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Panama.
Ennek a szónak kiveszett már a valódi

értelme. Mi nevet kellene adni annak a kes-
keny földszalagnak, amely a két Amerikát
összeköti és a két nagy oczeánt, az Atlanti
tengert és a Csöndes oczeánt elválasztja.
Keskeny földnyelv a mappán, pedig a keres-
kedelemben két-három hónapnyi idöt és ezer
veszedelmet jelent. Ma még csak a Cap Hira
körü lehet a Csöndes oczeánról az Atlantira
eljutni, vagy vissza, s ott száz meg száz el-
temetett hajó roncsai hevernek szerte a ten-
ger fenekén és már sok-sok milliójába került
az emberiségnek, hogy a Panamát egy évti-
zeddel ezelött elpanamázták. A sok hajóroncs
közt azon a veszedelmes vidéken ott van a
Santa Margeritha is, amelyen Orth János ka-
pitány konyhasót szállitott, métermázsáját hu-
szonhat krajczárért.

A Panama-szoros, jobban mondva a Pa-
nama-csatorna ma ismét aktuális lett. Mai
táviratok jelentették, hogy Mac Kinley elnök
a kolumbiai köztársaság elnökével egyetemben
rendelkezett, hogy a csatorna-épitést hat esz-
tendön belül be kell fejezni. Apró betükkel
hirdetik ezt a lapok, de ha nagygyal adnák,
se nagyon olvasnák. Pedig nagyobbb ez a hir
és nevezetesebb, mint volt Mac Kinleynek az
a másik szenzácziós távirata, amelylyel hadat
üzent Spanyolországnak.

A csatorna nem ugyanaz lesz, mint ame-
lyet Lesseps Ferdinand akart épiteni, s amely
milliárdokat emésztett meg és az elsö nagy
erkölcsi és anyagi csapás volt a háboru után
Francziaországra. Innen kapta a franczia nem-
zet azt a veszedelmes, szinte kigyógyithatat-
lan sárgalázt, amely azóta majdnem szaka-

datlanul emészti. Egyszer-máskor csökken
ugyan, de pontosan vissza-visszatér, s most
megint erösen rázza Francziaország testét. A
tengereket összekötö hatalmas csatorna a
Nicaragua-tavon megy keresztül, tehát sok
mértfölddel magasabban északon épül, mint a
hova a francziák tervezték és szinte négyszer
olyan széles földrészt vág keresztül, mint a
Lesseps csatornája. Mégis sok száz millióval
olcsóbb, mert egy hatalmas folyót és óriás
tavat vesz magába. Azonfelül amerikai földet
érint csupán, s ha hat esztendö mulva készen
lesz, teljesen tengerövezte földdé teszi a meg-
mérhetetlen köztársaságot.

Igy persze a csatorna elsö sorban az
Egyesült-Államoknak lesz óriási vivmánya, noha
a tengerjáró népek mind kiszámithatatlan hasznát
látják. De mindenekfölött az Unió népei, s ha
a Mac Kinley név örök idökre rá lesz vésve
a história tábláira, azt nem a világhires bill
teszi, nem is a gyözedelmes háboru és a te-
rületszaporitás, hanem az az elveszett és meg-
semmisült földdarab, amelynek a helyén a Ni-
caragua-csatorna lesz.

Magy idö telik még bele. Bizonyosan
több, mint tervezik. S amig elkészül, nagyon,
de nagyon sokszor halljuk: még. a Panama ne-
vet, de talán mindig az ujabb értelmében.

POLITIKAI HIREK.
A képviselöháznak délelött tiz órákor ülése

lesz.

A polgári törvénykönyv. A polgári törvény-
könyv szerkesztö-bizottsága Erdély Sándor igazság-
ügyminiszter elnöklése alatt folytatta tanácskozásait.
A családi hitbizományok reformjával foglalkozott
ezuttal is.

A szabadelvü párt értekezlete. Az ország-
gyülési szabadelvü párt kedden, e hónap 6-án esti
hét órakor fontos értekezletet tart, melyre a párt
minden tagjának megjelenését kérik.

Az oláhok kivánsága. Brediceanu Coriolan, a
délmagyarországi tulzók ismeretes vezére, Krassó-
Szörénymegye legutóbbi közgyülésén a következö
inditványt tette :

"Irjon fel a megye közgyülése, de ne az
országgyüléshez, hanem ö felségéhez és kérje ö
felségét, hogy oszlassa fel az országgyülést, bo-
csássa cl a jelenlegi kormányt és az ország
vezetését bizza oly derék és igaz hazafiakra,
kik egyenlöen tisztelni fogják ö felsége mindenik
szeretett népének jogait, oly férfiakra, kik a
törvényeket tisztelik s a kik törvényeket fognak
hozni a szabadválasztások és az összes alkot-
mányos szabadságok biztositására."

Szemben az országgyülési ellenzékkel tehát
Brediceanu nemcsak a kormány elbocsátását kéri,
hanem egyuttal az országgyülés feloszlatását is,
valószinüleg azért, hogy igy az eddig passiv román
nemzetiségi pártnak is alkalma legyen akczióba
lépni.

Phantasmagóriák.
A " S z i 1 á g y i - ü g y " czimen a "Ber-

liner Tageblatt" feltünö czikket közöl megle-
hetös óvatossággal, amennyiben " a l k a l m i "
levelezöjétöl mondja származottnak, s ezt
olyankor teszi a furfangos "Tageblatt", amikor
titkolózni akar.

A névtelen szerzö, ugy látszik, hallott
valamit harangozni, de azt is nagyon messzi-
röl és vagy két hét elött; ma már egy szó
se igaz ezekböl a coulissa-leleplezésekböl, a
melyek ma, miután egy lap néhány sorban
közölte a czikk tartalmát, keresetté tették a
"Berliner Tageblattot."

Reprodukáljuk egész terjedelmében a

Pipaütés.
Vonatindulás elött legalább is egy jö óra-

val utas emberek, asszonyok szállingóznak a
falusi kis állomásra és azzal töltik a drága
szép idöt, hogy nézdegélik egymást fáradt,
elgondolkozó pillantással. A férfiak szájából
pipa lóg ki s habár rég kifogyott belöle a
dohány, rágicsálják a szagos meggyfaszár le-
háncsolt végét csupa unalomüzésböl. Az asz-
szonyok a falmentén letaposott virágágy dom-
borodásán ülnek hosszu sorban s pogácsát,
percezet, almát csemegéznek . . .

Hazaszállitásra váró holmi van a hátuk
mögött felhalmozva, ruhaféle, ujjas, lajbli,
csizmák, vásedények s meg egyéb télire való.
Sokan vannak, anynyira, hogy özvegy Dári
Jánosné már csak a ház sarkán tul, a kijáró
ajtó mellett kuporodott le.

Néhány korábban érkezett kényelmesebb
helyhez jut a ház elött magányosan alló
eczetfa alatt, melynek vaskos torzsét kerek
asztalka veszi körül. Ezeket a czélszerü kis
asztalkákat, az állomásfönök urak faragják,
kopácsoljak össze, hogy nyári meleg estéken
körülüljék; borogassanak mellette s egyben
szem elött legyen a pálya is. Öszre válván az
idö, nem törödnél: többé sem; árnyékkal, sem
asztallal, mindkettöt élvezheti boldog-boldog-
talan.

Az ebéd ideje tulajdonképen már eltelt,
mert im az egy órán is tul vagyunk, de ma

hátrább gyomorral, mivel Dorogon országos

vasár vagyon. Nem lehet távol az állomástól,
mert ide hallik a tinók bögése, amint egyik
átveszi meg tovább adja a másik siránkozását.

Öten-hatan körülállják az asztalt s csak
amugy szabad - közzel kiczibálnak az oda
pakolt hideg sült közül ki egy czobákot, ki
egy lapoczka csontot s falatozás közben, egyik
is, másik is a kuthoz lépked, hogy könnyebben
lecsusztassa a kövérebb falatot. ..

Valamelyik korosabb embernek ". eszébe
jut hirtelen a régi jó világ, amikor még ku-
lacsban állott az itóka, meg is szólal:

— Most vóna mán, jó egy korty bor.
— Vagy egy krigli ser! — tóditja a

másik.
— Na, a se vóna utolsó.

- Ezzel be van fejezve a kulacs ügy, mert
ugy sem érdemes erröl hosszasan beszélni. Fel-
rángatják a lánczra kötött vedret s. aki nem
röstelli, nekifekszik a friss viznek, a finnyá-
sabbja meg körülönti a kalapja karimáját s
onnan szürcsölgeti tele magát.

Az elöre ugró tornácz keresztberakott
lécz-oldalálhoz támaszkodva Miska czigány
szivvel-lélekkel eregeti selmeczi pipájából a
bodros-füstöt. Nincs muzsika a hóna alatt,
mivel nem játékos-czigány ö. Benn lakik
Dorogon az apjával, aki rég idö óta lópatkoló,
meg az öcscsével, Samuval, aki eladogatja a
pléh-tepsit, szeneslapátot, pogácsa-szaggatót,
aminek mindnek Miska a nagymestere.

Ennélfogva nem is ugy ruházkodik, mint
a muzsikások, hanem; parasztosan, nadrág nél-

kül, patkós csizma van a lábán, kopott szur
lóg a vállán s darutollas a kalapja.

Miskától alig egy-két lépésre, ugyancsak
a tornácz oldalához dülve, bizonyos Portörö

, Bálint nevü javabeli legény tajtékpipából füs-
töli a levegöt. Mind a ketten el vannak fog-
lalva, inert a hányszor kiveszi ez is, az is foga
közül a csutorát, gyönyörüséggel forgatja meg
maga elött a pipáját. Ez igy menne talán es-
tig is, ha a czigánynak valami az eszébe nem
jutna. Közelebb is mén Portörö Bálinthoz g
hangosan köszön :

— Adjon Isten !
- A legény csak a fejét bólintja rá..

Kis idöre megakad a beszéd, mert a
fogadj Isten csak amugy félvállról volt oda-
lökve, ami' nem jelenthet barátkozó kedvet.
Miska megáll és gondolkozva forgatja jobbra-
balra a pipáját. Azt akarná, hogy a legény
észrevegye, de miután nem tapasztal érdeklö-
dést, mégis csak megkezdi:

— Na, nem sajnálom az árát, szent
Mária ugyse ! Takaros is, a tüzet is fáinul
tartja.

A legény rátekint a Miska pipájára és
hallgatagon, távolról mustrálgatja. Közben a
czigány tovább füzi a szót:

— Hatvanöt erös krajczárt fizettem
ki érte, de megéri, mert csinos öznyaka
vagyon.

Nagyot szippant most a pipából és
felvetvén a fejét, odahajitja a, kemény sza-
v a k a t ;
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czikket, elrettentö tanulságai, hogy a politiká-
ban való dilettantizmus milyen fiira kombiná-
cziókba viszi be az embert az agyba felhaj-
tott vér szüntelen müködése folytán, fakaszt-
ván ott tarka-barka gondolatokat.

A czikk annyira képtelenség, hogy ko-
moly argumentumokra nem lehet méltatni,
csak mint curiosum érdemli meg a reprodu-
kálást

Ha nem csalnak az összes jelek, ugy csak-
hamar olyan áldozata lesz a magyar obstrukczió
háborgó tengerének, a milyenre legkevésbbé sem
számitott a kormánybuktatásra egyesült, ellenzék.
Szilágyi Dezsö elnök, az egykori igazságögyminisz-
ter, akinek fénykora Wekerle liberális egyház-
politikájának gyözelmével esik egybe, államférfiui
életpályájának forduló pontjához érkezett, amely-
nek reánézve végzetes következményei lehetnek. Szilá-
gyi, mint a képviselöház elnöke, már régen kedvencze
az összes ellenzéki pártárnyalatoknak. Kevéssel
•ezelött még a többség köreiben is nagy simpathiá-
nak örvendett. Végüi azonban annyira elkényez-
tette az obstrukcziót, hogy ez most majdnem iste-
niti öt és mint a jövönek egyetlen alkalmas em-
berét dicsöiti Ez a vastag barátság azonban való-
szinüleg bukását idézi elö. Szilágyi sorsa egybe
Van kötve az obstrokczióéval, amelynek napjai
meg vannak számlálva, mert további léte határo-
zottan veszélyeztetné a magyar államot és a mon-
archiát. A legbeavatottabb körökben azt beszé-
lik, hogy nyilvános kétszinüsködésének mértéke
betelt és a liberális párt, minthogy nem számit
már rá, el fogja ejteni.

