in- 
terpeliállatja magát a képviselőházban. 
Arra az esetre, ha az obstrakeziót január 
elején fokozott erővel folyhatnék, a 
k lo tú r-ind itoány  fog  következni. Itt 
említjük meg, hogy a képviselők legna
gyobb része elutazott Budapestről és 
csak hétfőn délután tér majd vissza a 
fővárosba. Búnffy  miniszterelnök az 
ünnepek alatt nem fogad senkit és ki
zárólag családja körében fog tartóz
kodni.

X  Katholikua autonómia. Wlassica 
Gyűl; vallás- és közoktatásügyi minisz

temek a képviselőház pénzügyi bizott
ságában mondott beszéde, értesülésünk 
szerint, konsternácziót okozott az auto
nómiai képviselők körében és különösen 
a néppárti részeken azt a régen hangoz
tatott meggyőződést érlelte még, hogy 
az autonóm iából ezúttal sem less 
semmi. A 27-es bizottság, mely az 
eddigi megállapodások szerint ja n u á r  
hó 12-én  fog először összeülni, kélség- 
lelenül ehö sorban W lassica miniszter 
beszédével fog foglalkozni, mert a 48-íki 
törvényekről adóit értelmerését a legelső 
alkalommal meg akarják korrigálni. Itt 
említjük meg, hogy a csákvirí kerület
ben, ameiy Esterházy  Miklós Móricz 
gróf lemondása folylán üresedéit meg, 
Bnrkáczy Sándor bárót választották 
meg egyhangúlag autonómiai képvi
selővé.

X  -A'etlt adózunk  /< A  karácsonyi 
vasárnapi népgyülésen, amelyet az önálló 
vámterület érdekében hívtak össze a 
Szentkiráivi-utczai tornacsarnokbaJ mint 
halljuk, indítványozni fogják, hogy ren
deleiekkel való kormányzás esetére az 
adófizetés megtagadására szólítsák fel 
a polgárságot.

A külföldről.
Ausztriában elhallgatott a parlament, 

Csend van, néma éfeesszóJással csupán 
maga a káosz beszél, A  kormány ter
veiről eddig kettőt tudunk: módosítani
akarja a nyelvrendeletet s a jfajok 
harczál a reichsratnak nevezett, czenlral- 
parlameutből a tarlonmnygyülósekbe 
akarja áttenni. Hogy ezáltal igen keveset 
segit a helyzeten, most már több mirt 
bizonyos. A németek a nyelvrendele- 
tekkel szemben, megtartják legintransru- 
gensebb álláspontjukat: töltetlen vissza
vonásukat követelik. A német kép
viselők most egyre-máara számolnak be 
választóiknak s a diadaiittas ob- 
strukezió valóságos manifesztácziókul 
használja fel ezeket az alkalmakat. 
Tegnap Pergelt képviselő beszélt Ham
burgban; többek között azt az érdekes 
kijelentést tette, hogy a német képvi
selők nem vesznek részi a cseh tar- 
tamánygyülés tárgyalásain. A reichs- 
rath szesszióját különben legközelebb 
berekesztlb, hogy ily módon az elnök
kérdést tárgytalanná tegyék. Mondják 
ugyanis, hogy Abrahamowica lovagot 
már maguk a lengyelek is elejtették.

A belga képviselőházban tegnap 
történt meg a botrány, mely néhány év 
óta matematikai pontossággal ismétlődik 
akkor, amikor a k irá ly i czivillistá- 
lárgyalják. Aki a botrányt felidézte, 
szintén körülbelül ugyanaz: Demblon 
képviselő. A  hang azonban, amit ez al
kalommal használt, igen erős: Lipót 
királyt és] az ékszereiről híres flandriai 
grófot banditáknak nevezte. Demb
lon urnák ez a kijelentése aligha marad 
boszulatlanul. Lipót királynak eset
leg onnan támadhat segítsége, ahon
nan a kritikus szocialisták leg
kevésbé várnák: a munkásosztályból, 
aj^munkáalánykák részéről Hiszen 
maholnap nem lesz gyufagyára a konti
nensnek, amelyet ő meg nem látogatott 
és ahol ő feledhetetlen emléket ne

hagyott volna. A legnagyobb inkognitó
ban jelenik meg mindenütt, a munkás
lányok szebbik része kiváncsi, merész 
pillantásokat lövei a rokonszenves arczu
öreg ur felé. Az öreg ur pedig, miután a 
személye iránt az érdeklődést a láz- 
pontig fokozta: végre bemutatkozik a 
lánykák egyikének, rendesen a legszeb- 
biknek. Átnyújtja neki az arczképét —  
aranyból. A munkáslánvkák fantáziája 
ró>a szövi legszebb képeit s most a 
Demblon agressziVjföliépése előrelátható
lag kedvét szegi Lipót királynak az 
ilyen kalandoktól. De a nép, amint tud
juk, szörnyű bosztit áll azokon, akik a 
meséitől megrabolják.

A Sárga-tengeren lejátszódó esemé
nyek mégis csak Anglia érdekeit érin
tik legközelebb. Egy idegen nagyhata
lom, amelyben nem nehéz Angliára 
ismernünk, puhatolózott abban az irány
ban, milyen álláspontra helyezkednék 
az amerikai Unió  esetleges kelet-ázsiai 
komplíkácziókkal szemben. Anglia ter
mészetesen igen jó néven venné, ha 
Amerika a német és orosz terjeszkedé
seknek Kínában gátat vetne, illetőleg 
alkalom adtán a forró gesztenyét 
Anglia számára kikaparná. Pedig ez 
ugyancsak fonó gesztenye. Anglia, ha 
tehetné, szívesen másolná le azonnal a 
krimiai háb rut, de bajos Németországgal 
és Oroszországgal szemben szövetséget 
összehozni. Pedig a két nagyhatalom 
teljesen egyelért a kínai kérdésben, 
illetőleg kiki megjelölte a maga ér

dekszféráját, amelyet kölcsönösen át 
nem lépnek. Ezt sejteti az a czári 
ukáz, amely elrendeli, hogy az orosz 
lapok a kínai kérdésben Németországot 
ne támadják, mert Németország barát
ságos egyetértésben áll Oroszországgal.

A kifogásolt városatyák.
(A# E th  Hírlap ludtiii tójától.}

A főváros bírá ló választmánya  ma 

foglalkozott az igazoló választmánynak 
az összeférhellenségi cselekre s a vízi
városi választás megsemmisítésére vo
natkozó határozataival.

Az ütésen a főpolgármester helyett, 
akire egyik felebbezésfeen, mint erzsé
betvárosi választóra hivatkozás történt, 
kezdetben Halmon polgármester elnö
keit.

B én y i Dezső előadta Hírt finnnn Elek 
erzsébetvárosi válaszló panaszát, amely
ben Sennyei Ferencz, Vaján f i  Ernő 
és Lád  Károly iskolaigazgatók, valamint 
Ehrlich  G. Gusztáv választásának meg
semmisítését kéri, mert az illetők mint 
iskolaigazgatók, Ehrlich pedig mint 
kályhaszállitó a várossal a törvény által 
tiltott számadási és szerződési viszonyba 
állanak. Az igazoló  válaszlmány Hart- 
mann felebbezésél elutasította. Érdekes 
az igazoló választmány határozatában 
annak kijelentése, hogy a választmány 
elvileg maga sem tartja kifogástalannak 
azt, hogy a fővárosi alkalmazottak, 
mint fővárosi bizottsági tagok szerepel
jenek, de törvényes tilalom hiányában, 
tekintettel a hosszú gyakorlatra, az 
iskolaigazgatókat igazolta. Hartmann 
Elek a bíráló választmányhoz intézett 
felcbbezésében reményét fejezi ki, hogy 
Márkus főpolgármester, aki erzsébetvi-
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*t>si választóé kérdés tárgyalásában részt 
venni nem fog. Utal a felebbezés arra, hogy 
Márkus József főjegyző korában maga 
fe amellett volt, hogy a fővárosi alkal
mazottak ne lehessenek bizottsági tagok 
—  E h rlich  Gusztáv összeférhetetlenségét 
az igazoló választmány azért nem 
mondta ki, mert a tanács jelentése 
szerint Ehrlich csak esetről esetre tel
jesített szállításokat és szerződéseit 
időközben már átruházta M ü lle r  A . 
czégre H artm a n  Elek felebbezésé- 
ben azt fejti ki, hogy a törvény 
nem szól állandó szerződéses v i
szonyról, hanem az esetről-esetre való 
szerződés is inkompatibititást idéz elő. 
Elmondja továbbá a felebbezés hogy 
az a M ü lle r  Ármin Ehrlich alkalma
zottja és sem bejegyzett czéggel, sem 
iparűzési jogosultsággal nem bir. A  
tanács felületesen járt el, amikor 
e  szerzödésátruházást, amely a pa
nasz beadása után törtéut, alapo
san meg sem vizsgálta. Az illetékes 
körök felületes magatartása a bün- 
palástolás látszatával bir.*

