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Az itatós papiros.
(i.) Budapest föváros most lett

huszonöt esztendös. Ebböl az alkalom-
ból kitüntetéseket is kapott, mert — iste-
nem-uram, — a jó családapa akkor is
megörvendezteti a jubiláris fiát, az ö elsö
szülöttjét, ha ez a rossz ün préda, köny-
nyelmü, meggondolatlan lump. De azért,
mikor tul vagyunk a születésnapi eszem-
iszomon, egy kis verés is ráfér. Legyen
abban is része.

Budapest a legcsudálatosabb vá-
ros a világon. Mesésen szép minden,
amit az Isten csinált bele, förtelmes,
amivel az emberek hozzájárultak. (Ember
alatt itt csakis városatya értendö.) Sze-
gény Baedecker, aki a mult héten köl-
tözött egy jobb hazába, ahol városatyák
nincsenek és nem is lesznek soha (az
öreg ur bizonyára a mennyországba jutott),
Baedecker, a vörös könyvek mestere,
körülbelül ezeket mondja Budapeströl:

— Budapesten nappal minden nyil-
vános épület ferdén áll. Éjjel egyenesek,
mert akkor az emberek állnak ferdén.
Budapesten a szél mindig szembe fuj,
ami nem volna hiba, ha egyuttal a köz-
tisztaságról is nem a szélnek kellene
gondoskodnia. Budapesten a közlekedö
eszközök a legjobbak a világon, de egy
hibájuk mégis van, hogy mindig ellen-
kezö irányba mennek. Ha az Akadé-
miába akarsz menni, mindig városligeti
kocsik járnak. Az is hibájuk, hogy üzleti
összeköttetésben vannak az Entreprise
des pompes funebres-rel, amelynek az a

modern elve van: csekély haszon, nagy
forgalom.

Ugyancsak Budapeströl Szivák Imre
a következö érdekes dolgokat mondja:

— Budapest életviszonyai rendkivül
különösek. Amikor a buza ára nagyon
alacsony, a kenyér nyakra-före drágul;
amikor a gazdák nem tudnak a mar-
háikon tuladni, a hus ára egyre emelke-
dik; amikor gombamódra nönek fel a
bérkaszárnyák, a lakások mind drágáb-
bak lesznek; amikor a proletáriátus csak
ugy özönlik a fövárosba, a cselédbérek
mindjobban növekednek.

Weisz Berthold és Gerö Lajos is
tudnak följegyzésre méltó dolgokat Buda-
peströl. Ime :

— Sehol a világon olyan keveset
nem söpörnek, mint nálunk s mégis
nyolczszázezer forintba kerül a tiszto-
gatás. Berlin háromszor akkora, ke-
vesebb a szemetje és több a sepröje,
mégis csak feleannyit költ a tisztoga-
tásra. A városi hivatalok fütése (értsük
meg jól, nem az i g a z i fütés, csak a
hideg ellen való védekezés) huszonöt-
ezerkétszázötvennyolcz forintba kerül. A
napszámosok, akik a fát, meg a szenet
fölhordják a lépcsön, kétezernyolczszáz
forintot esznek meg.

Csák ugy találomra kaptunk ki
egyet-mást azokból az adatokból, amiket
két nap óta a városházán hallunk, ahol
most a jövö esztendö költségvetését tár-
gyalják. Ezek a dolgok is jellemzök, de
ezekböl még csak sejteni se lehet, hogy
micsoda hallatlan falsum ez az egész

budget. Nincsen benne egy igaz betü.
Csupa leplezgetés, elhallgatás, elferdités,
félrevezetés az egész, vakmeröen önké-
nyes és igaztalan csoportositása a
számoknak. Elannyira, hogy csak egyet
tudunk komolyan sajnálni: mégis csak
kevés pénzt forditanak tüzelöszerekre
a városházán.

Tizennyolcz millióról szól a budget
és közel negyvennégyezer forint fölösle-
get mutat ki. Fölösleg van a mérlegben,
tekintélyes fölösleg, amelynek a fede-
z é s é r e a legörületesebb uj adóneme-
ket gondolták ki. Iskola-adó, szódaviz-
adó, biczikli-adó, pezsgö-adó kell hozzá,
hogy a föváros ezt a tetemes fölösleget
elbirja. Hát hol itt a józan ész ? Minek
az uj adó, ha szinte belefulladnak a fö-
löslegbe ? Vagy miért mutatnak ki fölös-
leget, mikor uj adókra van szükség?

Közel száz millió adóssága van a
fövárosnak. Az adósságtörlesztést egy-
szerüen nem veszik bele a mérlegbe.
Rendes kiadásokat a rendkivüli hitelek
rovatába tesznek. Mindenféle közalapot
megpumpolnak, s ezeket az adósságokat
nem tüntetik ki a költségvetésben. Nyolcz-
százezer forintba számitják az uj jöve-
delmeket, amik még nincsenek megsza-
vazva.

S ami ebböl a tömérdek helytelen-
ségböl — mondjuk ki egyenesen —
rosszakaratu félrevezetésböl elöáll, azt
nevezik fövárosi közigazgatási münyel-
ven: fölöslegnek. Ez a fölösleg valójában
legalább is ötödfél millió deficzit, s ha
azt is hozzávesszük, mennyivel szokták

A "plágium."
Az iró munkája nehéz fizikai munka,

mely abból áll, hogy testünkböl a rendesnél
több vért terelünk az agyba. Ebböl a vérke-
ringési zavarból s a velejáró idegizgatottság-
ból aztán az epileptikus rohamnak egy neme
keletkezik, melyet köznyelven inspirácziónak
neveznek s mely a közönséges nehézkórtól
csak abban különbözik, hogy az embernek nem
habzik a szája. Democritostól kezdve a leg-
ujabb idegorvosokig mindenki tudja ezt, tudjuk
mi is, hogy az irás egészségtelen munka, de
azért csak irunk, foglalkozásunk után IV. osz-
tályu kereseti adót fizetünk és nyaranta hat
heti szabadságot veszünk, hogy meggyógyitsuk
az idegeinket. Az idegek szerencsére nem
gyógyulnak meg, ennélfogva képességeink meg-
maradnak s mi bátran ujra kezdhetjük a ne-
héz fizikai munkát, mely abból áll, hogy
kelleténél több vért terelünk az agyba. E
munka valóban nehéz és segitö szerszámokat
igényel. Ilyen segitö szerszáma van a köszö-
rüsnek is, midön a követ vizen keresztül haj-
togatja : az utczakövezönek szintén van ilyen
segitöszerszáma, mert ö meg a térdét csa-
varja kóczba, hogy ki ne sebesedjék; Krocsák
Janó viszont, a favágó az udvaromon, a nyolcz

éves kis fiát hozza magával, a fürész másik
végét fogni. Az irónak nem segithet a fia,
mert az irók fiai rendesen kereskedök vagy
hivatalnokok, az iró ennélfogva narkotikus
eszközök segitségével hajtja a vért az agyba,
vagy más rendellenes módon idézi elö az
inspirácziót. Leibnitznak csak ugy támadtak
gondolatai, ha elöbb vizszintesen hanyatt fe-
küdt az ágyon; Dante bort ivott, Lenau sok
fekete kávét, Rousseaunak az éjjeli sötétségre volt
szüksége, vagy arra, hogy hajadonfövel járjon a
napon; Jókai hófehér papirost és violaszinü
tintát kiván az iráshoz, a kicsinyek, az epi-
gonok mindenekelött konyakot isznak és
ujabban rákaptak a speczialitás szivarokra.
A tiszta, hüvös levegöt általában kerülni szo-
kás, mert a tiszta levegö halála az inspirá-
cziónak. Az ember lehetöleg antihigienikus
törvényeket követ, hogy lehetöleg mulattat-
hassa a tisztelt czimü közönséget. Ilyen ne-
héz fizikai munkát végez az iró. Ki csu-
dálkozik hát azon, hogy konkrét esetek-
ben, például, ha plágiummal vádolnak vala-
kit, hogy akkor az irók ugynevezett köztár-
sasága általános vad csatakiáltásba tör ki,
a cselekményt tulzott részletességgel tár-
gyalja és hevesen követeli, hogy az 1878. V.
törvényczikkbe, a szemérem elleni büntettek

közé vegyék be a plágiumot ? ! Az elkese-
redés érthetö, a dolog természetes. Hiszen
annak a tettesnek egész fizikai munkája csak
abból állt, hegy kinyujtotta a kezét és le-
vett egy kötet Kotzebuet a könyvespolczról!!

Most egy fiatal kolozsvári könyvtári tisztet
(dr. Gyalui Farkast) vádolnak plágiummal. A fia-
tal embernek meg van az a szerencsétlensége,
hogy vidéken lakik, ahol egyszerübbek az em-
berek. Képzelem, hogy ezek most nem hisz-
nek neki, mert félnek, hogy naiv lelkeknek
nézik majd öket. Gyalui tehát hiába bizo-
nyitja, hogy a darabra ráirta: "idegen eredeti
után készült ;" hiába mond el igen plausibi-
lis dolgokat, a helybeli intelligenczia és a
"Magyar Polgár" gunyosan mosolyog mégis. Bi-
zonyosnak tartom hát, hogy Gyalui Farkas
most ezért a dologért igen sokat szenved, ke-
serü tapasztalatokat tesz az emberek jóaka-
rata felöl, magányos óráiban talán könyezik
is. Miért történik ez ? Az üldözött ártatlanság
meséjét állitja tán elénk az élét, hogy Gyalui
Farkast minden ok nélkül megkinozzák ? !
Nem hiszem. Az ö esete tragédia inkább,
melyben régi scholasztikus törvények szerint
bünhödik a hös. Egy kis hibáért aránytalanul
nagy szenvedésben részesülvén.

Mert Gyalui Farkas nem plagizált. Egy
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normális esztendökben a költségvetést
tullépni, akkor legalább is hat millióra
tehetjük a minuszt.

Vajjon mi történnék a kis-szatymazi
hitelegyesület mint szövetkezet direktorá-
val, ha ilyen mérleget csinálna?

Talán kar elmondani ujra, amit már
ezerszer mondtunk, hogy a fövároson
csak egy módon lehet segiteni. Ne uj
adókon törjék a fejüket, hanem megta-
karitásokon. Ne akarjanak hozzá merni
a Danaidák hordajához, mert az telhe-
tetlen, hanem a lyukakat próbálják be-
tömni.

Itt van a hiba: az itatós papiros-
ban. Tegnap hallottuk, hogy a kerüle-
tekben roppant sok itatós papiros kell.
És éppen ott kell a legtöbb itatós papir,
ahol a legkevesebb tinta fogy.

Hát ez a baj. A kerületekböl min-
den itatós-papiron jön a központba. Igy
aztán nehéz gyüjteni. Mert az itatós-
papirnak megvan ugyan az a jó tulaj-
donsága, hogy felszivni tud, nagyon
sokat felsziv, de tovább nem adja. Nem
olyan, mint a polyp, amelynek tiz karja
van, s mind a tiz szopik, de a gyomor-
nak. Az itatós papir is szopogat, de
magának.

Tüzben vulkanizált kaucsuk-csövek
kellenek az itatós-papiros helyébe. Azok
jók vezetönek is, meg ütni is lehet velök.

POLITIKAI HIREK.
Elismerés, amely fáj. Hogy minö jólesö

örömmel fogadta a román nemzetiségi sajtó az
ellenzék felirati javaslatát és Apponyi beszédét,
annak illusztrálására közöljük a "Tribuna Popo-
rului" mai számának "Apponyi" czimü vezérczik-
kéböl a következö passzusokat:

"Apponyi e beszédében kisérletet tett azö6
felségéhez benyujtandó memorandum alapját meg-
rajzolni Ez az alap annyira sötét és a kormány
annyi törvénytelen tettét foglalja magában, hogy Ap-
ponyi arra a végsö következtetésre jut, hogy ebben a
romlott légkörben haszontalan a becsületes elemek
minden küzdelme. Az utolsó küzdelmi eszközhöz:
a koronára való hivatkozáshoz fordul tehát. E
beszédében Apponyi is épen arra az alapra he-

lyezkedik, amelyen a románok annyi év óta álla-
nak. Elismeri, hogy azokkal a czinikus és vad
zsarnokokkal szemben, akik a hatalmat kezeik kö-
zött tartják, az okos ember nem vállalkozhatik
másra, mint a passiv szemlélö szerepére, amit a
románok évek óta. tesznek."

"Az ellenzék mostani koalicziója, melyet
azért kötöttek, hogy kimentsék a harcz utolsó
eszközét: a koronára való hivatkozást, fontos
mozzanatot jelent Magyarország politikai életében.
Ha sikerül Bánffyt megbuktatni, a magyarok be-
fogják bizonyitani, hogy még van kellö erejük
feltartóztatni a magyar alkotmányos élet buká-
sát ; ha ez nem sikerül nekik, ez azt fogja jelen-
teni, hogy Magyarországon a dolgok a becsületes
abszolutizmusra megértek, vagyis, mint Bartha
Miklós mondotta: Ki ne szeretné jobban a csá-
szári abszolutizmust, mint a Bánffy alkotmányos-
diját."

"De bármiként is alakuljanak a dolgok, mi
nemzetiségiek meg vagyunk boszulva, mert ime
azok, kik legjobban uszitották ellenünk a kor-
mányt, kénytelenek elismerni azt a jogos és lesujtó
itéletet, mely a magyar kormányrendszerre vonat-
kozóan a mi passivitásunkban mondatott ki. De
eltekintve ettöl a moralis elégtételtöl, gyakorlati
eredménye is lesz ennek és pedig ránk néz-
ve határozottan kedvezö. És pedig azért,
mert vagy be fog következni a helyzet
szanálása a korona mentöl elöbb való beavat-
kozása következtében, vagy pedig késöbb, mikor a
Bánffy-rendszer saját büneinek sulya alatt össze-
roskadt, de tény, hogy a helyzet, melyet a magyar
ellenzék mostani magatartása teremtett, sietteti a
bukás megpecsételését."

"Egy más rendszerben az ország vezetése
jóravaló elemek kezébe kerül. Mindenesetre annyi
bizonyos, hogy azt nem bizzák többé egészen an-
nak kezére, amely, ha magát "egyedüli államal-
kotó elem"-nek is nevezi, de egyes-egyedül bünös
azon helyzetért, melynek sulyos voltát elismeri s
oly sötét szinekkel festi a legkitünöbb magyar par-
lamenti egyéniség: gróf Apponyi is."

Szemere Attila.
(Az országgyülésböl.)

Marjay Péter kezdte a mai vitát, de leg-
okosabb az ülésnek ezt a kis szépséghibáját
elfelejteni. Mert máskülönben nagyon formás
ülés volt ez a mai.

Legkivált meglepett Szemere Attila. Ö
is beszélt, de hamisság volna azt mondani,
hogy különösebb várakozással voltak iránta.
Pedig a talentumát nem egyszer kimutatta
már. De amióta kiszivárgott a hire, hogy a
szabadelvü párt elunta a folytonos némaságot
s már csak azért is kiállit egy pár szónokot,
nehogy az ország örökösen csak az ellenzéki

nótát hallja, mindenki biztosra vette, hogy
ezek a szónokok nem igén fogják magukat
megeröltetni. Csak épen beszélni fognak, hogy
némi változatosság legyen a konczertben. S
nem vártak egyebet Szemere Attilától sem.
Beszélni fog, mert neki nem kerül nagy fárad-
ságába, hogy beszéljen. De olyan parlamenti
felszólalásra, amely nyomot hagyjon és hosz-
szabb idöre, lekösse a parlament figyelmét, ke-
vesen voltak elkészülve. S épen azért lepett meg,
ahogy egyszerre erös akczentusok csendültek
meg a beszédben s kitünt, hogy Szemere
Attila az utolsó hónapok minden akczióját
hatalmas rostán keresztül tisztázza. A képvi-
selök, akik amolyan hétköznapi polemiát vár-
tak, egészen meglepödtek és mindjobban bele-
jöttek a lármázásba, ami rendesen azt szokta
jelenteni, hogy a szónok mélyebben vájkál az
érzésekben. S Szemere Attila csakugyan nem
közönséges elmélettel mutatta ki, hogy báró
Bánffy Dezsövel szemben az ellenzék teljesen
elhibázott taktikát folytat, mert ha a masi-
nisztát szeretné az állami gép mellöl eltávo-
litani, akkor ezt a személyi harczczal éri el
legkevésbbé. Söt a szabadelvü párt akkor itélné
meg leginkább a vezérét, ha engedne a ki-
sebbség abszolutizmuszának és most akarna
helyéröl dezertálni.

Nagyon kedves hasonlattal itélte meg
Szemere Attila a házszabályokkal való folyto-
nos visszaélést is.

— A patikáknál is azért van az éjjeli
harang, mondotta, hogy bármikor felzörgethes-
sük a gyógyszerészt valami mediczináért. Jo-
gunk van hozzá. De azért nem épen istenesen
emlékeznék meg rólunk a gyógyszerész, ha
egy éjjel tizszer is felzörgetnök, például —
bajuszpedröért. S csak ezt cselekszi az ellen-
zék a házszabályokkal, amikor például arra is
névszerinti szavazást kér, hogy vajjon valaki
ma beszéljen-e vagy tegnap . . .

Sok érdekes söt becses dolog volt még
beszédében s az volt az impresszió, hogy egé-
szen uj ember bontakozik ki a homályból. Egy
kész ember, akire még szerep vár. Ehhez ké-
pest szokatlanul élénk volt a tetszés is, még
a miniszterek is sorra gratuláltak Szemere
Attilának.

franczia vaudevillet dolgozott át, ép ugy mint
Wilhelm Mejo és ezt az átdolgozást a szinla-
pon ki is jelentette. Az sem bizonyiték, hogy
ebböl a két átdolgozásból a kolozsvári lapok
mutatóba ilyen hasábos összeállitást hoznak:

Az sem bizonyság továbbá, hogy Gyalui

Farkas "zavartan" védekezett. A vizsgálóbiró
elött a legártatlanabb ember szokott a legza-
vartabb lenni. És az sem bizonyság, amit az
"Ellenzék" ma vet a szemére Gyaluinak: hogy
miért ünnepeltette magát a premiéren, miért
fogadta el a babérkoszorut, mikor ö csak ide-
gén irót dolgozott át ? Ez sem bizonyság, mon-
dom, mert miért adtak neki babérkoszorut a
kolozsváriak, mikor a szinlapon rajta volt,
hogy a darab franczia eredeti után van irva?
Különben is bizonyosan már kisebb érde-
meknek is füztek babérkoszorut Kolozsvá-
ron. Nincs az egészben semmi. De hát akkor
miért szenved Gyalui Farkas, mi az ö hibája,
miért lett ö tragikus hössé ? ! Megmondom..

A literaturába befészkelödött nálunk egy
helytelenség, valami olyan "bocsánandó bün"-
féle, ahogy a tisztelendö katecheták mondják.
Nem tudom, meggondolatlanságból fakad-e,
vagy hiuságból e vétek, de hibáink listáján
ott van. Szenved pedig benne a prózák for-
ditója, aki kiirja a nevét, a szerzö, aki el-
felejti kiirni a forrás nevét és a profeszszor,
aki tudományos munkája czimlapján igy
osztja el a betüt:

Tás Gereben levelezései.
Kiadta:

Dr. Jegyzet János.

A szegény Vas Gerebennek igen apró
betü jut, a doktor jegyzet Jánosnak meg igen
nagy jut. Gyalui Farkas is alighanem igy osz-
totta el a betüt.

Én nem akarok itt másokkal példálózni.
Én nem emliteni föl azt a kitünö irónkat, aki
teméntelen sokat fordit, legjobban fordit és
sohasem irja a forditásai alá a nevét, söt évekig
még az eredeti dolgozatai alatt is mindenféle
ismeretlen chiffrek leplében bujkált. Azt sem em-
litem föl, hogy milyen puritán ember Kozmutza
Tivadar ur, a királyi tábla hites forditója, aki
már évek óta reggel 9-töl este 6-ig szaka-
datlanul fordit és mégis sohasem adja nevét
nyomtatás alá, csak a Tiszti czim- és név-
tárba. Mert ez mind egyéni izlés dolga. A ko-
lozsvári szinlap sem fekszik elöttem, tehát
nem tudom pontosan, hogy hogyan volt stili-
zálva. De azt hiszem, hogy sokunknak mon-
dott hibájába beleesett Gyalui Farkas is és ö
most azért szenved. Vagyis sokakért szenved,
mint az Ember tragédiájában a szimbolizált
Ádám. Ez az ö tragédiája. De azért legyen
nyugodt, a tragédia nem végzödhetik szomo-
ruan. A kolozsvári ujságok hiába erösködnek;
aki dolgos és becsületes, azt egy kis mulasz-
tásért nem lehet kivégezni. p.

Gyalui:
Hetedik Jelenet.

Máll.
Nini, egy idegen itt.

Bomba.
Ki az, a feleségem ? Nem,

hiszen a szobalány. Nini!
A feleségemnek szobalánya
is van. — Szervusz kicsike !

Mejo.
Siebenter Auftritt.

Tine.
Ein fremder Herr ?

Bellmann.
Meine Frau ? — Nein,

sieh! Meine Frau hat ein

Tag, mein Kind, gutenTag!

Ez sem bizonyiték Gyalui ellen. Ha hol-
nap vigjátékot irunk, velünk is megeshetik,
hogy holnapután a következö hasábos össze-
állitást közlik rólunk:

Paul Schönthannál:
Vierter Auftritt.

Mayer.
Guten Tag, Herr Müller.

Müller.
Ich habe die Ehre, Herr

Mayer. Wie viel Uhr haben
wir denn?

A plagizátornál:
Negyedik jelenet.

Kovács.
Jó napot, Tóth ur.

Tóth.
Van szerencsém, Kovács

ur. Tudja-e hányat ütött
az óra?
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Nem volt közönséges a következö beszéd
sem. Komjáthy Béla mondotta — az obstruk-
cziós fegyverbarátsás ellen. Bátorság kellett
ennek a beszédnek elmondásához, mert a
fegyverbarátság most van virágjában. Igazság
szerint azonban nem lehet elvitatni, hogy elvi
alapon csak Komjáthynak van igaza, amint-
hogy sok érthetetlen akcziója közt nem Volt
még érthetetlenebb akcziója a függetlenségi
pártnak, mint amikor zászlaján a független
Magyarország jelszavával abban akár segéd-
kezni, hogy egyik hatvanhetes kormány helyét
egy másik hatvanhetes foglalhassa el. Sokan
nem értik ezt ott a szélsöbalon, de Komjáthy
Béla ki is mondta. Amiben csak az a csoda,
hogy a lármásabb elem még sem jusztifikálta.
Kisebb emberrel bizony megtette volna, i m a
halotti csendtöl értenie illett Komjáthynak,
hogy nem olyan idök járnak, amikor a bal-
mezön okosan is szabad volna beszélni

Harmadiknak a két okos beszéd mellé
a Rohonyi Gyula felszólalása sorakozott.
Nagyszabásu kritikája volt ez az egész el-
lenzéki taktikának s a szónok ügyességét,
tapintatát és argumentum - gazdagságát di-
cséri, hogy az ellenzék aránylag eléggé
nyugodtan türte maga fölött ezt a kritikát. A
szabadelvü párt ellenben annál zajosabb tet-
széssel honorálta.

I. A képviselöház ülése.
A jegyzökönyv hitelesitése után nyomban.

következik a napirend : az indemnity tárgyalása.

(Az indemnity.)

Marjay Péter kifogásolja, hogy a miniszter-
elnök a bajok ódiumát az ellenzékire akarja há-
ritani. Ez egy neme a politikai betyárságnak.

Az elnök rendreutasitja a szónokot a durva
kifejezésért.

Marjay Péter ezután hosszam igazolja, hogy
Aliért nem szavazza meg a törvényjavaslatot.

Szemere Attila: Meglehetösen világos, hogy
az ellenzék czélja a kormány megbuktatása. Ap-
ponyi is kijelentette, hogy itt hatalmi kérdésröl
van szó. Ugyanazokat a támadásokat ismétlik most,
amit a napirend-vitában, ujitott, de nem bövitett
kiadásban.

Polónyi Géza : De majd bövitjük.
Szemere Attila : Apponyi a kérdést kivette a

homályos sejtelmek barkából. De vajjon helyes-e
a taktika és megfelel-e az ellenzék reményeinek.
Az ellenzék a kormányt Szilveszter éjszakáján
oda akarja állitani a lemondás és törvénysértés
dilemmája elé. Törvényeink sz országgyülés föl-
oszlatását költségvetési fölhatalmazás nélkül meg
nem engedik. Mit tenne bármely más kormány e
helyzetben?

Szalay Károly: Lemondana!
Szemere Atilla: Ha a többség kivánja, le-

mond, de nem, ha a kisebbség kivánja. A törvény-
sértésért az ellenzék lesz a felelös. (Nagy zaj az
ellenzéken.) A költségvetés megtagadása- mindig
forradalmi fegyver volt a királyokkal szemben. De
forradalmi fegyver a nemzet ellenében mire jó ?
E fegyver különben is a többség joga és nem a
kisebbségé. Az soha sem jutott eszébe senkinek,
hogy kisebbségi abszolutizmusról is lehessen szó,
ez okból védi a törvény a kisebbséget a többség
abszolutizmusa ellen. Mit szólnának ahhoz a nyug-
dijasok, a vállalkozók, a viczinálisták, ha január
elsején az állampénztárnál megjelenve, azzal uta-
sitanák el, hogy a kisebbség megakadályozta a
fizetés teljesitését. A vállalkozók megszöknének, a
viczinálisták tovább vegetálnának, csak a nyugdi-
jasok vesznének éhen — az ellenzék dicsöségére.
(Tetszés jobbról.) Bármily kényszerhelyzetbe sodor-
nák bele a kormányt január elsején, az az ügyek
menetére semmi befolyást nem gyakorolhat. (Nagy
zaj az ellenzéken. Kiáltások: Majd meglássuk!) A
magyar korona hordozója nem oly viszonyban van
a nemzethez, mint a belga vagy más király orszá-
gához. Magyarország királyának a közjog megadja
a jus statuendit, mely kötelességévé teszi a király-
nak, ha bármely kormányzati faktor földmondja a
müködést, akkor neki azért tovább kell kormá-
nyoznia. (Roppant zaj az ellenzéken.)

Hentaller Lajos: Ne vonja bele a koronát
(Nagy zaj.)

Az elnök: Kérem, meg lehet czáfolni.
Hentaller Lajos: Majd mi is bevonjuk a ko-

ronát a vitába.

Az elnök rendreutasitja Hentallert.
Szemere Attila: Tegyük föl, hogy a kerüle-

tek egyszerre csak nem választanak képviselöket,
a koronának akkor mégis kormányoznia kell. (Vi-
haros zaj az ellenzéken. Kiáltások: Halljuk az
elnököt!)

Az elnök: A magyar alkotmány szerint a
korona cselekményeiért felelös a kormány. A Ház
két oldala közt levö vitában nem szabad tehát a
korona puszta személyét odaállitani, hanem min-
dig fedezni kell a kormány felelösségével. (Zajos
tetszés a bal- és szélsöbaloldalon.)

