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Mindég jó a katona.
Mit mondana a király, ha égy katona

kopogna az ajtóján azzal a szándékkal,
hegy szolgálni akarja ? Mondaná-e a
király : Eh, nincsen most háboru!

Nem, ezt a király nem mondaná.
Mindég jö a katona. Hisszük,, nekünk is
azt mondja a nemzet, ha megismer:
Mindég jó a katona.

Pedig csakugyan nincs most háboru,
se pennaháboru, se parlamenti. Egy
csendes, szelid napon jelenünk meg a
szabadelvüség zászlajával, azzal a becsü-
letes fogadalommal, hogy soha el nem
hagyjuk, jó idöben, rossz idöben, szára-
zon és vizen szolgáljuk, el nem ejtjük
— csak ha a kezünket vágják le elöbb,
amely fogja.

Csakhogy mindez nem elég, — eszébe
juthatna valakinek igy szólani: mi hasz-
nodat vesszük most ? Egygyel több fecske
nem csinál nyarat, kivált mikor vala-
mennyi fecske nélkül is nyár van. A nap
süt, fényes pompájában haladva a három •
halom országa fölött. A szabadelvüség,
homlokán glória ragyog. Mit szoritod hát
olyan erösen a zászlónyelet, hiszen senki
sem akarja kicsavarni ? 'Nézd az árboczo-
kat és házormokat. Köröskörül mindenütt
ez a szin leng; a többi szinek begön-
gyölgetve sápadtan huzódnak meg a hát-
térben. Rosszkor kezded a szolgálatot tisz-
telt jövevény! Mit akarsz védelmezni ?
Ki bánt itt valamit? Kivel akarsz most

és hol? A gyep, melyen a vi-
askodás szokott lenni, tele van a szere-
tet és boldogság javában nyiló rózsáival,
a miket nem szabad letaposni. Te sem akar-
hatod, mert örömed telik bennök, az
ellenfelek se bántják; a jók közülök
sajnálják eltiporni, a rosszak nem merik.

Minden mosolyog. A közvélemény
szundikál és édes álmokat lát, az ország-
gyülés ritka egyetértéssel egy óra alatt
intéz el egy hétre való munkát, a sza-
badelvü párt a Lloyd klubban vidáman
sütkérezik a Bánffy sikereiben. A dele-
gáczió, mely máskor legalább aggodalmas
képeket szokott vágni a sztereotyp béke-
kijelentésekhez, és a nyomban követ-
kezö hadi emelésekhez, most riadó élje-
nekkel (melyekre itthonról visszhang kél)
fogad minden kijelentést; a teher se
teher neki s öröm a nem öröm is, Iszen
természetes. Ki is ne örülne annak, hogy
Bosznia és Herczegovina a saját költsé-
gén kormányoztatik ?

És itthon ezalatt az ellenzék becsü-
lettudón, lábhoz eresztett fegyverekkel
nézi a szabadelvü kormányzat sikereit
és lapjaiban nem ritkaságok a Bánffyt
dicsérö Czikkelyek:

Lásd meg tehát ebböl fiatal lap,
hogy rossz idöben toppantál be a szaba-
delvüség szolgálatára;

*
- Nem látom. Nem ugy van. A látszat

csakugyan olyan, hogy a szabadelvüség soha

sem állott jobban, mint ma. De ez csak lát-
szat. Az utolsó idök eseményei kétségte-
lenül erösitették a szabadelvü alapba ve-
tett hitet, bebizonyult, hogy a szabadelvü
politika, melyet a nemzet többsége vall,
különbözö felfogásokkal ugyan, de mégis
vall, nem alkalmatlan a nemzet jövöjé-
nek fejlesztésére, ugy bent mint künn és
a Hofburgban, de ez nem elég — ne-
künk, azt kell bizonyitani és abban erö-
siteni meg minden jó magyart, hogy csak
is ez az alkalmas alap.

