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A tör.
A jobbat illik hinni s ahogy suttogni
kezdték, hogy karácsony táján megjön
az olajág, az ember szivesen altatta el
a maga kétségét. Hátha csakugyan lesz
békesség! Amilyen különös idök járnak,
az lehet, az igaz, ami legkevésbbé valószinü. S ha akadnak, akik fanatikusan
hirdetik, hogy ök már látják is a homályból kitünni az olajág hegyét, nem volna
okos, az ö látásukban kételkedni. Legyen az ö hitük szerint. Hiszen amikor
mindenki el van rá készülve, hogy a
legélesebb fegyverek villognak ki a homályból, akkor csak kellemes lehet a
meglepetés, ha a fegyverek olajágaknak
bizonyulnak. S ahogy Szilágyi Dezsö Pozsonyban megnyilatkozott, a dolog már
távolról sem látszott olyan képtelenségnek.
A politikai homályból csakugyan kivillogott valami. A karácsony is itt van.
Némi kedvezö sejtés rezgett keresztül a
kebleken. S ekkor ma, a képviselöház
utolsó ülésében, felszólalt a nemzeti párt
elnöke és igazolta a pesszimisták felfogását. Söt azt is tulliczitálta. Mert az
éles fegyverekre ugyan mindenki készen
volt, de nem a boszu törére. Ez a beszéd pedig nem volt közönséges fegyverforgatás, ez a boszu töre, amely meg
akarta ölni a miniszterelnököt, de ez csak
a kisebbik hibája. Meg akarta ölni egyuttal a lehetöségét is, hogyvalaki ezutánmég

Borus Ferencz bognár.
Ha valakinek a kocsija rozoga, ócska és
nem lehet bizni hozzá, ujat vásárolni leginkább
vagy Kistelekre vagy Dorozsmaira megy. Ennek a két helynek igen nagy hire van kocsik
tekintetében, ugy mondatik, hogy olyant máshol csinálni nem birnak. A kocsi könnyü, a
buczkás homokban is könnyen szalad vele a
ló és azért a nagy teher alatt sem roppan
össze, bár minden darabja vékony, finom és
ügyes. Járása szebb és kényesebb, mint
a hintóé s a kovácsmunka valami tökéletes rajta. Ilyen legendák szállonganak a kocsikról messze vidékeken s
mig egy helyen Kistelek, más helyen Dorozsma részesül elönyben és azt már senki
sem tudná megmondani, hogy miért épen
csak e két helyen tudják ilyen alkalmatosra
késziteni a kocsikat. De a hir megvan (jó vásárhoz mi kell egyéb ?) s ennek tanuságakép
a két falu oly sok bognárt és kovácsot nevel,
hogy szinte hihetetlen. Dorozsmán például, a
ma született csecsemöt is beleszámitva, minden háromszáz lélekre esik egy kovácsmühely.
Negyvenkettö van belölük és örökké lobog a
mühelyekben a láng, csattog a pöröly és hajtják hozzájuk a kerékgyártók a sok kereket,
hogy huzzák rá a ráfot.
De mert minden dolognak van rossz
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olajággal jöhessen. Mert egy emberért, s
ha az miniszterelnöke is az országnak,
nem kellene lármát csapni. Gyülölik,
hát tört szegeznek neki. Nagyon érthetö
volna ez, ha máskülönben nem is parlamenti módja a kormánybuktatásnak.
De az a tiszteletreméltó politikus, akiben
a mai viszonyok közt körülbelül az ellenzéki komolyság extraktumát kell látni, a
békés kibontakozásnak lehetöségét is
meg akarta ölni s ez sulyosabb beszámitás alá esik. Hogy ugyanabban a beszédben cselekedte ezt meg Horánszky
Nándor, amelyikben gróf Tisza Istvánt
megvádolta, hogy müiden egészséges kibontakozást mesterségesen siet lerontani,
ez csak tetözi a Horánszky felszólalásának
érthetetlen voltát. Mert ha a meg sem
született gyermekek megölése bün, senki
sem fogja feloldani Horánszky Nándort,
aki olyankor szánta el magát erre a
kétes dicsöségre, mikor annak a gyermeknek megszületését az egész ország
kétség és remény közt várja.
Második sorba tesszük azt a magánbeszélgetést, amelynek fölemlitésével
Horánszky Nándor csak jobban kiszinezte, amit gróf Apponyi Albert is elmondott. Akármilyen pikánsnak tessék is
az ilyen magánbeszélgetés kipattantása,
nem lehet ra sokat épiteni. Az embernek
ismernie kellene elöbb a beszélgetés minden részletét és még akkor sem volna
a legjobb alap. Jó isten, ha a politikusnak azt is szemére lehetne vetni, amit

csak a folyosón mondott! Nagyon kevés érintetlen és következetes politikus maradna ebben az országban. De ha ugy esett
az a beszélgetés, akkor is elötérbe tolakodik az a kérdés, hogy miért maradt
máig homályban s micsoda tendenczia
hozta most szerencsésen napvilágra. A
millennium óta, amikor megtörtént, többek között választások is voltak, amelyekröl a nemzeti párt nem épen a fuvolaszó lágyságával dalolgatott és akkor
ez a titok még titok maradhatott. Söt
az utolsó három hónap személyeskedései
sem csalták ki a nemzeti pártnak különben eléggé hiányos arzenáljából. Csak
most, épen a karácsonyi hangulatban s
az olajágak emlegetése közben pattant ki a
pikáns leleplezés. Valóban, az a titok
igen türelmes volt, vagy igen számitó.
A fegyvertárban pedig hosszu ideig hihette magáról, hogy csak papirvágó, mig
végre a mai napon megtették a boszu
törének. Az se baj. Hiszen ez a titok
csak Bánffyban akart még több kárt
tenni s ha elbirta, a többi vágást, kiállja
tán ezt is.
Semmi sem menti azonban Horánszky Nándornak azt a másik kisérletét, amely minden kibontakozásnak utját
akarja vágni. Nyilván ö is tartja valaminek Szilágyi Dezsöt. S ha ez az államférfiu még a tegnapi napon is azt mondotta, hogy a kibontakozás nem tartozik
a lehetetlenségek közé, akkor ezt a felfogást Horánszky Nándornak sem illett

oldala is, el kell mondani, hogy már idestova
mégis több a mester, mint amennyi
kocsi kell. A mesterek mindig szaporodnak,
mert az inasok fölszabadulnak, legények
lesznek, azután megházasodnak, hogy a maguk kezére dolgozhassanak s igy folytonfolyvást csak szaporodnak a mesterek. Valamelyiknek aztán el kell maradnia közöttük,
mint elmaradt szegény Borus Ferencz, nem
azért, mintha munkájában bárki bármi kivetni valót talált volna, hanem betegsége
folytán. Valami hütésféléi voltak, azoktól nem
járhatott a vásárokra sem, munkát se vállalhatott s apránkint teljes elhagyatottságba
jutott. Már valóságos szerencsének lehetett
nevezni azt, amit par év elött még istenverés gyanánt panaszoltak ö meg a felesége:
hogy nincsenek gyerekeik, mert bizony a
maguk eltartásához is alig volt tehetségük.
Pedig ami - a mesterséget illeti, a munkáját
a vállalt dolognak senki jobban meg nem
adta, mint ép Borus Ferencz, már amikor
birta. De nem mindig birta, mert kinozta a
száraz-betegség, mely hol köhögéssel jár,
hol hidegleléssel, más alkalommal pedig belsö
forróságok sütik az embert...
Szomoru sors nagyon ez. Mert im hiába
van még meg Borus Ferencznek minden szerszámja a bognárkodáshoz: a gyönyörüszép
hasitó szekerczék, a finom vésök, az eszterga-

pad, midön mind dologtalanul áll a helyén és
a mühelyben, amely egyuttal a lakóhely is, ül
Ferencz, meg a felesége, gondolván teljes rettegéssel a télre, amely közeledik. Miböl fognak
kitelelni? Hogyan? Csak legalább néha egy
törött kereket hoznának, amelybe küllöt kellene
faragni; de azt sem hoznak. Továbbá azelött
az uraság gyerekeinek a korcsolyájához kellett
fatalpat csinálni a kopott helyett, de ma már
ezek is egészen vasból vannak. Hiába farag
kuglibabákat is, azok sem kellenek, az emberek a régi játékokról mind áttértek már a kártyára, nincs, bármint keressük, nincsen munka
és közeledik a tél és mi lesz akkor a beteg
Borus Ferenczczel és a feleségével. Az asszony
vigasztalja :
— Isten majd megsegit. Ki benne bizik,
nem csalatkozik.
Az ember fölsóhajt. Ha most nincsen
munka, télen át még ugy sem lesz, mert a
paraszt ember kocsijával a bognárhoz megy
ugyan, de a szánkóját már maga csinálja.
Szánkó, szánkó ... A farkas is a kert alatt
jár, midön emlegetik s itt ép hogy e bus
gondolat a szánkóról Borus Ferencz agyába
ötlött, a rozoga üveges mühelyajtó elött megjelenik egy ur, megnyomja aakilincsét és a
szobába lép.
Az uraság ez. Értik-e, az uraság, ki im
Borus Ferencz ócska mühelyében megjelent.
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perhorreskálni. Most szinte ugy fest a
dolog, mintha a nemzeti párt tartott
volna a Szilágyi Dezső kisérletének esetleges sikerétől. Mintha ugy nézte volna,
hogy az a nagysulyu politikus kölcsönös
áldozatokra tudja kapaczitálni a pártokat s akkor a remélt kibontakozás miatt megint csak nem virrad a
nemzeti pártnak. S ezért ugrott ki
hirtelen, mérgezett törökkel Horánszky
Nándor, hogy a kibontakozásnak még
az árnyékát is elüzze. Nyiltan azonban
nem mert erre a szerepre vállalkozni s
inkább előszedte huszesztendős politikai harczainak összes fegyvereit. Régieket és ujakat. Ezekkel próbálta igazolni, hogy az ellenzéknek ez a mai
gyülölsége jogosult és a szélsőségekre
is bízvást hagyja magát ragadtatni. De
akármilyen nagy apparátust hozott mozgásba, semmit sem bizonyított és magát
sem igazolta. Mert aki megfesti az ország egész nyomoruságos helyzetét,
amelyben a fuzió előtt vergődött s aztán a Tisza Kálmán kormányzatában
csak a hatalmi szempontot akarja meglátni, az nem számithat hitelre. Mentői
igazabb, hogy az ország a fuzió előtt
alig tengett és lengett, annál kétségtelenebb, hogy a rákövetkezett felvirágzásban, a magyarság tekintélyének a külföld előtt való emelkedésében, s az alkotmányos élet kibontakozó áldásaiban
a Tisza Kálmán genieje nyilatkozott meg.
Mindig szidták Tiszát és a mindig erősebb Magyarország mosolygott azokra
is, akik szidták. Ezt eltagadni nem lehet
Önmagát pedig szintén nem igazolta
Horánszky Nándor. Azt a gyülölséget,
mely korlátokat sem tud mar ismerni,
semmi sem igazolhatja. Az álarczos argumentumok pedig épenséggel nem. Pedig a mai argumentumok nem voltak
őszinték, mindegyik álarczot viselt s a
komoly lárva alól kivillogott a boszu
szándéka. Nem ölni, jobban ölni akart
ő. Azért hozakodott elő magánbeszélgeEz szinte hihetetlen s a bognár olykép van,
hogy csakugyan nem is akarja hinni. Mit kereshetne itt ez az ur, ki királyokkal és vérbeli
herczegekkel szokott parolázni. Kinek vannak
olyan ruhái, hogy csupa arany és gyémánt.
Mi, mi lehet ez ? A bognár megzavarodik,
nem ugy azonban az asszony, aki elkapja az ur
kezét s meg is csókolja, illedelemmel mondván:
— Kezit csókolom.
— Jó napot, Borus — mondja az ur
(né, még a nevét is tudja). — Hát hogy áll a
munka?
— Jaj, kérem szépen — szól az aszszony a Ferencz helyett — sehogy sem, mert
nincsen.
— Annál jobb — mondja derülten az ur
(pedig jobb a gutát). — Akkor hát ráér,
Borus?
— Rá én … — motyogta zavartan
Borus, valóban nem tudván, hogy ugyan mit
akarhat az uraság.
— Akkor hát csinál nekem egy kocsit.
Az, tudja, egészen olyan legyen, mint a rendes magyaros kocsi, hanem annak minden
darabja remekbe legyen faragva. A fürhécz, a kisafák, a küllőagy, a lőcsfej, az mind
olyan faragott dolog legyen, amilyen még
nem volt.
Borus Ferencz látta is már képzeletében
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A politikus, aki pályája jelentőségére még
valamit ad, irigy szemmel nézhet most át
Németországba. Ez a birodalom a népszabadságnak nem klasszikus földje, ennek
a nemzetnek legkiválóbb közjogászai nem
hirdetik azt, hogy a törvényhozásban, az
állam legfőbb funkcziójában, nemzet és
király egyforma tényező. Ez az ország a
személyes királyi hatalom országa és ezek
a szomszédok egy csöppet sem jönnének nagyobb emóczióba, ha egy szép ujesztendő napján egyszerre csak budget és
indemnitás nélkül állna a kormány. Egy kis
alkotmánykonfliktus, a korona egy kis tulkapása, ugyan ki ütődik meg azon például Poroszországban ?! Hiszen a német politikusok
nemzedékét hüvös doktrínák közt nevelik s a
népképviselő, aki minden sátorosünnep alkalmával uj választásra lehet készen, tanulóéveiből megőrizte azt a rezignácziót, hogy a népképviselet sem változtatott a szükséges renden: azon, hogy mindig a királynak kell az
erősebbnek és az okosabbnak lenni. A német
parlamentárizmus egyáltalában nem is szokott
olyan benyomást tenni, hogy ott a nemzet
résztvesz a törvényalkotásban ; egy nagy fórum a birodalmi gyülés palotája, ahol a nép
érdekében állandóan 392 védőügyvéd van jelen és a kontradiktorius eljárás befejezése
után rendesen pört veszt. S a politikus, aki
pályája jelentőségére valamit ad, mégis irigyen
nézhet most át Németországba.
Mert nem a tényleges potencziában van
a parlamentárizmus ereje. A XIX-ik század
végén, midőn minden gondolkodó tisztában
van azzal, hogy a népképviseleti alkotmányforma sem örök időkre szóló, hanem a nemzetek háztartásában idővel szintén elkopik,

mint egy polgári konyhán a kuglofsütő ; a
XIX-ik század végén, midőn arra a kérdésre,
hogy "miért vagy barátja a parlamentárizmusnak?" minden második ember azzal felel:
"mert ott az én érdekemben lármát lehet
ütni"; a tisztánlátás korszakában, mondjuk,
midőn a parlamentet monarchikus országokban nem á nemzetek pallosának nézik, hanem
csak a nemzetek szócsövének; a lemondásnak
és belátásnak ebben a korszakában a német
birodalmi gyülésre irigyen lehet nézni. Mert
tényleges ereje akármilyen kevés is, a német
polgár azért nyugodtan ihatja a sörét és elégedetten mondhatja: "Na, itt az én érdekemben ütnek lármát." Ki fog ma ehhez hasonló
nyilatkozatot tenni Magyarországon ? A vál a s z t ó magyarok semmiesetre sem.
Az az egy pár nap, amelyet karácsony
előtt együtt töltött az uj birodalmi gyülés,
a lárma ilyen nemes igyekezetét mutatja. —
A birodalmi gyülésnek minden ülése hü
tükre volt a nemzet bajainak és hü szócsöve
mindazoknak az áramlatoknak, amelyek ma
Németországon élnek s amelyeket a német
képviselök nem akarnak közjogi kérdésekkel
eltakarni. Nézzük mi minden forgott a szőnyegen néhány nap alatt. A czentrum, aggódván a
munkások elégületlenségén, a szocziális politika
pangását vetette a kormány szemére. (Mikor
hallottunk mi ilyen harczot?) és a kormány
erre azzal felel, hogy igenis van szocziális politika, de nem a régi Capriviánus szellemben
van, mert a mostani szocziális politikának nem
az a vezetö elve, hogy a munkaadó ellen kell
védekezni, hanem az, hogy a strike-olók ellen
is kell védekezni; egyébiránt a munkások érdekében is jön a napokban egy javaslat. Igen
szép, akadémikus vitatkozás volt, tükre egy
nagy nemzeti réteg, a konzervativ földtulajdonos osztály aggodalmaskodásának. Azután
Basserman, a nemzeti liberális hozott szóba
szabadelvü szellemben egy általános érdekü
kérdést, a rendőrállammá való fejlődés veszedelmét. Majd Vollmar ur, a tranzigens szocziáldemokrata igyekezett megreparálni azt, hogy a stuttgarti gyülés óta elvtársai nagyon is engedékenynek tartják; hevesen

ezt a gyönyörüszép faragott kocsit, s mert
látta, hogy milyen lesz, buzgóan felelte:
— Olyan több nem is lesz e világon.
— Az árra pedig nem egyezkedek —
mondta az ur. Amilyen árunak tartja, fizetem
csakhogy minél nagyobb kedvvel csinálja.
Költségre kell-e ?
Borus köhögött s az asszony szólt:
— Hát tetszik tudni, csókolom kezit . . .
Adott az ur költséget is, három darab
tízes bankót. Egészen gyüretlen volt mind a
három. Ezzel elment, de még kezelt is Borussal, továbbá az asszonynyal, ki oly gyorsan
kapta az ur kezét az arczához, hogy bizony
jól bele is ütötte az orrát. Most az asszony
nézett zavartan utána, hogy ugyan ezért nem
haragszik-e, mig a beteg Borus szó nélkül fordulván a szögletbe, szép gyertyánfarudat
vitt a padhoz és azonnal késziteni kezdé a
küllőket. De milyen küllőket! Aki életében
már százezer küllőt, — nem százezret, hanem
két milliom küllőt látott, az nem látott még
ilyeneket, miknek sima oldalán liliomvirágok
szeliden kusznak, a küllőagy pedig finom cserepet példázott, mintha ebből jönnének elő a
liliomok.
Ment a dolog buzgón s Borus Ferencz,
bár folyton köhécselt de nap-nap után jobban
bontakozott ki a különféle fákból a kocsi. Már
hire is ment, mert ha egy-egy kereket vasa-

lás végett átguritott a kovácshoz az asszony,
nem győztek rajta eléggé csodálkozni az ottlevők. Oly büszkén gurította az asszony a kereket, mintha ő faragta volna minden darabját és ahol sár volt, a hátára emelte. Hát a
lőcsfejek, amelyek mindegyike kényes kétesztendős csikókat ábrázolt, de olyképen, hogy
aki faragni igy tud, talán vétkezik is, hogy
tudományát lelketlen állatok testének formálásába önti. Mit szóljunk a kisafákról, melyek
emberi marok alakjára voltak szerkesztve,
mintha a hámot, amit majd rávetnek, e kezek tartanák erősen. Borus köhögött és faragott s bár orvosságot is kellett hozatnia és különböző tea-füvekből főzött neki italt az aszszony, csak köhögött és csak faragott.
A negyedik héten átizent az uraság, hogy
mikor lesz kész a kocsi.
Borusék visszaizenték, hogy a jövő héten
alighanem készen lesz és hogy majd ők akkor
híradással lesznek. A bognár egyre lázasabban dolgozott, este még le sem akart idején
feküdni.
— Ne siess, ne siess — aggódott mellette az asszony és kendőt kötött az ura mellénye alá, mínt az a ráczoknál divatos, csakhogy a ráczok akkor kötik föl a kendőt, mikor
még nem kapták meg a száraz-betegséget.
De nem hallgatott a szóra Ferencz, mert
annak mindig szerszám volt a kezében. A

tésekkel s azért hirdette a könyörtelen
harczot, szemben a félénken suttogó
békeszándékokkal. Ne merjen senki olajággal közelíteni, neki mérgezett tőrök
kellenek. Ne merjen senki kibontakozásról papolni, neki harcz kell és kivégzés.

Nincs Lippe.
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támadta hát a "fegyjavaslatot". A konzervativ
gróf Limburg továbbá a birodalmi pénzügyi
reformot sürgette és egy lengyel képviselö elpanaszolta a pozeniek sorsát. Csupa olyan
gondok, remények és fájdalmak reprodukcziója
e sok beszéd, melyek a nemzet lelkében valósággal élnek. Legutóbb aztán megtörtént Bebelnek, a szocziáldemokraták vezérének, előre
hiresztelt interpellácziója abban a dologban,
hogy a kormány katonai zendülések esetére a
környékbeli szocziáldemokrata vezérek haladéktalan letartóztatását rendelte el. A hires
esztergályos is hát egy létező áramlat kifejezője: a szocziáldemokrata kétlelküségé, mely
bizalmas körben elutasit magától minden
monarchikus érzületet, de a monarchia erélyes
föllépése esetén nyomban jajveszékel, hogy
hiszen ök nem forradalmárok. De utána Posadowsky beszélt, az alkanczellár, és oly gyakorlottan gunyolta a szocziáldemokrácziát,
mint Reinhold és az egész diplomás Németország. Csupa ilyen meglevő bajok, élö szenvedések és élö ravaszkodások visszhangoznak
a birodalmi Házban, a törvényhozó testület
igazi szellemi konczentrálója a kornak, rövidített
históriája, ugy, hogy az utókor akár ne is lapozzon majd mást, mint a birodalmi gyülés naplóját, ahol meg fog találni a multból mindent.
Kivéve természetesen „Lippét"! Mert Lippe
nincs a programmban. Lippe Németországban
az akut államjogi kérdés; emlékszünk a bonyodalomra a nyárról, midőn a parányi fejedelemségnek megsértődött az a joga, hogy a
birodalomban, mint szövetségben, egészen
egyenrangu például Poroszországgal és hogy
még a császár sem nagyobb a lippei fejedelemnél szuverénitásban. Ez Németországban
az akut államjogi kérdés és ez az akut államjogi kérdés nem hozza forrongásba a német
parlamentet. Az békén és békétlenül tárgyal,
a közérdek tolmácsa és igy a rendi hagyományok országában a parlamentárizmus tiszteletére tanitja a lakosságot. A magyar politikus, aki pályájára, jelentőségére még valamit ad, ezért nézhet irigy szemmel Németországra. És ezért sóhajthat is fel: "Nincs
hátulsó saroglya fái valami különösen szépen
görbültek az ö kezében, a hattyu meg a gémmadár nyakán látni csak ilyen nemes vonalakat. A kovács, aki átjött, hogy a vasakat, ahova
kell föltegye, bámulva állt meg a kocsi előtt
s szinte félve nyult hozzá, hogy kormos markával hátha elkeveri. Szótalan büszkeséggel
nézte ezt az egyre vékonyodó Borus Ferencz
és dagadó büszkeséggel az asszony. Haj, jóbarátim, a gondoknak vége. Nem félhet már
többé a Borus-mühely, hogy munka nélkül
marad, mert aki ember ezt a kocsit meglátja,
máshova munkát bizonyosan nem visz, csak
épen ide ehhez a hires mesterhez.
Valóban, az ötödik hét- közepére el is
készült. Tökéletes volt az, de Borus még mindig késsel, vésővel, kétkézvonóval járt körülötte, hogy simítson itt is, amott is. Csütörtök
estére aztán megvolt minden. Másnap péntek
hát nem akarták ezen a napon tudatni a
az urasággal, hanem azt szombatra tervezték. Ekkor az idő is szebb, mert a nap
rendszerint kisüt, mivel a pénteki szomoruságok után szüz Mária a könyektől nedves kendőjét szombaton száritgatja. Csakugyan, nem
lehet tagadni, nagyon szép nap volt ez a szombati, midőn ünneplö ruhájába öltözött az aszszony és elment az urasághoz tudatni, hogy
kész a kocsi. Tulajdon magával az urasággal
beszélt.
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Lippe" ! . . . Mikor mondhatjuk ezt majd mi
is, akik mindig közjoggal és apró fejedelmekkel vagyunk elfoglalva.

POLITIKAI HIREK.

Az uj miniszter eskületétele. Bécsből
táviratozzák nekünk: ma délután három órakor tette le gróf Széchényi Manó, a király személye körüli miniszter hivatalos esküjét, báró
Bánffy Dezső miniszterelnök jelenlétében és
báro Orczy Béla közremüködésével. Ezt megelőzőleg a titkos tanácsosi esküt tette le az
uj miniszter gróf Goluchowski Agenor külügyminiszter és gróf Abensperg-Traun főkamarás
közremüködésével.
A kvóta. Alig van rá kilátás, hogy a kvóta
ideiglenes megállapításáról szóló, a képviselőházban ma előterjesztett törvényjavaslatot ott
tárgyalják és idejében elfogadják. Igy a
kvótát valószinüleg ezidén is, mint tavaly, az
év legutolsó napjainak egyikén ö felsége
fogja megállapitani. Eredetileg az volt a terv,
hogy ez az ideiglenes megállapítás is a törvényhozásokra bizassék, amiről tanuskodik a
Bécsben is, Budapesten is előterjesztett törvényjavaslat; de e tervet, tekintettel a parlamenti viszonyokra, el kellett ejteni.
Választási mozgalmak. Stadler királyi tanácsos vezetése alatt ma délben hat tagu küldöttség
tisztelgett dr. Schmidt József kereskedelemügyi
államtitkárnál és felajánlotta neki a beszterczebányai képviselőjelöltséget. Az államtitkár Stadler
üdvözlő beszédére azt válaszolta, hogy a bizalomnak e megnyilvánulását megtisztelő kitüntetésnek
tekinti, a felajánlott jelöltséget hálás köszönettel
elfogadja és deczember 28-án Beszterczebányán
programmbeszédet fog tartani. A küldöttség tiszteletére dr. Schmidt államtitkár az István főherczeg
szállóban ebédet adott, amelyen a küldöttségi tagokon kivül még résztvettek : Báró Dániel Ernő
kereskedelemügyi miniszter, Szalay Péter miniszteri
tanácsos, Szterényi József osztálytanácsos, Vértessy
Kálmán osztálytanácsos, az elnöki ügyosztály főnöke, dr. Mantuano Rezső és dr. Ary Pál miniszteri titkárok és Szerb György képviselő.
A nagyszebeni első kerület kijelölő bizottsága
tegnap este ülést tartott. A bizottság elnökénél
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két jelöltet jelentettek be a Meltzl Oszkár lemondásával megüresedett mandátumra és pedig Wächter
Henrik nyugalmazott pénzügyigazgatót, akit a kerület választóinak határozott többsége kiván képviselőül és dr. Schullerus szemináriumi tanárt. A
szavazatok nagy többsége Wächterre esett, mire
Schullerus hivei kijelentették, hogy jelölésüket
visszavonják. Valószinü tehát, hogy Wächtert egyhangulag választják meg.

A politikai helyzet,
A parlamenti köröket megint az a remény kecsegteti, hogy a karácsonyi ünnepek
alatt megtalálják azt a módot, melylyel a mai
bonyolódott politikai helyzetből a kibontakozást meg is lehet csinálni.
Beszélik is, hogy Szilágyi Dezső, aki tegnap Pozsonyban ismételten is hangsulyozta,
hogy ő a kibontakozás politikájának embere,
valószinüleg a karácsonyi ünnepek alatt maga
veszi a kibontakozás fonalát a kezébe és az
ő közremüködésének talán sikerülni fog az
országtól elháritani a fenyegető veszélyt.
A mai napon különben ismét oly ' mozzanatot jegyezhetünk fel, melyek azt mutatják, hogy a kormány még az utolsó perczben
is a legszigorubb alkotmányos állásponton
van és a magyar képviselőháztól még egyre
elvárja, hogy törvényesen szabályozza a függő
kérdéseket.
A pénzügyminiszter ma terjesztette be
a kiegyezési javaslatokban foglalt jogi intézkedések e g y f é l é v r e való fenntartásáról
szóló törvényjavaslatot és a kvótabizottság
jelentését. Ha a kisebbség igazán kerülni
akarja a törvény nélküli állapotokat, módjában
áll a javaslatok gyors és sima letárgyalása által megmutatni, hogy a haza érdeke igazán
szivén fekszik.
A mai nap egyéb eseményei a következők:
(Bánffy hazajövetele.)

Báró Bánffy Dezső miniszt e r e l n ö k ma e s t e v i s s z a é r k e z i k
B é c s b ő l . A királynál volt audiencziájáról
nem érkezett semmi hir, de nem is vártak
hirt, mert hiszen a miniszterelnök utazása
nem állott kapcsolatban valamiféle előter— Aztán szép-e? — kérdezte az ur.
jesztéssel.
— Nem mondok én semmit sem, kezit
Bécsből a miniszterelnök utjáról a köcsókolom, hanem csak tessék megnézni. Mert vetkező tudósitást kaptuk:
olyan kocsi több nincsen a világon.
Báró Bánffy Dezső miniszterelnök ma
— No, annak örülök — adta rá a jó ur reggel ideérkezett s a délelőtt folyamán az
osztrák kormány tagjaival értekezett. Délután
a szót — Délfelé el is megyek.
három órakor a miniszterelnök résztvett gróf
Jött büszkén visszafelé az asszony s Széchényi, az uj ő felsége körüli miniszter
amerre ment, a faluban mindenki tudta, hogy eskületételénél, mely után a király á miniszBorus Ferencné most ment jelenteni a kocsit terelnököt magánkihallgatáson fogadta. Báró
Dezső miniszterelnök, aki a nap folyaaz uraságnál. Vajjon milyen lovakat fogat Bánffy
mán még gróf Thun osztrák miniszterelnökbele s melyik kocsissal hajtatja: a magyar kel, gróf Goluchowski közös külügyminiszterparádéssal-e, vagy a frakkos némettel. rel és Kállay közös pénzügyminiszterrel érte(—Bolond beszéd — vélte Vízhányó Kisistván kezett, este visszautazott Budapestre.
Péter — a királynak adja ajándékba ujesz(Az Ex-lex szele.)
tendőre.) Igy halad az asszony az utczákon
A képviselőházban merült föl az első
át, a bognárok irigykedve tekintenek utána, mig
szituáczió,
amely praktikussá tette a kérdést;
a kovácsmühelyekben megszünnek az üllőt
vajjon
lehet-e
költségvetési törvény
verni a pörölylyel és az ajtóba állnak a' mespénzt
utalványozni.
terek, hogy elhaladtában az asszonyt köszöntA Ház tisztviselői között ugyanis eddig
sék, már azon czélból, hogy hátha nekik is
mindig
az volt a szokás, hogy januári illetjut a hires Borus-mühelyből valami vasalni
ményeiket
előre, karácsony elött vették fől.
való munka. Diadalut volt ez, amit az aszMegkeresték
hát most is Madarász József korszony végigtett a falun s valóban teljes örömelnököt,
hogy
utalványozza a január elsején
mel nyitja be otthon az ajtót:
esedékes
járandóságukat.
— Mindjárt jön az uraság és tisztelNagy lett erre a megakadás. Hogy Matet . . .
darász
József utalványozzon pénzeket az exSzavaira azonban senki sem felel. Borus
lex
időre
! Másrészt pedig bajos 'lett volna
Ferencz halva fekszik a hires kocsiban az alkivánni,
hogy
épen a Ház tisztviselői szencserényen.
vedjenek először az obstrukczió miatt.
Tömörkény István.
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elég a bajok mostanában a Ház rendben tartásával, a sok közbeszólás megörökitésével.
Végre aztán ugy határoztak, hogy megtörténik az utalványozás, még pedig a Szilágyi Dezső által használt formuláré módjára.
Ebbe nem fog belekötni senki.
(A keddi ülés.)
A képviselőház legközelebbi ülését tudvalevőleg kedden délelött tizenegy órakor tartja. Az
összes pártok ettől az üléstől várják a kibonyolódáshoz az első impulzust. A nemzeti párt elnöksége külön is felkérte a pártnak az ünnepekre vidékre távozott tagjait, hogy a keddi ülésre feltétlenül megjelenjenek.
(A szabadelvü pártkörből.)
A szabadelvü pártkörben ma este kevesen voltak; a képviselők hazautaztak az ünnepekre. A klub csendjét csak egy-egy vidéki
bizalmi távirat zavarta meg, kivált a kolozsvári szabadelvü pártnak telegrammja keltett
Őrömet.
(Madarász uralma.)
Még megoldatlan rejtély, mikor kerül rá
a sor az elnök választására.
Hir szerint Madarász József kijelentette,
hogyha ujév napjára se lesz elnök, ő leteszi
a korelnöki tisztet. Belefáradt.
Ez esetben aztán Janicsáry Sándor
fogja felváltani, aki után viszont Nákó Kálmánra vár a Ház vezetése.
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hogy az országgyülési szabadelvü párt iránt rendithetetlen bizalommal viseltetik. Midőn ezt Nagyméltóságod tudomására hozni szerencsés vagyok,
egyuttal kérem, hogy ezen szerény bizalmi nyilatkozatot a párt nevében szivesen fogadni kegyeskedjék. A turóczszentmártoni szabadelvü pártnak
1898. évi deczember 22-ikén tartott gyüléséből.
Beniczky Kálmán.
Selmeczbánya, deczember 23.
A selmeczbányai szabadelvü párt végrehajtóbizottsága üléséből elismerését nyilvánitja a sulyos
politikai helyzetben kitartással küzdő szabadelvü
pártnak. A jövö férfias küzdelemhez kitartást, sikert kiván. Stuller Gyula, pártelnök.
Resicza, deczember 23.
A resiczai járás szabadelvü pártjának ma
tartott népes gyülése egyhangulag rendithetetlen bizalmának adott kifejezést az egész kormány és a
szabadelvü párt irányában, amelyeknek hazafias
müködéséhez teljes
ragaszkodással viseltetik;
egyuttal rendithetetlen bizalmának adott kifejezést
Szerb Györgynek, a kerület képviselőjének hazafias
magatartásáért, melylyel teljesen egyetért.