Hentaller Lajos: Csak ezt akartam én i s !
Az elnök: Akármit akar Hentaller, neki

most csak egy kötelessége van: hallgasson! (Sze-
meréhez) : Kérem, e szabályhoz tartsa magát a
képviselö ur. (Viharos tetszés az ellenzéken.)

Szemere Attila: Csak akadémikusan szóltam.
Minden- jognak az a sajátsága, hogy visszaélni
lehet vele. Igy érnek vissza a házszabályokkal is.
Ami ezen a téren történik, az tulmegy a megen-
gedett határon, ha a formák nem is sértetnek.
Hiszen ahoz is jogunk van, hogy a gyógyszertárak
éjjeli harangját mindannyiszor meghuzzuk, ahány-
szor erre komoly szükség van. De ha valaki egy
éjjel tizszer is felzörgetné a gyógyszerészt bajusz-
pedröért, az bizony skandalum volna, bár a for-
mák nem szenvedtek sérelmet. (Zajos tetszés a
jobboldalon.) Nálunk pedig akárhányszor megtör-
ténik, hogy minden ok nélkül névszerinti szava-
zást és ennek is másnapra halasztását kérik olyan
kérdésre, hogy egy szónok ma beszeljen-e vagy
tegnap. Pedig a házszabályok bölcs alkotói a név-
szerinti szavazást a legritkább esetekre tartották
fönn. Visszaélnek a közbeszólással is. Nem men-
tek e ragálytól a jobboldal tagjai sem. Apponyi,
a Ház egyik büszkesége, a multkori beszédében
szintén a személyeskedés határán járt, mikor
Tisza Kálmánról szólt, akiröl pedig el fogja is-
merni az utókor, hogy ö volt az az államférfi,
aki legjobban megértette korát. Az inzultusok
sértö vagy bántó, személyes élü közbeszólások
özönét örökiti meg mindennap a Ház naplója, söt
ugy látszik, vannak a Háznak tagjai, akik különö-
sen ügyelnek arra, hogy egy-egy borsos közbeszó-
lásuk az utókorra átörökittessék és valóságos
örömmel igyekeznek nem a képviselöt, de az egyént
bántani.

A magyar nemzeti érzület, a magyar nem-
zeti tudat folyóját azzal posványositjuk el, ha szi-
lárd köpartjain, az alkotmányosság verejtékes fá-
radtsággal felépitett védgátjain réseket ütünk, hogy
a viz szétterjengjen a földön, iszapos, büzös mo-
csarakat képezve, ha a saját egyéni aspiráczióin-
kat nem tudjuk féken tartani s ledöntve a fala-
kat, amelyeket egy, ezredév áldozatkészsége s vé-
res küzdelmei emeltek jólétünk és nemzeti szabad-
ságunk biztositékául s régi jelszavainkat eldobva,
uját választunk, amely igy hangzik : Aprés nous
le déluge. Elfogadom a javaslatot. (Élénk tetszés
jobbfelöl.)

Komjáthy Béla: Kijelenti, hogy a független-
ségi párt nem bizhatik egy kormányban sem,
mely hatvanhetes alapon müködik. Épen ez ala-
pon nemzeti politikát folytatni nem lehet. A ha-
talom várába mi ne segitsünk — ugymond — uj
birtokost, hanem ahelyett ezt a, várat lerombolni
igyekezzünk teljes erövel. Lehet-e támogatni olyan

pártokat és kormányokat, melyek a közös bankot
akarják fentartani és a közigazgatás államositását
óhajtják. A függetlenségi és negyvennyolczas párt
az egyetlen párt, melynek a választások tisztasá-
gáról beszélnie joga van, mert pártkasszája soha-
sem volt és nem is lesz. A javaslathoz nem járul
hozzá. (Tetszés balról.)

Az elnök az ülést öt perczre felfüggeszti.

(A szünet után.)

Rohonyi Gyula: Az obstrukcziónak jogosult-
ságát semmi viszonyok közt el nem ismerheti, bár
távol van töle, hogy a kisebbség jogait kétségbe-
vonni óhajtaná. Sohasem, volt azonban jogosulat-
lanabb az obstrukczió, mint a jelen pillanatban, a
mikor még annak inditó okaira sincs meg az
egyetértés az ellenzök soraiban. Csak egyben
egyeztek meg, hogy az indemnitás törvénynyé vá-
lását megakadályozzák, mert a kormány iránt bi-
zalommal nem viseltetnek. Hát melyik kormány-
ban biztak ez ideig?

Bartha Miklós: Egyikben sem ! (Zaj.)
Az elnök: Kérem, a kérdést nem mindig

azért teszik fel, hogy feleljenek rá. (Viharos de-
rültség.)

Rohonyi Gyula: Akkor hát hogyan van az,
hogy ezideig soha az indemnityt még nem ob-
struálták? Hangsulyozza, hogy minden támadás
csak még jobban együvé forrasztja a szabadelvü-
pártot s csak még szilárdabbal csoportosul a kor-
mány köré. Gróf Apponyi azt mondja, hogy a kor-
mány a parlamentet nem tájékoztatja a kiegyezés-
röl. Utal arra, hogy báró Bánffy már kijelentette,

hogy a kvótaemelésben meg nem állapodott s Lu-
kács pénzügyminiszter hangsulyozta, hogy az osz-
trák és a magyar kormánynyilatkozatok közt nincs
ellentét. Apponyinak be kellett volna várnia a fej-
leményeket, amikor a magyar kormány álláspont-
ját teljes részletességgel fogja ismerni s ha akkor
azt találta volna, hogy ez az állásfoglalás nem
hazafias, ugy alkalma lett volna a kiméletlen
harczra a kormány ellen. E helyett azonban azt
teszi a nemzeti párt vezére, hogy ellentétet keres
a magyar és az osztrák kormány nyilatkozatai
közt s inkább bizik az osztrák kormány szavai-
ban, mint a saját kormányunk nyilatkozataiban.
Ime, ilyen alaptalan indokokra támaszkodik gróf
Apponyi, amikor az indemnitást megtagadja.

De hát mi is az indemnitás? Egy idöleges
felhatalmazás az ország ügyeinek továbbvitelére,
Ez nem bizalmi kérdés, ezt meg kell szavazni
minden körülmény közt, mert nem a kormánynak, ha-
nem az országnak adják meg. Ez a magyar közjog
egy sarkalatos/pontja. Nincs közjogi iró, aki a költ-
ségvetés megtagadásának jogosultságát elismerné.
Gneist alkotmányellenes aktus finálisnak mondja a
költségvetés megtagadását. Angolországban meg-
történt egyszer, hogy Pittnek megtagadták a költ-
ségvetést. S mi lett a következménye ? A Házat
feloszlatták s a költségvetést megtagadó többség
145 fövel kisebbséggé olvadt le! Soha Pitt népsze-
rübb nem volt az országban, mint parlamenti vere-
sége idején. (Helyeslés jobbról.)

Az ellenzék felirati tervezetével foglalkozik
azután s. kérdi, vajjon egy felirat, mely a több-
séget alaptalanul élesen megtámadja, számithat-e
arra, hogy rendeltetési helyére eljut ? Azt mondja
a felirat, hogy ez a parlament a nemzet akaratá-
nak nem igaz kifejezése. Hát akkor akadhatnak
emberek, akik e parlament által alkotott összes
törvényeket ilyeneknek elismerni nem fogják!

Szalay Karoly: Ez volna a legjobb!
Rohonyi Gyula: Veszedelmes volna ez na-

gyon ! (Ugy van ! jobbfelöl.)
Visontai Soma : Ez volt a kuriai biráskodás

referense ?
Rohonyi Gyula: Igenis, az voltam, védelmez-

tem is a javaslatot a Házban és a sajtóban teljes
erömmel. Választási visszaélések elöfordultak itt is,
ott is, de azt következtetni minden támpont nél-
kül, hogy az egész többség alkotmányellenes esz-
közökkel jött létre, valóban merész tulzás! Az
egész felirat alaphangja az, hogy az egész parla-
ment alkotmányellenes. (Ugy van! balról.) Hát ha
ez igy van, mi volna ennek a logikus konzekven-
cziája? A Ház feloszlatása. (Helyes! balról.) Ha
ugy helyesel a tisztelt ellenzék, miért nem vonta
le ezt a konzekvencziát ?

Polónyi Géza: Szivesen, ha elfogadják !
Rohonyi Gyula: Nem teszik, hanem azt akar-

ják, hogy a korona a kormányt eltávolitsa. Azt
nem mondják meg azonban, kikböl alakittassék az
uj kormány. Apponyi azt mondta beszédében, hogy
a többség soraiból óhajtják alakitani az uj kor-
mányt. Hát ha csak ez volna a változás, szüksé-
ges-e, hogy elhagyja a helyét egy olyan kormány,
amely a szabadelvü irányzat rendületlen hivének
mutatkozott?

Olyan idöket élünk, amikor a pártok együtt-
müködésére legnagyobb szükség volna. Mert ha az
év végén nem lesz indemnitás, ex-lex-állapot kö-
vetkezik. Rés töretik a magyar alkotmányon, ame-
lyen át behatolhatnak ellenfeleink. A történet fel
fogja jegyezni, hogy a magyar parlamentárizmus
testén a sebet a magyar parlament maga ütötte.
Ha van az ellenzéknek leszámolnivalója, tartsa
fenn késöbbre, mert a bekövetkezendökért az el-
lenzék a felelösséget nem fogja elviselhetni. Van-
nak az ellenzéknek egyéb fegyverei, ha a kormány
hibázott, vonják felelösségre, ha megsértette az
alkotmányt, inditványozza, hogy helyezzék vád
alá. Még halljuk a gépezet szabálytalan zakatolá-
sát. Kérem önöket, ereszszék el a kerekeket, hadd
müködjék tovább a gépezet.

Gróf Károlyi István: Most kezdjük csak
igazán !

Rohonyi Gyula : Hálára fogják vele kötelezni
a nemzetet. Elfogadom az indemnityt. (Élénk he-
lyeslés jobbról.)

Az elnök: A vita folytatását elhalasztja.
Holnap házhatározat folytán nem lesz ülés. Szom-
baton a Ház elsö sorban a mentelmi ügyeket fogja
tárgyalni, még pedig elöször a Rakovszky István
mentelmi' ügyét. (Helyeslés.) Ezek elintézése után
az indemnity-vitát folytatják.

II. A förendiház ülése.

A förendiház ma délelött l l órakor rövid
ülést tartott, mely kizárólag ö felsége ötvenévei
uralkodói jubileumának volt szentelve.

Az ülésen gróf Károlyi Tibor elnököl.
Gróf Cziráky Antal jegyzö olvassa a belügy-

miniszter átiratát, mely szerint ö császári és apos-
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toli királyi felsége trónraléptének ötvenedik évfor-
dulója alkalmából, ez évi deczember hé 2-ikán. a
Nagyboldogasszonyról nevezett budavári fötem-
plomban délelött 10 órakor ünnepies isteni tisztelet
fog tartatni.

Az elnök : Az ünnepies istenitiszteleletröl a
méltóságos förendek az elnökség által külön köröz-
vények által értesittettek.

Méltóságos förendek ! (Az elnök és a Ház
felállanak.) Felséges urunk királyunk holnap üli
meg ötvenévi országlásának ünnepét. Öseitöl
drága hagyománykép átöröklött hüséggel könnyezte
mindig a magyar nemzet koronás királyát. Min-
denkor és minden alkalommal kifejezést adott
öszinte ragaszkodásának ; ép azért nem kétlem,
hogy a méltóságos förendek örömmel ne ragadnák
meg ez alkalmat is bensöleg érzett legszivélyesebb,
öszinte üdvkivánataiknak kifejezésére.

Bátor vagyok tehát inditványozni, hogy a
méltóságos förendek ö császári és apostoli királyi

-felsége országlásának ötvenedik évfordulója alkal-
mából bensöleg érzett öszinte szerencsekivánataik-
nak jegyzökönyvükben kifejezést adni méltóztassa-
nak. (Élénk helyeslés.)

Amint kiveszem, a méltóságos förendek
szerencsekivánataiknak jegyzökönyvükben kifejezést
adni és az inditványt egyhangulag elfogadni mél-
tóztatnak. (Élénk helyeslés és éljenzés.)

A jegyzökönyv hitelesitése után az ülés vé-
get ért.

KÜLFÖLD.
Gróf Thun a királynál. Bécsi tudósitónk

táviratozza: A király ma délelött külön ki-
hallgatáson fogadta gróf Thun osztrák minisz-
terelnököt.

A kiegyezés. Az osztrák kiegyezési bizottság
ma folytatta a vámszövetség hetedik czikkének
tárgyalását. Kaftan elöadd azt mondja, hogy a
szállitási adó szedése Magyarországon ellenkezik a
Duna hajózásáról szóló törvény rendelkezéseivel.
A kormánynak e kérdés kedvezö megoldására kell
törekednie. Az aldunai peage-illetékek kérdésének
tárgyalásánál föl lehet vetni a szállitási adó kér-
dését is. Ebben a tanácskozásban részt fognak
Venni azok a dunamenti államok is, amelyek
Ausztria pártján állanak és a m e l y e k k e l
i zemben Magyarország nem. lesz
képes fentartani eddigi á l láspont-
ját. Ha Magyarország modern állam akar lenni,
alkalmazkodnia kell a nemzetközi szokásokhoz és
törvényekhez. Szóló utal arra, hogy a magyar
pénzügyi bizottság már elintézte a vámszerzödést.
A hajózási csatornák kérdését illetöleg megelége-
déssel konstatálja, hogy a két csehországi nem-
zetiség a politikai ellentétek daczára találkozik a
közgazdasági kérdésekben és támogatja egymást.
Csak a Dunát és Elbét összekötö csatornák kiépi-
tésével lehet Ausztria-Magyarország mezögazdasá-
gának versenyképességét Amerikával szemben fön-
tartani. Hivatkozik arra, hogy a Vaskapunál lévö
csatornán, a nagy akadályok daczára, nagy a for-
galom. A hetedik czikket és rövid vita után a
nyolczadikat is változatlanul elfogadták.

Picquart üldözése.
Páris, deczember 1.

A lapok még mindig arról vitatkoznak, vaj-
jon a semmitöszéknek jogában áll-e a Picquart-
tárgyalás elhalasztását elrendelni. Minthogy a kor-
mánynak jogában áll ebben az értelemben intéz-
kedni, Favre szenátor ujra interpellálni akar, hogy
a kormányt nyilatkozatra kényszeritse.

Páris, deczember 1.
A forradalmi koaliczió bizottságának tegnapi

ülésén Vaughan és Pressensé irók beszédet mond-
tak, tiltakozva Picquart hadbirósági üldözése ellen.
A gyülés olyan határozati javaslatot fogadott el,
amelyben a P i c q u a r t e l l e n f o l y ó v i z s -
g á l a t m e g s z ü n t e t é s é t és a sztrájk- és
sajtóvétségek vagy a haditörvényszékek megsértése
miatt üldözöttek számára amnesztiát követelnek.

Páris, deczember 1.
A "Figaro" tudni véli, hogy a semmitöszék

az utóbbi napokban több helyen házmotozást tar-
tott, amelynek nagy jelentöséget tulajdonitanak.

A "Petit Journal" megerösiti azt a hirt, hogy
a semmitöszék a t i t k o s i r a t c s o m ó köz-
l é s é t k é r t e . A kormány és a semmitöszék
azzal a kérdéssel foglalkozik, milyen alakban és
milyen óvóintézkedésekkel adják ki a semmitö-
széknek az iratokat, hogy indiskréczió no történ-
hessék.

A "Gaulois" egy kósza hirröl tesz emlitést,
amely szerint Picquartnak egyik vádolt barátja azt
a hirt bocsátotta szárnyra, hogy Münster gróf né-
met nagykövet a "petit bleu"-t a német nagykö-
vetség tulajdonaként fogja reklamálni, ami a hite-
lességét fogja bizonyitani.

Páris, deczember 1.

A semmitöszék folytatja és valószinüleg
még ma befejezi Picquart kihallgatását.

Páris, deczember 1.
A szenátus mai ülésén elfogadta Constans

szenátornak azt az inditványát, hogy az 1897. évi
törvény, amely a titkos vizsgálat megszüntetéséröl
szól, a katonai biróságokra is alkalmaztassák.

Marcére szenátor inditványt nyujtott be az
iránt, hogy a titkos vizsgálat nemzeti veszedelem
esetén fentartassék.

Freycinet hadügyminiszter ellenezte ezt az
inditványt, amelyet nem helyénvalónak mondott.

Az inditványt a szenátus elvetette.
Waldeck-Rousseau szenátor azt inditványozza,

hogy változtassák meg a büntetö perrendtartás 445.
czikkét és adják meg a semmitöszéknek azt a jo-
got, hogy elhalaszthasson minden oly üldözést,
amely akadályt gördithet valamely revizió elé.

Waldeck-Rousseau inditványára nézve a sür-
gösség kimondását kérte, de ezt a Ház elvetette.

TÁVIRATOK.
Vilmos császár otthon.

Berlin, deczember 1. Midön Vilmos csá-
szár és Auguszta Viktoria császárné a közön-
ség zajos ovácziói között a brandenburgi ka-
puhoz érkezett, Kirschner polgármester a
város nevében üdvözölte a császári párt és
beszédében megemlékezett Vilmos császár
békealkotásairól és a császárné müködé-
séröl, aki mint hüséges társa, megosztotta
vele minden fáradságát. A polgármester
azzal a kivánsággal végezte beszédét, hogy
minden nap, amelyet a császári pár Berlin
falai között tölt, a zavartalan boldogság napja
legyen. Vilmos császár kézszoritással köszönte
meg a polgármester szavait, majd elmondta,
milyen szép benyomásokat hozott ép most be-
fejezett utjáról és végül örömét fejezte ki azon,
hogy hazajött. Ezekután a császár a testör-
ség sorfala között, amely hurrahval üdvözölte,
átlovagolt a brandenburgi kapun. A császárt
a zászlós század kisérte. Harangzugás és a
tömeg üdvrivalgása mellett a császár lóháton,
a császárné pedig kocsin a Lustgartenbe ment,
a hol a császár diszszemlét tartott.

Berlin, deczember 1. Vilmos császárnak a
mai bevonulás alkalmából a polgármester üdvözlö
beszédére adott válasza körülbelül következöképen
hangzott:

Köszönetet mondok mindjárt a császárné
nevében is, a számunkra rendezett fogadásért;
Örömömre szolgál visszatérni a császárvá-
rosba arról az utról, amely alatt a vallás, a
müvészet és ipar tekintetében nagyszerü
benyomásokat nyertem. Egyet ki kell jelente-
nem, hogy minden országban, minden városban
a német névnek oly tiszteletével és bécsülésé-
vel találkoztam, minövel még soha azelött.
Reménylem, hogy ez igy is marad s hogy ez
az ut hozzájárult ahhoz, hogy a német ener-
giának és a német tetterönek ujabb terek nyil-
janak, és hogy hozzájárult a n é p e k b é k é -
j é n e k m e g s z i l á r d i t á s á h o z . A csá-
szár végül megbizta a polgármestert, hogy tu-
dassa köszönetét a városi hatóságokkal.

Spanyolország és Amerika.

Páris, deczember 1. A békebizottság ma
nem tartott ülést, hanem legközelebbi össze-
jövetelét holnapra halasztotta.

Madrid, deczember 1. A Filippini-szigetekröl
érkezett hir szerint a felkelök nem hajlandók az
Egyesült-Allamok uralmát elismerni, ellenkezöleg a
legvégsöig küzdeni akarnak ez ellen, és e czélból
visszatartottak tizezer fogva levö spanyol katonát,
hogy az amerikaiak ellen való harczra kénysze-
ritsék öket.

A középamerikai köztársaság föloszlása.
New-York, deczember 1. Egy Managuából

érkezett távirat szerint a középamerikai Egyesült-
Államok alapitói föloszlottnak nyilvánitják a közép-
amerikai köztársaságot. Nicaragua és a többi ál-
lam ismét teljesen önálló lesz. A békét eddig nem
fenyegeti veszedelem.

A pestis.
London, deczember 1. A "Daily Mail"-nak

jelentik Kairóból: A quarantaine-tanács elnöke
jelenti, hogy a Bombayból jövö "Caledonia" gö-
zösön, midön Suezbe érkezett, egy egészségügyi
tiszt egy benszülöttet talált, akin a pestis tünetei
mutatkoztak.

A felkelök leszerelése,
Kánea, deczember 1. Az akrotirii és haleppai

fölkelök ma délelött ünnepélyesen bevonultak a
városba, hogy átadják fegyvereiket. A lakosság
élénk ovácziókkal fogadta a felkelöket. Jelen voltak
a tengernagyok és a konzulok is.

Deczember elsején uj elöfizetés nyitottunk la-
punkra :

Elöfizetési árak:
1 hónapra , . . . , e . 1 frt 20 kr.
3 " , , , , , , . 3 " 50 ,
® » » • # • • • * 1 J> -~~ n
1 évre _, . . # , , . . t .14 " — "

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

Most belépö elöfizetöinknek is dijtalanul
küldjük meg karácsonykor a

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

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

Szerelem nélkül
czimü regényünk eddig megjelent folytatásait

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

*
Egyben értesitjük a tisztéit hölgyközönséget,

hogy az "Országos Hirlap"-nak ezentul divatlapja
is lesz, mely

" F R A N C Z I A D I V A T L A P "
czimen jelenik meg havonkint kétszer.

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

A "Franczia Divatlap"-ot W o h l J a n k a
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 kizáró-
lag az "Országos Hirlap" elöfizetöinek

Égy: évre 3 forint,
Pel évre 1 frt 50 kr.,
Négyed évre 76 kr.

Mutatványszámokat ujévig ingyen küldünk min-
denkinek, aki az 1899. január. 1-töl számitandó elö-
fizetési dijat már most küldi be hozzánk.

A kiadóhivatal.
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HIREK.
A császári jubileum.

Ö felsége, ki holnap üli meg császári
uralkodásának ötvenedik évfordulóját, az egész
világból hozzá érkezö szerencsekivánatok és
üdvözlések elöl visszavonult legszükebb csa-
ládi körébe, és a holnapi jelentöségteljes na-
pot a walseei kastélyban fogja eltölteni. Népei
elött ezt a napot azzal teszi emlékezetessé,
hogy a legnemesebb emberszeretet által sugal-
mazott kegyelmeket osztogat a szerencsétle-
neknek és elhagyottaknak.

Hogy mindenütt átérzik e ritka ünnep
jelentöségét, az kitünik az alábbi, a mon-
archia minden részéböl érkezett tudósitá-
sokból.

(Budapesten.)
Ma este fényes katonai takarodó volt a fö-

városban. Ebben a helyörség valamennyi zenekara
részt vett Holnap reggel hat órakor szintén zené-
vel fogják bejárni az utczákat. A jubileum napján
valamennyi katonatiszt és a legénység csákóval
járhat csak az utczán. Holnap reggel hat órakor
a Gellért-hegyen huszonnégy ágyulövés fog elhang-
zani. Reggel kilencz órakor az egyes felekezetek
szerint istentiszteletek lesznek, melyekre ugy a szol-
gálatban levök, mint a tartalékos havidijasok hiva-
talosak. A 32-ik hadkiegészitö parancsnoksághoz
tartozó havidijasok és tisztek a Mária-Terézia-ka-
szárnyában jelennek meg, hogy átvegyék a jubi-
leumi emlékérmet. Egyenruha-elöirás: teljes pa-
rádé, szolgálati jelvénynyel, tehát csákó, szolgálati
öv, köpönyeg, (mente, esö idején szintén
köpönyeg). Az egyes csapatoknál ünnepi ebéd lesz,
melyre a csapattestekhez tartozó tartalékosok is
hivatalosak.

A budavári koronázó Mátyás-templomban
deczember 2-án, délelött tiz órakor fényes isten-
tisztelet lesz, melyen Vaszary Kolos biboros her-
czegprimás pontifikál fényes segédlettel. Ez alka-
lommal elöadatnak : Vavrinecz Mór C-moll miséje,
Fischer Róbert "Te Deum"-a és Bogisich Mihály
átiratában két régi egyházi ének. A magánszóla-
mokat Vavrinecz Mórné, Ertl Anna, Juhász Ferencz
és Kretschy Károly éneklik. A zenekarban a nem-

zeti zenede zenekara is közremüködik.

(A vidéken.)

F i u m e város hatósága a város és terüle-
tének lakossága nevében ma nyujtotta Ját a kor-
mányzóságnak a királyhoz intézett hódolófeliratát
a császári jubileum alkalmából, kérve a kormány-
zót, hogy a feliratot a miniszterelnök utján a trón
elé juttassa.

L u g o s o n Radu görög-katholikus püspök
az uralkodó ötvenesztendös jubileuma alkalmából
pásztorlevelet bocsátott ki.

Z á g r á b b ó l jelentik: A délelött folyamán
a polgármester felhivta a város lakosságát, hogy
házait lobogózza fel és estére rendezzenek kivilá-
gitást. E felhivás következtében már délre igen
sok ház nemzeti szinü és f e k e t e s á r g a lo-
b o g ó k k a l volt feldiszitve és estefelé minden
ház fel volt lobogózva. Délután a városi tanács
ünnepi ülést tartott, melyen az összes tagok ünneplö
ruhában jelentek meg. Mosinszky polgármester beszé-
det mondott, amelyben a ritka ünnepélyt jellemezte és
Zágráb városának hüségét és odaadását hangsulyozta.
Végül azt az inditványt terjesztette elö, ~ hogy a
város a bán utján alattvalói hüségének és jókivá-
natainak kifejezését a trón zsámolyához juttassa.
Az inditványt "Zsivió kralj" kiáltások közt egy-
hangulag elfogadták. Hét órakor este a várost
fényesen kivilágitották. A takarodókat játszó ka-
tonai zenekarokat ünnepi hangulatban levö nagy-
számu közönség kisérte a városon végig.

(Bécsben.)
Ausztria fövárosa ünnepi diszt ölt a hol-

napi nap alkalmából.
Az utczák a szokottnál nagyobb élénksé-

get mutattak. Egyes nyilvános épületek és számos
magánépület már ma teljesen fel volt diszitve. Kü-
lönösen a Ringstrasse tünik ki nagy pompájával.
De azért nem mondhatni, hogy mindvégig szép és

diszes, csak a Schwarzenberg-tértöl az Operáig
eröltették meg magukat a bécsiek. Jenö föherczeg
palotájáról a német lovagrend hatalmas zászlója
leng. Az utczákon este 8 és 9 óra közt óriási to-
longás keletkezett. Ekkor ment ugyanis végig a
Ringen a veteránok és a tüzoltók körmenete. A
diszfelvonulás a községházánál kezdödött és a
Franz Josephs-Quai-n át ujra visszatért a menet a
Rathaus-hoz. A tüzoltók fáklyákat vittek. Számos
zenekar kisérte öket.

Fél 9 órakor megkezdödött a "disztakarodó."
Valamennyi bécsi ezred megfuvatta a "Zapfen-
streich"-ot. Az összes zenekarok játszottak és a
csapatok diszben vonultak fel az utczákon. Min-
den egyes ezred zenekara más-más utczán keresz-
tül ment a Burg felé, ahol aztán mind találkoztak.
Az ünnepélynek nagyon szép idö kedvezett.