A  jegyző  ezután bemutatja E hrlich  
G. Gusztáv egy beadványát, melyben 
valótlannak mondja Hartmann Eleknek 
azt az állítását, hogy M ü lle r  Ármin nem 
önálló czég. A z  V-ik kerület elöljárósága 
tegnapi keletű bizonyítványa s kereske
delmi törvényszék czégjegyzési kivo
nata igazolja, hogy Müller A . lipótvárosi 
lakatos czég.

N y iry  Lajos kérdi, hogy mit ruházott 
át E rlich  G. Gusztáv M ü lle rre , ha nem 
volt szerződés?

Halm os  polgármester azt a felvilágo
sítást adja, hogy Ehrlich a szállított 
kályhákért egy évig jótállással tartozik. 
Ezt mintegy 10 nappal azelőtt az alku- 
levelekket együtt átruházta Müllerre. A 
tanács ezt tudomásul vette.

Szászy László jóváhagyja az igazgató
választmány határozatát. Egyénileg maga 
sem helyesli, hogy az iskolaigazgatók 
bizottsági tagok lehessenek, de hát a 
törvény ezt nem tiltja. Ehrlichre vonat
kozólag az 6 beadványával meg van 
czáfolva az, mintha csak színlelt szer
ződésátruházásról lenne szó s igy 
Ehrlichre vonatkozólag is helyben ha
gyandó az igazoló választmány ha
tározata.

N y iry  Lajos és Kléh  István hozzá
járulván Szászy indítványához a bíráló 
választmány a felebbezést elutasítja s 
elutasítja a felebbező ama kérelmét is, 
hogy mondja ki a bíráló választmány a 
VII. kerületi választás törvénytelenségét.

A z  elnöki széket ezután M árkus  Jó
zsef főpolgármester foglalta el.

Következett Kasics és társai felabbezése 
Orsságh Sándor, Jetiinek  Henrik, Hűvös 
József és Badocza János villamosjvasut 
igazgatók összférhetétlenségére nézve. 
A z  igazoló választmány kimondta ezek 
összeférhetőségét azzal a megokoulással, 
hogy az ügyrend szerint ezek oly ügyek 
tárgyalásain, amelyekre nézve érdekelve 
vannak, jelen nem lehetnek, de bizott
sági tagságukat megtarthatják.)

N y iry  Lajos szerint a felebbezők 
konfúzióban vannak a kérdésre nézve. 
A  részvényesek inkább lehetnének in
kompatibilisek, mint az igazgatók, A 
választmány nem illetékes a törvény tá
gítására.

A  b írá ló választmány indokainál 
fogva helybenhagyja az igazolóválaszt
mány határozatát.

Következztt a vízivárosi választás 
ügye. E  választást tudvalevőleg az 
igazoló választmány megsemmisít 
tette.

Az iratok felolvasása közben nagy 
derültséget keltett H am pl Sándor vá
lasztási elnöknek nyilatkozata, amelyben 
azt mondja, hogy a felebbezés a lova
giasságnak és a  tisztességnek hiányáról 
tanúskodik s a kibukott jelölt Gööz 
József dr <mint egy kivénült felcziczo- 
mázolt dáma  reggeltől estig kinál- 
gatta magát a választóknak.*

A  megsemmisítés ellen Cscrba Fe- 
rencz és társai adtak be felebbezést a 
bíráló választmányhoz, amelyben tagad
ják  azt, hogy a csomagok ue lettek 
volna lepecsételve s éppen azért annak 
kiderítésére, hogy' a csomagot nem 
cserélték-e ki, az iratokat a büntető 
törvényszékhez kérik átteni.

A  bíráló választmány a csomagon 
semmiféle pecsétnyomot nem talál.

Kléh  István kifogásolja, hoyy nincs 
itt nyilatkozata az igazoló választmány 
jegyzőjének, aki a csomagokat átvette.

A  jegyző konstatálja, hogy a válasz
tási jegyzőkönyvben nincs nyoma annak, 
hogy a csomagot lepecsételték volna.

N y iry  Lajos megrójja az igazoló vá
lasztmány nem precziz eljárását. Jegy
zőkönyvileg miért nem konstatálták, 
hogy a jegyző  m ilyen áilapotbaa vette 
át a csomagot?

Szászy László szerint az igazoló vá
lasztmány határozatából kivehető, hogy a 
csomagok nem voltak lepecsételve s 
igy az elég ok a megsemmisítésre. De 
miután a felebbezők az állítják, hogy 
pecsetelés történt büntetendő cselek
mény jelenségei merülnek fel, azért a 
megsemmisités mellett a bünvizsgálatot 
kimondandónak tartja.

M árkus  elnök vizsgálatot tart szük
ségesnek.

A bíráló választmány ezt elfogadja s 
érdemleges határo^thozatal előtt fel
szólítja az igazolóválasztmányt, hogy 
hallgassa ki jegyzőjét#  a.fclebbezésben 
említett tanukat.

Következett K le in  J. Gyula felebbezése 
több bankigazgató összeférhetlensé- 
gére nézve. Ezt is elutasította a vá
lasztmány, hasonló okból m int a 
Kasicsét.

Végül elvetették Linzbauer  virilista 
felebbezését mandátumvesztése ellen.

A Nagyasszony.
Messze vidéken, idegen emberek között 

tölti e l a téli hónapokat Magyarország 

Nagyasszonya, akinek hajába már ősz 

szálakat húzott az idő  és akinek arcza 

olyan, mint a szenvedő Madonnáé. El

megy délvidékre, ahol most is  kék az 

ég és aranyos napsugár kutatja át a 

szép zöld bokrok rejtekeit; felkeresi a 

francziák hatalmas fővárosát, ahol a 

pezsgő élet zaja elfeledteti vele nagy 
bánatát; hallgatja a tenger mormolását, 
bejárja a vadregényes hegyes vidékeket, 

s mig nemes szivével, áldott leikével a 

természet hatalmas szépségeit élvezi, 
írt keres a fájdalmas sebekre, melyeket 

kegyetlen kézzel a sors ütött rajta.

Távol a magyaroktól, akik rajongva 

szeretik Nagyasszonyukat, keres enyhet 

és gyógyulást a felséges asszony, aki 

fényben, bíborban született, akinek meg

adta a sors azt, hogy egy egész ország 

sok m illió embere olyan áhítattal ejtse 

ki a nevét, mint ahogy a szentek nevét 

ejtik ki, defakitől egy csapással elrabolta 
a végzet mindazt a boldogságot akkor, 

amikor az anyát sújtotta benne. Azóta 

fáj a szive a magyarok királynéjának, 
azóta nincs erő és hatalom, amely fel

vidítaná bánatos arczát s kaczajt 

fakaszszon ajkain, s mig igy a messze

ségbe űzi őt anyai fájdalma, rávirradt 

születésének hatvanadik évfordulója.

Egy egész ország fohászkodik ma az 

egek urához, hogy enyhítse a fájdalmas 

anya bánatát; az orgona zengése, mely 

a templomokból kihallatszik az utczára, 

a tömjén füstje, mely szeszélyes alakok

ban csavarodik az ég felé, mind, mind 

azt a nagy szeretetet hirdeti, melylyel 
a magyarok a ma hatvanadik életévé

hez eljutott királynéjuk iránt viseltetnek 
és az aggódó gondosságot és figyelmet, 

melylyel minden lépését a messze kül
földön is kisérik.