Kolozsvár bizalma.

Szombat, deczember 24.
vedélyek következtében már hónapok óta tornyosuló veszélyeket, amelyek már az alkotmányt
magát fenyegetik. £ szomoru időben egyedüli reménye és bizalma a képviselőház eltagadhatatlan
többségében, a szabadelvü partban és az abból alakult kormányban van. Hogy e reménységében nem fog
csalódni, annak egyik biztositékát méltóságodnak
legujabb hazafias és higgadt, az államférfim mély
belátását tanusitó és az igazság meggyőző erejével
ható beszédében látjuk, mert az igaz ügy nem
veszhet el, ha olyan férfiak védik, mint méltóságod. Amidőn tehát törhetetlen szeretetünket, tántorithatatlan bizodalmunkat nyilvánítjuk méltóságod
irányában, lelkesülten kiáltjuk : Csak kitartás ! A
nemzet többsége önökkel van.
Üdvözlő táviratot intéztek még Groisz Gusztáv
képviselőhöz és az országos szabadelvü párthoz
is. Azután Csiky Viktor hatásos zárószavával a
gyülés véget ért.

Az uj javaslatok.
Lukács László pénzügyminiszter két kiegyezési javaslatot terjesztett ma a Ház elé.
Az egyik az 1898 : I. és 1898 : XV. törvényczikk hatályát terjeszti ki félévre, a másik
pedig a kvótát határozza meg hat hónapra.
Az elsö javaslatot a Reichsrath elnapolása tette szükségessé, az a tény, hogy most
már formaszerint is lehetetlen a kiegyezési
javaslatoknak ujévig való elfogadása.
A második javaslat azt akarja elkerülni,
hogy a kvótát ujból a korona döntse el. Minthogy azonban Reichsrath nincs, ennélfogva e
javaslat még akkor se emelkedhetnék törvényerőre, ha nálunk lehetne szó arról, hogy a
javaslatokat a Ház letárgyalja. Igy tehát mégis
csak a király fog dönteni.
Minthogy pedig ez a kvóta-javaslat csak
hat hónapról intézkedik, ennélfogva előreláthatóan a k i r á l y
is c s a k h a t hónapra
fogja
meghatározni a
kvótát, persze a mai
nagysá-

A kolozsvári szabadelvü párt intéző nagybizottsága, mint nekünk táviratozzák, ma délután
gyülést tartott, amelyen Csiky Viktor pártelnök
nagy tetszéssel fogadott beszédben utalt a politikai
helyzetre, kifejtvén, hogy a jelen viszonyok közt a
párt bizalmából erősítést nyerhetnek küzdelmeikben a párthoz hü képviselők és a párt vezére.
Ezután Gajzágó Manó ügyvéd javasolta, hogy
(Képviselök a vidéken.)
. A karácsonyi szünetei számos képviselö arra a párt bizalmát és ragaszkodását fejezze ki báró
használja fel, hogy a kerületeiket felkeressék. Be- Bánffy Dezsö, Hegedüs Sándor és Groisz Gusztáv
számolót tartanak: Visontai Soma országgyülési képviselők és a szabadelvü párt iránt. A felolvasott
képviselő karácsony másodnapján Gyöngyösön. A üdvözlő iratokat nagy tetszéssel fogadták.
Báró Feilitzsch Arthur hosszabb beszédben g á b a n .
többi néppártiak közül Molnár János apát ma este
Komáromba, Mócsy Antal Kalocsára, Páder nagy hatás mellett ajánlotta az imént tett javaslat
A két javaslatnak ez a szövege :
Rezső Horpácsra, Kálmán Károly Sóskutra utaztak, elfogadását. Beszédében kimutatta, hogy a törTörvényjavaslat
vénytelen állapotot maga az obstrukczió teremti
hol valószinüleg beszédeket is fognak
az
1898.
évi
I.
és
XV. törvényczikkek némely intézés Tisza javaslata épen a törvénytelen állapot
kedései hatályának ideiglenes fentartásáról.
(Battonya példaadása.)
létrejöttét óhajtotta elkerülni. Feilitzsch nagyhatásu
Minthogy a magyar korona országai és ő
Egy kis csanádmegyei községé, Battonyáé beszéde után. a gyülés egyhangulag elfogadta a
az a kétes dicsőség, hogy már állást foglalt bizalmi javaslatot és a párt határozata gyanánt a felsége, többi királyságai és országai között uj
az a d ó n e m
fizetés
mellett. Battonya következő üdvözlő távirat intéztetett Bánffyhoz:
vám- és kereskedelmi szövetségnek kötése, továbbá
kissé korán iszik a medve bőiére, de mínt
az osztrák-magyar bank szabadalmainak meghoszAmily mélyen fájlaljuk és elitéljük ama
érdekes koradat, hadd álljon itt nevezetes
szabbitása,
valamint sz ezzel összefüggő ügyek
határozata, amelynek indítványozója, hir sze- féktelen hajszát, amely a magyar parlament
iránti
törvényjavaslatok
az 1898. évi I. törvényczikk
rint, Battonya egyik előkelősége: Verhovay kebelében immár hónapok óta dul és a tör3.
szakaszában
megállapitott
határidőn belül á
vényhozás
tekintélyének
aláásása
után
az
alGyula.
monarchia
mindkét
államának
országgyülései elé
kotmányos
lét
alapját
támadja
meg,
ép
oly
Battonya község képviselőtestülete mai napon adószedéssel megbizott közegeit utasitotta, osztatlan tisztelettel és elismeréssel szemléljük terjesztettek, de ott eddig el nem intézteitek, ezenazt az önfeláldozó küzdelmet, melyet Nagy- nel rendeltetik;
hogy az országgyülés által meg nem szavazott
méltóságod és a vezérleté alatt álló párt
1. szakasz. Az 1898. évi I. törvényczikk 1.
adók behajtásától t a r t ó z k o d j a n a k . A ho- a törvényes állapotok megmentése érdezott határozatot a jegyző harmadmagával meg- kében valóban
emberfölötti
erővel
foly- szakaszában megállapitott feltétel fentartása mellett
felebbezte.
1. az 1898. I. törvényczikk 1. szakaszának
tat és amelyet még sulyosabbá és nehezebbé
(A kormánypárt üdvözlése.) tesz azon körülmény, hogy a szabadelvü pártnak 1., 2. pontjában és a 3. pont első bekezdésében
Báró Podmaniczky Frigyeshez, mint az is akadtak olyan régi harczosai, kik bár az foglalt rendelkezések hatálya 1899. évi junius hó
országos szabadelvü párt elnökéhez a követ- ellenzék eljárását ép ugy mint mi, a leghatá- 30-áig változatlanul fentartatik.
rozottabban elitélik, félreállasukkal mégis ankező táviratok érkeztek:
2. Ugyancsak változatlanul fentartatik az
nak kárhozatos akczióját gyámolitják. Jól tud1899.
évi junius 30-áig az osztrák-magyar bankot
Kolozsvár, deczember 23.
juk, hogy Nagyméltóságod e küzdelemmel telcselekvőleg
illető, eredetileg 80 millió forintot tevő
Nagyméltóságu báró Podmaniczky Frigyes jes napokban is csak a hiven teljesitett hazaállamadósság
tárgyában az 1887. évi 27. törvényfiui
kötelesség
öntudatában
keresi
és
birja
megurnak, az országos szabadelvü párt elnökének
nyugvásának forrását, de a kolozsvári szabadelvü czikk alapján kötött egyezmények 1. és 2. czikke,
Budapesten.
párt intéző nagybizottsága önmaga iránt teljesit 3-ik czikkének végrehajtása pedig 6 hónappal elA kolozsvári szabadelvü párt az ellenzéki
kötelességet akkor, midőn legbensőbb érzüpártok indokolatlan szenvedélyessége által előidé- lete sugallatát követve, a mai napon összes halasztatik.
2. szakasz. Az 1898. I. törvényczik 1. szazett alkotmányválságot aggódó figyelemmel kíséri. tagjai jelenlétében tartott ülésében egyhanguEnnek közepette megnyugvással tekinti a szabadelvű lag és a legnagyobb lelkesedéssel elhatározta, kaszában megállapitott föltétel mellett az 1898. évi
pártnak kitartó küzdelmét és az alkotmányos hogy Nagyméltóságod irányában tántorithatatlan 15. törvényczikk 1. szakaszának rendelkezései a
állapotok megmentésére irányuló eddigi politikai bizalmának, ragaszkodásának és nagyrabecsü- törvényhozás további intézkedéseig változatlanul
maradnak.
.
magatartását, amelyet magunkévá teszünk és lésének, de egyuttal annak a reménységének
amelyhez tántorithatatlan hüséggel mi is csatlako- adjon kifejezést, hogy a parlamentárizmus
3. szakasz. Felhatalmaztatik a pénzügymizunk. Fogadja Nagyméltóságod és az országos sza- alaptörvényéinek megoltalmazása érdekében ki- niszter, hogy az osztrák-magyar bank szabadalmábadelvü párt törhetetlen bizalmunknak és tántorit- fejtett odaadó munkásságát, bár nehéz küzde- nak az 1. szakaszban foglalt meghosszabbitása
hatatlan ragaszkodásunknak nyilvánitását a további lem után, de feltétlen siker fogja koronázni. folytán szükséges egyezményt az osztrák-magyar
A kolozsvári szabadelvü párt intéző nagyküzdelemhez, amely az alkotmány és parlamentábankkal megköthesse.
rizmus megtámadott jogainak védelmét tüzte czé- bizottsága nevében
4. szakasz. A jelen törvény kihirdetése napdr.
Csiky
Viktor,
elnök.
lul. Kitartó erőt kivánunk.
ján, lép életbe. Az 1. szakaszban, foglalt rendelkeA
gyülés
ezután
lelkes
éljenzés
és
ovácziók
A kolozsvári szabadelvü párt intéző nagyközött elfogadta a Hegedüs Sándor képviselőhöz zések elvesztik hatályukat 1899. év január harbizottsága nevében dr. Csiky Viktor, pártelnök.
minczadika eiőtt is, ha a jegybankügyre és az
intézett következö üdvözlő táviratot:
Turócz-Szent-Márton, deczember 23.
A kolozsvári szabadelvü párt, amely a tör- azzal összefüggő kérdésekre, nemkülönben az 1.
A turóczmegyei szabadelvü párt a mai na- vényhozás müködését állandó figyelemmel kiséri, szakasz szerint szabályozott többi ügyre nézve —
pon tartott gyülésében határozatilag kimondotta, fokozódó aggodalommal nézi a fékevesztett szen- az utóbbiakat, illetőleg az 1867. év XIII. törvény-

Szombat, deczember 2 4 .
czikk értelmében és az abban meghatározott módon — a magyar korona országai és ő felsége
többi királyságai és országai között egyezmények
köttetnek és azok törvényerőre emelkednek.*
Az 1898. L törvényczikk 3. szakaszának
4., 5. és 6. bekezdésében foglalt intézkedések érvényüket a jelen törvény hatályának tartama alatt
is megtartják.
A jelen törvény végrehajtásával a miniszterium bizatik meg.

Indokolás
az 1898. évi L és XV. törvényczikkek némely intézkedései hatályának fentartásáról szőlő törvényjavaslathoz.

ORSZÁGOS HIRLAP
Horánszky leleplez.
(Az országgyülésből.)

A karácsonyi ünnepek előtt ma tartotta
utolsó ülését a tisztelt Ház. De azért nem
tulságosan ünnepi hangulat uralkodott.- Sőt
némi őszintességgel állitható, hogy a szokottnál is borongósabb, kellemetlenebb volt az. Az
ünnepek közelségét csak az árulta el, hogy a
képviselő urak feltünő csekély számban voltak
jelen, oly annyira, hogy az ülés elején a Ház
tanácskozó képességét is kétségbe vonták.
Magához az elnökválasztás felett megindult, mindenesetre roppant égető vitához ma
csak két szónok szólt hozzá. Ágoston József
a kormánypárt részéröl, Horánszky Nándor a
nemzeti párt részéről. Mig Ágoston dicséretes
rövidséggel arra szorítkozott, hogy Csáky Albinnal szemben annak egyik tévedését helyreigazítsa, Horánszky a tőle megszokott alaposságon is tultevő részletességgel indokolta,
miért harczol az ellenzék Bánffy ellen. Horánszky ma ugynevezett leleplezésekkel szolgált. Elmondta az annak idején létrejött megállapodások históriáját. Miután ezek kizárólag
az ő, és Apponyi és Bánffy titkát képezik,
Bánffy pedig ez idő szerint távol van a fővárostól, Horánszkynak ma igen kényelmes feladata
volt, mert állitásait senki sem czáfolta meg.
Duskált is ebben a kellemes helyzetben, a
hogy csak birt. Bánffynak még az olvasóköri
qualifikáczióját is megtagadta, ami bizonyára
szörnyü baj, mert hiszen tudvalevőleg a Nemzeti. Kaszinóban is haragszanak reá.

1898. deczember 31-én hatályát veszti az
1898. I. törvényczik, amely szerint a határvám-bevételek fölöslegei a közösügyi kiadásokra fordítandók s amely a vámszövetségre vonatkozó törvényeket ez év végeig érvényben tartotta. Hatályát
veszti az osztrák-magyar bankra s a nyolczvanmilliós adósságra vonatkozó intézkedés is. Hatályát veszti az 1898. XV. törvényczikk, amely által
a fogyasztási adó alá eső szeszfőzdékben egy-egy
termelési időszak alatt a kisebbik adótétel mellett
termelhető alkoholmennyiség, a czukorkiviteli jutalomnak és a czukoradó tételeinek fölemelését
tárgyazó törvényes határozmányok érvénye meghosszabbittatott. Ezért ez év végén ujabb rendezés szükséges.
Minthogy az 1898. I. törvényczikk által ideiglenesen rendezett ügyekre és a fogyasztási adókra
nézve megállapodás van az osztrák-magyar kormány közt, amely ez év áprilisában be is nyujtatott
a Házba javaslatok alakjában, amelyeket a bizottságok nálunk már letárgyaltak, Ausztriában pedig
a vámszövetségre és a bankprovizóriumra vonatkozót tárgyalták le, a többinek tárgyalása pedig
folyik ;
De Horánszky beszéde is elmult a Ház
minthogy továbbá a két kormány, megállapofelett. Utána még Polónyi Gézának egy interdásaihoz hiven, a javaslatok mindkét országban
pellácziója következett sorra — (in puncto
benyujtattak, azok alkotmányos tárgyalása folyik s
borhamisitás) és csak mindezek után jutott
csak az idő rövidsége az oka, hogy le nem tárgyalhatták, ezért a kormány a törvényhozásnál szóhoz a pénzügyminiszter, aki beterjesztette
javaslatba hozni kéri a mai status quo meghosz- a kiegyezési provizóriumot. Ennek kapcsán
persze rögtön " bizottsági vagy osztályvita" is
szabbitását ;
minthogy továbbá az ország közgazdasági megindult, egy kis házszabályvitával vegyest,
érdekei a mai állapot elvi alapjainak fentartását mindennek azonban az elnök jó kívánságai
javasolják:
vetettek véget, melyekkel a képviselőket vakáa kormány azt ajánlja, hogy a vám- és bank- czióra eresztette.
ügyre, valamint az ezzel összefüggő egyéb kérdéBoldog ünnepeket!
sekre, nemkülönben a szeszkontingensre, annak az
(A képviselőház ülése.)
egyes szeszfőzdék között leendő felosztására, véMadarász József korelnök az ülést . meggül a czukoradó tételeire és a kiviteli jutalomra
vonatkozó intézkedések hatálya a magyar törvény- nyitja.
(A Ház nem tanácskozás képes.)
hozás egyoldalu intézkedése által továbbra is fenIvánka Oszkár: A házszabályokhoz kérek szót.
tartassék a monarchia másik államábani való teljes
Madarász József elnök: A házszabályokhoz
megfelelő állapot s viszonosság mellett.
A vám- és bankügyre vonatkozó intézkedés csak a tanácskozás során lehet szólani. Tessék
1899. junius 30-ig, a fogyasztási adókéra vonat- előbb meghallgatni a jegyzőkönyvet és az elnöki
kozó pedig a törvényhozás további intézkedéseig bejelentéseket.
Ivánka Oszkár: A jegyzőkönyvhöz és a házszólnának. Mihelyt azonban a benyujtott javaslatok letárgyaltainak, azok a törvény daczára évköz- szabályokhoz kérek szót. Csak azt akarja konstaben is érvényre emelkednek. Hónapban azért kel- táltatni, hogy a Ház nem határozatképes.
Madarász József elnök: Negyvennél több
lett megállapitani ezt a javaslatot, mivel a tárgyalás alatt levö kiegyezési javaslatok száma nagy képviselö van jelen, s igy a Ház tanácskozásképes.
és fontos s időközben más államügyeket is el kell Most csak arról lehet szó. Kérem a jegyzőkönyvet
intézni. Az 1 8 9 8 : I. törvényczikk 3 . szakaszának meghallgatni.
Molnár Antal jegyző olvassa a mult ülés
4., 5. és 6. pontjainak hatálya szintén fentartandó
urra az esetre, h a a viszonosság Ausztriában jegyzőkönyvét.
Madarász József elnök: Van-e észrevétel a
megszünnék.
jegyzőkönyv ellen? Ha nincs, akkor hitelesítettnek
Törvényjavaslat
A közösöknek elismert állami ügyek költségeihez való jelentem. Bemutatom a kormányelnök átiratát,
hozzájárulás arányának ideiglenes megállapitásáról.
melyben tudatja a Házzal, hogy a király személye
1. szakasz. Az a z arany, amelyben a magyar körüli minisztérium ideiglenes vezetésétől felmenkorona országai és a birodalmi tanácsban képviselt tetett s miniszterré gróf Széchenyi Manót nevezték
királyságok és országok a közösöknek elismert ki. (Nagy zaj.)
Endrey Gyula: Utilaput adtak a miniszterelállami ügyek költségeihez eddig járultak, a z 1899.
nöknek!
'
év első hat hónapjának tartamára változatlanul
Madarász
József
elnök
egész
csomó
kérvényt
fentartatik.
mutat be, melyeket a Tisza-lex ellen nyujtottak
2. szakasz. Jelen törvény 1899. évi január
be. (Zajos éljenzés a bal- és szélsőbaloldalon.)
hónap 1. napján lép életbe. Feltéve, hogy a közös
Jelenti ezután, hogy Polónyi Géza sürgős interpelügyek költségeihez való hozzájárulás iránti jelen
lácziót jelentett be, melyet az ülés végén a szotörvénynek megfeleld határozatok a birodalmi takott időben fog meglenni.
nácsban képviselt királyságok é s országokban is
Ivánka Oszkár: Kéri a Ház határozatképestörvényerőre emeltetnek.
ségét konstatálni

Budapest, 1898. — 5. oldal.
Madarász József elnök elrendeli a jelenlevők
megszámlálását.
Lakatos Miklós és Perczel Béni jegyzők olvassák össze a jelenlevőket.
Madarász József elnök : A Ház határozatképes, mivel száznál több tag van jelen. Következik a napirend, az elnökválasztás vitája.
(Az elnök-választás.)
Ágoston József a kilépettekkel polemizált, azt
mondván, hogy őket a törvénytelen állapotok bekövetkezéseért épen ugy terheli, a felelősség, mint a
benmaradottakat, mert deczember hatodikán, mikor
kiléptek, már tudtak a Tisza-javaslatról. Nem járul
Kossuth javaslatához. (Élénk helyeslés jobbfelől.)
(Horánszky támadása.)
Horánszky Nándor azt fejtegeti, hogy közállapotunk baja nem spontántermészetü, régóta rakódik a kóranyag. Kezdődik attól, mikor Tisza
Kálmán, a balközép vezére, fölhasználva az állam
pénzügyeinek szomoru helyzetét, föladva elveit, a
hatalmat megkeritette. Első lépése volt az adók
fölemelése, a másik lépése a politikai élet integritásának megsértése. Jöttek azután a kiegyezési tárgyalások, melyek miatt ő a szabadelvü pártból
kilépett. Megkezdődött a személyek uralma az
elvek
helyeit.
A
személyek
uralma,
pedig
csak romlottságra vezethet. (Ugy van ! a baloldalon.) A kormány liferálja a főispánt, a főispán a
tisztviselőket, a tisztviselők a képviselőt, a képviselők a bizalmat.
Egy kadaver az ország, melyre minden
szélhámos ráteheti a "kezét. Itt az inkompatibilitás.
Honnan magyarázható meg az, hogy egy előkelő
szabadelvü párti férfiu, aki pártjának nagy szolgálatokat tett, abban a pillanatban, mikor az
összeférhetetlenségi darázsfészekbe
nyult, egyszerre elveszti tekintélyét és a párt vele szemben követi Rudnyánszky Bélát, akiről nem akar
beszélni, mert párttekintetek kötik. (Zajos tetszés.)
Honnan származik az, hogy amint gróf Csáky Albin
kilép, egyszerre
nekirugaszkodik
a
kormánypárti sajtó,
(Egy lelepzés.)
A választási visszaélések dolgában neki is
van elmondani valója. Gróf Apponyi 1895. karácsonyán czikket irt a békéről. A miniszterelnök
akkor a szólót lakásán felkereste, megkérdezvén,
mi annak a czikknek a czélja. A szóló nem adhatott erre választ és Apponyit levélben kereste
föl, aki czikkének intencziójául ezt mondta: Á
béke fejében a választások tisztasága dolgában
valami jót csináljunk! Bánffy később az ő lakásán
összejött Apponyival s akkor megegyeztek a kuriai
biráskodásról és a választási törvény revíziójáról
szóló törvényjavaslat benyújtásában. Gróf Apponyi
1896. január 16-án átadta a miniszterelnöknek a
javaslat-tervet, aki azt pár jelentéktelen módositással - — a czenzusra vonatkozólag — elfogadta. Igy került a Ház elé. — Ekkor a
miniszterelnök Széll Kálmán utján ezt üzente
n e k i : Nem gondolt a kiegyezésre, mely küszöbön
van, A kiegyezés eiőtt ily törvényt a választásokba
agitáczionális eszköznek nem bocsáthat és azt a
törvényjavaslatot minden eszközzel meg fogja akadályozni. (Viharos zaj, nagy mozgás, felkiáltások a
baloldalon):
. — Gazember! Szószegő ! Ki vele innen!
Bánffy meg is engedte bukni a főrendiházban a
javaslatot és ezek után a választásokon irtó háborut viselt a nemzeti párt ellen.
Justh Gyula : Ki kell az ilyen embert dobni!
Wittmann J á n o s : Le kell ütni 1
Horánszky Nándor: A miniszterelnöknek ettől
most legalább tartózkodnia kellett volna. (Zajos helyeslés a baloldalon és középen.) Ilyen eljárás után
minden klub kizárta volna kebléből. (Viharos tetszés a balon.)
Az elnök figyelmezteti a baloldalt, ne szóljanak közbe. Hallgassák meg ezt a beszédet, mely
arra van hivatva, hogy odakünn a nemzetet tájékoztassa. (Hosszas taps, tetszés, derültség a balés szélsőbaloldalon.)
Horánszky Nándor: Ezután még egyszer kért
Bánffy találkozót Apponyitól és a szólótól Apponyi

6. oldal. — Budapest 1898.
már nem ment el. (Derültség balról). Ő azonban
alárendelte egyéni véleményét a helyzetnek. Amit
akkor beszélt Bánffyval, az szintén érdekes, de
nem mondja itt el. {Felkiáltások: Kár !) A találkozás eredménye az 1898. I. törvényczikk volt, melynek körülményei és sorsa ismeretesek. Szólván a
választási . visszaélésekről, azt mondja, nem a
Dezseöffy-eset az, ami föllázitja az ellenzéket, hanem az a kormányzati rendszer, mely ebben megnyilatkozik. Bevallott vesztegetés és bevallott hatalmi erőszak. Ezzel szemben — mondja — mi
törekvéseinkkel egyszerüen meg akarjak szüntetni
Magyarországon a rémuralmat. (Lelkes éljenzés.)
Mi azt óhajtjuk, hogy Bánffy és az ő rendszere
bukjék. Önök azt kivánják, hogy az önzés bukjék
Bánffyért és az ő rendszereért.
Ivánka Oszkár: Akkor lesz ám szabad gazdálkodás !
Horánszky Nándor: Önökön áll, uraim, végzi
be a szavait, a segitség ! Mi rajta leszünk s az áldozat, amelyet önöktől ezért kérünk, a rendszernek
megváltoztatása, azon egyénnek eltávozásával együtt,
aki ezen rendszert képviseli és a történtek után
javíthatatlannak bizonyult be. . (Igaz ! Ugy van!)
Hogy a keresztülvitel milyen legyen, arról én nem
szólok. De igen is abban az erős meggyőződésben
élek, hogy helyreállhat Magyarország parlamenti
életének nyugalma, helyreállhat a törvényalkotásnak a lehetősége abban a pillanatban, mihelyt ugy
személyi, mint intézményre vonatkozó biztositékokat nyujt az iránt, hogy megszünik az a. rendszer,
melylyel szemben a mi küzdelmünk derék hada
ebbe a csatába belement. Meg akarjuk szüntetni a
rémuralmat, ki akarjuk irtani a komapcziót. (Nagy
zaj.) Erre az egyetlen gyakorlati lépés a rendszernek és a rendszer képviselőinek a bukása. (Zajos
éljenzés. A szónokot számosan üdvözlik.)
Elnök az ülést üz perczre felfüggeszti
(A szünet után.)
Az elnök javasolja, hogy az elnökválasztás
vitája a legközelebbi ülésre maradjon s most sor
kerüljön az interpelláczióra. (Helyeslés.)
Szemere Attila Horánszkyval szemben félreértett szavait igazítja helyre. Kijelenti, hogy a jus
statuendi kifejezést tévesen használta.
(Splényi báró ügye.)
Polónyi Géza a Splényi-féle itéletről interpellál. Splényit a főkapitány az Engel-féle borhamisitás dolgában követett eljárásáért kétszáz forintra
itélte. A szóló kimutatja, hogy arra a közhivatalnokra, aki hivatalos hatalmával visszaélve, valakit
a büntetés alól kivonni akar vagy a vizsgálatot
meghiusitja, három évi fegyházat szab a büntető
törvény. Be van bizonyitva, hogy az Engel-czég
bort hamisít, báró Splényi a vizsgálatot meghiusitotta és ezt nem lehetett kétszáz forintfal megbüntetni. Kétszáz forinttal menekül és az állam még penziót is ad neki! Ezt az itéletet
nyugodtan fogadni nem lehet. A vizsgálatot okvetetlenül el kell rendelni a kapitány ellen ujra és
pedig a közvádló utján. Interpelláczióját az igazságügyminiszterhez intézi. Kérdi, hajlandó-e az
igazságügyminiszter a közvádlót arra utasítani,
hogy a vádeljárást megindítsa?
Kiadják az interpellácziót az igazságügyminiszternek.
(Az uj provizórium.)
Lukács László pénzügyminiszter beterjeszti a
kvóta-bizottság jelentését s két törvényjavaslatot.
Az egyik az 1898. I. és XV. törvényczikkek némely rendelkezéseinek meghosszabbításáról szól,
a másik a közösügyek hozzájárulási arányának
megállapitásáról!
A jelenlés kinyomatását s a javaslatokat, a
bizottsághoz utasítani kéri (Beszéde alatt az ellenzék nagy zajt üt. Felkiáltások: — Hol a miniszterelnök? — Ez az adott szó? — U j a b b provizórium!)
Madarász József elnök nagy zajban hirdeti
ki a határozatot, hogy a javaslatokat a bizottsághoz utasitja a Ház!
Hentaller Lajos: Olvassák fel a javaslatot!
Bartha Miklós : Lássuk, mi van benne !
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Szombat, deczember 21.