Ma több helyütt megkisérelték a kivilágitást
is. Szamos házon buzgón munkálkodtak a villamos
szerelök, hogy a holnapi kivilágitásra elkészüljenek.

Lajos Viktor föherczeg, az osztrák fehér-ke-
reszt-egyesület védnöke, személyesen adta át ö
felségének az egyesület hódoló feliratát, amely az
egyesület háláját tolmácsolja ö felségének iránta
tanusitott kegyéért.

Az alsó-ausztriai kereskedelmi kamara ma
diszgyülést tartott és azt határozta, hogy az ural-
kodó iránt való hódolatát kifejezésre juttatja.

Ma nyitották meg a polgármester, számos
községtanácsos és a belügyminiszter -képviselöje
jelenlétében a jubileum örömére alapitolt és az
uralkodó nevét viselö városi életjáradék-biztositó-
intézetet. Dr. Lueger polgármester beszédet mondott,
amelyet ö felsége éltetésével fejezett be. Wolf ud-
vari tanácsos, a belügyminiszter képviselöje a kor-
mány szerencsekivánatait tolmácsolta és az uj in-
tézetet biztositotta a kormány támogatásáról.

Ma délelött adták át a kabinetirodában azt
az emlékérmet, amelyet Bécs városa ö felsége ju-
bileumára veretett.

Ma számos uj bécsi polgár tett esküt Lueger
polgármester elött. Ez alkalommal Lueger meg-
emlékezett a jubileumról és beszédét a császár
iránt való hódolat kifejezésével végezte, amiröl
sietett a kabinetirodát táviratilag értesiteni.

A "Wiener Abendpost" ö felsége jubileumá-
ról a következöket irja:

"A császárt mint férfit és fejedelmet magasz-
talni, már rég nem elöjoga népeinek. A föld min-
den kulturnépe tisztelettel hajol meg emberi nagy-
sága elött; messze a hon határain tól tisztelik er-
kölcsét az erkölcsös nemzetek, mint mindenki. A
császár nemcsak egy személytelen dinasztikus esz-
mekéviselöje, hanem minden egyes polgár szemé-
lyes és bensö vonzalmat érez iránta. Minden osz-
trák szivében az a meggyözödés él, hogy minden-
ben és mindenekelött császárunknak tartozunk há-
lával azokért a nemzeti javakért, amelyeket ebben
a félszázadban szereztünk. Ez a jelentösége a hol-
napi napnak, ez az; oka annak az ünnepi érzés-
nek, amelylyel a nép deczember 2-át megüli."

A "Wiener Allgemeine Zeitung" ezeket irja:
"Mindig az erök egyesitése volt az, ami

Ausztriát hatalmassá tette, mindig a császár neve
volt az, ami a szétvált eröket egyesülésre és oly
sokszor egyetértésre birta. Bárcsak mindenki, aki
ma haszontalan, kicsinyes viszályokra pazarolja
erejét, megértené a császár jelszavának mélységes
értelmét. A császár jelszava olyan, mint az utmu-
tató, amely Ausztriának megmutatja természetes
fejlödésének és igaz hivatásának utját.''

Az Ausztriában lakó angol alattvalók
diszes boritékban kétszáztiz aláirással ellátott hó-
doló feliratot adtak át ma délelött a kabinetirodá-
nak. A felirat az angolok szerencsekivánatait fe-
jezi ki és hálát mond azért az oltalomért,
amelyben minden britt alattvaló részesül Ausz-
tria-Magyarországon, ahol második hazájukat lel-
ték. Azután ezt mondja a fölirat:

"Amidön teljesen megörizzük kegyes uralko-
dónkhoz és urnönkhöz, Viktória királynöhöz való
hüségünkét és ragaszkodásunkat, szerencsénknek
tekintjük, hogy némiképen felséged alattvalóinak
sorsában osztozunk. Bizvást reméljük, hogy a ba-
rátságnak az a kapcsa, amely Ausztriát és Nagy-
Britanniát összefüzi, soha sem fog meglazulni és a
két állam népeinek egymáshoz való viszonya meg
fog erösödni ."

A nyolcz ausztriai tözsde elöljáróságának
küldöttsége hódoló feliratot adott át gróf Thun

miniszterelnöknek, amelyben az uralkodó iránt
érzett odaadásának és szeretetének ad kifejezést
és szerencsekivánatai kapcsán hálát mond ö felsé-
gének a tözsdék hathatós védelméért és fejlesz-
tésért. A felirat végül áldást kér az uralkodóra, a
kinek mint a béke, a termékeny munka és a nép-
jólét legerösebb védöjének hosszu életet kiván. A
felirat átadásánál azt mondta a miniszterelnök,
hogy meg van gyözödve a tözsdék loyalitásáról és
ragaszkodásáról.

Az összes osztrák müegyetemek tanárai ma
közös hódoló feliratot nyujtottak be a kabinetiro-
dában, amelyben hálát mondanak a császárnak a
tudományok védelméért és fejlesztéseért.

(Ausztriában.)

Abbaziából jelentik nekünk, hogy ugy ott,
mint a közeli Voloscán és Lovranaban a császári
jubileum elöestéjén fényes kivilágitást rendeztek:
A Monte Maggiore csucsán örömtüzek égnék. Az
egész tengerpart örömtüzben pompáz. Mindenütt
zene hangzik, a hangulat igen lelkes.

P r á g á b a n az uralkodói jubileumot csakis
jótékonysággal fogják megünnepelni. Számos inté-
zet és testület nagy összegü alapitványokat tett
alkalmazottai nyugdijalapjára. Ugyanilyen intézke-
dések hire érkezik a vidéki városokból. A holnapi
nap általános ünnep napja lesz, amelyen a legtöbb
irodában és számos gyárban és mühelyben szüne-
telni fog a munka. A városi épületeken ausztriai
és cseh zászlók lengenek. A várost ma este kivi-
lágitják. Gróf Coudenhove helytartónál a tegnapi
és a mai nap folyamán a prágai külvárosok polgár-
mesterei és tanácsosai, továbbá a kerületi képvi-
seletek, az itteni intézetek és testületek küldött-
ségei tisztelegtek, azzal a kéréssel, hogy szerencse-
kivánataikat juttassa a trón zsámolyához.

(A külföldön.)

B e r l i n b e n Szögyény-Marich osztrák-
magyar nagykövet ma délután három órakor ün-
nepies kihallgatáson volt a császárnál és jubileumi
aranyérmeket adott át a császárnak, a trónörökös-
nek és Eitel Frigyes herczegnek. A többi porosz
herczeg ezüst érmet kapott.

A "Reichsanzeiger" ezt irja:
ö felsége a szövetséges kormányokkal és a

német néppel egyetemben szivböl vesz részt annak
a napnak az ünneplésében, amelyen felséges szö-
vetségestársunk, Ferencz József császár ö felsége
ötven évvel ezelött elfoglalta a habsburgi monarchia
trónját. Tartsa meg a gondviselés még sok éveken
át a nemes uralkodó drága életét Ausztria-Magyar-
ország) áldására, és az európai béke üdvére.

A többi esti lapok is rendkivül simpathikus
czikkeket hoznak az osztrák császárjubileum al-
kalmából.

A "Norddeutsche Allg. Zeitung" a követke-
zöket irja :

A szomszédos állam népeivel az egyesült
német birodalom együtt örül az osztrák császár-
nak, Vilmos császár magas szövetségesének ju-
bileumán.

A német császár parancsot adott ki, amely-
nek értelmében a holnapi hálaadó isteni tisztele-
ten, amelyet Ferencz József császár jubileuma al-
kalmából tartat meg, valamennyi tábornok, a ber-
lini hadtestek parancsnokai, a második számu Fe-
rencz-gárda-gránátos ezred tisztjei, a városi ható-
ságok, az itteni csapatok tisztjei résztvegyenek. A
második gárdaezrednek, amelynek Ferencz József
a tulajdonosa, egy diszszázada a templom elött
áll fel.

P á r i s b a n , mint onnan telegrafálják, hol-
nap Ferencz József uralkodói jubileuma alkal-
mából ünnepi istentisztelet lesz a Xav. Szent
Ferencz-templomban. Ott lesz Delcassé külügymi-
niszter, továbbá Dupuy miniszterelnök és Freyci-
net hadügyminiszter képviselöje.

S z ó f i á b ó l jelentik, hogy a fejedelmi
pár holnap Euxinográdból ideérkezik, hogy a
Ferencz József király jubileuma alkalmából tar-
tandó ünnepségeken részt vegyen.

(Kitüntetések.)

A "Fremdenblatt" szerint a császár a gyé-
mántos katonai érdemkeresztet adományozta a leg-
idösebb katonai méltóságoknak, köztük Frigyes,
József és Rainer föherczegeknek, gróf Welsers-
heimb osztrák és báró Fejérváry magyar honvé-
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delmi miniszternek, báró Beck vezérkari fönöknek
és Windischgrätz, Rainländer és Waldstätten tábor-
szernagyoknak.

Ö felsége ötvenéves uralkodói jubileuma alkal-
mából gróf Apponyi Lajos magyarországi udvar-
nagynak az elsöosztályu vaskorona-rendet és Ybl
Lajos várkapitánynak a harmadosztályu vaskorona-
rendet adományozta.

Az osztrák hivatalos lap holnapi számának
élén ö felsége köszönetet mond a hadseregnek
azért a nagy ragaszkodásért, amelyet irányában
tanusit. Ezután következnek majd a császár kö-
szönö levelei, amelyeket az uralkodó-család egyes
tagjaihoz intéz.

Végül pedig 4404 kitüntetés fogja a hivata-
los lap rendszerinti tartalmát megtizszerezni. Tele
lesz a "Wiener Zeitung" nemességadományozás,
czimek, rendjelek, kitüntetések adományozásának
egész özönével.

A Felség elé a következö miniszteriumok
részéröl terjesztettek be listákat:

A külügy-, hadügy-, közös pénzügy-, az
osztrák pénzügyminiszterium, az osztrák miniszter-
elnökség részéröl és ezenkivül még egy elöter-
jesztés a magyar udvari hivatalok felöl.

A titkos tanácsosi méltóságot Auersberg
Károly herczeg, az urakházának alelnöke, a bud-
weisi és brünni püspökök, gróf Zedwitz Constantin,
az urakháza tagja, Alsó-Ausztria helytartója báró
G u d e n u s , gróf D z i e d u s i c z k i képviselö
és A b r a h a m o v i c z lovag a képviselöház
volt alelnöke kapjak meg.

Az osztrák császár három uj bárót is kine-
vez ez alkalomból:

Czecz-Lindenwald képviselöt és a két lovag
R e s a l d i n i testvért.

Ezenkivül három osztrák állampolgárt a lo-
vagi rendbe vesz fel és más hármat nemesi
rangra emel.

Ezek tetejében még százakra megy azok
száma, akik udvari-, kormány- és császári tanácsosi
czimet kapnak.

Dr. L u e g e r polgármester a Ferencz József-
rend comthourkeresztjét kapja a csillaggal, mig
Strohbach csak a keresztet magát.

Számos hölgyet tüntet ki ö felsége az
Erzsébet-renddel. Gróf T h u n neje és herczeg
W i n d i s c h g r a e t z Alfréd neje e rend elsö-
osztályát, M e t t e r n i c h Paulina herczegné
pedig annak nagykeresztjét kapta.

A magyarországi kitüntetések sokkal kisebb
számuak. Ezek közt a legelökelöbb báró Fejérváry
Gézáé. A kitüntetések nagy része a hadseregnek
és a hadsereggel összefüggö intézmények képvise-
löinek szólnak. Igy a Vöröskereszt Egyesület föbb
vezérférfiai is kapnak kitüntetést. Két magyar kép-
viselö is van a kitüntettek között, de ezek is a
hadsereg tagjai.

(A király családja körében.)

A l s ó - W a l s e e - b ö l telegrafálják: ö fel-
sége ma délután két óra husz perczkor Ste-
fánia özvegy trónörökösné, ennek leánya, Er-
zsébet föherczegnö és Gizella föherczegnö ki-
séretében Amstaettenbe érkezett, ott a pálya-
udvaron bevárta az ostendei express-vonattal
öt perczczel késöbb érkezett Lipót bajor her-
czeget és azután keresztülhajtatott a föllobo-
gózott városon, amelynek föterén a község
képviselötestülete, a tanitótestület, a tanuló-
ifjuság, valamennyi egyesület és nagyszámu
közönség gyült össze, hogy a császárt üdvö-
zölje. Ugyanilyen ünneplésben részesült ö fel-
sége Ludwigsdorfban, Oedben és Walseebe
érkezésekor.

(Amnestia.)

Ö felsége az osztrák igazságügyminiszterhez
a következö kéziratot intézte :

Kedves Ruber dr.!
Trónralépésem 50-ik évfordulója küszöbén

indittatva érzem magam arra, hogy azokról a
szerencsétlenekröl is megemlékezzem, akik az
állam törvényei ellen vétetlek s akiket ezért el-
ért a büntetö igazságszolgáltatás. Elengedem
mindazoknak a személyeknek, akiket 1898. de-
czember 2-ig a birodalmi tanácsban képvi-
selt királyságok és tartományok valamelyi-
kében csakis felségsértés büntette, vagy

csakis a császári ház valamely tagja megsér-
tésének büntette vagy csakis a két nevezeti bün-
telt miatt büntetésre itéltek, ezt a büntetést, a
mennyiben még ki nem töltötték, ugyszintén
ezeknek az itéleteknek törvényes következmé-
nyeit és elrendelem, hogy az emlitett büntettek
miatt, ha a nevezett nap elött követték el, bün-
vádi eljárás ne indittassék, a meginditott eljárás
pedig hivatalból beszüntettessék.

A legfelsöbb kézirat következö részeiben
az uralkodó elengedi a törvényszékek bör-
tönében lévö 199 fogolynak és a különféle
fogházakban levö 349 fogolynak szabadságvesz-
tésük hátralévö részét. A kegyelem 1898 de-
czember 2-án hajtandó végre.

Schönbrunn, 1898. november 15.

Lapunk mai száma 16 oldal.

—Irodalmi ebéd a miniszterelnöknél.
Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök ma délután
három órakor ebédet adott, amelyre hivatalo-
sak voltak: Szilágyi Dezsö, a képviselöház
elnöke, Jókai Mór, Gyulai Pál, Rákosi Jenö és
Kenedi Géza. Az ebéd a legjobb hangulat-
ban folyt le, vagyis a legharcziasabban, je-
len lévén Gyulai Pál is, aki mindenkibe bele-
köt az ö szeretetreméltó disputálási szenve-
délyével. Az érdekes kis társaság már azzal
is ritkitotta párját, hogy a politikáról egyetlen
szó sem esett, hanem kedélyes társadalmi és
irodalmi kérdésekröl beszélgettek, mintha nem
is lenne odakünn obstrukczió, hanem javában
nyilnának az Olympus berkei, melyekben lan-
tot és cziterát pengetnek s egyéb se hangzik
ezen kivül. A társaság a szokottnál is
tovább felejtette magát a barátságos sza-
lonban. A háziasszony elöhozta a fekete
kávéhoz a "ház zsarnokát", a kis Do-
rottya baroneszt is, aki szép kék sze-
mecskéivel csodálkozva nézegette a sok sza-
kállas urat. És annyira jól találta ma-
gát, hogy mikor vissza akarták vinni a gye-
rekszobába, sirással kezdett obstruálni. Szi-
lágyi Dezsö bácsi felkelt, hozzá ment, egy
par gügyögö szót mondott neki, mire az el-
nöki tekintély erejétöl abbahagyta a sirást és
vidám mosolygással végzödött az ö napfényes
látogatása.

— Ferenczy Ida Budapesten. Ferenczy Ida,
a boldogult királyné volt fölolvasónöje, holnap
Budapestre érkezik és a váczi-utczai: "Nemzeti
Szálló"-ban fog lakni.

— Zichy Jenö kinai levele. Gróf Zichy Jenö
igen szorgalmasan értesiti hazaérkezett utitársait
kutatásainak eredményéröl. Csak a minap közöltük
egyik értesitését, s tegnap már ujabb levele érke-
zett Pekingböl, ahonnan már október 22-én el-
utazott. Dr. Posta Béla muzeumi ör, az expediczió
hazaérkezett tagja, tegnap a következö levelet
kapta Zichy Jenötöl:

"Peking, 1898. október 14.
Kedves Posta barátom!

Örömmel értesitem, hogy archeologiai szem-
pontból is sikerült egy kis gyüjteményt összesze-
rezni. Az egyes curioknál — igy nevezi a kinai
az ódondászt — vagy negyvenöt darab régi bronz
tárgyat vettem, melyek közt van egy pár igen
érdekes is, melynek rajza a Po-ku-lu-luban is elöfor-
dul és bizonyos, hogy a szentmiklósi leletekre nagyon
emlékeztet! Persze, az ivószarvat a bikafejjel nem
kaptam, de a franczia miszionáriusok feje, Favier atya
azt mondja, hogy harminczhét év elött volt még
itt két ilyen "Stier kopf==Pokál." Ugy nevezik a
Kán-dinasztia elején, ezerszázhuszonkettöbén lé-
tezett és Ki-hó mandarin (Khanfungban) birtoká-
ban volt serlege; ma nem tudni, hová lett! A
kinai és mandzsu leirásokban Se-hung volt e
serleg neve. Az egybegyüjtött negyvenöt darab
bronzot a Muzeumnak fogom átadni. Különben a
dolgok itt nem' mennek rosszul. A Csungli-Jamen-
nel tárgyaltam, a császári herczeggel, Eringgel is.
Igen elözékenyek, de mindig azt variálják, hogy
midön a Ming-dinasztia a trónra lépett, elégettek
mindent, amit a mongoloktól találtak, hogy nyo-
muk, vagy emlékük se maradjon. Sok szép hol-
mit hozok a Muzeumnak; reménylem, hogy a
határon nem fogják kipakolni és elvámolni, mert
ez rémitö volna ! Isten önnel! Baráti Üdvözlettel
igaz hive Zichy Jenö."

— Kegyelmet a gyilkosnak! Temesvárról
irja tudósitónk : Rabságban töltötte élete javarészét
Glieczan Juon. Rablásért, gyilkosságért volt több-
ször már elitélve a veszedelmes ember, aki nem-
régiben ismét hazakerült a falujába, a temes-

megyei Jabukábá. Az egész falu rettegett a ga-
rázda embertöl, aki valósággal zsarnokoskodott az
egész vidék fölött. Legutóbb egy tehetös gazdá-
val, Raniszalyevits-csel gyült meg a baja, s ez az
életébe került. Glieczan tegnap megfenyegette a
gazdát, aki annyira feldühödött, hogy a rab-
lót aztán agyonütötte. A gyilkos maga jelent-
kezett a verseczi járásbiróságnál, ahol fogva
tartották. Jabukán pedig valósággal felléleg-
zettek a lakosok, hogy a veszedelmes haramiától
megszabaditotta öket Raniszalyevits. Ma egy száz
tagból álló deputáczió járt a verseczi járásbiróság-
nál. Valamennyien jabukai lakosok voltak. A vizs-
gálati fogságban levö gazda érdekében jártak és
azt kérték, hogy helyezzék szabadlábra, mert az
egész környékkel jót tett, mikor a közveszélyes
embert megölte.

A korzó csodál. A dunaparti korzón süt-
kérezö székes fövárosi polgárember szép idöben
csodálkozással látja, hogy a korzó frissen locsolt
aszfaltja felett sürü porfeliegekkel pajzánkodik a
szellö. Hát ugy van, hogy a föváros legelragadóbb
és legnépesebb sétahelye alatt nyulik el annak
legélénkebb forgalmu dunai rakodópartja is, ahol
a társzekerek és egyéb fogatok szakadatlan sora
mozog reggeltöl estig. De azért a rakpart ama része,
mely a kocsiut és a partszél között terül el, kikö-
vezve nincsen, amiböl aztán természetes, hogy egy-egy
szekér nyomán emeletes porfelhö keletkezik, amit
a Duna felett ólálkodó szellö ellenállhatatlan mohó-
sággal kap szárnyaira, hogy a következö pillanat-
ban elvetemült pajzánsággal oda csapja a korzón
nyüzsgö fövárosi közönség finnyás ábrázatához.
Hogy ez miért van igy, azt közönséges polgári
ésszel megállapitani igazán lehetetlen. Mi azon-
ban, akik a Dunapart szépségeiben nemcsak verö-
fényes napokon, hanem például most is szoktunk
gyönyörködni, amikor a tartós esö a rakpart ta-
laját át- és átjárta, tudjuk, hogy itt a fövárosi ha-
talmasságok nem közönséges leleményességével
állunk szemben. Tessék csak most elmenni a kor-
zóra és meggyözödni, hogy miféle épületes látványos-
ságokra van ott kilátása a kényeztetett izlésü uri kö-
zönségnek!. Tessék meghallgatni azt a kocsist, aki a
lehetetlenségig megrakott szekerével ebben a sárhinár-
ban megrekedt, hogyan czitálja az a kalendárium lakóit,
a szekér elé fogott lovait micsoda állatias kegyet-
lenséggel kinozza meg ! Tekintetes fövárosi tanács !
Ha már nem a közrend és közegészség érdekében,
hát legalább a szegény lovakra való tekintettel
mégis csak lehetne kiköveztetni a rakpart ezt a
részét, amely különben is egyik jelentékenyebb
jövedelmi forrása a fövárosnak.

— Rendjeladományozás. A hivatalos lap mai
száma közli, hogy a király Molnár Béla székes-
fehérvári ügyvéd és a Donátul evangélikus refor-
mátus: egyházkerület világi föjegyzöjének, az egy-
ház és közügyek terén szerzett érdemei elismeré-
séül a Ferencz József-rend lovagkeresztjét ado-
mányozta.

— Szocziálista kongresszus. A budapesti
szocziálisták nagyban készülnek a deczember
25-én, 26-án és 27-én Czegléden tartandó kon-
gresszusra és már megkezdték a kongresszusra
a kiküldöttek választását. Vasárnap ismét két he-
lyen tartanak választó-gyülést, a VIII-ik kerületi
munkások az Örömvölgy-utcza 9|b. szám alatt
levö Pieber-vendéglöben délelött tiz órakor, a IX-ik
kerületi munkások a Telepy-utcza 2|b. szám alatt
levö Speger-vendéglöben délután fél négy órakor.
Különösen nagyszabásunak igérkezik a VIII-ik ke-
rületi gyülés, mert ebben a kerületben van a leg-
több szocziálista munkás és itt van a magyar ál-
lami gépgyár és a belga-gyár is.

— Meggyilkolt hajókormányos. Temesváron,
a Bega-csatorna partján, — mint tudósitónk táv-
iratozza, — haldokolva találta ma az esti órákban
néhány járókelö Grek Steva hajókormányost. Kö-
rülötte egész tócsa képzödött kiömlött véréböl,
mely a mellén ejtett sebböl fakadt. Még volt annyi



Péntek, deczember 2. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1898. — 7. oldal.

ereje, mikor rátaláltak, hogy gyilkosa nevét meg-
mondja. Részletes fölvilágositást nem tudott adni,
csak egy nevet mondott :

— Sztanojevics Pira . . a hajós . . .
A megnevezett embert a rendörség azonnal

elfogta, de ez tagadta, hogy a véres tettet ö kö-
vette volna el. Csak annyit vallott be sürü eskü-
dözések közt, hogy a Bega partján járva, bele-
botlott a földön fekvö Grekbe. Mikor látta, hogy
az véres, fölemelte és le akarta vinni a hajóra.
Félt azonban, hogy a gyanu valahogy rája talál
hárulni és ismét letette a földre. A ruháját is ott
vérezte be. Sztanojevics vallomásának nem
hittek és nem is bocsájtották szabadon.

— A bor. Nagyon szerette az italt Schrendt
Ferencz ötvenegy éves nyugalmazott vasuti hivatal-
nok, aki a soroksári-uton levö 96. számu házban
lakott. Lakása ajtaja már napok óta zárva volt és
szomszédai nem is gyanitották hollétét. Végre ma
már gyanusnak találták a dolgot és a rendörséggel
feltörették az ajtót. Amint beléptek a szobába, ne-
héz hullaszagot éreztek. Schmidt Ferencz holtteste
terjesztette a büzt. A nyugdijas hivatalnok, aki
mint dijnok dolgozott az utóbbi idökben, öngyilkos-
ságot követett el. Felakasztotta magát az ablak
keresztfájára. Tettét valószinüleg azért követte el.
mert fönöke legutóbb három forint pénzbüntetéssel.
sujtotta részegségért, egyszersmind megigérve, hogy
elbocsátja, ha az eset ismétlödik. Holttestét a ha-
lottasházba szállitották.

— Házi perpatvar. Gál Ferencz technikus
ma délután óvoda-utczai lakásán összekapott a
feleségével. A perpatvar annyira bántotta, hogy
elkeseredésében mérget ivott. Mire orvosok jöttek,
maghalt.

— Gyilkosság — véletlenségböl. Tisza-Tar-
ján borsodmegyei községben — mint tudósitónk
irja — a most tartott országos vásár népe véres
lövés zajára futott össze. Gigert János, egy gyol-
csos tót legénye, revolverrel babrált közvetlen
közelében Plevna Márton gyolcsosnak, aki a
szomszéd sátorban árult. Az utóbbi nem jó szem-
mel nézett a töltött fegyverre s végre meg is szó-
litotta Gigert Jánost:

— Tedd el azt a revolvert, m o t még
baj lesz.

Alig mondta ki e szavakat, a revolver eldör-
dült s a golyó Plevnának a mellüregébe hatolt,
ahonnan kivenni nem lehet. Plevna Márton még
eszméletnél volt, amikor kihallgatták, de öntudatát
nemsokára elvesztette s ma reggel meghalt. A
véres eset hirére az egész vásár népe odacsödült.
Gigert János ellen az eljárást meginditották.

= Valódi Jaeger tanár-féle normálalsóruhákat
(Benger gyártmánya), kötött és szövött gyapjuárukat ajánl
Heyek Adolf, Szervita-tér "a vadásznöhöz".

= Eredeti Mikulások Kertész Tódornál.

Napirend.

Naptár: Péntek, deczember 2. — Római ka-
tholikus: Bibiana sz. — Protestans : Bibiana. — Görög-
orosz: (november 20.) Abdiász. — Zsidó: Kislev 18.
— Nap kél: reggel 1 óra 14 perczkor, nyugszik: dél-
után 3 óra 53 perczkor. — Hold kél: délután 7
ára 46 perczkor, nyugszik: délelött 10 óra. 17
perczkor.

A miniszterelnök fogad délután 4—5-ig:
A horvát miniszter fogad délelött 8—10 óráig.
A föváros pénzügyi és gazdasági bizottsá-

gának ülése délelött 10 órakor a régi városházán.
Nemzeti muzeum: Régiségtár, nyitva délelött

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

Országos képtár az Akadémiában nyitva 9 órától
délután 1 óráig.