A helyzet, melyet az imént szinez-
tünk, nem kizárólag a mi erönkböl for-
málódott a természet örök törvényeinél
fogva, hogy az erö okvetetlenül létrehoz
valamit, és amig ez az erö erö marad,
az a valami is szükségképen következik.
— A mai helyzet nem csupán az öntu-
datos, átgondolt nemzeti politika viv-
mánya, tehát nem könyvelhetö el pusztán
ami status bölcseségünk lapjára és nem
becsülendö tul nagyra. Három dolog
kellett hozzá még:

Egy jó király aki minket szeret és
akit mi szeretünk.

Egy jö szituáczió, mely lendületet
adott törekvéseinknek.

És végül ügyes kormány, mely
a király szivét hajlitsa a mienkhez (a
mienk nem is hajlik, de olvad) és mely
a kedvezö viszonyokat felhasználja.

De hát ezek mind nem örök dolgok;
se a jö szituáczió, se az ügyes kormány,

Fordul a világ.
A ,,Budapesti Közlöny''' április 16. rendkivüli

kiadása a következö legfelsöbb kéziratot hozta:
„Kedves Szilágyi!

Magyar miniszterelnököm elöterjesztésére, az
1867. deczember 21-iki hat alaptörvényben fog-
lalt alkotmány felfüggesztésével egyidejüleg kine-
vezem Önt az ausztriai birodalomhoz tartózó
összes országaim és népeim teljhatalmu királyi
helytartójává.

Ismert és kipróbált erélyétöl és tapintatától
bizton elvárom, hogy a lelkiismeretlen izgatók
által megtévesztett hü népeim meghibbant poli-
tikai egyensulyát mielöbb sikerülend Önnek helyre-
állitania.

Kelt. Gödöllön, 1898. április 15.
FERENCZ JÓZSEF s. k.

Báró BÁNFFY DEZSÖ s. k."
Ez a kurta, de sokatmondó kommüniké

könnyen érthetö lázas izgatottságét s kinos fel-
tünést keltett nemcsak Budapesten s az egykor
annyira kedélyes „Kaiserstadt" -

Nem mintha ez a természetes fejlemény
bárkit is meglepett volna. Hiszen a Reichsrath
április 14-ild ülésének viharos jelenetei után,
miközben a hirhedett ex-lovag Schönerer nyil-
tan fölhivta az osztrák németeket a birodalmi
nagy németséghez való csatlakozásra, senkisem
lehetett kétségben az osztrák alkotmány rögtö-
nös felfüggesztése felöl.

Betetözte ezt a tulfeszült politikai hangu-
latot a német császárnak Wiesbadenból kelt
következö titkos távirata:

„Undorral fordulok el az osztrák parlament
pártütö handabandáitól. Kivánok Fölségednek eröt
és bölcseséget a Hydra mindegyik fejének eltip-
rásához. W. R. I.«

Mindazonáltal a gyors és a személyi moz-
zanatot illetöleg módfelett meglepö királyi el-
határozás Lajthán innen és tul érthetö meg-
döbbenést okozott: .

A magyar nemzeti párt körében egyesek
méltatlankodtak Apponyi Albert gróf feltünö
mellözése miatt, mások ismét azt rebesgették,
hogy az agyafúrt Bánffy, aki immár kezébe
kapta az egész osztrák-magyar-monarkia kor-
mányzatát, ezen alkotmányjogilag meglehe-
tös problematikus kiküldetés által közömbösiteni
akarta a képviselöi elnöki székben már-már
túltengö tekintélyü Szilágyi Dezsöt.

Járja le magát á szomszédban s folytassa
a Bachok, Schmerlingek szomoru iskoláját.

Bármiként álljon is a dolog, tény az, hogy
Szilágyi Dezsö, két havi szabadságot kérvén a
háztól, az elnöklést ép a Visontai Soma érdek-
feszitö budget-beszéde derekán átadta Láng
Lajosnak s a délutáni expresszvonattal Bécsbe
utazott.