Hatvan hosszú év  minden öröme és 
minden bánata eszünkbe ju t ma és 
amikor ünnepet ül, a szeretet és 

a béke ünnepét az egész világ, azt 
kívánjuk, költözzék Magyarország Nagy
asszonyának szivébe a nyugalom. Gyó

gyuljon |be a seb, enyhüljön a bánat, 

találjon megelégedést! . . .
*

Erzsébet királyasszonyunk 60-ik szü
letése napját —  saját kívánságára —

minden külső fény és pompa nélkül, de 
annál bensőbben ülte ma meg a székes 
főváros közönsége. A  főváros templomai
ban csöndes misét mondtak a királynőért 
s mindenütt nagy sereg ájtatóskodó 
imádkozott a magyarok fenkölt lelkű 
Nagyasszonyáért. A  budai királyi palota 
Szent Zsigmond-kápolnájában Vézinger 
Károly apátplébános, a budavári koro
názó Mátyástemplomban Bogisich  
Mihály püspök tartotta a szent misét. 
A z  elsőn jelen  volt a királyi palota 
tisztikara, élén lovag Ybl Lajos vár
kapitánynyal, ez utóbbin a főúri hölgy
világ számos tagja és több intézet 
nővendékcsapata. Hivatalos istentisztelet 
és üdvözlés nem v o lt

Becs, decz. 24.

A  királyné születésnapját egész 

Ausztriában szokott ünnepélyességgel
ülték meg.

Budapest, decz. 24.
. . . Hogy éppen ebben az esztendőben 

kellett a kormánynak megszüntetni a kis
lutrit.

Igazin kár volt. Nem lehetetlen, hogy 
óriási jövedelemből fosztotta meg az ál
lam önmagát akkor, amikor az osztálysors
játékot engedélyezte.

Tessék csak elképzelni, hogy az ország 
politikusai — és van-e, aki nem az? — 
micsoda bucsujárást rendeznének a szeren
csekerékhez, hogy raknák azt a három 
számot, mely minden parlamenti beszédnek 
a közös kiindulási pontját képezi. Az ál
moskönyvek egy uj mondattal szaporod
nának;

Kormányt buktatni jó  
67, 12, 68.

A függetlenségi párt természetes extratót 
játszana a 68-ra, de épp úgy veszítene, mint 
aki ternót akar, mert a szavahihető jtanuk 
állítása szerint a 68-as már rég eltűnt a 
szerencsekerékből.

No de utóvégre az ember is valami. 
Bánfíy bárón kívül még sokan örülnének, 
ha a 67, 12 már kikerült volna a parlament 
lutrijából épségben, baj nélkül.

. . . Vájjon kikerül-e?

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

A 14. §. alkalmazásban.
Becs, deczember 24. (A z  Esti H írlap  

telefonjelentése.) A z  uj kormány az 
1867. év i deczember 21-én kelt csá

szári pátens 14. §-a  alapján ma telte 
közzé első rendeletét. A  rendelet teg
napról van keltezve és a júliusi árviz- 

veszedelem által sújtott vidékek állami 

támogatásáról intézkedik. A z  erre vo

natkozó törvényjavaslatot a képviselőház 

elé tud\^levő!eg még az előző kormány 

terjesztett s azt el is fogadták. Azurakhá- 

zának bizottsága is elfogadta a javaslatot, 
az urakháza plénuma elé azonban az már 

nem ‘.kerülhetett, m ivel időközben az 

országgyűlés elnapolása bekövetkezett. 
Most a 14. §. alapján a kormány ren

deletileg lépteti életbe a törvényjavas

latot. A  Gautsch-minisztérium rendeleté
ben egyáltalán nem ragaszkodott a 

képviselőház határozatához, mert egy 

csomó olyan támogatást és hitelt enge
délyezett az ínségeseknek, melyeket az 

országgyűlés el nem fogadóit.

Uj fegyver a hadseregnek.
Becs, decz. 24, (A z  E sti H ír la p  te

lefonj.) A  W iener 'lagblatt czimü bécsi 
lap mai reggeli száma azt újságolja- 
hogy a hadsereget uj fegyverrel látják 

el. mely 8 miliméteres lesz. A  hadügy

miniszter, mondja a nevezett újság, már; 

meg is rendelte az uj fegyvereket, azok* 

szétosztása azonban még bizonyos okok
ból késik,

Ezzel szemben az E sti H ír la p  tudó

sítója legilletékesebb forrásból jelentheti, 

hogy ez a hir abszolúte nem fe le l meg 
a valóságnak. A  dologból csak annyi 

igaz, hogy amint az magától értetődik, 

a hadügyminisztérium folytonosan kisér- 

Ieteztet uj fegyverekkel és az is tény, 

hogy ha m ajd valamikor uj fegyvereket 

kap a hadsereg, az 8  milimétéres lesz. 

Jelenleg azonban, vagy a legközelebb* 

jövőben uj fegyverek készítéséről szó 

sem lehet.

A czukorpréntium  ellen.

London , decz. 24. (A z  E sti H ír la p  
távirata.) A  czukorpr* mium-ellenes liga 
tegnap este tartotta megnyitó ülését. A  
liga, melynek élén Saum ore  lord áll, 
minden eszközzel arra törekszik, hogy a 
czukorprém ium ot eltöröljék. Angol
ország és a gyarmatok érdekelt ezukor- 
kereskedőinek legnagyobb része kép
viseltette magát. A z  elnök távollétében 
Lubbock alelnök mondott megnyitó be
szédet. A zt mondta, hogy a jelen legi 
helyzet a liga  czéljaira nézve kedvező 
reményeket nyújt, ügy Francziaország, 
mint Németország hajlandó tárgyalásokra 
lépni a czukorprémium megszüntetését 
illetőleg. A  gyűlés határozati javaslatot 
fogadott el, hogy tekintettel a nyugot- 
indiai vizsgálóbizottság jelentésére, szó
lítsák fel a kormányt arra, hogy a 
külföldi czukorprémiumok káros hatását 
szüntesse meg. Elhatározták továbbá, 
hogy teljes erővel törekedni fognak arra, 
hogy a kérdést az 1898-iki ülésszak 
alatt a szabad verseny alapján intéz" 
zék el.

A kínai kérdés.
F ra n k fu r t , deczember 24. (A z  Esti 

H írla p  távirata.) A  »Frankfurter Ztg.< 
jelenti New-Yorkból, hogy Angolország 

puhatolódzott a szövetségi kormánynál 

a kínai kérdést illetőleg. A  fele let az 

volt, hogy az Egyesült Államok  m a- 

gatartusa passzív lesz.

A z Ethniké Hetairia.

A thén , decz. 28. (A z  E sti H írlap  
távirata.) A  vizsgálóbíró megkezdte a 

vizsgálatot az Ethniké H eta iria  ügyé

ben és le akarta foglalni a Vallaority 

és Mavro-bankháznál a Halairia 200 ezer 

frankját, ekkor azonban megtudta, hogy 

az összeget már visszavették. Azt hi

szik, hogy nemsokára brosiir jelenik 

meg, amelyben a Hetairia igazolja eljá

rását. A  közzétételre szánt okiratok közt 

olyanok is vannak, amelyek azt bizo

nyítják, hogy a kormány és a Hetairia 

között szabad csapatok alakítása és 

azoknak Macedóniába való benyomulása 

dolgában megegyezés állott fönn. A  

brozsürben állítólag Deíyannis egykori 

miniszterelnöknek Spiro Lambro tanár

hoz, a Hetairia egyik  legbuzgóbb tagjá

hoz intézett levele is benne lesz.