Pichler Győző a házszabályokhoz kér szót.
A Dreyfus-pör reviziója.
Kérdi a minisztertől, hogy a bizottsághoz való
Páris, deczember 23.
utasitást miért mellőzte.
A "Petite Republique "-ben Jaurés föntartja
Lukács László pénzügyminiszter kijelenti, hogy
csak az osztályok mellőzését s a javaslatoknak á azt az állítását, hogy a titkos iratcsomóban Vilmos császárnak egy levele van, amelyről ő be tudja
bizottsághoz való utasítását kérte.
bizonyitani, hogy hamisítvány. Jaurés követeli, hogy
Polónyi Géza: Akkor helyes !
Hentaller Lajos: A pénzügyminiszter vonja a semmitőszék erre nézve hallgassa ki Hanoteaux
vissza javaslatát. A Ház nincs megalakulva. Ezt volt külügyminisztert és fölszólítja Monod-t, hogy
mondta három nap elött Bánffy. Meg nem alakult leplezzen le mindent, amit tud. Ehhez hozzáteszi
Jaurés, hogy Monod tegnapelőtt levelet irt neki,
Ház pedig érdemleges határozatot nem hozhat.
Gajári Ödön: Elfogadja Hentaller inditvá- amelyben ez a mondat fordul elő :
nyát. Ez okoskodásból aztán tessék levonni a
"Hahoteaux 1896. május hónapjában
konzekvencziákat; akkor érdemleges tanácskozást
X.-nek és nekem azt mondta : Önök ismerik azokat az utálatraméltó eszközösem vezethet a korelnök.
ket,
amelyekkel Mercier élt, hogy DreyMadarász József elnök az ellenzék zajos
fus bünösségét bebizonyitsa, ami talán nem
éljenzése közölt jelenti ki, hogy a Ház 1896-ban
ás egyéb, mint egy borzalmas regény."
megalakult. (Felkiáltások balról: Akkor Bánffynak
Jaurés kijelenti, hogy az X-szel jelölt szenincs igaza ! (Nagy zaj.)
mély,
egy
kiváló jelentőségü férfiu, akit Monod a
Polónyi Géza szintén azt vitatja, hogy a
levélben
megnevez.
Ház megalakult már 1896-ban.
Páris, deczember 23.
Gajári Ödön szólásra emelkedik. (FelkiáltáA "Journal" tudni véli, hogy Dupuy misok : Nem lehet! Két óra elmult ! Nem hallniszterelnök, Lebret igazságügyminiszter és
gatjuk meg!)
Madarász József elnök : Csak szavai értel- Freycinet hadügyminiszter a tegnapi tanácsmét igazítja helyre.
kozás során t e l j e s e n
megegyeztek
Gajári Ödön rövid felszólalása után
a t i t k o s i r a t c s o m ó k n a k a semvaló
közlésére
Madarász József elnök boldog ünnepeket ki- m i t ö s z é k k e l
ván a képviselőknek s az ülést bezárja.
n é z v e , miután Mornard ügyvéd Dreyfusné
föltétlen titoktartásáért kezességet vállalt.

KÜLFÖLD.

Botrány a szobranjeban. Viharos ülése
volt a bolgár szobranjenak az Orient vasutak
bérbevételéről szóló javaslat tárgyalása alatt.
Az ellenzék a bérbevétel ellen foglalt állást
és Velicskov, volt miniszter, névszerinti szavazást is kért. Mikor a szavazást kérő ivet az
exminiszter átnyujtotta Jankulov házelnöknek, az dühösen földhöz vágta a papirost.
Óriási lárma közt özönlött erre az ellenzék az
elnöki emelvény felé. Legelöl Velicskov rohant, aki a tribünre ugrott és a r c z u l köpte
az
elnököt!
A különbözö
pártok képviselői közt dulakodás támadt, amit
az elnök arra használt fel, hogy kézfelnyujtással megszavaztatta a kérdést.
A ház többsége elfogadta az előterjesztett törvényjavaslatát, jelentette ki aztán az
elnök.
Az ellenzék erre kivonult a teremből,
Jankulov elnök pedig nyugodtan, mintha misem történt volna, a konverzio hitelügyről
szoló javaslatot tüzte ki tárgyalásra és felszólitotta a képviselöket, szóljanak a tárgyhoz.
Szavai elenyésztek a még folyton felhangzó
zsivajban és a képviselők nem értették meg.
Nem is szólhatott hát hozzá senki. Erre kijelentette, hogy a Ház egyhangulag elfogadta az
elébe terjesztett javaslatot.

Toulouse, deczember 28.
Tegnap este itt nyilvános gyülés volt,
amely alatt az antiszemiták abban a pillanatban* mikor Pressensé fölszólalt, a terembe
rontottak. Az erre támadt zavarban néhány
ember megsérült. Végre a rendőrség kiürítette
a termet. A gyülés után utczai tüntetés volt
és sok zsidó üzlet kirakatait beverték. Másrészt
a revizió hivei is tüntettek és lelkes ovácziókban részesitették Preesensét és a gyülés más
szónokait. Néhány embert letartóztattak.
Páris, deczember 23.. Gróf Montholon,
berni franczia követ azt táviratozta a "Temps"nek, hogy. a "Soir"-nak az a hire, hogy Ő
brüsseli követ korában jelentést tett Dreyfusnak egy német katonatiszttel való állitólagos
összejöveteleiről, merő koholmány.
Brüssel, deczember 23.
A "Petit"Bleu" szerint legközelebb röpirat jelenik meg a Dreyfus-ügyről. A szerző
azt bizonyitja benne, hogy a bordereau egyedüli szerzője Esterházy, akinek nem volt a
vezérkarban egyetlen büntársa sem. Esterházy
minden iratot, melyet, felhasznált, egyenesen
a katonai nyomdából kapta, ahonnan egy ügynök hozta el hozzá abban a hiszemben, hogy
ezzel nem követ el semmiféle rosszat.

A zsidókérdés a parisi kamarában

Páris, deczember 23.
A
kamara
mai
ülésén
az algíri zsidóTartanak tőle, hogy ezen eljárás miatt
üldözések megbeszélésé alkalmat szolgáltatott
nagy demonstrácziók lesznek. Ezeket megelőaz antiszemitáknak és a filoszemitáknak, hogy
zendő, a rendőrség számos Radoszlavistát elfo- a zsidókérdést hosszában-széltében megvigott, sokaknak pedig megtiltotta, hogy laká- tassák.
Drummont erősen támadta a zsidóságot,
sukból eltávozzanak.
Ezeket a jeleneteket a szobranje bizo- amelynek szerinte legnagyobb hibája az, hogy
nyára magyar barátságból csinálja. Mi hálásak nem képes azokkal a népekkel asszimilálódni,
amelyeknek körében lakik.
is lehetünk érté.
...
Utána Rouanet szocziálista védelmébe
vette a zsidókat. Algirban. — ugymond —
Zavargások Bulgáriában. Megirtuk már
modellt akarnak csinálni a Párisban mega napokban, hogy Szófiában az utóbbi időben indítandó zsidóüldözésekhez, (tetszés a balcsaknem mindennap, vannak többé-kevésbbé oldalon).
komoly zavargások. Most már nem csak a főDrummont állítását, hogy a zsidók nem
városban, hanem az ország többi, részeiben is akarnak asszimilálódni, megczáfolja az á tény,
lázong a lakosság, ' ami a. kormányt erélyes hogy (a jobb oldalra mutatva) ime ött a zsirendszabályok alkalmazására késztette. A tün- dók Francziaország arisztokratáival vannak
összevegyülve, akik pedig a régi Francziatetőket annyira üldözik a hatóságok, hogy ország virága voltak. (Tetszés a baloldalon.
nagyon sokan átmenekülnek Szerbiába. Ma is Lárma jobbról.) Mindig megvolt az is, hogy a
számtalan szökevény bolgár érkezett Kraguje- nagy urak összeálltak a zsidókkal, hogy az ő
révükön pénzt szerezhessenek. Szónok emléváczra és Nisbe.
keztet arra, hogy a viruló Dél-Francziaország
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annak idején, amikor a zsidóságot onnan kiüzték, egészen elszegényedett.
Szemére vetik a zsidóknak — ugymond
— hogy a pénzpiaczot kizsákmányolják. Hát
Lesseps és Bontoux zsidók voltak? (Lárma a
jobboldalon.)
Millevoye: Ha Bontoux-t emliti, fájdalmat okoz Loew elnöknek.
Rouanet: Nem, nem neki. hanem azoknak a jobboldalon levő uraknak fáj Bontoux
emlegetése, akik vele együtt ültek az Union
Generale-ban. Ezek a derék katholikusok a
római politikát védték a francziával szemben.
Hát nem furcsa az. hogy a zsidó kapitalistákat akarják üldözni, és Algirban a szegény házalókat, fíakkerosokat és ujságkihordókat ütik-verik. A kormány oly sokáig türi ezeket a gyalázatosságokat, hogy valószinüleg
késő lesz már, amikor végre meg fogja magát gondolni.
Amidőn Rouanet bevégezte beszédét, a
karzatról egy fiatal ember előre hajolva, hangosan igy szól:
— Egész Algir nevében tiltakozom e
beszéd ellen.
Deshanel elnök a fiatal embert (egy algíri ujságirót) emiatt eltávolíttatta a teremből.
Firmin Foure helyteleniti az uj algíri
praefektus kinevezését és azt mondja, hogy
Algirban az antiszemitizmus a zsidók uzsoráskodásának következménye.
Dupuy miniszterelnök azzal okolja meg
Regis volt polgármester elmozdítását, hogy
nem tudta biztositani a rend fentartását. Azután dicséri az uj praefektust, majd azt
mondja, hogy az antiszemitizmus nem doktrína, hanem szekta (Helyeslés.) A zsidóknak, mondja a miniszterelnök, vannak
hibáik, de arra nincs ok, hogy proskribálják őket. A legutóbb tett intézkedések
javitani fognak az algíri állapotokon. A miniszterelnök konstatálja, hogy az algíri képviselők
semmiféle inditványt nem tettek. Elítéli az
Algirban elkövetett kegyetlenségeket és igy
végzi beszédét: "Legyünk jók és erősek az
algíri benszülöttekkel szemben. Appellálunk
Algir lakosságának emberségére és bízunk
benne, hogy ezt az országot erőssé és boldoggá fogjuk tenni." (Élénk helyeslés.)
A kamara erre egyhangulag elhatározza,
hogy a miniszterelnök beszédét Algirban falragaszokon kihirdetteti és 406 szavazattal 10
ellenében olyan határozati javaslatot fogad el,
amelyben kimondja, hogy a kormány kijelentéseit helyesli és bizik benne, hogy a kormány
Algirban tiszteletet szerez a lelkiismereti szabadságnak és biztositja a tulajdon szentségét.
A gyülést erre berekesztik.

TÁVIRATOK.
A bécsi katonai tanácskozás.
Bécs, deczember 23. A Hofburgban ma
befejezték a király elnöklésével tartott katonai
tanácskozásokat.
Megbékült képviselök.
Prága, deczember 23. A csehországi német képviselök, akik a cseh tartománygyülés
legutóbbi ülésszakáról távolmaradtak, mert a
csehek németellenes feliratot intéztek a császárhoz, ujra vissza akarnak menni a tartománygyülésbe. A német-cseh képviselők e hónap 27-én fognak ez ügyben végleg dönteni.
Az olasz hadsereg uj puskája,
Róma, deczember 23. A hadügyminiszter
tudatja, hogy immár az egész hadsereg el van
látva az uj szerkezetü puskával s hogy a
régi Veteli-puskát a népfölkelőknek tartják fönn.
Karácsony a Vatikánban.
Róma, deczember 23. A pápa ma délben
nyolez bíborost és számos püspököt és prelátust
fogadott, akik ez alkalommal Parocdá biboros utján karácsonyi szerencsekivánataikat adták át. A
pápa válaszában megemlékezett az 1898. ér szomoru eseményeiről és nagyon helyeselte, hogy
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Európa szövetkezik a rombolás vágyának megfékezésére, ezt azonban mindaddig el nem érhetik,
amig a népek lelkiismeretében és az államok szervezetében nem az istenfélelem lesz az egész
morál alapja. Az egyháznak Olaszországban valo
helyzetéről azt mondta a pápa, hogy az ujév
előjelei kevésbbé kedvezőek és most már nem
érik be azzal, hogy a pápát olyan helyzetbe
juttatták, amely méltóságával és jogaival ellenkezik, hanem most már gyülöletes gyanusitással
illetik azt a sajtót is, amely- szabad szellemben
védi a vallást és morált. A klérust ujabb szigoru
rendszabályokkal fenyegetik, jóllehet nagyon tárol
áll mindenféle forradalmi tervektől és bünnek
minősitik engedelmességét a szentszék iránt, a
melynek jogait a klérus a maga felfogása szerint
képviseli. A klérust azonban, amely tudja kötelességeit, sem a hizelgések, sem a fenyegetések nem
fogják megtántoritani és szilárdsága visszhangot
fog kelteni a laikusok ama sok körében, amelyekben a pápaság iránt való szeretet mély gyökereket vert. A klérus és a laikus világ együttmüködése biztositani fogja az uj nemzedék üdvét.
A pápa igen hangosan beszélt és kitünő
szinben volt.

Budapest, 1898. — 7. oldal.
Osztrák munkások nyomora,
Bécs, deczember 23. A "Pol. Corr "-nak
jelentik Washingtonból: Az aucklandi osztrákmagyar konzul az uj-seelandi miniszterelnökkel beszélgetve, elpanaszolta, hogy 3—400
osztrák polgár, aki Uj-Seelandba jött gummiásónak, nagy inségben van. A kivándorlók
nem törődtek a hatóságok figyelmeztetésével,
hanem a hajós-társaság ügynökeinek rábeszélésére hallgattak. A miniszterelnök kijelentette,
hogy a kormány azért nem felelös, mert a
kivándorlók a maguk felelősségére jöttek ki.
Azóta a helyzet még rosszabbodot, mert még
körülbelül száz osztrák alattvaló vándorolt ld.

A szerb alkotmány jubileuma.
Belgrád, deczember 23. A skupstina mai
ülésén Gyorgyevics miniszterelnök lendületes beszédben méltatta fontosságát és jelentőségét azoknak a határozatoknak, amelyeket a skupstina
negyven évvel ezelött szent András napján hozott,
amidőn Obrenovics Milost ujra visszahívta. — A
skupstina elhatározta, hogy ennek az eseménynek
negyvenedik évfordulóját ünnepélyesen megüli. —
Holnap Nisben Te deum lesz, amelyet udvari estély
követ. — A skupstina az évforduló napján nem
tart ülést.
Az orosz tisztek fizetésjavitása.
Az anarchisták ellen.
Pétervár, deczember 23. A "Ruszkij Invalid"
Róma,
deczember
23. A lapok közlése szeközli, hogy az összes tényleges tisztek fizetésének
rint
az
anarchista-értekezlet
tagjai becsületszavukra
az 1899. év közepétől való fölemelésére tizenegyfogadták, hogy a hozott határozatokról semmit sem
millió rubelt forditanak, még pedig ennek az öszfognak nyilvánosságra hozni. Csak annyi szivárszegnek hatszázalékát az ezredparancsnokoktól fölgott ki, hogy a főjegyzőkönyv kétféle intézkedéfelé, a többit az alsóbb rendü tisztek javára.
sekről szól és pedig uj rendőri intézkedésekről,
amelyek
nemzetközi jellegüek s különleges orszáA tengernagyok exodusa Krétából,
gos
rendszabályokról,
amelyekre nézve az egyes
Róma, deczember 23. A Stefáni-ügynöktörvényhozásoknak szabad kezük van. A lapok
ségnek jelentik Szudából mai kelettel: Bet- hozzáteszik, hogy a tanácskozás befejeztével az értolo tengernagy e hó 26-án utazik el Krétá- tekezlet müködésére vonatkozó összes jegyzőkönyból: A legközelebbi napokban elutazik a fran- veket elégették.,.
czia és az orosz tengernagy is. A "Castelfidardo" olasz hajó, továbbá egy-egy angol,
orosz és franczia hajó még itt marad.
Az ujév közeledvén, az "Országos
Egy német konzul sérelme.
Hirlap" bizalommal fordul előfizetőihez,
Köln, deczember 23. A "Kölnische Zeitung" kik eddig is a magyar zsurnalisztika törtudósitója jelenti Konstantinápolyból: A bagdadi
ténetében szinte páratlan módon kakatholikus egyesült khaldeus székesegyház feljerolták fel, utal eddigi pályafutására és
lentése alkalmából Kaljyatt khaldeus patriarcha a
konzuli karhoz meghivót küldött, amelyben közli, azon szilárdságra, melylyel e nehéz
hogy a franczia alkonzul számára trónszerü emel- időkben is, mikor a gondviselés á
nehezedik Magyarországra,
vényen imazsámolylyal ellátott külön helyet, mig balkezével
a többi konzulok számára rendes ülőhelyeket tar- meg birta őrizni függetlenségét a megtanak fenn. Ennek következtében Richarz német szilajodott pártélet hullámai közt s bizva
konzul a meghivást visszautasította és az ünnepé- a szabadelvü irányzatban, az egyedüli
komoly és az országra hasznos politilyen nem vett részt.
kában elitélte és kárhoztatta mindazt,
Katonák a hóban.
ami annak ártalmára lehet.
Cettinje, deczember 23. Egész MonteAz "Országos Hirlap" még a féktenegrót hó boritja. A közlekedés megakadt A
len
piszkolódások
hercze-hurczájában is
Lára völgyében a vihar meglepett néhány száz
megőrizte,
amit
igért:
a nemes, müvelt
katonát, akik Yaszojevicziből Podgoriczába
mentek uj fegyverért. A meglépett katonák hangot. Ez a magatartása a garanczia,
nagyon szorult helyzetben vannak. Segitsé- hogy független lesz ezentul is, tárgyilagükre menni lehetetlen. Két nap óta semmi gos kritikusa a kormánynak és a párhir sem jött felőlük.
toknak.
Nincs semmi kétségünk abban, hogy
Harcz a Filippini-szigeteken.
• Madrid, deczember 23. A hadügyminisz- akik megösmertek olvasóink közül, azok
ter táviratot kapott Iloilóból, amely több velünk maradnak, ennélfogva minden toösszeütközésről ad hirt, amelyekben számos vábbi frázis nélkül ajánljuk lapunkat a
közeledő uj évre is.
fölkelő elesett vagy megsebesült.

A közönséghez.

A Nicaragua-csatorna.
New-York, deczember 23. A "New-York Herald" washingtoni tudósitója jelenti, hogy P a u n c e f o t a angol nagykövet instrukcziókat kapott vagy
fog kapni néhány nap mulva arról, hogy a Clayton-Buhrer-szerződés felbontása; mint a Nicaraguacsatorna semlegességét biztositó szerződés előkészitése tárgyában tárgyalásokat kezdjen.
Hatvan millió hadi czélokra.
Páris, deczember 23. A szenátus egyhangulag hozzájárult a hadsereg felszerelésének tökéletesítésére a kamara tegnapi ülésén
megszavazott hatvan millió franknyi hitelről
szóló törvényjavaslathoz.

Január 1-ére uj elöfizetést nyitunk
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Kérjük azokat a vidéki előfizetőinket, kiknek
előfizetése deczember végével lejár, hogy a megújításról
idejekorán
gondoskodni
sziveskedjenek, nehogy a lap pontos szétküldése fennakadjon.
Most belépő előfizetőinknek is meg küldjük
közvetlen karácsony után a
mely gazdag tartalmával és művészi kiállításával
értékes meglepetésül fog szolgálni.

8. oldal. — Budapest. 1898.
A Katánghy-Naptár szétküídését a |Ö¥Ö hét elején
kezdjük meg, ugy hogy 32 deczsmber végeig mind«i előfizetőnk birtokában lesz. Kérünk mindenkit,
aki a Katánghy-Naptár birtokába jutni kiván, hogy
=
Idejekorán fizesssn elő az -Országos Hirlap -ra.
Mutatványszámokat készségesen küldünk nindftzoknak, kik ez iránt hozzánk fordulnak.
*
Egyben értesítjük a tisztelt hölgyközönségst,
hogy az .Országos Hirlap^-nak ezentul divatlapja
Is lesz, mely
1
ERANCZIA DIVATLAP
czimen jelenik meg havonkint kétszer.
Szolgálatot vélünk tenni lapunk hölgyközönségének azzal, hogy az e l k é p z e l h e t ő l e g o l c s ó b b áron olyan divatujság megszerzését
tesszük nekik lehetővé, amely minden magyar nyelven eddigelé megjelent hasonló lapot felülmúl. A
..Franczia Divatlap" a n ő i - é s g y e r m e k d l v a t minden ágazatát a legkisebb részletekig menő
gondossággal öleli fel és a legpompásabb, Párisban készült szines képekben mutatja be mindazt,
amit a jó izlés és oíegánczia a divat terén produkál. A „.Franczia Divatlapéhoz minden hónapban
egy eredeti nagyságu, legutolsó
divatu szabásmintát csatolunk,
ami olyan ujitás, mely kétségtelenül a hölgyközőnség legnagyobb megelégedésével fog találkozni,
mert ez áítal hölgyeinket esetleg nagy gondtól é s
munkától kíméljük meg.
A „Franczia Divatlapé-öt W o h l J a n k a
kedvelt írónőnk 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* előfizetési ára kizáró'
tag az „Országos Hirlap" előfizetőinek:
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másfél óráig vesztegeltek a nyilt pályán
Más baja sem neki, sem a többi utasoknak
nem esett.
— Két vaskoronarend. A hivatalos mai száma
két kitüntetésről hoz birt. A király ugyanis Légrády Károly országgyülési képviselőnek es a budapesti kereskedelmi es iparkamara alelnökének a
közgazdaság és különösen az ipar terén szerzett
érdemei elismeréseül, báró Malcomes Jeromos földmivelésügyi miniszteriumi osztálytanácsosnak pedig
a közszolgálat és közgazdaság terén szerzett érdemei elismeréseül a harmadosztályu vaskorjonarendet dijmentesen adományozta.
— Thun grófné haldoklik. Thun grófné,
az osztrák miniszterelnök feleségének állapota
annyira rosszabbra fordult, hogy tegnap este
már táviratoztak a pápának, hogy küldje á
betegnek apostoli áldását, A pápa még az
éjszaka folyamán táviratban elküldte az áldást
a bécsi nuncziatura által, mely rögtön át is
adta a betegnek. A bécsi előkelő világ nagy
részvéttel látja a grófné halálának közeledését. Ma délelőtt Lajos Viktor főherczeg személyesen is tudakozódott a beteg hogyléte
felöL Éjszaka érkezett jelentés szerint a
grófné ereje egyre fogy s még az éjjel beáll
okvetlen az agónia. Ma este Bécsbe érkezett
a betegnek két bátyja.
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;
— Épen ugy núnl én. Ez tesz olyan jókedvűvé.
;
— Igazán . . .? Aztán nem is jut eszébe
sohasem, hogy milyen szépek voltak azok a harczias napok ? Beszédet tartottunk a kávéházakban
és izgattuk a tömeget a zsidók ellen.
— Ném, a harczok hiányát igazán nem
érzem. Jobban szeretem a nyugalmat.
;
— Ez hiba. Nagy hiba. Sok ennyi nyugalom. Megrozsdásodunk. Talán már el is felejtette
a zsidó-marseillaiset ? . . .
— Éz igaz. Mintha már elfelejtettem volna.
— Lám. Már kezd elálraosodni a gyülölete
is. Én magam sem tudom, hol töltsem estéimet.
-Egyszer sem kiálthattam, hogy „le a zsidókkal !"
— Nem is volna már értelme.
[
— Elmondjam véleményemet? Nem vagyunk már igazi antiszemiták! Igazán elpirulok
ettöl a szótól!
— Elég szomoru, hogy nincsenek már zsidók Algirban. De mit is lehetne tenni?
— Csak egy mód van: V i s s z a
kell
hozatni a zsidókat!
— A vezérkarból — a koldusok házába. Egy
néhai vezérkari főhadnagy csodálatos pályafutásáról ad birt debreczeni tudósitónk. Potorszky Sándor vezérkari főhadnagy a hetvenes években Lahner
ezredes segédtisztje volt Debreczenben. Sokoldalu müveltsége, szeretetreméltó modora és rokonszenves megjelenése nagy és előkelő baráti kört
biztositott neki. És épen ez okozta vesztét. Mert a
kényeztetés önhitté tette, ami később excentricitásba csapott át. Egy átpezsgőzött éjszaka után
izgatott szóváltásközben fegyvert fogott az ezredesére. Az ezredes humánus ember volt, megszerette
is a főhadnagyot, hát nem csinált kázust az esetből. Később a főhadnagy viselkedésével lehetetlenné telte magát Debreczenben és ott is hagyta
á várost. S iihéj huszonhárom év "multán, ki'tudja
milyen viszontagságos élet után Potorszky Sándor,
'mínt teljeseri elzüllött ember kérvényt nyujtott bé
á városi tanácshoz azzal az alázatos kéressél,
hogy őt, a hajdani vezérkari főhadnagyot vegyék
föl a szegények menedékházába. A tanács —mint
debreczeni levelezőnk irja — teljesitette ezt a kérelmet és Potorszkyt beosztották a i szegények menedékházába — vizhordónak.
.

