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Viharok határidöre.
(i.) Két nehéz viharfelhö ült ma a
képviselöház üvegteteje fölött. Két nehéz
viharfelhö, tele mennydörgös mennykövel.
De az égiháboru nem tört ki, elhalasztották szombatra, déli tizenkettöre. Akkor
majd kitör a vihar teljes erövel. De csak
akkor. Mert ez a villámterhes veszedelem, — hogy egy helyreigazitott szellemességet pfagizáljak — olyan határidöre
szállitandó vihar. A kötést ma formaszerint csinálták meg a politikai börzén,
szombat déli szállitásra.
Bizony isten nem tiszteletreméltók
a szabályozható szenvedélyek, azok az
automatikus viharok, amiknek az óramüvét (mint a wecker óráét) már kedden
ugy igazitják, hogy szombaton délben,
pont tizenkettökor kezdjék a dörömbölést. Nem tiszteletreméltók ezek a viharok, de elvégre, ha már tudunk róluk,
jó ellenük a villámháritókat idejében
felállitani. Próbáljunk higgadtan beszélni
a mentelmi jogról.
Rét sarkalatos tételen nyugszik az
immunitás, a képviselö sérthetetlensége.
Amit a képviselö " m i n t o l y a n " a
Házban és a Házon kivül mond vagy
tesz, azért csak a képviselöház által vonható felelösségre. Ez az egyik. Amit a
képviselö nem törvényhozói minöségében, nem hivatásának gyakorlása közben
mond vagy tesz, azért csak a Ház elözetes engedelmével vonható közkereset
alá — kivéve a tettenérés esetét. Ez a
másik, és ez a kettö együtt az immunitás. És ezt sértette meg, egy komoly panasz szerint, Krecsányi rendörkapitány,
mikor a vele gorombáskodó neki ellenkezö Rakovszky István képviselöt le
a k a r t a tartóztatni.
Mondjuk ki mindjárt, mielött tovább
megyünk, hogy valami komoly sérelem
az immunitáson nem esett. A mentelmi
jogot csak befejezett cselekménynyel
lehet megsérteni, a jó szándék erre nem
elég, mint ahogy a diurnista se tesz
nagy kárt a hentes kirakatában, pedig
mindenét meg akarja enni. Furcsa aszszonyi erény az, akin a vágyakozó tekintet is mákulát hagy.
A napnál világosabb, hogy Rakovszky István képviselö nem " m i n t
o l y a n " szerepelt. Csak a tónusa volt
olyan, de ö maga nem törvényhozói
minöségben dirigált a tüntetéseken és
szidta a rendörséget. Tehát a második tétel alá esik. S ebben az esetben teljesen mellékes, hogy vajjon képviselö-e, vagy nem. Mert ha okot adott
a letartóztatásra, akkor el lehetett fogni
akár képviselö, akár nem, mert a tettenérés
ebben az esetben semmi furfanggal el nem
disputálható. És ez az egy eset megszünteti
az immunitást. Ha tehát Rakovszky Istvánon sérelem esett, az semmiesetre se

a képviselöt érte, hanem a polgár személyes szabadságát. Ugyanaz lett volna
Krecsányi Kálmán büne, ha Kiss János
joghallgató áll vele szemben. Ha az egyiket joga lett volna bevitetni, joga volt a
másikat is, ha vétséget követett el, egyforma a vétsége mindegyik esetben.
És ne feledjünk el még egy nagyon
lényeges dolgot. Két ember áll szemközt,
kávéházban és utczán, és gorombáskodnak egymással. Az egyik rendörtisztviselö,
elökelö, komoly tisztviselö, aki (jól vagy
rosszul, az az elöljáróinak dolga) hivatalos
kötelességét teljesiti. Rajta az állami
egyenruha, azon aranygallér, aranycsillag, oldalán kard. Semmi kétsége Rakovszkynak nem lehetett, hogy rendörkapitánynyal áll szemben. Krecsányi
Kálmán pedig talán még ma se tudja
egészen bizonyosan, hogy Rakovszky
István képviselövel volt neki dolga.
Nekünk ma már talán elhiszi, hogy csakugyan ö volt, de erre se köteles. A képviselö az utczán, a kávéházban, a mulatságon (a tüntetés ebbe a rovatba tartozik) csakis attól a pillanattól fogva
képviselö, amelyben m i n t i l y e n igazolta magát. Addig csak ember, ami
szintén valami, s amely minöségben békésen még
tüntetés idején is lehet
járni az
utczán.
Hol van hát az immunitás megsértése?
S e h o l .
S mégis, mielött a szombati állitólagos vihar kitörne, nagyon a szivére kötjük mindenkinek, akit illet, kormánynak,
szabadelvü pártnak, ellenzéknek egyaránt,
ne csináljanak ebböl a dologból politikai
tökét, pártkérdést. Az immunitás megsértése soha se lehet olyan kérdés, amelyben pártok összemérik az erejüket. A
mentelmi jogot megvédeni, a megsértését megtorolni egyforma kötelessége mindenkinek, aki mandátumot kapott az ország választóitól. Mért az immunitás
nem a képviselök joga, hanem a miénk :
választóké; az immunitás nem a képviselö s z e m é l y é t védi, hanem a mi
választottunkat. A képviselöt, ha mint
ember bünös, kiadhatják, becsukhatják,
fel is köthetik, de a mandátumunk viselöje sérthetetlen. S épen ezért, aki
megsértettnek látja Rakovszky István
immunitását — nem, ez sok, aki csak
azt látja, hogy lehetnek az országban,
akik sérelmet képzelnék bele ebbe a különben világos esetbe, az is követeljen
szigoru elégtételt, komoly megtorlást.
S ezt fökép azoknak a képviselöknek mondjuk, akiknek soha semmiféle
szükségük az immunitásra nem volt. Akik
járnak-kelnek a világon, végzik a dolgukat, s nem is sejtik; hogy mindenüvé
velük megy az ö mentelmi joguk. Nem
érzik és nem tudnak róla, mint ahogy
az asszony is csak a nászéjszaka után
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tudja meg, hogy ö tegnap még hajadon
volt.
A mentelmi jogot nem a Bánffyaknak, Szilágyiaknak, Tiszáknak és Apponyiaknak találták fel. Nekik talán hamarébb volt immunitásuk, mint mandátumuk, mert a nagy müveltség is sérthetetlenné tesz. A hajókat tördelö vihar
nem az oczeánra termett Great-Easterneket zuzza pozdorjává, hanem a könynyü sajkákat. Ezeket kell óvnunk, ezeket kell féltenünk, nemcsak a viharoktól,
hanem még a játszi szellöktöl is. De
amikor még csak kis szellö sincs, mint
ebben az esetben?
Ott egyszerüen menjünk odébb. Ugy
is kis dolog ez; akár igy döl, akár ugy,
mindegy. A párttaktika talán azt diktálhatná, hogy mégis csak találjanak
valami kis hibát és adjanak valami kis
elégtételt. De az igazság nézetünk szerint
még a taktikánál is jobban pártolandó.

POLITIKAI HIREK.
lesz.

A képviselöháznak délelött tiz órakor ülése

A kosár. Érdekes összeköttetésröl veszünk hirt, mely azonban, ugy látszik, nem
sikerült az obstrukcziónak. Megkosarazták a
szocziáldemokraták, kiket az obstruálók az
utczai tüntetésekhez szerettek volna szövetségesekül megnyerni. Legalább erre mutat az,
hogy nemcsak a parlamenten kivüli ellenzékiek
jártak e végböl a szocziáldemokrata-párt Erzsébet-köruti központi irodájában, de november 24-én H e n t a l l e r Lajos országgyülési
képviselö is megjelent ott s felszólitá öket a
segédkezésre a rendezendö körmenetben. A
jelenlevö Baron Ede, Bokányi Dezsö és Weltner Jakab szocziálista vezérek nem nagyon
mohón kaptak az ajánlaton, de mégis azt felet
ték, hogy megtanácskozzák a dolgot holnapig.
Másnap aztán megvitték Baron és Bokányi
vezérek a józsefvárosi függetlenségi körbe,
ahol aznap épen értekezlet volt — a ko-

sarat.
A szocziáldemokraták neheztelik, hogy
öket a függetlenségi párt nem vette pártfogása
alá a lefényképeztetési zaklatások idejében és
azonfelül kijelentették, hogy ök csak komolyabb dolgokért szoktak tüntetni.
Kardoss Kálmán lemondása. Egy könyomatos értesitö szerint Kardoss Kálmán, ki az
emlékezetes éjjeli ülésben lemondási szándékát nyilvánitotta, azért halasztja lemondásának benyujtását, mert nem akar az ellenzéknek alkalmat adni, hogy a lemondás bejelentése és az uj alelnökválasztás kitüzése kapcsán hosszabb napirendvitát provokáljon. Ez
a hirlelés e b b e n a f o r m á b a n már
csak azért sem felelhet meg a valóságnak,
mert a Kardoss Kálmán lemondásáról elterjedt
hirek most már semmi alappal se birnak
többé, és valószinütlen, hogy az ellenzék e
lemondásból is kázust akarna csinálni.
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2. oldal. — Budapest, 1898.
A helyzet. Minden alapot nélkülöznek
azok a hiresztelések, mintha báró Bánffy Horánszkyval és Kossuth Ferenczczel a parlamenti béke érdekében tárgyalt volna. A béke
és a harcz koczkája már különben sem a vezérek kezében van. Megbeszélések folytak
ugyan a vezérférfiak és a képviselöházi elnök
közt e napokban, de csakis egy részletre, a
deczember másodiki jubileum módozataira
nézve. Bánffy azonban semmilyen tárgyalásokat nem folytat.
Mindamellett a szabadelvü párt hangulata nyugodt s biznak, hogy az ellenzék elszigetelve érezvén magát a közvéleménytöl, bár
a harczot abba nem hagyja az ex lex állapotok eléréséig, de csöndesebb, kevésbbé inparlamentáris modorban beszél ki az idöt; ez
az enyhébb folyamat egészen természetes,
mert az ellenzék kifogyott a gravamenekböl
s gravamenek nélkül tehát még hatástalanabb
lesz a hadviselés. Ezenfelöl láthatólag meglohasztotta a támadási kedvüket az a mindinkább
terjedö és erösödö meggyözödés, hogy a Bánffykabinet megbuktatása felülröl alig várható —
söt az meg se történhetik, miután Bánffy menesztése a kisebbség követelése gyanánt van
felállitva a többséggel szemben. Egy chance-uk
volna még : a Bánffy kifárasztása. De ugyanazon
gouvernementális okból, amely miatt a korona
nem ejtheti el Bánffyt, Bánffy se engedhet saját
esetleg felülkerekedö egyéni kényelmének. Az
ellenzéki higgadtabb politikusok elhibázottnak
tartják a Hentzi-ügyben követett politikájukat,
mely szerintük a koronát már a hadsereg
iránti kiméletböl is feszélyezné Bánffynak elejtésében. Hja! Utólagosan szoktak megokosodni a nagy urak.
A vérmesebb ellenzékiek (a jó isten
tudja, milyen kombinácziók alapján) az ex lex
állapottól várják a csudát, hogy az ö vetésük
megérjen; az ex lex terra incognitájából meritik reménykedésüket és erejüket a kitartásra
és az ujesztendö elsö napjaira helyezik kilátásba a nagyobb viharokat.
Addigra ök is szelidebb idöjárást jósolnak, ami ma már meg is kezdödött, a Ház
fölvette szokott uniformisát (a frigiai sapkát
otthon hagyva) s remélhetöleg l e g a l á b b

A tekenösbéka.
(Leon Gaudillot bohózata. Elsö elöadása a Vigszinházban 1898. november 29-én.)
Mikor Gaudillot Párisban elsö darabjával
föllépett, Francisque Sarcey ö benne látta az uj
kor Moliére-jét. Oly elmés, oly szatirikus és —
végsö tendencziájára nézve — oly komoly volt.
utóbb azonban Gaudillot is beleesett a bohózatirók
minden léhaságába, ajka körül a Rabelais-szerü
mosolyt egy durva vonás, egy grimasse váltotta föl
és maGaudillotmár cseppet semfinomabbFeydeaunál és társainál. Maga Sarcey is egy szép napon visszaszivott mindent, amit egykor Gaudillotról mondott, de — nézetünk szerint — még mindig nem szivott vissza eleget . . .
A "Tekenösbéka", amelyet ma este a Vigszinházban láttunk, adósunk marad nemcsak az
izléssel (amelylyel végre is már sokszor megalkudtunk), de a Gaudillotra nézve kötelezö leleménynyel és szellemességgel is. A "Tekenösbéka"
után azonban Gaudillot-t már tényleg nem kötelezi
többé semmi.
Champalier eladja a házát, mert már nincs
szükség rá. Eddig együtt laktak benne, ö és a felesége, most azonban, hogy a biróság kimondta közöttük a válást, Champalier elhagyja Auteuilt és
elköltözik Párisba. Fájó szivvel vesz bucsut a kedves fészektöl, amelynek urnöjét, vagyis Champalier
asszonyt még mindig szereti. Pedig házasságuk

k ü l s ö l e g elveszti a tanácskozás disztelen
allure-jeit s olyan ritkább "mézes órákat"
aminöket a szombati Rakovszky-ügy igér,
kivéve — ugy folyik tovább a vita, mintha
minden a rendes nyomon volna.
Gróf Thun Budapesten. Az osztrák miniszterelnök, gróf Thun, holnap reggel egynapi
tartózkodásra Budapestre érkezik, hogy báró
Bánffy Dezsövel a kiegyezés dolgában szükségessé vált technikai provizórium dolgában megállapodásra jusson.
A holnapi ülés. A deczember másodikára vonatkozó elnöki elöterjesztés felett való névszerinti
szavazás után holnap folytatni fogja a Ház az indemnity-vitát, melyben, hir szerint, Kálmán Károly,
a néppárt ismert távszónoka, ha már holnap rákerül a sor, az egész ülést ki fogja beszélni.

A külföld a feliratról.
A külföldi sajtó a napokban az ellenzék felirati javaslatára is kiterjesztette figyelmét s ezt a
feliratot igen érdekes megjegyzésekkel kiséri.
A "Münchener Neueste Nachrichten" összehasonlitja a magyar és az osztrák ellenzék akczióját s azt mondja, hogy mig Ausztriában a németség nevében az ellenzék nagy és életbevágó kérdésekért harczol, addig a magyar ellenzék harcza
"küzdelem a kenyeres tarisznyáért"; személyes
harcz Bánffy és Apponyi között, aki azt hiszi, hogy
eljött végre annak az ideje, hogy magának és
párthiveinek a miniszteri tárczákat megszerezze.
Ezért nem érdemel e küzdelem semmi rokonszenvet.
A zászlón, mely az ellenzék élén lobog,
nincs semmi elvi jelige, hanem csak Apponyi arczképe. A parlamentárizmus Magyarországon válságba jutott, hogy mi lesz vége ennek a válságos helyzetnek, azt ma még nem t u d h a t n i .
A kormány ez idö szerint még várakozó állást foglal el és csak is arra szoritkozik hogy az
ellenzéket óvja attól, hogy öt ne szoritsa az alkotmányellenes és törvényen kivüli helyzet lejtös utjára való lépésre. Annyi bizonyos, hogy a helyzet
kulcsa ma az ellenzék kezében van s csakis
egyedül töle függ az alkotmány megóvása.
A prágai "Politik" az ellenzék felirati javaslatát a következöképen jellemzi: "A felirat, melyet
a magyar képviselöház ellenzéke a koronához akar
benyujtani, bizonyára a legfurcsább iratok egyike,
amelyek csak valaha az állam legföbb tényezöjéhez intézteitek. A kisebbség felirata sem többet,
egész tartama alatt veszekedö és ideges természetü nönek mutatkozott, aki férje gyöngédségeit
soha sem viszonozta vagy csak kénytelen-kelletlen.
Valamelyik nap délután a fekete kávénál
ültek künn a kertben. Champalier ur ujságot olvasott, Léonie asszony pedig azzal mulattatta magát,
hogy lábával agyonkinozott egy szegény kis tekenösbékát. Czipöjének finom, hegyes orrával folyton
a hátára forditotta a szerencsétlen állatkát, amelyet annak idején Champalier urnak egyenesen
Párisból kellett elhoznia, hogy ezzel is kielégitse
feleségének egy szeszélyét
Champaliert ez az állatkinzás szörnyen
boszantotta. Végre teljesen kihozta sodrából.
Hevesen összetüzött a nejével és az áldozat a
tekenösbéka lön, amelyet a csata hevében átröpitettek a keritésen keresztül a szomszédék kertjébe, ahol a család épen ebédnél ült. A
tekenösbéka beleesett a szomszédék leveses tálába.
Ott emiatt borzasztóan fölháborodtak.
— Ezek az emberek, — ugy látszik — nem
szeretik a tekenösbékát ! — jegyzi meg erre egy
Briguet nevü ur, akinek Champalier elmondja ezt
a

történetet.

A történetnek még nincs vége. A tekenösbékát a szomszédok ismét visszadobták Champalierék kértjébe. Az ingerült Léonie asszony
fölkapta az állatot és férjének az arczába vágta,
a férj pedig viszonzásként arczul ütötte Léoniet.
Léonie válást kért, biróság kimondotta,

Szerda, november 3 0 .
sem kevesebbet nem kiván, mint azt, hogy a fejedelem egyszerüen csatlakozzék az ö törekvéseikhez és jogi nézeteikhez és hatalmi szóval rendelje
el mindazt, mit ök a saját erejükböl nem tudtak
kivivni. E fogalomzavarra az ellenzéket az a politikai epilepsis vitte, amely most már a magyar
alsóházban is kitört."
"Nem tartozunk Bánffy élesmetszésü politikai müvészetének bámulói közé, de még kevésbbé
tudunk felmelegedni a simulékony Apponyiék, ki
ugy látszik, hogy jelszavául a " L ' é t a t c'est
moi"-t választotta. Ha közelebbröl nézzük a dolgot, az egész magyarországi szörnyü háboruság
nem egyéb, mint párbaj a hatalomért Bánffy és
Apponyi között. A jelenlegi harcz látszólagos
ürügye Bánffy korrupt választási politikája. De
nagyon furcsa, hogy a magyar ellenzéket csak
most lepik meg holmi erkölcsi lelkiismeretfurdalások, holott közel két évig a legnagyobb lelki
nyugalommal nézte, hogy a bünök mint avulnak
el. Vajjon, ha az ellenzék kezét szivére teszi, állithatja-e, hogy minden mandátuma tiszta? Hogyha
Apponyi grófot tényleg az ügy erkölcsi oldala érdekli, tovább kellene mennie, s nem egy személy,
hanem az egész rendszer ellen fordulnia. A minö
módon szerezte meg Bánffy a többséget, ugy szerezték meg elödei is és ugy fogják utódai is megszerezni, magát Apponyit sem véve ki."

Kényes thémák.
(Az országgyülésböl.)

Két kényes théma egy napon — és
semmi vihar. Nem lehet már eligazodni a
parlamenten. Az ember ugyanis azt hihette
volna, hogy amikor az elnök inditványt fog
tenni a deczember másodiki dátum dolgában,
azonfelül pedig a mentelmi bizottság is be
fogja terjeszteni jelentését a Rakovszky István
esetéröl: az ellenzék ugyan meg fogja magát
eröltetni. Hiszen sokkal kisebb dolgokból is
kihozza máskor a vihart. De egészen különös
ennek az ellenzéknek a psichologiája. Elöre
ismert thémákról, ha még olyan kényesek,
leveszi a kezét és vihart csak váratlanul szeret csinálni.
Volt tehát beszéd elég, de vihar semmi.
S a két kényes thémából négy órán keresztül
mindössze annyit tudott kisajtolni az ellenzék,
hogy a deczemberi jubileum dolgában holnap
és valószinüleg holnapután is lesz egy-egy
Az elvált házasfelek most osztozkodnak a
butoron. Champaliert, mint már mondtuk, elfogja
a mélabu és egy gyors elhatározással Léonienek
azt az ajánlatot teszi, hogy a történtekre boritson
fátyolt és maradjanak ketten együtt.
— De hisz ön már el is adta a házat t —
mondja. Léonie.
Az eladási szerzödést még nem irtam
alá, csak a szavamat adtam a vevönek; az adott
szót pedig mindig vissza lehet venni.
Ámde Léonie asszony hajthatatlan. Söt kijelenti Champaliernek, hogy gyülöli, hogy soha
nem is szerette. Szive egy Adolphe nevü fiatal urhoz vonzódik, akinek udvarlását mint tisztességes
asszony nem fogadta ugyan el, de aki iránt lelke
mélyén igaz szerelmet táplált. E rejtett vonzalma
miatt sürgette is a válást és most semmi sem akadályozhatja meg öt abban, hogy Adolphe ur felesége legyen. Adolphe hazatér külföldröl és megdöbbenve hallja, hogy Léonie elvált férjétöl. Erre
az eshetöségre valóban nem számitott. Mikor annak
idején udvarolt Léonienak, ez igy szólott hozzá;
- Menjen el, utazzék el; bizonyitsa be ezzel
is, hogy szeret !
Adolphe erre körutazási jegyet váltott Tunisig és barangolt százféle helyen. Hazautaztában
érintette Avignont. Ott beleszeretett Gibouleaunak, a
fogadósnak a leányába és ma Gibouleau Juliette a
menyasszonya. Mindezt pedig nyiltan és öszintén
elmondja Léonienak.
Léonie kétségbe van esve.
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névszerinti szavazás, a Rakovszky István mentelmi ügyét pedig szombaton már tiz órakor fogják tárgyalni és nem tizenkettökor,
ahogy kezdetben inditványozták. Ez az egész.
Különben pedig a mai ülés, a kényes thémák
daczára meglehetösen unalmas volt. De talán holnap zajosabban megy, ugy suttogták a
balfolyosón . . .
A képviselöház ülése.
Tiz óra után Szilágyi Dezsö megnyitja az
ülést. A képviselök mindjárt kezdetben nagy számmal sereglenek a tanácsterembe, ahol érdekes bejelentések igérkeznek.
(A császár-jubileum.)

Az elnök bemutatja a miniszterelnök átiratát, hogy deczember másodikán a budavári Mátyás-templomban ünnepi Te Deum lesz, amelyre a
képviselöház tagjai is meghivatnak. (Zaj a szélsöbalon. Egy hang: "Megy, aki akar!") Ezzel a bejelentéssel kapcsolatban propozicziót óhajtok tenni
a t. Háznak. Inditványozom, hogy a Ház deczember másodikán ne tartson ülést s iktassa jegyzökönyvbe örömét afölött, hogy ö felsége ötven esztendös uralkodásának ünnepét ülheti. (Elénk helyeslés jobbfelöl.)
Kossuth Ferencz nem látja be, miféle kötelességei lehetnek a magyar embernek az osztrák
császárra nézve. A deczember másodika oly alkalom, amelyre csak fájdalommal és szégyennel emlékezhetünk vissza. Nem jó erre emlékeztetni a
magyart; nem jó a magyar sziveket a Hentzi-féle
ügyekkel zaklatni. Kivánja, hogy a Ház térjen az
inditvány fölött napirendre. (Helyeslés balfelöl.)
Szalay Károly: A házszabályokhoz szólok.
Minden inditvány a házszabályok 148. §-a szerint,
kinyomatandó, szétosztandó és csak azután tüzhetö napirendre.
Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök : Közjogunkban sérelem nem történik, amikor örömünket
és hálánkat fejezzük ki afölött, hogy a felséges
jó urunk nemzetei szeretetében és tiszteletében
hosszu életet élt. Ezért illö is, helyes is, érzelmeinknek is megfelel, ha az elnöki elöterjesztést
elfogadjuk. (Helyeslés jobbfelöl.) Ajánlom is. (Viharos ellenmondás a szélsöbalon.)
Lákatos Miklós: Az akasztófakötelet nem fogjuk csókolni. (Nagy zaj.)
Az elnök: Amikor a felséges urat neve
napján vagy születése napján üdvözöltük, mindig
egyszerü elnöki elöterjesztésre tettük ezt. Ez történt most is, ami a szokásnak meg is felel. (Helyeslés.)
— Oh, Adolphe, Adolphe, hogy tehette e z t !
— Hisz ön maga mondta akkor, hogy menjek el, utazzak e l ! Lássa, miért nem lett akkor a
kedvesem ? Miért nem, tértünk akkor mindjárt az
okos, józan utra ? . . .
Léonie el van keseredve, de látszólag lecsillapul és megismerkedik Gibouleauékkal, akik egy
délutánra átrándulnak Auteuilbe.
— Valóban gratulálhatok önöknek Adolphe
urhoz, mondja. Léonie. Juliette kisasszony, pompás férjet kap . . .
—

?