Ez által a modern Magyarország egyik leg-
fényesebb karrierje fejezödne be. Szilágyiban a
legnagyobb tehetség együtt van a legnagyobb hi-
bákkal. Egyike a legiskolázottabb föknek és né-
pének legügyesebb szónoka. Souverain szellem és
a liberális elvek védelménél imponáló rábészélö-
képessége vezetö szerepre predesztinálja. Heves
természete azonban, a diseiplinának kiáltó hiánya
és csodálatos összeférhetetlenség olyankokal, akikkel
harmonikusan együtt kellene müködnie, azokat a tulaj-
donságait, amely ek öt magasra emelnék, a mérlegben
lenyomják. Igy már 1890-ben, amikor elöször volt
szó a közigazgatás államositásáról, nagyban hozzá-
járult a Tisza-kormány bukásához, amelynek maga
is egy évig tagja volt: igy két évvel késöbb az
egyházpolitikával adta meg a Szapáry-miniszteri-
umnak a kegyelemdöfést, igy buktatta meg 1894-

ben a Wekerle-kabinetet az áltat hogy a korona
és a kormány között levö bizonyos ellentéteket tu-
datosan kiélesitett. Miután a liberális reform-
miniszterium, amelynek maradandó eredményei
nagyrészt Szilágyi nevéhez füzödnek, megbukott, We-
kerle utódja, báró Bánffy Dezsö az elnöki székbe ül-
tette. Eleinte ez szerencsés választásnák bizonyult.
Szilágyit ezáltal elvonták a közvetlen aktivitástól és
uj állásában egyéniségének destruktiv eleme sokáig
nem jutott érvényre. Idönkint a liberális részröl
hozzája füzött minden várakozásnak megfelelt és
az államot és monarchiát fentartó többségnek,
ugyszintén a parlamentarizmusnak jelentékeny szol-
gálatokat tett. Ekkor jöttek 1896-ban a Bánffy-féle
választások, amelyeknek eredménye egy erös, há-
romnegyednyi többség lelt. Ez az erösbödése a
Bánffy-kormánynak, amelynek örököséül tartotta
magát és amelynek életképességét sok más-
sal együtt ö is kicsinyelte, már kezdettöl
fogva szálka volt a "ki nem nevezett mi-
niszterelnök' szemében, amint már akkor
az ellenzék nevezte. Ekkor kezdödött akna-
munkája Bánffy ellen. Eleinte megelégedett azzal,
hogy nyiltan kifejezést adott kárörömének, ha a
baloldal akadályokat görditett a kabinet elé. Igy
különösen a sajtószabadság kinövései ellen irány-
zott 19. szakasz tárgyalásánál és még inkább,
amikor az Ausztriával való gazdasági vonatkozások
status quojának ideiglenes meghosszabbitásáról
volt szó, az ellenzék nem kételkedhetett, hogy
Szilágyi befolyásos támogatójuk a kabinet, ellen
irányzott tendencziaikban. Mindkét esetben végre
azzal tetszelgett magának, hogy azokat a nehéz-
ségeket, amelyeket maga is segilett a többség elé
görditeni, az utolsó pillanatban "tapintatosan és
ügyesen elintézte, hogy mint mentö szerepelhes-
sen a szükségben.

A mostam döntö küzdelemben is, amelyet
az obstrukczió viv meg, ugy látszik, hogy mint a
szokásos deus ex machina fog szerepelni. El van-
nak rá készülve, hogy a parlamentarizmus védel-
ménél igyekezni fog gáncsot vetni a Bánffy-kabi-
netnek. "Szigoru pártatlanság"-gal teszi ezt oly
idöben, amikor az ilyen engedékeny kétszinüség,
egyenlö értékü a legkártékonyabb pártoskodással
a rendbontók javára. Mostani eljárása által öntu-
datlanul is ama reakczió segitöjéül alacsonyodik
le amely mindig zokon vette Magyarország parla-
menti szabadságait és amelyet ép Szilágyi olyan
eredményesen támadott meg. Az ö aegise alatt a parla-
menti állapot ma már a tarthatatlanságig rosszabbo-
dott. Olyan czéltudatos szellemröl, amilyen ö, föl lehet

tenni, hogy épen ezt akarta. Az obstrukcziós párt
szimpáthiájára támaszkodva azt vallja, hogy csak a
korona segithet á mai zürzavaros állapoton. Ter-
mészetes szelidsége és kedélyessége a parlamenti
anarchistákkal szemben sokkal gyöngébbé tették az
egykor hatalmas embert elnök-elödeinél. Soha olyan
egyoldaluan és hanyagul nem tartották még be a
házszabályokat, mint Szilágyi idejében.

E gyöngesége miatt veszitette el mértékadó
helyen elnöki tekintélyét és ez a gyöngesége egy-
szersmind Bánffy erössége is, mert a kormánypár-
tot összetartásra buzditja s a kabinetet megerösiti
fölfelé. Ha Szilágyi már négy esztendövel ezelött,
a koronával támadt konfliktusa idején, lehetetlenné
nem tette volna magát a királynál, akkor mostani
taktikájával, diszkreditálta volna magát örökre. Egy
olyan elnök, aki egy követ fuj a rábizott Házban
levö pusztitó elemekkel, ezzel a ténynyel magával
hivja ki a korona itéletét és saját maga megsem-
misitését. Ha az utolsó perczben meg nem gon-
dolja magát és jobb utra nem tér, megengedvén a
kormány többségének, hogy teljes alkotmányos be-
folyást gyakorolhasson a parlamentre, akkor már
most utóléri a Nemezis. Minden czáfolat ellenére,
mely a Szilágyi-krizis létezését tagadja, biztosra
löhet venni, hogy máris történtek lépések eltávoli-
tására nézve,

A politikai krizis tetöpontját érte el Magyar-
országon. A képviselöházi elnök elejtése semmivel
sem könyiti a kabinet helyzetét. A jóakarójától
megfosztott ellenzék dühe még ádázabb lesz, de
egyszersmind a kisebbség terrorizmusa is meg-
szünni kezd. Amint olyan ember ül az elnöki szék-
ben, akinek nem az az egyetlen czélja, hogy a
"speaker" és a "leader" együttmüködését lehetet-
lenné tegye, véget ér a kisebbség eröszakosko-
dása is.

A kabibet feje régen beláthatta már, hogy
nagyot hibázott akkor, mikor olyan embert ültetett
az elnöki. székbe, aki nem a karrierejének befeje-
zését látja abban a méltóságban, hanem csak
ugródeszkának használja azt, amelyröl a kormány-
elnök feje fölé nöhet, hogy a hatalmat kezébe ka-
paritsa és elvitázhatatlan nagy erejével és tekin-
télyével mindazon dolgok megsemmisitésére hasz-
nálja föl, amiket a monarchia érdekében minden
áron meg kell tartani. Ezt a hibáját akarja most
Bánffy jóvátenni azzal, hogy Szilágyi megbukta-
tásával czéltudatosan véget vét a parlamenti kava-
rodásnak. A legközelebbi napok okvetlen meghoz-
zák Szilágyi ügyében a döntést.

— Nem cserélném el a kendével!
Erre a legényt is elhagyja a némasága.
— Nem-é?
— Nem én a herkó páterjét! Mert a

tajtpipa kényes jószág, akár csak az uri dáma,
ba nagy füstöt érez, pröszköl töle. Szijjon
csak kend egy igazándit, fogadom, hogy azon
módon hólyagok pörsennek ki a nyaka haj-

— Na, na ! — mondja a legény kicsit
Bértett hangon.

— Ha meg bajuszt kap, ránézni is csuf-
ság ! — folytatja Miska a csipkedést. Majd át-
fér a maga tulajdonára.

— Ez igen, e mán valódi massza. Ha
leejtem is, odébb pattan, mint a gummi-
lapta.

— Azt se hiszem, Miska. — válaszol
Portörö Bálint, de egyszersmint elfordul balra,
mert hallja, hogy a kasszánál préselik már a
vasuti kártyákat.

Miután igy vásár idején a jegy felette
kapós, várakozással jut ki-ki a magáéhoz. Az
alatt a czigány az asztal felé közeledik, hogy
pár szót váltson Gubó Márton gazdával is,
aki egy veresnyelü bicska hegyével csipdesi
a balkezében tartott tepertö böréröl a ma-
radékot.

Régi ismerösök lévén, hamarosan meg-
kezdödik a beszéd. Márton gazda kezdi:

— Hun az öcséd, Miska? Elkelne itt az
asszonyok közt egy-két tepsi.

— Itt lesz az, gazduram, ha a szükség
kivánja.

Kezet fognak s a czigány ujfent csak a
pipáját magasztalja.

— Márton gazda I Ez ám az uri jószág I
. — Honnan csóreszelted azt, hé?

— A hun vót, a többi közül. Most még
egy nadrágot keritek, akkor Osztán ugy látnak
kendtek, mint egy nagyságos urat.

— Tudnék én egy neked való nadrágot,
Miska! — mondja Gubó Márton tréfára ha-
jolva.

— Merre, gazduram ?
— A nagykaszárnya udvarán osztogat-

ják Debreczenben.
— Szük vóna az erre a lábszárra, veti

ellen Miska, de odébb huzódik, mért nem iz-
lik neki a tréfa. Ehol, a sok asszony kapva-
kap a kötekedésen, nagyokat nevetnek. Dári-
nénak csak ugy reng a kövér tokája a jóizü
kaczagástól. (Váljék- egészségéré.) Szerencsére
épen most tér vissza a tornácz alul Portörö
Bálint, kiváltotta á bilétát, ott virit egy zöld
papiros a kalap pántlikájába dugva. Miska
elébe siet s azzal szaporán kitálalja, ami a
begyét nyomja:

— Bánja a lificz, cseréljünk!
A legény tagadólag rázza a fejét.

- — Itt az uj selmeczi, kend meg ide adja
á tajtpipát, meg két hatost ráadásba.

Ezt már Portörö Bálint sem veszi tréfá-
nak, szól rá egy zokszót:

— Azér a rongy cserépir ?

Miska se hall, se lát többé, kivágja a
mellét, marokra szoritja a pipaszárat és ezen
szavakkal hivja ki a legényt :

— Aki felszerelte azt a sápadt pofája
tajtékot, üssön hát kend velem pipát! Hadd
lássuk, hol az igazság?!

— Megbánnád, czigány;
—• Vágy a ki mondja. Ide emberek, ezt

gyertyázzák meg kendtek!
A kihivást Pörtörö Bálint elfogadja. A

pipáméltóság van itt koczkára vetve. Rácsat-
tintjá hirtelen a kupakot, feltaszitja a száron
csüngö hosszu:. bojtot a szopóka felé, hogy né
lógjon á szem elött semmi. Miska földre veti
a szürét, feljebb billenti homlokáról a kalapot
s azzal kiáll nagy hegyesen.

Bálint összegombolgatván a pruszlikját,
szemben Helyet keres magának.

A várakozó népség egy szálig otthagyja
pihenöhelyét és mosolyogva, kiváncsian cso-
portosul, kört képezve a két hires körül. Neki-
hevülve nézik hol Bálintot, hol Miskát.