Spanyolország bajai.
Velencze, decz. 24. (A z Esti Hírlap 

távirata.) D on  Alfonzo udvarának egyik 

tagja Ayan  gróf ma fontos küldetéssel 

Spanyolországba utazóit. #

A kanczeilárné tem etése.
B e r lin ,  decz. 24. A  Hohenlohe her- 

czegnö holttestét v ivő vonat tegnap este 
fél 11 órakor indult el Sctíillingsfürstbe 
a hova ma reggel 9 órakor érkezett 
meg. A  temetés vasárnap lesz. Hohen
lohe herczeg birodalmi kanczellár s az 
összes családtagok ugyanazon a vanaton 
utaztak Sehiliingsfürsthe.
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ESTI HÍREK.
Két betörés.

(A s Esti H írlap  tudósítójától)

A z  é jje l megint két helyen történt 
betörés. Egy külvárosi órásüzletet meg 
égy terézvárosi divatárukereskedést tisz
teltek meg veszedelmes látogatásukkal 
ti betörő-sport derék m ivelői.

A z  egyik eset, amelyről már korán 
(reggel tettek jelentést a főkapitányság 
ínspekcziósának, Schlesinger Adám  
l&rásnak kicsiny szűk boltjában, a külső 
W czi-u t 17. sz. a. történt. A  szemes

^meretlen az udvar felől hatolt be az 
letbe és pedig úgy, hogy az odanyiló 

Vasajtó fölött levő  rostélyt kifeszitette és

!tzen a nyíláson át bemászott. Nem 
roltak ott különös, nagyértékü holmik, 
egföljebb a külváros népének való 
ipró dísztárgyak és javításba adott 
irák meg miegymás. De ezekből aztán 

bem igen hagyott ott a betörő sem
mit sem.

Hainaltájban M a u tn er  Lajosnak a

g örut 19. sz. a. levő divatáru- 
e tört be Lendvay  József nevű 

inas. Százhatvan forint ára 
t topott el, sikerült is azt a la
vinnie, de a detektívek még a 

(délelőtt folyamán kiderítették, hogy ő a 
ibünős és lefogták. Lendvay fiatalsága 
jdaczára már nagyon is rovott múltú, 
^lost is czinikus nyugalommal ismeri 
be, amit tett.

Városi ügyek,
—  P á ly á za t orvos i á llá sra . Buda

pest főváros polgármestere egy 2400 frt, 
(szóval kettőezernégyszáz frt évi fizetéssel 
fes 800 frt szóval nyolcszáz forint évi lak- 
té r  átalánynyal javadalmazott kerületi 
hiszti orvosi állásra nyilvános pályázatot 
[hirdet. Azoktól, akik ezen állásra pályáznak 
[megkivántatik, hogy életkorukat, eddigi 
[szolgálataikat, valamint az 1883. I. t.-cz. 
[1. és 9. szakaszaiban megállapított minő- 
jsitvényt, továbbá az 1893. évi 80099 számú 
lm. kir. belügyminiszteri szabályrendeletben 
felőirt tiszti orvosi vizsgának letevését ok- 
jmányilag igazolják. Felhivatnak a pályázni 
[kívánók, hogy a minósitvényüket igazoló 
(hiteles okmányokkal felszerelt és Budapest 
íszékes főváros főpolgármesteréhez intézett 
(folyamodványukat 1898. évi január hó 
Í8-áig bezárólag délelőtt 9 és 12 óra között 
a főpolgármesteri hivatalban (IV. kerület, 
ffápót-utcza, uj városház I. emelet 12. ajtó) 
nyújtsák be.

—  K a rá cs o n y i meglepetés. Már ne
hány nappal ezelőtt megírtuk, milyen moz
galom indult meg a tanács két legöregebb 
(tagjának kibuktatása iránt. Erre vonatko- 
’zólag ma a Magyar Hírlap a következőket 
Ír ja : Amit már a minap jeleztünk s aminek 
bekövetkeztét nem hittük, ma megtörtént. 
A  leghivatalosabb részről, a kijelölő vá
lasztmány részéről tették a kezdeménye
zést arra, hogy a  tanács két legrégibb 
tagját kibuktassák java munkabíró ko
rukban. Általános meglepetést fog kelteni 
a kandidáczió, melyet a választmány meg
ejtett. Itt nem a szerzett érdemek domi
nálnak, hanem a hangadó elemek pilla
natnyi kegyei. Ez a kandidáczió egyszerű 
korteskedés. Tiz tanácsnokot kell válasz
tani. Üresedésben van három hely: Ma-
tuska, Rózsavölgyi. Csendics helyei. A 
többi állás rég szolgáló erőkkel be van 
töltve, üjra választatásaiknak csak formali
tás színével kellene bírni. És ime, a hiva
talos kijelölő választmány igy kandidál: 
Első helyen : Kun Gyula, Vosics Károly, 
KuUmann Lajos, Vasziliecit* János, Lung 
György régiek, Szabó Károly VI. kér, elöl
járó, Falhr Ferencz főjegyző, Hermáim 
Béla II. kér. elöljáró, Pohl Ferencz IX; kér. 
elöljáró és Amtmann Géza tanácsjegyző 
újak. Második helyen ; Horváth János ta
nácsnok, Viola Imre tanácsnok. Esdári 
Sándor h. elöljáró. Marich Géza, dr. Melly 
Béla, Píperkovits Bátor, Baintner Tivadar, 
Sacher István dr., Földváry Antal és Heréim 
Károly tanácsjegyzők.

Rendőri liirek.
— R a zz ia  a L ipótvá rosban . Az 

ötödik kerületben tegnap a rendőrség 
razziát tartott és 42 csavargót fogott 
össze. Ezek közül öt igazolta magát, 
nyolezat lakás- és foglalkozás szerzé
sére utasították, a többieket a toloncz- 
házba kisérték.

E llo p o tt fehérnem ű. Peterdy  Anna 
mosónő az este egy építésztől, akinek 
dolgozni szokott, vagy 200 forintot érő 
ruhát vitt magával Újpestre, útközben 
a holmit kilopták a kosarából. A z  eltűnt

ruhák közt R. betűs női ingek, S. L . 
monogrammos férfi fehérneműk és asz
talterítők voltak.

Kü lön félék .
Lapunk legközelebbi száma a 

kettős ünnep következtében hétfőn 
délután a rendes időben jelenik meg.

—  A  kirá ly karácsonya. Bécsböt 
telefonálják: 0  Felsége ma délelőtt 
W alseebe utazóit, hogy a karácsonyi 
ünnepeket Ferencz-Szalvá tor főherczeg 
családja körében töltse.

—  Kitüntetések. A király a Budapest 
székes fővárosi X. kerület lapos-düllői tüzér
laktanya építése alkalmából szerzett érde
meik elismeréséül: Lung  György és Kull- 
mann Lajos székes-fővárosi tanácsnokoknak 
valamint Örley Lajos törvényhatósági bi
zottsági tagnak a Ferencz József-rend lo
vagkeresztjét és ifjabb Orczy Gyula székes- 
fővárosi segédmémöknek az arany érdem 
keresztet adományozta. Vcíllya Ferencz 
csáki-gorbói járási főszolgabíró, sok évi hű 
és buzgó szolgálata elismeréséül, a Ferencz 
Jozsef-rend lovagkeresztjét. Czermann 
József budafoki községi biró, hasznos szol
gálatai elismeréséül, a koronás arany 
érdemkeresztet. Hérmán Ödön budapesti 
lakos, önkéntes tűzoltó testületi osztálypa- 
rancsnoki minőségében kifejtett hasznos 
működése elismeréséül, az arany rérdemke- 
resztet. Piszter Alajos naki nyugalmazott 
körjegyző, sok évi hü és buzgó szolgálati 
elismeréséül, az arany érdemkeresztet 
kapta.

—  Uj magyar nemes. A király Weiss 
Ernő alezredesnek és törvényes utódainak 
a magyar nemességet a vértesi előnévvel 
adományozta.

— Kinevezések. A hivatalos lap mai 

száma közli, hogy a király Ehrcnhöfer 
Aladár osztálytanácsosi czimmel és jelleg
gel felruházott miniszteri titkárt és Bállái 
Lajos miniszteri titkárt osztálytanácsosokká 

nevezte ki.
— Apponyi Lajos g r ó f  magyaror

szági udvarnagy ma családjával együtt 
állandó tartózkodásra Budapestre ér
kezett.