A "Hódoló diszfelvonulás", Eisenhut Ferencz
óriási körképe Városliget, Andrássy-ut végén, látható
reggel 9-töl este 1/2 5 óráig. Belépö dij 50 kr. Gyermek-
jegy 30 krajczár.

Magyarország októberben.
A magyar királyi központi statisztikai hivatal

Savi Közleményeinek most megjelent októberi fü-
zetéböl vesszük október hónap népesedésére vonat-
kozó föbb adatokat:

(A népesedés.)
Magyarországon és Fiuméban az élve szülöt-

tek száma a lefolyt október hóban 53.763 volt, a
halva szülötteké 1,110. Hét évnél fiatalabb korban
19447-en, hét évnél idösebb korban 16445-en hal-
tak el, ugy, hogy a halálozások összes száma
35.892. A népesség természetes szaporodása te-
hát 17.871.

Népesedési mérlegünk kedvezöbb volt az
idei októberben, mint a tavalyi ér ugyanezen hó-

napjában ; a születések száma ugyan nyolczszáz-
zal kisebb, de a halálozásoké több mint kétezer-
rel csökkent, ugy, hogy a szaporodás több mint
ezerszázzal mulja fölül a tavalyi októberi szaporo-
dást. Igen kedvezötlennek tünik fel azonban az
eredmény, ha a folyó ér elsö tiz hónapjának né-
pesedését hasonlitjuk össze a mult év ugyanezen
idöszakának népesedésével: a mult év januártól
október végéig terjedö idöszakának természetes
szaporodása ugyanis a 172.000-et is meghaladta,
mig a folyó év tiz elsö hónapjának természetes
szaporodása csak 129.249-et tesz.

Aránylag legtöbb születés az ország leg-
magyarabb részére, a Duna-Tisza közére esett,
legkevesebb Erdélyre. Az egyes megyék közül
Szabolcs mutatja a legmagasabb arányszámot, a
legalacsonyabbat pedig Gömör tünteti fel. Városi
törvényhatóságaink között a születések gyakori-
sága tekintetében Kassa állott elsö helyen, az
utolsón Temesvár.

A halandóság legerösebb volt a Tiszántul,
legkisebb Erdélyben. A megyék közül legmagasabb
halálozási aránynyal Szabolcs szerepel, vele
szemben a legkedvezöbb számot Nagy-Küküllö
vármegye mutatja. A városi törvényhatóságok közül
halandóság tekintetében Komárom állott legjobban,
Szabadka legrosszabbul.

A szaporodás aránylag legerösebb volt a
Duna balpartján, leggyengébb a Tisza-Maros szö-
gén. Az egyes vármegyék közül legjobban szapo-
rodott Trencsén és Bereg, legkevésbbé Szilágy és
Temes; a megyék közül egy sem mutatott fogyást.
Városi törvényhatóságaink közül Komárom volt a
legszaporább, Pécs és Temesvár pedig fogyott.

Októberben közel százötven olyan község
volt, amelyben a halálozások száma több mint
öttel multa felül a születésekét. Sok olyan közsé-
get találunk, ahol egy születés sem volt, a halá-
lozások száma meg hat és tizenhárom között vál-
takozott. A biharmegyei Lehecsenyben sem volt
egy születés sem, az elhaltak száma mégis hu-
szonegyet tesz, ezek közül tizenhét vörhenyben
halt el. A pestmegyei Czegléd-Berczelen tizenhat
születéssel negyvenöt halálozás, a torontálmegyei
Dolován huszonöt születéssel ötvenöt halálozás áll
szemben, a halottak közül tizennégy a kanyaró
áldozata.

(Házasságok.)

Október hónapban l l .035 házasságot kötöt-
tek (magában Budapesten 621-et), azaz közel öt-
ezerrel többet, mint szeptemberben, és ezerhétszáz-
zal többet, mint a mult év ugyanezen hónapjában.
Ebböl a számból aránylag legtöbb városi törvény-
hatóságokra esik, a legkevesebb a vidékre.

Az egyes országrészek közül aránylag a leg-
több házasságot a Duna-Tisza közén kötötték, a
legkevesebbet a Duna jobb partján. Aránylagosan
a legtöbb házasság Békés vármegyében jött létre,
a legkevesebb Árva Tármegyében, ahol mindössze
tizenhét házasságot kötöttek. Törvényhatósági vá-
rosaink között a házasságok számaránya tekinteté-
ben Selmeczbánya és Zombor állottak elsö helyen,
az utolsón Fiume és Hódmezövásárhely.

Vegyes házasság volt 1453, az összes házas-
ságok 13 százaléka; ebböl keresztény-zsidó házas-
ság huszonöt. És pedig hét esetben zsidó völe-
gény Tett el keresztény lányt, tizennyolcz esetben
zsidó menyasszony lépett keresztény völegénnyel
házasságra. A születendö gyermekek vallása iránt
kétszázhatvanhét esetben jött létre megegyezés, az
összes vegyes házasságok tizennyolcz százaléká-
ban, még pedig az esetek többségében (51 száza-
lék) az apa vallásának javára. A legtöbb megegye-
zés (számszerint 176) a római katholikus vallás-
nak kedvez; a református föl javára negyven-
nyolcz, az ágostaira huszonnégy, a görög-katho-
likuséra tizenhárom és a görög-keletiére hat meg-
egyezést kötöttek. A huszonöt keresztény-zsidó há-
zasság között kilencz esetben jött létre megegye-
zés, mind a kilencz esetben a keresztény fél

javára.
(Fertözö betegségek.)

A vörheny csaknem háromszázzal több ha-
lált (1053-át) okozott most, mint szeptemberben.

Ezek közül a legtöbb (266) a Duna-Tisza közére
esik (magára Budapestre 38), a legkevesebb (58)
Erdélyre. Az ungmegyei Poroskónak husz halottja
közül tizenhat, a biharmegyei Lehecsenynek huszon-
egy halottja közül tizenhét, az abaujtornamegyei
Saczának mind a tizenhárom, a biharmegyei Dom-
broványnak mind a hét, a gömörmegyei Lekenyé-
nek mind a kilencz halottja vörhenyben mult ki.

Kanyaróban háromszázötvenen haltak el, het-
vennel többen, mint szeptemberben. A kanyaró
legerösebben a tiszántuli megyékben pusztitott,
ahol hetvenkilencz halálozást okozott, legkevésbbé
Erdélyben, ahol csak husz áldozata akadt. A bereg-
megyei Csomonya községnek tizenkét halottja közül
tizenegy a kanyaró áldozata. Budapesten a kanyaró
a lefolyt hónapban negyven áldozatot szedett.

Hastifuszban 864-en haltak el (szeptember-
ben csak 683-an). Itt a Duna-Tisza köze, szolgál-
tatja a legtöbb halottat, 200-at, a tiszáninneni
megyék a legkevesebbet, 76-ot. A biharmegyei
Székely teleknek tizenhét halottja közül tizenegy
számmal hastifuszban mult ki.

A vérhas októberben 191 áldozatot kövelelt
s igy szeptemberhez képest (397) felényire csökkent
pusztitása. Legmagasabb (53) a Tiszántul szerepel,
leghátul áll a Tisza-Maros szöge tiz halottal.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Dalnoki jubileuma. Dalnoki Béninek az

opera tenor buffojának ma volt a negyven éves
szinészi jubileuma. Az Eladott menyasszony Ven-
czel szerepét énekelte. Szinész társai a szinpadon
nagy ováczióban részesitették, emléktárgygyal lep-
ték meg, barátai pedig az elöadás után fényes la-
komát rendeztek a tiszteletére.

Az iparmüvészeti muzeum kiállitása. De-
czember 4-ikén nyilik meg az iparmüvészeti mu-
zeum kiállitása, amely az idei angol nemzeti ver-
senyen kitüntetett pályamüveket foglalja magában.
E versenyen annak idején 6515 mü pályázott, 1259
nyert kitüntetést, és ez utóbbiakból került ki a
budapesti kiállitás, amely csak három hétig lesz
megtekinthetö. Innét ugyanis Bécsbe viszik. A kiál-
litást deczember 3-ikán mutatják be a sajtó kép-
viselöinek.

Hangverseny. Kemény Rezsö hegedümü-
vész, az országos zeneakadémia uj tanára, ma ön-
álló hangversenyt adott a Royalban. Ezuttal is
nagy technikai fejlettségü és érett fölfogásu hege-
düsnek bizonyult. Egy-egy szerzö stiljébe is be tud
hatolni; és amit — frazirozásban és árnyalatban
a magáéból nyujt, szintén jóizlésü. A közönség,
amely a termet egészen megtöltötte, elhalmozta
tétszésnyilatkozataival. Ezenfelül a zeneakadémiá-
tól babérkoszorut kapott. Zajos taps jutalmazta
Adlerné Goldstein Vilma végtelenül finom zongora-
játékát is.

Wagner-cziklus Prágában. Vasárnap ért vé-
get a prágai "Königlich Deutsches Landestheater"
Wagner-cziklusa, melyet Márkus Dezsö, a szinház
elsö karmestere dirigált, az "Istenek alkonya" elö-
adásával. A szinházat zsufolásig megtöltö közön-
ség tizenhatszor hivta ki a zseniális karmestert,
aki gyönyörü babérkoszorut is kapott. Az elöadás
végén pedig megtörtént az a páratlan dolog, hogy
az egész zenekar együtt tapsolt a közönséggel,
mely a harmadik felvonás után is hatszor hivta ki
Márkust. Neumann Angelo, a szinház tevékeny
igazgatója legközelebb Kienzl Don Quijotte-ját és
Goldmark "Bryseis"-ét (A hadi fogoly) adatja elö.
Ezeket is Márkus tanitja be és dirigálja.

•Hirek a Vigszinházból. Nikó Lina harmincz-
éves szinészjubileumát deczember 4-ikén, vasárnap
este ünneplik meg. A Vigszinházon kivül a többi
budapesti szinház is részt vesz a kiváló müvésznö
ünneplésében, koszorukat nyujtva át néki. A Vig-
szinház maga értékes emléktárgygyal lepi meg.
A jubiláris elöadáson Makai-Szécsi poetikus kis
dramoletje, "A kaland" és a "Niobe" czimü angol
bohózat kerül szinre. Ebben a két darabban Tan
a jubiláló müvésznönek két legjobb szerepe. "A
kaland" czimü dramolet a jubiláris estén éri meg
egyuttal huszonötödik elöadását — Szathmáry
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Árpád ujra a Vigszinházhoz szerzödött. A jeles
müvész, aki egy izben már tagja volt a Vigszin-
háznak, e hónap közepén tér vissza az intézet
kötelékébe.

A Zenede hangversenye. A nemzeti zenede
deczember 3-án, szombaton este fél nyolcz órakor
tartja elsö zenekari hangversenyét a Vigadó nagy-
termében. A müsoron dr. Steiger Lajos, Tartiai,
Mozart, Wieniawsky, Schubert-Liszt és Haydn müvei
szerepelnek.

* B. A. L. E. K. A Magyar Szinházban ma
délelött tartották meg a házi jelmezes föpróbát
Hervé operettejéböl, a "B. A. L. E. K."-böl. A
darab szombaton este kerül bemutatásra. A nyil-
vános föpróba holnap, pénteken, délelött l l óra-
kor lesz. Erre kétszáz meghivót adott ki az igaz-
gatóság. A darabhoz több uj diszlet készült.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
* Irodalmi és müvészeti divatok. A népszerü

fölolvasásokat rendezö társulatban ma Kumlik Emil
miniszteri tanácsos tartott fölolvasást "Irodalmi és
müvészeti divatok" czimmel. A fölolvasó századunk
analizáló, kutató szelleméröl és a modem irodalmi
és müvészeti irányokról értekezett. Fölolvasását a
nagyszáma hallgatóság tetszéssel fogadta.

Ujságirók iskolája.
A lissaboni sajtókongresszuson vetették föl

a párisi "Figaro" képviselöi azt az eszmét, hogy
ujságirók képzésére iskolákat kellene fölállitani. A
kongresszus az ideát magáévá tette, azóta a világ-
sajtóban sokat foglalkoztak vele és ez a körül-
mény arra inditotta a "Magyar Szalon" szerkesz-
töségét, hogy megkérdezze néhány kiváló irónkat,
miként vélekednek az ujságirók iskolájáról? Lehet-
ségesnek, czélravezetönek tartják-e vagy nem?

Dr. F a l k Miksa erröl a kérdésröl igy nyi-
latkozott :

Tisztelt szerkesztö ur!

Miként hozzám intézett nagybecsü soraiból
értesültem, — mert szégyenemre meg kell valla-
nom, hogy eddig nem volt róla tudomásom — az
ujságirók nemzetközi kongresszusa azt határozta,
hogy az európai sajtóban egy ujságiró-iskola esz-
méje mellett propagandát csinál, mert ilyen iskola
létesitését szükségesnek, czélravezetönek; tekinti.
És már most ön azt kérdezi tölem, vajjon mit tar-
tok én erröl a határozatról? Életrevaló gondolat-e
ujságiró-iskolákat állitani? célravezetö, okos in-
tézmény lenne-e ez? Ha nem, miért nem? Ha
igen, milyen formán lehetne ezt megcsinálni?

Alig lehetséges ezen kérdésekre határozott
választ adni mindaddig, mig egy másik kérdésre
nézve nem vagyok tisztában és igazán sajnálom,
hogy a nemzetközi kongresszus tárgyalásait nem
ismerem, mert ezekben kétségen kivül megtaláltam
volna a szóban álló határozat indokolását és a terv
részleteit, tehát teljes tájékozást az imént emlitett
kérdésre nézve, tudniillik, hogy mit szándékoznak
ezen hirlapirói szakiskolában tanittatni? A terve-
zett hirlapirói szakiskolának csak akkor van lét-
joga és czélja, ha a hirlapiró vagy mondjuk a
leendö hirlapiró ezen szakiskolában oly ismerete-
ket szerezhet, melyekre szüksége van, hogy hiva-
tásának teljesen megfelelhessen, de amelyeknek el-
sajátitására a meglevö iskolák nem nyujtanak alkal-
mat. Nézzük már most, mire van szüksége a hirlapiró-
nak? A tehetségröl nem szólok, mert az Isten ado-
mánya, melynek hiányát semmiféle iskola nem
pótolhatná. Ez nemcsak a hirlapirodalom terén
conditio sine qua non, hanem bármely más foglal-
kozásra nézve is. A ki tehetség nélkül lép vala-
mely pályára, az kellö szorgalom mellett felviheti
a türhetö középszerüségig, de tovább nem. Ilyenek
számára, ugy gondolom, külön iskolát állitani, va-
lóban oly luxus volna, melyröl bátran mondhatni,
hogy le feu ne vont pas la chandelle. Azon tulaj-
donok közt, melyekre a tehetséggel megáldott fiatal
embernek szüksége van és melyek iskolában meg-
szerezhetök, elsö sorban áll az általános müvelt-
ség, mely még akkor sem nélkülözhetö, ha valaki
csak a hirlapirodalomnak valamely külön ágát
akarja kultiválni, akár vezérczikket ir, akár
tárczákat ir. vagy közgazdasági kérdéseket

tárgyal. Ezt az általános müveltséget sem-
miféle szakiskolában nem szerezhetni, hanem
csakis a hál' Istennek hazánkban is már nagy
számmal létezö felsöbb tanintézetekben. Történe-
lem, földrajz, természettan, mathematika, nemzet-
gazdászat, mindezekre szüksége van a mai. hirlap-
irónak. Nem kell ezen tudományok mindegyikében
szaktudósnak lenni (ami különben is lehetetlen),
hanem mindegyik téren legalább általános ismere-
tekkel kell birnia, hogy a felmerülö egyes kérdé-
sekre nézve képes legyen magának önálló
itéletet alkotni. Aki ezen ismereteket a meg-
levö iskolában megszerezte mielött a hirlap-
irói pályára lép, annak hirlapirói szakiskolára
nincs szüksége, mert ö többet tud, mint a mennyit
ott a legjobb akarat mellett is tanithatnak ; aki
pedig ez általános müveltséggel nem bir, az a
szakiskolában sem fogja megszerezni.

Aki aztán valódi tehetséggel bir és általános
müveltséggel rendelkezik, annak még egy lényeges
tulajdonságra van szüksége, tudniillik, hogy képes
legyen eszméit gyorsan rendbeszedni és azokat
irályilag szép, az olvasó figyelmét lebilincselö alak-
ban kifejezésre juttatni. Logikai fö és ügyes toll
— ez csakis a bölcsészeti tudományok szorgalmas
ápolásának, másfelöl a régi és ujabbkori klasz-
szikusok tanulmányozásának lehet eredménye;
szakiskolában sem az egyikre, sem a másikra
szert tenni nem lehet

Hát tanitók kik legyenek ama hirlapirói szak-
iskolában? Ily állások betöltésére csak a legjele-
sebb hirlapirók volnának hivatva, mért ha egy-
általában lehet, ugy csakis ezektöl lehetne valamit
tanulni. — Már pedig —bocsánatot ezért a prózai
felfogásért ! — a mai idöben az ily kitünö hir-
lapirók annyira kapósak, ezek annyira el vannak
foglalva és oly fényesen dijazva, hogy alig volna
idejük és kedvük hirlapirói iskolamester szerepére
vállalkozni.

Ezek szerint, megvallom, nem tudom, vajjon
a hirlapirói szakiskolában mit fognak tanitani és
kik fognak ott tanitani. Véleményem tehát az:
aki hirlapirói pályára tehetséget és hivatást
érez magában és a ki alapos tanulmányok utján
arra kellö elökészültséget szerzett, az iparkodjék
valamely tekintélyes hirlapi vállalatnál alkalmazást
találni és ott egy arra való szerkesztö vezérlete
alatt a hirlapirás gyakorlatát elsajátitani. Jót állok
érte; hogy igén derék hirlapiró lesz belöle — hir-
lapirói iskola nélkül is . . . Ezek az én nézeteim,
ha tévesek, tessék azokat helyreigazitani, szivesen
kapaczitáltatom magamat. Öreg ember vagyok, ha-
nem a jó pap holtig tanui és ámbár én nem va-
gyok "jó pap," talán még jó hirlapiró sem, de ta-
nulni mindenkor kész vagyok.

Dr. Falk Miksa.

M i k s z á t h Kálmánnak ez a megjegyzése a
kongresszuson fölvetett eszmére:

Egy hirlapiró-iskoláról nem gondolkoztam
soha egy perczig se. Söt erröl talán még Wlassics
se gondolkozott. De már igy is merem állitani,
hogy ha valami, akkor a hirlapirás az, amire szü-
letni kell.

Eötvös vetette fel egyszer azt a gondolatot,
hogy ha valami virgoncz ember ráadná magát az
egérfogdosásra, két, négy, öt évi gyakorlat után
bizonyára tudna egeret fogni valahogy, — de egy
kéthetes macska mindjárt jobban tudna.

És ezzel a megjegyzéssel, ugy gondolom; ki-
meritettem a tárgyat.

Mikszáth Kálmán.
Lapunk felelös szerkesztöje, K á l n o k i

Izidor a következö véleménynyel járult hozzá az
érdekes enquetehez:

Tisztelt szerkesztö ur! Kedves barátom!
Müiden iskola jó. Nem mindig a diákoknak,

de mindig a professzoroknak. Ezért jónak tartom
a hirlapiró-iskola ideáját is. Kiérdemesült és elvén-
hedt kollegáknak kenyeret és titulust ad.

Ugyan mit tanitanának benne? Intelligen-
cziát, müveltséget tudományt ? Azt egyébütt
szokás megszerezni. Száktudást? Olyan nincsen,
s ha volna, az csak a sablonok ismerete lehetne.
Ezt pedig nem megtanulni, de elfeledni kell.

Ha meglesz az iskola, én is beiratkozom.
Nem elöadást tartani, arra még nem vagyok elég
vén és elég kopott. Tanulni akarok.

Mert ott kitünöen meg lehet tanulni, hogyan
n e m s z a b a d ujságot csinálni.

Tisztelö hived Kálnoki Izidor.

FÖVÁROS.
(A Császárfürdö kisajátitása.) A közmunka-

tanács a Császárfürdö elött levö telket szabá-
lyoztatni akarja, a terv azonban a fürdöt meg-
lehetösen kiforgatná mostani mivoltából. Az irgal-
mas rend, amelynek birtokai közé a fürdö tarto-
zik, folyamodott tehát, hogy ha a fürdöt tönkre
akarják tenni, sajátitsák ki. A mérnöki hivatal
most azt javasolja a tanácsnak, módositsa a sza-
bályozási tervet, mert a fürdöt nem lehet kisa-
játitani.

(A gellérthegyi sikló.) A tanács mái ülésén
kiadta a gellérthegyi siklóra az épitési engedelmet.
A munkát már a tavaszszal megkezdik s ha ujabb
akadály nem lesz, a jövö évben he is fejezik az
épitést.

A költségvetés.
(A mai közgyülés.)

Páratlan eset a föváros történetében (amely-
nek a megirása most vajudik), hogy a költségve-
tés általános tárgyalását két nap alatt be ne fe-
jezték volna. Söt az volt a rendes szokás, hogy
égy ülésén még a részletekkel is végeztek.

Ma Vázsonyi Vilmos és Weisz Berthold for-
gatták még a bonczolókést a budgetben. Néha
olyan mélyen találtak az elevenbe, hogy föl is
szisszent a nagybeteg — a köztörvényhatóság.

Hétföre még tizenöt szónok maradt.

(Del-Medico Ágoston.)

A vitát ma Del-Medico Ágoston nyitja meg.
Elfogadja az iskola-adót, de kivánja, hogy mond-
ják ki egyszersmind az általános tandij mentessé-
get, mert nem volna méltányos, ha az adófizetök
egy része kétszeresen fizetne egy és ugyanazon
czim alatt. A szikviz-adót ellenzi, valamint az
ásványvizek megadóztatását is. Ajánlja figyelembe
ahelyett a gáz- és villamos világitás bizonyos foku
megadóztatását. A költség-elöirányzatot általános
vita tárgyául sem fogadja el.

(Vázsonyi Vilmos.)

Az adminisztráczió lazaságát abban találja,
hogy az ügyeket mindig a pillanat behatása
alatt tárgyalják s a határozatokat is a sze-
rint hozzák. Kéri, intézzenek föliratot a kor-
mányhoz, hogy a községi választó jogot sür-
gösen, novelláris uton módositsa ; mert egye-
nes kára a fövárosnak, hogy ez az ügy a
régi rossz állapotban van. Az iskola-adóban, bár-
mit is mond a tanács, nem lát egyebet, mint a
községi pótadónak huszonöt százalékról harmincz
százalékra váló felemelését. Ezt kár tennie a fö-
városnak, mert az állam amugy is következetesen
emeli az adóját minden polgárnak három évröl
három évre, egyedül azon a czimen, hogy az il-
letö polgár idösebb lett. Tehát az iskola-adót
nem fogadja el. A bajok nagyrészén az állami
egyenes adók reformja segitene, amelyre mindenki
áhitva vár. Minthogy pedig a városok adójának a ren-
dezése ettöl függj inditványozza, intézzenek fölterjesz-
tést az állami egyenesadók ügyének gyors és megfe-
lelö módon leendö elintézése végett. Vegye föl a
tanács a programmjába förészül a kiegészitö jöve-
delmi adót. Ez nem vár novelláris eljárásra s igy
gyorsabban adhat eredményt. Kéri a tanácsot uta-
sittatni a községi örökösödési illeték ügyének a
tanulmányozására. De alkalmazni kell azt az elvét
is, hogy a szabályozások folytán értékesebbé vált
telkek tulajdonosai járuljanak a közterhekhez foko-
zottabb mértékben. Utasitani kell a tanácsot, hogy
idevonatkozólag terjesszen elö javaslatot. (Helyeslés.)

(Weisz Berthold)
Elvárta volna a tanácstól, hogy ne annyira uj

adójavaslatokkal, mint inkább számbavehetö megta-
karitásokról szóló jelentéssel excellál a költségvetés
elöterjesztésénél. A föváros háztartása azonban ugy
látszik drágaság tekintetében verseng a polgárság
megélhetési módjával. Nem a nép alsóbb rétegében tu-
dakozódott a drágaság felöl, ahol annyi ok van a
panaszra, hanem jobbmóduaktól, elég jól fizetett
köztisztviselöktöl hallja minduntalan, hogy amióta
a vásárcsarnokok megnyiltak és a nyilt piaczokat
beszüntették, egészen megkétszerezödött az élelmi-
szerek ára. A föváros háztartásában pedig a di-
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miencziók még óriásibbak. És a piaczon nem igen
takarékoskodhatni, mert végtére élni csak kell, és
az élelmiczikkek nélkülözhetetlenek, bármily drá-
gák is, a fövárosnál ellenben igen is lehet a ki-
adásokat apasztani, mert azokat a munkákat, ame-
lyeket a föváros végeztet, meg leket olcsóbban is
kapni, ugy, hogy a föváros gazdálkodása nem is
gazdálkodás, hanem pazarlás.

Megjegyzi, ö is barátja annak, hogy a fo-
gyasztási- és közvetett adókkal ne legyen tulságo-
san a közönség megterhelve, — viszont azt
sem kivánhatja senki, hogy mindent az egyenes
adókat fizetök terhére rójanak. Egyenesen a taná-
csot hibáztatja azért, hogy folyton csak arra hi-
vatkozik, hogy a kiadások emelkedni fognak, de a
kiadások maradnak a régiek. Hiszen ez annyit je-
lent, hogy a föváros egész lakossága bocsássa ren-
delkezésre az összes vagyonát. A föladat pedig —
legalább részben — az volna, hogy mutassa meg
a tanács az utat, amely a pénzügyi bonyodalomból
kivezet.

Sorra veszi az egész költségvetés kiemelkedö
pontjait. Nem feltünö az, hogy a rendes bevételek
tétele mindössze 420,000, a rendes kiadásaiké ellen-
ben 1,200.00 forinttal nagyobb a jövö év boudget-
jében az idei összegeknél. Mit beszélnek itt
30—40.000 forint fölöslegröl, mikor a deficzit a
jövö évre 1,014.000, a következö 1,910.000, az
azután következöre pedig 2,250.000 forint már
most is !

Budapesten az utczák tisztogatása állandóan
712 munkást foglalkoztat évi 280.000 forintért.
Ennek a tenger-munkásnak azonban ö néha a szi-
nét se látja. Elvétve akad egy-kettö, de csak a
föbb utvonalakon.

— Éjjel is tisztogatják az utczákat — vág
közbe Halmos polgármester.

— Elhiszem, de én éjjel sem igen látok
söprögetöket, holott éjjel is megfordulok a város-
ban. A locsoló kocsik pedig 180 napra vannak
szerzödtetve, naponkint 4 forintjával. Pedig bizo-
nyos, hogy 120 napnál többet a legjobb idöjárás
mellett sem töltenek a kocsik munkában. Kerül
pedig ekképen az utczák locsolása fejenkint 36.5
krajczárba, holott Berlinben 10.5, Frankfurtban
pedig 15 krajczár esik egy-egy lakosra a város
öntözésére forditott kiadásokból.

Az épületek fenntartására fölvett 218.000
forintot is sokalja, annál inkább, mert a nagy
munkának valami erös nyomát nem igen látja.