— Nos igen, nékem tudnom kell. Hisz a
kedvesem volt! . . .
Ez Léonie asszony boszuja. Az egész Gibouleau-család elhalványul. Mérgesen felugrik és
nyomban elhagyja Auteuilt. A házasságból nem
lesz semmi.
De ez Léonienak nem elég. Ő neki ujra a
férje kell és Jumard ügyvéd utján beadja a felebbezést az elsö biróság amaz itélete ellen, amely
(saját kérésére) kimondta a válást. Jumard ügyvéd
speczialista a válópörökben, csak az a gyöngéje,
hogy minden kliensnöjével — a lakásán tárgyal!
Ezt ö tiszteletdijnak nevezi és ha egy kliensnöje
azt mondja, hogy tisztességes asszony, akkor Jumard ügyvédnek az a megjegyzése ra, hogy nem
enged magából gunyt üzetni! Ő vitte keresztül
Léonie asszonynak is a válást, de a "tiszteletdijat"
nem kapta meg. Most, hogy Léonie fölhivja öt arra,

Olay Lajos csatlakozik a Kossuth inditványához és kéri a Házat,' hogy a tervezett jogtalan
és törvénytelen akcziótól tartsa vissza magát.
Endrey Gyula fájdalommal beszél a deczember másodiki fekete gyásznapról, amikor koronás
királyunkat akaratunk ellenére megfosztották trónjától és szétdarabolták országunkat. Ha önök föltépik e deczember másodikáról a fátyolt, vigyázzanak : föltépik október 6-áról és április 14-éröl is.
A legszerencsétlenebb gondolat deczember másodikán tanitani az ifjuságot dinasztikus hüségre.
Sima Ferencz azt fejtegeti, hogy a magyar
ember hüséggel csak koronás királya iránt tartozik, de ne kivánja a magyartól senki, hogy ünnepelje azt a napot, amely kezdete volt annak az akcziónak, amelyben a császár vérbe fojtotta a magyar
alkotmányos szabadságot . . .
Az elnök : Kérem a képviselö urat, sziveskedjék mértéket tartani. Azzal a tisztelettel és ragaszkodással kell nyilatkozni koronás királyunk
tényeiröl, amelyet alkotmányos viselkedésével tényleg kiérdemelt. (Helyeslés.)
Sima Ferencz: Históriát beszélek. E nap
emlékére, a bánatnak és kinnak emlékére, gyászfátyolt kellene kötni minden képviselönek a karjára
s vezekelni a templomban, hogy az Isten távolitson
el tölünk minden oly napot, aminö az 1848. deczember 2-iki nap volt. (Mozgás.)
Szalay Karoly most irásban terjeszti be az
elöbb hangoztatott inditványát az elnöki elöterjesztés kinyomatása iránt.
Madarász József emlékezteti a Házat, hogy
deczember hetedikén lesz ötven éve, amikor ö az
országgyülésen fölállott és az egész képviselöház
helyeslése mellett tiltakozott a deczemberi pátens
ellen, amelyet a két Ház összessége törvénytelennek nyilvánitott. Most, ötven év multán is érzi a
határozatnak zugását, amely hazaárulónak jelentette ki azt, aki a deczemberi pátensnek engedelmeskedik. Vajha ki lehetne törülni történetünkböl
a deczember másodiki gyásznapot! Ifjuságomtól a
köztársasági intézmény hive vagyok, de mert látom, hogy Európa keletén nem Magyarországnak
való ez intézmény elsö behozatala: óhajtanám tehát, hogy a nemzet szeretetben éljen törvényes
királyával, de ezt a szeretet megrontja a gyász és
fájdalom napjára való emlékeztelés. Látom én,
hogy napról-napra jobban sülyed a nemzet és a
képviselöház az alkotmányos szabadság nem becsülésében, de kétségbe nem esem, mert mennél
inkább bántják a magyart, annál hamarább érvényesiti egykori jogát az arány bullából s fegyvert
hogy az itéletet megfelebbezze, ujra emlékezteti
a fiatal asszonyt a honoráriumra, mert ö egyetlen egy szép ügyfelével szemben sem tagadta még,
hogy "utógondolatai" vannak . . .
A másodbiróság csakugyan föloldja az elsö
itéletet, és e szerint Champalier ur és Léonie aszszony törvény szerint ujra férj és feleség, De oh
jaj ! Champalier ur idöközben megnösült (épén az
elsö itélet alapján, amely visszaadta néki a szabadságot) és most egyszerre két felesége van.
Elvette pedig Juliettet, Adolphe ur volt
menyasszonyát.
Léonie épen a lakodalom napján érkezik
Avignonba és követeli, hogy Champalier ur tekintse öt nejének. Champalier azonban ridegen elutasitja.
Léoniet elkisérte férjéhez Jumard ügyvéd is
és most a második itéletért, amelyet neki kieszközölt, követeli a "tiszteletdijat." Léonie megtagadja.

— Ah, ön megtagadja? kiált föl Jumard.
Igy jár a szegény ügyvéd, ha nem kiván — e l ö l e g e t . Én azt hittem, hogy már most kiutalványozza nékem a tiszteletdijat, ha csak boszuból
is férje iránt, aki önt, ugyebár, durván elutasitotta? De önben nincs meg a nemes fölháborodás!
Ami a darabban ezután történik, azt lehetetlen elmondanunk. Mert tiszteljük olvasóink izlé-
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fog, mint én is fegyvert fognék, tekintet nélkül
agg koromra ! (Taps a szélsöbalon.)
Az elnök a vitát berekeszti.
Következnék a szavazás. Husznál több képviselö azonban névszerinti szavazást kér holnapra.
(Ez a szavazás csak a Szalay inditványa fölött
fog dönteni. Az elnöki inditványra: holnap külön
szavazást kérnek, nyilván — holnaputánra).
(A Rakovszky-ügy.)

Schmidt Gyula, a mentelmi bizottság elöadója.,
több mentelmi esetre vonatkozólag beterjeszti a
jelentését. Ezek közt az utolsó a Rakovszky-ügyében szóló.
Hentaller Lajos az elöadói székre lép s beterjeszti a maga külön véleményét.
Szentiványi Árpád erre az összes iratok fölolvasását kéri.
Perczel Béni fölolvassa az iratokat.
Szentiványi Árpád a fölolvasás megtörténte
után, a jelentések kinyomatására és szétosztására
vonatkozó inditványnyal szemben, a jelentések
közvetetlen tárgyalását kéri, mert rendkivüli esetröl
van szó. Fejtegeti, hogy a rendszer következése
az, amikor a rendörség a törvényre nem. ad semmit, ha ellenzéki képviselöröl van szó. A Schmidt
Gyula programjában mindig benne volt a tisztesség, hogyan eshetett meg, hogy a bizottsági ülésre
irott, elöre elkészitett jelentést vitt?
Bolgár Ferencz : Mondja a miniszterelnök
becsületszavára, hogy nem adott Schmidtnek utasitásokat !
Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök: Nem
sürgös ez a dolog, elég jó lesz, ha a többi mentelmi ügyekkel együtt tárgyalják azt e hét szombatján. (Helyeslés.)
Schmidt Gyula személyes kérdésben kijelenti,
hogy neki eredetileg más véleménye volt a bizottságban, mint aminö a bizottsági jelentésben kifejezésre jutott. De ö, mint elöadó, a többség véleményét volt kénytelen a jelentésbe foglalni. Az ö
eredeti, czeruzával élöre megirott véleménye azzal
volt összefüggésben, hogy Krecsányi kapitányt is
ki kell hallgatni s veleje az volt, hogy a belügyi
és igazságügyi miniszterek utasittassanak az ügy
megvizsgálására s arról való jelentéstételre. Az
ülést megelözöleg a kormány tagjaival nem beszélt,
s töle semmiféle utasitást sem kapott. (Helyeslés.)
Szentiványi Árpád szintén személyes kérdésben tudomásul veszi a Schmidt kijelentéséit.
Olay Lajos a mentelmi jog flagrans megsértését látja ez esetben, mert Krecsányi Rakovszky
letartóztatását elrendelte. Ezért az ügynek azonnal
való tárgyalását kéri.
sét. Aki kiváncsi rá, hozassa el német zug-antikváriusoktól azokat a könyveket, amelyeknek czime
"Esküvö után", vagy "Tanácsok egy fiatal asszonynak." Ami ezekben a könyvekben el van mondva,
azt a "Tekenösbéka" második és harmadik felvonásában ripök szemérmetlenséggel feszegetik teljes másfél órán keresztül. Még az emlitett antikváriusok: is azokat a könyveket ugy hirdetik, hogy
néhány hatosért elküldik bárkinek p o s t e r e s t a n t e , mert szégyenkezés nélkül nyiltan senki
sem vonja bele a sexuális kérdéseket szellemi
szórakozásainak körébe. A Vigszinház azonban
nem poste restante és nem zárt levélben üzeni
meg a szinházlátogató közönségnek a "Tekenösbéka" folytatását.
De végezzünk röviden a hátralevö eseményekkel. A másodbiróság itélete következtében
Champalier és Léonie ujra házastársak és ennék
folytán a Juliette-tel kötött házasság érvénytelen.
Szerencsére Juliette esküvö után, mikor visszavonul szobájába, valami altató szert iszik. Ő ugyan
azt hiszi, hogy erösitö szesz, de az üvegcsébe két
vidéki "Spassmacher" titokban altató italt öntött,
hogy ettöl Juliette elaludjon és a fiatal férj boszankodjék. Juliette tehát háboritatlanul keresztülalussza
az éjszakát, aminek hiteles megállapitása végett a
darabban hosszu bizonyitási eljárás folyik.
Juliette még mindig szereti Adolpheot (hisz
Champalierhez nem szivesen ment nöül) és miután
frigye ugyis érvénytelen és Adolphe-nak semmi
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Pichler Gyözö is a sürgös tárgyalás mellett
argumentált.
Kubinyi Géza azt mondja, hogy az ügy tapintatos és tárgyilagos megitélése szempontjából
is helyesnek tartaná, ha szombatra halasztanák a
tárgyalást.
Gróf Apponyi Albert kifejti, hogy a halasztás
által nem járna el a Ház a házszabályok 124. §-a
szerint, mert a Rakovszkyn esett sérelem a Ház
dignitását is durván megtámadja; hiszen annál már
alig képzelhetö nagyobb mentelmi sérelem, mint a
mikor a rendörség a képviselöt, annak tudatában,
hogy képviselövel teszi, "nekem ez mindegy" jelszóval, megakadályozza a Házba jövetelben. Ezért
a jelentés sürgös tárgyalását kéri. (Helyeslés).
Gajáry Ödön nem lát flagrans sértést, mert
a tényleges letartóztatás nem történt meg, ezért
nem szükséges a sürgös tárgyalás.
Buzáth Ferencz ellenkezö véleményen van, s
hirdeti, hogy a rendörséget a kormány utasitotta
a Rakovszkyval való elbánásra.
Szalay Károly a rendkivüli sürgösséget azzal
okadatolja, hogy a Ház a sürgösség mellett foglalt állást már akkor, amikor a három nap alatt
való jelentéstételt elhatározta, módositást ajánl a
miniszterelnök inditványához, mely szerint a Rakovszky-féle ügyet szombaton déli 12 óra elötti
idöre, a többi mentelmi ügyet megelözöleg, tüzzék
tárgyalásra.
Sághi Gyula a sürgösség mellett argumentál
Thaly Kálmán csodálkozik azon, hogy Krecsányit még föl nem függesztették.
Major Ferencz és Asbóth János kivánják
még a sürgös tárgyalást.
Az elnök a vitát berekeszti s fölteszi a
kérdést.
Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök kijelenti,
hogy hozzájárni Szalay Károly módositásához s
nincs ellene kifogása, hogy Rakovszky ügyét szombaton már az ülés elején kezdjék tárgyalni.
Husznál több képviselö névszerinti szavazást
kér a Szentiványi Árpád sürgösségi inditványára.
A szavazás eredménye az," hogy a Ház 82
szótöbbséggel mellözi a sürgösséget, ellenben elfogadja a miniszterelnök inditványát Szalay Károly
módositásával.
(Személyes kérdés.)
Az ülés végén Mezei Mór személyes kérdésben reflektál Ivánka Oszkárnak arra a tegnapi közbeszólására, mely szerint ö, a szónok,
proviziónista . . .
Bartha Miklós : A Kompaszból tudjuk.
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Mezei Mór: Harmincznégy év óta ügyvéd
vagyok, proviziót soha nem fogadtam el. Ivánkát
kéri : ha tud róla valamely provizionális ügyet,
hozza elö s legyen becsületbirája abban : tett-e
ö valaha olyat, ami a becsülettel nem egyezik
meg. (Zajos tetszés.)
Holnap folytatják a vitát.
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elfogott levele is, amelyben az ezredes a többi
között igy nyilatkozik a Dreyfus-ügyröl:
"Az a Schwarzkoppen és az a Panizzardi igazán nagyszerü dolgokat müvelnek
a Dreyfus-ügyben. Ha az ember csak rájuk
hallgat, igazán azt kell hinnie, hogy Ök a
franczia Vezérkar valamennyi titkát ismerik.
Elvégre is ez a két ember a Dreyfus-ügyröl
többet nem tud, mint amennyit akármelyik
intelligens ember megtudhatott."
Hogy vajjon ez a levél tényleg benn
van-e a titkos iratcsomóban a német császár
levelei mellett, de kérdés, illetékes helyröl
szerzett informácziónk alapján az az egy bizonyos, hogy Schneider ezredes azt a levelet,
vagy ahhoz hasonló tartalmu levelet n e m i r t .

A Reichsrathból. Az osztrák képviselöház mai
ülésén a miniszterelnök válasza a Hohenburgerféle interpelláczióra, a csehek követeléseire vonatkozólag elmaradt. Gróf Thun miniszterelnök Jávorszky és Engel interpelláczióira válaszolt a cseh és
lengyel munkásoknak Poroszországból történt kiutasitására vonatkozólag. Gróf Thun kijelentette, hogy (N. Fr. Pr.)
Poroszországban tagadhatatlan élességgel alkalPáris, november 29.
mazzák a kiutasitási eljárást, de kiemelte egyuttal
D u p u y és F r e y c i n e t tegnapi nyilatazt is, hogy flagráns megsértése a népjógi élvekkozatai megnyugtatták a kamarát. A szenátusban
nek vagy specziális szerzödésszerü jogoknak, nem
azonban ma ismét szóba került a Picquart-ügy. A
történt Beszéde végén arról biztositotta a Házát
franczia közvélemény semmikép sem akar belehogy adandó esetben a recziproczitás elve szerint
nyugodni abba, hogy Picquart ügyében a hadifog eljárni Az ülés további folyamán a Japánnal
törvényszék Dreyfus-ügyének végleges elintézése
kötött kereskedelmi szerzödést fogadta el a Ház.
elött itéljen.
Ferjancic alelnök azt inditványozza, hogy a legEbben a kérdésben interpellált ma a szenáközelebbi ülést kedden tartsák. Kaiser tiltakozik
tusban
Monis szenátor.
ez ellen, mert a házszabályok szerint a rosszáló
Rövid
beszédének minden mondata meggyözö
bizottságnak huszonnégy óra alatt jelentést kell
igazságot
tartalmazott.
tennie.
Elsö sorban utalt arra, hogy mily nagy
Hosszasabb izgatott vita után, amelynek soanyagi és erkölcsi károkat okozott a Dreyfus-ügy
rán a baloldal szónokai az elnökség inditványa
Francziaországnak.
ellen tiltakoztak, a Ház elvetette Prochaskának azt
Az ország köszönettel tartozik annak, aki
az inditványát, hogy holnap ülést tartsanak s elezektöl
a bajoktól meg akarta menteni és ez az
határozta, hogy a legközelebbi ülés kedden, deember
egy
régi hü republikánus : B r i s s o n .
czember 6-án lesz. A képviselöház mai ülése után
(Élénk:
éljenzés
és taps.)
a Ház kilencz osztálya összeült, hogy egy-egy taAz ügynek birói utra terelése a leghelyesebb
got válasszon a rosszaló bizottságba. Minthogy két
osztály határozatképtelen volt, a rosszaló bizottság dolog volt, amit cselekedni lehetett. Csakhogy a
nem alakulhatott meg. A két osztály még a hét Picquart-per meginditása következtében olyan köfolyamán megválasztja a bizottságba kiküldendö rülmények jöttek létre, amelyek égy csöppet sem
alkalmasak arra, hogy az általános izgalmat letagjait.
csillapitsák. Az a rendelkezés, amely Picquart-t a
haditörvényszék elé utasitja, általános megütközést
A Dreyfus-pör reviziója.
kéltéit. A dolog azt a látszatot keltette, hogy a
Páris, november 29.
katonai és polgári törvénykezés egymással szembe
Mindeddig egy szó sem esett arról, hogy az akar szállani. Ebböl nagyobb összeütközés állhat
osztrák-magyar monarchia diplomácziája bele élö a két biróság közt. Feltétlenül szükséges, hogy
volna keverve a Dreyfus-ügybe. Ez, ugy látszik, a Picquart elleni tárgyalást e l h a l a s s z á k .
bántotta a franczia naczionalista sajtót, amely- Mert ugyan mi fog történni akkor, ha a semmitönek lapjaiban ma a következö hir jelent még,: szék Dreyfust felmenti és Esterházyt bünösnek
mondja ki és a hadi törvényszék ezalatt Picquart-t
A titkos iratcsomóban van Schneider ez- e l i t é l i ? Akkor nem maradhat egyéb hátra, mint
redes osztrák-magyar katonai attachénak egy a P i c q u a r t - p ö r r e v i z i ó j a .

Aztán Monis a kormányhoz fordult azzal a
nyát a szokásos anyai tanácsokkal?" a f ö l d - kérdéssel, hogy mi lesz akkor, ha a semmitöszék
s z i n t e n
s z á m o s
uri
h ö l g y a Picquart-ügy aktáit beköveteli, mit fog tenni a
f ö l k e l t é s e 1 t á v o z o t t . E példát kormány avégböl, hogy esetleges konfliktusokat elmég több jóizlésü nö követte, amikor a férj nyilt kerüljön. A szónok közelebbi felvilágositást vár a
szinen elkezd vetközni.
miniszterelnöktöl.
Innentöl kezdve kitört és állandó lett a
Erre a felszólitásra felkelt a miniszterelnök
pisszegö közönségnek és a szinház hivatalos ne- és felolvasta a tegnapi kamarai beszédét és hozzá
vetöinek küzdelme és a függöny legördültével is tette még a következöket:
elutasitó pisszegés hangzott.
— Hát lehet-e ennél világosabban beszélni ?
Kétségtelen, hogy ennek a darabnak a Hiszen mi is panaszkodunk amiatt, hogy ez az
A darabot Fái J. Béla pompásan forditotta. muzsája maga V e n u s v u 1 g i v a g a volt és ügy sokat ártott ugy anyagilag, mint erkölcsileg
A szereplök közül elsö sorban Góthot kell kétségtelen az is, hogy a Vigszinház, midön e da- az országnak. Jelenleg azonban a biróságok fogemlitenünk, aki Champalier-t játszotta. Ez a fiatal rabot elöadta, m e g s é r t e t t e azt a v e n - lalkoznak az Ügygyel és ök fogják a megoldást
szinész rendkivül nagyot haladt; ma ö vitte az d é g j o g o t , amelylyel egy uri közönségnek tar- keresni. A semmitöszék követelheti a Picquart-ügy
egész darabot és pedig briliánsul. Lánczy Ilka tozik. A háziur, aki vendégeket hiv szalonjába, ezzel aktáit. És meg i s f o g j a k a p n i . Hiszen ez
(Léonie) az ö finom lényével sokat enyhitett a da- kötelezettséget vállal, hogy vendégei ott durva inzul- az igazi elismerése a semmitöszék hatalmának,
rab brutális hatásán. Ugyanezt el nem mondhatjuk tusoknak nem lesznek kitéve. Uri nö (akár leány, akár nem pedig az, na kijelenteném, hogy ebben az
Varsányi Irénröl (Juliette), aki kissé fanyar és a s s z o n y ) nem hallgathatja végig a "Tekenösbéka" esetben igy fogok eljárni, a másikban amugy. Nincs
hétköznapi. Jumard epizódszerepében is kitünö He- második és harmadik felvonását, amelynek minden szükség arra, hogy kommentárt irjunk egy olyan
gedüs, nagyon jók Nikó Lina és Tapolczai, és igen mondata egy jóizlésü czenzor kék irónja után kiált.
törvényhez, amely egymagában is elég világosan
De azért a "Tekenösbéká"-t is meg fogják nézni kijelöli a semmitöszék jogait.
elmés Pécsi Paula. Az összjáték mintaszerü.
A szenátus elözöleg Constansnak azt az inA közönség az elsö felvonás alatt vidám han- azok az urak, akik szeretik az éjjeli lebujok tárgulatban volt. A második felvonás alatt azonban a salgási thémáit és azok a nök, akiknek - mint a ditványát tárgyalta, hogy a katonai pörökben töröljék
el a t i t k o s v i z s g á l a t o t .
felháborodás a darab trágárságai miatt nöttön-nött. darabban mondják — bizonyos "bibi"-jök van.
Minden esetre várjuk még a következö estéAz elöadó azonnali szavazást kér.
A szomszédok sugdostak egymásnak és megjegyzéseik egyre hangosabbak és egyre sürübbek lettek. ket és várjuk meg azt, hogy akadnak-e majd nök,
Marcére módositó inditványt tesz, amelyben
akik ebbe a darabba el fognak menni? Jósolni a titkos vizsgálat föntartását kivánja olyan pörök— Ez botrány!
nem merek. Mert itt, kérem, két eset lehetséges. ben, amelyek az állam biztonságát érintik. Beszéde
— Ez a Folies Caprice-ba való !
Vágy
a darab bukik el, vagy a nök buktak el.
során üdvözli Freycinet hadügyminisztert a kamara
Mikor a szinpadon esküvö után a fiatal férj
tegnapi ülésén tanusitott magatartásáért.
azt kérdi anyósától, hogy : "Ellátta-e ön a láDr. Molnár Géza.

oka sincs arra, hogy Juliette-et a történtek (helyesebben a meg nem történtek után) ne vegye el feleségül, a fiatalok egybe is kelnek, Champalier kibékül nejével, és végfii Jumard ügyvéd az ö nagyfoku izgatottságát, amiért Léonie asszony megtagadja
töle a "tiszteletdijat", egy paraszt szolgálólány
segitségével csillapitja.
Ez az izlés diadala ! mondaná egy Mauthner
Ödön-féle tök.