■— A  szeretet ünnepe. Mire e so

rok napvilágot látnak, lassan-lassan 
estére hajlik az idő és ki^yuladnak a 
gyertyák a karácsonyfákon. Akik egész 

napon át robotoltak a munkában, egy

mást kergetve* fognak hazafelé sietni, 

hogy a családi tűzhely melegénél ünne

peljék meg a karácsonyt, a béke ünne

pét. Öröm az arezokon, megelégedés a 

szivekben, még azoknál is, akiket egyéb

ként nem nagyon kegyel a sors. A  sze

gényekről, az felhagyottakról gondoskod
nak jószivü  emberek és karácsony 

hetében tág tér© nyílik  a jótékonyság
nak, hogy áldásihozó ténykedésével 
elfeledtesse a sorssujtotta emberekkel éle

tük gyarlóságát. Karácsonyfát állí

tanak fe l m indenütt A  fehér-ke
reszt országos lelenczház egye
sület ma délelőtt féltizenkettőkor ren

dezett karácsonyfa-ünnepet a tüzoltó- 
utcza 9. szám alatt levő  helyiségében. 

A  sok apró gyerek, akit ez a jótékony, 

nemes egyesület nevel fel, az örömtől 
csillogó szemmel nézte a karácsony

fára aggatott ajándékokat, melyek

ből bőven ju tott mindenkinek. A  

pesti első bölcsőde-egyesület két ka

rácsonyfát is állít gyámoltjainak. Az 

egyiket nagytempiom-utezai bö'csödéjé- 

o hónap 28-án délután három és fél, a 

másikat a Ráczíürdő melletti bölcsődé
ben e hónap 29-én délután 3 és fél órakor 

állítja föl. Holnap és holnapután Ünne
plés istentiszteletek leszjiek a főváros 

minden templomában. A  belvárosi 

főplébánia-templomban karácsony első 

napján délelőtt 10 órakor lesz az 
ünnepi zenés nagymise, a melyen 

K im e r  Károly apátplébános először 

fog apáti méltóságában pontifikáini. Ez 
alkalommal Szantner Zsigmond ünnepi 

nagymiséje kerül előadásra s utána

rédikáczió lesz s délután ünnepélyes

vecsernye. Karácsony másodnapján 

ugyanezt a sorrendet tartják be. —  
R eform átus istentisztelet lesz a kará

csonyi ünnepekben a következő helye
ken: A  Kálvin -téri templomban szombaton 

délelőtt 10 órakor P a p p  Károly lelkész 

prédikál s az urvacsorai agendát P e tr i 
Elek theologiai tanár tartja. Budán 

Haypál Benő, a rózsa-utezai ímaterem- 

ben Szász Károly  püspök délelőtt 10 

órakor prédikál és agendáz. Kőbányán 

lö tö k  József segédlelkész, a zuglói 

templomban Péntek  Ferencz prédikál. 

Vasárnap a Kálvin-téri templomban 10 

órakor Szász Károly püspök prédikál.

—  S a rk a d y  Mariska halála. Ma 

délután 3 órakor kisérték nagy gyászoló 
közönség jelenlétében örök nyugvóhelyére 
Sarkady Mariskát. A  rokonokon kívül ott 
volt a sok jó  ismerős és barát, aki mind 
megsiratta az oly korán elköltözött mű
vésznőt. Haláláról ma a következő gyász- 

jelentést kaptuk:

özv . Sarkady Józsefné mint az elhunyt
nak anyja, Stefánia és Kálmán mint 
testvérei mély fájdalomtol megtört szívvel 
jelentik, hogy szeretett és felejthetetlen drága 
gvérméké, illetve jó  testvérük Sarkady 
Mariska í. hó 22-én éjjel */«l° órakor, rövid 
szenvedés és a  halotti szentségek áj latos fel
vétele után, élete tavaszán az Úrban el
hunyt. A  drága halott hült tetemei pénte
ken, folyó bó 24-én délután 3 órakor fog
nak a gyászházban: VI. kerület, Andrássy- 
ut 50. szám alatt, a róm. kalh. egyház 
szertartása szerint beszenteltetni és a 
kerepesi úti temetőben levő családi sír
boltba örök nyugalomra helyeztetni. Az 
engesztelő szent miseáldozat az elhunyt 
lelki üdvéért szerdán, folyó hó 29-én dél
előtt 10 órakor fog a szent ferenezrendi 
atyák templomában a Mindenhatónak be- 
mutattatni. Budapest, 1897. deczember hó 
23-án. Áldás és béke lengjen drága porai 
felett!

— Bánffy miniszterelnököt körö
zik. Bécsből telefonálja tudósítónk: A  

Dent&ches Volksblatt czimü bécsi új

ság, mely antiszemita és magyarellenes 

iránya miatt Magyarországból k i van 

tiltva, ma reggeli számában a lembergi 
Növi Narod nyomán a következő saját

ságos történetet újságolja:

A zo sz trá k  hatóságokat és biztos-*'’ 
sági közegeket figyelmeztetjük, hogy 
B á n ffy  báró, magyar miniszterelnök 
az osztrák birodalom területén való 
legközelebbi megjelenése esetén, azon
na l elfogandó és a bünfenyito 
hatóságoknak kiszolgáltatandó. A 
nevezett egyén ugyanis az 1873. év 
óta köröző levéllel üldöztetik, mivel 
akkor a galicziai magyar haláron 
több helyen a határoszlopokat ki- 
tépdeste. Ennek daczára a nevezett 
B án ffy  báró időről időre egészen 
fesztelenül jár-kel Bécsben és még 
hozzá az osztrák kormány képviselői
v e l is állandóan érintkezik. Miután 
az eset elévülése még be nem követ
kezett, nagyon csodálkozunk, hogy a 
bécsi rendőrség ezt elnézi és oly 
kevéssé gondoskodik az osztrák tör
vények megtartásáról.
Nem  lehetetlen, hogy a miniszterel

nök naszódi főispán korában valamelyes 

vadászati kihágást követett el az osz

trák határon.

—  A  kamara-elöljárók. A  M a 
gyar H ír la p  mai száma a következő
ket írja: A z uralkodóház egyes tagjai 
mellé ed d ig—  igen kevés kivétellel —  
mindig tényleges állományú tiszteke! 
neveztek ki kamara-elöljárókul, vagy 
udvari szolgálattételre. A z illető tisz
teket továbbra is a tényleges állomány
ban vezették létszámon, előléptetésben 
részesüllek és a rendfokozatuknak 
megfelelő fizetést az államkincstártól 
húzták. Most a király akaratából a 
hadügyminiszter elrendelte, hogy ezután 
tisztek csakis úgy alkalmazhatók mint 
kamara-előijárók, hogyha a szolgálaton 
k ívü li viszonyba lépnek vagy pedig 
a honvédség nem tényleges állom á
nyába helyeztetik át magúkat. A  je 
lenleg alkalmazásban levő kamara-elöl
járóknak szabadságában á ll szolgálaton 
kívüli viszon * • vagy a honvédség

szabadságolt állományába lépni, de 
a  jelenlegi alkalmazásuk mellett a 
tényleges állományban nem marad
hatnak.

—  Pa lffy  A lbert temetése. P á lffy  
Albertét, a tegnapelőtt elhunyt k iváló 

regényírót nagy gyászoló közönség rész

vétele mellett ma délután fél 3 órakor 

temették a Sándor-utczai gyászházból. 

A  temetésen a tudományos akadémia 

és a  Kisfaludy-társaság küldöttségileg 

képviseltették magukat, azonkívül meg

je lent az írói világ számos előkelő

sége.

—  Jég a  D u nán , A  Duna tükre & 

nagy hideg következtében tele van jég 

darabokkal, amelyek nagyrésze a felső 

mellékfolyókból került ide. A jég  any- 

nyira vastag, hogy a  Dunán levő összes 

hajók telelőbe mentek s a k is  csavar
gőzösök is  beszüntették a közlekedést 
s téli pihenőre az újpesti kikötőbe 

mentek. Ezzel egyidejűleg a szabad 

vizet a v íz i szárnyasok lepték el, me

lyeknek sok nézője akad.