Felemeli ez is, az is a pipáját, jól ki-
nyujtván a karját s akkor egy szempillantásra,
mintha- diktálná valaki, mindenik kört kanya-
rit vele a levegöbe, hogy antul erösebb len-
dületet kapjon a karja, ügy ütnek össze,
mintha csak szekerczével dolgoznának. A má-
sik pillanatban már összekoczczan a két pipa,
csörömpöl is valami, amint a földre hull, még
az ablaküveghez is csapódik egy-egy köny-
nyebb darabka belöle. Bizonyosan a rézkupak
repült el olyan messzire.
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KÜLFÖLD.
Jubileumi utóhangok. A császári jubileum

megünnepléséröl még most is jönnek tudósitások
különbözö helyekröl. Prágából táviratozzák, hogy
ugy ott, mint egész Csehországban számos ünne-
pély volt ö felsége jubileuma alkalmából. Miklós
montenegrói fejedelem pedig az ünnep alkalmából
az osztrák-magyar képviselet egész személyzetét az
arany érdem-éremmel tüntette ki.

A cetinjei "Glas Cmagorca" Ferencz József
ö felsége jubileumáról czikkben emlékezik meg,
mely a következöket mondja: Sulyos napokban
Montenegró nem egyszeri hálásan érezte hatalmas
szomszédja nagylelkü védelmének jótéteményeit.
Különösen ama jóakaratot és rokonszenvet, amelyet
Ferencz József császár és király ö felsége a mi
fejedelmünk és hazának valamennyi tagja iránt
mindenha tanusitott, nem felejtjük el soha. Boldo-
gok azok a nemzetek, melyeket bölcs és nemes-
lelkü uralkodók kormányoznak, de ép oly szeren-
csések e nemzeteknek szomszédai is.

A Dreyfus-pör reviziója. Párisi tele-
grammjaink a mai napon ezeket jelentik:
Pascal Grousset szocziálista képviselö inter-
pellácziót jelent be a hadügyminiszterium
régi és jelenlegi tisztviselöinek egy royalista
lappal való bünös összeköttetéséröl. Ez a szö-
vetkezet hamisitott levelek révén elsö sorban
Vilmos császárt, továbbá több idegen hatalom
nagyköveteit belevonta a Dreyfus-ügybe.

A "Grand Orient de France" szabadkö-
mives-páholy termében a Dreyfus-ügy revi-
ziója érdekében és Picquart üldözése ellen
gyülést tartottak, mely alkalommal valamennyi
szónok, köztük Anatole France, Paul Reclus,
Buisson és Reinach megtámadták a haditör-
vényszéket, amelynek eltörlését követelték és
magasztalták Picqnart-t, akit elitélhetnek ugyan,
de büntetését nem fogja elszenvedni, mert
barátai magukra vállalják, hogy az igazság-
talanságot megakadályozzák. A gyülés végül
b á m u l a t á t f e j e z t e k i P i c q u a r t
i r á n t . A gyülésen részt vett több ezer em-
ber erre a "Libre Parole" szerkesztösége elé
vonult, ahol "Éljen Picqaart!" kiáltásokban
törtek ki. A rendörség szétoszlatta a tüntetö-
ket. Késöbb ellentüntetések voltak, amelyeknél
verekedés támadt Picquart hivei és az ellen-
párt között.

A czigány markából csak az üres pipa-
szár lóg, épen csak a végin fityeg egy kes-
keny cserép-karika, amit a rézgyürü a pipa
nyakából rászoritott.

Az emberek összébb bajnak, nevetnek,
vihognak, csufolják a czigányt s rátapodnak a
selmeczi cserépdarabokra. De hirtelen jelzik a
beszállást s az állomás udvarán kapkodás,
lótás-futás, ijjedt hangok kavarodnak össze.

Rövid idön megtisztul a térség, bepa-
kolnak, csak özvegy Dári Jánosné szaladgál
még egyik fától a másikhoz, egyik ajtóból a
másikba. Nem leli az uj nadrágot, amit a nagy
fiunak vett télire.

A czigány megfogja a futkosó siró-rivó
asszonyt:

— Hát kend mit kutat olyan esze-
veszetten ?

— A nadrágot! A fiu nadrágját!
— Hiszen bevitte már a kupéba Köblösné.
— Hová ült?
— Ahun látszik a nagy feje ni, pattan-

jon be kend izibe, mert rögvest lemarad.
Egy kocsira nagynehezen feltuszkolja

özvegy Dári Jánosné sulyos termetét s be-
rántja rá az ajtót. Azzal a vonat megindul,
nagyot ránt a kocsikon s szép csöndesen gör-
dülni kezd egyenes utján.

Miska az árva pipaszarral fenyegeti az
ablakból visszabámulókat, mintha hangos
volna a selmeczi miatt, de nem kell a czigány-
nak hinni, mert gonosz annak még a zuzája
is. Mert bizony a Dári Jánosné nadrágja nem
volt benn a kupéban. Lovász János.

TÁVIRATOK.
Nagykövetünk az olasz királynál.

Róma, deczembor 4. Umberto király ma
délután Pasette báró osztrák-magyar nagy-
követet kihallgatáson fogadta.

A békeszerzödés aláirása.
Madrid, deczember 4. A tegnap tartott

minisztertanács a békeszerzödéssel foglalko-
zott. Almodovar herczeg külügyminiszter egy
hirlapiró elött kijelentette, hogy a békeszer-
zödést valószinüleg röviddel az amerikai
kongresszus megnyitása után alá fogják irni.

Madrid, deczember 4. A cortez elé állitólag
a gyarmatügyi minisztérium megszüntetését
czélzó törvényjavaslatot fognak terjeszteni.

Miniszterválság Bulgáriában.
Szófia, deczember 4. A bolgár távirati

ügynökség szerint hire jár, hogy Velicskov
kereskedelemügyi miniszter beadta lemondását,
amelyet el is fogadtak.

Kréta.
Páris, deczember 4. A Havas-ügynökségnek

jelentik Káneából: A tengernagyok értesitést kap-
tak, hogy a sziget blokádja holnaptól kezdve meg-
szünik, de a fegyverek és löszerek bevitele Krétába
ezután is tilos. A franczia tengem agyi hajó más
nemzetközi hadihajókkal Milóba megy, hogy onnan
György görög herczeget Szudába kisérje.

A japán országgyülés megnyitása.

Yokohama, deczember 4. Az országgyülést
tegnap megnyitották. A császár gyöngélkedése miatt
nem jelent meg. A császári üzenet kiemeli a kellö
intézkedések megtételének szükségességét arra
nézve, hogy az uj kereskedelmi szerzödések éleibe
lépjenek és azt ajánlja, hogy tegyenek intézkedé-
seket az ország pénzügyeinek egészséges alapra
való fektetése czéljából.

Karlisták fészkelödése.
Madrid, deczember 4. A lapoknak jelentik

Bibaoból, hogy a mezön egy földalatti üregben
396 darab fegyvert találtak, amelyeket a karlisták
rejtettek oda. Ennek következtében több karlislát
letartóztattak. — Valencziából érkezeit táviratok
jelentik, hogy a csapatok tegnap kezdték meg Cas-
tilia tartomány bejárását, ami elövigyázatból törté-
nik. — A "Correspondencia" kijelenti, hogy a kor-
mány a napfényre jutott üzelmek következtében
ujabb óvóintézkedéseket tett.

Vérfürdö Algirban.

Algir, deczember 4. Ain-Sefraból érkezett
távirat jelenti, hogy a marokkói határon a beni-
Guilek és a beni-djidek ellenséges törzséi között
harczra került a dolog, mely alkalommal az utóbbi
törzs teljesen elpusztult. Háromszáz ember életét
vesztette, a z a s s z o n y o k a t é s a g g a s -
t y á n o k a t l e k a s z a b o l t á k , mig a
leányokat és gyermekeket fogságba-hurczolták.

A pestis.
Páris, deczember 4. A gyarmatügyi minisz-

ter megbizásából jövö szombaton 10 orvos és
nagyobbszámu betegápoló indul nagymennyiségü
pestis-szérummal Tamatavébe. *

- Deczemberelsején uj elöfizetés nyitottunk la-
punkra: - • -

Elöfizetési árak:
1 hónapra . . ; . . . . 1 frt 20 kr.
3 , . . . . . . . 3 " 60 ,
6 , . . . . . . . 7 " — ,
I é v r e . . . . . . . . 1 4 , — "

Kérjük azokat a vidéki elöfizetöinket, kiknek
elöfizetése november végével lejár, hogy a meg-
ujitásról Idejekorán gondoskodni . sziveskedje-
nek, nehogy a lap pontos szétküldése fennakadjon.

Most belépö elöfizetöinknek Is dijtalanul
küldjük meg karácsonykor a

KATÁNGHY-NAPTÁRT,
mely gazdag tartalmával és müvészi kiállitásával
értékes meglepetésül fog szolgálni.

Ujonan belépö elöfizetöinknek kivánatra in-
gyen és bérmentve küldjük meg most folyó nagy-
hatásu

Szerelem nélkül
czimü regényünk eddig megjelent folytatásait.

Mutatványszámokat készségesen küldünk mind-
azoknak, kik ez iránt hozzánk fordulnak.

Egyben értesitjük a tisztelt hölgyközönséget,
hogy az "Országos Hirlap"-nak ezentul divatlapja
Is lesz, moly

" F R A N C Z I A D I V A T L A P "

czimen jelenik meg havonkint kétszer.
Szolgálatot vélünk tenni lapunk hölgyközön-

ségének azzal, hogy az e l k é p z e l h e t ö l e g -
o l c s ó b b áron olyan divatujság megszerzését
tesszük nekik lehetövé, amely minden magyar nyel-
ven eddigelé megjelent hasonló lapot felülmul. A
"Franczia Divatlap" a n ö i - és g y e r m e k d i -
v a t minden ágazatát a legkisebb részletekig menö
gondossággal öleli fel és a legpompásabb, Páris-
ban készült szines képekben mutatja be mindazt,
amit a jö izlés és elaganczia a divat terén produ-
kál. A "Franczia Divatlap"-hoz minden hónapban
e g y e r e d e t i n a g y s á g u , l e g u t o l s ó
d i v a t u s z a b á s m i n t á t c s a t o l u n k ,
ami olyan ujitás, mely kétségtelenül a hölgyközön-
ség legnagyobb megelégedésével fog találkozni,
mert ez által hölgyeinket esetleg nagy gondtól és
munkától kiméljük meg.

A "Franczia Divatlap"-ot W o h l J a n k a
kedvelt irónönk szerkeszti, nagy gondot helyezve á
s z é p i r o d a l m i r é s z r e Is.

A "Franczia Divatlap" elöfizetési ára kizáró-
lag az "Országos Hirlap" elöfizetöinek

Egy évre 3 forint,
Fél évre 1 frt 50 kr.,
Negyed évre 76 kr.

Mutatványszámokat ujévig Ingyen küldünk min-
denkinek, aki az 1899. január l-töl számitandó elö-
fizetési dijat már most küldi be hozzánk.

A kiadóhivatal.

HIREK.
Lapunk mai száma 8 oldal.

— A király Schönbrunnban. A király
ma este hat óra negyven perczkor Wallseeböl
Penzingbe érkezett, ahonnét egyenesen Schön-
brunnba hajtatott.
— A württembergi herczeg Bécsben. Al-

b r e c h t württembergi herczeg és neje, Margit-
Zsófia herczegnö, kedden Bécsbe jönnek, ahol ö
felsége vendégei lesznek a Hotburgban. A herczeg
ez alkalommal megfogja köszönni ö felségének,
hogy a hetvenharmadik, gyalogezredet neki ado-
mányozta.