— Alboran. Főherczegi szerzőtől jelent meg
a karácsonyi könyvpiaczon Ausztriában egy érdé
kes könyv. Lajos Salvator főherczeg uta, aki tudományos kutatásai révén szerzett már magának
Egy évre
3 forint,
irodalmi nevet is. A földrajz az, melylyel a tudó
Fél évre
1 frt 5O kr.,
mányszomjas főherczeg különösen foglalkozik. LegNegyed évre
75 kr.
ujabb müve is, mely „Alboran" czimmel jelent
A kiadohivatal.
meg a könyvpiaczon, szintén geográfiával foglalkozik. Alboran egy kis szigete a Földközi-tengernek, melylyel eddig még nem igen foglalkoztak a
földrajzok. Jelentősége kevés a szigetnek, csak
Lapunk mai száma 20 oldaL
épen világítótornya nevezetes. Alborannak mindössze is tizenegy lakosa van. Két toronyőr és a
— Elmaradt kihallgatás. A pénzűgpamiszter családja. Háztartásuk mindössze is néhány csirke
deczember 26-án hétfön, a karácsonyi ünnepekre és egy kutyám Szarvasmarha nem él meg a kopár,
•aló tekintettel nem ad kihallgatást.
sziklás szigeten. A toronyőrök már nyolcz óv óta
— Uj miniszteri tanácsosok. A Mraíalos lap vannak a szigeten. Maguk folyamodtak állásaikért.
mai" száma közti, hogy a király a Mdnúvélésügyi Teljesen el vannak zárva a világtól, csak havonta
miniszter előterjesztésére Lestyámszky Sándor osz- kétszer köt ki hajó a szigeten, élelmiszereket és
tálytanácsost miniszteri tanácsossá és dr. Gedeon vizet rakva ki a partra. A talaj ugyanis teljesen
Mihály osztálytanácsosi czimmel felruházott mi- alkalmatlan kútfúrásra. És mégis szeretik a szige1
niszteri titkárt osztálytanácsossá kinevezte. Dobo- tet lakói, hol csöndben, nyugalomban tölthetik
— Egy néni és egy orosz * generális. Egy
kay Lajos osztálytanácsos és országos borászati napjaikat. Hozzájárul még ehhez, hogy a kíima is berlini hölgy, akit orvosai a délvidékre küldtek
kormánybiztosnak pedig a miniszteri tanácsosi csőr fölötte kedvező. A kis sziget világítótornya hajó- .meggyógyulni, nemrégiben Prágába érkezett. Nem
zási szempontokból rendkivül fontos, de meg is is folytathatta utját, mert -betegsége rosszabbra
met és jelleget dijmentesen adományozta.
felel feladatának, mert a környéken már husz év
— Horvát Boldizsár szobra. Horvát óta nem volt hajótörés. Számos kedves dolgot jegyez fordult ugy, hbgy kénytelen volt körházba menni,
^hol néhány nap mulva még is halt. A kórház
Boldizsárnak, Magyarország egf kori igazságügyigazgatósága a halálhírt táviratilag tudatta a berminiszterének szobrot akar emelni szülővárosa, fel Alboranról Lajos főherczeg legujabb müvé.
Szombathely. A nagybizottság, mely- erre a
— Az „igazi" antiszemita. Capus, a párisi lini rokonokkal, akiktől az a válasz érkezett, hogy
czélra alakult, lelkes fölhívást intéz az ország .Figaro* éles tollu krónikása, az algíri zsidó-ellenes a néni holttestét szállítsák Berlinbe. Amikor a koközönségéhez a szoborra való adakozást kérve. tüntetéseket teszi nevetségessé a következő dialó- porsó a német birodalmi városoa megérkezett, a
A pénzeket, akik a költségekhez hozzájárulni gussal, melyet a franczia kamara mai ülése kiváló-' gyászoló rokonok sürü könyek között bontották
akarnok, 1899, január 15-ig küldjék be a szofel, de megdöbbérivevették észre, hogy a nagybor-bizottságnak, amelynek elnöke Ében Gyula, képen aktuálissá t e s z :
néni helyett egy orosz generális holttesté fekszik
E l s ő a n t i s z e m i t a : Csodás eredményi
Szombathely város polgármestere.
a koporsóban; Erre a következő sürgöny váltás keVégre szabadon lélegzik fel Algir. Megszabadult a
— Karácsonyi Istentiszteletek. A Mátyásletkezett:
zsidóktól.
templomban karácsony elsö napján délelőtt tiz
1. Berlinből Prágába : „Halott nagynéni nincs
M á s o d i k a n t i s z e m i t a : Kemény dolórakor ünnepi zenés mise l e s z ; ezen a misén
itt, hanem orosz tábornok. Hol a nagynéni?"
Vavrinecz Mór karácsonyi pásztormiséjét és .Vt- gunk is volt, mig ezt elértük,
" . 2. Prágáhól Berh^e • B Eá a halott nagynéni
— Bizony, ha elgondoljuk, mennyi gyüleke- nincs ott, akkor Pétervárpn van.*
derunt omnes* graduáiéját, oJTertóriumra pedig
Hűmmel János karácsonyi énekét adja elö az zés, tüntetés, verekedés és harcz esett, mig ehy*
', 3. Berlinből Pétervárra; „Mit csináljunk az
"'"'"'.".
ének- és zenekar. Ünnep másodnapján délelőtt nyire jutottunk . . . !
orosz tábornokicai és hoí a nagynéni ?
tiz órakor megismétlik ezt a zenés misét. — A
— Az eredmény nem is késett. Milyen csönde~ 4; Pétervárról Berlinbe: „Az orosz generábazilikában vasárnap délelőtt tiz órakor ünnepi sek most az utczáink. A zsidók boltjai be vannak list csendben temessék eL A halott nagynénit a
nágymise lesz, amely eiőtt Lollok Lénárd prépost- zárva, vagy pedig keresztények a - tulajdonosaik. legnagyobb katonai parádéval fogjuk itt eltemetni,"
plébános szentbeszédet tart. Karácsony második Azelőtt Lévynek hivták a szatócsot ott; a sarkon.
. ~ Tell ruha. Az erzsébetvárosi közjótékonynapján ugyanezzel- a • sorrenddel- tartják meg az Most Dupont a neve. Magunk közt szólva, ez is
sági egyesület az idén á kerület községi elemi
ünnepi nagymisét.- . . . . .
- '
csak akasztófavirág, hanem ezt nem szabad han^
iskolákból ezerötven szegény tanulót látott el
— A miniszterelnök: vasuti kalandja. gosan mondani. Algir a jólét és virágzás kü- meleg téli ruházattal Ma délután volt a (eh
.
E:T - r ;
Báró Bánfry Dezsö miniszterelnököt egy Ms szöbén áU.
ruházasi ünnep a nyár-utczai elemei iskola tornakellemetlenség érte az elmult éjjel. A minisz— És ez nekünk köszönhető; Hősies napoki is termében, ahol a* megajándékozott * gyermekeken
terelnök ugyanis Bécsbe utazott, hogy jelen voltak ám azok!.
kivül . nagy közönség gyült össze.
Az ünnepélyt
legyen az ö felsége személye körüli uj minisz— Munkánk .alapos is volt. Merem állitani, Zboray Béla iskolaszéki elnök nyitotta meg, aki
ter eskületételénél. A vonat az uton valahol*
egy erős kanyarulatnál kettészakadt: az elsö hogy egész Algirban egyetlenegy zsidó sincs már. bejelentette, hogy az erzsébetvárosi közjótékonyrésze szépen továbbment, mintha semmi sem Solt olyan Be, aki hasonlítana a zsidókhoz. . . sági egyesület az idén négyezernégyszáz forintot
történt vqlp.a, a Mtramaradt kocsik ellenben,
— Tényleg, már egy év óta nem láttam gyűjtött, össze szegény iskolásgyermekek felruháamelyek egyikében a nümszterelnök ült, íó egyet sem.
. '
„ . ' , ' . . i zására. Ezután a gyermekek kőzül egy fio ea
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egy leányka mondott köszönetet a jótevőknek.
Eszláry Sándor kerületi elöljáró köszönetet mondott a föváros közönsége nevében az egyesületnek.
Az ünnepet a gyermekek hálaéneke fejezte be.
A józsefvárosi
közjótékonysági
egyesület
tegnap délután kétszázötven gyereket ruházott föl.
A mult héten is nagy sereg apróság kapott itt
ruhát, de sem akkor, sem most nem volt felruházási ünnepély, köszönő beszédet sem mondottak az
elnöknek, sőt alkalmi hálaéneket sem zengedeztek.
Egy néni volt ott, aki mindenkinek átadta a csizmácskát, nadrágot, felöltőt, sapkát és a néni egyiknek sem adott illemórát, egyet sem figyelmeztetett
arra, hogy ezért a kegyességért milyen mély
hálával
tartoznak az adakózóknak. Mindegyik
ment, amint felöltözött. Az egyik sirt, a másik
kaczagott
és
valamennyi
mintha
nagyon
boldog lett volna. A józsefvárosi jótékony egyesületnek különben egész állandó ruhatára van. Itt
felnőttek is kapnak ruhát, az elöljáró utalványa
alapján. Egy szegény jogászira tegnapelőtt néhány
forint segitségért fordult az elöljáróhoz. Nagyon
fogyatékos tuba volt rajta, didergett akkor i s , , mi
kor az elöljáró elé vezették. Egy negyedóra mulva
tetőtől talpig jól felöltözve távozott az előljárósági
palotából, amelyben az egyesület ruhatára is vanpénzt is kapott, sőt utalványt is az egyesület népkonyhájának diákasztalához.
— Munka nélkül. Igy karácsonytájban, mikor az idő kemény hidegre válik, öt-hatezer ember
marad a fővárosban munka és kenyér nélkül.
Ezek a szánalmas alakok, akiknek nagyrésze hajléktalan is, á legrettenetesebb nyomoruságban
töltik el a telet, h a csak lopni nem mennek. A
szocziálista pártvezetőség szemet vetett ezekre az
elszánt emberekre. Nem segiti öket az agitáczionális czélokra megnyíló pártkasszából, dehogy!
Csupán gyülésre hivja össze az éhes tábort egy
vig-utczai vendéglőbe. A gyülés tárgya a munkanélküliség okának megvitatása lesz és szervezkedés. Hogy mire szervezkednek? Azt most még
nem lehet t u d n i Azt megígérte a pártvezetőség a
munkásoknak, hogy „legjobb szónoka", Bokányi
Dezső fog beszélni, ebédet azonban nem szándékozik nekik adni.
— Egy plébános, aki nem temet. Lőcséről
irják lapunknak: Nagy visszatetszést kelt városunkban a következő e s e t : Deczember 19-én meghalt
itt Macsuga Sebestyén törvényszéki hivatalnok. Az
elhunyt két évvel ezelőtt katholikus létére egy
református nőt vett el. Macsuga meg akarta áldatni a
frigykötést, de a katholikus plébános reverzálist
kért töle és máskép nem akarta megesketni. Erre
a házasulók nem tudták magukat rászánni és megelégedtek a polgári házassággal. A katholikus plébános most arra hivatkozva, hogy az elhunyt h á zassága nem volt egyházilag megáldva, megtagadta,
a temetést. Ilyen körülmények közt az özvegynek
nem maradt egyéb hátra, mint az evangelikus
paphoz fordulni, aki a kérést teljesitette is. A temetésre kiküldött segédlelkész a szertartást a
halottas házban és á temető bejáratánál elvégezte;
a bucsuztatót pedig a lőcsei dalegylet meghaló
énekkel a temetőben tartotta.
— Egy berlini játékbarlang. Tudositónk távirati jelentése, alapján rövidesen megemlékeztünk a
napokban arról a játékbarlangról, melyet a berlini
rendőrség leleplezett. A legelökelöbb körökhöz tartozó férfiak és főleg katonatisztek keresték fel
gyakran a játékbarlangot, mely, mint utólag kiderült, kizárólag azért alakult, hogy nehány ügyes
kezü hamisjátékosnak alkalma legyen a vendégeit
ikifosztogatni. A berlini rendiőrség, mely különös
figyelemmel szokta kisérni az ilyen bűnbarlangokat, nagy ideig nem tudott ennek a gyülekezetnek
nyomára jönni. Egy szálloda elrejtett helyiségeiben
folyt éjjelenkint a baccarat-játék. A helyiségekhez
vezető ajtót egy óriási tükörlap födte, mely azonban csak beavatottak számára nyilt meg. A bejárat mellett pénztár állott, melynél
mindenki tiz
márkát fizetet le. Ezért aztán pezsgők, borok,
szivarok állottak rendelkezésére, tetszésszerinti
minőségben és mennyiségben. B a a begyült öszszegből nem jutott ki a vendéglős számlája, a
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bank fizette a hiányt. Különösen olyankor voltak
élénkek a helyiségek, ha hire terjedt, hogy "idegen" lesz estére a barlangban. A berlini rendőrség
most még erősen titkolózik és nem igen árulja el,
hogy kik vannak kompromittálva a dologban. Véletlenül kiderült, hogy a bankadók preparált kártyákkal játszottak. Egy játékos ugyanis talált egy
játszma
baccarat-kártyát a bankárhoz közel
álló asztalon és végiglapozva öket, • észrevette,
hogy ugy
vannak
összerakva,
hogy
csakis a bankadó nyerhet. Nem szólt, senkinek felfedezéséről, hanem várt. Mikor aztán észrevette, hogy a bankadó elvette a kártyákat és osztott, közölte megfigyelését társaival, kik szintén
gyanutlanul jártak fel a kártyabarlangba. Másnap
följelentették a dolgot a rendőrségnek, amely most
a "bankár" ellen külön is folytat vizsgálatot.
— Elmaradó munkásgyülések. Bokányi Dezső
és Pfeifer Sándor ismert munkásvezérek bejelentették a főkapitányságnál, hogy a magyarországi
szocziáldemokrata-párt tagjai deczember huszonötödikén, huszonhatodikán és huszonhetedikén a
vig-utcza tizenhatodik számu házban levö vendéglő-helyiségben kongresszust akarnak tartani a
következő napirenddel:
1. A pártvezetőség jelentése. 2. A szervezkedés és a sajtó. 3. Az általános választói jog. 4. A
inunkásvédő törvény. 5. A pártvezetőség megválasztása. 6. Magyarország gazdasági önállósága és
politikai függetlensége. 7. A magyarországi munkásosztály mozgásszabadsága. 8. Esetleges inditványok.
Másodsorban bejelentették, hogy a magyarországi mezei munkások és kisgazdák is ugyanezen helyiségben deczember 28-án és 29-én akarnak kongresszust tartani. Ez utóbbinak napirendje
a következő volna:
1. Szervezkedés és a sajtó. 2. Az 1898. évi
II. törvényczikk (mezei munkástörvény). 3. Az öntudatos mezei munkásság; követelése. 4. A földmivelők és a szocziáldemokráczia, a) az általános
választói jog ; b) munkásvédő törvény ; c) országos tizenegyes-bizottság megválasztása.
A főkapitány a gyülések bejelentését nem
vette tudomásul és azok megtartását nem engedte
meg. Ezt a határozatát azzal indokolja, hogy mivel
a tervezett gyüléseket ugyanazokra a napokra és
ugyanazzal á napirenddel már előzőleg Czeglédre
is bejelentették, de ott a bejelentést köztekintetekből tudomásul nem vették, a két kongresszusnak a fővárosban való bejelentését államrendőri
szempontból és a czeglédi hatósági határozat tekintélyének sérelme nélkül szintén nem veheti tudomásul. Ezt annál kevésbbé, teheti, mivel a bejelentök ismételt felszólitásra sem nyujtottak biztositékot arra, hogy a két népgyülés által a közrend
és közcsend nem lesz veszélyeztetve. De kijelentette a főkapitány, hbgy ba ezt a biztositékot megkapja, nem zárkózik el az elől, hogy a két kongresszust egy későbbi határidőre kitüzve tudomásul vegye.
— Elégetett börök. Az ujpesti Mauthnerczegnek nemrégiben ötven állatbőrt küldtek Bombayból. Bombay tudvalevőleg egyik legveszedelmesebb fészke a pestisnek s az állatbőrök különösen
alkalmasak a borzasztó ragály terjesztésére. A
közegészségügyi hatóság ezért jónak látta az áruk
kiadását megtagadni és általában szigoru intézkedéseket tenni arra nézve, hogy a szállitmány a
pestis rémét valahogy ujra föl ne idézhesse. A
bőröket ma Ivánka Pál, a váczi járás főszolgabirája, a rákospalotai előljáróság kőzbenjöttével és
rendőri fedezett mellett á pályaudvaron elégettette.
— Rablótámadás. Vakmerő rablótámadás történt tegnap este a fővárosban. Az áldozat Bajsánszky Szilárd gépész, akit támadói a földre tepertek, agyba-főbe verték, aztán elszedték óráját,
pénzét és télikabátját. Bajsánszky még az este
megjelent a főkapitányságon, ahol az esetet igy
beszélte e l : Kevéssel esti hét óra után Ujpestről a
föváros felé tartott a villamos vasut Lehel-utczai
vágánya mentén. Amint az Ördög-árokhoz ért, hirtelen egy alacsony termetü, husz-huszonegyévesnek látszó, szőke bajuszu fiatal ember termett
elötte. Amennyire a sötétségben kivehette, világos
rövid kabát, szürke, alul bő nadrág és fekete puha
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kalap volt rajta. A fiatal ember szó nélkül megragadta Bajsánszky télikabátját és le akarta róla huzni.
Bajánszky nem ijedt meg, hanem rárivalt
támadójára :
— Mit akar ?
— Hallgasson, mert szájon ütöm ! — felelt
vissza a rabló, mire még két fiatal ember rohant
Bajsánszkyra. A rablók ekkor botjaikkal többször
fej beverték, majd a földre teperték és mig ketten
lefogták, a harmadik elvette töle kettősfedelü ezüst
remontoir-óráját és háróm-rekeszes sárga bőrtárczáját. A tárczában több mint tiz forint készpénz és néhány zálogczédula volt. A rendőrség
jegyzőkönyvbe vette Bajsánszky panaszát és nyomban széleskörü nitézkedéseket tett a vakmerő utonállók kézrékeritésére.
— Lovagias Ugy a parlamentben. A képviselöházban ma egy folyamatban levő lovagias-ügy
alkalmat adott egy másik lovagias-ügy keletkezésére. Fáy István ugyanis valami megjegyzést tett
arra, hogy Kenedi Géza az irói karzaton vigan
f o r g a t j a
a p 1 a j b á s z t, holott a
Kubik Bélával való megmérkőzésére — karja használhatatlanságára való tekintettel — időhaladékot
adtak neki. Ebből szóváltás keletkezett. Molnár
Béla, Kenedi volt segédje és Fáy István közt.
A dolog vége az lett, hogy elküldték egymáshoz a
segédeiket, akik egyrészről Szentiványi Árpád és
Ivánka Oszkár, másrészről Gajári Ödön és gróf
Tisza István.
— Az abruzzól herczeg hazatérése. Luigi
Amadeo abruzzói herczeg Pétervárról hazautaztában tegnap este folytatta utját Romába.. Á fiatal
herczeg, ki ifjusága daczára világhirre tett szert,
fia Amadeus egykori spanyol királynak és unokaöcscse Humbert olasz királynak. 1873. január 29-én
szüktett Madridban, tehát éppen két héttel elöbb
mielőtt édesatyja a spanyol trónról lemondott.
Gyermekkorát Olaszországban töltötte, ahol tengerészeti akadémiát végzett, mely után mint
hadnagy az olasz tengerhadnál szolgált. Luigi
herczeg
tizenhétéves korában
körülutazta a
világot és pedig nem csupa hiu kedvtelésből,
hanem kitartó komoly tanulmányozást folytatva,
melynek eredményei a tudósok és tudományos
intézetek elismerését vivták ki. A turisták szintén jól ismerik a rokonszenves herczeget, ő volt az, aki Alaskában a még eddig
senki által meg nem mászott borzasztó meredek
Mount St. Elias hegyóriást megmászta, mely Északamerika legmagasabb hegycsucsa és 4563 méter
magasságot ért el. E nevezetes utján szerzett érdekes és tudományos megfigyeléseit közre is bocsatolta. Legutóbb Szibériában tartózkodott, hogy
magát a hideghez szoktassa, miután északsarki
expedicziót tervez. Luigi herczeg Rómában találkozni fog két idősebb testvérével: az aostai herczeggel és a turini herczeggel, az olaszok e kedvenczévelj kinek párbaja az orleansi herczeggel
még élénk emlékezetben van.
• — Baleset egy gyárban. László Gyula tizenkilenczéves lakatos segéd a magyar államvasutaknak a kőbányai uton levö gépgyárában több társával, egy kazánkocsit tolatott ki. E közben kabátjánál fogva valahogy megakadt és a földre bukott.
A kocsi az. ajtófélfához szoritotta s a szerencsétlen
fiatalemberen életveszélyes sérüléseket ejtett. Most
a Rókus-kórházban ápolják.
— Ö s s z e ü t k ö z é s a villamossal. Ma reggel a
kerepesi-ut és Klauzál-utcza sarkán a 446. számu
villamos kocsi összeütközött Cséry Lajos
kihordóvállalatának egyik füszerszállitó kocsijával. Az
összeütközés következtében a villamos egyik ablaka betört s az azon keresztülhatoló kocsirud
Recza István kalauzt arczán megsebesitette. A
villamos kocsi viszont egyik ló lábát sebesitette
meg. A rendőrség vizsgálatot inditott annak kideritése végett, hogy a balesetért kit terhel a
felelősség.
— A Dunába tett. Dikics Jakab, a "Paul"
nevü uszályhajó kormányosa ma délben a Hungária-szálló előtt saját vigyázatlanságából a hajóról a Dunába esett. Egy ideig küzdött a habokkal
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de a hideg vizben tagjai megdermedtek és csakhamar elmerült. Utána eveztek, ki is fogták, de a
szerencsétlen ekkor már halott volt
— Hirtelen halál. Tattler Jozefa selmeczbányai ötvennyolczéves szakácsné ma délután két
óra után az Andrássy-ut nyolczvanharmadik
számu házában, ahol egy barátnőjét látogatta
meg, hirtelen összeesett és meghalt. Orvosi vélemény szerint szívszélhüdés érte. Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe szállitották.
— Elmaradó bal. Az építőiparosok segélyegylete kegyeletét ő felsége Erzsébet királyné
iránt ugy rója le, hogy minden esztendőben megtartott bálját az idei farsangban mellőzi, és csak
a nemzeti gyász után rendez tánczestélyt
— Villamos elgázolás. Kerkula András pázmándi születésü huszonöt éves postakocsis ma
délután négy órakor csaknem életével fizette meg
vigyázatlanságát. A villamos elgázolta és összetört tagokkal, életveszélyes sérülésekkel vitték a
Rókus-kórházba, ahol most élet és halál között
lebeg. A baleset a következőképen történt: Kerkula több társával lovat vezetett a csömöri-uton az
arena-ut és verseny-utcza sarkán levö postaépület
felé, miközben a gyalogjáró és a villamos vasuti
sinek között haladt. A csömöri-ut 75. számu háza
előtt föl akart ülni a lóra és mikor már félig a
nyeregben volt, lova hirtelen a sinekre lépett.
Ebben a pillanatban robogott a város felé a 836.
számu villamos; Farkas Mór kocsivezeltő teljes
erejével fékezett, de a kocsit már nem tudta idejében megállitani. A villamos a lovat feldöntötte,
a postakocsist pedig vagy öt lépésnyire dobta a
kövezetre. Kerkula a fején olyan sérüléseket szenvedett, hogy az orvosok nem biznak az életbenmaradásában.
= A csuzos és köszvényes betegek ne mulaszszák el a kitünő Johnsen-kenöcsöt használni.
mert ez még oly betegeknél is,kik évek óta szenvednek,
pár nap alatt tökéletes gyógyulást idéz elö. Kizárólag
Zoltán Béla, udvari szállitó gyógytárában kapható,
üvegenkint 1 forintért, Budapest, V., Széchenyi-tér és
Nagykorona-utcza sarkán.
= Megkezdödőtt a korcsolyázási idény. Olvasóink figyelmébe ajánljuk Schottola Ernő VI. kerület
Andrássy-ut 2. (Fonciére-palota) alatta dus raktárát
"Jaekson-Hains", "Balifax", Rokomczy "Columbus"
jegyű és egyéb uj és elegáns karcsolyákban. Ugyanott
korcsolyák javítása és nikkelezése jutányosam eszközöltetik. Árjegyzék bérmentve.
Napirend.
Kaptár: Szombat, deczember 24. — Római katholikus : Ádám, Éva. — Protestáns: Ádám, Éva. — Görög-orosz (deczember 12.) Szpiridion. — Zsidó : Tebeth
l l . Sabbath Vajigasch. — Kap kél: reggel 7 óra 32
perczkor, nyugszik: délután 3 óra 55 perckor. — Hold
kél: délután 1 óra 13 perczkor, nyugszik: reggel 4
óra 13 perczkor.
A miniszterek nem fogadnak.
Angol iparmüvészeti tárgyak: kiállitása- az
iparmüvészeti muzeumban, nyitva d. e. 9—l-ig és d.
u. 5—8. Megtekintése dijtalan.
Az iparmüvészeti társalat karácsonyi kiállitása nyitva délelött 9—l-ig és délután 5—8-ig.
• Téli tárlat az uj mücsarnokban, nyitva délelött 9-től. délután 4 óráig. Belépti dij 50 krajczár.
A Nemzeti Szalón karácsonyi kiállitása,
(Ferencziek tere 9.) nyitva délelött 9 órától este 9 óráig.
Belépti dij 20 krajczár.
. Modern metszetek kiállitása, az országos
képtárban (Akadémia, II. emelet) nyitva d. e. 9—l-ig.
Megtekintése dijtalan.
Nemzeti muzeum régiségtára nvitva délelött
9—l-ig. Többi tárai, köztük a néprajzi osztály is
(csillag-utcza 15. sz.) 50 krajczár belépődij mellett
tekinthetők meg.
Kereskedelmi muzeum a városligeti iparcsarnokban nyitva d. e. 9-töl d. u. 2-ig.
Országos képtár azAkadémiában,nyitva 9 órától
délután 1 óráig.
Technologiai iparmuzeum zárva.
Az uj országház kupolacsarnoka, megtekinthető 10—l-ig 50 krajczár belépő dij mellett.
Deák-mauzoleum a kerepesi-uti temetőből
nyitva este 5 óráig.
Szabadalmil e v é l t á r(Erzsébet-körut19.) nyitva
délelőtt 9-l-ig.
A magyar királyi központi statisztikai hivatal nyilvános könytára és térképgyüjteménye (II. kerület, Oszlop-utcza) nyitva hétköznapokon délelőtt 10—1
óráig.
Akadémiai könyvtár nyitva d. u. 3—8 óráig.
Egyetemi könyvtár nyitva délelött 9—12-ig és
délután 3—8-ig.
Muzeumi könyvtár nyitva 9—1 óráig.
Az egyetemi füvészkert (üllői-ut) nyitva reggel
8-tól este 5-ig.
Természetrajzi gyüjtemények muzeuma
nyitva 10—12-ig. {Muzeum-körut 4.)
Rovargyüjtemény a nemzett muzeumban
nyitva 9—l-ig.
A "Hodoló diszfelvonulás". Eisenhurt Ferencz
óriási körképe Városliget,
Andrássy-ut végén, látható
reggel9-tőleste 1/25 óráig. Belépő dij 50 kr. Gyermekjegy 30 krajczár.

ORSZÁGOS HIRLAP
Egy élvezetes este.

Szombat, deczember 24.
mezőnyökön járó lélekkel a szebb-szebb magyar
dalokat.
Éjfél után hármat ütött az óra, mikor a társaság megvált a kedves helyről, hálálkodva azért
az élvezetért, melyet Lánczy Leó nyujtott neki.
Egy oáz volt ez az estély, ebben a ködös,
gyalázatos politikai és társadalmi életben, s elgondoltuk, vajjon a magyar közélet kimagasló alakjainak és hirneves embereinknek nem-e az volna
egyik legszebb föladatuk, hogy megnyissák termeiket a valódi müvészet előtt. Más országokban ez
még szokás; csak nálunk, ebben a demokratikus
országban állnak még a társadalmi válaszfalak.
Persze nem csoda, hogy ez igy van nálunk, ahol
még a népképviselet termében is azt halljuk, hogy
ott csak a kiváltságoltak Ülhetnek joggal.