— A  minta-tanár. Bulgária lény© 

gesen hozzájárul ahhoz, hogy az embe

reket ne lepje meg semmiféle gonosztett. 
Am it e téren elkövetni lehet, azt mind 

megtették már a bolgárok, de azért ma 

újból hirt kapunk ebből a délvidéki or

szágból, amely hirt azt hiszszük, mégis 

meglepő. A  küprülöi-i iskola Jordá n  
nevű tanára e nyáron botanikai kirán

dulásra vitte növendékeit A  növendékek 

között volt a város leggazdagabb keres

kedőjének a fia. Kirándulás közben 

rablók támadták meg a botanikusokat^ 

elhurczolták a gazdag kereskedő fiát és 

csak nagy váltságdíjért bocsátották sza

badon. Nemrégen uehány rablót elfogtak 

s a tárgyalásnál kiderült, hogy a b o ia n i' 
záló tanár rablóbanda tagja volt és Ő 

figyelmeztette társait a gazdag fiúra. A  

derék tanárt öt évi börtönre ítélték, de 

természetesen nem nagyon valószínű, 

hogy tényleg le  is üli ezt a büntetést.

— Három poloska. A  műit év i 

április 23-án Gerlach  Keresztély orvos- 

tanhallgató szobát bérelt a berlini 
Linienslrassén. Junius 3-án azonban 
már kíköllözködött, anélkül azonban, 

hogy fölmondott s a júniusi lakáspénzt 

kifizette volna. Lakásadója, a csinos 

M a rx  kisasszony beperelte bérlőjét, aki 

azután a junius első három napjáért 

jaró szobabért ki is egyenlítette, a 

többiért azonban vonakodott fize tn i 

Gerlach azzal védekezett, hogy ő 

a szobát kizárólag a maga szá- 

számára bérelte ki. íme azonban akad

tak kellemetlen lakótársai, akiket be is 

mutat a tekintetes törvényszéknek: 

három  poloskát —  spirituszban. A  tör

vényszék szakértők nélkül is megálla

pította, hogy csakugyan poloskák vannak 

a szeszben, azok eredetét azonban a 

szép panaszos ügyvédje határozottan 

kétségbe vonta. A z  orvostanhallgató 
urak —  úgy mondta az ügyvéd —  a 

klinikákon sok mindenféle em b ere i 

érintkeznek, akiket jó v a l könnyebben 
szabadítanak meg ezektől az apró 
állatkáktól, m in t a betegségüktől. 
Komolyan csupán egyetlenegy poloskáról 

lehet szó s ez maga az —  orvostan
hallgató ur. A z  ügyvéd további ar

gumentumok helyett bájos veden- 

ezére tekintett, akinek szép sze

mei erre igen beszédesen lecsukód

tak. A  vádlott hiába tiltakozott ez ellen, 

a hallgatóság zajos derültséggel ellene 

nyilatkozott. A  törvényszék egyelőre 
nem határozott, hanem a ténykörülmé

nyek bővebb kideritése czéljábói hely- 
zini szemle tartását rendelte el.
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—  J o g - v é d e le m  v a g y o n t a l a n o k n a k
Ez év tavaszán alakult meg a »Jogvédő
segyesíllet vagyontalanok részére*, —  amely
nek czélja az élet minden jogviszonyaira 
vonatkozó ingyenes jogsegély és jogvédelem 
nyújtása vagyontalanok részére. E humá
nus intézménynek Katona Béla dr. kir. 
főügyész helyettes az elnöke. A  vagyonta
lan jogkereső közönség napról-napra élvezi 
ennek jótékony és áldásos voltát. A •Jog
védő-egyesület* a kir. Kúria épületében 
van és a hivatalos órák hétköznapokon 
délelőtt 9 -1 2  óráig és esti 6 - 8  óráig, 
vasár- és ünnepnapokon pedig délelőtt 9— 
12 óráig tartatnak, amikor is a szegény 
vagyontalan közönség részére teljesen díj
talanul rendelkezésére áll.

—  M il l ió s  a la p ítv á n y . A  minap 
megemlékeztünk már azokról a nagy

szerű adományokról, amelyeket W a- 
weJberg Hippolyt varsói bankár üzlete 

ötvenéves fennállásának megünneplése
képpen közczélokra adott. Szentpétervári 

levelezőnk tudósítása szerint ezek az 
adományok meghaladják az egy millió 

rubelt. Legnagyobb ötömmel azt a tan- 

dijnélküli teknikai középiskolát fogad
ták, melyet Watvelberg 400,000 ru
belnyi költséggel építtetett Varsóban, s 

amely nagyszerű berendezésével egye

dül áll ma Oroszországban. A z  iskolát 
a múlt héten nyitották meg. Watvelberg 
sógorával Rothtvand  Szaniszlóval, aki 

egyszersmind czégtársa, az uj iskola fen- 

tartósi költségeinek évenkénti 20,000 

rubelnek a fedezésére is kötelezte ma

gát. A  másik hasonlóan nagyszerű éí 
nemes czélu alapítványa a derék ban

kárnak 300,000 rubel, melyet a maga 

és felesége nevében avégből adott át 
egy tekintélyes varsói polgárokból álló 

bizottságnak, bogy abból olcsó és egész

séges munkáslakásokat építsenek. A  

lakások bérösszegét oly olcsóra akarja 

Watvelberg kiszabni, hogy az alapít
ványi tőke évenként 4 százalék hasznot 
hozzon. Ezt a hasznot részben a lakások 

javítására, részben pedig uj lakások 

építésére fogják fordítani. W awelberg 

ezekben az adományokban felekezeti 

különbség nélkül mindenkit részesíteni 

kíván, aki azok igénybe vételére rá
szorult.

—  A  m en tók  s o r s je g y e i .  A  Mentők 
Egyesülete értesíti azokat, akik mentŐ- 
sorsjegyeket vásároltak, hogy az e hónap
27-ére kitűzött húzást kénytelen elhalasztani. 
Az uj húzást határnapot legközelebb fogja 
közzé tenni. Reméljük, hogy a sorsjegyek 
tömeges vásárlásával lehetővé teszi a kö-

Matyi kedvenc* írója a gyermekeknek, ami 
csak természetes, hiszen a felnőtteket is 
megnevetteti nyári bohózataival, amelyeket 
Mátyás név alatt ir. A  gyermekszinház 
előadásai mindenkor fél öt órakor délután 
kezdődnek.

A  kulisszák mögül.
A Magyar Ssitthde egyik szőke szépsé

gével történt meg tegnap este a következő 
mulatságos história. A  * Kikapós patikd- 
riust* játszották és ebben tudvalevőleg a 
női karnak nincsen dolga. A  kicsike ezt az 
alkalmat arra használta fel, hogy végig 
nezzen egy előadást és elvigye a mamáját 
is a színházba. Benn a  nézőtéren egyszerre 
csak elébe áll Kdllay Zoltán, az ellenőr és 
igy szól:

— Mutassa csak a mama jegyét.
A szép karhölgyecske elpirul, aztán za

vartan kigombolni kezdi a derekát.
— Mit csinál? —  kérdi ijedten az

ellenőr ?
—- Megmutatom az anyajegyemet.
Természetesen felvilágosították róla, hogy 

a mama belépő jegyéről van sző.

zönség, bogy 
tartathassák.

a húzást minél előbb meg-

SZÍNHÁZAK.
A  fővá ros  összes színházaiban ma  

este szünetelnek az előafiátok. H o l
n a p , szombaton és ho lnapután , va
sá rn a p  — az opera kivételével — 
m in d e n  színház két előadást ta rt.

* M a g y a r  szerző sikere New
Y o rk b a n  Mint a Magyar Hírlapnak 
New-Yorkbol táviratozzék, a Cremonai he
gedűst. Hubait Jenő operáját a «Theater 
de la mondaín*-ben tegnap nagy sikerrel 
előadták. A szereplőket a II. felvonás vé
gén tizenötször hívták a lámpák elé.