A vizvezeték egy köbméter vizeit átlag 3.1
krajczárért szállit, Berlinben 2.1 krajczár ugyan-
ennek a viznek az ára. A közvágóhidnál 28.000
forinttal több a bevétel, tehát 28.000 forinttal föl-
emelik a kiadásokat is. Ez aztán gazdálkodás!
Megtakaritás egyetlen krajczár sincs, holott a hus-
fogyasztás napról-napra emelkedik. A Rókus-kór-
házban tiz évvel ezelött 362.000 ápolási napra
385.000 forintot fizetett a föváros, most pedig
414.000 ápolási napra fizet 606.000 forintot. Az
ápolási napok tizennégy százalékával szemben te-
hát a kiadások nem kevesebb, mint hatvan szá-
zalékkal emelkedtek. Az utak, utczák, terek
jókarban tartására 842.600 forint van fölvévé.
Helyes ! De mondják meg miért kerül a bánya-
kavics köbmétere az egyik kerületben két forint
negyvenöt, a másikban pedig két forint kilenvz-
venöt krajczárba. Miért veszi a föváros ugyan-
azt a mészkövet az elsö kerület részére három
forint hatvanöt, a másodikéra három forint husz
krajczárjával, mikor a harmadik kerületnek há-
rom forintjával vásárolja. Tessék ezt az árkülön-
bözetet kimagyarázni ! Az iskolákra kiadott 3,600,000
forintból hat forint jut a föváros lakosságára fe-
jenkint. Tanulmányozta a németországi viszonyo-
kat, nem mondhatná, hogy a német iskolák
valamely tekintetben hátrább állanának, mint
a budapestiek, és alig kerül többe egy-egy
nagy városban az iskola négy forint husz
krajczárnál fejenkint. És minálunk Budapes-
ten egy iskolás gyermek 45.5 forintjába ke-
rül a városnak, a német nagy városokban pedig
átlag 36 forintba. Természetes, hogy mire a kü-
lönbözet a törvényhatósági költségvetésig jut,
százezreket számit. A személyi kiadások az utolsó
öt év alatt nálunk másfél millióval emelkedtek. A
tisztviselök és más városi alkalmazottak száma
hónapról-hónapra növekedik, holott apasztani kel-
lene a munkaerök jobb kihasználásával kapcsola-
tosan. Nézzen utána ennek a tanács, de ne a jövö
évben, hanem azonnal. 2,050.000 forint mégis csak
sok a tisztviselöi fizetésekre! Pedig átlag
még valami 250 forint jö ehhez fejenkint, a fütés,
világitás, papir, penna és másefélék czimén.

De minek itt feszegetni a takarékosság mód-
jait amikor ebben a közgyülésben nincs meg a
tárgyilagosság ? Hisz itt mindent a személyi szem-
üvegen néznek, itt az a bizonyos "jólelküség" a
pajtáskodás grasszál a közérdek rovására. És en-
nek a vádnak nagyrésze a pénzügyi bizottságot
sujtja (Zugás). Kérlek, szavazd meg a Wesselényi-

utcza szabályozási költségét, ott van a házam,
kérlek szavazd meg a budai vigadót, szavazd, meg
a Margit-hid budai fejéhez tervezett park költsé-
geit, a barátság kedveért! (Eláll!) De bizony nem
állok el, mert ilyen formában történik a lekenye-
rezés közgyülésröl közgyülésre. Ezt pedig meg kell
szüntetni. Aki a közgyülési terem ajtaján belép,
az tegyen le minden más befolyást s egyedül a
közérdeket viselje a szivén. (Éljenzés. Taps.)

Aki azért nem mer külön álláspontra he-
lyezkedni, a kerületi nagyságokkal szemben, mert
a legközelebbi választásnál elbukik, az nem méltó
a közbizalomra. Attól is tartanak sokan, — fenye-
getés is történt már némely részen — hogy az
adókivetö bizottság révén állanak boszut, bizo-
nyos kiadások meg nem szavazásáért, olyképen,
hogy az ellenkezö városatyát jóval magasabb adó-
val terhelte tik meg. Nos, hát aki az adó kivetö bi-
zottságban pártérdekét szolgál, az távozzék onnan.

A város közterein járó közuti vasutak 184.000
forintot hoznak évente. Berlinnek pedig 4,950.000
forintot. Hol itt az arány ? Itt tessék a jövedelme-
ket szaporitani, ne a szódaviznél.

A tervbevett adók közül a szódaviz-adót
nem fogadja el, mert az a kisebb vagyonu közön-
ség egyik napiszükséglete. Inditványozza, utasitsa
a közgyülés a tanácsot arra, hogy a jövö évi ju-
nius hó 30-ikáig tegyen elöterjesztést azokról a
módozatokról, amelyek segélyével az észszerü taka-
rékosság meghonositható a föváros háztartásában.
(Általános helyeslés.)

(Boros, Kasics, Löw.)

Boros Soma inditványozza, hogy vessenek ki
pótadót az összes állami tisztviselökre. Adják
vissza a költségvetést a tanácsnak azzal, hogy a
kiadás tételeit szállitsa le.

Kasics Péter föltétlenül szükségesnek tartja,
hogy a fövárosi törvény módosittassék s hiszi, hogy ha
a föváros ezt kérelmezi, az Országgyülés érre haj-
landó lesz ; mert a törvény tényleg elavult. Kriti-
zálja a pénzügyi és gazdasági bizottság- eljárását
a költségelöirányzat tételeinek az összeállitásában.

— Ebböl láthatják, uraim, — ugymond, —
hogy a pénzügyi bizottság nem mindenben állott
a helyzet magaslatán. Ha azonban az én csekély-
ségem benne lenne ebben a bizottságban . . . ten-
nék megfelelö propozicziókat.

— Ejnye, a kis hamis, — kiált valaki közbe
nagy kaczagást keltve.

Fölhozza ezután, hogy a multban milyen
sok olyan jogról mondott le a föváros, amelyeket
dusan lehetett volna értékesitenie.

Most azonban már, hogy a vagyonunkat el-
lumpoltuk, — fakad ki általános derültséget
keltve, — nincs egyéb hátra, mint az, hogy
uj adókból szerzünk pénzt ! Az uj adókat elfogadja.

Löw Sámuel az ásványvizek tervbe vett meg-
adóztatását kifogásolja, mert ezek nem csupán
élvezeti, hanem kiválólag gyógyitószerek. Ezeket
még a kövezetvám alól is föl kellene menteni.

Nyolczadfél óra elmult s M á r k u s József
elnök berekeszti a mai tanácskozást. A tárgyalás
folytatását hétfön délután négy órára tüzi ki.

T i z e n ö t szónok van még hátra az álta-
lános vitában.

TÖRVÉNYKEZÉS.
== Sima Ferencz az alapitó czim alatt rövid

kivonata jelent meg lapunkban, annak a röpirat
formájában is megjelent beadványnak, melyet Burg
Dénes horgosi gyógyszerész intézett az igazságügy-
miniszterhez. Sima Ferencz országgyülési képviselö
most egy hozzánk intézett levélben kijelenti, hogy a
beadvány szerzöje ellen meginditja a törvényes meg-
torlás iránti lépéseket.

= A püspökladányi gyilkosság. A debreczeni
törvényszék nemrég tárgyalta Daróczi Imre püspök-
ladányi kádársegéd bünügyét. Daróczi Püspök-La-
dányban Lohrber Dávid kiskereskedö nejét és nyolcz
eres leánykáját vadállatias módon meggyilkolta és
kirabolta. A gyilkos az asszonyt és gyermekét egye-
dül találta otthon és elöbb az asszonyt, majd a
gyermeket többszörös baltaütésekkel agyonütötte.
A gyilkosság után kutatni kezdett a boltban, de
mindössze tizenhat krajczárt talált csak. A tizen-
hat krajczárt magához vette és hazament, lefeküdt.
Csak három nap mulva jöttek rá, hogy ö a gyil-
kos. Este fogta el a csendör az olvasókörben, ami-
kor épen márczius 15-ikét ünnepelte. A gyilkost,
aki eleinte tagadott, de késöbb teljes bünbánat-
tal beismerte tettét, tizenöt esztendöre itélte a
debreczeni törvényszék, amely büntetést az ottani

tábla is helybenhagyta. A királyi kuria ma, Czorda
Bódog elnöklése alatt tartott ülésén a tábla itéletét
helybenhagyta.

= A csizmadia szerelme. Pátkai Elek csiz-
madialegény beleszeretet Mózes Zsófia cseléd
lányba, de nem sokáig éltek együtt, mert a leány
aki nagyon csapodár teremtés volt, ott hagyta sze-
retöjét. Erre a csizmadia elhatározta, hogy agyon-
lövi szerelöjét, azután magát. A golyó a leányt
sziven találta. A revolveres szeretöt a budapesti
törvényszék felelösségre vonta szándékos ember-
ölés büntette miatt. Elitélte nyolcz évi fegyházra.
A vádlott, amint az itéletet kihirdették, ájultan
rogyott össze a törvényszék elött s nagynehezen
tudták eszméletre hozni. Az itélötábla ma foglal-
kozott ezzel a bünügygyel és Tolnai biró referálása
alapján megerösitette az elsöbiróság itéletét.

= Szocziálista sajtópör. A budapesti sajtó-
biróság ismét a szocziálista sajtó termékeivel fog-
lalkozott ma délután három órakor megkezdett
esküdtszéki tárgyalásában. A tavaszszal, a szocziá-
listák üldözése idején, a Tóth Imre szerkesztése
alatt megjelenö "Népszava" czimü szocziáldemok-
rata lap április 2-iki és április 17-iki számában
két czikk jelent meg magyar és német nyelven.
Az elsönek "Mi lesz most ?" volt a czime. A má-
sodik elöször csak magyarul jelent meg, de mi-
után ezt a számot az ügyészség lefoglaltatta, a
következö számban németül is kiadták. Minthogy
a czikkek szerzöje, Reisz József, csak arra adott
engedélyt, hogy a lap április másodikán megjelent
számában jelenjék meg czikke, az ismételve közölt
czikkért Tóth Imrét terheli a felelösség. Az ügyész-
ség mindkét czikkben izgatást látott és Tóth Imrét,
valamint Reisz Józsefet ennek alapján vádolta be.
A mai tárgyaláson azonban csakis Tóth jelent
meg. Az elnöklö Zsitvay Leó királyi törvényszéki
elnök fél órára felfüggesztette a tárgyalást, de
Reisz nem jelentkezett és igy a tárgyalást az ö
távollétében kellett megtartani.

Tóth Imre, a "Népszava" volt szerkesztöje,
sajtóvétségért már három havi fogházra volt itélve.
Azt mondja, hogy a czikkeknek nem szerzöje és
másodszor való közlések alkalmával azok nem
voltak lefoglalva. Reisz József; a vizsgálóbiró elött
annak idején azt jelentette ki, hogy a czikkeknek
ö a szerzöje és a felelösséget értük elvállalja. A
bizonyitási eljárás befejeztével Schneider Gábor
királyi ügyész vádbeszédében osztálygyülöletre való
izgatás és lázitás miatt kéri Tóth Imrét elitélni,
aki másodsorban felelös a sajtótörvény értelmében.
A vádlott azzal védekezett, hogy a czikkeket,
amelyekben szerinte semmi izgatás nincs, ö csak
közzétette. Az ügyész replikája és a vádlott dupli-
kája után az esküdtszék hosszu tanácskozás után
hozta, meg verdiktjét az eléje terjesztett tizenöt
kérdöpontra. A verdikt minden pontra nézve fel-
mentö volt. Ehhez képest a biróság is felmentö
itéletet hozott és a kincstárt Tóth Imre javára öt
forint költségmegtéritésben marasztalta,

= Pénzhamisitók Baranyában. A mohácsi
csendörség jó fogást csinált junius 17-én. A no-
siczi vásárbiztosság távirata arról értesitette két
nappal elöbb, hogy Zsuzsity István mohácsi lakost
hamis ezüst-forintosokkal fizetett a vásárban vett
tehenekért. Sikerült a csendöröknek még elfogniok
az nap Zsuzsityot, épen mikor megérkezett a vá-
sárról. Zsuzsity menekülni próbált elöbb és eközben
egy zacskót dobott el, amelyben a csendörök
huszonnégy darab hamis egyforintost találtak. Val-
latóra fogták az elfogott embert, aki beismerte,
hogy a bácsi vásáron Vemenácz Györgytöl vette
fél áron a hamis pénzt. Vemenácznál erre házku-
tatást tartottak és megtalálták a hamisitványok ké-
szitésére használt agyagformát és a hozzávaló
anyagokat. Aztán sorra kerültek hurokra a banda
többi tagjai: Fischer Hermann korcsmáros, Popo-
vics Szvetozár, Bertics Gyóka, Utjeszonovics Száva,
Zundán Jóczó és Szmaics Vásza mohácsi lakosok.
Többnyire baranyai sokáczok voltak, akik tevékeny
részt vettek a hamis pénz terjesztésében. Vala-
mennyit letartóztatták. A budapesti büntetö tör-
vényszék ma vonta a pénzhamisitó bandát felelös-
ségre. Zundán gyanuba fogott feleségével ás a
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bünrészességgel vádolt Podrumácz Gyókával együtt
tizen álltak ma Bakonyi Kálmán biró elött. A tár-
gyalás folyamán valamennyi vádlott azt vallotta,
hogy Vemenácz gyártotta a pénzt Bertics segitsé-
gével. Az ügyész a tárgyalás adatai alapján Zun-
dánné ellen elejtette a vádat és csak a többi vád-
lott megbüntetését kérte. A védöügyvédek plai-
doyerjei után a törvényszék meghozta itéletét. Ve-
menácz Györgyöt öt évi, Bertics Gyókát két évi
fegyházzal, a többi vádlottat másfél-másfél évi bör-
tönnel büntették. Podrumáczot felmentette a tör-
vényszék és a két föbünös kivételével valamennyi
vádlottat szabadlábra helyezte. A váróteremben
összegyülekezett sokácz asszonyok és a szabad-
lábra helyezett elitéltek közt megható jelenetek
játszódtak le. Egyik asszony az izgatottságtól sziv-
görcsöket kapott, ugy, hogy a mentök segitségét
kellett igénybe venni.

SPORT.
+ Magus Oroszországban. Magust, az

1894-ik évi bécsi derby gyöztesét megvette egy
orosz sportsman tenyésztési czélokra. Az orosz
tenyésztök rövid óta szakadatlanul elsörangu teli-
véranyagot szereznek be, igy tavaly Galtee More-t,
a tavalyi angol derby nyeröjét is megvették. Na-
gyon valószinü tehát, hogy lovaink klasszikus küz-
delmeiben nemsokára orosz szinek is fognak sze-
repelni.

+ Téli viadal. A "Magyar Athletikai Club"
deczember 8-án délután négy órakor a Nemzeti
Lovardában téli viadalt rendez. A változatos pro-
grammot birkózás és tornamutatványok fogják ki-
egésziteni. Nevezési zárlat deczember 2-án.

+ Disztornázás. A "budapesti (budai) torna-
egylet" deczember hetedikén este nyolczadfél óra-

ikor saját csarnokában disztornázást rendez, mely-
nek müsora a következö:

Bevonulás.
Szabadgyakorlatok.
Csapattornázás.
Iskolatornázás a magas korláton.
Mintacsapat-tornázás két buzogánynyal.
Verseny-tornázás (összetett verseny) a magas

korláton, a magas nyujtón és magas ugrás.
A versenydijak kiosztása és elvonulás.

EGYESÜLETEK.
Az épitészek zálogjoga. Bay Rezsö fövá-

rosi müépitész az Országos iparegyesületiben indit-
ványt tett az épitöiparosok követeléseinek biztosi-
tása érdekében, amely inditványra az épitkezések-
nél gyakran elöforduló visszaélések, az épitöiparo-
sok gyakori károsodásai adtak okot. Az inditvá-
nyozó olyan törvényes rendelkezést kiván, amely
az épitkezö iparosoknak a kincstárt is megelözö
zálogjogot adna az épületre. Ezt a nagyfontosságu
inditványt az igazgatóság kiadta az épitö- és mü-
ipari szakosztálynak s ezenkivül jogi véleményt
kért dr. Bamberger Béla szakelöadótól. A szak-
osztály ma délután tartott ülésében felolvasták dr.
Bamberger nyilatkozatát, amely az épitészek zálog-
jogát mai telekkönyvi jogállapotunk mellett lehe-
tetlennek tartja. A külföldön mindenfelé mozgalom
indult meg ugyan hasonló czélból, de az elöadó
törvényes intézkedést sehol sem ismer. Horváth
János szólott ezután a kérdéshez, aki az osztott
tulajdon példáira utal, amelyet a tulajdonnak dok-
trinér fogalma kizár, de amely nálunk tényleg
többször elöfordul. A kérdés megoldására a meg-
tartást jogból kellene valamit konstruálni. A vitát
a jövö ülésen folytatják.

A medikus-tánczestély. A medikusok táncz-
estélyének rendezö bizottsága megalakult s mai
ülésében hatvan koronát szavazott meg a "Hirlap-
irók nyugdijintézete" javára. A rendezö-bizottság a
következö tagokból áll: Elnök: László Ödön; al-
elnökök : Hutiray-Lukácsy József és Nawratil Dezsö;
titkár: Groo Béla; pénztáros : Marsovszky Pál ;
ellenör: Schulek Alfréd; föjegyzö: Dudutz Gerö;
jegyzök: Mihálkovics Elemér és ifjabb Babarczi-
Schwartzer Ottó; háznagy: Mészáros Béla.

A müegyetemi oktatásról. A magyar mér-
nök- és épitész-egyletben ma Kherndl Antal mü-
egyetemi tanár az angol és az amerikai müegye-
temi oktatásról értekezett.

Nemzetközi gyermekvédö kongresszus. A
jövö esztendöben Budapesten tartandó nemzetközi
gyermekvédö kongresszus kiállitási bizottsága ma
délután dr. Kovács Gyula királyi tanácsos elnöklé-
sével az országos iparegyesület helyiségében ülést
tartott. Az elnök bemutatta a kiállitásnak szabály-
zatát, amelyet az igazgatóság már jóváhagyott. E
szerint a kiállitásban hét csoport lesz és pedig:

az elsö csoport a szegény gyermekek anyagi ellá-
tását és sorsának javitását, a második a szegény
sorsu gyermekek egészségügyi védelmét, a harma-
dik az ép érzékü és elméjü gyermekek nevelését,
a negyedik az érzéki vagy elmebeli fogyatkozásban
szenvedö gyermekek ápolását és nevelését, az ötö-
dik a szabadságukban törvényesen korlátozott gyer-
mekek javitását és mivelését, a hatodik a gyerme-
kek élelmezését, szórakoztatását és öltöztetését s
végül a hetedik a gyermekvédö müködést a külföl-
dön fogja felölelni. E hét csoportnak megfelelöen
a kiállitási bizottság hét albizottságra oszlott, ame-
lyek azonnal meg is alakultak, s legközelebb már
külön-külön fognak ülésezni.

Prometheus. A "Szabad Lyceum"-ban
tegnap este kezdte meg elöadásai sorozatát dr.
H e g e d ü s István "Prometheus a világirodalom-
ban" czimü hat elöadásra terjedö cziklusával. Az
elöadó a Prometheus-monda eredetét kutatva, ki-
mutatja, hogy ez visszanyul az ösindogermán nép-
család Agni - Tüz kultuszáig. Már neve is : pra-
mantha, azt a fügefabotot jelentette, melyet, ha
a puha nyirfa-korongba vájt üregbe sebesen fogattak,
kipattant a tüz. A Rig-Veda ösrégi dalgyüjtemény-
böl megragadó himnuszokat olvasott fel az értekezö
annak a bizonyitására, hogy a fény vallása az
árja-család ösvallása. De mig az indus vallás az
áldozatot füstté és illattá varázsoló tüzet az ég és
föld összekötö Istenének tekintette, a perzsa már
annak folyton ébrentartását parancsolta és a nap
kultuszáig emelkedik. A görög Prometheus már
lerabolja a tüzet s a polgárosodás csodás hatalma
titáni alakká teszi, ki az Olympus fenséges és
zsarnoki urával: Zeus-szal tüz össze. Ezért vereti
lánczra Zeus. Aischylos ezt a mondát dolgozta
föl a Lelánczolt Prometheus-ban, mely ránk ma-
radt középsö darabja a Prometheus-trilogiának.

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. Az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r

Kulin János beregszászi törvényszéki aljegyzöt a be-
regszászi törvényszékhez jegyzövé, a v a l l á s - és
k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r Kerekes István ok-
leveles tanitót az apáczai állami elemi népiskolához
rendes tanitóvá, Bodó Sándor okleveles tanitót a fe-
ketemezöi állami elemi népiskolához rendes tanitóvá,
a k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r Dück An-
drást, a budapesti fövámháznál alkalmazott napidijas
szolgát a budapesti állami órásipari szakiskolához
ideiglenes minöségü szolgává nevezte ki.

Árverések a fövárosban. Steingassner Sándor
ingóságai IV. régi-posta-uteza 2. deczember 3. Hideg-
kati mészköbánya részvénytársaság ingóságai IV. szerb-
utcza 9. deczember 2. Steiner Antal ingóságai V. sas-
utcza 29. és 28. deczember 2. Fekete József ingatlana
Y. alkotmány-utcza 22. deczember 19. Csillag Adolf dr.
ingóságai YÉL kertész-utcza 51. deczember 3. Wallen-
feld János ingóságai VU. akáczfa-utcza 49. deczember
2. MüMbacher István ingóságai VIII. népszinház-utcza
34. és Haroska Ferencz ingatlana V. alkotmány-utcza 22.
1899. január 7. Szabó Lajos ingóságai VIlI. József-
körut 62. deczember 2. Möller Lajos ingóságai VIII.
kerepesi-ut 19. deczember 2.

A vidéken. Micskei Karolina ingatlanai Margit-
tán deczember 22. Pusztai Ádám ingatlanai Tót-bánhe-
gyes (Battonya) községházánál deczember 30. Sánka
Vilmos ingatlana Borosjenön 1899. január 25. Nedics
Matea ingatlanai Temeskubinban deczember 25. Ritz
János ingatlanai Fazekas-Bodában (Pécsvárad) deczem-
ber 24. Lónyai Géza ingatlana Beregszászon deczem-
ber 16. Odrkreniczai tengeri fürdö ingatlanai Czirkve-
niczában deczember 30. Diöszeghy Zsigmond ingatlana
Tornán, 1S99. márczius 16. Czukor .Vilmos ingóságai
Hápkoron (Sagykállón) deczember 31. Vukomanovics
Maria ingatlana Pancsován deczember 19. Micskei An-
tal ingatlanai Margittán deczember 20. Rudolf József
ingatlanai Visegrád (Szent-Endre) községházánál de-
czember 29. Hach József ingatlana Csákován deczem-
ber 27. Forgách József ingóságai Kassán, deczember 5.
Hofimann lI. L. ingóságai Hatvanban deczember 2.

Pályázatok. (Budapesti Közlöny 276. szám.) A
liptó-szent-miklósi államépitészeti hivatal kerületében
utmesteri állásra, postamesteri állásra Nyir-Csaholyon
(Szathmár vm.), és Siklón (Aradvármegye), a zágrábi
pénzügyigazgatóságnál titkári állásra, a devecseri (Vesz-
prém) járásbiróságnál irnoki állásra, a berettyó-ujfalui
(Nagyvárad) járásbiróságnál segédtelekkönyvvezetöi ál-
lásra, a csik-szeredai törvényszéknél aljegyzöi állásra,
a komáromi pénzügyigazgatóságnál gyakornoki állásra,
a nagy-atádi (Kaposvár) járásbiróságnál jegyzöi állásra,
a nyitrai pénzügyigazgatóság kerületében pénzügyöri
szemlészi, az ungvári pénzügyigazgatóság kerületében
pedig két pénzügyöri fövigyázói és négy vigyázói ál-
lásra, a vulkáni (Déva) mellékvámhivatalnál vámellenöri
állásra lehet a folyamodványokat benyujtani.

NYILT-TÉR.
Látványosságot

kepe*5 ,Jxr&kp£*mméportCKamnok"-megnyitásadeczem-
Iwr 3. cs 4-én "VI., Bévai-ntoza 18: (a m. kir. Opera, mellett.)
Hawn-temös, Kerékpár, ierékpár-korcsolya (skating-ring), czéllövészet
és athletikai gyakorolok. Legnagyobb kényelemmel berendezve,
küiös férfi- és nöi-mhatár, öltözö, buffet és szalonnal. Vendégek

"resen láttatnak-Megtekintését kérik

Fodor Károly és Társ?.

Irógépet
dijmentesen, vételkötelezettség

nélkül, az ország bármely részében bemutatok.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

New-York, deczember 1.

Buza deczemberre
" áprilisra
" májusra

Tengeri deczemberre

de ra. 1.
cents
738/s
75
715/s
89Vs

nov. 30.
cents.
726/s
74
707/s
39

Chicago, deczember 1.

Buza, deczemberre
Tengeri deczemberre

decz. 1. nov. 30.
cepts

66
332/s

cents
652/a
33Va

Ipar- és kereskedelem.
Örlés-kikészitési forgalom. A magyar korona

országaiba folyó évi október hónapban 83.773
mm. buza hozatott be elöjegyzés mellett, az év
elsö tiz hónapjában pedig 983.746 mm. A mult év
megfelelö idöszakaiban elöjegyzés mellett behozott
buza mennyisége 119.784, illetöleg 651.351 mm.
volt, miböl látni való, hogy ez évben a behozatal
kevesbedett. Ellenkezö jelenség mutatkozik a vi-
szontkivitt buzalisztnél, amennyiben itt a folyó év
elsö tiz hónapjában kivitelre került mennyiség
464.340 mm., az 1897. év január-október hónapjai
alatt kivitt mennyiség pedig 643.788 mm. volt. Az
elöjegyzés mellett behozott buza legnagyobb része
Romániából, kisebb része Szerbiából eredt, a vi-
szontkivitelre bejelentett buzaliszt pedig tulnyomó-
lag Nagybritanniába, Németországba és Franczia-
országba irányult.

Déligyümölcs-aukczió. A Magyar Kereske-
delmi Részvénytársaság a tegnap tartott aukczió-
ján 6000 láda narancsot és czitromot adott el a
következö árak mellett: N a r a n c s : 160-as
4.— forinttól 4.25 forintig, 200-as 2.— forinttól
3.50 forintig, 300-as 2.25 forinttól 3.75 forintig,
360-as 2.25 forinttól 3.75 forintig. C z i t r o m :
300-as 2.50 forinttól 4.50 forintig, 360-as 2.50
forinttól 4.50 forintig. A legközelebbi aukczió
s z e r d á n , d e c z e m b e r 7-én lesz, amely al-
kalommal 5000 l á d a narancsot és czitromot ki-
nálnak eladásra.