Nem a szó magyaros értelmében adom e
czimet annak a fényes estélynek, melyről röviden
kivánok megemlékezni s amely a napokban Lánczy
Leó barátomnak Nagy János-utczai palotájában
folyt le, ahol bár lukullusi módon volt gondoskodva
étekfii és italról, még sem annyira az eszemiszom, mint az a lelki gyönyör volt élvezetes,
melyről a finom lelkü házigazda pazar módon
gondoskodott.
A gyönyörü palota maga megérdemli, hogy
aki szerét teheti, megnézze. A társalgószobában
müdarabokat s valóságos mükincseket látunk;
képek, bronz-, elefántcsont-, márvány-, ezüst-, aranyszobrok, gobelinek; firenzei szekrények, becsesebbnél becsesebb szőnyegelv kinai, japán szöBessenyei Ferencz.
vetek kedves bakondben vannak elhelyezve; a
klasszikus kornak emlékei, bronzmaradványok,
fegyverek, mind mestermüvek hivják föl figyelmünSZINHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
ket és bámulatunkat. A terem óriási ablakai az
* Operaház. A „Házi tücsök", Goldmark
üvegfestészetnek remekei és a nagy szárnyas operája ebben az idényben ma került szinre
mahagoni ajtó és ablakszárnyak honi iparosainkat először. A czimszerep uj kézben volt; Payer
dicsérik.
Margit próbálkozott meg vele. Éneke ritmikában
A szalon fehér alapu, gazdag, talán egy nőt- és frazirozásban kissé elmosódik, de előadása
len embernél tulgazdag aranyozással is. A falakon másrészről behizelgő és hangulatos. Üde lénye is
vörös vastag selyem betétek, mig a közökben Lotz illuziót kelt, és ha okosan föl tudja használni
mesternek remekebbnél remekebb freskói kötik le azokat az utasitásokat, amelyeket Káldy Gyulától
figyelmünket; a butordarabok ugyszolván mind mü- kaphat (aki azelőtt mestere volt és mint az énekremekek s a kényelemnek non plus ultrái. Remek hang alapos ismerője a régi megszentelt olasz
mütárgyak, mesteri órák vannak a legkiválóbb iz- tradicziókat őrzi), énektudása is fejlődhetik. A
lésre valló ügyességgel elhelyezve s az ébenfa Bö- mai szinpadi társaságból Ábrányiné végtelenül
sendorfer szintén nincs ellentétben a terem ragyogó finom Dotja emelkedett ki. Pewny Irén müvészpompájával.
értelmének is köszönhetett az előadás egy-egy
A tekeasztal és pipázóterem pedig valósá- zeneileg becses mozzanatot. Az élesebb hangjaival
gos netovábbja a férfias izlésnek. A terem zöld azonban vegye föl komolyan a harczot; Kellemetfalakkal és félig zöld föleppel kedves megnyugvó len hatásukat egy jól opplikált énekmodorral bizohelyéül szolgál a kifáradt szemnek. Kényelmes nyára enyhítheti. Becknek viszont rajta kell lennie,
pamlagok, angol zsölyék kinálják a pihenőt. A fa- hogy erőteljes baritonjából finomabb és lágyabb
lakon hollandi, belga, magyar mesterek képei van- hatásokat csaljon ki, — hisz a szorgalmán sohasem
nak, mig az egyik oldalon a háziurnak arczképe mulik. Arányi tenorja kellemesen lopódzik a fülbe;
azt a nagy és érzelmes akczentust azonban, amelyfügg Balló mestertől.
Ezekben a termekben mulatott az a társa- lyel a szerelmes tengerészt énekli, mindenesetre
ság, melyet Lánczy meghivott; ott láttuk Matleko- mérsékelje. Hegedüs mulattatta a közönséget, Kerm.
g.
vics Sándort, gróf Keglevich Istvánt, báró Rad- ner jó izléssel dirigált.
vánszky Bélát, gróf Pejachevicset, gróf Teleky Sán* Ifjabb Strauss János operetteje. Strauss
dort, Bezerédj Viktort, Hevessy Ödönt, hatvani Jánosnak, a keringőkirálynak unokaöcscse, ugy
Deutsch Károlyt, dr. Farkas Lászlót, Ujházy Edét, látszik, abban a meggyőződésben van, hogy a zenedr. Ágai Adolfot, Singer Zsigmondot, Hubay Jenö költői képességek a nagybácsikról is átöröklődnek.
hegedümüvészt, Popper gordonkaművészt és Grün- É meggyőződésének lett ő az áldozatja. "Macska
feld Alfréd zongoramüvészt, dr. Lánczy Gyulát, és Egér" czimen szövegkönyvet iratott Gross FerSusster bázeli bankárt stb.
dinanddal és Leon Viktorral, aztán megzenésítetté,
Majd felnyílt az ebédlő, mely remek fabur- sőt a Theater an der Wienben elö is adatta. Ma
kolatával szintén müvészi becsü alkotása honi ipa- volt a bemutatója. Zenéje— mint bécsi tudósitónk
rosainknak. A világítást a gazdag fafaragványu fő- telefonozza — sem különös eredetiséget, sem küleprfől tizenhét villamos lámpa szolgáltatja opál lönös egyéniséget nem árul el, Strauss mester,
szinü üvegeken át, a legkellemesebb megvilágítást úgy hirlik, maga sincs elragadtatva öcscse tehetsényujtva.
gétől A libretto, amely Sribe "Asszonyháboru"-ja
A gazdag asztalról semmit sem szólok, ha- után készült, tetszett, a zene azonban nem csinált
nem arról emlékszem meg, ami a fekete kávé hatást.
után történt.
* Odysseus. A "ravaszeszü"
Grünfeld odaült a Bösendorferhez s egy gyö- nehezen sikerül a trójai várba becsempésznie ismenyörü, sajátszerzeményü románczát játszotta el retes falovát, mert csak félórai késedelem után
azzal a müvészettel, mely neki mindenfelé babért kezdhette meg ma bolyongásait. A budai zenehozott. Óriási taps jutalmazta a kitünő müvész akadémia, adta elő ma este a Vigadóban félnyolcz
előadását Majd Popper vette elő gordonkáját s egy; óra helyeit nyolczkor Bruchnak "Odysseus" czimü
saját szerzeményét játszotta el Grünfeld, müvészi drámái költeményét, amely több szólóra, énekkisérete mellett. Popper kezében és nyirettyüje alatt karra és zenekarra van irva. A mükedvelő zenezokogott, majd kaczagott a hur s később Hubay kar derekasan oldotta meg föladatát, az énekkar
Jenö tanár vette elő hegedűjét és Bachnak egy és a magánénekesek ellenben jóval gyengébben
áriáját adta elő bensőségteljesen, ritka müvészettel. töltötték be szerepeiket. Odysseus kalandos bolyonA társaság elbájolva, tapssal és éljenzéssel hono- gásait a "szirének" odafenn a pódiumon, kedves
rálta a müvész előadását.
mamáik pedig a földszinten egy kissé hangosan
Aztán a müvészek legkedvesebb alakja; kommentálták.
Grünfeld átadta magát a társaság érzelmeinek és
* Utazás a kodex körül. Ez a czime Duval
zongorázott bámulatosan széditő módon. A magyar és Hennequin uj bohózatának, amelyet tegnapelőtt
zene talán soha senkinek a keze alól nem került mutattak be a párisi Variétés-ben. A darab azt a
ki még zongorán magyarosabb előadásban, mint tételt bizonyitja, hogy az ember rendszerint akkor
az övé alól. Tombolt a hangzavar, mint a vihar, szeret bele a feleségébe, amikor már elvált tőle.
mínt a képviselőházi obstrukcziós lárma, majd Vérdisson ügyvéd is megszereti a volt feleségét,
pácsirtacsicsergéssel egyesitette a szépnek és fen- Lucienne-t, aki ekkor már másnak a neje. Kedvese
ségesnek eszméjét.
lesz régi hitestársának, sőt meg is szökteti VerA társaság tombolt és a mester ki nem fá- disson nagynéniéhez menekülnek, aki őket még
radta játszotta tovább, ragyogó szemekkel, müvészi mindig házasoknak tartja. Késöbb odajő valahogy
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a második férj is, amiből természetesen csupa vi- sebb a másiknál. Ennek a gyönyörü, könyvnek az
dám, bohókás jelenet fejlődik. A közönség az uj- ára 2 forint 50 krajczár. A másik ifjusági könyv
donságot igen barátságosan fogadta.
czime "Tengeren innen, tengeren t u l " s ebben Ne• A téli tárlat A képzőmüvészeti társulat menczky Kálmán mesél a serdülő ifjuságnak. .Taazokra való tekintettel, akik nappal nem nézhetik nulságos mesék ezek, a nép friss nyelvén és tetmeg a kiállitást, elhatározta, hogy a tárlatot ezen- szetős illusztrácziókkal diszitve. Az Athenaeum ezt
tul vasárnap délután öt órától esti nyolcz óráig is gyönyörüen állitotta ki. Ára 3 forint.
villamos világítás mellett is nyitva tartja a rendes
* Golgotha. Gara József ötven kis verset
belépti dij mellett. A tárlat vasárnap délután egy adott ki ez alatt a czim alatt. Csinos kötet. Egy
órától négy óráig az ingyenes közönség számára forint az ára.
: A honvédség fejlődésének története. Szirvan nyitva; négy órától öt óráig zárra lesz.
may Sándor honvédőrnagytól terjedelmes, csinos
kiállitásu illusztrált kötet jelent meg a karácsonyi
könyvpiaczon a honvédség keletkezéséről, napjain: A Petőfi-társaság uj tagjai. A Petőfi-tárkig való fejlődéséről. Harmincz év története ez,
saság ma délután öt órakor tartotta az Akadémia
világos, könnyen áttekinthető előadásban. A kötet
földszinti kistermében tagválasztó közgyülését Ez
ismerteti a honvédségen kivül a koronaőrség és
alkalommal három tagsági helyet töltöttek hé,
a csendőrség szervezetét és fejlődését is. Katona
melyekre tiz tagajánlás érkezett. Ajánlva Toltak : és nem katona embereknek egyaránt érdekes olAbrányiné Katona Klementin, Bartha Miklós, Erdélyi vasmány. Ára három forint.
Gyula, GárdonyiGéza, Gozsdu Elek. Koroda Pál,Makai
:
Vay Miklós emlékiratai. Báró Vay Miklós
Emil, Szabolcska Mihály, Szomory Károly, Vértesi emlékiratai jelentek meg egy vaskos, kötetben a
Gyula. Gozsdu Elek ajánlását, valamint Sza- Franklin-Társaságnál. A majdnem egy évszázadot
bolcskáét visszavonták és igy a szavazás a fen- élt kiváló főurnak sok érdekes élményei, feljegymaradt nyolcz jelölt között történt. A zártülésen zései s a régi világra fényt vető számos adatok és
huszonhat tag jelent meg. Az elsö szavazás ered- jellemző apróságok teszik különös érdeküvé a
könyvet, melyet a szerző arczképe is ékesit. Beménye a következő volt:
vezetést Lévay József, a jeles költő irt a könyvhöz, amelynek ára négy forint.
Bartha Miklós 21 szavazat,
Gárdonyi Géza 18
Makai Emil l l
Vértesi Gyula l l
.
Igy mindjárt az első szavazáson abszolut
(UJ kisdedóvók a Ferenczvárosban.) A külsőtöbbségét kapott Bartha Miklós és Gárdonyi Géza. soroksári-ut környékén lakók már régóta sürgeA második szavazás Makai és Vértesi között tör- tik, hogy uj kisdedóvót állitsanak föl valahol a
tént, mint akik az elsö szavazásból egyenlő szava- környéken, mert a mostani nagyon szük. A tanács
zatokkal kerültek ki. Ez alkalommal a szavazatok közoktatási ügyosztálya most azt; a javaslatot
tette, hogy a külsősoroksári-uton, a munkásaránya a következő volt:
házakra kijelölt telekcsoportból vegyenek át erre
Makai Emil. 14 szavazat,
a czélra négy-ötszáz négyszögölnyi területet. A jaVértesi Gyula 12 szavazat.
_ Ekképen a második szavazásból Makai Emil vaslatot a legközelebbi közgyülés tárgyalja. A
került ki győzelmesen. Az eredmény tehát az, hogy Ferenczváros belsö részein, a . Kálvin-tér, az
a három tagsági helyet a Petőfi-társaság a követ- Üllői-ut és a vásárcsarnok környékén is szükség
volna egy uj kisdedóvóra. Mivel azonban a telkezőkkel töltötte b e :
kek szerfölölt drágák, a közoktatásügyi osztály azt
Bartha Miklós.
javasolta a tanácsnak, hogy a megfelelő helyiséGárdonyi Géza
get vegyék ki bérbe. A tanács hozzájárult ugyan
Makai Emil.
Az ujonnan megválasztott tagokat nem igen a javaslathoz, de ugy, hogy a végleges épület
kell bemutatnunk a közönségnek. Bartha Miklós ügyében is mielébb intézkedni fog.
elsőrendü publiczista és finom szépiró is. Gárdonyi
(A gödöllői Erzsébet-szobor.) Erzsébet kiGerőnek hangulatos — néha szubtilis — prózáját rálynénak Gödöllőn is szobrot emelnek s a szoborés verseit jól ismeri a közönség; amellett minden bizottság gyüjtőivet küldött a tanácshoz a költséizéban magyaros tehetség. Makai Emil ez idő gekhez való hozzájárulás végett A tanács; mivel
szerint vezet a fiatal lirikusok között; ragyogó á főváros a királyné szobrára harminczezer forinötletessége, végtelenül csiszolt ízlése és formai tot adott, a gödöllőiek kérelmét nem teljesíti.
müvészete irodalmunk egyik legelőkelőbb munká(A tabáni plébánia.) A mérnöki hivatal most
sává avatja.
terjesztette a tanács elé a tabáni uj plébániaépület
A közgyülés a választások eredményének kiterveit. Az épület ezek szerint negyvenezer forintba
hirdetése után megállapitotta a január 6-iki ünnekerülne. A földszinti helyiségeket a főváros bérbepélyes ülés programmját. Az ünnepélyes ülésen a
adhatná, ami ezerkilenczszáz forint évi jövedelkővetkező tagok fognak szerepelni: Bartók Lajos,
met hozna.
Ábrányi Emil, Bársony István, Kiss József, gróf
(A budai szinház.) Herczegh Mihály egyetemi
Zichy Géza és Rákosi Viktor. Az ünnepélyes ülést
tanár
elnöklése alatt társaság alakult a budai áldélután égy órakor bankét követi az István főherczeg
landó
szinház felépítésére és fentartására s a
szállóban. Az ünnepi ebéd rendezésével -Rákosi
társaság a Bomba-térre tervezett vásárcsarnok telViktort és Sebők Zsigmondot bizta meg a társaság.
két akarta a kisajátítási árban átvenni. A budai
Itt emlitjük meg, hogy a gróf Vigyázó Feszinügyi-bizottság tagjai közül a inai ülésen Rácz
rencz-féle díjra (lirai költemények) a pályázat deKároly és Emmer Kornél pártolták az ajánlatot,
czember végén jár le. A Pályabirák Kiss József;
Országh Sándor és Scheich Károly pedig amellett
Pósa Lajos és Ábrányi
Emil.
kardoskodtak, hogy az uj szinház elhelyezésére a
* Pengett, sirván. Ezzel a czimmel adta ki Horváth-kertet engedélyezze a föváros. Az elnök,
Juhász László verseit a Franklin-társulat: A könyv Szabó Károly tanácsnok, is ezen a véleményen
szerzője nem pretendens, nem pályázik a halha- volt s igy a bizottság a társaság ajánlását mellőzte.
tatlanságért; csak hangulatot akar kelteni, s ez
(Az átszállójegyek.) A főváros pénzügyi és
sikerül is neki több versével. A kötet általában gazdasági bizottságai ma délután tartott ülésének
irodalmi értékü és nem vész el az ujabb időben, a közuti vasuti átszállójegyek kérdése volt a főnagy szaporasággal megjelenő verseskönyvek közt. tárgya. Kollár Lajos ugyan azt inditványozta, hogy
A csinos piroskötésü kötet ára egy forint. Verseit a a két villamos vasuti-társaság vonalain leendő átszerző Szatmári Király Anna urhölgynek ajánlotta. szállóforgalom berendezésének az ügyét most vegyék le a napirendről, a bizottság azonban Matuska
* Ifjusági könyvek. Az Athenaeum kiadásá- Alajos alpolgármester ajánlatára megmaradt a naban megint két ifjusági könyv jelent meg. Kará- pirend mellett. Az átszállójegyeket a körutakról az
csonyi ajándéknak ajánlja mind a kettőt a gyö- Üllöi-utra, a Kérepesi-utra, a Baross-utczára és a
Károly-kaszárnyai vonalra adnák kt Steiger Gyula
nyörü kiállitás s az a sok szép illusztráczió, ami azt sürgette, hogy az átszállójegyek általában -tiz
tarkitja. A "Galambok" czimü kötetet Benedek krajczárnál drágábbak ne legyenek. A kalauzok a.
Elek irta s egész csomó, fiatal lányoknak való jegyek átadásánál és a pénzből való visszaadásnál
históriát gyüjtött össze benne. Egyik szebb és fris- sokat zaklatják a közönséget, különösen pedig azo-
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kat, akiknek a kocsikban ülőhely nem jutott. Ha tizkrajczáros. egységár volna megállapitva, akkor az alkalmatlankodás nagy része megszünnék. A tizkrajczáros átszállójegy a közönségnek könnyebbségére van,
és a társaságnak nem árt. Elismeri, hogy a budai
utvonalaknál a tiz krajczáros vitelbér nem elég,
mert a hidon át vámot kell fizetni minden egyes
jegy után. Meg kell tehát tudni, hogy a társaságok
eléget tesznek-e ennek a kívánságnak. Heltai Ferencz föltétlenül az egységes díjtételek megállapitása mellett foglalt állást, de mégis elfogadhatónak
tartja a vasuttársaság ajánlatát azzal a feltétellel,
hogy a további tárgyalásokat azonnal inditsák meg
s a nagy körutról á budai reláczióra is adjanak ki
átszálló jegyet. A bizottság Herczog Péter és Deutsch
Sándor felszólalása után hozzájárult Steiger inditványához, hogy a belső vonalak átszálló jegyeinek
tiz krajczárra való leszállitása iránt indítsák meg
a tárgyalásokat, azzal a kikötéssel, hogy a menynyiben a két vasuttársaság vonalai között ebben a
tekintetben érintkezés van, az átszálló jegyek kiadása á budai oldalra is terjesztessék ki.
(A sikló rendszabálya.) A tanács felszólitotta
a budai sikló társaságot, hogy a közlekedést esténkint tiz óra helyett tizenegyig tartsa fenn s a leés fölmenetre külön-külön jegyet is adasson ki. A
társaság protestált, de a vasuti albizottság elutasitotta a társaság felszólalását s ma a pénzügyi
bizottság is igy határozott.

TÖRVÉNYKEZÉS.

= Tizenkét halálraitélt. Sehol olyan könnyen
nem szab ki törvényszék halálos itéletet, mint
Szerbiában. Jelenleg a pozserováczi fogházban
tizenkét olyan rab van, akiket a törvényszék halálra
itélt, Közülök tiz férfi, kettő pedig asszony. Valamennyit gyilkosság és rablásért itélték el. Megjegyzendő, hogy. Pozserovácz csak egy kis kerülete Szerbiának és a többi fegyházakban is szép
számmal vannak halálraítélt rabok.
= A sikkasztó miniszteri titkár. Ma hirdette
ki a kuria Petkó László volt miniszteri titkár bünügyében az itéletet. A törvényszék négy évi fegyházra itélte Petkót, de a tábla felemelte a büntetést hat évre. A kuria megváltoztatta az elsőbiróságok itéletét a bünösség kérdésében és zártörés
vétségét is megállapitotta. Az itélet négy évi fegyházzal sujtja Petkót, hasonlóan a törvényszék itéletéhez. Enyhitő körülménynek tudta be a kuria
az itélet kiszabásánál, hogy polgári pör utján a
kincstár kára nagy részbén megtérül.
=
A kapzsi Olschki. Megirtuk annak idején,
hogy Olchski az olasz müárus, akitől Pulszky a
magyar állam számára nagyobb mennyiségü könyvei
vásárolt, követelésé fejében, amelyet sehogy sem
tudott megkapni, lefoglaltatta az olasz biróság
jogérvényes itélete alapján a magyar államnak az
olaszországi kiállitásra küldött selymeit. Azóta a
magyar kormány érintkezésbe lépett Olschkival,
illetőleg budapesti megbízottjával, dr. Mandel Sándor ügyvéddel; akivel olyan birói egyezséget kötött, hogy a kormány Olschkinak kártérités fejében
tizenhatezer, frankot fizet és a könyveket visszaadja. Dr. Mandel átvette és el is küldötte már felének ezt az összeget Olschki elfogadta a tizenhatezer frankót, de a postán érkezett könyveket
visszaküldötte és kijelentette, hogy az ügyvédje
áltál beküldött összeget nem mínt kártéritést, hanem mint k ö v e t e l é s é n e k
részbeni
t ö r l e s z t é s é t fogadta
el.
. - Egyszersmind követelése kiegyenlítésének
biztositására ujabb lépéseket tett a magyar állam
e l l e n .

Nevezetesen ismét lefoglaltatott egy nagyobb
összeg pénzt, amely ugyancsak a milanói kiállitáson folyt be és a magyar államot illeti.
E hir legjobban dr. Mandelt lepte meg, aki
azonnal ki is jelentette, hogy Olschki közjegyzőileg hitelesített és diplomácziai uton felülhitelesitett meghatalmazást állitott ki számára, melynek
eredetijét a kincstár képviselőjének átadta és amelynek hitelesített másolata a budapesti negyedik kerületi járásbiróság elött megkötött egyezséghez van
mellékelve. Ez a meghatalmazás dr. Mandelt "a
legtágabb hatalmakkal ruházza fel és előre is jogérvényesnek mondja ki kifejtendő
müködését."
Az egyezséget magát Olschki kifejezett utasitására kötötte meg 1898. óvj november 17-én és
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közölte vele annak szószerint való szövegét német
fordításban, mire ő november 22-ről keltezett levelében az egyezséget jóváhagyólag tudomásul
vette, értesitette ügyvédjét, hogy a végrehajtást
azonnal beszüntette és arra kérte, hogy a könyveket mielőbb juttassa birtokába; egyuttal soha nem
muló hálájáról és elismeréséről biztositotta közbenjárásáért.
Ezzel szemben Olschkinak az az álláspontja,
hogy csak a magyar kincstár ellen hozott itélet
v é g r e h a j t á s á v a l bizta meg dr. Mandelt.
Csakhogy "Scripta manent", nem az a döntö, amit
ma a kapzsi Olschki jobbnak tart, hanem amit hónapok elött hiteles formában aláirt.
= Vlád Gizella válópöre. Ylád Gizella, a
Magyar Szinház primadonnája már régebben válópört inditott a férje, Deák Péter vidéki szinigazgató
ellen. A primadonna igen jól érzi magát Budapesten és nem hajlandó a férje társulatával vándorolni. Ebböl indult ki a válópör, amely azonban
igen lassan halad előbbre, mivel a férj nem hajlandó elválni a feleségétől. A székesfehérvári törvényszék nem találta elegendőnek a válóokot é s
elutasitotta a primadonnát válókeresetével. Ez azonban nem volt elég a férjnek, mert igy, h a nem is
választják el a feleségétől, mégis csak távol maradnak egymástól. Deák Péter ezért kérvényt intézett a budapesti törvényszékhez, hogy. utasítsa a
feleségét, aki hütlenül elhagyta, térjen hozzá vissza.
A törvényszék teljesitette a szerelmes direktor kérését és fölszólította Vlád Gizellát, hogy tizenöt
nap alatt térjen vissza a férjéhez. A primadonna
elolvasta a végzést és — eltette. Erre azután a
törvényszék megidézte őt is, a férjét is, hogy béküljenek ki. Ma jelentek meg Goczigh József biró
előtt a pörös felek: a férj és a disszidens feleség.
A biró minden rábeszélő képességét összeszedte,
hogy kibékitse őket, de hiába. A primadonna mindenáron válni akar, mivel m á r — vőlegénye i s
van. Ez már csakugyan váló-ok.
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szakad le a jég, az j ó ; h a leszakad, ugy is jó.)
Most már bizonyos, hogy karácsonykor megnyilik a
jégpálya, örömére édes gyermekeknek ős bájos
asszonyoknak.
+ Halmozatok. Sportkörökben a téli szünet
unalmas napjaiban az előrefogadások foglalkoztatják a vérmesebb hiveket. A legmerészebb kombinácziók váltják fel egymást, amelyeknek az a következménye, hogy a bookmakereknél horribilis
oddsot eredményező előrefogadásokat kötnek. Egy
sportsman például kétezerszeres pénzzel a következő halmozott fogadást kötötte : Annuska (kanczadij), Cid (király-díj), Barnato IL (derby), Zászlós
(Szent István-dij). Persze, h a ezek közül az egyik
nem győz, oda a kétezerszeres pénz.
+ Angol jockeyk keresete. Angliában 0 .
Madden az idén 120.000 koronát nyert össze
lovaglási dijakban. Angliában egy lovaglásért három font sterlinget, győzelem esetére öt font sterlinget fizetnek. Madden a nagy összeget 161 győzelemmel és 668 lovaglással szerezte. Á jockeyk
azonban csak nagy ritkán kapják a hivatalosan
megállapitott lovaglási dijat. Például I. Marson Sir
Josef Harleytől, Teddington lovaglásáért az 1851-iki
derbyben
körülbelül
70.000
koronát kapott.
Még nagyobb jutalomban részesült Wells, aki
1868-ban Blue Gown-t lovagolta győzelemre. Ez
egy lovaglásért ugyanis a derby teljes diját kapta,
mely körülbelül 150,000 koronára tehető. A kiválóbb angol jockeyk 10—12 év alatt rendesen
százezer font sterlinget szereznek össze. Az is
kétségtelen, hogy ezek közül nagyon kevésen tudják a horribilis keresetet összekuporgatni. Könynyelmü életmódjuk miatt a végén kenyér nélkül
maradnak.

KÖZOKTATÁS.

Tanitók é s tanítónők előléptetése. A közoktatásügyi miniszter — mint a hivatalos lap
napi száma közli — előléptette Robonyi Géza
pinkafői állami polgári iskolai tanitót a IX.
= Szerencsétlenség házbontásnál. Nemcsak fizetési osztály második fokozatába, Kiemnicsekné
a házépítések, hanem a házbontások i s megkiván- Visontay Irma ujpesti állami-, Daday István deési
ják a fővárosban az emberáldozatot. Az Ujépület államilag segélyezett községi,- Pentsy József győri
lebontásakor az egyik lerombolandó pavillon tete- állami-, Kramer Gyula beszterczei államilag segélyezett községi- és Blázi Imre veszprémi állami poljéről Mák Lajos és Nagy István munkások, Szalay gári iskolai rendes tanítókat, illetve tanitónőt,
István pallér rendeletére, a szétszedett gerendákat Szavcsik József zay-ugróczi állami polgári iskolai
igazgató-tanitót, Kaitár Károly gyergyóalfalvi állami
a földre dobálták. Segédeszköz nélkül folyt a
munka és ez a gondatlanság meg i s boszulta ma- felső nép-, Láhner György nagyrőczei-, és Halász
József galgóczi állami,- polgári iskolai rendes
gát. Már két napja folytatták a munkások a veszetanítókat, Waigandt Anna nagybányai
állami
delmes müveletet, amikor egy ledobott gerenda
polgári iskolai igazgató - tanitónőt, Nemeszányi
ugy fejbevágta Barna Benedeket, hogy szörnyet Aranka somorjai államilag segélyezett községi és
halt. A törvényszék m a vonta felelösségre a két Dworzacsik János szeniszei állami polgári iskolai
munkást, akik a gerendát vigyázatlanul dobták le, rendes tanitót, illetve tanitónőt, Király Károly pásztói állami polgári iskolai igazgató-tanitót és Deme
valamint a pallért is, aki ezt a munkát a z elő- Károly kapuvári állami polgári iskolai rendes tar
vigyázati intézkedések elhanyagolásával végeztette. nitót a X. fizetési osztály első fokozatába; előKitünt, hogy a két munkás látta Barnát lent állani léptette továbbá Bakos Kálmán orosházi állami,
és mégis ledobta a gerendát. A törvényszék ezért Kárpáti Sándor kőszegi államilag segélyezett községi, Magy. Lajosné, Némethy Samu, Pál Ernő és
gondatlanságból okozott emberölés vétsége miatt
Csók György orosházi. Szántó Géza moóri, Halász
Szalait egy havi, Mákot és Nagyot pedig két-két Gyula nagyröczei, Klein Sámuel dobsinai, Kellhavi fogházra itélte. Az itélet jogerős.
n e r Fülöp ujvidéki
Falquet Alajos nagybecskereki és Réthy Maria zilahi állami, Szabó
Bona szombathelyi
államilag segélyezett községi, Réthy Margit dévai,
Koncz Margit diSPORT.
csöszentmártoni, Koncsné Szmistsák Margit mo+ Barnato II. A Milne-istálló derbykandi- hácsi, Halasy Jenő dobsinai, Kötzer Etel győri,
dátusa Barnato II., — mint értesülünk — való- Horváth Katalin magyaróvári, Matyasovszkyné Belságos kolosszus lelt, amióta legutolsó győzelme házy Sarolta liptószentmiklósi, Lengyel János huszti
után pihenésre t é r t A Beaumiaet-Jessica mén és Abel Janka fogarasi állami. Vajda Vilmosné
b.-gyarmati és Gneisz István oraviczai államilag
ma Bonvivant után második favoritja a derbynek. segélyezett községi polgári. Szász Lajos halmii álNagyon valószinü, hogy rövid idő alatt a derby lami felső népiskolai, valamint Szilágyi Adolf alsólegreálisabb jelöltjének fogják tekinteni. . _
kubini állami polgári iskolai rendes tanitókat, illetve tanítónőket a X. fizetési osztály második fo+ A jég. Fagyott az éjjel meg tegnap éjjel kozatába.
is. Ezzel a kellemes hirrel lepték meg egyElőléptette továbbá Baráth Mária pápai álmást azok a szépséges leányok é s asszonyok, akik lami, Bajnóczyné Sermann Emerika kaposvári és Heettől a fagytól tükörsima jeget várnak. Az egy- gyesi Róza ipolysági ; államilag segélyezett községi
másra lerakodott zuzmarás virágok szaporán erősí- polgári iskolai segédtanitónőket a XI. fizetési osztik a városligeti tó kérges felületét, ugy, hogy már tály elsö: fokozatába, végül előléptette Joneszku
ma is elbirná drága terhét, értve alatta azokat a Jenő liptószentmiklósi, Ragáni István kapuvári,
Frank Zoltán turóczszentmártoni, Asbóth Alma
piczinylábu jégtündéreket, akik czik-czakos szökés- nagykikindai. Cserei Gyula breznóbányai, Pallós
sel suhannak fel-alá. A rendőrség azonban, mely Albertné kolozsvári, Schütz F . Gábor turóczszentnem bizik a jég gyöngédségében vagy mondjuk mártoni, Sárossy Károly pancsovai, báró Jeszenák
erősségében,
még csak ezután fogja bejárni a Anna Csáktornyai, Keszler Károly orsovai, Kurcz Erkorcsolya-pályát és h a alattuk se szakad be, akkor zsébet nagykárolyi, Nagyné j Molnár , Julia nagyszöllősi, Göndöcs N. János hatvani, Weisz József
átadják a közforgalomnak. (Az ifjuság szerint ez pásztói, Grosz Samu alsó-lendvai, Korda József
a z anyóspróbánál i s jobb jégpróba. Mert ha nem ujvidéki Gábosy László gyergyó-ditrói, Keuler

Szombat, deczember 24.
Sándor orosházi, Pokoly István nagyröczei, Szón
tágh Tibor késmárki és Vaáry Berta zilahi állami
Chriestályi Árpád zilahi államilag segélyezett községi, Silló Lujza, hosszufalusi, Dományi Sándor
torbái, Szalkay Izabella galgóczi, Jánossy István
nagykárolyi, Nagy Béla nagyröczei és Schwarzleitner Kornélia nagykárolyi állami polgári iskolai,
Városi Malvin szilágysomlyói állami felső nép, és
Kohut Kornélia dicsőszentmártoni állami polgári
iskolai segédtanítókat, illetve segédtanitónőket a
XI. fizetési osztály második fokozatába.

A HIVATALOS LAPBÓL

Kinevezések. Á földmivelésügyi miniszter Lekky
István titkári czimmel felruházott miniszteri segédtitkárt valóságos miniszteri titkárrá, dr. ifju Unger Alajos -miniszteri fogalmazógyakornokot fizetéstelen miniszteri segédfogalmazóvá, a vallás- és közoktatásügyi miniszter Abaffy Béla makói állami főgimnáziumi helyettes tanárt ugyanehhez a tanintézethez rendes tanárrá
nevezte ki.
Arverések a fővárosban. Ifj. Böhm Ignácz ingóságai VIL, Károly-körut 17. deczember 24. Reich
Samu ingóságai VI., Izabella-utcza 77. deczember 30.
Fort Lajos ingóságai VIII., Német-utcza 4. deczember
24. Elfer és társa-czég ingóságai VIII., Sándor-tér 4.
deczember 24. Zinhober József ingatlana II., Fő-utcza
77., I. 10. 1899. január 27. Singhoffer Géza ingóságai
VI. Ó-utcza l l . 1899. január 18.
'
A vidéken. Schtockmann György ingatlana Szegeden 1899. január 28, Keviczky Dániel ingóságai
Magyarádon (Ipolyság) deczember 27, P. J. Kabdebo
ingóságai Nagyszebenben 1899. január 13, Menasági
István ingatlanai Tordán január 27, Trifu Ruzsa ingatlanai Germán (Versecz) községházánál 1899. január 20,
Sztojakovits Milos ingatlanai Palánkán 1899. január 12,
Weinberger Jakab ingatlanai Nagyváradon márczius 4,
Schorsch Ferencz ingatlanai Nagykikindán '1899. február
7, Gombos Sándorné ingóságai Faragó (Teke) községházánál deczember 30,NagyMiklós ingóságai Tekén deczember
30, Kriván Mihály ingóságai Cs.-Palotán (Nagylak)
1899. január 3, Pandur József ingatlana Lövő (Csepreg)
községházánál 1899. január 17, Gáll László ingatlana
Nagyváradon 1899. február 18.
Pályazatok. (Budapesti Közlöny 295. szám.)
A nagyszebeni, pénzügyigazgatóságnál fogalmazói állásra,
a pozsonyi törvényszéknél aljegyzői állásra, a sómezői
vámhivatalnál vámszedöi állásra, a nagykanizsai adóhivatalnál' adótiszti állásra, a trencséni adóhivatalnál
adótiszti állásra lehet a folyamodásokat benyujtani.

ÜZENETEK A KÖZÖNSÉGNEK.
Egy előfizető. Török-Szent-Miklós. A nőegylet
elnökségének és választmányának föltétlen joga van
ahhoz, hogy báli elnököt kijelöljön, de a bizottság azért
választhat mást is. Semmiképén se követtek el valami
nagy formahibát, mivel egyrészt a jelölés még nem fontos, másrészt pedig az egész dolog nem olyan életbevágó, hogy nagy kázust lehetne belőle csinálni.
K. M. Budapest. Kereskedelmit végzett fiatal
ember bejuthat az államvasutakhoz vasuti tisztképző
tanfolyam nélkül, csakhogy igy nem viheti sokra.
P. S., Zenta. Köszönjük szives levelét. A küldött hirt már tegnap megkaptuk másfelől, de nem közölhettük, mert nagyon is helyi érdekü. Máskülönben,
ha országos érdekü hirei lesznek, szivesen veszszük öket.
M. Ungvár. Köszönjük a gombamérgezésről
szoló jegyzetet, alkalmilag, ha ismét aktuális lesz, felhasználjuk,
= G. S. Pi-Somorja. Uraságodnak az ujságok rendeltetéséről való fogalma, hogy ugy mondjuk, nem
egészen tiszta. Hogy támadhatnánk mi meg valakit
azért, mert boldogasszonyi létére Mosonyban esküdött,
még ha nem is a templomban, hanem a hotelben?
Beláthatja, hogy ezt nem tehetjük. Végre is, azt csak
nem lehet megparancsolni valakinek, hogy a boldogasszonyi templomban esküdjék! Elismerjük, hogy ez a
templom "nagyszerü", mínt ön mondja, de azért Mosonyban is szabad esküvőt tartani. Igy kivánja ezt a
szabadság. A levelét köszönjük.
Egy előfizető. Budapest. Ön egy kicsit ell van
fogulva; a Dreyfus-ügyet csak ugy lehet közölni, ahogy
azt velünk a párisi forrásaink közlik. Az nem lehetetlen, hogy ferditenek és hazudnak az ottani források;
mi, sajnos, nem nézhetünk utána, hogy az igazság voitaképen hol van. ön emliti a levelet. De azt, mint csütörtöki számunkban a főszerkesztő kinyilatkoztatta, nem
ő irta és nem is volt arról tudomása. Az a tulbuzgó
kiadóhivatal ténye volt, amit nyilatkozatával maga
a főszerkesztő itélt el a legjobban.
A—r. Gödöllő. A budapesti kerékpárosok, ha a
kerékpáradó életbe lép, rézbárczát kapnak, amelyet a
bicziklin tartoznak alkalmazni. A vidékről feljövő bicziklistáknak az elmélet szerint nem lehet semmi kellemetlenségük a rézbárcza hiánya miatt, a gyakorlatban azonban bizonyára lesz. Ha csak be nem tudják
bizonyitani, hogy nem Budapestre valók.
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ORSZÁGOS HIRLAP

Egy szorgalmas olvasó. Máramaros-Sziget. Sza
lavszky Gyula a tavaszszal Ivánka Oszkárral párbajozott.
Erős pipázók. Győr. A nélkül, hogy a két vitatkozó ur álláspontját külön-külön tárgyalnánk, a következőket válaszoljak a dolog érdemére nézve. Otthon,
b i z a l m a s vendégek jelenlétében pipázhat a házigazda, de már a házon kivül nem. Az utczán a saját
méltósága tiltja ezt, idegen helyen pedig az illem.
Deák Ferenczre s az elmult patriarchalis idök nagy
alakjaira ne tessék hivatkozni. Ma már elmultak azok
az idők, de meg nem is igen lehet közönséges halandónak Deák Ferenczet mértéknek venni, még — pipázás dolgában sem. A müveltségnek semmi köze sincs
a pipázáshoz; azért, hogy valaki az utczán és a szalonban pipázik, lehet még müvelt. A dohányzás általában nem szalonképes, csak a férfiszobában vagy az
ebédlőben dohányoznak az urak.
"7." Földeák. Volt alkalmunk meggyőződni,
hogy a nevezett irógépnek rendkivül egyszerü szerkezete mellett nagy előnyei vannak. Ilyen a látható
irás, és a tetszés szerint kicserélhető alfabét Teljes
kivonatot itt adni teljesen lehetetlen, tessék esetleg az
illető képviselőhöz fordulni.
L. J. Kalocsa. Ha valami érdekes közölni valója
lesz, szivesen vesszük.

NYILT-TÉR.

BUTOROK

legolcsóbb bevásárlási forrása, szolid, lelkiismeretes kiszolgálás mellett

Nemes és Lengyel
kárpitos és asztalos-butortelepe

Budapest, IV., Kecskeméti-u. 6.I.em.
KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.
New-York, deczember 2 3 .
decz. 23.
cents
Buza deczemberre
75 4 /8
„
áprilisra
76 2 /8
,, májusra
73 2 /8
Tengeri deczemberre
42 2 /8

Chicago, deczember 23.

decz. 22.
cents.
74 6 /8
73 4 /8
725/8
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decz. 23. decz. 22.

Buza deczemberre
Tengeri deczemberre

667/8
36 1 /8

Ipar- és kereskedelem.