*  T r i lb y  fé r jh e z  m egy . Addig-addig 
czáfolgatták, amig valósággá vált: Trilby 
férjhez megy. A  Vígszínház kitűnő művész
nőjéről, Delly Emmáról van szó, aki — 
mint értesülünk —- elhagyja a színpadot, 
hogy boldog kis otthont teremtsen magá
nak. A  művésznő már újév után megválik 
a Vígszínháztól, amely annyi nagy sikeré
nek volt színhelye.

*  V id é k i s z ín észe t, .űzékesfehére árt 
színház igazgatója szerződtette Székely 
Gizellát, a Rákosi-féie színész iskola végzett 
növendékét. A  fiatal színésznő tehetséges 
és temperamentumos leány, aki bizonyára 
hamarosan a vidéki szinészgárda első so
rába küzdi fel magit.

*  O y e rm e k s z in h iz . Féld papa az idén 
vem feledkeszik meg a kicsinyekről és hol
nap, karácsonV első napján megnyitja a 
gyermekszinbázat. Első előadásul a Matyi 
gyereknek egy bájos regéjét adják elő. A
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S K o m á m a ss zo n yn ya J  jó  vásárt csi
nált annak idején Königswarther Her-
naann báró. A  jeles csikót annak idején 
510 koronáért vásárolta, Komámasszony 
pedig már eddig is 71,710 koronát nyert.

íj S z e r e n c s é t le n  v e r s e n y ló  Rokon
on  Gidának a jövő esztendőben egy Arca- 
dia nevű, >kétévese« fog pályáinkon szere
pelni, mely azonban 1898-ban tényleg még 
csak egyéves lesz. Arcadia 1896. deczember 
2ő-éa elletett s igy szabály szerint jövőre 
mint kétéves szerepel csak úgy, mi «t azok 
a csikók, amelyek 1896 január havában 
ellettek, s amelyek nála esetleg teijes 10 
vagy 11 hónappal idősebbek. Arcadia tehát 
tulajdonképpen a d rbyben is mint kétéves 
ló fog konkurrálni három esztendős ellen
feleivel, amiből csaknem bizonyosan lehet 
következtetni, hogy Arcadiábói nem válik 
derby győztes.

} F o g a d á s o k  a z  A u s z tr la -d ijr a .
A jövő  évi Ausztria-dijra, már is megin
dultak a fogadások. Homer bécsi bookma- 
kérnél nagyobb összeggel fogadták meg a 
100000 koronás díjra 25-szörös pénz ellen 
Bogdáayt, Űchtritz-báró jeles flyerét. Bo~- 
dány legföljebb 60 kilót fog \inni a nagy 
díjban s igy tényleg már ma is elsőrangú 
osélyt lehet neki adni a 100,000 koro
nás versenyre.

§ G y ö n g y ö s  a  m énesben . Gyöngyös, 
a budapesti és bécsi kancza-dij győztese 
nem fut többé. A jele* kancza Jankovich- 
Bésán Gyula öregiaki ménesébe kerül. 
Gyöngyös többek közt megnyerte a Nem
zeti-Hazafi dijat is Voltigcur, Chasseur 
d’Afiigne. Bátor stb. ellen s általában év
járata legjobb lovai közé tartozott. A mé
nesben alighanem épp úgy, be fog válni, 
mint a versenypályán.

A düi tőzsde tárlat jegyzetei:
Búza tavaszra . . 11.89— 11.91
Rozs tavaszra . . 8.60—8.61
Tengeri máj.-jun.-ra 6.38—6.40
Zab tavaszra . , . 6.35—6.37

A  bu d ap es ti é r ték tő zsd e . Maga
sabb külföldi zárójegyzésekre és a speku
lá c ió  fedezési vételeire az irányzat meg
szilárdult és az árfolyamok mérsékelten 
emelkedtek.

A z előtőzsdén előfordult kötések: ma
gyar hitelrészv. 379.-379.76 osztrák hitel- 
reszv.351.25—361.70 leszámítoló bank részv.
245.50.— .— osztrák-magy. állam vasat 
részv. 334—334.50 rimamurányi vasmű 
részv. 244.60— .— .— közúti vaspálya 
részvény 386— 386.50.—  villamos vasút 
részvény 269

Z á r la tk o r  m a ra d t:  magyar hitel
részvény 379.25 osztrák hitelrószvény
351.40 oszt-magy államvasut részv. 334. 
leszámítoló bank részvény 245.50 jel
záloghitelbank részvény 270.75 közúti vas
pálya részvény 386.50 városi villamos 
vasút részvény 269 forinton.

A  d é li tőzsdén jegyezlek  . Magyar 
hitelrészv. 379.50—379.25, osztrák hitelrósz
vény 351.63— 351.SO, osztrák-magyar ál- 
1 ara vasút részvény 334.50—334.25, leszámí
toló bank részvény 245.25— .----- Jelzálog-
hitelbank részvény 271.----- 271.26 rima
murányi vasmű részvény 244.25— — .— 
közúti vaspálya részvény 386.50—387.50, 
városi villamosvasút részv. 270.—270.50 
forinton.

Z á r la tk o r  m a ra d t: magyar hitelrész
vény 379.25 magyar aranyjáradék 121.55, 
magyar koronajáradók 99.55, pesti ma
gyar kereskedelmi bank részvény 1400.— , 
oszt. hitelrész. 351.40 leszámitolóbank rész
vény 245.— .— jelzáloghitelbank részvény 
270.25.— rimamurányi vasmű részvény 
244.25— , salgótarjáni kőszénbánya rész
vény 600,— déli vasút részvény 77.25 
városi villamos részvény 270.25— , közúti 
vaspálya részvény 387.50 forinton.

A  g a b o n a d z le t  B é c s b e n .  A  ten
gerentúli hausse Iegvzesek daczára bágyadt
hangulat terjedt el 
lódtak.

Jegyzések:
Búza tavaszra 
Rozs tavaszra

KÖZGAZDASÁG.
ÜJ o rs zá go s  v á sá r . Szilas-Balhás ,

veszprémmegyei község bírája és elöl
járósága’ tegnap P u rg ly  Sándor országos 
képviselő vezetése mellett a kereskedelmi 
miniszternél tisztelgett és arra kérle, 
hogy a községnek engedély egzen vásár- 
tartást. D án iel báró igen szívesen 
fogadta a küldöttséget és a kérelem lel- 
esitósét kilátásba helyezte.

Jelentések a tőzsdékről.
A  ga b on a itz le t íB u d ap es ten . Amerika

magasabb jegyzései nem fokozták a mal
mok vásárlókedvét, a forgalom korlátoltan 
alakult, Elkelt 2000 <j. búza változatlan 
árakon.
Románia 1500 mm. 73.4 kg. 9.40 írton,

* 203 * 6S » 8.60 »
Egyéb gabona nemitekben zz irányzat 

lanyha, az árak csökkentek. Rozsot 
8.30—8.40, tengerit 5.05—5.15 és zabot 
6.25-6.40 forinton kínáltak.

A határidöpiaczon a spekuláció eladá
sai az árakat leszorították, a hangulat el* 
lanyhult.

Kötöttek:
Búza tavaszra 11,95— 11.90 
Rozs tavaszra 8.62— 8.60
Tengeri máj.-jun.-ra 6.44— 5.39 
Zab tavaszra 6.37— 6.35

az árak lemorzso-

1176-11.77 
3 .7 5 - S.76

Tengeri máj.—jun,-ra 5.65 -  5.66
Zab tavaszra . . 6.66— 6.67

A  b é c s i  é r t é k t ő z s d e  A  kontiemin 
fedezési vételeire megszilárdult az irányzat 
az árfolyamok emelkedtek.

Jegyzések osztrák hitelrészvény 351.30 
magyar hitelrészv. 379 75--, magyar arany 
járadék 12155, magyar koronajáradék 
99.65, anglo bank 159 80 osztrák magyar 
államvasut részvény 33L50 forinton.

Piaczi árak.
(A* EaU Hírlap u alánjaién a.)