ORSZÁGOS HIRLAP

Szerda, november 30.
Constans ellenzi Marcére módositványát és
azt mondja, hogy az inditvány nem rejt semmi
veszedelmet magában és semmikép sem érinti a
folyamatban levö ügyeket.
A szenátus erre M a r c é r e m ó d o s i t ványát elvetette.
Páris, november 29.
A semmitöszék ma ujra kihallgatta Picquart-t.
Mintegy 300 fiatal ember ma az orvosi
egyelem bejárata elött tüntetett és ezt kiáltotta :
— Éljen Picquart!
A rendörség szétoszlatta a tüntetöket.
Páris, november 29.
A Rue Bac-ban tegnap este tartott gyülésen, amelyen fökép diákok és tanárok voltak jelen, a többi között Duclaux, Anatole France akadémikus és Reclus beszéltek. Anatole France elitélöleg nyilatkozott Zurlinden ama döntéséröl,
amelynek értelmében Picquart ezredest haditörvényszék elé állitják s fölszólitotta a jelenlevöket,
hogy addig folytassák az agitácziót, mig Picquart-t
szabadon nem bocsátják. A gyülés olyan határozati javaslatot fogadott el, amelyben tiltakozik
Picquart-nak, a revizió kezdöjének üldözése ellen
s azután meglehetös csöndesen szétoszlott.
Páris, november 29.
A "Figaro" jelentése szerint a semmitöszék m a k é r n i f o g j a a P i c q u a r t ü g y r e v o n a t k o z ó i r a t o k közlését.
Az "Intransigeant" határozottan jelenti,
hogy a Picquart fölött törvényt ülö haditörvényszék tagjait már összehivták.
A "Journal"-nak azt táviratozzák Brüsselböl, hogy Walsin-Esterházy tegnap Rotterdamban egy Amerikába menö hajóra szállt.
A "Figaro" egyik szerkesztöje beszélgetett Dupuy miniszterelnökkel, aki állitólag a
következöket mondta:
— Huszonnyolcz év óta látjuk a h a d sereg és a demokráczia antagon i z m u s á t . A hadsereg és a demokráczia
egymás mellett élnek, noha egészen ellenkezö
elveken alapulnak. A h a d s e r e g h a g y o mányainak föntartása
fenyegetése a szabadságnak,
de a haza
biztosságáról való gondoskodás mégis a legszentebb föladat. Mindazáltal bizik Dupuy az
ország életképességében, amely ebböl a viharból is gyöztesen fog kikerülni, mint a többi
már kiállott válságból.
Páris, november 29.
Az "Aurore" szerint a semmitöszék Bertulus vizsgálóbirót legközelebb saját kivánságára kihallgatja, mert Bertulus meg akarja mondani, hol van Walsin-Esterházynak az a levele,
amelyböl kitünik, hogy k ö z t e és H e n r y
k ö z ö t t pénzügyi
összeköttetés
v o l t , amit Henry mindig tagadott.
Páris, november 29.
A liberális sajtó meg van elégedve a tegnapi kamaraülés eredményével, mert a kormány
nyilatkozatával elismerte a semmitöszék szuverén
intézését és hajlandónak nyilatkozott arra, hogy a
semmitöszék döntésének alávesse magát. Reményük, hogy a semmitöszék elkéri a Picquart-ügyre
vonatkozó iratokat.
London, november 29.
Az ujságok vezérczikkben foglalkoznak a
franczia kamara tegnapi ülésével és remélik, hogy
még a hadbirósági tárgyalás megtartása esetében
is föl fogják menteni Picquart-t. A Times a következöket irja : Ha a franczia véleményben beállott
fordulat ebben az irányban tovább halad, akkor
azok az emberek, a kik Picquart-t üldözik, kénytelenek lesznek az offenzivából a defenzivába átmenni. A "Daily Chronicle" a következökröl értesül : Dupuy néhány nap óta nyomást gyakorol
Zurlinden tábornokra, hogy a d j a b e l e m o n d á s á t . Dupuy tegnapelött négyszer hivatta magához Zurlinden tábornokot.

TÁVIRATOK.
Az olasz kamara ülése.
Róma, november 29. A kamara mai ülésén
Fantini képviselö kérdést tett Santorelli olasz laptudósitónak október 26-án Jaffában történt letartóztatása tárgyában.
Canevaro külügyminiszter azt válaszolta, hogy
Santorelli, aki a kellö igazoló iratokkal el volt
látva, a német császári párt akarta utjában követni. De a török rendörség Santorellit anarchistának vélte és a kapituláció biztositotta szabadalom
ellenére letartóztatta, anélkül, hogy az olasz konzulátus közbenjárását kérte volna. Az olasz nagykövet felszólalást tett a portánál, amely megigérte
Santorelli szabadonbocsátását. Minthogy ezt az
igéretet nem váltották be mindjárt, az olasz nagy
követ erélyesen tiltakozott Santorelli fogvatartása
ellen, mire Santorellit e hónap tizenegyedikén szabadon bocsátották. Az olasz kormány
föntartja
magának, hogy a részletek teljes ismerete után
teljes elégtételt szerezzen, amire kétségkivül
joga Tan.

Kréta.

Köln, november 29. A "Kölnische Zeitung"nak jelentik Konstantinápolyból: A négy nagyhatalom bizonyos föltételekkel nevezte ki György görög herczeget krétai föbiztossá. Elsö sorban el kell
ismernie a herczegnek a szultán szuverénitását,
amelynek jeléül egy eröditett helységben meghagyják a török lobogót. Össze kell hivnia továbbá a
nemzetgyülést a felekezetek szabadságát biztositó
alkotmány kidolgozására. Az elnök küldetése csak
három évre szól. A hatalmak részéröl elölegezett
négy milliót a közigazgatás és a csendörség szervezésére kell forditani.

Konstantinápoly, november 29. Hire jár,
Hogy az orosz czár a szultánnak arra a
táviratára, amelyet hozzá Kréta kormányzatának György herczegre való átruházása tárgyában intézett, közvetett uton sajnálata kifejezésével tagadólag válaszolt. Amint Krétából jelentik, a tengernagyok tanácsa azt
ajánlotta, hogy a török lobogó a szultán szuverénitása jeléül csak Szudában maradjon
meg a négy nagyhatalom lobogója mellett.
Skrydlov orosz tengernagy megtagadta a tengernagyi tanács legutóbbi itéleteinek aláirását
és kijelentette, hogy ez György herczegnek
a joga, aki különben is nemsokára a szigetre
érkezik.
Bismarck könyve.
Stuttgart, november 29. Bismarck "Gondolatai és visszaemlékezései" egyidejüleg jelennek meg az angol, franczia, német, osztrák
és északamerikai könyvpiaczon. A mü svéd és
spanyol nyelven is megjelenik.
A spanyol-amerikai békekötés.
Washington, november 29.: Minthogy Spanyolország az amerikaiak békeföltétéleit elfogadta,
intézkedéseket tesznek h a r m i n c z - n e g y v e n e z e r e m b e r e l b o c s á t á s á r a . A Filippini
szigeteken lévö haderö számát most nem szállitják le.

Madrid, november 29. A lapok gyásznapnak nevezik a tegnapi napot. Legnagyobb
részük elismeri, hogy a kormánynak ugy kellett cselekednie, ahogy cselekedett. A republikánus sajtó azonban hevesen támadja a kormányt és az amerikaiakat.
A gyülekezési jog Szerbiában.
Belgrád, november 29. A szkupstina egyhangulag elfogadta az egyesülési és gyülekezési jogról
szóló törvény módositását. Az uj törvény szerint
nyilvános gyülések csak a fövárosban és a kerületi székhelyen tarthatók. A politikai egyesületeknek alapszabályokkal kell birniok, amelyeknek
jóváhagyása a belügyminiszter hatáskörébe tartozik. Hivatalnokok, tanitók és lelkészek nem vehetnek részt egyesületekben és gyüléseken. Felségsértés miatt elitélt személyek nem lehetnek politikai
egyesületek
tagjai.

Budapest, 1898. — 5. oldal.
Az üdülö Bourgeois.
Páris, november 29. Ma este Bécsbe érkezik Bourgeois és öt napig marad az osztrák
fövárosban. Innen Konstantinápolyba utazik a
volt miniszterelnök.
Deczember elsején uj elöfizetést nyitunk lapunkra :
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Kérjük azokat a vidéki elöfizetöinket, kiknek
elöfizetése november végével lejár, hogy a megujitásról
idejekorán
gondoskodni
sziveskedjenek, 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 ingyen és bérmentve küldjük meg most folyó nagyhatásu

Szerelem nélkül

czimü regényünk eddig megjelent folytatásait.
Mutatványszámokat készségesen küldünk mindazoknak, kik ez iránt hozzánk fordulnak.
•

Egyben értesitjük a tisztelt hölgyközönséget,
hogy az "Országos Hirlap"-nak ezentul divatlapja
is lesz, mely
"FRANCZIA DlVATLAP"
czimen jelenik meg havonkint kétszer.
Szolgálatot vélünk tenni lapunk hölgyközönségének azzal, hogy az e l k é p z e l h e t ö l e g olcsóbb
áron olyan divatujság megszerzését
tesszük nekik lehetövé, amely minden magyar nyelven 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, Párisban készült szines képekben mutatja be mindazt,
amit a jó izlés és elegánczia a divat terén produkál . A "Franczia Divatlap "-hoz minden hónapban
egy e r e d e t i nagyságu,
legutolsó
divatu
szabásmintát
csatolunk,
ami olyan ujitás, mely kétségtelenül a hölgyközönség legnagyobb megelégedésével fog találkozni,
mert ez által hölgyeinket esetleg nagy gondtól és
munkától kiméljük meg.
A "Franczia Divatlap"-ot W o h l
Janka
kedvelt irónönk szerkeszti, nagy gondot helyezve a
s z é p i r o d a l m i r é s z r e is.
A "Franczia Divatlap" elöfizetési ára kizárólag az "Országos Hiriap" elöfizetöinek
Egy évre
Fél évre
Negyed évre

3 forint,
1 frt 5 0 kr.,
75 kr.

Mutatványszámokat ujévig Ingyen küldünk mindenkinek, aki az 1899. január 1-töl számitandó elöfizetési dijat már most küldi be hozzánk.

A kiadóhivatal.

HIREK.

Lapunk mai száma 16 oldal.
— A császári jubileum. Ő felsége ötvenéves uralkodói jubileumának megünneplésére
ugyszólván egész Európa készülödik. Ujabban
Portland herczeg érkezését jelentették be
Bécsben. A herczeg az angol királynét fogja
képviselni a szent István-templomban tartandó
hálaadó istentiszteleten. Berlinben, az I. Vilmos császár emlékére épitett templomban, zenés ünnepélyt rendeznek a császári jubileum
alkalmából. Az osztrák vasutügyi miniszter pedig elrendelte, hogy deczember másodikát, a
vasuti üzleti szabályzatnak megfelelöen, meg
kell ünnepelni.
— Mária Terézia emléke. Ma száz esztendeje, hogy Mária Terézia királynö meghalt. A Tudományegyetem, amelynek ö volt második alapitója,
az egyetemi templomban fényes gyászmisével ünnepelte meg ezt az évfordulót. A templom közepén
diszes ravatal állott, a koporsó mellett pedig az
egyetemi és királyi jelvények voltak egy biborvánkoson elhelyezve. A feketével bevont elsö padsor-

6. oldal. — Budapest, 1898.
ban dr. Mihálkovics Géza egyetemi rektor, Breznay
Béla, Nagy Ferencz, Fröhlich Izidor dékánok és az
egyetem tanári kara foglaltak helyet. A többi padsorokat az egyetem ifjusága és személyzete töltötte
meg. A gyászmisét, melyen a templomi zenekar a
Linzbauer-féle rekviemet adta elö, dr. Várossy
Gyula pápai prelátus mondta, Krizsán Mihály pápai kamarás, Párt Iván prefektus és számos növendékpap segédletével.
— A király uj vadászterülete. A gödöllöi
vadászterületet ö felsége kivánságára tetemesen
megnagyobbitották. A váczi püspök tulajdonában
levö, Gödöllö mellett fekvö Szent-Jakab pusztával
és környékével. Az uj terület gyönge termöföld,
de sürü erdeiben rengeteg sok a nemes vad.
— Kitüntetett képviselö. A hivatalos lap
Mai száma közli, hogy a király Simó Lajos országgyülési képviselönek, az egyház és a közügyek
terén szerzett érdemei elismeréseül, a harmadosztályu vaskorona-rendet dijmentesen adományozta.
— Beteg föherczeg. Károly István föherczegnek, mint nekünk Polából telegrafálják, genyes
torokgyuladása támadt. A baj nem veszélyes. A
föherczeg saját kivánságára consiliumra hivták dr.
Braun Mihályt Triesztböl.
— Föherczegnök ajándéka. Stefánia özvegy
trónörökösné és leánya, Erzsébet föherczegnö, ritka
szép kitüntetésben részesitették Cziklay Lajos
ujságiró-társunkat. Ugyanis a kispesti Rudolf fogadalmi-templom javára kiadott "Rudolf-Emlékalbom" szerkesztése körül kifejtett buzgóságának
elismeréseül nagybecsü
arany
kézelögombokat
küldtek neki, melynek egyikén az özvegy trónörökösné, másikán pedig a trónörökös árvája nevének kezdöbetüje és felettük a föherczegi koronák
vannak gyémántból kirakva. Az ajándék a következö levél kiséretében érkezett a megtisztelt szerkesztöhöz :
Ő császári és királyi fensége, Stefánia föherczegnö özvegy trónörökösné, legkegyelmesebb köszönettel fogadta a kispesti Rudolf fogadalmi-templom
javára kiadott szép kiállitásu és szerfelett érdekes diszalbumnak az ö és fenséges leánya, Erzsébet föherczegnö részére küldött két példányt s engem
megbizni méltóztatott, hogy Nagyságodnak az idecsatolt névjegyes manchetta-gombokat küldjem
legkegyelmesebb elismerésének látható jeléül az
ön eredményes fáradozásáért, melyet az Istennek
tetszö, ö császári és királyi fensége, a néhai Rudolf föherczeg-trónörokös emlékének szentelt vállalat körül kifejtett. Őrülök, hogy Nagyságoddal
ezt közölhetem. Laxenburg, 1898. november 26.
Ő császári és királyi fenségének föudvarmestere,
gróf Choloniewski s. k.
— Ujságirók vacsorája. A Budapesti Ujságirók Egyesülete a téli idényben jövö vasárnap, deczember negyedikén, este tartja elsö társasvacsoráját az egyesület helyiségében, Károly-körut negyedik szám alatt, melyre az egyesület tagjai ez
uton is meghivatnak. A jegyek deczember harmadikáig bezárólag az egyesület helyiségében válthatók meg.
— Az öreg honvédjak haza. Az öreg honvédek házát, mely a külsö-soroksári-ut 62. szám alatt
van, báró Fejérváry honvédelmi miniszter rendeletére renoválni fogják. Az összes helyiségeket ujra
festik s a külsö falakat is bemeszelik. A honvédek
hát nem panaszkodhatnak, hogy senki sem gondol
velük.
— Rehabilitált ügyvéd. Debreczeni tudositónk
irja: 1895-ben április 19-én történt, hogy a dolnatuzlai államügyészség távirati megkeresésére a debreczeni rendör fökapitányság dr. Harsányi Albert
breckai ügyvédet Hajdu-Dorogon, — ahol rokonai
körében idözött, — csendörökkel letartóztatta s a
debreczeni királyi ügyészség fogházába kisérlette.
E szenzácziós letartóztatás bejárta akkor az összes
hirlapokat. Dr. Harsányi Albertet egy boszniai lakos sörgyári üzlettársa, Kállai és neje azzal vádolták, hogy a kezelésére bizott tetemes összeg
egy részét eltulajdonitotta. Erre a vádra a breckai
biróság Harsányit 1895. május 1-ére maga elé
idézte, de a tuzlai ügyészség, a megjelenést se
várva, a vádlottat elfogatta, ugy, hogy az a birói
idézést már csak a fogházban vehette kézhez. — A csaknem négy esztendei hercze-hur-
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czának ez a tény volt a magva. Ettöl nött, szaporodott, terjedt az igazságtalanságok erdeje. Harsányi széleskörü és nagytekintélyü irodájának vezetése mellett még több török és bosnyák uradalom, nagy birtokok jurium és bonorum direktora
is volt, mely tisztségéböl kifolyó kötelezettségei
teljesitésében — letartóztatása miatt
- akadályozva lett s a birtokok tulajdonosait az ügyvéd
ellen folyamatba tett bünpör megrémitette. —
Az ügyek f e l h a l m o z ó d t a k
összekus z á l ó d t a k . A tolmácsok, a forditók, a biróság egymásközt vitára keltek, ugy, hogy az igy
összegabalyodott ügyben magának a vádlott Harsányinak is csak akkor sikerült kivezetö szálakat
adni a vizsgálat kutató kezeibe, midön mintaszerüen vezetett ügyvédi irodája könyveit, okmányait, leveleit önvédelmére rendelkezésére bocsátották, mely okmányokkal az ellene emelt vádak alól
egyenkint szedegette fel a megdönthetetlennek mutatkozó alapokat. És erre a magyar igazságügyi minisztérium által czélszerüségi szempontból delegált
zombori törvényszék, a bünvizsgálatot Harsányi
ellen, mint teljesen alapnélkülit beszüntette s ezzel
a sokat hányt-vetett embert, kit e hosszura
nyuló vizsgálat a családi élet
boldogságától is megfosztott s tetemes anyagi és erkölcsi, részben pótolhatatlan veszteségek eltürésére kényszeritett, visszaadta a társadalomnak
és teljesen rehabilitálta. Az ezen perben bosnyák
részröl elkövetett sérelmek és igazságtalan, eröszakos eljárás, minö különösen a tuzlai államügyészség emlitett jogtalan elfogatási rendelete és
az igazságügyminiszternek azon rendelkezése volt,
melylyel az iratokat a bosnyák kormány kérelmére kiadta, holott az viszont semmit sem adott ki, valószinüleginterpellácziótárgyailesznekaképviselöházban. Hiszen sokkal apróbb dolgokban is olyan
könnyen interpellálnak.
— Rendelet a hadgyakorlatokról. Az osztrák
honvédelmi minisztérium körlevélben elrendeli,
hogy a csapatok hadgyakorlatai a vasuti pályatesteken meg nem engedhetök. Ha a pályatest elfoglalása elkerülhetetlen; akkor elözetesen érintkezésbe kell lépni az illetékes vasuti igazgatósággal. A pályatesteken okozott kárt a katonai kormányzatnak teljesen meg kell tériteni. Ha a csapatok a pályatestre lépnek, a csapatparancsnokoknak s z i g o r u felelösség terhe alatt gondoskodniok
kell, hogy baleset ne történjék.
— Halálozások. W a l l i n g e r Ferencz nyugalmazott császári és királyi föhadnagy 57 éves
korában meghalt Eperjesen. — Bauer János, volt
negyvennyolczas tüzmester, 75 éves korában, hoszszabb betegség után a Szent István-kórházban
meghalt. Az öreg honvédek nagy részvételével tegnap temették el. — Bauer Ignáczot, a "New-York"
kávéház társtulajdonosát sulyos csapás érte. Neje,
született Ausländer Hedvig, ma reggel ötven éves
korában szivszélhüdés következtében meghalt.
— Kézfogó. Dr. S c h e i b e r Zsigmond
kisczelli ügyvéd jegyet váltott S t e i n e r Ida kisasszonynyal, Steiner Leopold soproni kereskedö
leányával.
— Vizzé vált bor. A borrá vált viz ma már
nem ujság. Különösen most nem. Hanem a vizzé
vált bor, az nem épen mindennapi dolog. Azért
érdekes az a tudósitás, amelyet ma kaptunk egyik
vidéki levelezönktöl. Bisztriczky József, arad-hegyaljai szölötulajdonos , és bornagykereskedö, csütörtökön este négy kocsival öt hordó bort inditott
utnak Ménesröl Arad felé; Az öt hordóban harminczkét hektoliter mézes fehér szemelt bakator és
kadarka bor volt, amely összesen ezernyolczszáz
forint értéket képviselt. A Hordók szabályszerüen
le voltak dugózva és pecsételve. Péntekén délelött kellelt volna a kocsiknak megérkezniök, azonban csak estefelé érkeztek meg. Ez gyanut keltett
s rögtön felbontották a hordókat, amikor a harminczkét hektoliter bor helyett ugyanannyi vizet
találtak a hordóban, kevés borral keverve. Bisztriczky a dologról azonnal jelentést tett Rónay Béla
csendörszázadosnak, az aradi szárnyparancsnoknak,
aki két csendörörmestert s egy örvezetöt adott
melléje a nyomozáshoz. Legelöször is kihallgatták
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a négy fuvarost, Musanda Gyorgyét, Petica Lajt,
Petica Petrut és Mikuca Vasziliét, Ménes község
legvagyonosabb embereit. A fuvarosok eleinte tagadták a terhökre rótt cselekményt, mig végre azt
vallották, hogy a bort a Marosba eresztették. A
csendörök folytatták a nyomozást és ennek folyamán Dózsa Sándor szabadhelyi korcsmáros pinczéjében négy hektoliter bort meg is találták. A nyomozást még folytatják.
— A pettaui kardaffaire. Bécsböl táviratozza
.tudósitónk: Müller hadnagy és Tompa föhadnagy,
akik a napokban egy pettaui vendéglöben véresre
kaszabolták Grossauer tartalékos tisztet, (amiröl
annak idején megemlékeztünk,) egyelöre szobafogságban vannak, amig a hadtestparancsnokság nem
itél felettük. A stájerországi diákok, kik irásban,
kik megbizottak utján párbajra hivják ki a két
tisztet, akiket eddig ö t v e n n é l
többen
provokálták.
— A testvér. Maglód községben lakik egy
Bertók nevü család. A család feje Bertók Ádám
csizmadia és a faluban köztiszteletben álló derék,
becsületes ember. A napokban elment látogatóba
egyik fiához, aki Kerepesen tanitó és otthonhagyta
József nevü tizenkilencz éves fiát. A serdülö ifju
régen várt már erre az alkalomra. Nagyon szerette ugyanis testvérbátyját és csak az alkalmat
leste, hogy megboszulhassa magát bátyjának egyik
ellenségén, Dobozy József maglódi jegyzön. A
jegyzö ugyanis a mult képviselöválasztások idején
megsértette a fiu bátyját, aki nem tehetett semmit
sem, mert félt, hogy elvesziti tanitói állását, ha a
jegyzövel kiköt. Magába fojtotta tehát keserüségét,
elutazott a faluból és azóta vissza sem tért
többé.
Ha a családját látni, akarta, akkor
azoknak kellett hozzámenniök. Ez a dolog bántotta
nagyon a fiatal Bertók Józsefet. Ma, hogy egészen
egyedül maradt, odahaza feltörte apja asztalfiókját
kivette belöle revolverét és lesbe állott,
délután két órakor az utcza sarkán, várta a
jegyzöt. Egészen hat óráig várakozott hiába.
Hat órakor végre világosságot vett észre ellensége ablakán. Oda sietett és az ablakon keresztül
kétszer
rálött
Dobozy
József
j e g y z ö r e . Azután elfutott a vonathoz. Az
utolsó pár krajczárján feljött a fövárosba és itt a
keleti pályaudvaron jelentkezett az elsö rendörnél, akit meglátott. A rendör bekisérte a fökapitányságra. Ott azután sirva panaszolta el történetét. Az inspekcziós rendörtiszt, Naszady fogalmazó eleinte azt hitte, hogy örülttel van dolga,
azért megvizsgáltatta a rendörorvossal. De az kijelentette, hogy a fiunak nincsen semmi baja sem.
A vallomása alapján a rendörség persze letartóztatta és most fogva tartja: Hogy lövése találta-e
a jegyzöt vagy sem; azt még nem tudják.
— Veszedelmes erdöör. Löcsei tudósitónk
irja: Valami csekélység miatt összeszólalkozott
Száraz József rekenye-ujfalvi erdöör a feleségével.
Szóváltás közben a férj, aki már meglehetösen
részeg volt, revolvert rántott és háromszor rálött a
feleségére. Mind a három lövés talált. A lövések
zajára odasietett az erdöör anyósa. Száraz József
pénzt kért töle s mikor ez kérését megtagadta, öt
is megsebesitette egy revolverlövéssel. A falubeliek
elfogták a lövöldözö csöszt és a községházára vitték, ahol ismét elörántotta revolverét és a biróra
lött. Ez a lövése azonban nem talált. A veszedelmes embert elfogta a csendörség.
—Vizbefult hajókormányos. Orsováról táviratozzák : Ádám János, egy uszályhajó kormányosa, ma a párton sétáló közönség szemeláttára
a Dunába esett s még mielött a "Vaskapu"-gözös
mentöcsónakja kimenthette volna, eltünt a hullámok közt. Négy árvájának nyomban gyüjtést inditottak.
— Zendülö zsellérek. Eperjesi levelezönk
irja: A néhány évvel ezelött lefolyt küzdelmes és
heves képviselöválasztás révén hiressé vált Girált
sárosmegyei község egy kisebbszerü zendülésnek
volt szinhelye. Sroba János, egy szocziálista-apostollá fölcsapott töltszéki parasztember ugyanis néhányszor ott járt, hogy elbolonditsa a girálti zsel-
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léreket. Elolvasta nekik a királynak egy állitólagos
levelét, melyben elrendeli, hogy ötvenéves uralkodói jubileuma alkalmából a zsellérházak és földek ingyen engedtessenek át a zselléreknek. Mikor
tegnapelött a hivatalból kiküldött mérnökök megjelentek, hogy zsellérmegváltás czéljából a házakat
és telkeket kimérjék, a felbujtatott nép ellenszegült
és agyonütéssel fenyegette a mérnököket, kik jónak látták a nép dühe elöl minél elöbb elmenekülni. Az odarendelt csendörségnek sikerüit a
maga módja szerint a lázongókat felvilágositani,
amennyiben többeket közülök, az álapostollal együtt,
letartóztatott.
— Letartóztatott plébános. Föltünö letartóztatásról ad hirt löcsei levelezönk. E szerint Kicz
Ede batizfalvi plébános istállójában egy csecsemö
hulláját találták, s mikor a csendörség utánajárt
a dolognak, kinyomozta a gyermek anyját és letartóztatta, de a plébánossal együtt. Az a vád ellenök, hogy a csecsemöt megölték.
— Érdemkeresztes munkások. A király az
országos ipartestület javaslatára Plenka Alajos zólyomi pipakészitöt és Ritska Mátyás ágynemükészitöt az ezüst érdemkereszttel tüntette ki. Az
egyesület az ünnepies átadás czéljából tegnap délután lovag Falk Zsigmond elnöklése alatt egyetemes ülést tartott. Az ülésen csaknem teljes számban megjelentek az egyesület igazgatósági tagjai,
nagyszámu érdeklödö közönség és sok munkás is
volt jelen. Gelléri Mór igazgató ismertette a ritka
kitüntetések történetét és felolvasta az ezekröl
szóló iratokat. Jelentette, hogy Plenka Alajos, aggkora miatt nem jöhetett el Zólyomból és ott fogja
neki a város polgármestere, a képviselötestület jelenlétében átadni az ezüst keresztet. Ezután Thék
Endre egyesületi alelnök szép, hazafias beszéddel
adta át a királyi kitüntetés jelvényét Ritska Mátyásnak. Az ösz munkás könyezve mondott néhány
köszönö szót, s a jelenvoltak zajosan éltették.
— A titokzatos láda. A párisi rendörség a
napokban jó fogást csinált: elfogta az "Arisztos"
név alatt garázdálkodó csalóbandát. Tiz jó madárt,
férfiak és nök vegyest, került egyszerre a rendörség
kezébe. A csalóbanda nevéhez méltóan é l t : valóságos föuri kényelemmel berendezett nagy lakást
tartottak, az összeharácsolt zsákmányt pedig a
"Credit Lyonnaise", vagy más nagyobb bank pénzszekrényében halmozták föl. Csalásaikhoz egy sajátságos szerkezetü,böröndszerüduplaládáthasználtak,
melylyel a következö módon jártak e l : A társaság egy
ügyes tagját kiküldték a vidékre, hogy ott eladó birtokot keressen és aztán a birtok gazdájával érintkezésbe lépjen. Ha kiküldött társuk megtalálta a kifosztásra alkalmas médiumot, egy gazdag ur titkárának adta ki magát és a birtokossal megállapodott a vételárra nézve. Ennek megtörténte után
az állitólagos titkár azt az ajánlatot tette a birtokosnak, hogy a "gróf"-tól jó összeggel magasabb
árat kérjen, mint a hogy megállapodtak s a
fölöslegen majd osztozkodjanak. Mikor a "gróf"
megérkezett, igy is történt. Az elegáns föur nem
alkudozott soká, és a szerzödést csakhamar megkötötték. Ezután a vevö csak ugy mellékesen azt
az ajánlatot szokta tenni, hogy addig i s , mig a
szerzödést a közjegyzö hitelesiti, mindkét részröl
kölcsönös biztositáskép egy nagyobb összeget tegyenek le. Neki van a böröndjében egy kis
aczélszekrénye, abba tegyék bele a pénzt és a
szerzödést is. A láda itt marad, a kulcsot pedig
a titkár veszi magához.
— Két hét mulva visszajövök, — igy szól
a gróf, — akkor majd végleg lebonyolitjuk az
üzletet.
A birtokos a jö üzlet reményében belemegy
a dologba. Az elutazás pillanatában aztán elöáll a
titkár és azt mondja, hogy mégis csak bajos urának börönd nélkül utazni, azért h i t legjobb lesz,
ha a ládácskát kiveszik belöle s a birtokos azt
külön elzárja valahova. A böröndnek azonban két
egyforma rekesztéke van s a csalók a már elöre
odakészitett másik aczélszekrénykét adják a hiszékeny eladónak megörzés végett, amelyben csak értéktelen papirok vannak. A gróf és titkárja aztán
sietve elpárolognak a kicsalt összeggel. Az eladó
csak akkor tudja meg, hogy becsapták, mikor a
két hét már régen elmult s a rendörséggel töreti
fel a szekrénykét. Ily módon az "arisztosz" rövid
idö alatt több mint százezer frankot csalt ki
könnyenhivö falusi birtokosoktól.
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Budapest, 1898. — 7. oldal.