Állatvásárok. Magyarországban október hónap-
ban 448 országos állatvásárt tartottak. Ezen állat-
vásárokra felhajtatott 415.035 darab szarvasmarha,
141.661 darab ló, 200.012 darab juh, 92.134 da-
rab sertés. Eladatott: 137.529 darab szarvasmarha,
31.335 darab ló, 73.289 darab juh, 39.354 darab
sertés. Legtöbb szarvasmarhát a máramarosszigeti,
nagy-enyedi, debreczeni, csáktornyai, szászrégeni
és köhalmi vásárra hajtottak fel, legtöbb lovat
Szegedre, Debreczenbe és Csáktornyára, legtöbb
juhot Debreczenbe és Szabadkára, legtöbb sertést
Szegedre és Szamos-Ujvárra.

Köbányai sertéspiacz, decz. 1. Magyar elsö-
rendü: Öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli sulyban) 47-5—480 kr.-ig. Közép (páronkint
300—400 kilogramm sulyban) 46—47 krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli
sulyban) 48o—495 krig. Közép (páronkint 251
320 klgrig terjedö sulyban) 49—50-0 kr. Könnyü̂
(páronkint 250 klgrig terjedö sulyban;'50—505
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban
47-5—48 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 47—47*5 krajczárig. Könnyü
páronkint 240 kilogrammig terjedd sulyban, 45—46
krajczárig. Sertéslétszám: 1888. nov. 29. napján
volt készlet 38240 darab, nov. 30-án felhajtatott
251 db, november 30-án elszállittatott 283 darab,
deczember 1-ére maradt készletben 38208 darab.
A hizott sertés üzletirányzata változatlan.

Budapesti konzum-sértésvtijsár, decz. 1. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levö székesfövárosi
konzum-sertésvásárra 1898. nov. '30-án érkezett
623 drb. Készlet 713 darab, összes felhajtás 1336
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drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 518 drb,
clszálüttaüan maradi S18 drb. Kapi árakr 120—180
kilós 44—45 kr, 220—280 kilós- 44^-46 r kraj-
czár, 320—3S0kiiós44—46o kr. öregneiiéz45—47
krajczár, malacz 38—40 krajczár. A vasár han-
gulata lanyha volt. . ". '

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár,
deczember 1. (A budapesti közvágóhid és marhavásár
igazgatóság jelentése.) FeÜiajlatatLt: 109» darab,
bonyhádi — darab. Jó fejös tehenekre a vásár
élénk volt, silányabbakra kevés vevö volt... Követ-
kezö árak jegyeztetlek: Tarka, kevert származásu
tehén 90—115 forintig. Bonyhádi tehén —.—
forint darabonkint.

Budapesti végómarhavá3árr deczemlier 1. (A
budapesti közvágóhid- és markavásár-igazgatLóság
jelentése.) Felhajtatott 3130 darab nagy vágómarha,
nevezetesen: 1905 darab magyar és tarka ökör, 350
darab magyar és tarka telién, 1I93 darab szerbiai
ökör, — darab boszniai ökör, 232 darab szerbiai
tehén, 130 darab bika, 70 darab Mvaly, — da-
rab szerb tehén. Minöség szerint: 696 darab elsö-
rendü hizott, 2221 darab középiaMiiSségü. és 213
darab alárendelt minöségü hizott ökör. Bár a fel-
hajtás vágómarhában — dssralbibal küselbii volt,
mint a mult héten, még sem volt még jobb minö-
ségü marha árában sem észlelö elö árjavulás, mert
a szükséglet is tetemesen kevesbeieit. A konzerv-
gyár e heti vásárlását majd a felére száMitottlta s
czélra alig 300 darab vásároltatott. SSIályafob ök-
rök ára 100 kilogrammonkint 1 forinttal hanyat-
lott, mig közepes és jobb minöségek csak aug bir-
ták mult heti jegyzésüket fentarttami. Birkák: és bi-__
valyok ára 100 kilogrammonkint 1—1*5 forinttal*
csökkent. — Következö árak jegyeztettek: hizott
magyar és farka ökör, jobb minöségü S©—33 frt, kivé-
telesen — frtig, hizott magyar és tarka ©kör, közép-
minöségü 26—30 forintig, alárendelt mlmöségfi ma-
gyar és tarka -ökör 22—25 forintig1, magyar tehén
középminöségü 19—30 forintig, szerbiai ökör, jobb
minöségü 23—28.— forintig, szerbiai ©kir közép-
minöségü 18—22 forintig, szerbiai bika 22—30 fo-
rintig, szerbiai bivaly 15—20 forimtig. Métermázsán-
kint élösulyban.

Budapesti szurómarhavásár, deczember. 1. (A
budapesti közvágóhid és marhavásári igazgatóság.
jelentése.) Felhajtatott 192 darab belföldi, 09 'da-
rab növendék.élö borju, 30 darab élö bárány, 54
darab belföldi, — darab galicziai, 34 darab bécsi
Borju. — A vásár hangulata larnyifra volL Jegyzeit;
árak : Élö belföldi borju 32—44 forintig, Idvéttelesen
46 forintig, ölött belföldi borju 38—40 fimmig,
bécsi 38—45 forintig, Élö bárány 5—8 forintig.

Bécsi szurómarhavásár, deczember' 1- A mai:
vásárra felhoztak 3331 darab lmjai, 1256 darab
élö sertést, 1960 darab ölött sertést, 445 darab;
ölött rahot és 540 darab bárámvt. — Eladási'
árak: Ölött borju 32—42 b>, L mimdségü. 4á—52
kr., élö borju 54:—52 kr., fiatál sertés —r.-— Ür.,
ölött nehéz sertés 44:—50 kr., .elsörendü süldö
44—52 kr., ölött juh 24—36 krajczáron MtönMnf.
Bárány 5—12 forint páronkint.

Elsö Leánykiházasitási Egylet mint szövetkezet.
Folyó évi november hóban 1001 jutalékrész irattatott be
és nászjutalékok fejében 1ST20 forint 63 krajczár
fizettetett ki. 1898. évi január l-töl november 30-ig beirt
összes jutalékrészek száma 8978 és a kifizetett nász-
jutalékok összege 198.245 forint 12 krajczár.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, deczember 1.

A be nem jegyzett differencziások immunitása.
Befellegzett immár ama t. cz. kereskedök-

nek is, akik eddig nem csekély kiváltságokban
óhajtottak részesülni, annak a révén, hogy nagy-
becsü czégük a kereskedelmi törvényszékek czég-
lajstromában nem fordul elö. Elmultak azok az
aranyjuezi szép napok, amikor ezek a spekulánsok
sérthetetleneknek vélték magukat, amennyiben a
legnagyobb flegmával fentarthatták ügyleteiket,
vagyis a börzejargon szerint a "bizományos há-
tán játszhattak", mert hisz a be nem jegyzett ke-
reskedötöl, még ha ki van kötve is az ellenke-
zöje, a slusz-levélben fedezetet nem lehet köve-
telni, azok ügyleteit pótlék hiányában nem szabad

lebonyolitani, hanem be kell várni a határidö el-
érkeztét, amikorra esetleg — plane a mostani
óriási árfluktuácziók mellett — 2—3 forintos
differenczia merülhet fel métermázsánkint. E
fénykornak egyszer s mindenkorra vége van.

A dolog genezise a következö :
A tözsde tanácsa még az 1888-iki év deczem-

ber hó 14-én a következö kijelentést tette közzé:

A budapesti áru- és értéktözsde tanácsa
ugyis mint a tözsdei választott biróság teljes
ülése egyhangulag kimondotta, hogy a gabona-

határidöüzlet olynemü gyakorlását, mint az leg-
ujabban bizonyos czégek részéröl mindenrangu
hivatástalan egyénekkel ugyszolván iparszerüleg
üzetik, kárhoztatja s hogy különösen az oly ügy-
leteket, melyeknél bármely czimen vagy néven
az ügylet tartama alatt nyujtandó fedezet vagy
ráfizetés kötelezettsége köttetik ki, reális keres-
kedelmi ügyleteknek nem tekinti s ennélfogva a
tözsdebiróság ezentul nem fog megitélni oly kö-
vetelést, mely gabona-határidöügyletek fedezet
hiányában eszközölt lebonyolitásából származik.

E határozatát aztán a tözsdetanács az 1889.
év február 15-én kelt következö hirdetményével
részben módositotta.

A tözsdetanács ugyis mint a tözsdei vá-
lasztott biróság teljes ülése közzéteszi, hogy
az 1888-ik évi deczember 14-én hozott azon
teljes-ülési határozat, melynek értelmében a tözs-
debiróság oly követelést, mely gabonahatáridö-
ügyleteknek pótfizetés hiánya miatt eszközölt
lebonyolitásából származik, meg nem itél, nem
vonatkozik olyan kötésekre, melyek bejegyzett
kereskedök közt, vagy oly személyekkel jöttek
létre, kik gabona eladásával, vagy vételével hiva-
tásszerüleg foglalkoznak.

E határozatok alapján egy teljes évtizeden
keresztül a be nem jegyzett kereskedök ugyszólván
külön kategóriát képeztek a gabonatözsdén és épen
az utolsó idöben számtalanszor fordultak elö oly
perek a tözsdebiróság elött, amelyek folyamán az
alperes megtagadta a fedezet hiányában eszközölt
lebonyolitásból származott differencziák megfizeté-
sét azzal az indokolással, hogy ö kereskedö ugyan,
de a firmája nincsen bejegyezve a czégjegyzö hi-
vatalnál.

A tözsdebiróság azonban legutóbb egy kon-
krét eset alkalmával, daczára ennek, elmarasztalta
az illetö be nem jegyzett kereskedöt, azzal ér-
velve, hogy a törvény intézkedései értelmében min-
den kereskedö kötelezve van czégét protokollál-
tatni. Az a körülmény tehát, hogy valaki e tör-
vényszabta kötelezettségének meg nem felelt, semmi
esetre sem szólhat az illetö javára, és abból hasz-
not nem huzhat, kiváltságot nem élvezhet. A
közvetitö budapesti czég jóhiszemüleg feltételez-
teti, hogy üzletfele megfelelt ama követélmények-
nek, amelyeket az országos törvények minden
kereskedö irányában támasztanak.

Feltétlenül helyeseljük e tözsdebirósági
döntvényt, mivel kereskedövel szemben csakugyan
semminö értelme sem volna az enyhébb pra-

xisnak.
A bizományosok amugy is csak a tözsde-

biróság elött érvényesithetik jogaikat. A kuria
például november huszonnegyedikén kelt 870.
számu itéletével keresetével elutasitott egy kommi-
szionáriust, aki fedezet hiányában a határidö el-
érkezte elölt lebonyolitotta a fele kötését. Persze a
rendes biróság ezt egyszerü differenczia-játéknak
tekinti. Kereskedötöl azonban, aki aláveti magát a
tözsde szokványainak és illetékességének, feltéte-
lezhetö, hogy ismeri az usanceokat.

Meg vagyunk gyözödve arról, hogy e precze-
densnek tekinthetö tözsdeitélet nagy megnyug-
vást fog kelteni a szolid kereskedök körében.

A mai készáru-üzletben alig volt változás.
Gyenge forgalom mellett elkelt vagy 10,000 mé-
termázsa magyar buza* nehezen tartott árak mel-
lett. Rozsért 8 forint 45 krajczárig, árpáért 6 fo-
rint 50 krajczárig, zabért 6 forint 15 krajczárig,
tengeriért 4 forint 25 krajczárig terjedö árakat
engedélyeztek.

A határidöpiacz, tekintettel Amerika lanyha
jelentéseire, kedvetlen hangulatban nyilt meg. Már-
cziusi buza 9 forint 66 krajczáron, rozs 8 forint
52 krajczáron, tengeri 4 forint 84 krajczáron köt-
tetett.

Utóbb föleg a higanyoszlop csökkenésére szi-
lárdult a hangulat. Mégis tartanak a hajózás be-
szüntetésétöl, ami mostan már csakugyan napok
kérdése, nem is annyira a még messze levö jég-
zajlás, mint a rendkivülien alacsony vizállás
miatt.

Magunk is bajai levelezönktöl sürgönyi je-
lentést kaptunk, hogy az ott megérkezett buzával,
tengerivel és kölessel megrakott harminczkét uszály

az alacsony vizállás következtében a téli kikötöbe
dirigáliatott.

Este zárul a buza 9 forint 76 krajczáron, a
rozs 8 forint 5S krajczáron, a tengeri 4 forint 92
krajczáron, a zab 6 forinton, kényérmagvaknál és
tengerinél tehát egyenlegként hat krajczárnyi ár-
javulást konstatálhatunk.

A mai nappal kezdödö deczemberi felmon-
dások alkalmával mindössze 500 métermázsa repcze
szállitását jelentették be.

A külföldi piaczok közül Amerika 1/2 centtel
alacsonyabb árakat, Liverpool 1/8 penny emelkedést
jelzett. London, Berlin, Páris változatlan.

Elöfordult készáru-eladások.

Buza. Tiszavidéki • 100 mm. 81k. 10.725
frton, 100 nim. 81 k. 10:70 frton, 100 mm. 80'1
,k. 10.Jp frtoh, 300 rniiu 80 ;l kr 10.70 iflön; =300
mm. .79-5 k. 1Ö.65 frton, 100 mm. 79-5 k. I0.65
ifrton, 100 fnni. 79-5 lei 10.57-5 frton, 200 mm.
79 k; 10.65 forinton, 300 mm,- 78-5 k, 10.625
frton, 100 inra. 78-5 k. 10.60 frton, 200 mm. ,77
k. 10.45 frton, mind három hónapra.

Pestvidéki: 20Ö mm. 78-5 k. 10.58'frton,
;200 mm; 78-5 k. 10.35 frton, 500 mm. 77 k. IO.30
frton, mind három hónapra.

Tolnai: 2200 mm; 75;7 k, 10.20 frton,
három hónapra. ' f

1 Becskereki: 4100 min. 757 k. 9.70 Mon/
három hónapra.

Rozs. 500 mm. pestvidéki Budapest 8.10
.frton,"100 inni. péstvidéki Budapest 8.47o frton,
készpénzben. . • ;

Zab. 100 mm. Budapest 6!Ö2-5 frton, 200 mm.
5.95 frton, 150 mm. 5.80 frton, készpénzben.

Tengeri. 100 mm. Versecz 3^65 .frton,
100 mm. Temesvár 3.67*5 frton, készpénzben^

Árpa. 100 mm. takarmány Budapest 6.40
forinton készpénzben. '

Hivatalos készárajegyzések.

'"*• u 100 klgr. » g
- készpénz- s |

""áráiV\lVI
100 klgr.'

készpénz*

b
>

Buza uj tiszavid. 74 —. ~i—
• 76 10.15 10.25 f

78 10.40 10*50;
80 10.65 10.70

m , pestvidéki 74 —. .—
76 10.10 10.20
78 10.35 10.45
80 10.60 10.65

• -, B ' fehénn. 74 —.— '—.—
76 10.15 10.25

- - - - 78 10.40 10.50
80 10.65 10.70

román — —. .—
rozs , elsörendü 70—72 8.50 8.55

másodr. — 8.40 8.45
atya . takarm. 60—62 6.20 '6.50

Bzeszföz. 62—64 6.80 7.60
sörfözésre 64—66 7:80 8.70

9.95 10é10
10.30 10.35
10.66 10.60

9.90
10.25 10.30
10.50 10.55

9I95 Io!lO
10.30 10.35
10.65 10,60

zal uj — 39-41 5.75 6.10

tengeri ó "bánsági — 5.50 5.55
, másnemü — . 5.45 6.50

repczi • káposzta — —. .—
másnemü —• —.— —.—

Hivatalos hátát idó'jegyzések.
Déli Wwde táilaU

Ara Határida november 30-an deczember 1-én

pénz ára p t a ' áru
buza . . október —.— —.— —.— —.—

november —.— —.— —.— —.—
márczius 9.70 9.72 9.71 9.73

rozs . . október —.— —.-*•> —.— —.—
. n o v e m b e r ->-.— —.— —.— —.—
.márczius 8.53 8.55 8.54 8.56

tengeri . október —.— —.— —.— —.—
. november —.— —.— —.— —.—
. május 4.83 4.85 ' 4.88 4.90

zab . . október —•— —.— —.-— —.— —.—
. . november 7—.— —.— —.—_, —.— —-t-e,.

4 .márczius 5.97 5.99 5.98 5.99' -_—,—'•
repcze . augusztus 12.25 12.35 12.25 12.35. -rr.—:

Elöiordult haiáridökötések.
Délelött Buza márczius 9.68—67—^3—

9.71 forinton, április .9:56—53—9.54 forinton'
Rozs márczius 8.53—8.56 frton. Tengeri májui
4.86—85-92—4:88 forinton. Zab márczius 5.99
forinton. • • •

Délután. Buza márczius 9.72—9.76 forinton
április 9.54—9.58 forinton: Rozs márczius 8.64—
59—56—8.58 frton. Tengeri május 4.90—92^
90—4.92 forinton. Zab márczius 5.98—6.— fo>
rinlon. Repcze augusztus 12.80—12.40 föfintófi'
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Raktárállomány ;
Közraktár: Buza 94100 mm. Rozs 5700

mm- Árpa 54600 mm. Zab 26300 mm. Tengeri
8600 mm. Liszt 9400 mm.

Raktárház : Baza 56858 mm. Rozs 2363 mm.
Zab 28S3 mm. Tengeri 202 mm. liszt 1142 mm.

Silos: Baza 26200 mm.

buzából.
rozsböi •
árpából.
zabból .
tengeriböl

Gabonaforgalom z
1898. november 30.

érkezeit elszálISlfaMt
m é t e r m á z s a

il 17183 6008
. 1323 470
., 1827 682
.' 2366 1383

— 3828

BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, deczember 1.

A mai tözsdén csendes irányzat uralkodott
nemzetközi papirokban, amelyekre vonatkozólag
semmiféle^iarpiilztis nem merült feL EHenlien helyi
papirok szilárdak voltak és magasabb árfolyam!an
kerültek forgalomba.

Az elötözsdén : Magyar Mlekészvény 388.80
388.25, Jelzálogbank 246.75, Osztrák Mlekészvény
359.20—358.50, Osztrák- magyar álamvasal 358.60
—357.75, Rimamurányi 277.—276.50, YHlamos
vasut 226.50 forinton.

A déli tözsdén elöf&rdolt kötések:
Közuti vasut 372.75—373.— Vfflamos vasrat 227—
222.50, Magyar bitelrészvény 38J.SO—3S7.50, Ma-
gyar ipar- és kereskedelmi bank 101, Magyar jel-.
zálogbank 246.75, Rimamuránvi 277.—276.25,'
Osztrák lüteirészTény 358,60—353.90, Osztrak-
magyar államvasut 358.25—357.60,, Egyesöllt fövá-
rosi takarékpénztár 1168, Lujzamaloim 190, Drasche
340, Ganz 2209—2215r Weitzer 257—262 fcxmton.

Dijbiztositástok: Osztrák bilelrészvényekben
holnapra 2. 2.50 forint, 8 napra 4.—5 bt, de-
czember utóljára 8.—.9.— forint.

Délután 1 óra 30 perczkor zárulnak:
tfeex. 1. mr. 30.

Magyar aranyjáradék
Magyar koronajáradék
Magyar lütelrészvény
Magyar ipar és keresk, bank
Magyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló bank
Kimamuránvi. vasoiü
Osztrák hitelrészvény
Délivasut
Osztr.-magyar államvasut
Közuti vaspálya
Villamos vasut

119.75 119-75
97.80 97.80
837.50 389.—
10U— 101.—
246.75 247.—

259.50
•277I75
359.60
69.50

853.25
'373.—

27625
358.40
69.50

357.75
3 i 2 7 5
226.50

Délután d órakor zárainak t
. <• áeez. 1. r. 30.

Osztrák Mtelrészvény
Magyar hilekészvéay
Osztr.-niagyfir államvasut
Leszámitoló bank
Rimamuránvi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut

359.10 358.50
38S.40 '388.25
353.30 3-57.7S
259.50 259.50
277.75 276.50
372.75 3#3.—
225.50 227.—

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest,deczember 1. Z s i r a d é k kis té-

telekben változatlan áron köttetett. S z i l vá. és
S z i l v a i z változatlan.

Hivatalos Jegyzések.

r a j

SzOva
Kén ám
Zcákkal esr«lt

üszla
•ötrfcelfett

BzUva
UttMS&St*

Hmfiség
COOcranunookiat

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest,deczemberi. A vásári forgalom: Has-

nál forgalom lányba, árak csökkentek. Baromfi-
nál lányba, árak szilárdak. Halban lányba,
árak változók. Tej és tejtermékeknél lanyha,
árak változatlanok. Tojásnál lanyha, árak szilár-
dak. Zöldségnél lanyha. Gyümölcsnél lanyha,árak
változatlanok. Füszereknél csendes. Idöjárás derült,
enyhe. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következö: Has.
Marhahus hátulja L 52—54 frt. H. 48—52 frt
Birkahus hátulja I. 33—40 frt, 0 . 34—38
frt. Borjuhus hátulja L 55—60 frt, H. 50—§5 frt.
Sertéshus lsörendü 48—áO frt, vidéki 36—46 frt
(Minden 100 kil nkint) Kolbász füsiolt 50—80 kr
(kilonkint). Sertészsir hordóval 57*0—57*5 frt (100
kilonkint). —Baromfi (élö). Tyuk 1 pár 1 00—1:20
frt. Csirke 1 pár 0.60—1.20 frt. Lud hizott kilon-
kint 44—52 kr.— Kütlönélék.To\éa 1 láda (1440
drb) 39-0—41.0 frt. Sárgarépa 100 kötés 1.60—4.—
frt Petrezselyem 100 kötés 1.40—4.(0 frt Lencse m.
1Ö0 küó 7—9 frt Bab nagy 100 kuö 7—9 frt.
Paprika I. 100 kilö 30—60 frt, IL 20—30 frt Vaj
I. rendü kilónkintO.Sö—0.90 frt Téa-vaj kilonkint 9.95
1.10 irt Burgonya, rózsa, 100 kiló 1.60—1.80 frt.
HatekMaicsa (élö) 0.80—1.00 frt 1 kiló. Csuka (élö)
0.S0—1.00 frt 1 kilö. Ponty dunai 0.50—0.60 frt.

Szesz.
Eudapest, deczember 1. Finomitott . szesz

nagyban 64. 54.V8. Finomitott szesz kicsiny-
ben 54.25—54.50, Élesztö szesz nagyban 54.50
—54.75, Élesztöszesz kicsinyben 55. 55.25,
Nyersszesz adózva nagyban 53. 53.78. Nyers-
szesz adózva kicsinyben 53.25—53.50. Nyers-
szesz adózatlan (exknt) 14. lá.Vs.j Dena-
turált szesz nagyban 21. 21.25. Denaturált
szesz kicsinyben 21.50—21.75. Az árak 10.000
literfokonkint hordó. nélkül, ab vasut Budapest,'
készpénzfizetés mellett értendök.

Bécs, deczember 1. Kontingens nyersszesz
azonnali szállitásra 17.60 forintig kelt el. Zárlat-
jegyzés azonnali szállitásra 17.60—17.70 forint.

Praga, deczember 1. Adózott tripplószesz
53.25—53.50 frt, adózatlan szesz 17.—17.25 frton
azonnali szállitásra kelt eL

Trieszt deczember 1. Kiviteli szesz tartá-
lyokbán szállitva román és magyar áru 12 frt, cseh
áru ll .—11.25 forint 909/" hektoliterenkint

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs, deczember 1. A mai gammatözsde

üzlettelen volt. Köttetett buza tavaszra 9.58 forin-
ton, zab tavaszra 6.23—6.25 forinton, tengeri
május-juniusra 5.17 forinton, rozs tavaszra 8.59—
8.60 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett:
Buza tavaszra 9.60—9.62, rozs tavaszra

8.63—8.65, tengeri május-juniusra 5.20—5.22,
zab tavaszra 6.23—6.25 forinton.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, deczember 1. Az elötözsdén a spe-

kuláczió tartózkodó volt és csak Alpesi bánya
emelkedett. A déli tözsde szilárd volt. Prágai vas-
ipar jelentékenyen emelkedett.

Az elötözsdén : Osztrák hitelrészvény 358.62
—359.12, Anglo-bank 157.—, Union-bank 292.—,
Osztrák-magyar államv. 357.50—358.35, Déli" vasut
68.—, Tramway 555—556, Török dohány 127.50
128.—, Alpesi bánya 185.75—188.30, Prágai vasipari
929.—, Fegyvergyár 203.—203.50, Májusi jára-
dék 101.15. Osztrák koronajáradék 101.35, Török
sorsjegy 58.70, Német- márka 59—59.05 forinton.

A déli tözsdén .Osztrák hitelrész vény 358.62,
Anglo-bank 156.50, Bankverein 267.—, Union-bank
295.—, Lánderbank 230.50, Osztrák-magyar állam-
vasut 357.50, Déli vasut 6 8 — , Elbevölgyi vasut
259.—, Észak-nyugoti vasut 243.—, Török dohány-
részvény —.—, Alpesi bánya 188.70, Májusi jára-
dék 101.15, Török sorsjegy 58.50, Néinet márka
59.—, Fegyvergyár 205 forinton. '

Délután 2 óra 30 perczkor jegyeztek
4-2°/»-os papirjáradék 101.15, 42°/o-os ezüsijárá-
dék 101.05, 4°/o-os osztrák aranyjáradék 119,95,
Osztr. koronajaradék 101.20,1860. sorsjegy 140.—,
1864. sorsjegy —.—, Osztrák liiielsorsjegy 203.25,
Osztrák bilelinlézeti részvény 359.—\ Angol-osztrák
bank 155.50, Union-bank-reszvény 294.50, Bécsi
Bankverein 266:50; Osztrák Lánderbank 230.75,
Osztrák-magyar bank 913.—, Osztrák-magyar ál-
lamvasut 357.75, Déli vasutrészvéhy 68 r^r Elbe-
völgyi vasut 258.50, Dunagözbajózási részvény
439.—. Alpesi bányarészvény 189.50, Dohányrész"-

vény 125.50, 20 frankos 9.56, Császári kir. vert
arany 5.71, Londoni váltóár 120.60, Német bank-
váltó 59.—, Tramway 552.—. Az irányzat
meglehetösen szilárd.

Bécs, deczember 1. A déli tözsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák hitelrészvény 359.—,
Anglo-bank 155.75, Bankver. —.—, Union-bank
295.—, Lánderbank 231.—, Osztr.-magyar állam-
vasut 358.—, Déli vasut 68.—, Elbevölgyi vasut
258.75, Északnyugoti vasut 243.25, Török dohány-
részvény 125.25, Alpesi bánya 189.80, Májusi
járadék 101.50, Török sorsjegy 58.40, Német márka
59.03 forint.

Frankfurt, deczember 1. (Zárlat.) 420/o-o3
ezüst-járadék 85.40, 4%-os osztrák aranyjáradék
101.90, 4% magyar aranyjáradék 101.65, magyar
koronajaradék 97.90, osztrák hitelintézeti részvény
302.75, osztrák-magyar bank 778.—, osztrák-
magyar államvasut 301.75, déli vasut 61.87, bécsi
váltóár 169.22, londoni váltóár 204-17, Párisi vál«
tóár 807.66, bécsi Bankverein 225.50, Union-bank
részvény —.—, villamos részvény 132.50, 3°/o
magyar arany-kölcsön 85.10, Alpesi bányarész-
vény 155.—, 4*2o/o papirjáradék —.—. Az irány-
zat gyenge.