A központi vásárcsarnokban ma igen 
élénk forgalom volt. Az árak némileg emel
kedtek. A  kicsinyben! eladások következőleg 
alakultak:

Hús: I. rendű Ícvíáhuf Td, II. rendű 
leveshus 2 56. Hl. rendű ieveshus 49— 56, 
vesepecsenye egész 68 — 80.rostélyos 72 -80. 
feliér pecsenye 72, tisztított vesepecsenye 
140— 160, raarhanyelv nyersen 72, páczolva 
90, füstölve 140 krajezár kilója. Borjúhús 
czomblOO, eleje 72, pörköltnek 60—72. Bir
kahús eleje 40, hátulja 52. Bárányhus, első 
negyed 60—80 liátulsó negyed 100—150 
Disznóhus ezombja,lapocskája 61, szűzpecse
nye 90, karaj 80— 9U, füstölt sonka 90— 100, 
prágai sódar 110-115 nyelv 30—35 kr 
szalonna 60—64, zsír 64, háj 60—64, ko
csonyának való 54 kr. kilónként.

Baromfi: Rántani való csirke 80—90, 
sütni való csirke 110— 140. tyuk 120— 140, 
kappanl80 -  240, pulyka 403— 500 kövér lúd 
400—700. sovány kacsa 140— 160, kövér 
kacsa 200—260 krajezár páronként. Tisztí
tott baromfi: csirke 45—65. császár poulárd 
80— 90. kappan 100-140, puiyka 120-200, 
sov. kacsa 90— 120, hízott 180—150 kr. drb- 
ként. Lúd kilója. 45—56 kr, elsőrendű 
/sir 80—90. háj 90. olvasztott zsir 80—90 
kr. libamáj 150— 2CÖ kdója.

Vadak Nyúl 100-150. fogoly 80-100, 
őzezomb 250—350, gerincz 400-700 kr, 
egészben, szarvas 45— 100, vesepecsenyéje 
l.»0 , kilója, fáczán 1.80—200 gyöngy tyuk 
80, erdei szalonka 140—150, fűij 50 kr. vad
kacsa 90 kr. drbja, fenyresmadár 50, párja.

Halak: Élő pontv 60— 120, csuka
60-120, kecsege 125-150, süllő 80-160 
krajezár -Jegeli halak: ponty 20 —60, csuka 
20—50, kecsege 120. fogas, süllő 30-1*30, 
apró hal 30—50. Lazacz 500 krajezár 
kilója.

Különfélék: Teavaj 130, főzővaj 90— 
100, tojás 5 drb 20 kr., Conservált tojás 6 
drb. 80 kr., teatojás 22 drb, főzni való to
lás 30 drb, meszes tojás 35 drb 100 
krajezár.

r«i«is* izcrfcMstd: Jfeszméig A r tú r .

Nyomatott a  kiadótulajdonos: MAGYAR HÍRLAPKIADÓ R-TARSASAG korforgogépéu

Újítás a cselédbetegsegélyezés terén.
T eleki Géza y ró f 6 tutgyméltósá'O védnökség* 
alatt á lló  „Reform * jótékony egyesület (Podma 
nicah v-utcia l )  a cseléd-betegseg-jlyeséa terén 
nagyfonloatágu njitást rend' zott be. amennyibei 
egyesületünknél beirt cselédek, nem csak mint *■ 
eddig ism éidé* v «U  kórházi gyógykezelésben, ha 
nem a .Reform * egyesület részéről J a r ó la *  «  

gyógy kezeiéiben és ingyen gyógy-:. :ben 
Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy mennyi 
humanizmus re jlik  abban, hogy a cseled minden 
csekély baj miatt nem kénytelen helyét elhagyni 
és nem utalta ik a korházba menetelre és ha te
kintetbe méltóztatik venni ezen intézményben 
retlJ azon előnyöket is, hogy a gazdaasszony 
fontos ok nélkül nem vonatik meg a megbízható 
munkaerőtől, melynek pótlása — az ifjabb köz
vetítési d íjtó l eltekintve — * esetenkint heteket 
vesz igénybe és hogy mindezért ép úgy m int más 
egyesületeknél cseíédenkint csupát. 1  frt évi dif 
fizetendő, azon reményünknek adunk k i feje fest, 
hogy a n é. közönség méltányolva egyesületünk
nek'm inden irányban önzetlen és ügybuzgó fára
dozásait, intézményünkét szives csatlakozása á l
ta l p á rt fo gó ig  támogatja.
Egyben egyesületünk önsegélyző ágára is fel, 
hívjuk a n. é. közönség becses figyelmét, hol 
1 frt 50 havi díj fizeies ellenében egyesüle
tünk egész családoknak orvosi segélyt és 
díjtalanul gyógyszereket nyújt, a tagot beteg
ség esetén 12 héten át 5 írtig terjedd pénz- 
segeiylyel támogatja és elhalálozása esetéq 
vissza maradottjainak 500 frlig terjedő tisz- 
teletdij it juttat. Beiratá«ok az egyesület hi
vatalos helyiségében d. e. 9— 12-ig, d- u. 
3—6 ig eszközöltetnek Teiefonszám 29—86. 
A  Reform Egyesü et elnöksége (VI. Pod- 

Hjaniczky-uícza 1.)

Grand Café Bazilika
(V . ,  VáczM cőru t 16.) 31

Mlh Csak rövid ideig
Angiolotti Caesar

a milánói Scala-szinház hírneves éne
kesének föllépte — Angiolotti részieteket; 
énekel a <Carmen» Ironbadour ‘ Sevillai’ 

borbély»  és egyéb jeles operákból 
Szabad bemenet. Kezdete 8 ó ra k or

ti „Oisiásis l a a j t  Ee b ó b h íü iu  Titulál” 
Téli- és karácsony-újévi 

KIÁLL ÍTÁSA
a varoallgíti mücísraekban, az Aadrássy-ut végén

1891- dGczeinfiűr M Ú L  1898- január 15-ig,
M e g n y it á s  d e c z e m b e r  1.

Nyitva reggel 9-től délután 4 óráig, azonkívül 
kedden e's vasárnap d. u. 5-tő! este 9-igt villám* 
világítás mellett os csütörtökön est-: 8-tól 11-ig

S&TAHANGVERSENY.
B u ffe t .  — Belépődíj egy korona. — Vasárnap 
délután l  órától 20 kr. —  A földalatti vasat á llo

másain kedvezményes árjegyzék kapható. S l

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíva 
tudomására adni, hozy Lipót-ter 11 az. alatt 

Posoh Józzef-féle

Lipótvárosi te és sorcsaraotot
(Váczi-körnt és Bazilika mellett )  22

a „Ingd ha!ásáu“
ezimezve megnyitottam.

Naponta zamatos Z ó n a  v U lá o r «a r ff «U ,  h a l l * !
v o a  e-te 8 órától U a lp a p r ik á a  ea lUonkivű- 
h e t i  é t la p  szerinti kolönleges magyar ételek-
KitünŐ D n H ifi-sör, valódi magyar borok, házhoz 

szállítva 1* jutányos áion

Tisztelettel BálOllÉ M O ll  Midiül:],
üzletvezető .

P a r is  és Budapest. A . Parisban már
minden csaiáda k van szakácsnéja. B. Az 
semmi. Budapesten minden bakának van 
szakácsnéja.

Most jelent meg:

Irta- MALONYAY DEZSŐ
2 4  m ü  m e l l  é k  l e t t  e l  (H e l i o g r a v u r o k

fénynyomatok, autotypiák) és IIO kép
pel, vázlattal, autogramotokkal.

A r a  p o m p á s  d is z k ü té s b e n  2 4  f r t .
A  bekötési táblát Munkácsy dombor

művű bronz arczképe díszíti, mely Szár- 
□ovszky szobrász mintája után Páriá

ban készült

A legszebb magyar díszmunka.
ajándéknak legalkalmasabb.

Kapható a  M agyar H írlap kiadóhi
vatalában Honvéd-utcza 4. a pénz előleges 

beküldése vagy utánvét mellett. Esetleg 
2 forintos havi részletfizetésre is.