— Csakugyan gazember volt . . . Djakovár
mellett levö Podgoracz község korcsmájában mulatozott több ismerösével Schneider Henrik földmives. Schneider a nagybátyjára panaszkodott, söt
azt is mondta, hogy a nagybátyja, Schneider Fülöp
gazember. A korcsma egyik szögletében, hol az
igy jellemezett nagybácsi egész észrevétlenül ült,
meghallotta öcscse kifakadásait Alig, hogy Schneider Henrik elhagyta a helyiséget, nagybátyja egy
baltával hátulról a sötétben többször a fejére
ütött, hogy az élettelenül a földre bukott. Schneider Fülöp eleinte tagadta a gyilkosságot, de miután
házkutatást tartottak nála és a véres baltát megtalálták, ugy ö, mint a gyilkosságnál jelen volt és
segédkezö öcscse, Nagl Gyula bevallotta a bünös
cselekedetet.

"tavaly" tudják, hogy kié lesz az idén a
Salon-dij. Azért Tibet mégis szép ország.
A jelen kiállitás különben nem lesz igen
nagy hatással a közönségre. Már azért sem,
mert kevés benne a sujet-s kép. Tájképek és
arczképek teszik ki a kiállitás zömét. Ezek
körül csak ugy hullámzik a sok tanulmány és
vázlat, melyekben, már természetüknél fogva
is, kevés az elbeszélés.
Van néhány uj ember is a kiállitók között. Ilyenek: K a u f m a n n
Izidor, kinek
genre-képei nagy feltünést keltenek; és Zah o r a i János, kinek rendkivül érdekes festményére a rendezö urak, ugy látszik, nem
fektettek nagy sulyt; talán azért, mert a festö
Munkácson lakik. Mindegy. Akik a müvészethez értenek, ezt a képet meg fogják nézni.
Ismertebb festöink közül Bihari hét kép(+) Jubileumi érem már kapható: Tiller
pel van képviselve; Bruck Lajos kettövel ;
udvari szállitónál Budapesten, Károly-laktanya.
László Fülöp hét arczképpel, melyek között
— Rejtélyes halál. Emlitettük, hogy Skul- néhány igen s z é p ; Mednyánszky László fötéty Lajosnak, a Brázay-czég levelezöjének felesé- lötte érdekes három tájképpel; Spányi Béla
gét tegnap este halva találták lakásán. A fiatal
asszonynak semmi baja sem volt elözöleg s azért tizennégy tájképpel; Tornay Gyula egy hatákülönösnek tünt fel hirtelen halála. Szivbajt és sos tanulmányfejjel. Tolnay Ákos egy igen szép
és Zemplényi Tivadar három
öngyilkosságot emlegettek a lapok, söt sugdosni arczképpel
kezdtek az emberek és a férjet gyanusitották. A képpel.
gyanura a tegnapi délután zavaros története adott
Az érdekesebbek közé tartoznak : Veress
okot. Skultétyék ugyanis költözködni akartak. A Zoltán, ifjabb Szikszay Ferencz, Szenes Fülöp,
József-utcza 16. szám alatt bérellek uj szobát s Skutetzky Döme, Rippl-Rónai József, Poll
a férj napközben többször hazanézett. Ez adott Hugó, Paczka Ferencz és neje, Olgyay Feokot a rettentö gyanura. A rendörség e hirek alapján meginditotta a vizsgálatot, amelynek folyamán rencz, (kiválóan szép képpel) Koszkol Jenö,
semmi olyan momentum nem merült föl, amely a Knopp Imre, Kacziányi Ödön, Innocent Ferencz,
Fényes Adolf és Balló Ede müve.
férjre nézve terhelö lehetne. A nö, mint azt
rendörorvos konstatálta, szivgörcs következtében
A jó Brodszky Sándor bácsinak is láttuk
halt meg. A holttestet mindazonáltal holnap dél- három csinos tájképét, melyek nem is nagyon
elött fel fogják bontani a törvényszéki orvostani drágák és igen tetszetösek.
intézetben, ahova beszállitották. A bonczolást küA tárgymutató az idén több csinnal van
lönben maga a férj is óhajtja, hogy világosan kikiállitva mint az elözö években; tartalma
tünjék ártatlansága.
gazdagabb, és a benne foglalt kép-reproduk= Valódi Jaeger tanár-féle normál-alsóruhákat cziók is jobbak talán, mint máskor szoktak
(Benger gyártmánya), kötött és szövött gyapjuárukat ajánl lenni.
Heyek Adolf, Szervita-tér "a vadászidöhöz".
* Operaház. Ma este az "Álarczos bál" került szinre. Renét ezuttal Takáts énekelte elöször
Napirend.
Naptár:Szerda,november 30. — Római ka-az ö szép, meleg baritonjával. Perotti a gróf szetholikus: András. — Protestáns : András. — repében egyik ismert bravur-alakitását nyujtja és
Görög-orosz: (november 18.) N. Plató vt. — Vasquez grófné is csillogó hangon szólaltatja meg
Zsidó: Kislev 16. — Nap kél: reggel 7 óra 12 perczkor, nyugszik: délután 3 óra 54 perczkor. — Hold Amáliát. Pevny Irén kedves pikanteriával füszerezi
kél: délután 4 óra 41 perczkor, nyugszik: reggel 3 igen finoman elöadott dalait, és jók Kornai, Hegeóra 9 perczkor.
düs és Szendröi.
A horvát miniszter fogad délelött 8—10 óráig.
* Mascagni uj operája. Alig volt meg MasA Mücsarnok téli kiállitásának
ünnepélyes
megnyitása délután 4 órakor a közoktatási minisz- cagni "Iris"-ének bemutató elöadása és a hires
ter
által.
A mezögazdasági muzeum a városligeti Szé- zeneszerzö már uj müvön dolgozik. Cyrano de
chenyi-szigeten nyitva délelött 10—l-ig, délután 3—5-ig. Bergerac-ot, Rostand nagysikerü szinmüvét akarja
Akadémiai könyvtár nyitva 3—8 óráig.,
megzenésiteni és már el is utazott Velenczébe, ahol
Muzeumi könyvtár nyitva 9 - 1 óráig.
Egyetemi könyvtár nyitva 9 órától 12 óráig és a darabot mostanában egy franczia társulat játsza, hogy a Cyrano szinpadi hatásáról is meggyöAz egyetemi füvészkert (Üllöi-ut) nyitva reggel zödjék. Eddig ugyanis csak könyvböl ismeri e mü8-tól este 5-ig.
Nemzeti muzeumi Képtár, nyitva délelött vet Mascagni magát Rostand-t akarja megkérni,
9—1-ig. Többi tárai, köztük a néprajzi osztály is hogy a librettot megcsinálja.
(csillag-utcza 15. sz.) 50 krajczár belépödij mellett
* A karácsonyi iparmüvészeti kiállitás. A matekinthetek meg.
Országosképtár azAkadémiábannyitva 9 órától gyar iparmüvészeti társulat az országos iparmüvédélután 1 óráig.
szeti muzeumban karácsonyi kiállitást rendez, a
A "Hódoló diszfelvonulás", Eisenhut Ferencz
óriási körképe Városliget, Andrássy-ut végén, látható melynek ünnepélyes megnyitása alkalmasint dereggel 9-töl este1/25 óráig. Belépö dij 50 kr. Gyermek- czember nyolczadikán lesz. A kiállitásra eddig is
jegy 30 krajczár.
nagyszámu müvészi kivitelü tárgy érkezett.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
A téli mükiállitás, melyen csak magyar
müveket mutatnak be a közönségnek, holnap
fog megnyilni a képzömüvészeti társulat városligeti csarnokában. Nagyszabásu müvek, olyanok, melyeket az ember csodálattal néz és
melyekre sokáig lelkesedéssel emlékezik viszsza, e kiállitásban nem igen találhatók;
viszont van több olyan kép, melyböl a festö
tehetsége és képzettsége meggyözöen szól
hozzánk. Müvészi körökben persze nagyobb
emphasissal beszélnek egyes festményekröl és
feltünöbb deklamáczióval igyekeznek "hangulatot csinálni" egyik vagy másik "pajtika", festékkel bontott vászna mellett: de ez nem mindig azt jelenti, hogy az illetö mü igazán jó. Ez
többnyire csak arra való, hogy a prófétának kikiáltott jóbarátocskának "odabeszeljük" valamelyik kövérebb dijacskát. A távolállók ilyesminek felülnek; de a beavatottaknak ez a
czélzatos lelkesedési módszer nem dobogtatja
meg szivüket rendkivüli mértékben. Ki fog az
ilyesmin felbuzdulni. Tibet-ben mindig már