36

biróságok az igazságügyminisztériumtól a bosnyákherczegovinai kormányhoz érkező váltókeresettel
együttesen kért biztositási végrehajtást elrendelik.
Ezt a nagy előnyt nálunk valószinüleg nem ismerik, mert különben kereskedőink és ügyvédeink
bizonyára minden egyes esetben igénybe vennék.
Kőbányai sertéspiacz, decz. 23. Magyar elsőrendü : Öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli sulyban) 47 . 5—48 . 0 kr.-ig. Közép (páronkint
800—400
kilogramm sulyban) 46—47 krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli
sulyban) 48 . 5—49 . 5 krig. Közép (páronkint 251
320 klgrig terjedő sulyban) 4 9 — 5 0 0 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedő sulyban; 50—50 . 5
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 terjedő sulyban, 45—46
krajczárig. Sertéslétszám: 1898. decz. 22. napján
volt készlet 37686 darab, decz. 23-án felhajtatott
396 db, deczember 23-án elszállittatott 688 darab,
deczember 24-ére maradt készletben 37374 darab.
A hizott sertés üzletirányzata lanyha.
Budapesti konzum-sertésvásár, decz. 23. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levő székesfővárosi
konzum-sertésvásárra 1898. decz. 22-én érkezett
1105 drb. Készlet 365 darab, összes felhajtás 1470
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 1117 drb,
elszállittatlan maradt 353 drb. Napi árak: 120—180
kilós 45—46 kr, 220—280 kilós 45—47 krajczár, 320—380 kilós 46—47 kr, öreg nehéz 44—47
krajczár, malacz 39—42 krajczár. A vásár hangulata élénk volt.

Pénzügy.
Az aranyjáradék szelvénybeváltása. A négyszázalékos magyar aranyjáradékkötvények
szelvényeinek beváltásával megbizott bel- és külföldi
bankházak és pénzintézetek a magyar királyi
pénzügyminiszterium részéről azt az utasitást
kapták, hogy a szelvények beváltásánál 1899. évi
január elsejétől kezdve, egy font sterling értéke
Budapesten és Bécsben, valamint a német birodalom egész területén — a Londonra szóló váltóknak Berlinben jegyzett megfeleld árfolyama szerint
2 0 4 4 német birodalmi márkával, Párisban pedig
a Londonra szoló cheque párisi árfolyamának
megfelelően 25-31 arany frankkal fog számitásba
vétetni.

Budapest, 1898. — 13. oldal.
lemben borult a téli buzaföldekre, a központi vidékeken már eltünt és hogy a hideg idő a vetések
állapotát nem befolyásolta. Egyébként 1/4 centtel
csökkentek az árak.
Nálunk a határidő piaczon csekély forgalom
mellett a buza ára hat krajczárt, a rozs, zab és
tengeri ára három krajczárt veszitett és zárul a
buza 9 . 67 forinton, a rozs 8 . 25 forinton, a tengeri
4 . 91 forinton, a zab 5 . 90 forinton.

Előfordult

Felsőmagyarországi:

mm. 76.5 k.

Hivatalos készárujegyzések.
100 klgr.
készpénzára

Buza

JS

74 —._- ^ . . _
76 10.25 10.35
78 10.50 10.60
80 10.75 10.80
74 — . — — . —
76 10.20 10.30
78 10.45 10.55
80 x&70-10.76
74 — . — — .—
76 10.25 10.35
78 10.50 1060
80 10.75 lO.tsO

tiszavid.

pestvidéki

" N i n c s impulzus."
fehérm.

elsőrendü 70—72
másodr.
takarm. 60—62
s/eszfőz. 62—64
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Budapest, deczember 23.

Magyar-bosnyák kereskedelmi perek. A
boszniai
kereskedelmi
perek miatt a
Magyar Kereskedelmi Csarnok már több izben irt
föl az igazságügyminiszterhez. A Kereskedelmi
Csarnok különösen azt panaszolta el, hogy a magyar biróságok Boszniát és Herczegovinát külföldnek tekintik és ez okból váltóügyekben sommás
végzést ki nem bocsátanak, mig az osztrák biróságok váltóügyekben sommás végzést minden akadály nélkül adnak ki, ugy, hogy az osztrák fölpeA készárupiaczon elkelt vagy tízezer méterresnek váltóügyekben rendszerint már végrehajtmázsa
magyar buza, változatlan áron, a többi
ható határozata van, holott a vele egyidejüleg
perlő magyar kereskedő legjobb esetben csak a czikkből alig egy-két vaggon ugyancsak változattárgyalás megtarthatása stadiumáig jutott. Ezzel lan áron.
Bécsből erős havazást jelentettek. Esett a hó
szemben a Kereskedelmi Muzeum szarajevói fiókés
estek
a kurzusok. Kivánatos, hogy a havazás
intézete arra figyelmezteti a hazai kereskedőket,
átcsapjon
mifelénk is, hogy a vetések megkapják
hogy a bosnyák perrendtartás értelmében sommás
végzés alapján a bosnyák-herczegovinai biróságok a meleg hótakarót, hogy az utolsó órában mégis
végrehajtást egyáltalában nem foganatosítanak s fehér karácsonyunk legyen. Óhajtandó ez időválnémi
csökkenése
igy az osztrák kereskedőknek mitsem használ, h a tozás, még az árfolyamok
árán
is.
a végrehajtás foganatosítását sommás végzés alapBerlinből jelentik, hogy Argentiniából kedveján kérik. A baj különösen abban rejlik, hogy a
budapesti kereskedelmi- és váltó-törvényszék bosz- zőbb terméshirek érkeztek és hogy ennek követniai czégek ellen beadott váltékeresetekre nézve keztében a spekuláczió ellanyhult. Hát csak lanyis oly hosszu határidőket tüz ki, mint akár távoli huljon !
Az angol vásárokon szintén csendes az
külföldre, amire pedig szükség nincs, mert a
irányzat.
bosnyák-herczegovinai kormánv az idézés kézbesíAmerikából jelentik, hogy a Cincinnati Price
tését elég gyorsan eszközli. Különös
fontossággal
Courent szerint, a hótakaró, amely nagy terjedebir az a körülmény, hogy a boszniai-herczegovinai

100

10.15 frton sárga, 100 mm. 72 k. 9.65 frton, sárga,
mind három hónapra.
Rozs. 200 mm. pestvidéki Budapest par.
8.15 forinton, készpénzben.
Zab. 100 mm. Budapest 6.10 frton, 100
mm.
Budapest 6.— frton, 150 mm. Budapest
5.90 frton, készpénzben.
Tengeri. 200 mm. Budapest par. 4.45 forinton, készpénzben.
Árpa. 100 mm. takarmány Budapest par.
6.45 forinton készpénzben.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.

Mindennap ujult impulzus kellene ahhoz,
hogy az árak színvonala fentartassék. Mondottuk,
hogy tegnap akár egy hétre való szilárdulási mozzanat volt, de ez csak egy napra nyujtott anyagot. Ma is hideg volt, ma is emelkedett Amerika,
ma is vásárolt a fogyasztás: mindezt megszoktuk
már. Valami rendkivüli, váratlan esemény után sóvárog a börze. Olyan mult évi inczidens: spanyolamerikai háboru, Leiter-féle ring, silány argentiniai
termés, vagy más nagyobb szabásu, nagyobb horderejü dolog bírná talán még feléleszteni a lelohadt
üzleti kedvet. Ily intermezzok hiányában a forgalom valósággal áhitozik már az ünnepi szünet
után. Csuknák is már be azt a boltot, hisz az ünnepek előtt ugy sem vásárolnak a malmok, ugy
sem megy bele senki határidőüzletbe, mert nem
tudják mi történik a pauza alatt.

készáru-eladások.

Buza. Tiszavidéki:
100 mm. 80 k. 10.775
frton, vegyes, 100 mm. 80 k. 10.75 frton, vegyes, 100 mm. 79 . 7 k. 10.725 frton, 200 mm.
79 k. 10.72.5 frton, 700 mm. 79 k. 10.85 frton,
700 mm. 7 8 5 k. 10.85 frton, 200 mm. 78 . 5 k.
10.70 frton, 100 mm. 78.6 k. 10.70 frton, 100
mm. 78 . 3 k. 10.65 frton, 150 mm. 78 k. 10.65 forinton, 200 mm. 78 k. 10.65 frton, 100 mm. 78 k.
10.65 frton, 100 mm. 78 k. 10.725 frton, 350 mm.
77 . 4 k. 10.60 frton, 2100 76 . 8 k. 10.60 frton, 1000
mm. 76 . 7 k. 10.60 frton mind három hónapra.
Pestvidéki:
200 mm. 81 k. 10.85 frton,
100 mm. 79 k. 10.65 frton, 100 mm. 78 . 5 k.
10.65 frton, 300 mm. 78 k. 10.45 írton, sárga,
100 mm. 77 . 4 k. 10.40 forinton sárga mind három
hónapra.
Bácskai:
1000 mm. 76 k. 10.60 frton,
mind három hónapra.

8.25
8.1?
6.10
6.70

8.30
8,25
6.40
7.50

100 klgr.
készpénz*
im
ára

frtólfrtig

sx
75 10.05 10.20
77 10.40 10.45
79 10.65* 10.70
81 — . —
75 10.— 10Í15
11 10.35 10.40
"79 10.60 10.65
81 — . —
75 10.05 10Í20
11 10.40 10:45
79 10^65 10.70
61 — . —

sörfőzésre 64—66 '7.70 8.50

23*

»Í
6
,
•'"• •

repczi

—

39—41

_, bánsági
másnemü
káposzta

6.55
6.50
;

másueaiQ

- i

—

Hivatalos
ám
buza

6.70:6.05
5.60
5.55

-ü»;-*- — - . —

—.— — . - .

határidőjegyzések.

, Déli tőzsde E&rlatft
HatáridS d 6 6 2 ^ 1 1 ^ ^ 23-áa deczember 22-én í t $ s . z 4 l n o ^
pénz
ara
pfca*
oru

w márczius 9.66
.április
9.46
.oktober . — . — .
.november — . - ^
. márczius 8.22
rozs
. április — . - T . október — , —
. november — . —
tengeri . m á j u s
4.90
":.. november—.—"
-.
október —.—zab . ^márczius
5.88
.'m"» •október
—-•—
, . — november — . —
repcze ,_augusztus 12.35

Előfordult

9.68
9.48
—.—
—.—.
8^4
—.—
—.—
-—.—
4.92
-r.—l
—.—,
5.90
—,—.
—*-*.'
12.45

' 9ÍÍ72
9.74
9 53
9.54
—.—
—•.—
~.^—.—
—.—
—.—•
4.94 — .
—.—
'—;—'• ~ .
— . — •—.,rf.,_ . ..
—.—*
..
12.35 1—.—

—.—
—.—

—.—

határidőkötések.

Délelőtt. Buza
márczius 9.72—68—69—
9.66 frton, április 9.52—49—50—9.47
forinton. Rozs
márczius — . — . — forinton.
Tengeri
május 4.95—89—91—4.90 frton;
Délután. Buza márczius 9.66—9.67— forinton, április 9.47—9.48 forinton. —
Rozs
márczius 8.24—8.25 frton. Zab márczius 5.90
—5.95 forinton. Tengeri május
4.90—95—4.91
forinton. Repcze aug.-ra 12.30—12.36 frton.

Budapesti vásárcsarnok.

Raktárállomány:
Közraktár:
Buza 115300 mm. Rozs 11200
mm. Árpa 67600 mm. Zab 39600 mm. Tengeri
5400 mm. Liszt 9200 mm.
Raktárház
: Buza 72039 mm. Rozs 4663 mm.
Árpa 613 mm. Zab 3743 mm. Tengeri 202 mm.
Liszt 1311 mm.
Silos : Buza 32000 mm.

Gabonaforgalom:
1888. deczember 22.
érkezeit
elszállittatott
buzából . .
rozsból • •
árpából . .
zabból . .
tengeriből..

métermázsa

37995
446
4018
4870
7091

—
—
101
—
203

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.

Budapest, deczember 2 3 .
A mai tőzsdén csendes irányzat uralkodott
és nemzetközi papírok árfolyam kereset változott.
Nagy érdeklődés nyilvánult azonban
rimamurányi
részvények iránt, amelyek ma ismét emelkedtek és
eddigi legmagasabb árfolyamaikat érték el.
Az előtőzsdén: Magyar hitelrészvény 392.40
893.75, Osztrák
hitelrészvény
360.——360.65,
Osztrák-magyar államvasut 363.60—364.—, Rimamurányi 293.25—293.75, Villamos vasut 230.25
—230.50 forinton.

A

déli

tőzsdén

előfordult

kötések:

Salgótarjáni 607—608, Közuti vasut 370, Villamos vasut 228—228.75, Magy. hitelrészv. 392.50
392.80, Magyar leszámitoló bank 257.50—257.75,
Rimamurányi 293.50—296.25, Osztrák hitelrészvénv 359.90—360.25, Osztrák-magy. államvasut
363.80—364.50, Magyar jelzálogbank 244.75, Budapesti takarékpénztár 232, Aszfalt 220, Általános
kőszénbánya 98—98.75.
Dijbiztositások:
Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 1,50—2 forint, 8 napra 4 . — — 5 . — frt,
január utóljára 9.—10.— forint.

Délután 1 óra 80 perczkor
Magyar aranyjáradék
Magyar koronajaradék
Magyar hitelrészvény
Magyar ipar és keresk. bank
Magyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló bank
Rimamurányi vasmü
Osztrák hitelrészvény
Déli vasut
Osztr.-magyar államvasut
Közuti vaspálya
Villamos vasut

zárulnak:
decz. 23.

120.—
97.80
392.50
101.75
244.75
257.50
295.—
360.—
64.25
364.25
370.-=
228.25

decz. 22.

120.—
97.80
393.—
101.75
244.50
258.—
291.75
360.50
64.25
364.50
370.—
229.50

Délután 4 órakor zárulnak :

360.40
393.10
865.90
257.50

360.43
393.60
364.—
258.—
294.50 292.75
370.— 370.—
229.50

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

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.

Budapest, deczember 2 3 . Terményekben csekély forgalom változatlan árakon.

Hivatalos

Szombat, deczember 24.

ORSZÁGOS HIRLAP

14. oldal. — Budapest, 1898.

jegyzések.

Budapest, deczember 23. A vásári forgalom: Husnál forgalom élénk, árak változatlanok. Baromfinál élénk, árak emelkedők. — Halban
élénk,
árak csökkenlek. Tej és tejtermékeknél
élénk,
árak változatlanok. Tojásnál
élénk, árak nyomottak. Zöldségnél
élénk. Gyümölcsnél
élénk, árak
változatlanok. Füszereknél
élénk. Időjárás derült,
hideg. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következő: Hus.
Marhahus hátulja I. 52—56 frt. II. 46—52 frt.
Birkahus hátulja I. 33—40 frt, II. 34—38
frt. Borjuhus hátulja I. 62—68 frt, II. 55—64 frt.
Sertéshus lsőrendü 8—50 frt, vidéki 40—46 frt
(Minden 100 kilónkint.) Kolbász füstölt 64—80 kr
.
.
(kilónkint). Sertészsír hordóval 55 0—55 0 frt (100
kilónkint). — B a r o m f i (élő). Tyuk 1 pár 1.10—1.50
frt. Csirke 1 pár 0.60—1.30 frt. Lud hizott kilónkint 46—55 k r . — Különfélék. Tojás 1 láda (1440
.
.
drb) 38 0—40 0 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—4
frt. Petrezselyem 100 kötés —.— frt. Lencse m.
100 kiló 7—9 frt. Bab nagy 100 kiló 7—9 frt.
Paprika I. 100 kiló 30—60 frt, II. 20—30 frt. Vaj
I.rendü kilónkint 0.85—1.00frt.Téa-vaj kilónkint 1.00
1.30 frt. Burgonya, rózsa, 100 kiló 1.60—1.80 frt.
Halak. Harcsa (élő) 0.80—1.—frt 1 kiló. Csuka (élő)
70.0—0.90 frt 1 kiló. Ponty dunai 0.60—0.70 frt.

IDŐJÁRÁS.

Szesz.
Budapest, deczember 23. Finomitott szesz
nagyban 54.25—54.50. Finomitott szesz kicsinyben 54.75—55.—, Élesztő szesz nagyban 54.25
—54.50,
Élesztőszesz
kicsinyben 54.75—55.—,
Nyersszesz adózva nagyban 53.25—53.50. Nyersszesz
adózva kicsinyben 53.75—54.—. Nyersszesz
adózatlan (exknt.) 14.——14.25.
Denaturált szesz nagyban 21.——21.25. Denaturált
szesz kicsinyben 21.75—22.—. A kontingens nyersszesz ára Bpesten 17.50—17.75 frt. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzfizetés mellett értendők.

Bécs, deczember 23. Kontingens

nyersszesz

azonnali szállitásra 18.30 forintig kelt el. — Zárlatjegyzés azonnali szállitásra 18.10—18.30 forint.
Deczemberre — . — forint.

Prága, deczember 23. Adózott

trippló-szesz

58.75—54.— forint, adózatlan szesz 17.50—17 5 /8
frton, azonnali szállitásra kelt el.

Bécs, deczember 2 3 . Az üzlet lanyha volt.
Buza tavaszra 9.58 forinton, zab tavaszra 6.13—
6.15 forinton, tengeri május-jun. 5.24 forinton,
rozs tavaszra 8.36—8.33 forinton köttetett.

Hivatalosan

jegyeztetett:

Buza tavaszra 9.55—9.53,
rozs
tavaszra
8.36—8.37, tengeri május-juniusra 5.21—5.22, zab
tavaszra 6.13—6.15 forinton.

Árminná . •
ftelmecsbanya •
H.-Szoinbat . •
Magyar-Óvár •
0-tíyalia
Budapest *
Sopron •
Herény .
Keszthely
Zágráb .
Fjiuno. ?.
Cirkvenica
Pancsova .
Temesvár
Árad . .
Szeged .
Szolnok .

64.0 + «5.0
65-0
65.4 -h'oi.8
03-e -T 03.4
63.0 + 00i8
60.9 + C0.3
65.1 -t-0310
61-9 -j-01.2

+ 00.6
-i- 00.5
+ 05.2
00.0 —
05.0

63.6
oc.c
OC.O
61.7
10.Í
10.9
Ö2.6
00:í
00:5
62.G + 00.5
63.6 — 00.C
61.0 400.6
0-00- —
- 00:8
63.0 • -10 i.O62.3 + 00.9
6Í.9 4- ex.3
6£-S + co.6
60.:
05.0
C««S
01.0
01.8 — 1.C0
6ÍS.0 + 00.4
64.3 + C0.3

Í

61.7
Pola .
5C.7
Lesina
62.6
Sarajevo
Öt.O
Torino
59.4
Florence
54-7
Róma .
Oü.C
Nápoly
OC'O
Brindisi
58*0
Palermó
60.7
Mattá .
70.7
ZUricli
78.6
Biarritz
59.9
Nizza . .
72.3
Páris . . .
68.1
Kopenhága
69-3
Hainburg .
66.7
Berlin....
64.4
Christiansund
62.8
Stockholm. .
Bzent-Pétertáx 52-Ö
00.6
Moszkva . *
Varsó . . . . . 00.0
Kiew . . . . . 56-4
Odessza . . . .
Sulina. • • • • 60.C
Szófia
60.9
Konstantinápoly 7.7

+ 06.2
+ 07.4

— 00.9

+ 02-0

— - 08.4
— - 09.0
• • 00.0
- - 00.0
- - 13.8
— - 13.9
— 03.2

+ co.e

+ 04.4

— 00.4
— C3.4
— 02.2
00.1
01.7
— C8.7
— 18.2
oo.c
00.0
— 04.3
+ 0ÍT0
— 00.5

+ 10.0,

A régi depresszió Oroszországból elvonulni készül, a lég'
nyomás maximuma megmaradt Európa nyugoti szélén, Olaszomig
táján uj depresszió i évödött.
• Az idö európaizerte hidegebbre fordult. Csapadék minden*
felé volt, noha többnyire kisebb mennyiségben.
' Hazánk dali és északkeleti részén az utóbbi 24 órában, ál'
talánosan esett az eső (elvétve havas eső), melynek mennyisége
csak néhány mm.-t tstt ki. A hőmérő sUlyedőben. van.
• _ . Méísékelt Ja.gr Tárható, semmi' vagy csak jelentéktelen
csapadékkal-(délen).

— Deczember 23-án. —

Bécs, deczember 23. A közeledő ünnepekre
való tekintettel a spekuláczió tartózkodó volt, csak
Rimamurányi emelkedett jelentékenyebb mértékben.

Vixméréa

Felii

Vizm&rei
czontiunétei

czentiinéter

Az előtőzsdén : Osztrák hitelrészvény 360.75
360.12, Anglo-bank 155.50, Unionbank 293.—,
Osztrák-magyar államvasut 363.50—364.—, Déli
vasut 64.50—65, Tramway 548.—, Török dohány
124.50—124.60,
Alpesi bánva 200.25—
199.50, Prágai vasipar 983—981, Májusi járadék
— . — , Osztrák koronajáradék 101.50, Török sorsjegy 58.—58.10, Német márka 58.96 forinton.

jegyeztek:

•3 +
Állomások

3i

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.

4 . 2%-os papirjáradék 101.20, 4 . 2%-os ezüstjáradék 101.15, 4%-os osztrák aranyjáradék 120.85,
Osztr. koronajáradék 101.60, 1860. sorsjegy 140.75,
1864. sorsjegy 193.50, Osztrák hitelsorsjegy 203.—,
Osztrák hitelintézeti részvény 360.50, Angol-osztrák
bank 155.50, Union-bankrészvény 293.75, Bécsi
Bankverein 265.—, Osztrák Länderbank 233.50,
Osztrák-magyar bank 952.—, Osztrák-magyar államvasut 366.—, Déli vasutrészvény 64.75, Elbevölgyi vasut 260.—, Dunagőzhajózási részvény
446.—, Alpesi bányarészvény 199.15, Dohányrészvény 124.50, 20 frankos 9.55 . 5, Császári kir. vert
arany 5.71, Londoni váltóár 120.50, Német bankváltó 59.—, Tramway 545.—.— Az irányzat
meglehetősen szilárd.

í

Állomások

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.

Délután 2 óra 30 perczkor

i*.-

A m. kir. országos meteorologiai intézet
távirati
jelentése 1898. deczember 23-án reggel 7 órakor

Trieszt, deczember 2 3 . Kiviteli szesz tartályokban szállitva román és magyar áru — . — frt, cseh
áru 11.75—12 forint 90% hektoliterenkint nagyban.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészv. 360.—,
Anglo-bank 155.50, Bankver. 265 — , Union-bank
293.50, Länderbank 233.—, Osztr.-magyar államvasut 363.87, Déli vasut 64.75, Elbevölgyi vasut
260.—, Északnyugoti vasut 244.—, Török dohányrészvény 124.75. Alpesi bánya 198.75, Májusi
járadék 101.30, Török sorsjegy 57.80, Német márka
58.97, Fegyvergyár 193 forint.

magyar Ta. Ii'ni'nváritott
városi I5gtaaiaDtoix, 4 f

Bécs, deczember 23. A déli tőzsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák hitelrészvény 360.62,
Anglo-bank 155.50, Bankverein 265.—, Union-bank
293.50, Länderbank 233.75, Osztrák-magyar államvasut 366.25, Déli vasut 64.75, Elbevölgyi vasut
260.—, Észak-nyugoti vasut 244.—, Török dohányrészvény 124.50, Alpesi bánya 199.—, Májusi járadék
101.25, Török sorsjegy 57.90, Német márka
59.02, Német márka ultimóra 59.— forinton.
.
Frankfurt, deczember 23. (Zárlat.) 4 2%-os
ezüst-járadék 85.45, 4%-os osztrák aranyjáradék
101.85, 4% magyar aranyjáradék 101.65, magyar
koronajáradék 98.—, osztrák hitelintézeti részvény
303.87, osztrák-magyar bank 806.—,
osztrákmagyar államvasut 306.75, déli vasut 57.75, bécsi
váltóár 169.27, londoni váltóár 204.12, párisi váltóár 80.125, bécsi Bankverein 223.25, Union-bank
részvény — . — , villamos részvény 134.—, 3%
magyar arany-kölcsön 87.30,
Alpesi bányarész.
vény —.—, 4 2% papirjáradék 85.70. Az irányzat nyugodt.
Frankfurt, deczember 23. (Utótőzsde.)
Osztrák hitelrészvény 304.25, Osztrák-magyar államvasut 309.—, Déli vasut 57.75, Alpesi bányarészvény — . — . Bécsi Bankwerein — . — , 4%-os
magyar aranyjáradék — . — . Az irányzat csendes.

•orrt

Vil

3ÉP.

ScL6rdínf
Passau
Bécs
Pozsony
Komarom
Budapest
Ercsi Paks
Mobáefl
Ujvidék
Zimony "
PM'
Báziás
Orsova
Hohenau
Zsolna
gzerod
Ersekojvaí
Sárvár
őt

Eszek
U.-Szerdab.
Zágráb
Sziszek faípj
Mitrovicza
Károlvvár.
Ban
Verltu «ovi
Bnzu Banjaluka.
Brin- Doboj
•03 Zwornik

M.-Sziget + 024>
Tisza-Ujlak + C20>.
V.-Namény + 0U
-064;>
Csap
- 022 <
Tokaj
- 070 >
Szolnok
Csongrád - 122 >
- 075 >
+ 056 >
Tita
-020 <
Deés
Szun Szabná!
044 > .
ooe<
líforcM Munkács
000 >
Laborcza Homonna
Ungvár
DDQ •'
+'Ő2a>
Oodcvi Bártfa
•r 222 <
Zemplén
Bodrog
4.165<
Zsolcza
+
052 >
H.-Németi
Haroái
013>
Berényi B.-Ujfalu
Csucsa
Seb. Kir.
+ 008 <
Nagyváráé — 0.11 >
F.-HíiBi Belényes
+ 022 >
Feb. K3r. Borosjenv
-0i0< "
Ket.-Kir. Békés
+ 056<,
H.-Hör. Gyoma
-002<
Gy.-Fanóxv. — 003 <
Maret
Arad
— 148 <
•
Makó
— 050 >
K.-Kostély ~0C8>
Tenet
Teine*vát — 052 <
Béga
N.-Becsker. — 06l)>
Tliz«

1 5 7

2Ö3

+^3<
+ 088<
:

--C6C>'
+ 028 >;

2T>
+1
>

+105 <
+ C48>-

082>,

•tűn

8Ö >

+ 52 >
4 0< 0
+ 003(>

'\ Jeleli nagjarázata: • =» Jeges rü; + —
< • * « í d t ; > •= apadt; f — . k é b á í a * >

-

-J»l*|

M e g j e g y z ó s e k : Csapadék csak egy-két helyen volt;
manmnm Drenkorán 7 mm.
A Duna Komáromtól Ujvidékig árad, a többi helyeken
apád. — A
Tisza H
Husztnál
és C
Csaptól
T.-Füredig
árad,
A Ti
t á l é
tól T
Füdi
á
d egyebütt
bütt
apad. — A Dráva és Szára apadnak, Ó-Gradiskánál 1 czm. az
átadás.
ás.
. .
• . - . : • - , , • •
r.yiv'i áű Tiszán egeáz iosszában,- Szamoson, Bádrogon, -katorczán, Hernádon, Körösökön, Maroson, Temes-Béeán és Vácon
zajlika jég.
_ . „ . Egyes helyeken már áll a jég. igy a Tapolyon, Sajón, Korosokon, Maroson.

Felelős szerkesztő: Kálnoki

Izidor.

Szombat, deczember 24.

ORSZÁGOS HIRLAP

Budapest, 1898. — 15. oldal.

A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései 1898. deczember 23-án.
peaz

Állampapirok.

S 3 ' - j í 100 —
njfanas Tisszaff. SIO kor.. 100
— ;i1 J100
50
d i p^!-."t^iT.
l t & á *0) évre
é ;í ^ » «A
Aradi
0S *

a

torucaér é t a jár. adáment. 4 /a
[vronaert. jár. adótnentes S'/ÍP/G
l
I -ss. évi államv. ar.-kólcsoQ 4 /i
I».»9 évi .
ezust-fcötcsöQ
V íÍLafru-köícs. ar. actörnent.
IsTQ. evi nyerem eny-kdlcsőn .
Mi±^y£r regaie-kárt. kötv. • •
Eűnr.-^zl von w
„ .
Magyar főEtíteherment.* kotr. .
HerT.-SzItvoa . . . . . . . .
Tiszai és szegedi nyer.-kötc3Araavjájradét, adóm. osztr. .
Koronaértékü járatiéit o=ztr. .
AHamsorsjiS'gryek E irSí. évből •
,
ií6ü. egész •
,
ISUO. ötöd »
1884.
„
ű
6 /o Bolgár államv. zálo^kíilcs.
3°Q c Szerbiai aver.-köles- IQO fii
Sl ,u
„
_
(felüli*.)
4 .:°lo Budapesti tőr. töles . . •
9S

4°/a Xemes-iségavöIgY ítiszab. t.

Záloglevelek.

Ü- &m\

ISj

4i/i°/o Belvárosi takarékpénztár
4tQ;,i°jQ t.gyes. buáap. t'őv. talc. .
£I ía KiabirtokosQli ursz. földhit- .
4 /i°/Q u^vacaz ÖO'.'-J évre . . .
4"/o Agráiiíirik szö.őkütvén.'j'. .
4t/i°/Q'
ugyanaz járatfékjeiíy . . .
4 1 :í/«Ms»- .*üidiút.-tnt.papLriiaa
4°,'o
ugyanaz szab. és talajjaT. .
4t/iQ/Q Magy. fielvi érd. vas. kötv.
4°/o njrTaaaz koronaécték . . .
5°;a a JfeagTar ji-'lzálogbiteibank .
•í'/i
/o ugyanaz
•ÍU/Q ngy. "közs.fc.110 frt visszaf.
4°/a
ugvanaz nyer.-kötvény . . .
4cQ/a ugyanaz osztrák felüihély. .
3 I/ou ugyanaz
4 /i /o Ma^y. orsz. közp. tkptár.
4I/2Q/o Magy. tkptárak közp. jeiz.
4^/aP/o ugyanaz fcőzs. kötv. . . .
4°/o ujjyanaz
4°/a Osztr.-magy, bank 40I/iéTre
4Via/o Pesti hazai e. íkptl
közs.
4°/o ugy. záloglev, kor. ért. . .
4^'aP/u Pesti m. keresk, bank .
4°/Q
u^yartüz
. . . . . . . . .
4I/iQia agy. közs. közv.