Megérkezésekor már a Bank-gassei ma-
gyar házban várta Bécs katonai parancsnoka,
Uexküll-Guillebrand. táborszernagy és Kiel-
mannsegg gróf, alsó-ausztriai helytartó, kikkel
egész a késö éjjeli órákba benyúló, bizalmas
tanácskozást tartott.

Nyilván ezen éjjeli megbeszélés eredménye
volt az a kiáltvány, mely másnap már kora
reggel elárasztá Bécs valamennyi hirdetési
oszlopát

A magyar, német és cseh nyelven meg-
fogalmazott rendelet mindenekelött tudtára adja
a birodalmi fö- és székváros mindig loyalis
lakosságának a legfelsöbb elhatározás folytán;
keletkezett változásokat.

Ezek szerint Bécs varosa s összes külváro-
sai ostromállapot alá helyeztetvén, tilos minden
nyilvános gyülekezés, csoportosulás.

A községtanács összes hatalmát, s hatás-
körét tartozik azonnal átadni az ezennel kineve-
zett Bécs-vármegyei alispánnak, Futtaki Hadik
Endre gróf, volt országgyülési képviselönek, ki
saját területére (Alsó- és Felsö-Ausztria, Stájer
ország) pallosjoggal ruháztatik föl.

Sajó Sándor IV. kerületi rendörkapitány
bécsi rendörigazgatói állásra áthelyeztetvén, köz-
vetlen az alispán fennhatósága alá rendeltetik.

Addig is, mig az egész ausztriai birodalom a
vármegyerendszer alapján kormányzatilag beosz-
tatik, minden hü alattvaló tartozik a tartományon-
kint királyi biztosi teljhatalommal felruházott fö-
ispáni helytartók rendeleteinek mindenben enge-
delmeskedni.

A kormányzati hatóságok, királyi biróságok
hivatalos nyelve a magyar, fönnhagyatván ter-
mészetesen az illetö nemzetiségek számára a sa-
ját, német, cseh, lengyel, olasz, szlovén jegyzö-
könyvi nyelvüknek, tolmács avagy hiteles forditá-
sok révén, párhuzamos használata.

Akár közönséges, akár politikai büntett miatt,
egyelöre mindenki csupán a reá nézve illetékes
magyar királyi honvédségi haditörvényszék elött
és által vonható felelösségre



2. olda!. — Budapest, 1897. ORSZÁGOS HIRLAP

söt sajnos a jó király se. Okos nemzet-
nek pedig a magok állapotát egy rossz
szituáczióhoz és egy rossz királyhoz kell
elrendeznie. Sőt még tetejébe ügyetlen
kormánya is lehet. Voltak már erre esetek.

A helyzet tehát nem a megpihenésre
alkalmas, nem az álmodozások és a há-
lálkodások pillanata ez, hanem a lázas
munkáé, az összetartásé, hogy a kedvező
időben erőssé és hatalmassá építsük ki a
magyar államot s annyira mélyen bever-
jük a szabadelvüség czölöpeit a magyar
talajba, hogy azokat a poklok ereje se
birja onnan kihuzgálni. Ha majd elöjön-
nek kő nagyjaink, kiket a király felséges
eszméje elöhitt, ne érhesse öket az a
szemrehányás, hogy ök, a mozdulatlanok,
mozdulatlanokká tették a nagy boldog-
ságban elnyujtózkodott élőket is.

Ah ezek a mostani napok! Verő-
fényesek. Mintha nem is ok nélkül volna
a fénynek verő jelzője a magyaroknál.
A fény veri meg öket. Példák mutatják.
Rossz órában, nagy bajban összetartanak
a magyarok, a jobbik eszükhöz nyulnak,
talán ezért is tudták magukat olyan so-
káig fentartani. De a fényesség végzetes
rájuk, mint a pillékre. Elhagyják magu-
kat, az aluszékonyság, a nem törődöm
vesz rajtuk eröt — talán azért is nem
tudtak többre menni.