* Ondricek Budapesten. Ondricek Ferencz
már holnap megérkezik Budapestre, miután fel
akarja használni itteni idözését arra is, hogy a
fövárost alaposan megnézze. Hangversenye iránt,
amelyet pénteken tart meg a Royal szálló disztermében, rendkivül nagy az érdeklödés. Az estély
rendezöjénél, Méry Béla zenemükereskedésében az
ülöhelyek készlete tetemesen lefogyott.
* Filharmóniai hangverseny. A filharmonikusoknak deczember 7-én Erkel Ferencz vezénylete
alatt és Risler Ede párisi zongoramüvész közremüködésével megtartandó harmadik hangversenyére
a müsor a következö : 1. Beethoventöl "Symphonia
Nr. 1" (C-dur); 2. Strauss Richardtól "Don Juan"
(Lenau után) u j d o n s á g ; 3. Schubert-Liszt-töl
"A vándor képzelete", elöadja Risler Ede
4. Mendelssohntól zene "A szentivánéji álom"-hoz
(Nyitány, Scherzo, Notturno, Menyegzöi induló.)
* Spanyol zarzuela a Népszinházban. A Nép
szinházban legközelebb egy uj irodalmi müfajt mutatnak be, amely magyar szinpadokon eddig ismeretlen volt : ez a spanyol zarzuela, melyböl fej-
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lödött ki tulajdonképen a mai modern operette. A
FŐVÁROS.
magyar szinpadokon is ismert franczia zeneszerzök
(A költségvetés.) A köztörvényhatósága holigen sok inspirácziót meritettek a spanyol zarzue- nap délutáni rendkivüli közgyülésen tárgyalja a
lákból s igy nem lesz érdektelen, hogy egy eredeti föváros jövö évi költségvetését A tanács ma fogspanyol zarzuela kerül szinre a Népszinházban, lalkozott a budgetlel és mindössze egy tételt válmég pedig a legnépszerübb spanyol zeneszerzönek, toztatott meg, az erzsébetvárosi szegények segeC h a p i - n a k háromfelvonásos zarzuelája : "El delmezése tételét; az összeget tizenháromezer forey qui rabbia", magyarul: "Az unatkozó király", rintról huszezerre emelve. Hozzájárult az iskolamelynek szövegét dr. Szalay Emil forditotta spa- adóhoz és a szódaviz-adóhoz is és elfogadta a binyolból.
czikli, a pezsgö és az ásványvizek megadóztatását
* Hangverseny. Kemény Rezsö hegedümüvész is. A kártyaadót egyelöre nem találta valami sürdeczember 1-én önálló hangversenyt ad a Royalban gösnek, mivelhogy ez már a tanács tagjait is sujtAdler Mihályné zongoramüvésznö közremüködésé- hatná.
vel- Kemény játszik Schuberttöl (a hegedüre és
(A Vig opera.) Bartók Lajos több társával a
zongorára irt ábrándot op. 159), Bruchtól a har- végett folyamodott a fövároshoz — amint azt emmadik konczertet, Spohrtól, Wieniavskitól és más litettük is — hogy egy vig operaszinház megszerzöktöl. Jegyek a "Harmoniá"-nál kaphatók.
nyitására adjon engedélyt. A közoktatási bizottság
* Matinée. Az egyetemi kör huszonötéves ina délután tárgyalta a kérelmet, és javasolja az
engedély megadatását azalatt a feltétel alatt,
fennállásának emlékére deczember 8-ükán matinéet hogy az uj szinházban csak magyar elöadásokat
rendez a Royalban, amelyen többek közt Blaha tartsanak.
Sárika, Maróthy Margit, Zilahyné-Singhoffer Vilma,
(A nök védelme.) Dr. Havas Rezsö bizottKozma Andor és Hegedüs Gyula is közremü- sági tag ma délután a közoktatási bizottságban
ködnek.
panaszt emelt amiatt, hogy a fiatal nök sok zaklatásnak,
sértegetésnek vannak az utczán kitéve.
TUDOMÁNY ÉS IRODALOM. Ha magányosan
járnak, megszólitgatják, kisérgetik
* Lörinczy György. A m a g a m f ö l d j é n .
öket a ficsurok s nincs, aki védelmükre siessen.
A Singer és Wolfner-czég téli könyvujdonságai Már a diákok is kezdik az uj divatot a leányközött ezzel a szerény czimmel vonul meg egy iskolák környékén. Szabó Károly tanácsnok, a bidiszes uj kötet. Lörinczy Györgynek tizenöt elbe- zottság elnöke, megigérte, hogy sürgösen intézkeszélése van benne, hasonló azokhoz a tárczaelbe- dik a veszedelmes divat hóditásainak meggátlása
szélésekhez, amelyek a fövárosi lapok olvasói
elött rég ismertté tették Lörinczy Györgynek sze- iránt
(A Népszinház üdvözlete.) Porzsolt Kálmán,
retetreméltó irói egyéniségét, e poétikus összhan- a Népszinház igazgatója, Vidor Pál és Solymossy
got, melyböl nemes életfelfogás, bájos lirai tüz Elek népszinházi tagok ma délelött tisztelegtek a
és patriarchális fajszeretet árad. Ama kevés vidéki népszinház nevében Márkus József föpolgármester,
irók közé tartozik Lörinczy György, akit a leg- Halmos János polgármester és Kléh István népszinházi bizottsági tagoknál, gratulálva nekik a legutóbbi évek alatt a föváros ujságirodalma mu- utóbb
történt királyi kitüntetésük alkalmából.
tatott he az országos közönségnek s a sajtó
papirosszárnya méltó alakot ölelt ál e minden
Fövárosi könyvtár.
izében magyar és minden elbeszélésében szubjektiv
iróban; Lörinczy György kvalitásai méltán leküzdInnen-onnan tiz esztendeje lesz, hogy a pénzték a távolságot, melynél fogva gyakorta azt hisz- ügyi bizottság elöterjesztésére kimondotta a közszük, hogy aki "jól beszél", annak okvetlenül itt gyülés egy külön városi könyvtár létesitését.
kell beszélnie köztünk. Tessék elolvasni ezt a
Se a pénzügyi bizottság, se a tanács elöterkönyvet. Már az elsö elbeszélésben, az "Utszélröl"- jesztésében, de még a közgyülés határozatában
ben, elöttünk van tiszta, nemes körvonalaival, me- sincs semmi emlités téve arról, hogy tulajdonkép
leg vallomásaival az egész iró. Következik utána mi is legyen az a városi könyvtár. Söt mi több, a
az "Öt hold homok"-nak világos filozófiája, az könyvtár már évek óta meg is van, van már külön
"Ivuz"-nak szelid reminiszezencziajá s a "Tem- helyisége s elköltöttek rá vagy tizenöt-huszezer
plom felé"-ben a pelsüczi három harang forintot s még ma se tudja senkisem, hogy tulajemlékeztetö szava. Mindenütt az az iró beszél, donkép micsoda czélt lesz hivatva szolgálni.
akinek szive teli van csengö érczczel és
A könyvtár kezelésével a tanács annak ideérzéseire visszhangot követel ; erösen teszi ezt, mert jén dr. Toldy László fölevéltárost bizta meg, aki
vele van a közvetlen szemlélet, a poéta stilje és é v e k m u l v a tényleg ki is dolgozott valami
az olyan kedves alakok, aminö "Csevicze anyó meg szervezeti szabályzat félét, mely azonban még ma
a lánya", meg a Lantosfalvi levita vagy az "Utolsó is "tárgyalás alatt" van.
áldozás" öreg tiszteletese, az ö harmatos, mályvaNem lévén semmi határozott rendelkezés a
rózsás világában, az "ö földjén", a naiv milieuben könyvtár berendezésére és kezelésére, évek óta telmégis ravasz egy iródeák ez a Lörinczy György: jesen ötletszerüen költik el az évi háromezer foa kötet legszebb számát, a "Felhök, sugarak"-at rintnyi dotácziót
legutóljára teszi. Hogy mikor végigolvassuk az egéA fölevéltárnok magánosoktól és antikváriuszet, az utolsó lapok megmaradjanak memóriánk- soktól összevásárolt, vagy összevásárlásra ajánlott
ban, a romantikus emlékkönyvben, ahová csak mindenféle régibb és ujabb salabaktert, összegyüjigazi költönek szabad strófákat irni.
tött mindenféle könyvet, képes folyóiratot és ujsá* Természettudományi társulat. A Természet- got, de azt, amire legnagyobb szükség volna: k ö z tudományi társulat élettani szakosztálya november i g a z g a t á s i m u n k á k a t a l i g s z e r e z huszonkilenczedikén, kedden fél hétkor az egye- t e k b e s z á z a t .
tem élettani intézetében (Eszterházy-utcza 5.) ülést
Meg vannak a könyvtárban Vörösmarty, Petöfi,
tart Tárgy : Krompecher Ödön : Amirigyszerüfelhám-rákról, készitmények vetitésével. — Ugyancsak Berzsenyi,Kazinczy és Jókai összes munkái, vane társulat chemia-ásványtani szakosztálya is ülést nak történelmi és irodalomtörténeti munkák, megtart kedden este hat órakor a chemiai intézetben van még a Vadász- és Versenylap is, amely tipe(Muzeum-körut 4.) Tárgyak: Wartha Vincze : A
fémek elöállitásáról. Vértess József: Az acze- ket ad minden versenynapra, — de közigazgatási,
közgazdasági és jogi munka csak elvétve akad
tylenröl.
egy-egy!
* Régészeti társulat. Az országos régészeti és
Legföbb ideje volna tehát, hogy végre valaembertani társulat ma d. u. 5 órakor tartotta az Akadémia heti üléstermében rendes havi ülését Dr. hára részletesen megállapitsák a könyvtár szerFinály Gábor volt az elsö felolvasó: "Adalékok vezetét.
Dáczia topographiájához" czimü értekezésével. Dr.
Nézetünk szerint az egyedüli helyes mód
Eber László olasz kutfök nyomán fejtegeti Mátyás
az
volna,
ha egy tisztán és kizárólag k ö z i g a z király viszonyát Filippino Lippi hires olasz festöhöz. Dr. Szendrei János, a társulat titkára egy g a t á s i k ö n y v t á r t létesitenének a bizottaranyozott és vert mivü ezüst czéh-poharat muta- sági tagok és tisztviselök használatára.
tott be a XVII. századból, mely a Nemzeti MuEgy nagy nyilvános könyvtár létesitésére a
zeum legjobb szerzeményei közé tartozik. Végül
ugyancsak a titkár tett jelentést a Rómer Flóris- föváros egyáltalán nem gondolhat Hisz eltekintve
attól, hogy a fövárosban ma három nagy nyilvának emelendö szobor ügyének állásáról.
nos könyvtár van s egy negyedikre, sajnos, egye-
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löre még szükség sincs, a föváros pénzügyi helyzete sem engedi meg egy nagy nyilvános könyvtár
létesitésével járó áldozatokat.
Annál a háromezer forintnál — amit most
évenkint a könyvtárra adnak — többet nem adhat
a város; évi háromezer forint dotáczió mellolt pedig egy nagy nyilvános könyvtárt létesiteni —
abszurdum ! Ahhoz legalább évi negyven-ötvenezer
forint kellene, akkor is évtizedek eltelnének, mig
egy, a czéljának teljesen megfelelö nagy könyvtár
berendeztetnék.
Az a háromezer forint csak épen arra
elég, hogy tiz-tizenkét év alatt egy valamire való
közigazgatási könyvtárt rendezzenek be. — Persze,
ha a város közönsége a hetvenes években nem
lett volna olyan nagylelkü (?) s a tudós Frank
professzornak nagyértékü közigazgatási könyvtárát
nem ajándékozta volna el az egyetemi könyvtárnak, ma ez sem okozna a városatyáknak föfájást.
Igy azonban neki kell látni legalább az alap megvetésének, hogy azután tizenkét év mulva legyen a
bizottsági tag uraknak és tisztviselöknek hol buvárkodni. (Addigra talán ök is rájönnek, hogy a
könyvtár mire való.)
Semmi kifogásunk sincs az ellen, ha még
egy külön történeti könyvtárt is létesitenek, amelyben összegyüjtik a föváros történetére vonatkozó
könyveket, csakhogy ezt el kell választani a közigazgatási könyvtártól s kapcsolatba hozni a létesitendö városi muzeummal, ott lévén annak
egyedüli helye.
A jelenlegi könyvtárt át kell vizsgálni; ami
sem a közigazgatási, sem a történeti könyvtárba
nem való, azt osszák szét az iskolai könyvtárak
között, a történeti könyveket adják át a muzeumnak, a magmaradt közigazgatási munkákból pedig
vessék meg a közigazgatási könyvtár alapját.
A legelsö teendö pedig az volna, hogy végre
valahára állapitsák meg a muzeum s a könyvtár
szervezetét, mert évröl-évre ezreket kihajigálni —
ugyszólván czél nélkül és ok nélkül -- az talán
még sem egyeztethetö össze a józan gazdálkodás
elveivel.
(Verseghy Ferencz emléke.) Szolnokon
mozgalom indult meg aziránt, hogy a város szülöttének, a kiváló tudós és iró Verseghy Ferencznek emléke megörökittessék. A házat, melyben
Verseghy Ferencz született, egyelöre emléktáblával
akarják megjelölni.
(Nógrád vármegye uj föispánja.) A hivatalos
lapban ma közölt királyi kézirat szerint Török
Zoltánt, Nógrád varmegye alispánját, ennek a vármegyének föispánjává nevezték ki. Nógrád vármegye közigazgatásának élére. Török Zoltánban az
egykori képviselöben és késöbbi losonczi polgármesterben, kit az alispáni állásra Scitovszky János ellenében alig három esztendeje választottak
meg, a magyar közigazgatási tisztviselök fiatalabb
nemzedékének egyik legkiválóbb tagja kerül. Nagy
szakismeret, munkabiró férfias egyéniség és elökelö politikai tapintat jellemzik Nógrád vármegye
uj föispánját. Kinevezését bizonyára élénk megelégedéssel veszik tudomásul a nógrádiak.
Balassagyarmatról jelentik, hogy Török Zoltán alispánt föispánná történt kinevezése alkalmából az odaérkezett megyei tisztikar és a városi
küldöttség testületileg üdvözölték. Török utódjául
az alispáni székben Fajnor Sándor árvaszéki ülnököt emlegetik.
(Népgyülés Egerben.) Egerböl jelenti tudósitónk :Az itteni ellenzék holnapra nagy népgyülést hivott össze, amelynek tárgya a parlamenti
ellenzéket üdvözölni az obstrukczió megkezdéseért
és buzditani a harcz folytatására.
(Az
obstrukczió
ellen.) Baja város törvényhatósága november 28-án tartotta rendes közgyülését. A közgyülés, melyen Schmausz Endre föispán elnökölt, elhatározta, hogy Csongrád vármegye
átiratát magáévá teszi és a város maga is fölir az
országgyüléshez az obstrukczió ellen. A tanács inditványának tárgyalása során Bajai Péter azt inditványozta, hogy Csongrád vármegye átirata fölött
a közgyülés térjen napirendre. Ez inditványa kisé-
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retében Bajai a kormány és a többség eljárását az alapitása körül ugyanazokat a szabálytalanságoakarta szóvátenni, de Schmausz föispán félbesza- kat sorolta fel, amelyek az elöbbeni részvénytárkitotta. mert a közgyülésen politikai beszéd tartá- saságnál is megtörténték. A részvényesek e g y
sát nem engedi meg, Bajai inditványa mellett tizen- k r a j c z á r t s e m f i z e t t e k be.
ketten, a tanács javaslata mellett harminczhaton
Alig egy év leforgása alatt, 1896. szeptemszavaztak. Ezután dr. Bruck Samu bizottsági tag berben a részvénytársaság második közgyülését tarinditványozta, hogy a város fö-utczáját ezután totta és Sima Ferencz vezérigazgató elöterjesztésére
Erzsébet királyné utjának nevezzék. Ezt az indit- uj nevet vettek föl: "A szentesi munkások és terványt a közgyülés egyhangulag elfogadta.
melök tésztakészitö-egyesülele, mint részvénytársa* (Eperjes város deficzitja.) Eperjes szabad ság" nevét. Sima vezérigazgató ekkor leköszönt. A
királyi város pénzügyi viszonyai nem nagyon ren- szédelgö részvénytársaság vezetésétöl idöközben
dezettek. Erre vall tudósitónk jelentése, amely sze- Sima Ferencz, Burián Lajos, Pintér Gyula, Pandorint a jövö évi költségvetési elöirányzat a városnak vics Döme kiléptek irja ismét Burg. Egyszerü föld148.058 forint 7 és fél krajczárnyi bevételével szem- mivesek választattak be igazgatóknak, kik irni, olben 185,840 forint 59 krajczárnyi kiadás áll, ugy vasni is alig tudnak.
hogy a hiány 37,781 forint 87 és fél krajczárt tesz.
Mérleget a részvénytársaság sem 1896., sem
A hiányt pótlékemeléssel akarják eltüntetni. E sze- 1897. évre m á i g s e m a d o t t . A királyi törvény
rint a jövö évi városi pótadó 44 százalék lesz.
szék magánpanasz hiányában tétlenül nézi sok
* (Leköszönt alispán.) J a k a b Gyula, Ud- szegény becsületes földmivesnek bünös uton való
varhelymegye alispánja, akit ezelött csak egy év- tönkretételét. A szerencséden, a hiszékeny földvel választottak meg s aki általános becsülésnek mivesek ugyanis magukra hagyatván a részvényörvendett az egész vármegyében — mint nekünk társaság vezetésében, megvették Sima Ferencz volt
Székelyudvarhelyröl irják — beadta lemondását az vezérigazgató gözmalmát, személyes vagyoni felealispáni székröl. A nyugdij-választmány tegnap lösség mellett, háromszoros áron. Kereskedöi könyvet nem is tudnak vezetni. Alihoz nem értenek.
tárgyalta a lemondási kérvényt és el is fogadta.
* (Benke Gyula beszámolója.) Kézdi-Vásár- Egész müködésük szakadatlan beleütközés a kereshelyröl irják lapunknak : Nagy megelégedést kel- kedelmi törvény büntetö határozataiba. Az erkölcsi
tett városszerte városunk országos képviselöjének, és anyagi elzüllést aligha kerüli cl egyetlen egy is
Benke Gyulának e napokban ideérkezett irásbeli közülük.
beszámolója. Beszámolója kiindul a válságos küzA két vállalat sikere étvágyat csinált Sima
delemböl, amelyet az ellenzék ép olyan pillanatFerencznek.
1897-ben megalakitotta saját elnöksége
ban indit meg a kormány és a szabadelvü párt
ellen, midön az ország legvitálisabb politikai és alatt a "Szentesi mezögazdasági és ipari hitelszögazdasági érdekeiröl van szö. Nagyon szomoru, vetkezetet" 628 üzletrésszel és 257 taggal. Ennél
hogy ilyen idöben a kisebbség a személyes gyü- a vállalatnál jelszó lett, hogy nadrágos embert a
lölködésnek adja át magát. Báró Bánffy Dezsö
olyan eredményeket vivott ki, amelyekkel inkább 257 tag közé be nem vesznek. Ez a vállalat egyenemzetének bálájára szolgált reá, mint személyes nesen azért létesült, hogy a h a m i s o k i r a t o k
gyülölködésre. Azért a szabadelvü párt elszántan a l a p j á n létesitett másik két társaság értéktelen
áll ellen a gyülölködö ellenzéki akcziónak és mél- részvényeire pénzt adjon Sima Ferencznek. Vezértán részesiti a korona a miniszterelnököt a biza- igazgató egyelöre Sima lett. A tizenkét igazgató
lomnak abban a ritka mérvében, amelylyel ez a
minden izében magyar államférfiu dicsekedhetik. közt van egy hóbortosforma urhatnám suszter és
A beszámoló reméli, hogy az ellenzéknél ez- tizenegy jómódu, hiszékeny földmives.
Egy év leforgása alatt elvégezte az intézet
uttal is az utolsó pillanatban elötérbe fog lépni a
józan megfontolás, ami azután majd lehetövé te- misszióját. Tizenhárom ezer forintot adott részint
szi, hogy az országgyülés, hivatásához képest, a váltóra, részint értéktelen, alá sem irt, ki sem tölhaza érdekeinek megfelelö irányban müködjék.
tött nyomda-részvényekre Sima Ferencznek és társainak.
Több pénzük nem is
volt.
Sima Ferencz az alapitó.
Ekkor Sima a vezérigazgatóságról lemondott. A
Egy hivatalos feljelentés közjegyzö hiján hitelesitett másolatát olvassuk ma a szegedi lapok- pénztárnoknak azonban, k i e l é b b u r a d a l m i
ban. A feljelentés eredetije Erdély Sándor igazság- m e z e i c s ö s z v o l t , érdemeit elözetesen
ügyminiszterhez van intézve. Burg Dénes hor- a közgyülés által jegyzökönyvileg " m e g ö r ö gosi gyógyszerész, Csongrád vármegye tör- k i t t e t t e . " Vezérigazgató lett Burián Lajos, alvényhatósági bizottságának tagja ismerteti benne igazgató egy hóbortos suszter. Sima Ferencz vála csongrádi állapotokat. Azokat a gründo- tóit az igazgatósági tagok egyideig saját girójuk
lásokat panaszolja fel, amelyeket Sima Ferencz mellett tovább forgatták.
országgyülési képviselö csinált a vármegye - terüleA "Szentesi mezögazdasági- és ipari hiteltén. Nem a legkiméletesebb szavakkal mondja el szövetkezet'' mai helyzete aztán olyan, hogy az
az ezelött három évvel megalakult "Szentesi elsö összes részvényesek, akik többnyire szegény embekönyvnyomda-részvénytársaság" történetét, amely- rek, elvesztik betétjüket az utolsó krajczárig.
nek Sima Ferencz vezérigazgatója volt.
Ezeket panaszolja fel Burg Dénes nyilt leveEgy krajczár nélkül alakult, a nyilt levél lében, melyet Erdély Sándor igazságügyminiszterszerint az egész részvénytársaság. A szegedi tör- hez intézett, a törvényes eljárás meginditását kérve.
vényszék pedig bejegyezte a részvénytársaságot az
idevonatkozó törvényszakasz szigora szemmeltarTÖRVÉNYKEZÉS.
tása nélkül, egyszerüen Sima Ferencz egy "okmánya" alapján, amely tizenötezer forint befizetett
= Sulyosbitott büntetés. Érdekes itéletet hoalaptökéröl ad számot.
zott ma a kuria. Nagyváradon nemrégiben gyanus
"Apodiktikus bizonyossággal tudom, kegyel- körülmények közölt halt meg Miklovots József
mes uram, és becsületszavamra kijelentem — irja egy fogadóban. A rendörtisztviselö amikor megérBurg — hogy az itt másolatban idézett okirat, kezett az esethez, ott találta a holttest mellett az
melynek eredetije a szegedi királyi törvényszék elhunyt ember feleségét aki kezeit tördelte és siczegjegyzékének vonatkozó ügycsomójában van s ránkozott. Az asszony elöadta a rendörtisztviselömelynek alapján a czégjegyzést a törvényszék el- nek, hogy férje hirtelen rosszul lett és még mielött
rendelte — h a m i s i t o t t o k i r a t . Hamisi- segitségére siethettek volna, meghalt A rendörség
totta Sima Ferencz, kinek aláirása azon közjegy- élt a gyanuval és nyomozni kezdett. Kinyomozta,
zöileg hitelesitve van. A részvénytökéböl nem hogy a férj mérgezés áldozata lett, mert a köz15.000 forint, hanem e g y e t l e n - e g y
k r a j - ponti vegyelemzö-intézet felbontván exhumált
c z á r s e m f i z e t t e t e t t l e a z ö k e - holttestét, konstatálta, hogy a meghalt beleiben
zéhez."
nagyobbmennyiségü arzenikum van. Meginditották
A részvénytársaság 1896. évi mérlegéröl is a bünpert és a törvénvszék, bár az asszony tagaszól a nyilt levél. M i n d e n t é t e l é t hamisi- dott, kideritette, hogy ö mérgezte meg férjét. Nagyon enyhe büntetést mérlek rá, hat évi fegyháztottnak mondja.
Majd rátérve az 1895. évben Szentesen zal sujtották. A bünper a nagyváradi táblához ke"Sima Ferencz-féle gözmalom, gépmühely és fake- rült, amely a büntetést négy évvel megtoldotta,
reskedés" név alatt megalakult részvénytársaságra, felemelvén a büntetést tiz évre. A kuria még öt
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évvel toldotta meg a büntetést, és gyilkosságnak
minösitvén a büntettet, tizenöt esztendö büntetést
szabott ki.
= Fölmentett apagylikos. A szabadkai törvényszéken ma hirdették ki a királyi kuria itéletét Simonovics Antal bajai apagyilkos ügyében.
A nevezettet ugyanis 1897. február 17-én növére
a korcsmából hazahivta, mert apjuk — ki különben is családjával nagyon rosszul bánt — anyjukat agyon akarja ülni. Épen a kellö pillanatban
lépett a szobába. Annyi ideje volt, csakhogy felfoghatta az anyjának szánt csapást. Aztán kikapta
apja kezéböl a baltát, és háromszor ráütött vele
az öreg fejére, aki pár percz mulva meghalt; A
végtárgyaláson a szabadkai királyi törvényszék
szándékos emberölésnek minösitette Simonovics
tettét és öt évi fegyházra itélte; a szegedi királyi
tábla azonban, tekintve a vádlott beszámithatatlan
állapotát, — felmentö itéletet hozott, mit ma a
királyi kuria is megerösitett.
= A kis asztalosinas. Tizenháromesztendös
kis asztalosinas panaszkodott ma délelött Kürti
járásbirónak, hogy a mestere, Kós László asztalos,
ugy fejbe vágta egy köszörükövel, hogy három
hétig kellett a doktorhoz járnia.
— Hát aztán miért bánt igy veled a mester? — kérdé a biró — talán rossz fát tettél
a tüzre ?
— Nem én.
-

Hát?

— A majszter ur elküldött enyvért, de pénzt
nem adott rája. Elmentem a boltba, de a boltos
rám kiáltott, hogy hitelbe többé nem ad enyvet.
Tudtam, hogy ha enyv nélkül megyek haza, abból
baj lesz, kértem hát a boltost, hogy még most
adjon, utóljára. Addig, addig beszéltem, amig kiröpültem a boltból.
— Kidobtak ?
— Ki biz' engem. Na, gondoltam, ebböl derék dolog lesz. Nem elég, hogy innét kitették a
szürömet, most még hátra van a majszter u r !
Nagyon féltettem a hátamat, nem mertem hazamenni, csak amikor besötétedett, besurrantam a
legények közé és lefeküdtem. Korán reggel bejött
a majszter. Engem keresett. Alighogy megláttam,
futásnak eredtem. Ő utánam. Hol az enyv, hol az
enyv ? — kiáltotta folyvást a fülembe. Amikor
pedig látta, hogy sebesebbek a lábaim, mint az
övéi, a lépcsöházban fölkapott egy köszörükövet s
nekem hajitotta. Itt találta a fejem bubját. Annyi
vér folyt belöle, hogy sok! Igy
volt.
Kós László asztalosmester ebben a perczben
nagyon sajnálta, hogy nem volt nála egy szij.
— Ohó, hiába - mondta bátran a kis asztalosinas, most már nem félek (de azért errébb
huzódott) inas majszterem van most már ; mondhatom, derekabb ember magánál.
A tárgyalást különben több tanu beidézése
végett elnapolták.
== Amire nincsen paragrafus. A budapesti
büntetö törvényszék elött ma zárt ajtók mögött
csuf bünesetet tárgyaltak. Egy tizennyolcz esztendös cselédleány ült a vádlottak padján, mint elrettentö példája a gyermekeik jóvoltáért aggodó
szülöknek. Nemes Lidia testileg beteg volt és lelkileg romlott. P. A. kereskedönél volt szolgálatban
s többnyire gazdájának Sándor nevü hét esztendös
kis fia mellett foglalatoskodott. A fiucska csintalan
volt s gyerekes észszel pajzánkodott a leánynyal,
aki aztán Sándorkát bünre csábitotta. A fiu beteg
lett s az orvos kötelességszerüen kutatta a gyermeknél szokatlan betegség okozóját. Meg is találta
Nemes Lidia személyében, aki hosszas faggatásra
bevallotta cselekedetét. Az orvos följelentette a
leányt és Nemes Lidiát le is tartóztatták. A büntetö eljárás megindult és az ügy mihamar a törvényszék elé került, de sehol sem találtak oly paragrafust, amely a büncselekményre illenék, s ezért
a további eljárást egyszerüen megszüntették. A
tábla c s á b i t á s n a k minösitette a deliktumot,
s e czimen vád alá helyezte a leányt, aki e végzésben meg is nyugodott.
Igy került aztán mégis tárgyalásra a dolog.
Kihallgatták a leányt, aki a kis fiura fogta a bünt.
A kis fiut is vallatóra fogták.
— Szeretted te a Lidit? — kérdezte Czárán
elnök.
— Szerettem, mért jó szive volt.
A többi kérdésre aztán Sándorka elpityer
e
d
e
t
t
.
A kezelö orvos és a gyermek anyjának kihallgatása után a törvényszék Nemes Lidiát azon
az alapon, hogy büntetötörvénykönyvünk, amelynek
alkotói ilyen aljas cselekményre nem is gondoltak,
nem tartalmaz oly paragrafust, mely alá e büntény
vonható, a vád és következményei alól fölmentette
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SPORT.
+ Turfhirek. W i l l i a m s o n jelenleg Angliában lovagol, de nem nagy szerencsével. A hires
akadály-jockey Angliában marad állandóan. — Gróf
A n d r á s s y Tivadar nagy telket Tett az alagi
versenytér mögött. Istállóját, mely most még a
lovaregylettöl bérelt területen van, ide fogja épittetni. — T o d S l o a n , hires amerikai jockey,
Angliában néhány heti idözés alatt fél millió dollárt szerzett lovaglásával. — G a l a m b II-öt gróf
Károlyi László megvette tenyésztési czélokra. —
N i z z á b a n a következö napokon lesznek versenyek : Január 13-án, 16-án, 19-én, 22-én és
25-én.
+ Telivérek pusztulása. A napokban több
telivér pusztait el a ménesekben és istállókban. Az
elpusztult lovak ezek: Haweswater (Demetrius
anyja), Jólehet, Win some aggie (Winsomemoney
anyja), Almania (Wagner anyja), Y. Galante (Terebes anyja).
+ Érdekes vadász-zsákmány. Ritka nagyságu
dámvadat löttek a napokban Écskán, a hol most
Ferencz Ferdinand föherczeg vadászik. A szép állat
fejét praeparálásra felküldték Katona Mihály muzeumi praeparator laboratoriumába, hol kitömve
hosszabb ideig látható lesz.
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fizetési osztályba sorolt fövámszedövé a zenggi királyi Sorsjegyeiket nem huzták ki.
fövámhivatalhoz, a fiumei fövámhivatalhoz Schiller
Ferencz debreczeni magyar királyi vámellenört vámfötisztté nevezte ki.
Magyar név. Gerdesits Sándor máv. raktárfölvigyázó zágrábi lakos, valamint Sándor, Géza nevü kiskora gyermeke Gerendaira, Szutor János máv. állomás
felvigyázó aradi lakos, valamint kiskoru leánya Mária,
" k e r é k p á r é s s p o r t c s a r n o k " megnyitása deczemSzilágyira, Szurgent Antal máv. raktárnok p.-ladányi képezö
ber 8. és 4-én VI., Révai-utcza 18. (a m. kir. Opera mellett.)
lakos, valamint kiskoru gyermekei Maria, Gyula, Mar- Lawn-tennis, kerékpár, kerékpár-korcsolya (skating-ring), czéllövészet
git, Aranka és Gizella Sárosira, Taiber Lajos máv. és athletikai gyakorlatok. Legnagyobb kényelemmel berendezve,
férfi- és nöi-ruhatár, öltözö, buffet és szalonnal. Vendégek
hidör algyöi lakos, valamint kiskoru gyermekei Ferencz, külön
szivesen láttatnak. Megtekintését kérik
Mari, István, József, Károly, Jenö és Lajos Tiszaira,
Fodor Károly és fia.
Trufas Péter máv. pályaör piskii lakos Terenyire, Ujmann Sándor máv. vizsgáló lakatos szolnoki lakos, valamint kiskoru fiai István és Sándor Ujhelyire, Venetianer Arnold máv. mozdonyvezetö tanoncz szolnoki
lakos Velenczeire, Weisz József máv. mozdonyvezetö
szolnoki lakos, valamint kiskoru leányai Hermina és
Mária Vágóra, Weisz Géza máv. állomás-fölvigyázó
Közgazdasági táviratok.
gyakornok aradi lakos Vidékire, Vinger Károly máv.
pályafölvigyázó piskii lakos Veröre változtattak nevüket
New-York, november 29.
belügyminiszteri engedélylyel.
nov. 29. nov. 28.
Pályázatok. (Budapesti Közlöny 274. szám.)
cents
cents.
Irodasegédtiszti állásra a földmivelésügyi miniszteriumban, a "Kisteleki Lévay Henrik alapitvány" 500 forint
Buza deczemberre
73Vs
735/s
4
kamata a váczi országos siketnéma intézetnél, irnoki
» áprilisra
74
747s
állásra a székelyudvarhelyi járásbiróságnál, aljegyzöi
" májusra
71
712/s
állásra a sümegi járásbiróságnál, pénzügyi fövigyázói
Tengeri deczemberre 39
887a
állásra, végrehajtói állásra az aradi pénzügyigazgatóságnál van pályázat kihirdetve.
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NYILT-TÉR.