Magyar általácos Ikpénztár. . . 321
Majr. orsz. központi tkpénztát. ai 2'
Pcsü Lazái elsö takarékptar.. B2Í0
i
30
1
c) Biztositó társaságokÁ* SSvSlkV. "őréi. "jü-b.;' ^S?. ?. l? ?f Bé.*si
biztositó társaság . . ' . . 2O5Í
a KajvszebeEii áBL takarékp.. " l „ í __ •• i n 5 '
2JQBecsi élet- és jár.-bizt. intézet
"u. Oszírak EiehitelínS- nv. k. f " 0 1:0 ;; 121 EC Elsö majyar ált. bizt. társaság. 3203'
Funciérc
pesti
biztositó
intézőt
- *ári cb$ tkpénztir. k ' « - f i ]gj! ~ L!oyd magyar Viszontbiztositó t. 9J
87
57
Magyar jég ésviszontbiztositó r.-t
132
ISenir. baleset- iminkáíbizt. r.-t.
Elsőbbségek.
i
Pasnonia viszontb izt. intézet
101
—
> Adri* m.lör.
d) Halmok.
98=40
_
,
,
V
•
í
97
40ÍÍ
B i k
1
93 SO Conccrdia gőzmalom r.-t. . . . 300
*&» Bpest Tillaiitas VÍTOÍÍ vasat I S S
Elsö budapesti gőzmalom r.-t. 700 i
97
60
40/a Buslapest-pécsi v a s u t . . . ., Aq >
•
— Erzsébet gőzmalom társaság . . 238;
*•/«
Kasa.-ed. vasut l í s a . ezQst ííl j S ; ^ . 'i 103
x
121 — Luiza gőzmalom rcszv.-társáság
4t ti tTjjyaasaz 1S4J. arany . . . i
100 — Pesti hengermalom-társaság . . 600
121 — Pesti molnár és sütök g5zm. r.-t. 23d
•E337
. . . . , , ,
Pesti Victűria-gözmaloin.... 142
103
n . D.U&. 1 '5|. 5 - o ; | 93 SO e) B á n y á k é s t é g l a g y á r a i .
10J _ Budapesl-szt. -lörinCKi téglagyár
3 / BÍag^jur QQ |-.
| . vasal 1S7Í.
1S7-Í tíb.
120 50 E^yciült légla-ésczemcntgr. r.-t.
4c/ia,* Jlajv. n s . eüsőltbs. kalcs.
Eszakm. egyes, kőszénb. 93 ipv. 141
Fe!s5:nagT. bánya és kohó r.-t. 102 !
Részvények.
István téglagyár részv.-társaság
Kassa-somodi köszb. r.-t. id. elis.
«i B a a k c k
Kőbányai gőztéglagyár-társulat. 7251
Kűszénbánya-és téglagyár r.-t. .
1
0
1
1
192
_
Eiiáifesfii t atntesvesfüet. . .
ÍMagyar asphalt részv.-társaság 3.S
Elsö m
ík
Magyar ált. köszénbánya r.-t. . 220
sB;
B;—
íj,
95
Fínamefi
Magyarkeramiai gyár részv.-társ. £9,
• 8 -SS i i
Salgótarjáni köszénbánya, r.-t. .
bartk
y
a
g
805
1 í 7 í - - § 122<_ Ujlaki téglagyár és mészégető r-t 237
HeEiE.te5Dniaisr.iEi. vállóözl. r.-IL
M
í
Í
©ISZ- jlitzüí«fjjí>.
fjVasmüvek
é
s
gépgyárak.
332*50 I 332
Ikil^k
Elsö magy. gazdasági gépgyár . ISO
U 1 1 5 j 182
aanii
95
Danubius* in. hajó-ús gépgy.r.-t
!
Ganz és U vasönt, cs gépgyár . 22JC
TíSzim-^s^éaáir.-hsi^! |í 23J 59 • 233
10}
.í.iclioíson"
gépgyár
ált ihöiieMiutézaS.
ff 360 — í; 3360
Kiinainurany-salgót. vasmü r.-t. 295
fceiei!k8<ieIlHíi r.-t .
1-*j í 20°
Schlick-féle vasönt, és gépgy. r.-t. 220
1. kézp. je!r.-£?j»
WeilzerJ. gép-és vaggongy. r.-t. 260
Q£El|nUiinasfar.baas
925 |
Pkaüü mmaai kwzslavSeimi bask > 143i - 1438
g) Különféle vállalatok
Crrnruitarair
í 2 3 3 * - I 234"
„Athenaeum* irod. és nyomd. r.-t. Íi75
Franklin-társulat
. 261
»)) Tskaxé&péaxtAzafc.
Kgsnsos-inüinlézet
.
70
iEétp
„Pallas* írod. és nyomdai r.-t
102 _ : I M .
1É0
Petii künyvnyomdarószv.*tár3. liOO
ker.
121 — 123*
Általános iraggonkölcs. táruujat 5!5
87
- tafcpit.
^_ es eus*. zalogkates.
- ^ - ni
«Budapesti ált. villamossági társ.
Bgeds
| ö* *l —
5 » ill 232
Elsö magyar betüönlödo r.-t.. 116
Ifcpesült badapesü Ü T . tkptár. bmf- iliTBf'
14$

Tffii —

XQ0 25
TOOlá
IOQÍSJ| —

18029

98 2S
Tffü
98

i:ii

!

Ill 1

ára

áiu

pénz

,323
iái?
1(340
210
28Ü
32S0
101
09
53
135
875

220
37
Ui
lui
i.0
24
730
350
21
90 50

2fO
110
295, f 0
222 2öl 380
26S
7a
195
1550
555
117
147

Elsö magy. gyapjúm, ea bizt. r.-t
Elsö magyar rcszvénysorfőzöde*
Elsö magyar sertéshizíaló r.-t..
Elsö magy. szállitási váll. . . •
Elsö magyar szálloda r.-t. . . .
Elsö pesti spodium és csonti, ijy.
Fiumei rizsh. és rizskem. gyár.
Gscüwindt-fóio szeszgyár . . •
Köbáuyai király serfözö . . . •
Kőbányai polfári serfözö r.-t- .
ülagy. czukonparr.-t. B. előjogos
Magyar fém- és lámpaáru-gyát
Magyai villamossági r.-t. . . •
Nemzetközi villamossági társ. .
Nemzetközi waggonkölcs. r.-t. -t
h) Közlekedési vállalatod.
219
Adria m kir. teng. haj. r.-t. . .
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
Magyar-gácsországi vasut.
Magyar nyugoti v a s u t . . . . .
Máramarosi sóvasut els. részv.
Déli vasut
Osztrák-magyar államvasut • •

Sorsjegyek.

154

2?Ű
223 75

3S4
50

Bazilika-sorsj. osztr, feliilbély.,
Bécsvárosi nyer.-kölcá. 1874. évi
Budavárosi sorsj. osztr, felülő.
Jó-sziv egy- sorsj. osztr. íolillb.
Magy. vör.-ker. sorsj. o. felülb.
Olaszvör.-ker. sorsj. osztr. fliUb.
Osztrák vörös-kereszt sorsjegy .
Osztrák hitelintézeti sorsjegy .
Pálily-sorsjegy

90

Pénznemek.

Arany
.
20 frankos vagy 8 frtos.
„if 20 márkás
.
Kém. bir. v. egyénért, bonkj. 100 m.
Franczia bankjegy (100 frank) .

Váltók árfolyama

(látra)

78
47 6S

59
47 85

2'/sí'/o London 10 font Sterl. . .
4°/0 Német baukpiaczok 100 i n . .
&% Olasz baukpiaczok 100 lira .
2°/0 Páris 100 frank
4°JoSvájczibaakpiaczoklOO fratik
Vlt^o' Szentpélarvác 100 rub. .

HIRLAP
legszebb divatujság, a

az"OrszágosHirlap" divatlapja.

Szerkeszti:

A "Franczia Divatlap" ugy szerkesztésében mint kiállításában olyan ujitást jelent, mely a divat-irodalom minden eddigi termékét fölülmulja és a hölgyközönségnek minden elképzelhető divatkérdésben olyan tanácsadója, amilyen magyar nyelven eddigelé még nem jelent meg
XK £r4tt«»?Í4 T l n t t t t m havonkint kétszer, és pedig minden hó 1-én és 15-én jelenik meg: terjedelme számonkint 13 oldal; minden egyes száma egyaránt
2% TlaUwZla • í l r a l l d p kiterjed a női divat minden ágára, a g y e r m e k d i v a t r a és a kézimunkákra; nagy és jelesen szerkesztett szépirodalmi és köz:
haszna rovatot is tartalmaz, valamint minden számban egy folytatólagos regényt közöl, mely könyvivalakjában nyomtatva évenkint k é t k ö t e t e t ad; képes
divatrésze teljesen Párisban készül; minden számának külső lapja, továbbá belső 4. és 5. lapja gyönyörü szinnyomatu képekkel lesz diszitve, igy tehát minden szám három oldalon tartalmaz szinnyomatu képeket; minden második számához i n g y e n a d u n k egy életnagysága kivágott szabásmintát; a „Franczia
Divatlap" az összes magyar divatlapok közt a l e g o l c s ó b b .

Előfizetési ára évenkint 3 frt 6 0 kr, félévre 1 frt 8 0 kr., negyedévre 9 0 kr
— =

Kedvezmény az Országos Hirlap előfizetőinek ! : — ^
A "Franczia Divatlap" előfizetési ára az Országos Hirlap előfizetőinek:

Egy évre 3 forint, félévre 1 forint 30 krajczár, negyedévre 75 krajczár.
Az Országos Hirlap és Franczia Divatlap együttes elöfizetési ára

Egy évre 17 frt, félévre8frt50kr, negyed évre 4 frt 25 kr, egy hóra 1 frt 45 kr.

Megrendelhető az Országos Hirlap kiadóhivatalában, VIII., József-körut 65.

Azok, akik már most beküldik a Franczia Divatlapra az előfizetési dijat, január elsejéig ingyen kapják a megjelenő számokat é s
előfizetésük január elsejétől számitódik.

Szombat, deczember 24.

ORSZÁGOS HIRLAP

16. oldal. — Budapest, 1898.

AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Minden szó 2 krajczár.

Vastagabb betükből szedve 4 krajczár
ha a hirdető czimét is közli a hirdetésben,
az apró hirdetést postautalványon beküldeni

Kiadóhivatal:

VIII. kerület, József-körut 65. szám.

Előrefizetendők készpénzben, levélbélyegekben vagy
postautalványon.

könnyen kiszámithatja az apróhirdet

• évi 4—500C frt forgalommal halaSY szállitási vállalkozásnál egy (ki> lozás miatt igen olcsó áron eladó.
szolgált katona), megbizható ember,
alkalmazást keres. Irásbeli ajánlatokat „Szorgalom" Venni szándékozók küldjék czimeiket „Gyógyszertár"
Nem
tudom
6872—8
jeligére ker e lap kiadójába.
7032—3 jelige alatt a kiadóhivatalba.
T
^
p
e héteu
^ már nagyobb irodákban alkalmazva
melyben valamire kértelek. Most már e tétem szi elinj 9 volt, gyorsírás és gépírásban kitünően
tézem és T . . . el megy ugyis hozzátok. Vasárnapra
VÉTEL.
okvetlen várlak mindkettő töket. Igazán, már oly régen jártas, megfelelő állást keres. Hajlandó az állást próbára
ölcsó, kerestetik megvételre. Singer-gép
6802—3
nem fáttak-k, de ti nem jöttök, ba én nem megyek, ingyen is elfoglalni. Czime a kiadóban.
előnyben. Ajánlatok .Varrógép" jelige
ugy-e ? Nem jön senki más el, legalább em remélem,.
ajánlkozik ügyvédi irodába egész vagy
alatt kéretnek a kiadóhivatalba.
7144—9
és jobb is ha egyedül vagyunk. A viszontlátásig sokfél napra. Czim a kiadóhivatalban.
szor csókol szerető M.-oeL
7164—1
6478—3
kerestetik egy 200—300 holdas birtok
lehetőleg Budapest közelében. Részletes
E héten már harmadszor inai. Kern
fti va £Y házvezetőnői állást keres egy köüokat a kiadóhivatal továbbit .Birtokos" czimen.
y
tudom ugyanis megkaptad-e az ein bájos
UI zépkoru, gyermektelen özvegy asszony
6904—9
fényképemet és egyáltalában nem tedeum mi oka lehet (helyben vagy vidékre), aki jó bizonyitványokkal rendel7008—3
annak, hogy irostanában soha nera irsz. Tatán csak kezik. Czim a kiadóhivatalban.
olcsó áron kerestetik megvételre. Czim
nem haragszol édesem? Erre azt hiszem eddig még
a kiadóban.
6704—9
állást keres egy kellő biztosítékkal
nem adtam okot, vagy igen ?' Irj mielőbb csókoló
biró hivatalnok. Bővebbet személyekézikocsi, használt, olcsó áron keres*
M.-oának.
7174—1
tetik megvételre. Czim a kiadóhivatallegkereséseket .Ügyes* jelige alatt kérek. 6888—3
napon nagy örömmel varja kedves_Ms fiát
6708—9
^ vagy időszaki laphoz szerkesztőül, vagy munka- ban,
Lia. 30.
QI'"
társul ajánlkozik kitünő szakember. Esetleg
azok expediálását is elvállalja. Ajánlatok a kiadóba
KIADÓ SZOBÁK.
H ü lap" czimen kéretnek.
6792—3
Kérem, ha lehet, legyem még ma szecsaládnál egy külünbejáratu szoba az
r e n c s é m . 2 - Ü S 5 — 1
J
Eötvös-utezában egy-két ur részére telÁLLÁST KAPHAT.
jes
jes ellátással
ellátással kiadó.
kiadó. Czim
Cz a kiadóhivatalban. 6760—10
Levelezőlapomra mindeddig választ nem
tiszta
havonként 50—100 frtot kereshetnek mellék- Uti {iiiKLtltAH eSY
különbejáratu igen
kaptam, mi oka awnalr ? Igaz mgyauB,, liögy
foglalkozásként. Ajánlatokat .Yilágczikk" J%t» H l l v f U I V I I csin
szoba olcsón kiadó. Gzim a
biztosan számitok eljöveteledre, de mégis csuniálQzn, jelige alatt a kiadóhivatalba.
7154—4 kJ i d ó h i t l b
csinos
6828—lp
hogy nem irsz. Ha tudnád, édes kis "szfikéim, memmfi és
confectió-üzlet keres ügyes segédet, ki az kiadóhivatalban.
egy kényelmes 2-ablakos utczai
milyen ujságokat tartok számodra, akkor cIjőmméL Elég
j eladásban és kirakatrendezésben jártas. Aján- w
„
szoba kiadó, teljes ellátással
szomoru, hogy csak azért jönnél ei. Gyere eJ, édesem,
t a kiadóhivatalba kér .Szorgalmas" jelszó alatt. együtt havi 45 forintért Czim a kiadóhivatalban.
okvetlen vasárnap, és addig is csőkai szeretői Bar6472—4
.
6144-10
n á d . '
7208—1
Boldog ünnepeket kivánok: neked,
£lpff4t1Ciltt butorozott 2 ablakos utczai szoba fürdő'
«#Atl tlUttllU szerelmem. Ke ijedj meg, lehetséges
«l%Uwll«ílll szoba s esetleg zongorahasználattal a
OKTATÁS.
Dávid-utczában kiadó. Czim a kiadóhivatalban.
azért, hogy hazautazom, lehetséges azonban,togynem.
ajánlkozik gymnásiumi vagy
- 6830—10
Miért irsz most oly igen ritkán ? Imádott szsreÍEiem, ne
ww
" " " r w " " " w " " w « * kereskedelmi iskolai tanulóhoz
nyugtalankodj, igérem neked, ttogy íraleliet lemegyek.
közel a. Szentkirály-utczában egy
Millió puszi ö-től.
1190—1 egy kereskedelmit is végzett joghallgató. Czim a riadó'
csinos, tiszta 2 ablakos szoba
hivatalban.
6116—5 kiadó. "Czim a kiadóhivatalban.
6682—10
hánnily otthon végezhető munkát elHÁZASSÁG.
) |
fogad
igen olcsó áron. Szives meg"ftttftltffflMtC izraeEta 30 éves fiatal ember, egy 40 kereséseket a kiadóhivatalba kér „Megbizható* czimen.
KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
«fUICIIÍIJK1&
év óta fennálló gyár
J
gy Wajdomosa,
j
, MzaÖ606—5
műhelynek, divatszalonnak,
akar.
Oly
csinos,
szerény
igérnySL
leányt
keres
d i k Ol i
é ié
l t k
gyennekkertésznő, ki a magyar-, német-,
y egyleti helyiségnek, vlvóta*
feleségül, kinek 10—15000 frt hozománya vxn. Lerehéber- és elemi tantárgyakat kitünő sileket .Gyártulajdonos" jelige alatt ker a kiadóba.
kerrel tanitja s igen előkelö házakban müködött, még rémnek, magániskolának vagy nagy
alkalmas nagy helyiség I-ső emeleten
__
T086—2 néhány délutáni órával rendelkesik. Szives megkeresé- lakásnak
8662—17
^ csinos 23 éves rőm. kath. leány, sek a kiadóhivatalban megtudható czimen.
7096—5 azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban.
a József-körut legnagyobb forJ
y szeretném férjhez adtai egy Katos
galmu helyén kiadó. Czim a
jelésu hivatalnokhoz. Hozomány 6CMMÍffirfcbutor11 s ke4706-17
lengye. Választ a MadóMvataSia kérek: .Komoly ' jelige
: alatt.
TUS—2 hétnek inteli? ens hölgyek a lehető legrövidebb idő
alatt. Czim a kiadóhivatalban.
7102—5
va

LEVELEZÉS.

M

közömbös lélek. •**« — t

Szabás és mintarajzolásban

ÁLLÁST KERES.

HÁZ-

ÉS TELEK-ELADÁS.
5 6 a8 Z á m

ma
arui é s
jRm 4Slrar7fa.iifr79
3-emeletes aűón
cY
németül levelez is, helyben
j I U y T a g y vidéken keres íiást. Szives raeg- J K TlftdUJd-UlUd mentes bérház igen kedvező
ikereséseket a kiadóhivatal közvetít JSagy praxis* feltételek mellett eladó. Bővebbet erről Messinger Jakab
7063—7
jelige alatt.
7120—3 nrmil BHiapest, YL, Teréz-körut 2. szám.
y elszámolásra keres csemege*
ELADÁS.
j
vagy faszerözletet. Esetleg alkalfa
mazást bármily tisztességes üzletben mínt felirő- vagy
^ szénüzlet, a belvárosban eladó.
elárasitónönek. Szives megkereséseket kér .KauczíóCzim a kiadóhivatalban.
6918—8
képes" jelige alatt a kiadóhivatalba.
714a—3.
Amerikai alanyvesszők direct termő'
é v e s
&
1
OtheUovesszők, valamint Sima és
^
í í**** ^ 1° bizonyit:^ 9
ványokkaX beszél három nyel- gyökeres zöláojirányoÉ, azonnali vagy tavaszi szálli, fűszer- vagy vegyes - kereskedésbeni aHfcatimayágf. tásra leszámított áron kaphatók Lázár Józsefnél Nagykeres. Czim a kiadóhivatalban.
7172—3 Maroson Pontmegye). Árjegyzék bérmentve. 7071—8

Legczélszerübb karácsonyi
és ujévi ajándék

egy

ujságiró-sorsjegy.

Ára 1 korona.
Huzás visszavonhatatlanul 1899. január 4.
Megrendeléseket pontosan eszközöl:

BEIMEL LAJOS
bank- é s váltóüzlete

BUDAPEST,

IV., Kecskeméti-utcza 13.

KÜLÖNFÉLE.

rekedtségnél vegyen 30 krért Réthy
1537—18
f é i e Pemetem-czukorkÁt.
9 házivarrónőnél 1 Kitünő szabónő elegáns
a ruhákat készit 5 frttól feljebb, vidékre
2423—18
s. Czim a kiadóhivatalban.
villamos világítással készit a
JJ
Budapesti általános villanyfelszerelési vállalat Homburg, Diemmer & Comp. Klauzál,
utcza 5. sz.
2461—18
k a

P h a t intelligens nő, intelliözvegy nőnél, ki esak
g e n s
felnőtt leányával lakik. Esetleg teljes ellátás és zongorahasználattal. Szives leveleket a kiadóhivatal fog továbbítani „Csendes otthon" jelszó alatt.
7160—18

„THE GRESHAM'

életbiztositó-társaság Londonban.
Magyarországi

fiók:

Ausztriai fiók:

Budapest, Ferencz József-tér 5 — 6 , I Bécs. Gizellastrasse 1. szám alatt.
a társaság

házában.

I

a társaság házában.

A társaság vagyona 1896. deczember 31-én . . korona 157,805.340.—
Évi bevétel biztositások és kamatból 1896. évi
deczember
31-én.
..
„
28,670.916.—
Kifizetések, biztositási és járadéki szerződések
valamint visszvásárlások stb. után a társaság fennállása óta (1848.)
„ 339,497.900.—
Az 1896. évben a társaság 8654 kötvényt állitott
ki
„
80.577.950.—
összeg értékben. — Prospektusokkal és dijtáblázatokkal, melyek alapján a társaság kötvényeket kiállit, továbbá ajánlatokkal, dijmentesen
szolgáinak az osztrák-magyar monarchia minden nagyobb városában az
ügynök urak és a magyar és osztrák fiókok.

Nyomatott az ORSZÁGOS HIRLAP körforgógépén Budapest, VIII., József-körut 65. szám.

Szombat,deczember2 4 .

ORSZÁGOS HIRLAP

Budapest, 1898. — 17. oldal.

SZERELEM NÉLKÜL

"Oh! mért volt annyira könnyelmü, és
-Szeretett-e engem, amikor elhatározta
döfte lelkembe az árulás gyilkos tőrét, melymagát arra, hogy férjem lesz ?
Franczia regény.
(29)
"Szeretett-e engem, amikor gyengéd sza- lyel megölt ?
vakkal mámorba ejtett engem és a férj szaIrta: PIERRE DAX.
"Közöttünk, uram, mindennek vége van.
vaiba
való
hitet
élesztette
bennem
?
"Ha
a kegyetlen sors egy férfihoz kötött
— Amig nyugodt leszek? Ez sok Időbe
" Biztos szeretnék lenni abban, vajjon is, akinél a szerelem olyan ösztön, melylyel
telik.
gyönyörüségét lelte-e az ön szive abban, csak
— Esdve kérem, engedje meg, hogy föl- egyszer, csak egy pillanatra is, hogy az enyé- kedve szerint trafikál, még sem kényszeríthet
arra az aljas szerepre, hogy folyton hazudjam
menjek, engedje meg, hogy kövessem és együtt met megtalálja? . . .
önnek. Sokkal többet szenvedek ma, semhogy
maradjak önnel, habár csak egy pillanatra is.
"Haj! nem hiszem, hogy az ön szivét követhetném a házasság törvényét, azt a tör— Nem . . .
valaha ily gyengéd érzelmek hatották volna vényt, amely, ugy hiszem, megadja a nőnek
— Nem hagyhatom egyedül.
át, amelyek magasztosabbak, erősebbek, mint azt a jogot, hogy férjétől hüséget követelhessen.
— Egyedül! Mit tesz az ! ? . . .
az akarat és a vágyak s amik két lélek kap"Sokkal világosabban olvasok az ön lelA kocsi megállt.
csát képezik e szomoru földi létben és még
kében, semhogy bátorságom lehetne ismét
— Tehát elküld engem?
a siron tul is.
szemtől-szemben állani önnel, kitéve magam
— El kell küldenem.
"Nem, ön nem szeretett engem.
durvaságainak; lehetetlennek látszik előttem,
— Esküdjék meg, hogy holnap két órára
"Ön csak azért vett el engem, hogy va- hogy mindazok után, miket tudok, nyugodt
megvár.
lamiképen véget vessen agglegénységének.
maradhassak az ön ál-becsületességével szemben.
— Megigérem.
"S ha azzal tisztelte meg Garricourt
"Egy férfi előtt állani, aki lábbal tiporja
Lucienne beburkolózott köpenyébe, fe- kisasszonyt, hogy rá vesse tekintetét, ezt
jébe huzta főkötőjét és mikor felindultan bu- azért tette, mert Garricourt Lucienne gyer- a becsületét, melylyel nejének is felelős és
felesége lenni ez embernek és nem mártani
csut vettek, sziveik egymáséi voltak.
mek volt, akiröl meg volt győződve, hogy
Steibel elött fényesnek igérkezett a jövö. épenséggel nem lesz utjában . . . Ez a gyer- tört a szivébe — egy gyávaság, melyet én
A válás hamar fog megtörténni s végre mek mit sem tudott a nagyvilági életről, me- ime elkövettem!
"Nem is értem, miként tudtam élni,
férje lesz ennek az imádott lénynek.
lyet on legénykorában elég ügyetlen volt meg mielőtt tanuja voltam azoknak a jelenetekMikor Lucienne, megtörten az izgalmaktól, nem ízlelni. Ön kétségtelenül helyesebben cse- nek, miknek ön volt vidám hőse.
szobájába ért, helyzetének iszonyatos volta lekedett volna, ha az élet gyönyöreitől még
„Nem teszek önnek semmiféle szemremég sokkal nagyobbnak látszott előtte; mert legénykorában csömörlik meg ; legalább nem
minden butordarab, minden tárgy örökre el- lettünk volna egymáshoz füzve oly kötelékek- hányást, — talán nincs meg bennem az,
vesztett nyugalmát juttatta eszébe. A szoba- kel, melyekhez képest a rabbilincsek enyhék- amiért ön megszerethetne engem, hanem felbontom azt a gyenge köteléket, mely bennünleányt, ki a vetkőzésnél akart neki segédkezni, nek tünnek fel előttem..
ket egyesit és visszaadom önnek a szabadeltávolította és messzire elhajította ruházatát.
"Ön mindazon váltig azt ismételte előtmelyet Maud Mirkson lakosztályainak illata tem, hogy imád . . . S én, aki sohasem sze- ságot, melyet olyan nagy becsben tart. Én
járt át. Pedig az mindenüvé követte. Egy házi rettem, hallgattam az ön szavaira, de nemelhagyom önt.
(Folytatása következik.)
ruhát vett fel, mely megkönnyebbitette és az- szennyeztem be ajkaimat aljas hazugságokkal.
után hosszasan sirt. Amint könyei kicsordul- Undorodom attól, hogy szivemmel hazug játak és megenyhitették, gondolatai is világo- tékot üzzek.
Elsőrangu hazai
gyártmány.
sabbak lettek, habár ujra meg ujra felmerült
"Sokat szenvedtem azért, hogy nem tudlelkében az a kép, mely minden álmát, mintam önt szeretni s hogy sohasem volt erőm
Fontos czim:
den hitét halomra döntötte.
feldult lelkemet feltárni ön előtt, akinek gyenMindaz, amit házassága óta szenvedett, géd szavai hidegen hagytak engem.
Első Magyar
ugy tünt fel előtte, mint csalódással teli mult,
-Csak az érti meg ezt, aki maga is
azonban ezerszerte sötétebben látta a jövőt, elviselte mind e kínokat. Megért ön engem
melyet férje meggyalázott.
Lamoureyre Abel u r ?
Ezek a gondolatok, mikből a legkínosabb
Látja milyen keserü az élet — az én
részvény-társulat
rémlátások szövődtek, olyan merengésbe rin- életem! Éreztem, hogy bensőmben valami
BUDAPEST.
gatták, mely pihenést nem nyujt, hanem ki- van, ami sohasem fog megváltozni, mert
fárasztja az elmét.
hallva léptei neszét, szavai hangját, sohasem
Magyarország legnagyobb és egyedüli
A szerelem és a gyülölet kemény tusát éreztem azt a felindulást lelkemben, sohasem
gazdasági gépgyára
vivtak a lelkében. És hogy el ne feledje adott éreztem arczomnak azt a pirulását vagy elsámely a gazdálkodáshoz szükséges
szavát, hogy hü maradjon a gondolathoz, padását, mit a szerelmes nő érez, ha imáPfiT ö s s z e s "TW
mely a jövőhez füzte, keserűséggel ismételte dottja közelit feléje. És mégis, fellázadtam
gazdasági gépeket gyártja.
volna
az
ellen,
aki
az
on
nevét
megbántani
magában:
R e n d e l é s e k
m e g t é t e l e
e l ő t t
k é r j ü k
m i n d e n
s z a k b a v á g ó k é r — Vetélytársam v a n . . . vetélytársam... merte volna s szembeszálltam volna azzal, ki
d
é
s
s
e
l
b
i
z
a
l
o
m
m
a
l
h
o
z
z á n k
önt rágalmazni merte volna. Mert éreztem,
egy Maud Mirkson !
f o r d u l n i .
hogy
az
én
életem
az
öné
s
az
a
vér,
mely
Hirtelen, mintha valami delejes áram
Részletes árjegyzékkel
járta volna át ereit, mely kiszárította szemei- ereimben foly az ön vére.
és szakszerü felvilágositással dijmentesen szolgálunk.
"Nem
azonositottam-e
magam
önnel,
miből a könyek nyomát, felkelt és íróasztalához
Morzsolók.
Szecskavágók.1
ment. Mikor kezébe vette a tollat, ismét ha- kor mind ennek tudatára ébredtem? S nem
bozni kezdett. De az idő mult s határoznia voltam-e közel ahhoz, hogy önt megszereskellett, mielőtt Lamoureyre hazaérne. Lelké- sem? Egy szó, egy tekintet lángra lobnek minden ereje fellázadt. Nem, ő nem fo- bantja a szikrát és én örökre az öné lettem
Millió
embernek
gadja el a rezignáczió szégyenét s nem osztja volna! . . .
a Sohneider-féle
"Némely lelkekben hirtelen gyulnak lángra
meg többé ez ember életét. Hová menjen?
Szülei meghaltak már. Felmerült benne barát- az érzelmek; én nem tartozom ezekhez. Lasnője emléke, de csakhamar elüzte magától. san ébred az én szivem — bocsásson meg,
adták vissza teljes egészségüket
Szólhatna előtte Steibelről, anélkül, hogy el- nem az én hibám ez.
v
Csak azt tudom, hogy azért annál méárulná magát ? Halántékai lüktettek, szinte
hallotta a szívverését. Ismét Albert felé for- lyebben tudtam volna szeretni! . . . Olyan
dultak a gondolatai. Albert szereti, de ő nagy ur lett volna felettem a szerelem, hogy
fejestől a páfrányvisszautasitja. Ez az a végtelen történet és mindenre, még a rosszra is képessé tett volna.
tokocskák által fájdalom nélkül, a legmégis mennyire fáj neki, akit esküje más- . . . Oh! ne mosolyogjon, kérem, hanem inrövidebb idő (6 perc)
kább térjen magába, mert higyje, nagyobb bához köt.
alatt teljesen elhajVégét kell vetnie ennek az állapotnak! torság kell a benső dolgok bevallásához, semtatik. E kitünő gyógy
szer nemcsak a gaAkaratereje felébredt: elfojtotta lelke mint gondolná.
landféregben hanem
" A nő, szerencsétlenségére, tulságosan idefelháborodását, összevonta szemöldökeit s egy
gyomorbajban szenerélyes mozdulattal ragadva meg a tollat, a ges teremtmény. Ha nem boldog, vagyis ha
vedőket is biztosan
nem a szerelem tölti be lényét, érzékeit, min(Védjegy.)
meggyógyítja.
következő levelet irta:
A piitlikagilíszfa ICoetei a kivetkezik: az arcz halványsárga,
den érzülete a gyülölet felé ragadja: ennek a
"Uram!
bágyadt tekintet, kék szemkaríkák, lesoványodás, elnyálkásodás, einészthetlenség. étvágytalanság, gyakori
Különösnek fogja találni, hogy levelet szubtilis teremtménynek mindig szenvedélyre
roszullét, ámulások, egy pombolyag felszállása egész a
nyakig, nyálősszegyülemfés, a test megdagadása, gyakori
irok önnek, amikor egy fedél alatt élünk, ami- van szüksége.
seböfögés, bélgürcs, szuró fájdalmak, szivdobogás, a
Amikor megnősült, uram, ezt tudnia
kor lelkeinknek elválhatatlanul kellene összerélkeringés rendetlenségei különösen nőknél, gyakori főfájás stb. stb.
forrva lenniök. Ne volna egy asszonynak bá- kellett volna.
A. páfrány-tokooahák nem ártanak ha a féreg nincs is
jelen.
0
SET Törvényesen védve. "Wt
"Ezek a reflexiók önnél talán szomoru
torsága arra. hogy mindent elmondjon férjéRendelésnél az életkor megjelölendő.
nek, akihez gondolatait, érzelmeit, álmait és tapasztalatok eredményei lettek volna, de
Számtalan ollmmarő em hálanylla hozat'
Egy eredeti doboz' használati utasitással a bel- é
mindenesetre megakadályozták volna önt abminden vágyát füzi?
külföld részére postai utánvétel
4.OO fr
a. pénz előleges beküldésével
3.SO fr*'
"Nos, uram, nekem nincsen bátorságom ban, hogy megszegje a férji hüséget s beEgyedül valódi kapható
rá, mert iszonyattal győződtem meg róla, szennyezze a becsületét.
"Miért nem tudott hü maradni hozzám?
hogy nem én vagyok az, akiért az ön szive
Síiért nem gondolt arra, hogy vannak kötelédobog.
Resicza. Fő-utcza 11. (Délmagyarország.)
"Ne ütődjék meg ezen, hallgasson meg kek, melyek ha egyszer meglazulnak, sohasem
szilárdulhatnak meg többé?
végig.