. IDÖJÁRÁS, ,
A m. kir, országos meteoiologiai intézet t&vtratl

jelentése 1898. deczember 1-én reggel 7 órakor

Állomások

Armrfnlfa .
Selmeczbánya
N.-Szoinbat .
Hagyw-Ovár
O-Gyalla

Sopron
Herény
Keszthely
Zágráb
Fiume.
Cirkveuica
Pancsova
Temesvár
Átad . .
Szeged -f
Szolnok .
Eger . .
Debreczen
Késmárk
Ungvár .
Szatmár .
Nagy-Várad
Kolozsvár
Nagy-Szeben
Bécs . . . '

alzburcv
Klagenfurt

IM) + 071',59.0
56-2
55.9
5e.4
58.1
54.8
53.4
55-9
55.5
53.4
55.2
59.5
59.2
58.5
58.1
5S.1
59.4
59.4:
53.6
C0.6
62.9
60-3
63.6
3-2
4.0

A'i
54.3

07.2
09.4
11.0
tD.9
07.5
09.U
09.8
10.2
10.3
11.6 47
14.6 ~
11.3
11.4
11.Q
11.5

09I4
0Ö.2
06.8
11.4
09.0
12.8
oe.e
13.2
04.3

+ 05-8 7 i

Állomások

Pó's . ,
Lesina •
Sarajevo
Torino .
Fiórencs
Róma

Brin
Palermo. •
Mattá . . .
Zürich . .
Biarritz . .
Nizza . . •
Páris . . c
Kopenhága
Hamburg .
Berlin. . . .
Christiansund
Stockliolin. .
Szent-Pétervác
Moszkva • •
Varsó
Kiew . . . . .
Odessza . . . .
Sulina. . • • •
Szófia .
Konstantinápoly

53.7
57.0
56.9
49.7
52.2
47-8
00.C
45-6
50*4
53.6
59.0
48.9
42.0
45.8
53.6
54-5
54.5
50.2
00.0
60-1
69.7
00.0
68-1

61.3
65.7
63.0

s a
+ 15.2
+ 17.C

13.7
+ 07-6
- - 14.0
- - 13.5
- • oc.o
- - 18.0
- - 18.2
- - 22.6
- - 00.2
- - 10.6
-t-01.8
4-06.8
-4-C3.3
4- 03.9
+ U6.6
- 01.4
+ 00.0
- 01.0
+ 01.6
4-00.0
- 01.6

Mély depressziók vannak Európa északi szélén. A magas'
égnyomás , pedig Európa keleti részeböi Dél-Eur7pába helyez-

tedött á t .
- Az idöjárás föleg az Alpesek és Kárpátok környékén volt

esös, -továbbá az angol-franczia - tengerparton és a magas északon.
Az idö Közép-Európában kissé lehült.

Hazánkban az idö az utóbbi 24 órában Erdély kivételével
általános, jobbára, kismérvü esözés volt. Ma reggel északkeleten mév
esik. A hömérséklet a rendesnél jóval magasabb.

Átmenetileg szárazabb — és a csökkenö hömérséklet da
czára — aránylag még enyhe idö várható.

VIZÁLLÁS.
— Deczember 1-én. —

Vizmérés

czentimeter

Folji

fia

.Ssru
Ut
Rjllra
baba .:

D?in

Iilpa
ÜBia
UertIM

.Bsszoa'
Drina
Mara

Sciiarding
Passau ,
Becs •
Pozsony ..
Komárom'
Budapest
Ercsi
Paks
Moháéi
Ujvidék
Zimony
I'ancsevtj:
Báziás
Orsova
Hohenaa
Zsolna •
Szered
Ersekujvái
Sárvár
Györ
Zakánf
Eszék
M.-Szerdab.
Zágráb
Sziszek
Mitrovicza.
Károlyvár.
Novi
Banjaluka
Doboj
Zwornile

+ 033<
+ 1.04 <
- 1 6 8 <
+ 067 <

6

<
056 <:
055<
070 <
036:<
C18 <

-087<
064!<
022>
0 3 8 (<

"Ö51 >
15C<
072<

+ 206 <
2Ö& <

+ 708 <
I 314 <
+ I36 <

000 >
oóo >

Számu

Laborcza
Unfl
Ondova
Bodrog
8aJ6 ;
Herojd
Berettyó
Seb. Kar.

F.-K8ri3
Feh.Kör.
Ket.-I(6r.
ll,Kör.
Maros

Temet

Vizmérés

czentiméter.

Tisza M.-Szigot
Tisza-üjlak
V.-Namény
Csap
Tokaj
Szolnok
Csongrád
Szeged
Titel
Deés

, Szabnál
Latorcza Munkács

Homonna
Ungvár
Bártfa
Zemplén
Zsolcza.
H.-NómeU
B.-Ujfalu
Csucsa
Nagyvárad
Belényes
Bocosjoaa ,
Békés
Gyoma
Gy.-Fehórv.
Arad
Makó
K.-Kostély
Tomesvát
N.-Becskei-.

+ 026>
- Ouü,<
' 028.<

ne;<
i ^ <

— 163j>
— 105 >
+ 04C,>
— 022 >
+ 046 <
+ 028 >
+ 025 >

<
162 <

+ 054 <
- 0 W <
-f- 000 >
— oi2!<:
+ 023 .
— 020,<
+ Q12 <
— 038 <
— 030 <
— 153
— 033
— OtC

056 <
-057<

Jelek naoyarázala :*== J
< ••"aiadt; > «= apadtt ? —

Jeges vis; +
két — m a

- M e g j e g y z é s e k : As ország nagy részében volt csa-
padék; maximum ZniérVáralján 17 min.

• A Duna árad, csak felsö szakaszán mutatkozik csekély
apadás. — A Tisza ielsö' szak Jolsö szakaszán apad, Csaptól torku-
litáig árad. —A-Dráva s(»zéps5 szakaszán apad, felsó .és alsó
szakaszán árad..— ASzávaarad. -: ' .
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SZERELEM NÉLKÜL.
Franczia regény. (15)

Irta: P I E R R E DAX.

— Igen, asszonyom, de ö meghalt szá-
momra.

Csend volt csak a gyertyák lángja ser-
czegett, mintha ki akarnának aludni.

Mindketten szenvedtek és reszkettek a
gondolattól, hogy megérthetnék egymást és oda
juthatnának, ahová jutniok nem szabad.

Steibel folytatta azután:
— Az ön alázatos szolgája sohasem

fogja elfeledni, hogy ön pártfogásával akarta
öt megtisztelni. És ez a pártfogás nagy becs-
ben áll elötte. Az én bizalmam ép oly nagy
volt, mint az öné : senki sem, barátaim egyike
sem bir tudomással szerencsétlen családi vi-
szonyaimról.

— Ez a titok köztünk marad . . . addig,
amig egy szeretett lénynyel fogja közölni azt.
Még egyszer szólok érdekében.

— Kérem, asszonyom, ne tegye! Higyje
el, hogy nem tehetek máskép, hiszen nem
tudnám boldoggá tenni és ö csak növelné az
áldozatok számát.

Lucienne tiltakozni akart, azonban Stei-
bel megakadályozta ebben:

— Nöi boldogság? . . . Ön nemes és
nyiltszivü . . . de boldog-e, szegény asszo-
nyom?

— Hallgasson . . . hallgasson!
Lucienne hirtelen felugrott, a fiatal em-

ber elött állt. Önfeledten engedte meg, hogy
ez megragadja kezét s ajkaihoz emelje. Aztán
erötlenül rogyott a karosszékbe s kiszabaditva
kezét, igy szólt:

— Távozzék Steibel, esdve kérem.
— Miért? Miért üz el engem? Nem

érdemlem meg már bizalmát ? Megbántottam
önt ? Bocsásson meg . . . Felfedeztem-e ön
elött, hogy egy év óta mit szenvedek? El-
árultam-e magam ...? Ne féljen semmitöl,
barátja vagyok, értsen meg, olyan barátja,
ki sohasem feledi el e most lefolyt órát.

— Oh, ne gyötörjön igy . . . Elég! . . .
De Steibel, elkábulva imádottja jelenlé-

tétöl és a fiatal asszony néma vallomásaitól,
folytatta :

— Miért gyötri magát mind e hazugsá-
gokkal, Ibiket egy óra óta elmond . . . Ne
játszszék egy férfiszivvel, mely utolsó vér-
cseppjét adná oda, hogy önt boldognak tudja.
Ne üzze el magától mert az ön látása, az ö
szemevilága, az ön szava az ö bátorsága, az
ön tanácsai az ö élettörvényei lesznek. ...
És én, kit egész Párisban csak ön ismer ...
én örködni fogok ön felett.

— Barátom, szólt Lucienne megsemmi-
sülten, az áldozat megtörtént. Ön ott volt
esküvömön s csak egy szót kellett volna
szólnia az esküvö reggelén! . . . S hogy ez
a szó ki nem mondatott, nem lehet közöt-
tünk semmi sem. Ha belép e házba, nem le-
het más, nem is szabad másnak lennie, mint
Lamoureyre ur barátjának; én nem számitok.

Lucienne végsö eröfeszitésében össze-
szoritotta ajkait s szemei könybelábadtak.
Elkerülte a Steibel tekintetét. Aztán mélyen
felsóhajtott és gyenge hangon mormogta:

— Legyen az én boldogtalanságom
megváltása azoknak, akiket szeretek . . .
Ragadja meg a boldogságot . . . ön maga
mondta egy pillanat elött, hogy halott va-
gyok . . . én nem vagyok már önma-
gamé . . .

— Én boldogságban, örömben éljek,
mialatt ön szenved?

Steibel feltárta karjait. Lucienne meg-
rémülten hátrált. A fiatal ember csakhamar
visszanyerte önuralmát.

— Bocsássa meg e mozdulatot, melyet
nem tudtam elfojtani . . . Könyörüljön meg
szenvedéseimen és ne zárja el elölem aj-
taját. Erös leszek, megigérem önnek.

Lucienne gondolkodott.
— A leghelyesebb és legokosabb az

volna, hogy sohase látnánk viszont többé
egymást.

A fiatal asszony szavai lesujtották Stei-
belt, aki átlátta, mily nagy küzdelmet viv ön-
magával Lucienne. Kétségtelen, hogy szereti
öt és ezért kétszeresen fájtak neki a Lu-
cienne ajkáról elhangzott kétségbeejtö szavak.
De a szerelem szava mellett megszólalt a
büszkeség hangja is és követelte a jussát.
Világos volt elötte, hogy szenvedélye tilos
utakra akarja ragadni s büszkesége volt az,
mely ez ellen fellázadt.

Lucienne hiába igyekezett nyugodtnak

és hidegnek látszani, hogy annál biztosabban
diadalmaskodjék a férfiun, kit szeret: minden
mozdulata elárulta lelke szenvedéseit. Csende-
sen ült a karosszékben, alig mert szólani egy
szót is, az utolsót, melyet ez életben válta-
niok szabad volt. Sokáig ültek némán egymás
mellett.

Egyszerre megszólalt a csengö. Lucienne
Steibel felé fordult s mielött ez még szólha-
tott volna, ezeket a szavakat intézte hozzá :

— Gondolkodjék az ajánlatról, mit az
imént tettem önnek, mert szakitania kell a
magánynyal, melyben most él.

Lamoureyre belépett.
A partnerek még késö éjjel is a játék-

asztal körül ültek. Lamoureyrenek ép olyan
szerencséje volt, mint valamikor Dinardban,
azzal a különbséggel, hogy most a tétek hi-
ányoztak.

Steibel és Lucienne igen szórakozottan
játszottak, Lamoureyre pedig folyton meg-
nyerte a játszmákat. Valóban szerencse-
fia volt!

— Hát hol jár az esze! ? — szólt La-
moureyre kaczagva — oszszon ujra !

És Steibel ujból megkeverte a kártyát.
Lucienne szivesen töltötte volna igy az egész
éjszakái, mert férjével egyedül maradnia ugy
tünt fel elötte, mint valami aljasság.

VI.
A párbaj.

Steibel egy hétig távolmaradt a boule-
vard Saint-Germain-i palotából.

Luciennet kinos sejtelmek gyötörték. A
nap minden szakában várta a fiatal embert,
de különösen este, abban az órában, mikor
rendesen szokott volt eljönni.

Miért e távolmaradás ? Miután feldulta a
szivét, most elzárkózik magányába, mely most
még borzasztóbb és átengedi magát emésztö
gondolatainak? . . . Vajjon Steibel, az elsö
férfi, aki oly szókat mondott neki, mik meg-
találták az utat a leikéhez, most itt hagyja
öt kételyeinek martalékául ?

Hosszu estéket töltött Lucienne igy a
szalonban, a szönyegek virágainak, a disztár-
gyaknak rebegve el szive bánatát.

(Folytatása következik.)

Felelös szerkesztö: Kálnoki Izidor.
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Állampapirok.
Arariyjáradék . . . . . . • • •
Kanmaértéfcü jár. adóment- 4?i»
Koronáért, jár. autómentes W*&»
18S9. évi államv, ar.-kötcsön 41/*
16S9. én " * ezösi-ScöIcsön
Vaskapu-köles, ar. adómén*. .
ISTO. evi nyeremény-kölesén • -
Magvar regaie-káxt. kötv. • - •
Harr.-SzL.von " , - • •
Magyar földteaennent. kotr- - .
Horr.-Szlaron.- . . . - • - - • " •
Tiszai és szegedi ayer.-kölcs- -
AranYJáradék, adóm. osztr. - -
Korcnaértékü járadék osztr-. -
ÁiiamsoisjegyeklSSi. évböl . w

IS&Ö. égess . -
1360. ötöd . .
18W. *

&fc Bolgár államv, záiogkölcs-.
3»f» Szerbiai nyer.-fcöfcs. 100 ffc.
3°,* , » ffeisa-l
4*/S*/B Budapesti iör. fcöfcs. . •
**/« • • • r
4Bic Temes-bégavölgT vüsaab- fc

- Záloglevelek.
Belvárosi takarékpénztár

& Egres. budap. fór. iak. .
m» Kisbirtokosok érsz. föbQiit.
4>Aflfc K p n u 5OVi é n e - - •
•i*f» Afrsitenk: szölökötvétrj-. .
-Virtb I > C T » * jáiááékfegr .
4»fcW»&iacr. föIdhit-inlL papi

. . . . . . . . . .
srab. és talajfaT- .
fcii éIfc£fc

4v» o g y a a a s koronaéttéfc . . .
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<*i* EJT. kfles. k. 110 frt xisssai.
4*i» cgyaBsx nver--katrisry . . .
4=2* ugyanaz osztrák f e ö ö ö r . .

4*W* Magv. brsz. közp. tkpt&c.
« « • Macy. tfcptárat köiy. jefa.
Gtf! z k ö z s . k o t r . . . .

« • Ostr.-isagr. hanfc « % e
***** Petó harai e- t tat xöxa.

üosieT. ker. ért. . .
ZB. keresk, baafc .

1S8);-'
1M1B
t9B:i»,
8 8 -
9 1 -

13373

165(53 I

195 Ei
10959!
31:6
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3S& Aradi pal-. tkpiár. 4> éne^ !g,--fl jff|-"?
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109"sO i 101 25
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Elsöbbségek.
Adiia m-kir. g i
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3S
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Bsdapesli bankegyesfilet. . .
Kfeö i.'''!-'.t-"' ipaibsnk. • « •
Sinmei hitelbank. . . . . .
fmritaá. I»nk-részT.-!ársaság
Hazai bask rászrénylácsaság
Hes^oesKiasy.ált. TálléüzL r.-t.
Bcnát-szJxron orsz. jelzáiogö.
M álta!ánas hiteit>ank .

mar-- és keresk, iánk i á i

M a g á r faCTed
Mzeyar tafcarfkp. tözp. jeir.^>ja
Osziiák-aia«yar*bank . . . . .
Pesti ketéskeáéfani'bánk ^

102
•JTakarékpénztárak.

Belvárosi takarékpénztár . . .
Budapest 12. ker. Ukarékpénzt
Bcéa|<est-£izsébeUár. takarékp. 84
Bpesti takprUésorssc-záioskölö. i 222
Eciesilt badapesü tör. tfcptár . 1168
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Afagyar általános tkbénzlár.. •
IWagy. orsz^ központi -tkpánztár.
Pesü liazai elsö takafökptáx..

c) Biztos i tó társaságok.
Bécsi biztositó* társaság - . . •
Bécsi élet- és jár.-tnzt. intézet
Elsö magyar ált. hiit. társaság.
Fonciére pesti biztositó intézet
Lloyd magyar TIszanlBiztosHó i.
Magyar jáj ésviszoisifaiztositd r.-t
Seinr. baleset- iminkásbizt. r.-t-.
Pannonia Tiszönlbizb intézet

d) S a l m ó k . '
Concordia gözmalom r.-t. . . .
Elsö bi:dapcsli gözinalom r,-t.
Erzsébet gözujaloin társasa;. - •
Luiza gözmaiom rcszr.-társáság
Pesti hcngannaioin.lársaság . •
Pesti u:o!nár és sülök gözm. r.-L
Pesti Victoria-gözuialom. . . .

e) Bányák és tegrlágryárai-
I3iidapest-szt.-lörinczi téglagyár
EgyosQlt tégla^esczemenlgy. f--t.
Északin, egyesi köszcnb.'és ipv.
Felsömagy. bájiya cs kohó r.-t.
István téglagyár, részyi-láisaság
Kassasuinodi tószb.r.-t.id. elis.
Köbányai gözléglagyár-lársulat.
Köszénbánya-é* téglagyár r.-L .
Magyar asphalt. i'cszy.-társaság
Magyar ált. köszénbánya r.-t. .
Magyarkcramiai fyár részv.-társ.
&dgótárjáni köszonbánya r.-t..
Ujlaki téglagyár jés mészégetö r-t.
/)Vasmuvefe é s gépgyárak.

Elsö magv-. gszdasá^i gépgyár .
"Danubius* in.iiaju-és Eépgy.r.-t
Ganz cs t. vastinL cs gépgyár.
"fiicholsön" "gépiyár. .; ..r. • -
RiinauiUrány-salgöt vastiiu r.-t.
Scfalick-fcle vasünL és gépgy. r.-t.
Weitzer J. gép-ésvaggonjy. r.-t.

g) KnlSnféle vál la latok
^Alhcnaeuin* irod. és nyomd. r.-L
Franklin-lársniat'
K o s m o s - t a i u n t e z e t . - . . . - . . .
.Pallas* irod. és nyomdai r.-t
Pesti kdnyvnyomdarészT.-társ.
Általános yaggonkölcs. társulat
nudapesti ált. riilamossági társ.
Elsö magyar betüöntödé r . - t .
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Efs5 majjy. gyapjam. és blzt. t:-t.
Elsö magyar részvényserrözöde
Elsö magyar sertcshizlaló r.-t. .
Elsö magy. szállitási váll." • • •
Elsö magyar szálloda r.-t. . . .
Elsö pesti spodimn és csonti, gy-
Fiumei rizsii. és rizskeai. gyár.
Gscinvindt-félc szeszgyár . . •
Köbányai kiráiv serrözö . . . »
Köbányai polgári Sörfözö r.-tr .
Majy. czukoriparr.-t. B. clöjogoa
Magyar fém- és Iámpaitti-gyár

-.Magyar-7tUa?nossági r.-t..
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Nemzetközi waggonkölcs. r.-t. •
70 Közlekedési vállalatok.
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Budapesti alagut-társulat. . .
Budapesti közuti vaspálya . . •
Ugyanaz élv. jegy.. . . . • •. •
Budapesti villamos városi vasut
Bpest-ujpest-r.-palotai villam, v.
Elsö cs. k. szab. dunagözh. társ.
Kassa-oderbergi vasut. . : . . .
llagyár-gácsországi vasut. . .
Magyar nyugoti vasut. . • . .
Máramarosi sóvasut els. ré3ZVi
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Osztrák-magyar államvasut. ..

Sorsjegyek. , .
Bázilika-sorsj. osztr, felülfiély^._
Bécsvárosinyer.-kölcs. 1S74. évi
Budavárosi sorsj. osztr, felülb.
Jó-sziv egy. sorsj. osztr, feliilb.
Magy. vör«-ker. sorsj. o. felüli).
01a3zvör.-ker. soraj. osztr: fiiilb.
Osztrák vörös-kereszt sbr3j9gy.
Osztrák hitelintézeti sorsjegy.
Páluy-sorsjegy. i ._• . .,;••.;• •

Pénznemek.
Arany • •

. 2 0 frankos vagy 8 irtO3-
. 20 márkás

Kém. bir. v. egyénért, bankj. 100 ra.
Franczia bankjegy (100 frank) .
Váltók árfolyama (látra)

2'/2°/o London 10 font sterl.. .
4°/. Német bankpiaczok 100 ra..
5% Olasz bankpiaczok 100 lira -
2°/o Páris 100 frank
4°/oSvájczibankpiaczokl00 frank
51/*0/* Szentpélarvár 100 xab. .

42a
1310
270
140
235
135

I1555
465
45
89

15S
133
132
318
600

219

372 7a

226 50
72

435
188
213
213

69 50
357

640
1 7 4 -

1 810 S
ié sö

201
8?

5 70
953

75

58
47 62

,20 55
58 96
44 45
47 62
47 37

127

430
1320
280
150
240
140

164)0
475

47
93

1á8
135
133
302
610

229

373 25
255
227

74
440
139
214
214

97
70

353

7o?
64 25

10

90
11
11
20

63 25

5 75
9Ó7

1182
6917
47 82

52
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SZINHÁZAK.
Budapest, 1S9S. péntek, deczember 2-án.

Szinházi müsorok.

NEMZETI SZINHÁZ

Évi térrel 203- HaTi fcéiiet 2.

Fekete vér.
Dráma 5 felvonásban. Irta Jófca

Már.

Személyek:
AEC3. gröfa5 Lrt'Ivavné
Bárdy gi tár t gróf Pál'fy
L.eafee Simon fcdru C.-fx -̂ár
Corinna, müvésznö P. Márkus
Bxikó Pali Mihi-vfi
Czitera, felesébe K. Hegyesi
Pali Ujj á.
Peti Ujj L
Blanga Boér H.
Lebegut OSfofcár Vizvári
Fruziaa, neje Györjrvné
BsEiialaj iiártan Lcttat ár
VasdimiiYei Szig.-ti L
Ágnes, a felesége Lányiné
KüxÉósy, ujságiró FaiutK
ing-oTinyi Árpád Jiáiiay B.
Jean, komornyit Ksrczisz

Kezdete 7 órakor.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

Zárva.

VÁRSZINHÁZ.
édet 26. Havi bérlet 2-

Mari, az ezred
leánya.

Vig opera 2 felvonásban. Zené-
iéi szerzette Donizetti, Szövegét
irta S t Georges. ForcL Egressy B.

Személyek:
MaggiaveeMo Válent Y.
Hortensio Dalnoki
Strlpice Hegedüs
Mari Abrányiné
•Kápiár Körösy
Paraszt Ney B.
Tóni Kertész
Torpf Berts JM.
Jegyzö Zolnai

Utána;

Roccocco.
Ballet.

Kezdete 7 órakor

KISFALUDY SZINHÁZ.

A száraz kenyér;
Fövárosi életkép 4 felvonásban.

Kezáete T órakor

NÉPSZINHÁZ.
Biaiia Lujza asszony. EBEEI iaaáég

Az édes.
riépszinma 3 f-±Eraais&ML_ fcia
és zenéjét .iierrctse ifj-

Személyes: -
Pairgáaá

He- i - ; öartü"
G&Usmk Fertö

31 an'

Orsse

1CZ ArmiMT

Blaha S.
S^aisá1 A.

sÉe T ömsioir.

VIGSZINHÁZ,

A tekenösbéka.
Bohiözaife 3 fefeanásBaaL M a Leetm
GartdiHat. Farájstaitla Fál J . BeDa.

Gtampa&ir
L é i iiX

Gillh

p
Briguat
Junntni, ügyrod!
A d l l

laEette,
Aél Bicsi P .

T és

MAGYAR SZINHÁZ;

A krokodilus.
Operett 3 feüvrciaás&xzii. Jsüs.
Walüieir QfezSáar. WwöSiUtlla.
Faragé lenii. Zms&iét

Özr.

Saá&e Titea
WiHe F •
SchlsaxA
ScEuteHai!"
Triebelmé

Ktitesi A_-né
ILoidbiáfei-
SzfltLatr"
CSeéüii'JL

SZE;

Etex
Mari

Iiez:c£eliffi Vh éára teir. -

Belégzési kus?ák
orr-, gége-, torok- és mellbetegeknek, gieic&sabezsi w l * f a

rint berendezett

üöiéozési intézet Jfesi- iRÉ f .
2>r. Siifer gleieheabergi faráaarvQS ssakssemi •sezs&ssesüBEfctt

és 3—4-ig. A felvett itsCessIt s. Tkusrált a. 3Ea|) *á r -
mely szakábán

TELI KIÁLLITÁS
az Országos

váro5itgeti
1898. deczeinb&r l-töl 1899. január 15*4g.

Nyitva reggel 9-töl délmiáa 4-ig.
Gsütartökéo esie

Belépti dij egy korona.
Vasárnap déli 12 órától dáitiEán 4 órá'g ingyen.

Képes iápgynautatö áca 3 0 kp.

(t roisS-Kerepest-nf 17. s z á s i . )
A keleti: pályaudvari fezsnfesfei) -vüSamos kcBesIKitai
nünden 5 perczben oirefel feözléfefiáés. ̂ - •ajressdszerü.
pályatesten legcsekélyebb fagyg^al Mztos jég. Tdjes.
_comfort. Idényjegyek "4 firtr áiákrafemak 3 firL Mséö-
nek 2 frt, napi. iielépfi jegy 5 0 far. Családtainiál mér-

séklés. ElöJegyEések a" Tattersall msiájábaH

A Köbányai Király-Sörfözö
dr. Korányi és dr. £»Uy e^yeteoi iasár naic állal

gyógyezétokra ajáalott "

j9SSóIiát-HlaIátaspi*e
idegbajokban, YérszegcaységHéI, eaésstésizaTarolraafj

gyeHgcségnél stb. ÜTSIÖ sikerrel kaszoáltatik.

§tT Legkellemesebb fiditö-ital."^|
Megrendelhetö a gvári iraááfcan Köbáagáo* vagy a

' itom irodánkban ¥11.. Kertésj:«wtC3Ea 4O«

Szombat

Beaicii

A nagymama

Vasárnap d. u.j

Sok hühó
semmiért

E kir. Operaház

A porticii néma

Varázsfuvolá

Vigszinház

A tekenösbéka

Katonák

Kaland Niobe

Jáfet 12
felesége

Az édes

Szinhiz Vár

Bibliás asszony B. A. L. E. K.