— Ujságirók lakomája, A Budapesti Ujság-
irók Egyesülete a téli saisonban kéthetenkint
társas összejöveteleket szokott rendezni, amelyen
az ujságirók csak a maguk fajtájával kedélyesked-
nek. A mostani idényben ma este volt az elsö
társasvacsora a kör helyiségében. Jelenvoltak :
Mikszáth Kálmán, Szabó Endre, dr. Báttaszéki
Lajos, Cziklay Lajos, Szatmári Mór, Zempléni P.
Gyula, Áldor Armin, dr. Sziklay János, Révai
Mór, Pichler Gyözö, Káinoki Izidor, dr. Baán Zsig-
mond, Neszmélyi Arthur, Thury Zoltán, Kabos
Ede, Hollósy Géza, Erdélyi Zoltán, Luby Sándor,
Jancsó Dezsö, Szöllösy Zsigmond) Rudas Izsó,
Gara József, dr. Zelliger Vilmos, Lakatos Sándor,
Szász József és számosan mások.

Cziklay Lajos szólalt fel elöször, aki az egye-
sület elnökeit élteti, azután pedig egy fiatal kollé-
gára emeli poharát, aki a közkatonák táborából
utnak indulva, egyszerre egymaga vette be a di-
csöség várát. Thury Zoltánt, a "Katonák" szerzö-
jét köszönti. Zajos éljenzés követte a szép szava-
kat. Utána dr. Baán Zsigmond szólalt fel és
Cziklay Lajosra üritette poharát, aki kettös ' állá-
sában — mint a klub gazdája és a segély-egye-
sület alelnöke fáradhatlanul, csüggedés nélkül buz-
gólkodik az ujságirók érdekében s akik épen ezért
minden alkalommal szivvel-lélekkel éltetik öt

Szatmári Mór Singer Zsigmondot élteti, mint
aki az ujságirók sorsjátéka rendezésével szintén
sokat tett kollégái érdekében. Cziklay szólalt fel
ismét, azt fejtvén ki, hogy ha azokról szólanak,
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akik az ujságirók javát a szivünkön hordják, akkor
Szatmári Mór fötitkár nevét sem szabad enilittet-
lenül hagyni.

Mikszáth Kálmán állt fel ezután: sNem
akartam felszólalni — ugymond — mert, amint
önök jól tudják, én nem szerettem, a toasz-
tokat Nem szeretem tudniillik azokat, ame-
lyeket nekem kell mondanom. Hanem itt must ex-
lex-áilapotok uralkodnak. Én, a tapintatok levegö-
jében élö ember, jói észrevettem azt,, hogy egy
kis keserüség uralkodik köztünk, hogy nem min-
dennap telik meg zsufolásig a kör helyisége. Hát
tisztelt barátaim, én azt tartom, hogy az elégedet-
lenség eme pörsenései hozzátartoznak a mi jé egész-
ségünkhöz. A mult idöben azon panaszkodtunk,
hogy nincsen az egyesületnek elég pénze. Most,
hogy az már van, utána kellett nézni egy kis
más elégedetlenségnek. Ez az oka, hogy most
olyan dolog miatt panaszkodunk, amit magunk
akartunk. Vajjon alapszabályaink megalkotásánál
nem arra törekedtünk-e, hogy a hivatottakon kivül
ide ugyan egy lélek be ne tegye a lábát? Hogy
magunk legyünk. Épen ugy teszünk most, mint a
vendég, aki szeparéba megy ebédelni és akkor
reáförmed a pinczérre, hogy nem tud enni, mert
nincsen társasága.

Tisztelt barátaim, akik ide járunk és együtt
vagyunk, ismerjük egymást, szeritjük egymást.
Mi kell ennél több a világon? Az Isten éltessen
mindnyájunkat !"

Zajos taps és éljenzés kérette Mikszáth
szavait.

Zemplémi P. Gyula Révai Mórt élteti, aki
ha nem is az ujságirás, hanem az ujságirók és
irók müveinek kiadása révén szorosan hozzánk
tartozik. Véget ért ekkorra a vacsora, amelyet a
Drechsler Béla kitünö konyhájából serviroztak s
Erdélyi Dezsö zenekonzervatóriun igazgató a
czimbalomhoz ült s müvészi játékával gyönyör-
ködtette a társaságot. Föl is köszöntették érte s
azontul még csak Pichler Gyözö éltette Mikszáthot.
A társaság éjfél után is együtt volt még.

— Serák Károly Jubilált Serák Károly, az
állatkert derék igazgatója ma jubilált Most töl-
tötte be állatkerti igazgatói müködésének huszon-
ötödik esztendejét. Az ünnepség közgyüléssel kez-
dödött, amelyen Bedö Albert nyugalmazott állam-
titkár. Székely Ferencz és Vaszilievics Vazol ku-
riai birák, Endrödi Sándor, a poéta, dr. Schwar-
tzer Ottó s még számosan jelentek meg. A köz-
gyülést banket követte, amelyen igen jól elmulat-
tak a vendégek késö éjfélig.

— Gyémánt-mise. Csajághy Károly pécsi
egyházmegyei nyugalmazott esperes tegnap mon-
dotta gyémánt misejét a ferenczvárosi plébánia-
templomban, Krizsán Mihály pápai kamarás, Troll
Ferencz czimzetes püspök, Kurz Vilmos plébános,
és dr. Kiss János egyetemi tanár, pápai kamará
segédkeztek.

— A brassói magyarság gyülése. Brassóban
a magyar választópolgárok tegnap délelött dr.
Vajna Gábor ügyvéd elnöklése alatt népes közgyü-
lést tartottak, amelynek tárgya volt az ezelött hat"
évvel választott intézö bizottság beszámolója, az
irányelvek módositása, az üresedésben lévö elnöki
állás betöltése és uj tagok választása. A közgyülés
tudomásul vette az intézö bizottság beszámolóját s
a bizottságnak köszönetet és bizalmat szavazott
elfogadta az irányelvekre vonatkozó elöterjesztést
és egyhangulag megválasztotta elnökké Moor Gyula
föesperest s alelnökké Lázár Gerö nagykereskedöt.
Az irányelvek harmadik pontjában kimondották,
hogy a brassói magyarság politikai tekintetben a
szabadelvü kormánypártot támogatja.

— Tüntetés Eperjesen. Eperjesröl irja tudó-
sitónk: "Kinos izgatottság tartja fogva városunkat
egy inczidens miatt, mely az itteni helyörség és a
polgáremberek közt fennálló békés egyetértést meg-
zavarta. Midön ugyanis deczember 2-án a katonai
zenekar a tisztek kiséretében a kollégiumi épület
elött elvonult, a joghallgatók egy osztályteremben,
melynek ablakai az utczára nyilnak, elénekelték a
Kossuth-nótát és még több hazafias dalt. A térpa-

rancsnokság a megtörténtekröl jelenlést tett.

a föispánnak, kinek intézkedésére, dr. Hor-
váth Ödön jog akadémiai dékán felhozta az
ügyet a joghallgatók egyletének még aznap
este tartott gyülésén. A tapintatos és hallgató
által kedvelt dékánnak sikerült is egy nyilat-
kozatot elfogadtatni, mely szarint a jogászoknak
nem volt szándékuk töntetni és mélyen sajnáljak,
hogy éneklésüket annak tekintették. De a tisztikar
ezzel sz elégtétellel meg nem elégedett, hanem fe-
nyegetözni kezdett, hogy a Széchenyi-körböl —
melynek titkára a dékán és elnöke Szinyei-Merse
István föispán — valamennyien kilépnek és á 67
gyalogezred zenekarának a Széchenyi-kör zenees-
télyein való közremüködést megtiltják. A föispán
sietett sajnálatát kifejezni Ivinger tábornok eiött a
történlek fölött és mindent elkövet, hogy a békét
helyreállitsa.

— Halál a vadászaton. Aranyos-Maróthról
táviratozza tudósitónk: Dr. Bethlenfalvy Györgyöt,
az aranyos-maróthi királyi törvényszék elnökét teg-
nap vadászat közben agy szélhüdés érte, s mire e
sorok napvilágot látnak, valószinüleg már meg is
halt. A népszerü elnök rendes társaságával részt-
vett a németbii körvadászaton s ott egy gyönyörü
vadkant teritett le. Épen áldozata fölé: hajolva
érte a szélhüdés. Ott találták" meg a hajtók a va-
dászt és vadat. Városunkban óriási a részvét, mert
a szerencsétlenül járt elnök nagy népszerüségnek
örvendett.

— A Rakovszky-Krecsanyi-ügy. A Rakovszky
képviselö és Krecsányi rendörkapitány ismert
affairejéröl a rendöri sajtóiroda ma a következö
közleményt adta ki:

A rendörség a Rakovszky-ügyben a vizsgá-
latot folytatta és mai napon tanukkal kétségte-
lenül megállapitotta, hogy Rakovszky István kép-
viselö a Krecsányi kapitánynyal november 22-én
történt összetüzést megelözöen már a képviselö-
házban volt, onnan jött ki és ment az utczai
tüntetés szinhelyére, a Muzeum-körut sarkára,
ahol azután Krecsányival a már ismertetett jele-
net lejátszódott. Ez is bizonyitja azt, hogy
csányinak nem állhatott szándékában Rakovszkyt
képviselöi kötelességeinek teljesitésében korlátozni.
Egyes lapoknak oly irányu támadásaira, hogy a
rendörségnek sincs joga a képviselöházban folyó
tárgyalás tárgyát képezö ügyre nézve nyilatkoznia,
a r e n d ö r i s a j t ó i r o d a m e g j e g y z i ,
hogy önmagát a nyilvánosság elött védenie min-
denkinek joga van.

A rendörségnek tegnapi nyilatkozata helyén-
való volt. Szükséges is volt. De a mai már talán
fölösleges. Miért akar a rendörség mindenáron a
sajtóval polemizálni, mikor a tollforgatás nem
mestersége, s akárhogy próbálkozik is vele, min-
denképen a rövidebbet huzza. A sok nyilatkozás-
ból az lyukad ki, hogy könnyen elszólja magát,
amint azt ma is teszi. Mert mit jelentsen- az ilyen
tétel: "ez is bizonyitja, hogy Krecsányinak nem
állhatott szándékában Rakovszkyt képviselöi : köte-
lességeinek teljesitésében korlátozni . . ." Hisz a
tegnapi nyilatkozat szerint azt se tudta, hogy kép-
viselö !

A rendöri sajtóiroda tehát ne jegyezzen meg
semmit. Ha már mindenáron akar valamit meg-
jegyezni, akkor jegyezze meg magának, hogy egy
dologban elég egyszer nyilatkozni.

— Zabszem-kura. Orosházáról irja tudósi-
tónk ezt a hihetetlenül hangzó hirt: Nagyon su-
lyos tifuszbetegségbe esett R. J, orosházi fiatal
kereskédösegéd. A nagybeteghez hivtak elöször egy
orvost, azután már kettöt, végre harmat, de a be-
tegség csak nem akart jobbra fordulni. Végre ab-
ban állapodtak meg az. orvosok, hogy "itt csak a
természet segithet." Ez a kétségbeejtö kijelentés
nagy bánatba döntötte a fiatalember hozzátartozóit.
A határtalan aggodalom közepette azonban egy
mentö gondolata támadt a beteg fivérének és egy
közelálló rokonának, egy fiatal szobafestönek. A
két ifju ugyanis szabad óráiban ezüstforint-tánczol-
tatással és szellemidézéssel is foglalkozott Nyomban
hozzáfogtak a kisérlethez. A remegö asztalkán az
ezüstforint azt az utasitást adta, hogy egyék meg
a beteg elsö nap két zabszemet, második nap né-
gyet, s igy tovább: naponkint kettövel többet egész
tizenhatig; s a beteg, ettöl minden bizonynyel meg

fog gyógyulni. Ezt az utasitást adta a megidézeti

szellem, meg azt is, hogy erröl a kezelö orvosok-
nak, kik ebben ugy sem hinnének, egy árva szót
sem kell emliteni. A szegény beteget azután etet-
ték elöirás szerint zabbal. És csodák csodája: R.
J. a tifuszból csakugyan kigyógyult olyannyira,
hogy pár nap alatt már rendes foglalkozása után
láthatott.