Gazdasági Gépgyár |

Páfrány-tokocskák [Galandócz elhajtó]

Pántlikagiliszta lI

fl/Á
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1

Schneider József gyógyszerésznél

ORSZÁGOS HIRLAP

18. oldal. — Budapest, 1 8 9 8 .

SZINHÁZAK.

•«« •

-Budapest, 1898. szombat, deczember 24-én.
Az összes szinházak
zárva.

Szombat, deczember 2 4 .

ix^-y ^ # '#».-^>fH»>
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*•*•>*

Szinházi müsorok a 19. oldalon.

Megrendeléseket pontosan
eszközöl:

Van szerencséin a n. é. közönséget értesiteni, hogy a

bank- és váltóüzlete

József-körut 70. sz. alatti

BUDAPEST

Jókai-kávéházat

VII., K á r o l y - k ö r u t 1. sz.

\BUDAPEST
Muzeum-körut 15.
elfogad

átvettem és azt ujonan fényesen berendezve, megnyitottam.
Ma és mindennap DANI RÁCZI h i r n e v e s
z e n e k a r a hangversenyez.
Számos látogatásért esedez

Wohlmut Adolf.

Az uri közönségnek
legjobban ajánlom
Ruhabérleti rendszeremet
Deutsch F. Károly, Andrássy-ut 1.

Illusztrált levelező-lapok

2 forinttól, hanélkül, hogy 4
gyökeret el kellene távolitani, szájpadlással s anéú
MII is (hidmunka). Foghúzás
fájdalom nélkül. (CocainInjéctio.) Igen tartós fcgtömés. — Fogkoronák gyökerekre
illesztetnek, melyek a szájpadlást fölöslegessé teszik.
825

bármilyen egy vagy több fénykép után
100 drb
. 3 frttól \
1000 drb
10 frttól / feljebb
Uj felvételért külön 1—2 frt számittatik.

Fogorvos dr. N E U F E L D ,

Alkalmas karácsonyi - ajándéknak,
vagy ujévi üdvözletnek.

. Budapest, Kossuth Lajos-u. 4. Dreher-palota.
•Bün Vasár- és ünnepnapokon délután 4—5-ig. n m i

KURZWEIL FRIGYES

Finom női fehérnemüeket és

menyasszonyi kelengyéket

Katona-ügyekben

fényképész

V. ker., Dorottya-utcza 11. sz.

[legjobban, leggyorsabban és legolcsóbban eljár

és elintéz

jutányos árban, legnagyobb választékban ajánl

Kanitz Ferencz

I megszerez utlavolokat, Időátőttl nSaüléara ontge&ólyokot, eljár a tiszt un.k és. önkéntaaok
I Öaajtaa Mama/jros ttgyalban, konvertál és
1 boaxexox a tlaxt oirak rászóró
házassági
1 óvadékokat stb. a Oomlnke János v. csász, és
kir. százados tulajdonát képező

és Tsa

szepességi vás

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 11.
Uj

évre!

4 köbméter (1 ö1)
selejtes kemény

FERENCZ

Budapest, IV., Városház-tér 2.
friss lövetü fáczánokat,
foglyokat,
őz-czombokat és gerinczet,
pörkölt
vadsertést kimérve, idei hizott pulykák,
kappanok és egyéb
ünnepélyekre
szükséges czikkeket. Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. Veszek uradalmihajtóvadászaton elejtett mindennemü
VADAKAT
(hizott baromfit és friss tojást.)

Budapest, VII., Kerepesi-ut 6. sz.

ü r é L á z a k , hentesek, kisebb háztarfásoirészére)
továbbá jobb minőségü

4 köbméter (1 ől)
felapritva, házhoz szállitva, pinczébe hordva.
F s a TSzífa-raktár: Felső-rakpart 2|3
•>— Városi iroda: Erzsébet-tér 15.
Telefon s 29—69.

karácsonyi ajándékok.
következö áruk adatnak el

PFEIFER VILMOS

mü-hangszerkészitő

VIII., Kerepesi-ut 57.

Budapest, Váczi-körut 5.

>Specz!alistarégi mesterhangszerek javitásában á legujabb
hegedügerendák feltalálója. Különlegességek a legfinomabb olasz é s német hurokban. Mindennemü nangszerek
nagy raktára, u. m. önműködő
és hajtó családi zenemüvek,'
hasznait é s ócska hangszerek
ujakkal becseréltetnek.

_
'
EasdSKMiiaS;
*g? Tég 30 iSfös rnmlnirgi Tasion — • . . . . . . .
9.3© 5^0
Egy Tég 50 rőfös ramírargi VÓSZDIIÍ . . . . . . . . . 13.— 513 9
*CT vég 30 rőfös kalatlan i a n a T á ^ . . . ..?»..» . • 7JIO S. **
«CT vég 30 rőfffs czérna kanavász . - , , , , . » ^ _ . . Sjiffi 5L5Ű
^ y vég 30 rőfös damaszt grácQi . . . . - « . ^ » . . 1JLS 6.ra
JSfy vég 30 rőfös jáminSséga siffcat . - ._«•. . ^«. . s t 1 ^ 4.T5
Egy Tég 30 rőfös iegf. R_ sififoir . . . . . . . . ^ . . 1SJ5ÍS S-»3
* g f vég 30 rőfös legf. ezéinaTássaa áanra . . . . . 7^® 4Ji5
*fy Tér ^i« s « I e s IwiedőváaZQii finom vagf ánsra.. ...UL5B &50
Égj- ^ a t sxemélva fehér damaszt teríték . . . . . .
4-T5 aá©
Egy tetaat finom, angol cséúuí-zsébissáá . . . . . . 4-50 1-50
E r ? tacaat r u m i . zsebkendő Krin*** s z é l ü . . . . . . . • 3.75 UO

Képes árjegyzék ingyen
és bérmentve.

Jó minőségért a régi jó hirben
czég kezeskedik.

a fő- é s székváros legnagyobb

Katonaügyi iroda

tüzi-fa

áruháza.

ORLAI SÁNDOR

Villamos lábbelik
. ..
Szmeii

Szabadalmazva az öászes kulturállamokban.
árterekre g»6|yhatásu, egéusfigeseknsk ívezer a megbetegedés elten,
Ezen villamos czipök
sarkaiban
egy-egy
villamos áramot gerjesztő anyaggal töltött elem van behelyezve, mely a czipőt
viselő egyen testében állandóan keringő s czipönkint
kb. 1-2. Voit feszültt
ségü
egyenáramot
szolgáltat, ami igen
keilemes éizíst idéz
«lö. A villamos czipőt
ket ne tévesszük
össze a forgalomban
levő ugynevezett
Tolta-kerea
tskkel
mert a villamos czipő
az egész organizmust
átjáró motorikus villamáramot gerjeszt.
Áramgerjesztő tok. .
jainkat wj, vagy
már meglevS
lábbeliekbe
is bármely
czipész
könnyen bebelyezheti
a sarkokba, iáiért is mindenki a saját czipészénél maradhat. Villamos tokjaink oly tartósak, hogy 2—3 pár czipőt végig
szolgálhatnak. .

Feltaláló és szétküldő KELLERMANN B.

Kecskeméten, Fürj-utcza 84. sz.

i pár vülamostok ára 2frt,3 pár megrendelésénél portómentesség.
Czipészek és kereskedők kedvezményben részesülnek.

perzsa csász., spanyol kir. udv. szállitó

B U D A P E S T E N , IV. KER., KORONAHERCZEG-UTCZA 8.
Szép és olcsó k a r á c s o n y i é s u j é v i

ajándékok.

Nászajándékok, kinai ezüst-áruk, finom bronz-áruk, I valódi párisi legyezők, bőrdiszmüáruk, ezüstbotok,
disz-órák, szivar- é s irókészletek, gyémántutánzatu I bőrövek (Gürtel), szalag-, bársony-, arany- és fémékszerek 14 karátos arany é s
ezüst
foglalatban,
övek, zsebórák, öt évi jótállással.

Szombat, deczember 2 4 .

ORSZÁGOS HIRLAP

Budapest, 1898. — 19. oldal.

Szinházi müsorok.
•eszet! íziiliz

Kr.

Vasárnap d. uj
Este

Az ember

Casmea

Mozgó
fényképek
[ Aeneas papa

Az unatkozó
A gésák
király
Falu rossza B. A. L. E. K

#

Si U lI Air JbO 1 JEiIM, *

Schlick-féle

Minden nyeremény kivánatra 20% levonása
mellett készpénzben visszavásároltatik.

Huzás már 1899.

Elsőrangu kénes hértizil gyógyfürdők
párailan gőzfürdővel, legmodernebb iszapfürdőkkel, pompás
ásványviz aszod ikb-1, kő-ésfeádfiiraőkkel, 200 kényelmes lakószobával. Legszolidabb kezelés. ProaB T n > A < DT*CST 1 T l lVr pektus kivánatra ingyen és bér-

n

öiűlt

•tfttiaki!

mentre.

33T5

Készitményei:

Épitési vas munkák, istálló berenvasöntöde é s gépgyár
dezési czikkek, vashidak és tetőszerkezetek, vasöntvények;
oszlopok, épület-bádogosmunkák,
fémdiszitmények, müemlékek szobGyár és irodák: Külsö Váczi-ut
rok, gőzgépek
és kazánok,
29—37.
utihengerek, teljes
körszivattyu
telepek berendezése, zsilipek, átereszek, felvonó-gépek, tartányok,
csövek, "Reform" viztisztitó-készülék
(Popolka találmánya).
Vasuti kocsik, teher- és személyszállitásra.

részvény-társaság
BUDAPEST.

január 4-én.

°°-000

Az ujságirók sorsjegyei 6 huzáson játszanak és ára
egy sorsjegynek CSAK EGY KORONA.
Megrendeléseket pontosan eszközöl:

hengerelt és szögecselt vasgerendák.

B E R G E R J . váltóüzlete
Budapest, V., Harminczad-utcza 2.

felvétetnek lapunk kiadóhivatalában

Budapest, VIII. ker., József-körut 65. szám.

Olasz czipőáruk gyára

Rovatti S Co.

Csak egy ár

minden minőség és formában
fekete, sárga, zöld és lack.

Uraknak

Budapest, Kossuth Lajos-utcza 4. Budapest.

5 frt
Nőknek
4
Fiuk és leányoknak 3 H
Gyermekeknek 2
Kis gyermekeknek 1 l l
Női félczipő
3 n

Üzlethelyiségünk csakis a Dréher-palotában van.

Rum, finom likőrök,
mézbor és mézlikör.

Bárki hideg uton minden készülék: aéls&l HtSaS wlnősé^bea előállíthat. Hágói, HmuiBlfcaMlSfc. IFirfr"*
bőrbetegség* elleni szerek. KtntHeaá %iimjw •• áteaay
ingyen.

Watterich ., Budapest

5. Dohány-utcza 5.
ALAPITTATOTT 1889.
ALAPITTATOTT 1889.

Még

400

az en block megvett keleti

drb

bazárból.

Valódi keleti szőnyegek

10, 15, 20 frt és feljebb e hó végéig
kaphatók

ef-tér 8

Még 9 drb Exotikus selyem szőnyeg olcsón eladó.

ein i •••téte m a n

Karácsonyi ajándéknak legalkalmasabb a könyv.
i

Legszebb mesekönyvek és ifjusági iratok. Diszes kötésekben.

A n d e r s e n meséi. 4-edráta f Í T « V f » r t i s ; . . . .
. . . . 2 . —
— 8-adrétü kiadás. Kötve
. . . . . . . . . . . . 1-5®
M á i ü i J. M a g y a r L . u t a z á s a i - - . . . . . . . . . 3 . —
Bstrfns E . A"gTémáatToií?. Diszkötés . . . . . . . 1-30
B e c h s t e i n L . E t r y s z e r v o t t , fcol n e m v ö f £ . . . . • . 1 . - 4 0
B e n n d o r f f P . A z e z E r e g v é j rejéL K ö t v s . S - s á r é t a i s i á i s 1 - 9 8
— 4-edréta dL-zkíadás
2 . 4 Ö
H e o t n e r B . G y e r m e k e k ö r ö m e . fnttganSTásufc . . . . .
JLíii
jJarfierir- K i s lord. K ü t v e . . . . . . . . . . . .
SLáű
— SárLfca t ö r t é n e t e
- . . . . . . . . . . . . . 1-őfö
C h n s t i a n F . Kolumbns Kristóf . . . . . . . . . .
L —
D a u d e t A . E g y hajó története. Köbre
\ M s
Hon
Quixqte
a h i t e s tnaocfrai l a v s ^ é b t e é s i a l a a á f a i . l.-tJ
Ezoaas
SZÁZ m e s é j e . 4 s z ü t n y a n t a i a t é p o e i . . • . • — - 9 0
G a i i J í . A z u t o l s ó Zantus
—JSO
Gézdn.
E g y vaíőcti h ő s . . . . _ . . . - - . - - •
IUS*
Gersxrrfo J Í . A z embemiség: j S E e r o i . K á t c e . . . . . .
SüO
Grundíasjia
<J. P e t e r a h i r r i í á . . . . . . . • _ . . USs
Galiirer
csodálatos u t a z i s x n ESpiiti t S i í i é t M z ü é s c z
ériások q r s z á g á i a a . . . . . . . . . . . . .
l-5t>
Grhum A, Osregéfc 2- jröiőj é s róniai ő«Strcfrál . . . .
2.-ÜJ
Grimm
tc*iv**rei:. G v e a n e S m e s é k . OfsTÜaiffás . • . • 2 . 4 0
-tfac^ F . Regéi: . ".
Ü 9
-oej FÜZEOS. Ötven mese ^erseiiien -__-r • ». ». * • *••*"
n JFerencx ellíigsietéíeí * s üffasáj simjaír*.
Mindegyik -fc—t képpeJi eüülOTu KSfcfe t—B Jfca&el . . —£O
s»|ííszsreniciegtorfis.
5 . Samnici- —- ö . A Já> fiu. ~~ 7 . A,
TO-SZ szellem. — SL DíétSiS és e„éEfcír£&r. — 9 . Bel
I gua^rriibb z veszel?", aíl Ie^öxelefej ^a. se/jB^. —
íö- Lz.járy Ferkó. — l l . Az gjenif jri^faTiFa» — 12.
A; a aaykeresí. - IS. Mózsi. — 1*. TeEl
tör.éacie. — %;. Szegény em&er sxsEfiféfc**
Isiéit bir a. - IS. KüTesd * ját é s üfnes
Eűd s- a .útőt. — lI. A icaiáiiatresk»i*.
—£9
Bo. ; :-Mc^r /. EÍeszelései a masyxr töctéa*Síí5i . . .
I.4Ű
— V. Lá~z~é. Karesitas vitazai . •
1.2a
— Erzsébet. XörténeB
.-.. "I r e s n s I L - y •^ Ü a _ v » r k i n ü v Q i é s ; t ű s ü k i s a i a a i * . - • • • - - « • — - "

Jéisti Mór BíeséskönTTe
Legszebb
ngisgrujteméBj»
. . . . . . . .
Ludwig
Jalix.
Tiiipjk az ptfélea. Öt e l b e s
3ÍB.vapSssűm
Vilmos a bajősíiuu . .
- . .
— A skalpradzsxok
— A TEezíSId
— A Salai utazói
. . . . . . . . . . . . .
Müszith
K. A K t k o l d u a d i á k
— T x r s s z í sögfék.
— A kis pxí=E2S

. 3,50
. . . . . . 1.20
z é l é s . . . . .1.80
• . . . • « 3: •—
2.40
1.50
. . . . . . —.80
2.50
3.—
. 1.80
3.—
biró, a hires íflilentő k a l a n d j a i . . . . . 1.40
_ - c s c á s í a t o s alaadjái csüsjai, binjai, cselei és bohóczsásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• . . . . 1.—
P a j f k i a JFT. A r c k k a n t h a g y a i é k a . . . . .
• • * . . . 3.—
- r " M a s s i e x s r c í a f o i s . É s z a k - é s D é l - A m e r i k á b ó l . ' . . . 1.S0
— B r o w n A s d i f w , avörös k é m . . . . .
. . . . . . . i.—
— J i a i , a Í£TsríiÉvet5 k a l a n d j a i *
. . . . . . . . . . . . 2.—
£ o £ ú i M a c a . A két" testvér
. . « . . . — . . . . . . . —.60
Robinson sz ifjabbik
1.50
Sehacz
Frida.
Tőreiké; elbeszélés
1.50
— J ó leárnykátrak . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 1.—
Schmidt
Kristóf.
A b u s r é t í t o j á s o k é s ö t m á s e l b e s z é l é s 1.80
— T a n n e B l r a r p R ó z a é s n é g y i n a s e l b e s z é l é s . . . . . . 1.80
— E l b e s z é l é s e i a z i f j u s á g s z a m á r a . . . . ' . . • . « . . 1.50
— A k a r i u s c r a y e s t ÍM S t m á s e l b e s z é l é s . . . . . . . . . 1.80

— é s mások. S z á z ö t v e n r ö v i d e l b e s z é l é s a z i f j u s á g s z i '
1.80
mára.
2.—
Schmzmiin Berta, A nagymama meséi
2.50
P . Szatkicárv
Károly.
Gróf Teleki Blanka élete . . . .
3.—
— Magvar P a a t b e o c
2.50
— R a s s z asszaay v i t a t veszt
1.20
— Vitéz H s i s i a r Venczel l o v a g . .
Tíssandier
G. A tudomány vértanul
. . . . . . . . . . 2.—
4.50
— A m u n i a bsjzokaí
8^Twain
i'aj-ír. Koldus é s királyfi
— T a m á s urS kaia-djii . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.20
4.20
F
kalandjai
nasn
Aladár
biró. Bakai uram életrajza. Vádi2.—
mrati elbeszélés
•

Megrendelések az ORSZÁGOS HIRLAP kiadóhivataléhoz, Budapest,
József-körut 65. küldendők, hol mégabeérkezés napján Intéztetnek Bi.

a modern spiritizmus eme kiváló organuma gazdát
cserélt. Legujabb száma, mely két iven gazdag s
változatos tartalmával magasan kiemelkedik a hasonló
termékek közül, már Müller A. budapesti könyvkereskedő kiadásában jelent meg. Az uj kiadó sem fáradságot, sem költséget nem kimél, hogy a lap, mély
ezentul ismét hetenkint fog megjelenni, már külsö
csinja révén is imponáljon.
A szellemi vezetés kitünő kezekben van s a lap
hasábjaina spiritista-gárda legkiválóbb 8 lefftekintélyesebb ir óit foglalkoztatják.
Az előnyös változás egészen uj korszakot teremtett a lap életében, a mit bizonyára örömmel vesznek tudomásul nemcsak a spiritizmus hivei, hanem
általában a miszticzizmus iránt érdeklődők is.
Mutatványszámot bárkinek ingyen és bérmentvekülda

„Rejtelmes Világ"
kiadóhivatala

Budapest, VIII. ker., Üllői-ut 12. sz.
Bel. é s külföldi

hires gyártmányra
zongorák,
pianinók és
legdusabb

választékban

a Zenepalotában

STERNBERG ARMIN és TESTVÉRE
cs. és kir. udvari szállitók.

Zongora-termek
Kossuth Lajos-utcza 22. szám. a*
(Károly-körut sarkán). Zenepalota.

Nagy kölcsönző intézet.

Zongorahangolási é s karbantartási évi
bérletek a fővárosban. Egyszeri hangolás
2 frt. Javitások pontosan teljesittetnek.

ORSZÁGOS HIRLAP

2 0 . oldal. — Budapest, 1898.

férfiak!

Czélszerü

vüáglura az ea törvényileg vécett és crrcsiíag ajánlott apparátusom férfi gyengeség eílen.
Prospektus Sö kr. Angezfeld J.
szab. tulajdaacs. 'Wien, XX.,
Törkenstrasse 4.

ajándéktárgyak
50 krtől—5 frtig

LUSTIG EDE-nél

papir
olcsón kapható.
Czim a kiadóhivatalban.

PÉNZKÖLCSÖN

Bcrsjeyyekra és értékpapirokra majdnem a tdjea tof oly al m l s
Zálogban levö sorsjegye* él ta.1 am k£«iííiafa3lc és
na§]r>bb é s olcsóbb elblsget adolí^ vagy átoeszani & uras|euYek.et a napi áron — mínt a hírlügoltbaji jegwezie — és a
tulajdonos ugyanazon sorsjegyeket visszaveiielni tőlem apró
részletfizetés mellett.

(Alapittatott 1884-ben.)

Budapest, Erzsébet-körut 48. s z . alatt.
(A Royal nagyszállodával szemben.)

1400

Vidéki megbizásokra különös gond fordittatik.

/

CO

c

o

<

Kerepesi-ut 2. sz.

Ifj. SCHÖN ÁRMIN bankháza.

Huzás már 1899. január 4-én.

az

uri, női divat és fehérnemüraktára.

Szombat, deczember 2 4

ü
<

Megrendeléseket
ujságirók-sorsjegyekre

Vi
CO

pontosan eszközöl:

Benkő N á n d o r
>eilrvO I N d n a O r

a m. kir.

osztálysorsjáték főelárusitója

Budapest, VI., Andrássy-ut 79.

ŰC

Főnyeremény 100,000 korona.

TRICOCHE & Co.

A nagy krach!

New-York é s London az europai szárazföldet sem
hagyták kíméletlenül ca igy egy nagy ezüstáru-gyár
kényszerítve lőn egész készletét a munkaerőnek nagyon
csekély megtérítése ellenében eladni. En vagyok felhatalmazva ezen megbízás keresztülvitelére. Ennélfogva mindenkinek megküldöm a következö tárgyakat csupán
frt 6.6O megtérítése ellenében, és pedig:
6 drb legfinomabb asztali kést, valódi angol pengével,
6 drb ainerik. szabad, ezüst villát egy darabban,
6 drb amerikai szabadalmazott ezüst-evőkanalat,
12 drb amerikai szabadalmazott ezüst-kávéskanalak
1 drb amerikai szabadalmazott eziist-levesméröt,
1 drb amerikai szabadalmazott ezUst-tejmérőt,
2 drb amerikai szabadalmezott ezüst-tojás-keúelyt,
6 drb angol Victoria-alsótálczát,
2 drb feltünést keltö asztali gyertyatartőt,
1 téaszürőt"
1 drb legfinomabb ezukorhintőt.
44 drb összesen csak frt 6.60.
A fenti összes 4 4 tárgy ezelőtt 40 forintba került 69
most eze& frt 6.6O minimális áron kaphatók. — Az
amerikai szabadalmazott ezüst teljesen fehérórcz; mely
az ezüst-szint 25 évig megtartja, amiért jótállás "állaltátik. A legjobb bizonyiték, hogy ezen hirdetés

vmr C O G N A C "Mi

A legfelsőbb körökben mint legfinomabb valódi
f r a n c z i a tiszta b o r p á r o l a t van elismerve. Gyógyhatása kitünö.
x
h eredeti palaczk 3 csillag-jegygyel. • . frt 4.-—
Vi
.
,
V. S. 0. P. . . . .frt6.50
Vi
>
.
Sublime 1820. évből. frt 10.—

PINTÉR GYULA

cs. és kir. udvari füszer- és csemege-szállitónál,
Budapest,

Kecskeméti-utcza

15.

nem szédelgésen

Mikszáth Kálmán
müvei :

I.
1 íekialetes várnegye.
n.
Az apró gentry és a zif.
HL .
Ksazetes uraimék.
rv.
Pipacsok a buzlöan.
Y.
Tavaszi rugyeL
VI.
Drak és parasztok.
vn.
A két koldjsdiák.
VUL
Clatt és foljssd.
K.

1 beszélő kőntis.
x.
Ffirnye.
XL

Lsraifirak, kis prlaás.
VTT T

alapul, mely szerint ezennel nyilvánosan kötelezem magamat mindenkinek, akinek az áru meg nem felel, az összeget
minden akadály nélkül visszatéríteni; és senki se mulassza
el ezen kedvezö alfcalmat. hogy ezen diszgamiturat megnézze, mely

X Utánvéttel bérmentoé.
9m Két forintos havi részletre a megjelent 12 kötet egyszerre szállitva.
3. Egy forintos havi részletre egyelöre 6 kötet szállitva, 1O részlet
lefizetése után további 6 kötet.

ikszáth Kálmán
összegyüjtött munkái.
Olcsó egyöntetü diszkiadás
12 kötetben

karácsonyi, ujévi,

menyegző é s alfc&lxiai

ajándékul minden jobb háztartás részére kiválóan al*
kalmas. Kapható csupán:

A. H I R S C H L E R G'a

Hauptagentnr d. vereinigrten amer, Fatent-Silberwaarenfabrígen.

Wien, ll., Rembrandstrasse 19/0 Telephon Hr. 7114.

Szétküldés a vidékre írlánvóttel vagy az összeg előleges beküldésével. Tisztító por hozzá 1O krajczár.
Osak a mellékelt védjegygyel —*x*°
(egészségi érez.)
Kivonat az elismerő iratokból.*
£5 . •
Küldeményt megkaptam s meg vágyok elé-*
Igedve : kérek még egy küldeményt 6frt60 krért.
Kolozsvár,
Báro Bánffyné.
A küldeményt megkaptam s azzal meg vagyok elégedve.
Laid, 1898. szept: 1.
.
O. Chotek-Gudenus grófnö.
A készlett legnagpobb megelégedései kaptam; kérek még
egy nagyobb küldeményt. Budapest, II., Fő-utcza 7.
Dr. Paikerl Alajos, cs. és kir. katonavorvos.

Uj!

A gyüjtemény ára
diszkötésben

kötetek fényesen vonnak kiállitva, piros vagy
barna kötésben.
Méltoztassék az alábbi rendelőlapot levágni és aláirva lapunk
beküldeni.

Legujabb 101 magyar népdal

Uj|

Czimbalomra !

Ábrányi, Beleznay, Dankó, Káldi, Lányi
Ernő és G é z a szerzeményei (Allaga Géza átiratában)

Ára az egész füzetnek 2 frt. — Diszkötésben 3 frt.
Kellemes karácsonyi ajándék

minden CZIMBALOM-KEDVELŐNEK.
Megjelenik és kapható :

Schunda V. József

cs. és kir. udvari szállitó, hangszergyáros és zenemükiadónál a Pedál-czimbalom feltalálója,

Budapest, IV. ker., Magyar-utcza 18. szám.

A Révai Testvérek irodalmi Intézet. Részvény-társaságnak Budapesten. Megrendelem a t
Társaságtól az "Országos Hirlap" kiadóhivatala utján.

M I K S Z Á T H K Á L M Á N összegyüjtött munkáit
12 diszkötésü kötetben 36 forintért.

a) Utánvéttel
bérmentre.
•\ t
b) 2 fptos
havi részletfizetés
mállott,
a 12 kötet egyszerre valo szálli-1«- .
tását kivánva.
psl
c) f frtos
havi részletfizetés
mellett,
clyképen,. hogy 6 kötet azonnal I I f szállittassék, a továbM 6 kötet pedig 10 részlet kifizetése után.
) ** B

Xz elsö részlet rfáiríéttel ssséenslv í»s» a toTáísbiak 1S9
..••
hótól mindaddig fizetendők
a Társaság pénztáránál! Badapesien, tefj x s i Tételir* töriasrtre nincs. A ccszIetSzetések be nem tartása esetén szives.
kedj a Taría-a'; i :tfsevíélíesfisszs£g&pascal tagytirás ctjáa, a postairól!--éj hbzzászámitása mellett beszedni. A
kedjék
césűeíek
iír-i-a; eHrtcn m. tsszZsSSzsSéú. kedruziná^y
Exesscőaik és a. gyüjtetnénynek teljes vételáraesedékesférálik. A
a. te£i£tett crérTftiaffc slSsi aatx i e a fffos'ftí xesze a részráajtázsasás tulajdona marad.
Lakhely.
Kelet_

Állás

A m. kir. Opera, Nemzeti szinház, Népszinház, Vigszinház és Magyar szinház szállitója

fi hires csuz- és köszvény-aether

A'legkitünőbb szer csuz, köszvény és mindenféle más reumatikua
baj ellen, mint szaggatás, idegfájdalom, szúrás, Ischias, fogfájás
stb. Hatása búrtos es gyora, legtöbbször 1—2-szpri bedörzsöléi
után. Ezt számtalan köszönet-levél bizonyitja 1 üvegr 4ra 1 frfc
Tróbafiveff 60 kr.

Antirheumaticon.

A köszvény-aether hatásának támogatására szolgál. Naponta este
2—3 por vétetik be vizben oldva, egf órai időközben és sz aether
hatásával egyetemben rö?tüni javulás mutatkozik. Két-három napi
használat
után < baj tökéletes gyógyulása következik be. 1 dobos
1
' •
9 0 kr-, V* doboz 50 kr.

Nincs többé fogfájás, mert aki az orosz

használja, áz rögtön elveszti a legerősebb fogfájást
fivegese SO kr-ért kapható csak a temesvári városi gyógyszertárban. — JTaponta postai szétküldés.

Városi gyógyszertár a "Fekete sashoz"
Temesvár,