Garasos
kisasszony

B. A. L. E. K,

Leghiresebb bel- és külföldi
gyártmánya

zongorák,
piaoi&ök

és iiarmóaiomak,

SterÉsrs Annin
és

cs. és Mr. udr. szállitók
zesgora-terasifeexi

Kossmtli Lajos-utcza 22. sz.
(Károly-körut) isarkán.

Hagy kölcsÖBSö intézet
ZongoraEoagolási és kar-
bantartási évi bérletek a

: •" "iövárosliaii.
Egyszeri iiangolás 2 frt .

A világ összes sorsjegyeiröl szölö évkönyv már megjelent,
S o r s j e g y e k , melyek bármely okból — éve k ó t a n e m n é z e t t e k i s
meg, ezen könyvben elöfordulnak —' és általam, ingyen és di j ta lanul

nézetnek meg. A válaszra 5 kros levélj egyet tessék mellékelni.

^ " ^ ^ ^ T P 8 " ^ 1 bankháza
W %&(&£&&&&& Budapest, Károly-körut 1. sz

Alapittatott lS74-ben* - =

figyelmébe.
Az Országos

Jelzálog Bizto-
sitási lr§da<(

Budapest,
TU., Erzsábet-körut 15.
által ölcsó j o á g r
aytrte 'ö, esetleg életbiz-
tasitássalkapcsolatosauis,
«"T, bojy a kölcsön csak-
aodig Lopsz tartozást, uiig a
köleüünvavö él vagyis a bir-
tok tglianuentesen száll át
az ötökü£ökrb. Bövebb fel-

világositás «e prospektus
iasyea.

é s feérisisRioe teljesen fcSH-
ségussEifesen tzázhaz 8zéiii£vaf EBiaafia-
': - "' -. peströl waáy Fiunséböi. :

e. - - -
4Vs Mló Euha káré . . . 6 frt. 50 ki%
4V2 kilö Mocca távé . . . 6 frt. 50 kr.
4V2 Mló Ja¥a kávé . . . 6 frt. 50 kr.
4Va Mló Gyöngy kávé . . 6 frt. 80 kr.
4V2 MIö Pcrlorleeo kávé

xii Mlö Császár kev. tea
Miö Törmeléktea

5 frt. 80 kr.
1 frt. 55 kr.

— frt. 95 kr.
egyes fajokat külön vagy. vegye-

sen is küld

1, 111., HölisuMlier-u 4.

Átmeaeti-rakiár FIUME.

Egy valódi fekete aczél rem. óra 4 frt 50 kr
Egy ujözüst duplafedeltt rbiri. óra 5 •" 35- ,
Egv valódi tulaerüst ánker rem. óra 9 " 5 0 ,
14 "kar. arany karika V. köves gyürü 2 . 8 0 »

és feljebl) • • • •

BLATT HENRIK
. óra* é s éksser gyari~r|aktáirábán'

Bacapest, VIII., kar., Jözsof-körut 59;
Tiáéki megrendeiések csak "utánvét mellett pon-
t o s a n teijesit teinek. Mindén tárgy valódiságáérl
- - •"-" "jótállást vállalök. J ' • ' i - - - '

Az összes magyar mükritikusok egyhangu
véleménye szerint a legszebb magyar könyv á

RÉVAI TESTVÉREK
IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

kiadásában megjelent

'01

^ legnagyobb negyedrét alaku, pompás diszkötésü mü,
. nzennyolca fénymetszetet (Héliogravur), Üzenhet atrto-
typihus szines mUmellékletet és Harminca seOvegképs*

• foglal magában,

A bépekét a nagybányái müvészkolónia tasrJal
festették: , °*

FERENCZY KÁROLY, GRÜNWALD BÉLA
RÉTHY ISTVÁN, HOLLÓSY SIMON és

\ * : THÓRMÁi JÁNOS;

A pompis diszmü ára fényes vászon-diszkötésben
-^-24: forint.

Egymásután fizetendö 2 frtos havi részlet-
fizetésre réndellietik meg á "diszmüvet az "Országos
Hirlap" olvasói ha áz; alábbi megrendelö lapot
.névaláirásukkal;ellátva az- "Országos Hirlap" kia-

. dóhivatalájjá beküldik.

Az "ORSZÁGOS HIRLAP"
kiadóhivatala

Budapest, VIlI., József-körut 65.

Az "Országos Hirlap" kiadóhivatala által
megrendelem a mü kiadóitól Révai Testvérek
irodalmi intézet részvénytársaságtöi

Kiss Jozsef költeményei
illusztrált diszkiadását diszkötésben 24 frtért
és kötelezeni magamat a mü átvételétöl kezdve
havonként 2 frtot mindaddig a munka kiadói-
nak Budapesten fizetni, mig a teljes vételár
törlesztve nincs.. . ;"

A részletfizetések be nem tartása esetén az
esedékes Összegek - rajtam postai megbizás
utján (30 kr. postaköltség hozjászámitása
mellett) beszedhetök. •

Hely és kelet: Név és állás:

BEzeu rendelölap levelezö-lapra ragasztandó és az "Országos
• : '. -Hirlap" czimére küldendö. v

felvétetnek' lapunk kiadóhiva-
talában

VIII., József-körut 65 .
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Mikszáth Kálmán
mii vei :

i tsktifefes rtmejjt.
n.

áz apri gsitry és a eép,
ra.

leazetes areiaék.
iv.

Pipacsak a fiszábai.
v.

Tavsszi rEgjek.
YL

Dral és parsszfok.
vn.

I két ksldiidiáL

6Io6 és felyajö.
K.

A baszéié köntös.
x.

Perejo.
XL

Lsvagfáraic, kis primás.
xn.

Kafána&j Meny bért le jeloi

X. Utánvéttel bérmentve*
2. Két forintos havi részletre a meg-

jelent 12 kötet egyszerre szállitva.
3. Egy forintos havi részletre egye-

löre 6 kötet szállitva, 1O részlet
lefizetése után további 6 kötet.

ikszáth
összegyüjtött munkái.

Otcsó egyöntetü

12 kötetben

A gyüjtemény ára
diszkötésben

A kötetek fényesen vannak kiállitva, piros vagy
barna kötésben.

Méltóztassék az alábbi rendelölapot levágni és aláirva lapunk
UatMAbivataiáboz beküldeni.

A Révai Testvérek ircdaimi intézet Részvény-társaságnak Budapesten. Megrendelem a t
Társaságtól az "Országos Hirlap*" MauMMrztala utján.

"^ MIKSZÁTH KÁLMÁN összegyüjtött munkáit
12 diszkötésü kötetben 36 fariittért.

a) Uf&mréttei bérmemtve. \_ ,
b) 2 fntos bsnri p&sxtetSxetésmellett, a 12 kötet egyszerre való szálli-.lfp .

tását kivánva. ••- • - r*3II
c) 1 frtos bavi Pészt&tfixetés mellett, élyképen, hogy 6 kötet azonnal f l e -

szállittassék, a további 6 kötet pedig 10 részlet Mfizeiése utas. J = B

Az elsá részlet utánvéttel szetfmiiS te; a. tiTá&iiiat 189 hótól mindaddig fizetendök
a Társaság pénztáránál Budapesten^ mis a. ma •w4WáE». tariesrtre nincs. A részletfizetések be nem tartása esetén szives.

: kedjék & Társaság: az esedékes Csszefett pasfcei im*gtmm*r utján, a pcstalkSIItEég fcozzá&zimitása mellett beszedni. A
részletek elmulasztása, esetén a rferlVtffaiaasL keAreajiaáaij- wmm^tintr és a gffSjtem&ijnek teljes vételára esedékessé válik. A
gf&jteményuek a fcefixetetfc részletet ölüal aug ness. «»%»»itt ieaze-a résTTénytársaság tulajdona maiad.

Kelet Il iás

Kefefiafc bemutatott OaJ*
fciteles köszönetxrat fo lytán e x » s e g y e d

' • á m J Óta. ffttináTfr»T-«Tnt«fe-*nî TO«-a f^gm^iab.

gébben ajánibaiö.

TITKOS BETEGSÉGEKET,
hagycs6foty£soka
fé* atóbafaft, az o
«ese*v a btw/atiói'
fbérilt bá

sebe
ngBIt
wetMo

lesint mindazon nöi betegségeket,
a magtalanság egyik föokozója et ^
mégoket gyógyit al gyógymóti mxeriut, bSxtem

mlkerrel, gyarmata é* aJávasaa.

Dr. GARAI ANTAL
Orvos-, sebész-, szemész- és stnlésztaáar v. cs. Mr osz£.-£5aeTos
Budapest^ Belváros, IV. ken, Kigyó-utcza L szinv

li. emelet. Bejárat a lépcsönél.
Rendel naponta délelött 19 örüái ejész Ü3z£sa. 4 Gt&g. esis

t öráfél S éri|g-
&If&zott Isrele&re legiiasvolils S^dcnnn^E ^̂ »i'*g?'î ytHgfst' &a snfigT*

szereM t is eondas&Q<tnt tesz.
— ^ mSknok kSISa váróterem.

Cgranott megjelent ös & szerzönél: Dr. GARAI AKIAL-nál

1 fi* be-

— KÉPSZERÜ UTMUTATÓ. —
Már a 12-ik küdás&an neádenij a. nemi Eete£5éjek és ezek

éfzsxszü. gyógfkezeléséiiez comi kfcyr. Toit i ;a2 tEt5ü kr_
«*ak SÖ kr. A kinyr jui Jwcsc^agBITiIess: dats&jire 1

küldése melleit fténnentre. T»rr §© Sar BIIHWÉI
A könyv taT*. .^a ; I. Az inissKvekleicása- IL. A csici élet
éfereáese. ÜL Ae örtTertfetelés s aféiftói iBEseBlesek.IV. ttjgr-
csüSaka^iripperi és hu^vcsöszükaetetV. Aiojat ir EspMEsj, VJL
A febérfalvás. \IL Ei-vengaifc RtfierSL VTH- SOi ma&atesais.
X- Az ivsrszerrefc me»be4ecB3ásBBefc 'IStöffesBf* - *

MIKSZÁTH KÁLMÁN

K a t á n g h y-N a p tár át
alánunk fifftimébe

Qillió betegnek e szer már segitett
Kifolyások ellen

a SCH H Kn>ER-fél9

Santal-Capsulák
a legbiztosabbak.

8 Eap alatt teljesen ki gyógyirnak (urak-
nál nökcélj mindennemü nugrcsöfolyá-

snyiimébfájdahnat. E capsulák liatá-
Enkban felüimalhatalianofc. Egy doboz
ára 2 irt 5O kr. Öreg inafcncs betegség-
nél egY doboz 4 frt bérmentve. Egyedül

kapható posta utján:

Schneider József
(Védjegy) gyógyezerésznél,

Resicza, Fö-utcza IL (Délmaciyarország.)
Szétfcnldés tfttaStsrtás mellett tSrténü.

Gyógyszertáraim készitményei a párisi, ftordéaus
és brüsseli kfáüitásokon nagy arany érmekkel és

diszoklevéllel lettek kitüntetve.

Fontos tüdöbetegeknek.
Az egyedüli Levált szer a tüdö és légzési-szer^

vezet megbetegedése ellen á Kantea Páter fenyö-
kivosata. Biztos siker. Számos elismérö levél elsö-
rangu orvosoktól és elökelö egvéijektöl. Ara 1 liter
25 frt, Vá liter 12 fit 50 kr. Vi üter 6 frt 25 kr.

áupol folltisztitó szappan eltávolit minden
foltot (zsir? szarok, kocsikehöcs, ténta),bármely ru-
háböL Ára dbonkint világos ruha részére 5 korona,
sötét rota részére 2 korona.

Sterin rozsda iolfvlz, eltávolit minden rozsda
foltot a fehérnemüböl a szövet rongálása nélkül: 1
üvegcse 2 korona. Tisztitó szereim ártalmailanságáéri
és hatésáértjótállok. Dtaiit ás ingyen. Valódi egjedil a készit önéf

BECKEB JÁNOS gyógyszerész
HHMf (TRWlÜnift.) Posta-, vasut-és tárirda-álloinás.

IV ôst jelent !!
Az ideg- és némi

asa

Irta: dr. MITZGER TIVADAR.
A mü az ideg- és nemi betegségek g y ö k e r e s é s
tar tósan ható gyógyitásának módját ismerteti;
külön fejezetekben tárgyalja a betegségek föfajait,
keletkezésüktöl befejezödésükig, oly kimeritöen,hogy
minden egyén, ki szakkönyvet még soha nem is ol-
vasott, azonnal tisztában van betegségének miben-
létével s megteheti a kellö óvintézkedéseket, illetöleg
utbaigazitást nyer gyógyulásána kérdekében teendö

legczélszerübb lépésekre.
T A R T A L O M : A mü 3 förészre oszlik.

I. RÉSZ. 1. Társadalmi elkoresosulásnk, mint az ideg-
es nemi betegségek alapjai. 2. Az ideg- és nemi beteg-
ségek föbb fajai. 3. Nemi betegsésrek. 4. Hugycsötakár.
5. Fehérfolyás. 6. Ulcus niolle. f. Syphilis. 8. Önfer-
tözés. 9. Magömlés. 10. Idegbetegségek, l l . Neuras-

thénia. 12. Epilepsia. 13. Hysteria.
II. RÉSZ. 14. Potentia és impotentia. 15. A közösülési
és nemzési képesség. 16. A közösülés. 17. Az ondó.
18. Az impotenlia lényege és gyógyithatóságának
kérdése. 19. Az impotentia okai. 20. "Impotentia a

nöknél. 21. Az impotentia gyökeres gyógyitása.
III. RÉSZ. 22. A Kataphorese gyógymód. 23. A Kata-
phorese-gyógymód lényege. 24. Néhány érdekes aset.

25. Statisztika az intézetemben kezelt betegekröl,
A könyv finom, famentes papirra nyomva, elegáns
kiállitásban közel 2 0 3 oldalnyi terjedelemben jelent
meg. Ára 2 frt 50 kr . Megrendelhetö a szerzönél
Budapest, VI., Teréz-körut 44. B. em. A

könyv telj sen zárt boritékban küldetik szét.

b^ewYor és London RZ europai szivtófüMet ion»
jiiagyták kiinéletloaül . cs igy zzt nagy ezüstáro^Sif
1 kényszeritve lön egész készletét a imuikaorönek nafffon
IcEokély megtéritése ellenében eladni. Én Tagyok foüiatai^
"mázva ezen megbizás keresztülvitelére. Ennélfogva min-
denkinek megküldöm A következö tárgyalcat csupán

frt 6.6O mcgtéritéso ellenében, és pedig :
6 drb legfinomabb asztali kést, valódi angol pengárol,
6 drb amerik. szabad, ezüst villát egy daraJ)6an,
6 dr!) amerikai szabadalmazott ezüst-e vá kanalat,

12 drb amerikai szabada(uuizi)tt azüst-karóakatiala^
1 drb amerikai szabadalm-ájtott izOst-lcTesméröt,
1 drb amerikai szabadalmazott ezilst-tajmórüt,.
2 drb amerikai szabadalrabzoU e ü t j J
6 drb angol Victoria-alsótólczát,
2 drb feltünést keltö asz!au ^er
1 tcaszfiröL*
1 drb legfinomabb czukortiintöt.

44 drb összesen csak frt &6O.
A IODÜ ösuzes 44 tárgy einlült 40 forintba

most eset frt Ö.6O mininiáJM ároa kuphutót. —•' Ái
amerikai szabadalnmzntf ozfist teljesen (eherercs: meiy
az eeüst-szint 25 évig magtartja, amiért Jótállás Páill

tátik. A legjobb bizoayitólc, üogy ezen hirdetés

a'asul, jnolv szerint ezennel nyU-eánosaa. kóteliaenf ntág3»-
UIIII mindctikinafc, akinak ax öaru mes nem fölni, sz dssaoget
niijiden akaáüv nélkül visszatóriiéni; es stnki SOIUOIRJSZ*
il ezen iedroza alkalmat, hug? ezen diszgarnitorát meg,

nézze, mely

aj&ndéköl mi&dáa jobb háztartáa részére
kabnas. Kapható csupán :

A. HIRSCHBBRÖ'i
verelnifftan amer, Patont-SUb«r«

Wien, ll., Rembrandstrasse 19/0 Telephon Hr. 711t
Szétküldés a vidékre utánvéttel vágy az összeg elöleges fia-
kaldésóvel. Tisztitó por hozzá 1O krajczár, j TJ*
Osak a mellékelt vég jegygye l valódi-

(egészsósi érez.)
Kivonat e z elismerö iratokból.

. Küldeményt megkaptam s meg vagyok elé-^,
it̂ tlv-e-: kérek még egy küldeményt 6 frt 60 krért *0
Kolozsvár, ' '.Báro Bánffyné.
A küldeményt megkaptam s azzal meg vagyok elégedve.

Laid, 18S8. szept. 1. C Ohotek-endoniiB grófnfl.
A készlett legnagpobb megelégseapol kaptam; kérek még
obb küldeményt. Budapest, lI., Fö-utcza 1.

Pr. Palkeri Alaioa. cs. cs kir. katonajorvo3.

*

áé
99
elnevezése alatt rejlö különféle legelhanyagoltabb. bántalmak, a
tér infekiionáüs belegségei, valamint bármily nagyfoka

:égi állapotok (impoienozia) ellen páratlan sikerü
gyógyfcatásai folytán legmelsgebben ajánljnk

Hirneves liydro-elekirotuerapiai rendelö-intézetét

Teréz-körut 44. sz. I, em.
Az intézet, jnely a maga nemében páratlanul áll, a modern

Hygiea s orvosi technika elsarendü vivmányai szerint a kor-
szakalkotó .Kataphorese-* gyógymód alapján nagyszabásu
gyógy termekkel van berendezve és a legrövidebb idö alatt gy&-
keres, állaudö és teljes gyógynlást biztosit.

Tarasztalt, gyors és biztos eredmények folytán
bonoTáriom teljes gyógyulás ntán fizethetö.

' Az intézet nyitva d. e. 8—l-ig d. ti. 2—8-iff. •
Levelekre dijmentesen válaszoltaük.

" Kalön váró- és gyógy termek, külön be- és kimenet.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP
Minden szó 2 krajczár.

Vastagabb betekböl szadva 4 krajczár
M á t ö i é t i köli h i áe fé f i a vag

Kiadóhivatal:

VIII. kerület, József-körut 65. szám.

HIRDETÉSEI
Elörefizetandök készpénzben, levilbélyegekben vagy

postautalványon.

köBnyöVkiszáaHUiatja az apróhirdetés árát.

LEVELEZÉS.
fiatal kisasszony szeretne mimiea émáek nélkül

P megismerkedni egy érdekes jéálfásti fiatal ember-
rel. Leveleket mielöbb kér a kiaáóMvatöSia "Karácsaay"
jelige alatt 6SS2—1

Ki volna hajianié
dóba.

egy évilalsássai hksré csinos
szöke uTÜeiinyt Hsegülieisi vagy

Levelek .Sürgös rejtély" jelige alatt a kia-
2Sm 1

Jürácscnnak levele van a kJ
[—1

Hirdetését olvastam. Vaiami eddig
ismeretlen érzés veti rapanat eröt.

Gazdag független vagyok és igy volt már alfelimainni az
övezetekben dtiskálódni. Mint a lepke, virágnál virágira
szállEam, söt ideig soha meg nem áHtam. A Mtók fer-
töjében gázoltam, sokszor mocskos iszapsa! iieba-irillva.
De most nery inegösztultcim, mióta, önt nse-gisiHisirtanii,
mint egy megrögzött gonosztevö, mükor áldozatára le-
csapni készül, egy látomány jelenik meg eüSIite, melytöl
megrettenve, térdreborul és átkozva öm&smzgM és
azontul jobb utra tér. Nem merek ö-m elött msgJefeniHii,
mert félek. ho>gy még a tekintetem is imegszenifiségttele-
nitené. Öntsön beitm bátorságot, mert eddigi EnaszoiE-
taian életem nem hagy nyugodni. Lovagja 6SS6—1

ne e YAHVAm •&• ™& széval meia mareJk
wmmm90MmlfmmW W M # » ITT!figTTtITfiTT!<Tĵ TTTITIn giPPftTHTDTT. Ulyt

e helyen nagyobb bátorságom van. A barDisáig szröem-
hen sokkal nagyobb szeretetnek adoöt Iielyeft, mely
^féiö, hogy szeretetté is változhat Férje jétaráfam,
gyermekkori pajtásom, nem akaro-ia az ö családi IEOI
dü'gságát feldnlni. Ezért bocsásson, meg, Inai ezGEtám csak
igen ritkán fogok Mzába eimeniH. Remélem, férfias
.masatartásomat eléggé fogja méMámytiML todniL Jélsa-
rátia. 69SI—1

ÁLLÁST KERES.

jártas, megfelelö állást keres. Hajlameié az állást paröMia
ingyen is elfoglalni. Czime a Mádéban. 6S02—3

á H á s t k e r e s eS^ ^ biró_HvafaMok.
sen. Megkereséseket "Ügyes" jelige alatt késeik.

ÁLLÁST KAPHAT.
segéd keresletü: vidékre mielöbbi

fSZSi£S2- bJépésre. Ajánlatok a kiadóhiva-
relmek "Gyóg-fczerészse^éd" jelige alatt. 6970—4
keres ielik egy igen jól jövedelmezö nagy vál-
laiathoz 3—4Ó00 frttal. — Bövebbet személye-

sen Levelek a kiadóhivatalba intézendök ^Szertncse"
jelige alaü. 67S0—4

OKTATÁS.
7nKftM*4 Át>41r adására ajánlkozik ugy házban mint
imMü^m a~VleXL házon kivül, a béesi-konzer-vatóriu-
mot küönö sikerrel végzett zongoratanárnö. Elsörendü
referemeziát. — Czime a kiadóhivatalban.6822—5
PftrreStffHftlfffalf ajánikozik gymnásiui
WvlISIidISwliEBn kereskedelmi Iskolai 1
egy tereskedelmit is végzett joghallgató. Czim

gyninásiumi vagy
LI Iskolai tanulóhoz

a jciadó
6416—5

TELEK- ÉS HÁZELADÁS.
n i ^ ^ a ^ - kerületben, magasan épült, szabad

yj kézböl családi viszonyok miatt azonnal eladó.
Czim a kiadóhivatalban. 7002̂ —7

ELADÁS.
uj teherkocsi nagyon ölcsó áron eladó, minden
üzlethez használható. Czim a kiadóhivatalban.

7000—8

vatalban.

rsenygép, inegbizáshól sür-
gösen 60 Irtért eladó. Czim a kiadóhi-

2379—8

€gy régi fa és széstisdet, a belvárosban eladó.
Czim a kiadóhivatalban. 6918—8

évi 4—50ÖC isi forgalommal Juüá-
> lozás miatt igen olcsó árou eladó.

Yensu szánüékozék küldjék czimeiket "Gyógyszertár'
jelige alatt a kiadóMvatalba. ' 6372—8-

jó, szolid lávitelben elönyös részletfizetésre
p MéXbásL Ignácz kárpitos- és asztalosbutor egyed.
föraktárában YEL, Erzsébet-körut 23. sz. Árjegyzékek
vidékre ingyen és bérmentve. 7013—8

VÉTEL.
I24«»t %0A«*bi4 olcs<5 á r o n kerestetik megvéteh?e. Czim
quil ygiftU a kiadóban. 6704—9

kerestetik egy 200—300 holdas birtok
lehetöleg Budapest közelében. Részletes

latokat a kiadóhivatal továbbit -Birtokos" czimen.
6904—9

kézikocsi, használt, olcsó áron keres-
tetik megvételre. Czim a kiadóhivatal-

ban. 6708—9

KIADÓ SZOBÁK.
butorozott szoba, kétablakos, a dohány-utczá-
ban, második emeleten, elöszobával, lépcsö-

házbeli különbejarattál, olcsón kiadó. Czim a kiadóhi-
vatalban. ' 6920—10

egy kényelmes 2-ablakos utczai
szoba kiadó, teljes ellátással

együtt havi 45 forintért. Czim a kiadóhivatalban.
, 6144-10

butorozott 2 ablakos utczai szoba fürdö-
_ szoba s esetleg zongcraaasználattal a

Dávid-utczában kiadó. Czim a kiadóhivatalban.
. . 6830—10

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK,
miihelynek, divatszalonnak,
egyleti helyiségnek, vivóté*

rémnek, magániskolának vagy nagy
lakásnak alkalmas nagy helyiség I-sö emeleten
azonnal kiadó. "Czim a kiadóhivatalban. 3662—il

a József-körut legnagyobb for-
galmu helyén kiadó. Czim a

kiadóhivatalban. " 4706—17

KÜLÖNFÉLE.
rekedtségnél vegyen 30 krért Réthy-

9 féle Pemetefü-czukorkát. 1537—18
kaphat 1—2 ur intelligens csálád-

w nál az Eötvös-utezában. Czim a
kiadóban. \ 6766—18

a legszebb divatujság, a

az "Országos Hirlap" divatlapja.

Szerkeszti:
A "Franczia Divatlap* ngj szerlkeszféséfoen mint kiállitásában olyan ujitást jelent, mely a' divat-irodalom minden eddigi termékét fölül-
mulja és a hölgyközöoségmek mmden elképzelhetö divatkérdésben olyan tanácsadója, amilyen magyarnyelv en eddigelé még nem jelent meg.
mu JrAKf713 lHV2fi2tl ^f70^^3^ kétszer, és peáigmindem hó 1-én és 15-én jelenik meg: terjedelme számonkint 13 oldal; mindon egyea száma egyaránt
j * | kaill£ie «/irailB|l kiterjed & mii dh-at mimen ágára, a g^eraiskdivatrs és a kézimunkákra; nagy és jelesen szerkesztett szépirodalmi és köz-
hasznu rovatot is tartalmaz,, TSElannaiEit nrimáem számban efnr folytatólagos Tegényt közöl, mely könyvivalakj'ában nyomtatva évenkint két kötetet a d ; képes
divatrésze teljeses Párisban készül; amáen «5ái«««air külsö lapja, toVáM>á~beis5 4. é3 5. lapja gyönyörü szinnyomatu képekkel lesz diszitve, igy tehát min-
den szám bárom ol£a!<ra tartaiMaa saimyuaata keféket; mindea második számához ingyen adunk egy életnagyságu kivágott szabásmintát; a " Franczia

Kvatlap" sz összes magyar divatlapok közt a lególcsóbb.

Elöfizetési ára évenkint 3 frt 60 kr., félévre 1 frt 80 kr., negyedévre 90 kr.
_ Kedvezmény az Országos Hirlap elo£I2zei>oixi.ek ! — -

A "Franczia Divailap* elöüzetési ára az Országos Hirlap elöfizetöinek:

évre 3 forint, félévre i forint SÖ krajczár, negyedévre 73 krajczár.
Az Országos Hirlap és Franczia Divatlap együttes elöfizetési ára

Egy évre 17 frt, félévre S frt SÖ kr, negyed évre 4 frt 25 kr, egy hóra S frt' 45 kr.

Megrendelhetö az Országos Hirlap kiadóhivatalában, VIII, 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. ri * ,\ ':• . i; ,

riyamatott az ORSZÁGOS HIRLAP körforgógópén Budapest. VIlI .József-körut 66 . ssánu