— Merénylet egy biró ellen. Csik-Csatószeg
csikmegyei községböl jelenti levelezönk, hogy ott
tegnap este kevéssel tiz óra után véres merényletet
követtek el Erös Antal községi biró ellen. A biró,
aki több mint husz év óta áll a falu élén, épen le
akart feküdni, mikor az ablaka alatt a szabadban
két lövés dördült el egymásután s az ablaktábla
csörömpölve hullt ki a rámájából. Az egyik lövés
nem talált, de a másik a ezombján érte a birót.
A golyó átfurta a biró lábát s a falban állott meg.
A merénylöt nyomozzák. Az eset nagy részvétet és
megbotránkozást okozott az egész környéken.

— Ismeretterjesztö elöadás. A Nemzeti
Muzeumban ma délután folytatta dr. Posta Béla a
Muzeum öskori gyüjteményeiröl megkezdett fölol-
vasását. Az elöadást többnyire hölgyek hallgatták,
ami nem egészen érthetö körülmény.

— Idyl az örültek házában. Gyulai tudósi-
tónk megható esetröl ad hirt: Az itteni vármegyei
kórház elmebeteg-osztályában régóta ápolják Gy,
G.-t, egy intelligens fiatal embert. A betegnek na-
pokig tiszta öntudata van, de aztán dühöngö ro-
hamok fogják el. Rendes sétái alatt megismerke-
dett Sch*. A. divatárusleánykával, ki egyik beteg
rokonát szokta meglátogatni.. Az ifju leány, nehány
beszélgetés után szerelemre gyuladt a fiatal ember
iránt. Mikor aztán napok mulva megtudta, hogy
szerelmese gyógyithatatlan elmebeteg, — ö is bus-
komor lett.

— Halál a börtönben. Eperjesi tudósitónk
irja : Nagy szenzácziót keltett tavaly az egész vi-
déken az a gyilkosság, melyet Stern Fülöp, egy
Amerikajárt fiatal ember követett el az Eperjeshez
közel levö Soóváron. Stern szerelmes volt Ungár,
soóvári korcsmáros tizenhatéves leányába. A szü-
lök ellenezték a fiatalok érintkezését, ami annyira
elkeseritette a szerelmes fiatal embert, hogy a szép
kis leányt meggyilkolta. Az eperjesi törvényszék
annak idején tiz évi fegyházra itélte a gyilkost,
ámit a kassai itélötábla két évvel megtoldott. Sternt
Illavára vitték, ahol nemsokára megörült, s a na-
pokban végre meg is halt.

— Elfogott kasszabetörök. A rendörség ma
letartóztatott két fiatal embert, Stanescu Emilt és
Györgyöt, mikor a nyugoti pátyaudvarból el akar-
tak utazni. Viselkedésük gyanusnak tünt fel az ott
levö rendörfelügyelönek, megmotozta holmijukat s
abban egy toledói tört, angol boxert, egy élesre
fent kést, különbözö betörö eszközöket és sok le-
vélbélyeget talált. A fökapitányságra vitték öket,
ahol épen akkor járt valaki a kömives-szakegyesü-
let részéröl és elpanaszolta, hogy az éjjel feltör-
ték üzleti helyiségükben a kasszát, amelyben har-
minczhatezer forint áru értékpapir volt. Azonkivül
felfeszitették az iróasztalok fiókjait és azokból sok.'
postabélyeget elloptak.

Ezek az adatok feltétlenül arra engedték kö-
vetkeztetni a rendörséget, hogy a nyugoti pálya-
udvarból elöállitott két fiatal ember, névszerint
Stanescu Emil és György, azonos ezekkel a be-
törökkel. Mindjárt vallatóra fogták öket és csak-
hamar be is ismerték az éjjeli betörést, ellenben
tagadják, hogy a kasszából valamit elvittek volna.
A rendörség folytatja a vizsgálatot.

— Panama Gyöngyösön. Hevesvármegye alis-
pánja egy tegnap kiadott határozatával Nékám Ede
Gyöngyös város fökapitányát, Téth József alkapi-
tányi és dr. Schönfeld Lipót városi föorvost állá-
suktól felfüggesztette és ellenük a fegyelmi eljárást
meginditotta. Ray Gyula rendörbiztos és öt rendör
ellen szintén fegyelmi eljárást inditott. A Kemény
János városi tanácsos és Balogh Gyula polgármes-
ter ellen már régebben folyamatba tett fegyelmi
vizsgálatra tegnap érkezett le a belügyminiszter ha-
tározata, mely Kemény Jánost hivatalvesztésre, Ba-
logh Gyulát pedig ötszáz forint pénzbüntetésre
itélte. E sulyos büntetésekre az adott okot, hogy a
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most már felfüggesztett hivatalnoki kar majdnem
minden tagja a legnagyobb mértékben visszaélt hi-
vatalos állásával. Sokakat jogtalanul büntettek,
zsaroltak mindenkit, akit csak lehetett és meg-
hagyták magukat mindenkitöl vesztegettetni, aki csak
akarta. Gyöngyös város közönsége most várja a
vizsgálatnak erélyes folytatását.

— Rablóvilág a Szerémségben. Ruma, sze-
rémmegyei városban — mint tudósitónk táviratozza
— hét rabló betörte az adóhivatal falát,
azután a Wertheim-szekrény kilyukasztásához
fogott Néhány rendör észrevette öket és rajtuk
ütött. Heves küzdelem fejlödött ki a rend-
örök és betörök közt. A kezdetemben két rabló
megöletett, három sulyosan megsebesült, kettö
pedig elmenekült. Az eset természetesen nagy iz-
gatottságot keltett az egész környéken.

= Valódi Jaeger. tanár-féle normál-alsóruhákat
(Benger gyártmányai, kötött és szövött gyapjuárukat ajánl
Heyek Adolf, Szervita-tér "a vadásznöhöz".

Napirend.
Naptár:( Hétfö, deczember 5. — Római ka-

tholikus: Szahbas ap. — Protestáns : Szabbas. —
Görög-orosz (november 23.) Ampfilok. — Zsidó:
Kislev 21. — Nap kél: reggel 7 óra 17 perczkor,
nyugszik: délután 3 óra 52 perczkor. — Hold kél:
este l l óra 55 perczkor, nyugszik: délelött l l óra
25 perczkor.

A kereskedelemügyi miniszter fogad délután
4—5-ig.

A pénzügyminiszter fogad délátán 4k órától
kezdve.

A horvát miniszter fogad délelött 8—10 óráig.
A föváros magánépitési bizottságának. Ülése

fi. u. 5 órakor az ujvárosházáit.
Memzeti muzeum : Teimészettátr, nyitva délelött

9—l-ig. Többi tárai, köztük a néprajzi osztály is
fciBlag-ntcza 15. sz.) 50 krajczár belépödij mellett
tekinthetök meg.

Egyetemi könyvtár zárva.
Akadémiai könyvtár nyitva 5—8 óráig.
Muzeumi könyvtár nyitva^ 9—1 óráig;
Az egyetemi füvészkert (Gncfcaf} ngitra. reggel

8-töl este 5-ig.
Deák-mauzoleum a kerefeö-uti temetöben

nyitva este 5 óráig.
Az uj országház kupolacsarnoka, megtekint-

hetö 10—l-ig 50 krajczár belépö dij mellett.
Az iparmüvészeti társalat áSamdó bazárja

nyitva 9—l-ig.
Természetrajzi gyüjtemények muzeuma

nyitva 10—12-ig. (Muzeum-körut 4.)
Rovargyüjtemény a, nemzeti muzeumban

ayitva 9—l-ig.
A "Hodoló disz felvonulásir Esechat Ferencz

óriási körképe Városliget, Andrássy-ut végén, látható
reggel 9-töl este 1:25 óráig. Belépö dij 50 kr. Gyermek-
jegy 30 krajczár.

Igy beszél egy ur!
(Büntetöjárásbirósági tárgyalás.)

— Önnek, tisztelt biró ur, aki hivatalból is
diszkrét, megvallhatom, hogy gyülölöm a hangver-
senyeket, meg a szinházakat. Azért mondom ezt
titok pecsétje alatt, mert a konczert- és szinház-
smokság már a legalsóbb néposztályokat is inficzi-
álta s aki nem hódol neki, azt kikiáltják müvelet-
lennek. Szóval, nem szeretem sem a konczerteket,
sem a szinházakat. Jöhet ide Kosarai, Salvini, Zac-
coni vagy Mascagni, mutogassák a Bibliás embert,
a Bibliás asszonyt, Jáfetet valamennyi feleségével
és a mohiárt a gyermekeivel — oda se neki! In-
kább holmi csömöri-uti ködfátyolképes kávéházba
megyek. Oda elvihetem a kutyámat is.

— A dologra, a dologra! — sürgeti
a biró.

— Kérem. Hát tetszik tudni, biró ur, egy-
szer épen pipafüstbe merülve és kényelembe
helyezkedve ülök egyik szobámban. (Mert több is
van, kérem.) Valaki kopogott az ajtón.

— Tessék! — szólok mérsékelt udvarias-
sággal. Az ajtó kinyilik és belép Árkai Mór.

— Nagyságos u r — szólott alázatos üdvöz-
lés után — a humanizmus nevében jövök ide.
Nagy kérésem volna.

— Beszéljen! — mondtam nyájasabban,:
mert leereszkedö modoru vagyok, s különösen ba
jótékonyságról van szö, igen ellágyulok.

— Arról van szó, nagyságos ur, hogy a Ma-
gyar Asztaltársaságok Jótékonysági Osztályának
elnöksége arra kéreti általam legalázatosabban,
kegyeskednék a társaság alapitó tagjai sorába

— Nagyon sajnálom, feledtem, dr ezt nem
tehetem. Belefáradtam már az alapitásba. Tudja,
kedves barátom, én alapitottam egy üzletet, az
föivirágzott, alapitottam családot, az is fölvirág-
zott Többet nem kérek az alapitás dicsöségeiböl.

— De térjen már a dologra sürgette ismét
a biró.

— No jó. Hát ezután igy szólt Árkai;
— Hátha alapitó tag nem is akar lenni, Ta-

gyen legalább jegyeket a 26-iki konczertre.
— Brrr! — mondtam összerázkódva. Jegye-

ket ? Soha ! Itt van tiz forint, vigye, de én el nem
megyek oda !

— A tiz forintot hálásan köszönöm, a tár-
saság azonban örök hálával tartoznék nagyságod-
nak, ha személyes megjelenésével az ünnepély fé-
nyét emelni kegyeskednek.

— Csakugyan ? kérdeztem. Jólesett hiusá-
gomnak ez a meghivás.

— Igen, még pedig nagy mértékben.
— Hm. Majd gondolkodom.
Ezután rövid cerclet tartottam még, aztán

elbocsátottam Árkait. Egy álló hétig folyton töp-
rengtem, elmenjek-e arra a konczertre? A hiuság
és a zeneiszony örületes tusát vivtak bennem és
sajnos, a hiuság gyözött. Elmentem. Tisztelt biró
ur! Én segitettem Boszniát okkupálni, láttam az
ablakomból a Kossuth-tünteléseket, á vederö-hecz-
czeket, a legutóbbi müegyetemi ostromot s még
sok más véres ülközetet, de olyan hörgést és jaj-
veszékelést, amilyet nehány éneklö fiatal ur és
kisasszony azon a konczerten elkövetett, olyant
nem hallottam még soha! Szabadulásról pedig szö
sem lehetett, ugy körülvettek, különösen a nagyobb
térfogatu asszonyok.