KÖZGAZDASÁG.

+ A Metcalf-Istálló költözködik. Metcalf nyilvános trainer, aki a Harkányiak lovait gondozza,
Alagra költözködik, hol a magyar lovaregylet kéChicago, november 29.
nyelmes istállót épittetett számára. Az épületek
nov. 29. nov. 28.
eenta
ceota
költségei hatvanezer forintot tesznek ki. Az épület
ÜZENETEK A KÖZÖNSÉGNEK.
Buza, deczemberre
66Vs
65ö/s
négy részböl áll: a trainer lakásából, a jockeyk és
Manassé. Budapest. On fékeértette azt az üzeTengeri
deczemben'e
88VB
38V«
lovászfiuk épületéböl és kétoldalt az istállókból husz netet, amely egyébként nem is önnek szólt Nem azt
ló számára. A négyszögü épület udvarán 280 mé- mondtuk mi, hogy a nem vallásos ember nem lehet
müvelt, hanem azt, hogy az istentagadó (aki "meggyöMezögazdaság.
ter kerületü szalmaágy alkalmazható.
zödésböl" tagadja egy felsöbb lény létezését) nem leÁllami
munkástelep.
Darányi Ignácz földmi+ A csokoládé-király sikerei. Monsieur A het egészen tiszta gondolkodásu. Az elöbbi állitás nevelésügyi miniszter Krassó-Szörény-megye terüleMenier, a csokoládé-király, a lefolyt érben a leg- vetséges volna, hiszen a tudomány, a müveltség meg- tén nagyarányu uj munkástelepet szándékozik létöbb eredményt érte el lovaival. Kisebb dijakban lehetösen régibb az egy Istenben való hitnél, illetöleg tesiteni. E végböl az ottani állami erdökböl a
körülbelül 700.000 frankot nyert össze. Utána egyáltalán a vallásnál. Vallásról csak a zsidó tanok földmivelésre alkalmas mintegy 12,000 katasztráMonsieur J. de Bremont következik 683.000 frank- föllépésétöl kezdve lehet szó. Müveltség pedig már az- lis holdnyi területet kiirtanak és kisebb parczellákra osztanak, amelyeket vállalkozó kisgazdáknak
kal. Monsieur Gaston-Dreyfus a tizenkilenczedik elött is volt.
és mezei munkásoknak olcsó áron bérbe fognak
helyen áll 119.562 frank nyeremény-összeggel.
K. L. Budapest. A derby-coupban a devonshirei adni. Különösen az alföldröl telepitenek ide oly
herczegnek mindkét lova futott.
gazdákat, kik mostani lakhelyükön a mai gazda+ Az angol teilvér-árverés. Néhány nap
Inkvizitor, Temesvár. Hogy lehet-e hinni a szin- sági és birtokviszonyok következtében nem jutnak
mulva lesz Angliában a szokásos téli telivér-árveházi kritikusoknak? Erre a kérdésre bajosan lehet azon helyzetbe, hogy földet vásároljanak. Az erdörés, mely reánk nézve azért érdekes, mert a kilen- megfelelni. Végre is, mindenik azt irja meg, amit ö ér- irtással jövö hónapban megkezdik a munkát. A
czes bizottmány, vagy a kormány megbizottja térén zett az elöadás alatt és a szindarab mindenkire más- bérbeadást valamint a részletek megállapitását a
minden esztendöben kerül hozzánk egy-egy elsö- más benyomást tesz; már ez egészen egyéni dolog. földmüvelési miniszter magának tartotta fenn.
rangu versenyló, Érdekes, hogy ezuttal néhány Mindenkinekmás-máskritika tetszik, az, amelyik legA Magyar Gazdaszövetség. A Magyar Gazdamagyar ló is árverésre kerül, amely idöközben inkább a szájaize szerint van megirva. Ez azonban szövetség ma tartotta évi közgyülését gróf K á külföldre került: Bonnie Dundel, gráf Festetich még nem ok arra, hogy a többi kritikust megbizhatat- r o l y i Sándor elnöklése alatt. Gróf K á r o l y i
Sándor elnöki megnyitójában visszapillantást vetve
Tasziló egykori kanczája és gróf Hadik-Barkóczy lannak lehessen nyilvánitani.
a szövetség mult évi müködésére, áttér a közgazEndre Barberry nevü kanczája, mely most Lebaudy
Mars. Dombovár. Ad 1. Közös hadseregbeli dasági és szocziális viszonyok alakulásának vázokatona átléphet a honvédséghez. Ad 2. A hadkiegészi- lására, ismertette azokat a teendöket, amelyek a
Róbert tulajdona.
tési parancsnokság utján folyamodni kell a közös had- Magyar Gazdaszövetségre háramolnak.
Utána
+ A bécsi é s kottingbrunni versenyek. Az ügyminiszterhez. Ad 3. Szegeden igenis van ilyen Scitovszky János szólalt fel, köszönetet mondva;
osztrák jockey-klub és a kottingbrunni verseny-egy- kurzus.
a közgyülés nevében az elnöknek, ki hajlott kora
let már megállapitották a jövö éri versenyek ter13663. Nagyvárad. Jerome K. Jeromenak "Há- daczára lelkesedéssel szolgálja, és harczol a gazdák
minusait. A freudenaui versenyek a tavalyiaktól rom ember egy csónakban" czimü regénye néhány év- ügyeiért. Javasolja, hogy az elnöki megnyitóban
foglalt agrárprogramm megvitatása végett a jövö
csak annyiban térnek el, hogy a nyári meeting vel ezelött egy napilapban megjelent
évben Szegeden nagy gazdaértekezletet tartegy nappal kibövült, ellenben a kottingbrunni verTh. M. Poprád. Az államvasut az államnak son a szövetség. Ezután Bernát István ügyvezetö tersenyek tetemesen megszaporodtak, amennyiben a magánvállalata s igy az államvasut alkalmazottai jesztette elö a szövetség müködéséröl szóló jelentését,
juliusi és augusztusi kilencznapos meetingen kivül n e m állami hivatalnokok. Magánlevelet nem ir- majd a kisorsolt régi választmányi tagokat választották meg ujból választmányi tagokul az elhunymég két háromnapos meetinget létesitettek, melyek hatunk.
L. K. Budapest. Önnek van igaza. Mikor Hall tak helyébe Benkeö Bélát, báró Ghyllanyi Imrét
közül az egyiket májusban, a másikat szeptemberjockeyt temették, akkor a starter bocsátotta el a és Péchy Ádámot választották meg. Bujanovics
ben tartják meg. A terminusok a következök:
halottasmenetet Hallt, gazdája, báró Rothschild Gyula ismertette a sárosmegyei fogyasztási szövetkezeti központ müködését. Utána Mesko Pál a
Április.
dresszében tették a koporsóba.
nyitramegyei hitelszövetkezetek müködéséröl tett
Bécs: 15., 16., 13., 2 0 , 23., 2 5 , 2 7 , 30.
B. István. Csik-Mádéfalva.
Haynaut annak jelentést. Farkas Ábrahám azon van, hogy a szeidején csak erös nyomás alatt választotta diszpolgárá- gedi kiállitással kapcsolatosan tartassék egy orszáMájus.
nak Pest városa. Ha saját jószántából tette volna, meg- gos agrárkongresszus, melyen az agrárpárt zászBécs: 1., 3.
lója is kibontassék. Hasonló értelemben nyilatkoKottingbrunn: 19., 22., 24.
érdemelné, hogy lebombázzák.
Bécs: 25, 27., 2&, 30.
K. J . Püspök-Ladány. Az az iroda VI., Lázár- zott Melczer Gyula és Scitovszky János és az elnök elfogadottnak jelentette ki a propozicziókat és
Junius.
utcza 18. szám alatt van.
egy végrehajtó-bizottság kiküldését hozza javasSch. J . Igló. Mivel a kötelezö koronaszámitás- latba, melynek tagjaivá az elnökségen és ügyvezetön
Bécs: I , &, 4 , 6 , 8 , 10., I L
ról szóló törvény is benne van a megobstruált kiegye- kivül, Sczitovszky János és gróf Zselénszky Róbert
Julius.
zési javaslatokban, nem valószinü, hogy január elsején választattak be.
Kottingbrunn: 2 3 , 2 5 , 27, 29L, 80.
életbe lépjen. Mostanában bizony aligha kerül rá
a sor.
Augusztus.
Ipar- és kereskedelem.
J. B. Budapest. A Manchester NovemberKottingbrunn: L, 3 , 5., &
Budapesti Kereskedelmi Testület. Ez az uj
handicap-ben Labrador a favorit 7 : 1 oddsal.
Szeptember.
egyesület, mely a Pesti Polgári Kereskedelmi TesE. S. Joghallgató. Pécs. Az emlitett képviselö tület és a Budapesti Nagykereskedök és NagyBécs: 3., 5.. 8., 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 7 , 19.
czime: képviselöház.
Kottingbrunn: 2 0 , 2 2 , 23.
iparosok Társulatának az egyesülést kimondó haS. L. Nyitra. Küldheti egyenesen a föhercegnö tározataik alapján létesül, tegnap tartotta alakuló
Oktober.
czimére. A megszólitás helyes. A külsö czimzés C. föBécs: 1 9 , 2 1 , 2 2 , 2 4 , 2 6 , 2 8 , 9EBL. 81.
herczegnö ö császári és királyi fenségének. — Az öt közgyülését. Báró S c h o s s b e r g e r Zsigmond
üdvözölvén a megjelent tagokat, röviden vázolta
krajczár a szegényeké.

Szerda, november 3 0 .
a két társulat egyesülésének indokait, amelyek föleg abban keresendök, hogy a jelenlegi viszonyok között sokkal fontosabb egyöntetü vezetés
alatt álló egyeden nagy testületnek megalkotása.
Felolvasták a testület alapszabályait, amelyeket
többek hozzászólása után egyhangulag, módositás
nélkül fogadott el a közgyülés. Végül megválasztattak : elnökké : Hüttl Tivadar: alelnökökké : lovag Falk Zsigmond, gárdonyi Neumann Frigyes,
pénztárnokká : Bánhegyi József; igazgatósági tagokká : Aehly Frigyes, Beimel Jakab, Breitner Zsigmond L., Deutsch Sándor, Geiger
B. Zsigmond, Girardi József, Gold Zsigmond, budai Goldberger Berthold, Hirsch József L._. Károlyi György, Kertész Tódor, Klein
József, Kohner Zsigmond, megyeri Krausz Izidor,
dr. Kuncz József, Lánczy Leó, Linczer Imre,
szobbi idösb Luczenbacher Pál, ifjabb Luczenbacher Pál, Marion Alajos, Markó Albert, Mössmer
József, Neuschloss Marczel, Oppenheim Emil, Simon Jakab, Schweiger Mártom, Schulz Manó,
Spitzer Ignácz, Szimon István, Tömöry Károly,
Tschögl Henrik, baranyavári Ulmann Emil, Uhl
Sándor, Waldhauser Adolf, Wadlsteiner Nándor,
Wolfner József; felügyelö-bizottsági
tagokká:
ómoraviczai Heinrich Ferencz, Neruda Nándor,
huszti Ruszt József, Rausch Károly és Wiener
Gyula. Az egyesülö két társulatnak eddigi jogai
és kötelezettségei az alapszabályok szerint az uj
testületre szállottak át. Ennélfogva a Budapesti
Kereskedelmi Akadémia, a Ferencz József kereskedelmi kórház, az alsófoku szakiskola, a budapesti kereskedök menháza stb. intézményei és
alapitványai a két egyesülö társulatnak ezentul a
budapesti kereskedelmi testület felügyelet, illetve
kezelése alá kerülnek.
Országos Iparegyesület. Az igazgatóság tegnap T h é k Endre elnöklése alatt ülést tartott,
amelyen G e l l é r i Mór igazgató folyó ügyekröl
tett elöterjesztést. Az igazgatóság az elöterjesztésekhez hozzájárult. Az igazgatóság a szegedi kereskedelmi kongresszusról szóló jelentést tudomásul vette, és köszönetet mondott az egyesület
képviselöinek a kongresszusom sz iparvédelem
ügyében tett lelkes és hathatós felszólalásaikért.
Az igazgatóság a kereskedelemügyi miniszter felhivására több ipari szakkérdésben véleményt mondott és végül köszönetet szavazott M a t l e k o v i c s Sándor végrehajtóbizottsági elnöknek, az
érdemes, öreg munkások kitüntetése ügyében való
közbenjárásaért.
A borkereskedök és a borhamisitások. A
magyar kereskedelmi csarnok küldöttsége tisztelgett ma Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszternél, hogy vonatkozással a miniszternek a képviselöházban folyó hónap 16-án tartott ülésén a borhamisitások tárgyában tett, és a reális kereskedöi
körökben osztatlan helyesléssel fogadott nyilatkozatáért köszönetet mondjon és egyuttal kijelentse a
miniszternek, hogy közremüködését a legkészségesebben felajánlja. A küldöttségben az egyesület
titkára dr. Schreyer Jakab, továbbá Abelesz Zsigmond szakosztályi elnök, Kamermayer Károly
szakosztályi ülnök és Jálics Ferencz, Ditzl Gyözö,
Oppenheim Emil szakosztályi tagolt vettek részt. A
miniszter kijelentette, hogy a borhamisitások ellen
ugy a productiv, mint a realis kereskedelem
azonos érdekében ezentul is a törvényadta legszigorubb eljárást óhajtja követni, mert ugy van meggyözödve, hogy a külföld bizalma hazai termékünk
iránt állandóan csak ez uton biztositható és hogy
a fogyasztó közönség csak ez uton nyugtatható
meg. Ismétli, — amire már a képviselöházban is
utalt — hogy a borkereskedelmet, mint olyat, annál kevésbbé akarja érinteni, mert tudomása van
arról, hogy van egy realis borkereskedelmünk,
mely ugy a külföldnek, mint a fogyasztó közönségnek hamisitatlan árut nyujt és mert meggyözödése
szerint a productiónak a realis kereskedelemre
szüksége van. Őrömmel fogadja egyuttal a küldöttség azon kijelentését, hogy a magyar kereskedelmi csarnok és annak borkereskedöi szakosztálya
közremüködésére számithat.

ORSZÁGOS HIRLAP

Budapest, 1898. — 11. oldal.
mos éven át nem is volt más az árkonstellaczió.
Csakis akkor indulhatna meg aztán az arbitrage-üzlet,
amely hivatva van arra, hogy megóvja a piaczot
nagyobb megrázkódtatásoktól.
A hajlam ahhoz, hogy a konjunktura ily
irányban alakuljon, tagadhatatlanul megvan* Mert
egyelöre számitanunk kell az abnormálisan hosszu
öszszel, a malmok ezidöszerinti rossz üzletmeneteiével, a lanyha külföldi piaczokkal és — last not
least — azzal, hogy mostanában kizárólag saját
lisztgyárainkra vagyunk utalva, mert jelenleg még
Ausztria részéröl sem mutatkozik kereslet.
A készáru árainak lemorzsolása tehát
ismételjük : mostanában — nem volna jogosulatlan. És egészen higgadtan itélve, a jelenlegi effectiv árak még mindig igen tekintélyesek. Persze a
15 forintos buzaár épen 50 százalékkal magasabb
a 10 forintosnál, de hát tényleg kivánatos-e, hogy
ez árak visszatérjenek? Azt hisszük, hogy nem.
Ha már más okból nem óhajtandó az "inségárak"
felszinre kerülése, hát csak azért nem, nehogy a
kenyér-czipó megint csak a "müvelt családok"
asztalán találjon helyet, nehogy ismét felüsse fejét
a — pellagra !
Figyelmeztettük is komolyan a gazdákat már
hetek elött arra, hogy az a produczens, akinek tiz
forinton akarják megvenni a buzáját ott a magtárában, az magára vessen, ha csökkönyössége által
esetleg kárt szenved; mert az a termelö, aki ezen
árnál, sem tud boldogulni, hanem magasabb jegyzésekre kénytelen spekulálni az jobban, teszi, ha
mindjárt beáll tözsérnek, mert az a gazdálkodással ugy sem fog zöld ágra vergödni.
Ezt akartuk a készbuzára nézve megjegyezni. Ami pedig a határidökurzust illeti, amelyhez végre is a gazdáknak semmi közük (bár ne
is volna !) annak leszoritása, amint a mindennapi
üzlet lefolyásából látjuk, a "legjobb akarat" mellett
is leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik, egyszerüen azért, mert ma még sem vállalkozik senki
sem arra, hogy — eltekintve az ártól — márcziusban egyáltalában buzát szállitson.
Ismételjük tehát, a disparitás teljes kiküszöbölése csak amellett bizonyitana, hogy az érdekeltek helyesen itélik meg a helyzetet.

kilogramm sulyban) 475—48 krajczárig. Könnyü
páronkint 240 kilogrammig terjedö sulyban) 46'5—47
krajczárig. Sertéslétszám.' I893. nov.* 27. napján
volt készlet 36994 darab, nov. 28-án-félhajtátott
1172 db, november 28-án elszállittatott 233 darab,
november 29-ére maradt készletben 37993 darab.
A hizott sertés üzletirányzata igén csendes. .
Budapesti konzum-sértásvásár, nov. 29. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levö székesfövárosi
konzum-sertésrásárra 1898. nov. "28-án! érkezett
662 drb. Készlet 895 darab, összes felhajtás 1557
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 770 drb,
elszállittatlan maradt 787 drb. Napi árak: 120—180
kilós 43-5—46 kr, 220—280 kilós 44.5—47 krajczár, 320—380 kilós 44^47 kr,, Jreg nehéz 44—46
krajczár," malacz 40 krajczár. Á vásár hangulata lanyha volt.
' Bécsi sertésvásár, november 29. A mai sertésvásáron bejelenlettek 8738 darabot* eUböta vásár elején felhajtottak: 3821 darab fiatal sertést,
4611 darab magyar hizott sertést, összesen: 8435
drhot. Az irányzat élénk. Jegyzések : kilogrammonkint élö sulyban'(a fogyasztási adót nem számitva) elsörendü serlés 43—44 krajczáron, kivételesen 44-5 krajczáron, középminöségü sertés 41;— 42
krajczáron, könnyü serlés 37—40 krajczáron, fiatal
sertés 33—43 krajczáron.

Pénzügy.
A központi hitelszövetkezet. A pénzügyminiszter az 1898. évi XXIII. törvényczikk alapján
létesitendö Országos Központi Hitelszövetkezethez,
az idézett törvény 68. szakaszában körülirt teendök ellátására, illetöleg az ugyanott megszabott
hatáskör gyakorlására, kormánybiztossá dr. "Popovics Sándor pénzügyminiszteri tanácsost nevezte
ki. A törvény vonatkozó passzusa igy hangzik: "A
központi hitelszövetkezet ügykezelése a magyar királyi kormány felügyelete és ellenörzése alatt áll.
Ebböl kifolyólag a pénzügyminiszter- a központi,
szövetkezet mellé kormánybiztost nevez ki, aki a
közgyüléseken és i g a z g a t ó s á g i üléseken részt
vesz a törvénybe vagy alapszabályokba ütközö határozatok ellen óvást emelhet. Ezen Óvás által az
illetö határozat végrehajtása a pénzügyminiszter
határozatáig felfüggesztetik.

Közlekedés.
A gellérthegyi vasut. A kereskedelemügyi
miniszter kiadta a budapesti szent-gellérthegyi vasut
épitésére és üzletére vonatkozó engedélyokiratot.
Egyben felhivta a vasut engedélyeseit, hogy az
épitési részletterveket, de különösen a pályatestre
vonatkozó részletrajzokat haladéktalanul dolgoztassák ki és a székes föváros tanácsa utján terjeszszék fel. Utasitást kaptak az engedélyesek arra
is, hogy a vállalat létrehozására szükséges töke
beszerzését három hónap alatt igazolják. Az engedélyezési tárgyalások során létrejött megállapodás
szerint a pályát nem villamos fogaskerekü vontatásra, amint eleinte tervezték, hanem viztulsuly által hajlott hegyi pályakép fogják megépiteni.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, november 29.

A disparitás.
Különösnek mondható jelenségnek vagyunk
mostanában szemtanui a gabonatözsdén: a készáru
nap-nap után olcsóbbodik, a papirbuza ellenben
sziklaszilárdan fentartja árát. Az effectiv áru tegnap is, ma is lanyha irányzatban forgott, az árak
ujabb öt krajczárral olcsóbbodtak, mig a márcziusi
és áprilisi határidök kurzusai egyenlegként hét krajczárt nyertek, este 9 forint 77 krajczárral, illetve
9 forint 57 krajczárral zárulva.
Mondjuk, ez némileg feltünö jelenség, de érthetö és nincs hiján a logikának;
Hisz már számtalanszor rámutattunk arra a
visszás állapotra, amely abban mutatkozott, hogy
a prompt és a késöbbi szállitása buza árai között
jelentékeny deport állt fenn, vagyis, hogy utóbbi,
és pedig még rövid idö elött, háromnegyed forinttal olcsóbb volt a kész buzánál. E disparitás nyilván szünöfélben van és ma már nem tesz többet
egynegyed forintnál, lévén a 76 kilógrammos buKöbányai sertéspiacz, nov. 29. Magyar elsö- zának értéke, föleg ha a szokvány-gyártók borendü : Öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
szorka-konyhájában hideg uton elöállitott usancefelüli sulyban) 47-5—4S0 kr.-ig. Közép (páronkint
árut
vesszük tekintetbe, aligha több tiz forintnál
300—400 kilogramm sulyban) 46—4f krajczárig
Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli (készpénzben).
sulyban) 4Sa—495 Sóig. Közép (páronkint 251
— Valószinü, hogy ez árkülönbség egészen el320* klgrig terjedö sulyban) 49—59N) far. Könnyü
enyészik,
söt az sem lehetetlen, hogy idövel a már(páronkint 250 klgrig terjeiW sulyban; 50—505*
cziusi
buza
felülkerekedik az effektiv árun. Végre
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban
48—48 5 krajczárig, közép (páronkint 240-1260 is ez volna a dolgok természetes állapota és szá-

Ma elkelt vagy 10000 métermázsa magyar
buza néhány krajczárral olcsóbb áron. A hivatalos
jegyzés berekesztése után még 4000 métermázsa
román buzát (785 k) vásároltak 8 forint 40 krajczáron, azonkivül a budapesti malom vett egy rakomány 72 kilogrammos honi buzát 9 forint 95
krajczáron három hóra. Kivált ez utóbbi eladás
élesztette a hausse irányt a határidöpiaczon, amelyhez egyébként Bécs nagyobbszabásu vásárlásaival,
valamint a Liverpoolból jelzett fagy is hozzájárult. Az angol piaczok egyébként egynyolczad
penny áremelkedést jelentettek. Párisból a novemberi buza fél frankos árjavulásáról értesitettek, de
a hausse itt hatás nélkül maradt, mert nyilván a
teljesitési hónap utolsó napjain eszközölt jelentékenyebb fedezésekre vezethetö vissza.
—Amerikában egynegyed czenttel javultak az
árak. A látható buzakészlet 1,977.000 bushellel
gyarapodott, a tengeri állomány 976.000 bushellel
a p a d t .