— Hát a kedves feleségét mért nem hozta
e l? — kérdezték valamennyien.

— Sokkal jobban szeretem, feleltem öszin-
tén és rettentö haragom kitörni készült már. Mit
csürjem-csavarjam a dolgot, bizony megfon tolt
szándékom volt, hogy Árkai Mórt, aki ilyen kelle-
metlen helyzetbe hozott, fölképelem. És. szándé-
komat végre is hajtottam. Mikor ö kiment a fo-
lyosóra, én utána — a többit már tudja a
biró ur.

— Még most is fáj, hacsak eszembe jut,
nyögött a panaszos. - •-

— Minek ártja bele magát ilyen dolgokba?
Mi köze magának a más bajához ? Különben azt
hiszem, az az egész jótékony czél csak szédelgés.

— Hallja, biró ur, most is sérteget!
— Megtiltom az alperesnek, hogy a pana-

szost sértegesse I
— Hát jól van. Beismerem, hogy a czéljuk

jótékony volt, de az eszközük bizony nem volt az!
Különben belátom,- hogy hibáztam, de mentségem
az, hogy a konczerten való megjelenésem a pa-
naszos büne.

— Hajlandó tehát bocsánatot kérni ?
— Igen. Ezennel tisztelettel bocsánatot kirak.
— És én megbocsájtok, falait némi fölény-

nyel a panaszos.
— Helyes ! szólt a biró Igy beszél egy ur!

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Nemzeti szinház. Ibsen "John Gábriel

Borkmann" czimü négyfelvonásos szinmüve pén-
teken, e hónap 9-én kerül elöször szinre a követ-
kezö szereposztással: Borkmann—Szacsvay,. Gun-
hilde—Helvcy, Ella—Jászay Mari; Erbard—Dezsö,
Foldal—Gabanyi, Wiltopné—Paulayné, Frida—Viz-
vári Mariska. Még e hónap végén felelevenitik Toidy
Ustván "Kornélia* czimü szinmüvét, melyet 1874-
ben adtak elöször. A czimszerepet P. Márkus Emi-
lia fogja játszani

* Operaház. Mozart halálának évfordulója
alkalmából ma este a "Varázsfuvola" került szinre
nem egészen kegyeletes elöadásban. Föként az Éj-
királynöjének hangjai botorkáltak erösen a sötét-
ben, mint Cyrano de Bergerac mondja saját hang-
járól a Rostand darabjában. A közönség mindaz-
által érdeklödött Mozart remekmüve iránt és a ház
képe sokkal barátságosabb volt, mint más esté-
ken amikor a "Varázsfuvola" szinre került

* Az uj nemzedék. Az országos szinmüvé-
szeti akadémia növendékei ma este a "Frou-frou"t
adták elö a Várszinházban, Az iskola szinvonalad
ezuttal sem tünt fel elönyösebb, szinben, mint
mult alkalommal. Immár sürgös szüksége jelent-
kezik a szini akadémia reformjának, mart ma
ez az intézet, nagyképü tanterve és "jónevü" tan-
eröi mellett is, illuzóriusan müködik. Azok közül a
növendékek közül, amelyeket ma este láttunk, Se-
bestyén, Gézának, Bátori Gizellának és Czikle Va-
lériának érdemes ügyelniük arra, hogy az iskol
a jövöben mentöi kevesebbet rontson rajtuk.

Nikó Lina jubileuma.
Annak a fényes müvészgárdának, amelyet

még csak nehány év elött ugyszolván a semmiböt
toborzott össze a Vigszinház igazgatósága és amely
ma az egész magyar szinmüvészetben v e z e t ,
egyik oszlopos tagja Nikó Lina, aki ma este ünne-
pelte harminczéves sziuészjubileumát.

Egy emberöltö mult el azóta, hogy elöször
a szinpadra lépett és mint operette-énekesnö ara-
tott diadalokat. Ma, harmincz év multán, ö a ma-
g y a r s z i n p a d e l s ö k o m i k a j a .

Müvészetének egyik legjellemzöbb tulajdon-
sága a finomság, a diskréczió. Ellenszenves, há-
zsártos anya vagy anyósszerepeiben is érvényre
tudja juttatni az idösebb kor kedélyességót és
szivböl megnevettet humorával, anélkül, hogy sze-
repéböl karrikatura válnék. Játéka mindig egy tel-
jes, élelhü karaktert mutat pointeozása élés és
szellemes, a pikantériája sohasem bántó. És e ki-
tünö müvésznö egyuttal jóságos asszony is, aki-
nek harminczéves szinészpályája nem csupa babér
volt, nem csupa gyönyör. Annál lelkesebben ünne-
pelték ma, pályájának diadalmas tetöpontján mü-
vésztársai és a közönség egyaránt,

A nézöteret még az elöadás kezdete elött
zsufolásig megtöltötte a közönség, amelynek sorai-
ban feltünö nagy számmal voltak képviselve a többi
szinházak tagjai is. Gróf Keglevich István inten-
dáns egy elsöemeleti páholyban ült Jászai Marival
és a Vizváriakkal, mig Porzsolt Kálmán, a Nép-
szinház direktora, az igazgatóság páholyában fog-
lalt helyet. A Magyar. Szinházat Beöthy László kép-
viselte. Az elöadás a "Kaland"-dal, Szécsi Ferencz
és Makai Emil e bájos költöi dramolettjével kez-
dödött, amelynek "néni"-je Nikó Lina egyik leg-
jobb szerepe, Amikor a zenétöl, bortól és örömtöl
mámorosan a szinpadra jött, egészen elragadta a
közönséget. A darab végén pedig perczekig tartott
a tapsvihar, miközben szebbnél-szebb koszorukat
és csokrokat nyujtottak fel a meghatottságtól kö-
nyezö müvésznönek.

Mikor a darab után legördült a függöny, a
nézötéren ülö szinészek és ujságirók felsiettek a
szinpadra, ahol a Vigszinház személyzete már el-
helyezkedett. Majd elölépett Ditrói Mór, a Vigszin-
ház igazgatója és meleg, lendületes szavakban üd-
vözölte Nikó Linát, aki azt válaszolta, hogy — nem
tud válaszolni. Mert — ugymond — két sugója
volt harminczéves szinészpályája alatt. Az egyik,
aki a szavakat sugta, a másik pedig a szive, amely
a játékát diktálta. Az elsö sugó most semmit sem
mond, a másik pedig az örömtöl ugy dobog, hogy
azt ki sem tudja fejezni. A Vigszinház személyzete
különbén értékes ezüst evökészléttel lepte meg a
müvésznöt, akinek ezenfelül Faludi Gábor csengö
aranyakban nyujtotta át az igazgatóság elis-
merését.

A Nemzeti Szinház babérkoszoruját Dezsö
József,, a Népszinházét Csatai Zsófi adta át; a Ma-
gyar Szinház igazgatója, Beöthy László, a föváros
legfiatalabb szinháza részéröl üdvözölte Nikó Linát,
akinek müvészete örökké ifju marad.

A szép ováczió után folytatták az elöadást,
A »Niobe"-ban, ebben a pompás angol bohózatban
Nikó Lina ismét remekelt.

A közönség a többi szereplökkel, Hegedüs-
sel, Haraszti Herminnel, Tapolczaival, Balassával,
Varsányi Irénnel együtt többször a lámpák élé-
hivta. A fényesen sikerült jubileumot a
szállodában banket fejezte be.
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FÖVÁROS.
(Rendkivüli és rendes.) A köztörvényhatóság

ezen a héten rendkivüli közgyülési is tart, és ren-
deset is. A rendkivüli már a mult szerdán meg-
kezdödött és ha a programmon levö költségvetés
és adójavaslat továbbra is ugy leköti az érdeklö-
dést, mint eddig, tárgyalását egész héten sem fe-
jezhetik be. Tizenöt szónok maradt csak az álta-
lános vitára s eddig hárman-négyen beszéltek leg-
fölebb naponkint. Az általános vita után pedig kö-
vetkezik a részletes tárgyalás, amelynek során min-
den tétel egész sereg, többé-kevésbbé barátságos
megjegyzésre ad alkalmat. Szerdára azonban ren-
des közgyülés van hirdetve. A különféle választmá-
nyokat egészitik ki ezen a közgyülésen, továbbá
elöterjeszti a polgármester a vizmüvek szakértöi
megvizsgáltatásáról szoló jelentését, napirenden
van a haszon-vállalatok nyilvántartása is, (mind a
két théma csak ugy önti majd az orátorokal) és
akkor felel a polgármester a legutóbb tett tizen-
négy interpelláczióra is. Szóval a közbeszurt ren-
des közgyülés is, minden valószinüség szerint két-
napos lesz.

(Az utolsó órában.) A közgyülés holnap vagy
holnapután dönt a szikvizadó kérdésében. A ven-
déglösök, a szatócsok és a pálinka-árusok most
az utolsó órában még egy kisérletei tettek az uj
teher behozatala ellen és küldöttség utján tiszte-
legtek Halmos János polgármesternél és a törvény-
hatósági bizottság több tagjánál. Arra kérték öket
még egyszer, hogy a közgyülés napirendjén levö
szódaviz-adó-javaslatot ne pártolják és hassanak
oda, hogy ez uj adótervet a törvényhatóság mel-
lözze. A vendéglösök küldöttségét Lippert—Alajos,
a másikat pedig dr. Grauer Vilmos vezette. A
szódaviz megadóztatása nemcsak a fogyasztó kö-
zönség legnagyobb rétegét, a szegényebb néposlályt
sujtaná, hanem az elárusitókat is, és emiatt véde-
keznek a vendéglösök, pálinkások és szatócsok
egyformán az uj adójavaslat ellen.

(Jelölés.) A negyvenötös központi választ-
mány mai ülésén a központi választmányba Krausz
Lajost és Winter Lajost jelölte. Az igazoló vá-
lasztmány és a közigazgatási bizottság névsorán
nem változtatott, ujból a régi tagokat jelölte Cséry
Lajos kivételével, akinek helyébe a közigazgatási
bizottságba dr. Szivák Imrét jelölte. Az ülésen
Radocza János üdvözölte Kléh István elnököt a
legutóbbi királyi kitüntetés alkalmából. A válasz-
tások a jövö szerdai rendes közgyülésen lesznek.

EGYESÜLETEK.
A polgári iskolai tanárok gyülése. Az Or-

szágos polgári iskolai egyesület deczember hu-
szonkilenczedikén a József-körut és német-utcza
sarkán levö polgári iskolában rendkivüli közgyülést
tart. Az alapszabályok módositása, a gyülések
ügyrendje, az országos közoktatási tanács reform-
javaslatának megvitatása, az állami polgári és felsö-
népiskolái tanárok fizetés ügyei lesznek a közgyü-
lés tárgyai.

Mérnök- és Épitész-egylet A Magyar
Mérnök- és Épitész-egyletben mult szombaton este,
Siebreich Károly elöadást tartott a lakásviszo-
nyokról. Azután ifjabb Wein János ismertelte
a gellérthegyi drótvasut szerkezetét.

Karácsonyi bazár. A nöi munkát értéke-
sitö "Lujza-egyesület" a napokban karácsonyi ba-
zárt nyit meg szegénysorsu müvelt nök kézi-
munkáiból. Iparosok és kereskedöi munkáit a
kiállitásra nem veszik föl és a kiállitók nevét és la-
kását titokban tartják.

Turista-egyesület. A magvar turista-egye-
sület legközelebbi társas-estélyét deczember 6-án,
kedden esti 8 órakor tartja az István-föherczeg
szálló I-sö emeleti külön termében. Az egyesület
legközelebb ünnepli tiz éves jubileumát is, mely
alkalommal diszlakomát rendez.

KÖZGAZDASÁG.
A párisi világkiállitás kongresszusai. A párisi

világkiállitás alkalmával, mely 1900-ban lesz, szá-
mos nemzetközi kongresszust tartanak, melyek
valamennyien a franczia kormány védnöksége alatt
állanak. Á kongresszusokra vonatkozó összes le-
velek a vezérbiztossághoz küldendök; melynek czime
a kivetkezö;

M. Alfred Picárd Commissaire général de
Exposition internationale de 1900. Paris. 2.

Avenue Rapp. A kongresszusok tizenkét csoportra
vannak beosztva, amint következik: I. csoport,
Nevelés és oktatásügy. II. csoport. Müvészet, ipar-
müvészet, szépirodalom, szinmüvészet, történelem,
régészet, III. csoport. Mathematikai tudományok,
mathematika, mechanika, csillagászat, geodesia. IV.
csoport. Physikai és vegytani tudományok és ezek-
nek alkalmazása (physika, vegytan, meteorológia,
fizikai és vegyészeti iparágak). V. csoport. Termé-
szettudományok (földtan, ásványtan, növénytan,
állattan, boncztan, élettan, embertan). VI. csoport.
Orvosi és gyógyszerészeti tudományok. VII. cso-
port. Alkalmazott mechanika, mérnöki tudomány
és tengerészeti technika, közlekedési eszközök.
VIII. csoport. Mezögazdasági tudományok (agro-
nomia, mezögazdaság, szölészet, mezögazdasági
iparok, kertészet, erdészet, vadászat, halászat). IX,
csoport. Nemzetgazdaság, törvényhozás, statisztika.
X. csoport. Társadalmi tudományok (társadalmi
gazdaság, egészségügy, jótékonyság). XI. csoport.
Gyarmatügy és földrajzi tudományok (földrajz.
fizikai földrajz, tudományos és földrajzi kutatá-
sok). XII. csoport. Ipar- és kereskedelem (általá-
nosságban.)

Az országos központi hitel-
szövetkezet megalakulása.
Az 189a XXIII-ik törvényczikk értel-

mében alkotott országos központi hitel-
szövetkezet ma délelött l l órakor tartotta
alakuló közgyülését az uj városháza tanács-
termében a magyar közgazdasági élet összes
tényezöinek élénk részvétele mellett.

Ott voltak: Lukács László pénzügymi-
niszter, dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi
miniszter, báró Dániel Ernö kereskedelemügyi
miniszter, Graenzenstein és Schmidt államtit-
károk. Gáll József, Lévay Henrik, és Lukács
Antal förendiházi tagok, Barta Ödön, Bedö
Albert, Benke Gyula, Brázay Kálmán, Miklós
Ödön, Perczel Béni, Sámuel Lázár, Szerb
György, Vörös László országgyülési képviselök,
dr. Popovics Sándor, Máday Izidor miniszteri
tanácsosok, Bernáth István, György Endre, Ha-
jós József, Kornfeld Zsigmond, Baross Károly,
Thék Endre, lovag Falk Zsigmond, Bacher
Emil stb.

Lakács László pénzügyminiszter megnyitva
az ülést és konstatálva a közgyülés szabályszerü
összehivását és azt, hogy részint személyesen,
részint képviselet utján megjelent 152 alapitó
2633 üzletrész képviseletében, a jegyzökönyv veze-
tésével dr. Susich Béla miniszteri fogalmazót bizza
meg, a jegyzökönyv hiteles[...]sére pedig báró
Harkányi Jánost és Szerb Györgyöt kéri fel. -

Elöadja, hogy a törvény alapján folyó évi
augusztus 2-án kibocsátotta az aláirási felhivást és
ilyet a földmivelési és kereskedelemügyi minisz-
terek is közzétettek. Deczember 3-ig összesen 378
aláiró 3034 alapitványi üzletrészt jegyzett, összesen
3.034.000 korona értékben. Ebböl teljesen be van
fizetve —• a kincstár alapitványi üzletrészeivel
együtt — 1044 darab, 1,044.000 korona össznévér-
tékben, amelyböl egy millió korona kincstári ala-
pitványi üzletrész kamatozó kincstári. utalványok-
ban van elhelyezve. Az aláirási felhivásnak megfe-
lelöleg 20 százalékos részletfizetés teljesittetett 1061
alapitványi üzletrész után 392.200 koronával.

A pesti hazai elsö takarékpénztáregyesület
kijelentette, hogy az alaptökéhez egyelöre 50 darab
alapitványi üzletrész jegyzésével járul hozzá; mi-
helyt azonban a hazai szövetkezetek központi hi-
telintézetének üzletrészeiben ezidöszerint elhelyezve
levö 400.000 forint tökéje felszabadul, jegyzéseit
800.000 koronára egésziti ki. (Élénk éljenzés,)

A magyar földhitelintézet igazgatósága addig
is, mig az országos központi hitelszövetkezet kü-
lönálló irodát, számvevöséget és pénztárt állit fel,
felajánlja ez irányban közremüködését, pusztán
költségeinek megtéritése ellenében. (Élénk éljenzés.)

Mindezen elöterjesztések örvendetes tudomá-
sul vétetvén, a földhitelintézetnek a közgyülés kö-
szönetet szavaz.

Ezután az alapszabálytervezetet, mint az ösz-
szes érdekelt kormányhatóságok és meghivott szak-
értök együttes munkájának eredményét, amennyi-
ben lényegesebb észrevétel ellené fel nem merülne,
en bloc elfogadásra ajánlja. (Elfogadjuk !)

Kiss Sándor, a komádii népbank képviselöje,
ellenzi a szövetkezetek korlátozását azon jogukban,
hogy takarékbetéteket fogadhassanak el, váltókat
visszleszámitolhassanak és harmadik személyektöl
kölcsönt, vehessenek fel.

Csontos Imre az üzletrészek névértékének
ötszöröséig való felelösséget tulterhesnek tartja.
(Felkiáltások : A törvényben van !)

Barta Ödön a 19. és 40. szakaszok intéz-
kedéseiben ellenmondást lát és módositást ajánl
oly értelemben, hogy a rendes tag jogait minden-
esetre már a belépését követö elsö közgyülésen
gyakorolhassa.

Meskó Pál több szakaszhoz terjeszt elö ap-
róbb módositásokat. Óhajtja, hogy a szövetkezeti
kongresszuson mindenki részt vehessen, aki a szö-
vetkezeti ügy iránt érdeklödik.

Dr. Horváth János a formai módositások
eszközlésére az igazgatóságot véli felhatalmazan-
dónak.

Bernáth István, tekintettel arra, hogy a szö-
vetkezeti törvény életbelépte óta aggasztóan szapo-
rodnak a szövetkezetek, határozottan óhajtaná
kimondatni, hogy az országos központ csakis az
olyan szövetkezeteket köteles felvenni, amelyek a
kisgazdáknak és a kézmüiparosoknak anyagi és
erkölcsi érdekeit tényleg elömozditják.

Tarnay Gyula megállapitandónak véli, hogy
az állam legfeljebb ötszáz szavazatot gyakorol-
hasson.

Dr. Szentpály István az alapszabályok rész-
letes tárgyalását óhajtaná. (Ellenmondások.) Több-
rendbeli módositást terjeszt elö, amelyeknek min-
denesetre figyelembevételét kéri.

Hajós József a módositásokkal szemben az
eredeti szöveget veszi védelmébe.

György Endre a szövetkezeti kongresszus
hatáskörére nézve szabatosan meg kivánná álla-
pittatni, hogy csupán oly javaslatok és elöterjesz-
tések kerülhessenek a rendes közgyülés elé, ame-
lyek annak ügykörével összefüggésben állanak ; az
alapitó tagok részvételét a kongresszuson korlá-
toztatni óhajtaná a rendes tagok élénkebb részvé-
tele érdekében.

A közgyülés többsége az alapszabályoknak a
felmerült módositványok figyelembe vételével való
esetleges módositására az igazgatóságot hatal-
mazza fel.

Az elnöklö pénzügyminiszter jelenti, hogy az
igazgatóság elnökévé ö felsége gróf Széchenyi Sán-
dor v. b. t. tanácsost és Tolna vármegye föispánját
nevezte ki (Éljenzés), alelnökké pedig a fölgmivelés-
ügyi miniszter részéröl Hajós József (Éljenzés), a
kereskedelemügyi miniszter részéröl pedig Béla-
váry-Burchard Konrád förendiházi tag (Éljenzés)
neveztettek ki.

Gróf Széchenyi Sándor alelnöktársai nevében
is köszönetet mond a jóindulat azon megnyilvánu-
lásáért, amelylyel kineveztetésüket a közgyülés fo-
gadta. Meg van gyözödve, hogy az országos köz
ponti hitelszövetkezet, ha helyes uton indul és a
közönség igazi érdekeit felkarolni lesz képes, üd-
vös és hézagpótló intézmény lesz. Öt semmi más
törekvés nem vezérli, mint az, hogy az intézetet és
ezzel a hazát becsületesen és hiven szolgálja. Ily
értelemben kéri minden érdekelt tényezönek a tá-
mogatását. (Éljenzés.)

Jelenti továbbá a pénzügyminiszter, hogy
kormánybiztossá dr. Popovics Sándor miniszteri
tanácsost nevezte ki. (Élénk éljenzés.) A felügyelö
bizottságba Szobovich Lajos miniszteri osztályta-
nácsost, nevezte ki, az igazgatóságba pedig gróf
Bánffy Györgyöt és Seidl Ambrus miniszteri ta-
nácsost.

Ezután a közgyülés a maga részéröl Gratschi
Imre inditványára közfelkiáltással megválasztja az
igazgatóságba Eisele Józsefét, György Endrét,
Hevesi Ödönt és Kornfeld Zsigmondot, a fel-
figyelö bizottságba pedig Bernáth Istvánt, dr.
Horváth Jánost; gróf Keglevich Gábort, Ottlyk
Ivan miniszteri osztálytanácsost és Thék Endrét.

Ezzel a közgyülés az elnöklö Lukács László
pénzügyminiszter éltetése közt véget ért.
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SZERELEM NÉLKÜL.
Franczia regény.

Ma: PIERRE DAX

(18)

Nem nevezett meg személyt, de tekintete
találkozott Steibelével, aki felállt és indula-
tosán szólt:

— A névjegyét, uram, ha nem gyáva!
— Megörültél ? kiáltott fel Lamoureyre,
— Itt a czimem, uram — folytatta Stei-

bel, az asztalra vetve névjegyét, melyet La-
moureyre darabokra tépett.

— Hogy hivják ? — kérdé Steibel meg-
fordulva.

— Csütörtök estére! — kiáltották d'Au-
bertal és Bristol — csütörtök estére, La-
moareyre!

— Megverekszünk, — jelentette ki Steibel
— az ö vérével vagy az enyémmel fogom
tisztára mosni ezt a sérelmet, melyet egy tisz-
tességes asszony nevén ejtett!

— Bolond vagy, örült vagy. Meg fogod
tenni nekem azt a szivességet hogy békén ma-
radsz és nem teszed ki Lamoureyrené
asszonyt egész Páris pletykáinak. D'Aubertal
csak mákázik s nem tudja, hogy te nem értesz
a tréfához. Balga! Rajtam volna a sor,
számon kérni, hogy minö jogon ártod
magad olyan dologba, mely tisztán engem il-
let meg.

— Megverekszem és meg akarok vere-
kedni. Két lépést hátrálva ujból átadta névje
gyét d'Aubertalnak, mondván:

— Remélem, hogy most ideadja a név-
jegyét, gyáva sértegetö!

Már most lehetetlen volt hátrálni. Steibel
megkapta, amit kivánt.

Félig komolyan, félig tréfálva vonta félre
barátját Lamoureyre.