A visihle supply egyébként kitett
ezer
bushelben
e héten mult héten 1897 .1896
buzából
23369
21392
33656 58914
:
tengeriböl
22263
23239 • 42358 18228
Az atlanti kikötökböl a mult héten exportáltak
Angliába Francziaor- Belgiumba Német- At5bbi konországba
^^
országba
tinenst*

buza
tengeri
liszt
t
b
g
n

e z e r
b u s
2240
140
2220
—
z s á k b
380
—

h e l b e n
620
120
600
800
a n
—
—

90
70

100

Megjegyezzük még, hogy m a az a h i r
e r j e d t
el
a
g a b o n a c s a r n o k an, h o g y
a t ö z s d e
h e l y i s é ei
d e c z e m b e r 2-án z á r v a l e s z e k , a m i különösen a börze fiatalabb elemeinél

Szerda, november 3 0 .

ORSZÁGOS HIRLAP

12. oldal. — Budapest, 1898.
megütközést kelteit. A legilletékesebb helyröl értesültünk azonban, hogy e bir "légböl kapott koholmány", azonfelül "minden alapot nélkülöz."
Elöfordult
készáru-eladások.
Buza. Tiszavidéki: 100 mm. 81 k. 10.75
.frton, 200 mm. 80 k. 10.75 frton, 200 mm. 79 k.
10.75 frton, 200 mm. 79 k. 10.75 frton, 100 mm.
79 k. 10.55 frton, 100 mm. 79 k. 10.50 frton,
100 mm. 73 k. 10.55 frton, 100 mm. T8 k. 10.40
forinton, 100 mm. 77 k. 10.40 frtor, 100 mm.
77 k. 10.50 frton, 500 mm. 76 k. 10.425 frton,
200 mm. 76 k. 10.42 5 frton, 350 mm. 75 k.
10.425 frton, mind három hónapra.
Felsömatryarországi: 100 mm. 79 k. 10.60
frton, 100 mm. 78 k. 10.20 frton, 100 mm. 77 k.
10.20 frton, mind három hónapra.
Fehérmegyei: 650 mm. 75 k. 10.30 frton,
három hónapra.
Pestvidéki : 100 mm. 80 k. 10.60 frton,
100 mm. 80 k. 10.67öfrtou, 50Ö mm.79 k. 10.67-5
frton, 2Ö0 mm. 78 k. 10.55 frton, sárga, 100 mm.
78 k. 10.45 frton, sárga, 100 mm. 77 k. 10.30
frton, 100 mm. 77 k. 10.25 frton, sárga, 100 mm.
74 k. 9.90 frton, sárga, mind három hönapraRománz 4000 mm. 7 8 5 k. 8.40 frton
transito.
Zab. 200 mm. 6. frton, 500 mm. 5.90 frton,
készpénzben.
Rozs. 100 mm. pestvidéM Budapest 8.40
frton, 200 mm. pestvidéki Budapest 8.45 frton,
készpénzben.
Tengeri. 100 mm. Yerseezen 3.65 frton,
100 mm. Kisujszálláson 4.05 frton készpénzben.
Árpa. 100 mm. takarmány Budapest 6.40
forinton készpénzben.

Raktárház : Buza 53173 mm. Rozs 2975 mm.
Zab 2833 mm. Tengeri 202 mm. laszt 1142 mm.
Silos: Buza 26200 mm.
Gabonaforgalom :
1898. november 28.
érkezett
elszállittatott

métermázsa

53143
2066
3615
6620
11007

buzából. ,
rozsból .
árpából,
zabból . .
tengeriböl,

—
—
400
—
105

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest,november29. A vásári forgalom: Hasnál forgalom élénk, árak csökkentek. BaromSnál lanyha, árak szilárdak. Halban lanyha,
árak csökkentek. Tej és tejtermékeknél lanyha,
árak változatlanok. Tojásnál lanyha, árak szilárdak. Zöldségnél lanyha. Gyümölcsnél lanyha, árak
változatlanok. "Füszereknél csendes. Idöi áras borult,
enyhe. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következö : Hns.
Marhahus hátulja 1 52—54 frt, IL 48—52 frt.
.Birkahus -hátulja I. 38—40 Irt, II. 34—38
frt. Borjuhus hátulja L 55—60 frt, II. 50—§5 ! frt.
Sertéshus lsörendü 48— 50 frt, vidéki 36—46, frt
(Minden 100 kil nkint) Kolbász füstölt 50—80 kr
(kilonkint). Sertészsir hordóval 57-0—57'5 frt (I.00
küönkint). — Baromfi (élö). Tyuk 1 pár 1.00—1.30
frt. 'Csirke 1 pár 0.60—1.20 frt.. Lud hizott kilonkint 46—50 kr. — Különtélék.'io]áa 1 láda (1440
drb) 39-0—41.0 frt. Sárgarépa 100 kötés 1.60—4.—
frt. Petrezselyem 100 kötés 1.40—4.( 0frt. Lencse m.
1Ö0 kiló 7—9 frt. Bab nagy 100 kiló 7—9 frt.
Paprika I. 100 kiló 80—60 frt, IL 20—30frt.Vaj
Lrenuü küónkintÖ.Hö—0.90frtTéa-vaj kilonkini 0.95
1.10 frt Burgonya, rózsa, 100 kiló 1.60—1.80 frt
Halak. Harcsa (élö) 0.80—1.00 frt 1 kiló. Csuka (elö)
0.80—1.00 frt 1 kiló. Ponty dunai 0.50—0.60 frt

Budapest, november 29.
A mai tözsdén már csendesebb irányzat uralkodott. A magasabb árfolyamok a spekulácziót,
amely a helyzetben nem bizik, realizácziókra késztette, aminek következtében az árfolyamok csökkentek. A helyi piacz is csendes volt.
Az elötözsdén : Magyar hitelrészvény 389.75
390.75, Jelzálogbank 246.50—248.50, Osztrák bitekészvény 359.50—360.35, Osztrák-magyar államvasut 358.
358.50, Közuti vaspálya 373.25—
373.75, Villamos vasut 278, Rimamurányi 278.50
Szesz.
279.60, Magyar általános köszénbánya 87.— forinton.
Budapest, november 29. Finomitott szesz
A déli tözsdén elöfordult
kötések: nagyban 64. 54.V8. Finomitott szesz kicsinyKözuti vasut 372.50—373.50, Villamos vasut 227 ben 54.25—54.50, Élesztö szesz nagyban 54.50
—227.50, Magyar hitelrészvény 389.—390, Magyar —54.75, Élesztöszesz kicsinyben 55. Bo.Vs,
ipar- és kereskedelmi bank 101, Magyar jelzálog- Nyersszesz adózva nagyban 53. 53.Ve. Nyersbank 247.50—248, Magyar leszámitolóbank 259.50 Bzesz adózva kicsinyben 53.25—53.50. Nyers—260, Rimamurányi 277.80—279. Osztrák liitel- szesz adózatlan (exknt.) 14. 14.25. Dena21.25. Denaturált
lészvény 359—360.10, Déli vasut 69.75, Osztrák- turált szesz nagyban 21.
magyar államvasut 356.90—357.70, Lujzamalom szesz kicsinyben 21.50—21.75. Az árak 10.000
178—183, Weitzer 254—260, Czukoripar 123.50 literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest
Hivatalos
készárajegyzések.
készpénzfizetés mellett értendök.
*—124 forinton.
;
lOOJdgr.
2
Bécs, november 29. Kontingens
nyersszesa
Dijbiztositások:
Osztrák hitelrészvényekben
azonnali szállitásra 17.70.forintig kelt el. Zárlat1
'
ára
holnapra
2.—2.50
forint,
8
napra
5.
6
frt,
de3-51
jegyzés azonnali szállitásra 17.60—17.70 forint.
czember utóljára 8.—.9.— forint.
fitflfitfig
f frtfl Értig
Praga, november 29. Adózott
trippló-szesz
Délátán 1 óra 30 perczkor zárulnak:
53.25—53.50 frt, adózatlan szesz 17.—17.25 frton
T4 —. . — 15 10.— 1QJL5
Buza uj tiszaiad.
azonnali szállitásra kelt el.
nov. 29.
nov. 23.
76 10.29 10.30 77 10.35 10.40
119.75
119.75
Magyar
aranyjáradék
. Trieszt, november 29. Kiviteli szesz tartá78 10.45 1055 79 10JB0 10.65
97.80 97.80 lyokban szállitva román és magyar áru 12 frt, cseh
Magyar, koronajaradék
S0 10.70 10.75 81
389.25 388.50 áru ll.-^-ii.25 forint 9O°/o hektoliterenkint nagyban.
pestvidéM 74 —. .— 75 sSü ioao Magyar hitekészvény
101.— 101.— ;
76 10.15 10.25 T7 10.30 1035 Magyar ipar és keresk, bank
247.75 245.50
10155 10.60 Magyar jelzálogbank
78 1040 10.50
Sö 10.65 10.70 m.
259.75 260.—
Magyar leszámitoló bank
KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
fehérm.
74 —. .— 15 ML— 10J5 Rimamurányi vasmü
278 25 276.25
76 10.20 1O30 T7 1035 10.40 Osztrák hitekészvény
Bécs, november 29. Az irányzat változat859.20 358.80
78 10.45 10.55 79 10.60 10.65 Délivasut
69.50 69.50 lan. Buza tavaszra 9.61—9.62—9.64 forint, rozs
10.70
10.75
61
80
357:75 857.40 tavaszra 8.59 forint, tengeri május-juniusra 5.10—•
Osztr.-magyar államvasut
8.20 S.25
román
TS
Közuti
vaspálya
372.75
372.—
8.50
8.55
elsörendü
70—72
DUS
Villamos vasut a
227.— 226.50 5.16 frtig köttetett. Az üzlet folyamában gyengü8.40 8.45
másodr.
lés állott be és buza tavaszra 9.61 forintig, tengeri
takarm. 60—62 6.2§ &50
•
im
Délután 4 órakor zárulnak
szeszföz. 62—64 6.80 7JS9I
május-juniusra 5.13 forintig csökkent.
nak 1s
sörfözésre 64—6S 7.S0 S.70

224

Uj .
6
"
ó
,-

_

bánsági
njáscemü

—
—

káposzta
másnemü

—
—

5.50 5.55
5.45 SL50

batáridöjegyzések.

359.60
389.60
357.80
259.75
278.50
372.—
226.50

Budapest, november 29. Z s i r a d é k csökkenö árak melleit lanyha irányzatu. S z i l v a és
s z i l v a i z ára nem változott.

Iraza . . október —.— —.— —.— —.— —.—
» • . november —.— —.— —.— —.— —•—
» . . márczius 9.75 • 9.76 9.74 9.75 —.—
tozs . . október —:— —.— —.— —.— —'-.—
- . . .november—.— —.— —.— —.— —.— , . .márczius 8.54 8.56 &54 8155 —,.—
•
tengeri . októberj —.— —.— —.— —.— — . —
. . . november —.— —.— —.— —.— —.—
, . .május
4.84 4.86 4LS2 4,83 —.— inaién IMHUÖ
zab . . október —-— —.— —.— —.— —.—
, . .november—.— —.— —.— —.— —.— _
" . . márczius 5.38 6 . — 5.9S 5.S8 —*— Uralt—*•

12.50 1230 12.40

nov. 28.

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.

HatáridS novena^2S^Bffiiein&o: 29-én
pénz
SEB péjts
fsa

repcze. augusztus 12.40

358.50
388.—
857.—
259.75
278.—
372.75
227.—

Osztrák bilelrészvény
Magyar hitelrészvény
Osztr.-magyar államvasut
Leszámitoló bank
Rimamurányi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut

39—41 5.75 6.I0

Hivatalos
Am

nov. 29.

—.—

Elöfordult
haiáridökötések.
Délelött. Buza márezras 9.69—70—67—
76—9.74 forinton, április 9.54. forinton. Rozs márczius 8.54—8.55 forinton. Tengeri május 4.80—
78—84—4.S3 forinton. Zab márczius 5.98—97—
5.98 forinton.
Délután. Buza márczius 9.76—78—9.77 fbrinton, április 9.56—5S—9.57 forinton.
Rozs
márczius 8.56—53—8.57 frton. Tengeri május
4,82—4.84 forinton. Zab márczius 5.98—539 forinton Repcze augusztus 12.30—12.40 forinton.
Raktáráüomkny :
Közraktár; Buza §5900 mm. Rozs 5500
mm. Árpa 55400 mm. Zab 27000 mm. Tengeri
8800 mm. liszt 9400 mm.

Hivatalos

jegyzések.

_ ."•.-.

:.- •

gratninoakiat
Pénz
Ara .
irt
bt

. _._
magyar lá légenszántolt vidéki . .
vánsi lé^raocáritott *• dn*«l>«* - - 49.—
49.50
fBstótt . " . ' .
-*.-. * '. 56.—
boszniai, 1897. évi usance-minöség
7.25
.. .
120daraboa. .
s
s
Szitva
9—
14.50
•
•
a
®
•• m
• •
7.—
•ŐvfSalTlÉBbi m.^TUmf 9
nsance-min&aée
s
8.75
• • lOOdaiabos. . 14.26
•olfhdiett
a
.
• >
8» , *• •
Sxllv*
Uindséc _

Kész i m
loeftn horf6
SxUvaiz
Hatándfiis
IngfeabotdA

,

. . . . . . . 120 danboa

85 :

i
,
.

.-.».•. . .

100 daxabos
85 V •
•

•serbiai 1S07

7-50
925

e.n

14.50
14.50
12.60

49.50
50.—
57._
9.50

715
7^75
9.50
15.50
7.50
9.25
15
15.—

Bzeibiai . . . . . . . . . * . . .
T&OS aprószeuia 1888

. . . . . .

48.—

58.—
45.—
63.-

Hivatalosan

jegyeztetett:

Buza tavaszra 9.61—9.62—9.64, rozs tavaszra
8I69A-8.62, tengeri május-juniusra
5.10—5.16,
zab tavaszra 6.23 forinton.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
: Bécs, november 29. A mai tözsdén föleg
bankrészvényekre irányult a figyelem. Különösen
Lánderbank-részvények voltak keresettek arra a
hirre, hogy ezen intézet fogja Ausztriában kezelni
az osztály sorsjátékot.
Az elötözsdén : Osztrákkitelrészvény 359.37
—360.37, Anglo-iank 155.50, Union-bank 293.—,
Osztrák-magyar államv. 357.50—358.50, Déli vasut
69:25—68, Tramway 104—105 r Török dohány 131.—
132.75, .Alpesiiánya 182.50-483.25, Prágai vasipar
939—946, Fegyvergyár 205.—-207.50, Májusi járadék 101.15, Osztrák koronajaradék 101.35/ Török
sorsjegy -o8.9pf-59.-T-, Német márka 58.97 forinton.
A déli tözsdén ;Oszlrák hitelrészvény 359.50,
Anglo-bank 155.50; Bankverein 267.50, Union-bank
294.50, Lánderbank 227.50, Osztrák-magyar államvasut 357.25, Déli vasut 68.75, Elbevölgyi vasut
25&50, Észak-nyugoti vasut 242.50, Török dohányrészvény 130.25, Alpesi bánya 182-50, Májusi járadék 101.15, Török sorsjegy 58.75, Német máika
58.97, Fegyvergyár 203 forinton.
Délután '2 óra S0 perczkor
jegyeztek:

4-2°7o-os papirjáradék 101.15, 4'2%-ps ezüstjáradék 101.05, 4%-os osztrák aranyjárádék 119,95,
Osztr, koronajaradék 101.45,1860. sorsjegy 140.—,
1864. sorsjegy 197.—, Osztrák .hitelsorsjegy 203.—,
Osztrák •liiléKiitézéti részvény 3 5 9 . ^ , Angol-osztrák
bank 153.75^ Union-banlsrészvény' 294.25, Bécsi
Bankverein 265:50, Osztrák Lánderbank 232.50,
Osztrák-magyar bank 909.—, Osztrák-magyar államvasut 357.13, Déli Tasutrészvény 69.—, Elbe-
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völgyi vasut 259.—, Dunagözhajozási részvény
436.—. Alpesi bányarészvény 133.25, Dolzányrészvén? 12C öö, 20 frankos 9.55-5, 'Császári kir. vert
arany 5.71, Londoni váltóár 120.50, Német bankváitó 58.95, Tramway 558.—. Az irányzat
szilárd.
Bécs, november 29. A déli tözsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák hitelrészrény 358.—-,
Anglo-bank 156.50, Bankver. 367.—, Union-bank
294.75, Lánderbank 332.50, Osxtr.-inagyar államvasut 357.12, Déli vasut 69.—, Elbevölgyi rasat
259.—, Északnyugoti vasut 243.—, Török doliányrészvény 123.—, Alpesi
bánya 163.—, Májusi
járadék 101.20, Török sorsjegy 53.50, Német márka
59.— forint
Frankfurt, november 29. (Zárlat.) 4-2^/o-os
ezüst-járadék 65.40, 4°/»-os osztrák aranyjáradék
101.75, 4°o magyar aranyjáradék 101.50, magyar
koronajáradék 97.95, osztrák bitelintézeti részvény
303.12, osztrák-magyar bank 771.—, osztrákmagyar államvasut 301.37, déli vasut 62.—, bécsi
váltóár 160.32, londoni váltóár 204*—, Párisi váltóár 807.75, bécsi Bankverein 226.50, Union-bank
részvény —.—, villamos részvény 132.50, 3#/é
magyar arany-kölcsön 87.55, Alpesi bánvarészTény 155.—, 4*2o/o papirjáradék 85.65. Az irányzat szilárd.

IDŐJÁRÁS.

A m. kir. országos meteoiologiai intézet távirati
jelentése 1S98. november 29-éa reggel 7 órakor
•3+

•3+

AnomAsok

Sopron .
Herénv .
Kesztherj
Zágráb
g
Fiume
Cirkrcnica
Pancsova
TemesTár
Arad . .
Szomofc .
Eger . .
-Debrecsen
Késmárk
Ungvár

I
!

56.0
55-8
55.3
34.9
55.4
£5.1
54.1
55-1
56.4
55.2

..-

+ 04.T
-t- 02.4
+ 03.4 .
4- 04.9 .
4-07.8 —
-f-05.0
-f-M.2
+0T.5 _
'•+- oa.5 V3*
- - 10.3 t15
-I- 10.S 12

Pofe

SSLI

Suajero
Torino .
Flöcenes
Róma. .

STJi

w.a

f-14J9

tej

#r-a

Pafenno
BlaVa .

f 10.6

Nizza
Páris

-r-csjs
S6*

O9.O
, 0S.6

>.s 4- os.«
™».a + os.a

S6S.6

*3-4
54.Ő + G6.5
©IjO
5T.4 4 - 0Ö.6
SSLS feu
M
58.T + Ö9.9
fi&0
Vano
OO-O -f- 00.0
53.5 -{. 05.2
59-6 4- 08.8
55.1 J- C2-O
Soföa.
53*5 4- C 2 -^
BEwenfiut
54.9 4- 01-8
Ar egyik depresszió fermánt Eárfpa
Bük az Északi-tenger tájára, mig a majaa JijajonBIa éeEtaSeten
raegeröscddtt.Aa europai idöjárásban ntegmaiaát az cmj%e jelleg; de á
csapadék kisebb területre szontiazott,, mMWna&batlSömsSBizaágjim,
Ausztriaiján, Itáliában az esö megstSnt c s a Balkan-iiHssÜBÉtai
megmaradt a száraz idö.
Hazánk déli felében esözés volt. nueSffc»Hfn»H»ftáfacnt a
leleK megyékre. Észafctryngatoaés a DmnáaM as idi sziszz Jatt.
A hömérséklet állandóan magas.
Továbbra ia enyba id5 várnáid, seanol vagy Oak bnréa

VIZÁLLÁS.

— November 29-éa. —

Iveatöit csapajék; mxxsjtrxBi Uti # I t P Hl s s * .
A thnra csalnenr aiiimlnrttt i n t A
árad. Szélsöktöl torkolatáig
A Diára és Ssnm B é x
{el!ec«elr, bir Ids5

áadó

SZERELEM NÉLKÜL.
Franczia regény.

Irta:PIERRE

Budapest, 1898. — 13. oldal.

(13)

DAX.

Jó pajtást vélt feltalálni a feleségében s
nagyon meg volt elégedve az eredménynyel.
Efelett tünödve, vigan fütyürészett s kényelmesen elballagott a klubba. Mert ö nagyon
tevékeny és szorgalmas tagja volt egy klubnak. A klub ugyan rendkivül untatta valamikor, most azonban ez volt legföbb élvezete,
melynek napról-napra nagyobb szenvedélylyel
hódolt. Egy lépéssel benn volt már Páris
nagyuri pezsgö életében. Minthogy a politikát
gyülölte, barátai a sportra terelték figyelmét,
élénk szinekkel vázolva elötte mindazokat az
elönyöket, miket ö, a milliomos biztosithat
magának a sportvilágban.
Lamoureyre engedett a kisértésnek, nagy
tekintély lett s elsörangu istállót tartva, telivér sportférfiuvá nötte ki magát . . . Lucienne
irtózott férje sportpasszióitól. Gyakran történt
meg, hogy a szegény asszony, egymagában
töltvén estéjét, keserü gondolatokba merült és
könyes szemekkel tünödött azon, hogy vajjon
mi lehet oka annak, hogy a sors öt ily áldozatnak szemelte ki? Magába fojtotta néma fájdalmát, hiszen nem volt, aki vigasztalja. Ebben
a fényes otthonban nem volt neki otthona.
Idegennek érezte magát benne, akinek egy
parányi könycseppet is aggódva kell elrejteni,
nehogy valami fizetett szolga rajtakapja
gyengeségen! A legkisebb zajtól felriadt, a
zongorához sietett, két-háromszor végigfutott
a billentyükön, aztán ismét visszaesett fájdalmas állapotába és gondolkodott.
Szegény meggyötört lelkét gyülölet fogta el.
" Szófogadó gyermek voltam, mondta magában, tisztességes asszony vagyok és nem
ösmerem még a szerelem örömeit." Beteg
szive és lázas képzelete a magány óráiban egy
zürzavaros világba ragadta el, s gyötrödéssel
kutatta okát a sors rendelkezéseinek . . . S
elérkezett oda, hogy szétnézzen maga körül s
összehasonlitásokat tegyen . . . E veszélyes párhuzamokban Lamoureyre nem tünt fel elötte
másként, mint az önzés és léhaság rideg pánczéljába burkoltan, mig a többiek — de nem
mert névre gondolni, nem mert nevet kimondani. Azonban, ha erényessége számüzött is
ajkairól egy nevet, nem tudta elnémitani szive
dobogását, nem tudta elfojtani arcza pirulását,
amikor férje egyik bensö barátja látogatását
fogadta.
Nem vette-e elö esténkint az albumot, hogy
egy férfiarcz nézésébe merüljön el? S aztán,
ha elmélázott szép és ábrándos vonásain, nem
csapta-e be gyorsan az albumot, mintha a kép
égetné ujjait ? . . .
Lucienne magános órái mind gyakoriabbak lettek s. ezzel együtt az álmodozások is.
Valami telepathikus hite támadt, ugy, hogy
sokszor ismert léptek neszét vélte hallani,
amitöl hevesén dobogott a szive. Aztán gondolatainak tömkelegében követte látományát
át a Szajnán, el a Palais-Royal mellett s megérkezett a rue Vivienne egyik másodemeleti
garçonlakásába. És itt, mintha összetüztek
volna egymással: képzeletének höse és a
Végzet. És mind a ketten kérdöre vonták a
sorsot.
Emésztette a láz s mohón hajtott le egy
pohár vizet, mintha el akarta volna oltani a
bensejében felcsapó lángot. Ágyát oly szuggesztiv erö ejtette hatalmába, hogy elsápadt
bele s a karosszék támlájábafogódzott,összeszedve minden erejét annak a férfiunak üdvözlésére, kinek közönyösnek kellett volna
lennie rá
nézve.
Azonban az inas nem jelentett be senkit sem.
Az ö régi énje fellázadt az ellen, hogy
gondolatait más férfi is foglalkoztathatja, mint
a férje. De nem merte megvizsgálni, megkérdezni a szivét.
Szerette-e Steibel Albertet? A házibarátot? Nem tette fel magának e kérdést, de
halvány sejtelme is halálos gyötrelmét okozott
neki.
Steibel hetenkint többször látogatott el
a Boulevard St-Germain-i palotába.