— Barátom, ha kedved tartja, hogy ki-
próbáld ügyességedet a ezélzásban, hát eredj
el a fontainebleaui erdöbe és ejtsd meg az
elsö vaddisznót, ami utadba akad, de Iste-
nemre mondom, a feleségem nyugalmáért
hagyd abba ezt a bolondos ügyet.

— Talán a feleséged nyugalmáért mégy
el lady Mirkson ebédjére? Te merész játékot
játszol, Lamoureyre. A magány nagyon veszé-
lyessé válhatik még a legridegebb lélekre
nézve is. Te elhanyagolod a feleségedet.

Lamoureyre elérté Steibel szavainak igaz-
ságát, azonban önszeretete erösebb, semhogy
barátja szavai hatottak volna rá.

— Azt hiszed talán, hogy kedvem van
örökké sóhajtozni? Feleségem nekem min-
den szabadságot enged . . . . Aztán ne gon-
dold, hogy csak ugy hagyom magam , . .

— Lamoureyre, a lejtö meredek; az
ember könnyebbén siklik le rajta, semmint
gondolná!

— Légy nyugodt . . . légy nyugodt . . .
nem felejtem lady Mirksonnál a becsü-
letemet.

Minthogy Steibel nem fogadta el Lamou-
reyre meghivását, hogy ebédeljen náluk, a ba-
rátok kissé hidegen bucsuztak el egymástól.
Mindegyik a maga utjára ment.

Egyedül maradva, Steibel egészen áten-
gedte magát a gondolatainak. Szabályos arcz-
vonásai kemény kifejezést öltöttek és szemei-
böl elhatározása volt olvasható, mely mind-
jobban érlelödött meg benne: meg fog vere-
kedni. Miért habozna? Mitöl félne? Életét
féltené? Hát az élök sorába tartozik-e? Nem
fenékig üritette-e már azt a keserü poharat.

mely elidegenitette öt az élettöl? Nem elé-
gelte már meg azt a kétségbeejtö tétlenséget,
mely ifjusága óla tart ? Nem kell-e örülnie
ennek a véletlennek, mely talán véget vet
minden bajának?

Eszébe jutott Lucienne. Gyengeség fogta
el. Azt igérte neki, hogy oltalmazója lesz s ha
párbajban meghal, Lucienne egyedül marad !
Elsápadt s hideg verejték boritotta homlokát.
Álmodozva ment tovább s hazaérve, igy szólt
magában:

— Csak egy szavam van s azt megtar-
tom. Jöjjön, aminek jönnie kell , . .

Másnap délelött Steibel segédei megje-
lentek de Aubertalnál a rue de Provence-ban.

A párbaj a jövö kedden a Maison-Lafitteben
pisztolylyal fog megtörténni. A két napon, mely
a párbajt megelözte, Steibel nem ment át a
Szajna tulsó partjára. Nem akart a boulevard
St.-Germainere menni attól való félelmében,
hogy Luciennenel találkozhatik. Látván el-
fogultságát, Lucienne kérdéseket intézhetne
hozzá, mikre ö felelni találna. Ezt akarta ki-
kerülni.

A megállapitott napon korán kelt, meg-
irt egy levelet, mely utolsó kivánságait tartal-
mazta s melyet Lamoureyrenek czimzett. A
levelet mellényzsebébe tette, végigfutott te-
kintetével néhány tárgyon, mely kedves volt
neki és aztán a Saint-Lazare pályaudvarra
ment, hol vasutra kellett szállnia. Sokan utaz-
tak ezen a reggelen, de Steibel ügyet sem
vetett az utasokra. Megnézte az óráját s je-
gyet váltván, beszállt egy másodosztályu sza-
kaszba, melyet épen nyitva talált.

(Folytatása következik.)

Felelös szerkesztö: Kálnoki Izidor.
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Dipiomás
kisasszonyok.

belégzési iiitszsi Jözsef-körui 10.
Ur. Zfflfer güeiclsenliergi füidöon-os szakszerü vezotése mellett
Felréiel iffi—12 és 3—l-iz. A fesvelt belc-gék a kurát a nap bár

álhatják.

TÉLI KIÁLLITÁS
ü Országos Magyar Képzömüvészeti Társulat

városligeti Büficsarnókában
1898. deeseviber l-töl 1899. január 15-4g.

Nyitva reggel 9-töl délután 4-ig.
Bst t fc i iH i este 6—11-ig siiiasviIágiláE asiioit sétahangfersány

Belépti dij egy korona.
Vasárnap déli 12 órától délután 4 óráig ingyen.

Képes tárgymutató ára 30 kr .

részere, egy külön felvételi mütermet és laboratóriumot
gépekkelés összes szükséglettel ellátva berendeztem,
akol felvételeket zavartaialanul ki is dolgozhatják, vagy

ölcsó árak mellett kidolgozás végett átveszem.
Felvételeié este magnézium világitásnál is tör-
* - ténhetnék.

111. ker«9 Dorottya-utcza l l . sz.

A
. . , • • - •

Az uri közönségnek ••
legjobban ajánlom

luhabérleti rendszeremet
Deutsch F. Károly, Andrássy-ut L

Jó! és oScsón
csak az vásárol, ki a vételnél
nem az árat, hanem a gép minö-

ségét tekinti.

A v i I á g h i r ü

csinos kiállitásával és diszes butoraival ajánlom.
Azonkivül nagy raktár olcsó családi Singer-varrógépekben,

teljesen zajtalan jáxássaJ..— Kaphatók:

Budapestj Károly-körut 9á szám.

Ee5- és

STÉÉBERG ARMIN és TESTVÉBE
cs. és kir. udvari szállitók.

Zongopa-tepmek
Kossuth Lajos-utcza 22. szám a.

(Károly-körut sarkán). Zenepalota.

Nagy kölcsönzö intézet
Zongorahangolási, és karbantartási évi
bérietek a fövárosban. Egyszeri hangolás,

2 frt. Javitások oontossn ts$esittetoeiu >
'"i •
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Az édes
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"A mama szeme
I Báránykák

B. A. L. E. K.

Az áldozat

A bolygó
hollandi

Jefte lánya
Bünhödés

lególcsóbb és legczélszerübb

karáescmyi ajándék

és öt £0.630 SÜL Ima® nymmwü lud nyerni.

Az összes nyereményeket a fcezelöség 20°,
levonással Mváaafxa készpénzben vissza-

váltja, SSinden sorsjegy gfcáafSzetés nélkül
mind a 6 Imzásos

jö?8 hé 4-éEc
Sorsjegyeket sfánf:

sorsjáték kezelösége.
Budapest, i¥. kei>Z9 K o s s a l Lajos-utcza f. sz

Mayer és Linzer
& a. is. sisi. sszfáijswsjátö fiefánsüájsbank- és vaitöBziet

Bsiapest f., JizseMsr 5. szán.

)Sei9mger-és Qamoiie-
kályhák,

Pollák Ferencz
Ttolefon 13—26. 92.

Bronze-
legszebb:kivi-
telbea, dusan

felszerelt
raktár, legol-

4 csóbb árai.
Teréz-körut 3.

Telefon 13—26 sz.

akinek 18Ó em. hossza
óriási Loreley-naja saját
találmányu kenöcsöm 14
haTihasználatátólnöttmeg.
Ezt a kenöcsöt: a legelölie-
löhb orvosok miiit egyetlen
szert ajánlják haj kilnallás
ellenj a hajaövés elöségi-
táséra és a la,börerös-
bitésére. uraknál elösegiti
a szép erös* szakállnöTést
és már rövid hasznü'.a
után ugy a haj,. Talanünt
a szakáll természetes fényt
és tömöttségetkápésmég
óvja ezeket a korafe-öszü
léstöl a legmagasabb korig

Tégelye I fri, 2 frt,
3 frt és 5 frt.

Postai szájjsIkSi-Jés naponkint a
pénz elözetes oiegkliidése, vagy
postautányéttel a világ raiodeo

tájékára a gyárbél;

Csillag Anna
Wienf l.9

Séilergasse 7.

felvétetnek lapunk kiadó*
hivatalában.

Egy valódi fekete aczél rem. óra 4 frt 50 kr.
Egy ujeziist duplafedelii rem. óra 5 " 35 n
Egy valódi tulaezüst anker rem. óra 9 " 50 "
14 kar. arany karika v. köves gyürü 2 " 8 0 "

és feljebb á

BLATT HENRIK
óra- és ékszer gyári-raktárában

Budapest, VII!, ker., József-körut 59.
Vidéki megrendelések csak utánvét-mellett pon-
tosan teljesittetnek. Minden tárgy valódiságáért

jótállást vállalok.

Köbányai Király-Sörfözö
dr. Korányi és dr. Kétly egyetemi tanár urak által

gydgyczélokra ajánlott

idegbajokban, vérszegénységnél, emésztési zavaroknál,
gyengeségnél stb. kiváló sikerrel nasználtatik.

Megrendelhetö a gyári irodában Köbányáit) vagy a
városi irodánkban VB?"S Kertész-utcza 4 0 ; •

p és bé^tnerntwe teBjesen kolfi-
ségménteséBB házhoz száüiitwa, Buda-

pesfi°52 vagy FiuinéJiöS.
4Va kiló Kuba kávé . .
4x/2 kiló Mocca kávé . . ,
4V2 kiló Java kávé . .
4V2 kiló Gyöngy kávé. .
4V2 kiló -Eortoricco ,kávé;,

>1/41" lcilo Császár kev. tea
V* kiló Törmeléktea • •.

egyes fajokat külön vagy vegye-
.:•- -A ••.;••:;*•.? v s e n i s k ü l d " ..

6 frt. 50 kr.
6 frt. 50 kr.
6 frt. 50 kr.
6 frt. 80 kr.
5 frt. 80 kr.
1 frt. 55 kr.

— frt. 95 kr.

Budapesten, VIL, Rottenbiller-u 4.
Telefon 61—75.

Átmeneti-raktár FIUME.

1' iiö,e m bérnek
a- Sohneiöer-féle

> adták .viasza teljes egészségüket

fejestöl a páfrány-
tokocskák által iáj-
dalóm nélkül, a leg-
rövidebbidö^Sperc)
alait teljesen elaaj-
iatikEkitiinö gyógy
sĵ fir nemcsak aga-
EfiitEéresben hanem
gyoiBorba]ban szen-
vedöket iiLbiztosan

meggyógyitjá.
h l á á

{Wéti/egy.j %» meggyógyitjá.
ik2Siiisz!2 lünstei a kfystkezSk: az arcz halványsárga,
dt iciintat. liék^szemkari&ák,. lesoxanyodás, el-
ásodás em'észtiétlensé| étvágytalanság gyakori

bágyadt te , . .
nválkásodás, emésztnétlenség,

á-iihlsok, iqgy gómbolya:
n

, x y s ,
étvágytalanság, gyakori,

felszállása egss
é á á

y
egssz

á k
iróEzuIlét, áiihlsok, iegy Zómbolyaj felszállása egssz a
nyakig, nyálö3szegyöleinlés,;a test inégdágádásá, gyakori
réböfogás', jsélgörcs, szuró fájdalmait,'^Bzivdobogás, á

• élkerinsés réndetle7isé?ci különösen nöknél, gyakori
föfájás sth. stb:

A páfrány-tokocskák nem ártanak ha a féreg nincs
is jelen. ' ' ' 9ÜJ7 Törv^nyeeeu védve. ~JM
• * " Re^tlslésnil az életkor megjelölendö.
Számiaisn eilsmerö vtt háfanyllatkozat*
ERy-ersflrti doboz lia.izniilatl utasitással a* bel- és
tajfjüid réMUre postai utánvétel . . . . . . 4.OO frt

. a pénz elöleges beküldésével . . . . " . . 3.50\trt

Eg^Jifil yalóai kapható

Schneider József gyógyszerésznél
Rssicza. Fö-utcza l l . (Délmágyarbrszág.)
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