"Jó alak!" szokta mondani Lamoureyre.
"Én vagyok a megmentöje ennek a hajótörötnek, kell is neki szentelt gyertyácskákat áldozni!. . ."
Steibel Albert közepes nagyságu, inkább
magas, mint alacsony termetü férfi volt. A
haja gesztenyeszinü, kék szemei mélynézésüek, elsö pillanatra elárulva, hogy ezek a
szemek a lelkek mélyére hatnák s nem elégednek meg a külsöségek szemléletével. Nemesen hajlott orra szépen illett az arcz kellemes összhangjához, melynek a mosolygó ajkak
körüli bánatos vonás gyermeteg kifejezést
adott. Homloka magasan iveit, mintegy elárulva, hogy e föben magasröptü gondolatok
rejtöznek. Szákállt nem viselt, csak erös
szöke bajuszt.
Steibel egyike azon férfiaknak, kik puszta
megjelenésükkel magukra vonják a figyelmet.
Kellemes hangu, jó társalgó volt, harmonikus
gesztusokkal és mindazokkal a
tulajdonságokkal, mik a nöi sziveket kisértésbe viszik.
Megvolt benne mindaz, ami a nök szemében
érdekessé teszi a férfit: a melancholikus
allureök, a néha titokszerü hallgatagság. Valami lelki fájdalmat sejtettek benne a nök, s
vajjon melyik nem akart volna a vigasztalója
lenni ? . . .
Steibel igen öszinte ember volt; gyülölt
minden hazugságot. Nagy önszeretete és még
ennél is nagyobb büszkeségé a középszerüségek fölé helyezték öt s majdnem beteges érzékenységében néha teljesen elzárkózott barátai elöl. Szerette az elszigeteltségét s lelki
szükségnek tekintette a magányt.
Sohasem beszélt önmagáról, sem családjáról. Lamoureyre nem ösmerte sem atyját,
sem anyját. Steibel sokszor fagyos udvariassága lehetetlenné tette azokat a kérdéseket,
miket erre nézve már több alkalommal akart
intézni hozzá. Erös idegzetü, világos látásu
férfiu volt, ki jól tudta megkülönböztetni a
látszatot a valótól. Lucienne szenvedései nem
kerülték ki figyelmét.
— Ha Steibel ma estére egy játszma
whistre jönne el, várakoztasd öt, mig hazajövök — szólt Lamoureyre — egy félóra mulva
megjövök.
— Te elmégy, barátom?
— Igen . . . Találkám van Martillac-kal.
Egy megbeszélés . . . vadászát Sologneban...
csak épen megbeszéljük a dolgot s kilencz
órára itthon leszek, addig készittesd elö a
játszóásztalt.
— Azt hiszem, Martillac ur jobban találná m a g á t itt, mint a caféban, hozd fel ö t ;
majd a dohányzóban lesztek, ahol mindenesetre szabadabban mozoghattok, mint a szalonban.
— Azt mondtam, Lucienne, hogy találkát adtam Martillac-nak s nem akarok szószegö lenni.
— Ne tartóztasd magad, barátom, ne
tartóztasd magad . . . csak azért mondtam
ezt, mert azt hittem, hogy neked lenne kellemesebb igy . . .
Lamoureyre távozott; Egy négyed órával
késöbb Steibel
jelent
meg.
Megtudván az inastól, hogy a háziur
nincs itthon, Steibel a szalonba ment, hol
Lucienne fogadta, amint egy megszokott vendégét fogadni szokás, nem tulságos melegséggel, de nem is hidegen. Több közönyös kérdést intéztek egymáshoz. Szük szavu volt ma
mind a kettö, talán több volt az elhallgatni
valójuk, mint amennyit mondhattak volna egymásnak. Az ö helyzetükben a legcsekélyebb
szónak is nagy lehetett a jelentösége. Mint
minden asszony, Lucienne is jól értett ahhoz,
hogy gondolatait elpalástolja. Eltökélt szándéka volt ez.
— Bocsássa meg indiskrécziómat —
— szólt hirtelen vendégéhez— hány éves ön ?
- Mult hónapban voltam harmincz éves,
asszonyom ! —
válaszolt Steibel elfogulatlanul.
Lucienne mosolygott.
(Folytatása következik.)

Felelös szerkesztö: Kálnoki Izidor.

Szerda, november 30.
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irta. S t Georges. Ford. E g r e s s y B .

MaggiavecMo
Válent V•Hartansio
Dalnoki
Sctlpice
Hegetfüs
Siari
Ábrányiné
Káplár
Körösy
Paraszt
j^ey B .
Xüni
Kertész
T«rpi_
Berts_M.
Jegvzö
Zolnai
Utána:

f

NÉPSZINHÁZ.

Évi fiétlet 206. Havi bérlet 26.

1 fetvonáslian. I r t a :
Szigeti József.

3|
10 S0
11 60
19.50

Szinházi! müsorok.
•nzefi Sziikiz

Kolostorból.

6 90

176
64 2 5

11
20
205
203 —
ö?23 6J 2 5

Arany. .
• ••
.
20 frankos vagy 8 frto3.
"
20 m á r k á s
••
N é m . bir. v . egyénért, bankj. 100 ni
Franczia bankjegy (100 frank) .

Budapest, 1893. széria, november 3©-án.
NIMZETI SZINHÁZ

6 40

r . ' i öcmkaxm

egliivni.
pE
cs jóiartan
axiási intézet Árjegyzék inieyen és bérmentve. 193

Pataky H. és W.
Budapesten,
TU. ker.Erzsébet-körnt42.
Központ: B e r l i n , Laisenitr. 25

Fönnutl 1882. 61a.

Saját irodák : . Praga, Hamburg,
Köln.Frankfurt, Lipcse, Bqroszló,
•Varsó, Jiéw-Yónc.'Hiinnóvér.- •
Eddig QA nnt\ benyujiáü
ö W W U jne^JIzá
Erlékcsifési szerzödések

hangolása és karbantartása

Egyszeri hangolás 2 forint*

Sternberg Ármin és Testvére
-

cs. és tir. udvari szállitók.

Zongoratermek s
KossuihLajos-uf ca 22.(Károly-könit sarkán)

3

2 /i millió márka

értökben kötettek.
FelTtlágosiiásGk cs prospektusok
ingyen.

A magyar kereskedelmi tnu_ 11.üzem képviselöje.

felvétetnek lapunk kjadóhivatálában

VIII., József-körut 6 5 .

ORSZÁGOS HIRLAP

Szerda, november 3 0 .

Fontos!

Budapest, 1898. — 15. oldal.

Kis kivonat az ezer meg ezer darabból áiló áruraktárbó! i

méterje 12 és 14 kr. Kiváló barchenteBc é s flaneHcotonok, méterenkint 18
Daplaszéfes angol mosószövet
19, 2 2 , 24, 2 8 , 3 2 , 3 3 , 3 5 , 38, 4 0 , 44, 48, 52, 5 5 , 58,
Daplaszéles kamngarnszövei. , méterje 2 3 kr.
méterje
2 6 és 35 kr.
Elismert tény, hogy a
Duplaszéies jó divatszövet . .
S0, 65 kr.
méterje
4
0
kr.
£>. LESSNER
Daplasz. schottiseh riivatszövei
Levantine, uj d e s s i n e k méterenkint I4, 16, 2 2 , 26, 3 0 ,
méterje
4
2
és
5
0
kr.
áruház elve a nagyérdemü kö- Daplaszéles angol nyári szöwet
32 krajczár.
zönségnek mindig valami reád- Kfilönleges szép divatszövet I-sö min. 115 em.
jó z e p h i r ?8, 2 9 , 3 5 , 4 0 kr. stb.
kivülit, versenyfölöttit nyujszéles, méterenkmt
46 kr. Kiválóan
Piqsaé, kiváló j ó minöség métorenldnt SS kr.
tani joggal mondhatjuk, betgy e Angol finom nyári szSvet kiváló min. 115 em.
H jour zephir-fostiszt éco'u szines sarokkal méterje 18 kr.
czég a folyó évi karácsonyi
széles, méterenkint
4 8 kr. Fehér á jour bat&ist, szép rajzok méterenlcint 18, 21, 2 8 ,
idényben minden lehetöt tál32 krajczár.
szárnyalt mert még sohasem volt KBKaSsra szép angol tiszta gyapjuszövet, kiváló
rá eset, hogy- ezer meg ezer oly minSség 115 em. széles, méterje 50 kr. Hallatlan olcsó! Piqué dessiné* szép minták, méterje 3 0 , 35 kr.
heviot legjobb min. 120 em. széles,
Atiasz«SzatIEi, szép minták, méterje 27, 3 0 , 4 5 , 52 kr.
nagyszerü áraezikk kerüljön alxméterjie
8 2 kr. Franczia-batfósf, bájos denissek, méterenkint 3 0 , 8 5 , 3 8 ,
kalmi eladásra, mint az Mén. A
45, 50 kr. stb.
v á l a s z t é k oly nagy, az árak D a p l a s z é l e s stayer-loden, igen jó minöség méterje 4 3 kr
méterje 65 kr.
oly m e s é s e n o l c s ó k , hogy S z é p dhratszSvetek 120 em. széles
világos és sötét szinekben, jó, divatovábbi magasztalás felesleges és • a g y s z e r f i alkalmivételeka legizlésebb, legdivatosabb kiváló
IBI
tos,, minöségekben
és a legkülönfélébb,
g
g
divatszövefek&öl
nyáriés
télimin3ségekböl
}
a közönség érdekében van, hogy
dessinékben
méterenkint
3
8
,
4
6
,
5
2
,
6
5
,
7
5 , 8 8 , SS,
minden
szinten,
számtalan
dessinben,
115
em.
széles,
errölmeggyözöájék Ennélfogva
frt 1.15, S.2Ö, 2.45, 1.60, 1.75, d.95 stb. stb.
méterje 6 8 , 7 5 , 8 0 , 8 5 , 9 8 kr.
nagy, gazdag tartalmu karácsonyi -mintagyujteméSzenzácziós!
Szenzácziós I
nyéket küldök s z é t Kivá- CowtP Coat l a m n t g a r n {verseny nélkül) 115 em. széles.
natra ingyen é s bérmentve.
mélyem ieszáUiioit árakon a legfinomabb minöségig
méterje 9 5 kr.

Haüfes-inoü¥eaiitá-k gyapju- és selyemszövetekben

Bécs,

VL, MariahSlf&M*mtt*®m&®
Karácsonyi katalógusok é s mintagyüjtemények vidékre kivánatra ingyen és bérmentve

könyve".
(Kuls8-Kerepesi-at IT- mrim.)
A keleti pályaudvari (czinliotai) TÜfaunos tocsitial
minden 5 perczben direkt közlekedés. Az iijrendsierü
pályatesten legcsekélyefe-b fagygyal biztos jég. Teljes
comfort. Idényjegyek 4 firt, diá&okcak 8 frt, Msérönek 2 frt, napi belépti jegy 5 0 kr. Családoknál mérséklés. Elöjegyzések a* Tattersall irodájában.

Felöleli az egész mezögazdaságot, szól a talajmivelésröl,
trágyázásról, gaz-L növényekröl, allatokról, méhészetröl,
baromfiakról, selyemhernyóról, gyümölcs- és konyhakertészetröl, nemes füzmivelésröl, szölömivelésröl. borkészitésröl, a gazdálkodás rendjéröl, számvitelröl és
egyéb hasznos tudnivalókról. A könyv ára kötve és
ajánlott bérmentes küldéssel 2 frt 20 kr., megrendelhetö
Bombay Dezsö szerzönél, Budapest, YIL,Dohány-u. 84.

Tetemesen olcsóbb árak.
folyton, éles; csülöklé^ós lehetetlen.
Biztos lépés által a lovat kiméli.
Budapest, Külsö Váczi-ut 91
Patkoló anyagok és csavar-áruk gyára.

akinek 185 em. hosszu óriási Lorelev-haja saját találmányu kenöcsöm 14 havi használatától nött meg. Ezt a kenöcsöt
a legelökelöbb orvosok mint egyetlen szert ajánlják hajkihullás ellen, a haj növés elösegitésére és a hajbörerösbitésére, uraknál elösegiti a szép erös szakállnövést és mar rövid használat után ugy a haj, valamint a szakáll természetes fényt és tömöttséget kap és megóvja ezeket a korai öszüléstöl a legmagasabb korig.

T é g e l y e JL fx*é, 2 fi?*, 3 £x*t> ó© 5 f o r i n t .
Postai siéflelküldés naponkint a pénz elözetes megküldése, vagy postautánvéttel a világ minden tájékára a gyárból:

Wien, I., Seilépgasse 7.

Szerda, november 3 0 .

ORSZÁGOS HIRLAP

16. oldal. — Budapest, 1898.

AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Minden szó 2 krajczár.

Kiadóhivatal:

Vastagabb betükböl szedve 4 krajczár

VIII. kerület, József-körut 65. szám.

El öre fizetendök készpénzben, levélbélyegekban vagy
*vS
postautalványon.

l a a hirdetö "czimét is küzii a hirdetésbe*.™** a ráteszi posie-reslante kéri. akkor minden közlés után még'30 krajczár ldacstári bélyegllleték.is fizetendö. - ^ é
az apró hirdetési postautalvány oafcekuIdLenis, a szöveget az utalvány szelvényére irni; esetleg közönséges tevéiben is lehet a szöveget s a leveljegyeket beküldeni. Mi
könnyen kiszámiihatja az apróhirdetés árát.

ÁLLÁST KAPHAT.

LEVELEZÉS.
tf/fmvf fagyon köszönöm, hogy kedves soraival
J*ö!»öliji» felkeresett, amit, ösziotéa szólva, nem is
reméltem. Kedves kivánságának a Legna-gyobö készséggé! te.-zek eleget, c-sak arra. kérem, ttifl^ssa velem, hogv
az adott czim alatt irjak-e ? Hát az a bácsi nem lopta
ei ciagáeskáf, édes ? És a biruaé sem irt még ? Kagyoa
szépen kérem, irjon niielöbb a foiytoa csak arra a
".csunya" M.-ra gondoló Feketéurek.
(S3SS—1
Vasárnapra már máshcvajvagyoli meabiva és igy,
Ö
sajnálatomra, nem lehetek ott. Higyje eE* jö>fciiaa
szeremét oda menni, de ha lehetefileii. Remélem,, Itogyaddig még ir egy olyan 8-oidaias levelei ? Üdvözli BaJba.

jnincs
a emberek
ezrei
keresetük. Intelligens egyének jövedelmezö fog-

i
k találnak.
t
k I Ajánlkozók
tlli
laikozást
itt helyben naponta szeniéivesen VI., Váczi-körut 21. II. em. 7. sz. alatt jelemlkezheiiiek, vidékröl pedig irásbelileg a legkisebb
helységböl i s .Munka* jelige alatt szintén a fenti
czimen.
7027—4
rflC7 seséd kerestetik vidékre mielöbbi
} y j f l t i á A - belépésre. Ajánlatok a kiadó hivataÖ>a kéretnek "Gyógyszerészsegéd" jelige alatt. 6970^4
? « > keres teük egy igen jól jövedelmezö nagy válfeald lalathoz 3—4000 frllal. — Bövebbet személye6S5S—1
sea. Levelek a. kiadóhivatalba intézendök "Szerencse"
öaiai kisasszony szerelne miadeni érdiek
6780—4
| megismerkedni egy érdekes jéáiiáAH:fiaJUIémb&r- jelige alaiL
reL Leveleket mielöbb kér a kiadóMvataJii-a. riKajráicsoav"
OKTATÁS.
jelige alatt.
G9S2—1
^fiHffAF/1-fir??!? a ^^ s ^ r a ajánlkozik ugy bábban mint
feviilJUl a"l#S uti iiázon kivül, a bécsi-konzer-vatóriuHÁZASSÁG.
mol kitünö sikerrel végzett zongoratanárnö. Elsörendü
eszközlök gyorsain és a
refereacziák. — Czime a kiadóhivatalban.
6S22—5
titoktartás mellett eMfeelö
ajánlkozik gymnásiumi v^agy
.,a megismerkedést közbenjárásommnaE
kereskedehni iskolai tanulóhoz
Közvetitési dijakjjutóiagosaa fizetendöik. EatoaaSá
egy kereskedeiinit is végzett joghallgató. Czim a £IadóBaáapest, Csömöri ut 46. szini2377—2 Mvalalban.
•
' 6416—5

C&rrgBgfitomak

ÁLLÁST KERES.
• • ~ ( P < * , ' « " . * V j volt, gyorsirás és gépizásbsn MÜHrniSen
j á r t a s , m ^ f e l e l ö állást keres. HajEamdá a z áfflást p r ó h á i a
ingyen i s elfoglalni. Czime a küaidóbanni.
ffiS<!i2—3
Cifampion-versenygép-,
irni süurgösen 60 frtért eladó.
Ikia(iá>M-

vatalbaii.
vagy idöszaki laphoz szerkeszitöiiüili^ vagy
társul ajánlkozik kiÉiiiiö szakemilier.
azok expediálását is elvállalja. Ajánlatok a.
"Heti lap" czimen kéretnek.
áüást

ELADÁS.
fa és sséuüzlet, a belvárosban eladó.
c.rim a kiadóhivatalban.
* 6918—8
évi 4^—50GC frt forgalommal halálozás miatt igen ölcsó áron eladó.
w_
yennfszándélkozök küldjék czimeiket ^Gyógyszertár"
jelige alatt a kiadóMv&talba.
'6372—8^I7PTi0(\^£fÜ ^^i^1 ienySborovicska, valódig |egfiw&%|i&«<d<.pi nomabb minöségQ, kis üstölibén égetett,
régi, 5 küö palaczkban 3'-frt 15"kr. bárrnentvé; utánvétteL GaEO^aky GEtatáv, fenyöborovicska-gözfözödé'-tá.rsaság Szepes-Szoaibai (Szepesmegye).
; 6981-4-8

PUL

KIADÓ SZOBÁK.
butorozva, Üllöi-ut, Erkel-utcza kezdetén,
fürdö, esetleg konyhával olcsón kiadó. .
7035—10
butorozott szoba, kétablakos, a dohány-utczábn'n, második emeleten, elöszobával, lépcsöházbeli különbej arattál, olcsón kiadó. Czim a kiadóhivatalban.
6920—10
•G "fförOliOCI-iltrtH eSy kényelmes 2-ablakos utczai
Jfl JlSrejjeShUiÖn s ^ b a kiadó , teljes
ellátással
j
együtt havi 45 forintért. Czim a kiadóhivatalban.,
6144—10

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
mühelynek, divatszalonnak,
egyleti helyiségnek, vivóteremnek, magániskolának vagy nagy

lakásnak
allcaknas nagy helyiség I-sö emeleten
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban.1.
3662—17

€gy

ikeliS feizfiösiiiélkfeail

I)iró_ hivatalnok.
Megkereséseket .Ügyes" jelige alatt kémek
6SSS—3

kerestetik egy 200—300 holdas birtok
lehetöleg Budapest közeiében. Részletes
ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit "Birtokos* czimen.
;_
6904—9
ü kézikocsi, használt, olcsó áron kerestetik megvételre. Czim a kiadóhivatalban.
:
6708—9

vn «M>rtriS P^só áron kerestetik megvételre. Czim
f O4I
Vei fUl kiadóban.
>TO4^9
a

,

KÜLÖNFÉLE.

"Nerö" nevü nagy fekete dogge-faj ta kutya keres9 J tetik. Szives értesitési, esetleg jutalomért is Üllöiut 60. szám alá a portáshoz kérek. Dr. Marton Ödön
*
2375—18
rekedtségnél vegyen 30 krért Réthy1537—18
féle Pémétefü-czukorkát.
hajlandó (2 évestöl
_"
kezdve) fiu- vagy
w
leányjgyermeket teljesf%llátásra csekély fizetésért elfogadmi^— Czim e lap! kiadóhivatalában.
6734—18
jkaphat"; 1—2 ur intelligens családnál az .Eötvös-utezában. Czim : a
•"•• ••-•
6766—18
kiadóbán.
:

a legszebb diwatnjság

az "Országos Hiriap" divatlapja;

Szerkeszti: W O H L
c

A ^Franczia DITatIap ugy szerkesztésében, miat kiállitásában olyan ujitást jéllnt, melY-a^divat-iradalipin minden eddigi "termékét fölül"
mulja és a höIgjközöiiségTaek minden elképzelhetö divaikérdésben olyan tanácsadója; anülyép,magyar nyáivm eddigelé inég nem jelent meg«
OT, és pedig miMen hö 1-én és 15-én jelenik meg; térjedeime.számonldnt 13: oldal; minden egyes száma egyaránt
ivat minden ágáia a gyerone&éhratra és a kéziinunkákVáj-nagy és jelesén szerkesztett * szépirodáhni és köz-

haszna rovatot is tarfataaiE,
diTatrésze feljeseE Páriscaa készü;
p j , toYáVoáhélsö 4. és 5. lapja gyöyör
yoatu, képekel lesz diszitve, igy tehát min
den szám tárom oldalon fartalsaz szusyoBaia képeket; mindem második számához ingyen adunk egy.életnagysága kivágott szabásmintát; a "Franczia
Divatlap" az összes magyar divatlapok közt a legolcsóbb.
-, '
:;.

Elöfizetési ára évenkint 3 frt 6 0 kr., félévre 1 frt ÖÖ kr., negyedévre 9 0 kr.
=

Kedvezmény az Or»szágros Hiriap elöfizetöinek !
A "Franczia^-Divatlap* elöfizetési á r a a z Országos Hiriap, elöfizetöinek:

t

. ;, .."

,

, , . 7

...
•

Egy évre 3 forint, félévre 1 forint SÖ krajczár, nég^é^uévré 75 krajczár.
Az Országos Hiriap és Franczia Divatlap együttes elöfizetési ára

. ,

Egy évre 17 frt, félévre 3 frt SÖ kr, negyed év rs 4 frt 25 kr, egy hóra 1 frt 45 kr.

Megrendelhetö az Országos Hiriap kiadóhivatalában, \/||[| József-körut 65.
Azok. akik már most beküldik a Franczia Divatlapra az elöfizetési dijat, január elsejéig ingyen kapják a megjelenö számokat és
elöfizetésük január elsejétöl számitódik

Nyomatott az ORSZÁGOS HIRLAP körforgógépén Budapest VIII., József-körut 6 6 . szám.