Már most is észlelhetők az egész-
séges politikai életet lázitó szimptomák.
Az elvek izegnek mozognak mint a meg-
rongált fogak. Némely pecsétek kivéttettek
bizonyos szépség-szappanokkal és kefék-
kel, de ezek csak pillanatnyira nem lát-
szanak a posztón, hogy aztán előtűnje-
nek, mikor a por ellepi. A nagy ölelkezés-
hen konfuziók veszik át az uralmat. A kü-
lönválogatott mák és köles szemeket megint
összefujja a „kedvezö" szél. S ez nem
vezet a helyzet tisztázására, hanem bonyo-
dalmakat s nehézségeket szül. A libera-
lizmus ellenfelei elökullognak egyenkint,
nyájasan, kézdörzsölve mintha csak tré-
fáltak volna. Egyik-másik nagy hivatalba

és tisztségre emeltetik.. Mert hát béke van.
A delegáczióban az országgyülés szabadelvü
többségének nevében gróf Szapáry Gyula
beszél királyhoz. . . Kezdődik az ellany-
hulás! Nem haragszunk senkire. Nem
tudjuk, ki van velünk — mert senki se
mer ellenünk lenni. Indulunk, megyünk
ittasan a szerencsétől és nem nézzük tul-
ságos óvatossággal, hogy hova és kikkel.

. . . Azért hát nem jöttünk mi olyan
rossz időben. A katona mindig jő. Ha nem
is veszekedésre, legalább őrt állani, bár-
milyen fényes is a helyzet, bármilyen nagy
a szerencse és bármennyire kedélyes is
a hangulat afölött, hogy Bosznia és
Herczegovina a saját költségén kormá-
nyoztatik.

POLITIKA! HIREK.
A költségvetés előterjesztése. Az

1898-iki állami költségvetés előirányzatát a kor-
mány a parlament üléseinek ujból való meg-
kezdésekor, az első ülések egyikén elő fogja
terjeszteni. A delegáczió bevégzi munkáját s
igy megszünik az ok, mely a teljesen elöké-
sziteít budget benyujtását ideig-óráig hátráltatta.

Siker. Calice báró Konstantinápolyi nagykövet-
nek lépései a mersinai ügy tárgyában teljes ered-
ményre vezettek. A portának tegnap éjfél után egy
órakor az osztrák-magyar nagykövethez küldött
jegyzéke a követelt elégtételt az utolsó pontig
megadja. Hussni Hilmi effendit, Adana váliját és
Nuzim pasát, Mersina mutasserifjét elmozdítják állá-
suktól és üdvlövésekkel tisztelegtek nagykövetségünk
kiküldöttének jelenlétében. A keleti vasutak ügyében
fennálló és 8 millió frankot képező differencziát el-
ismerik s a fizetést biztosítják. A jegyzék hangja
igen udvarias és azt a reményt fejezi ki, hogy a
két uralkodó és kormányaik közt fennálló barátságos
viszonyt ez az elintézés még inkább erősiteni fogja.
Mi is örömmel regisztráljuk . ezt a sikert, mert bi-
zony nem igen szoktuk meg az ilyen eredményeket.
Csaknem dogma-számba megy, hogy a mi konzulá-
tusaink, követségeink fellépését, követelését, támoga-
tását semmibe se veszik, ugy hogy bizony akárhány-
szor van rá eset, hogy magyar ember vagy osztrák
a külföldön idegen hatalom diplomácziójához kény-
telen fordulni, ha eredményt akar elérni.

Szombat, november 2 0 .
,

Uj kormányzó. A fiumei kormányzói ál-
last, tekintettel a mindinkább bonyolódó fiumei
kérdésre, most végre hamarosan betöltik gróf
Szapáry László személyével Hogy ezzel meny-
nyiben megy előbbre az ügy, nem tudjuk, de
talán hátrábbra se megy.

A miniszterelnők Bécsben. Báró Bánffy
Dezsö miniszterelnök ma este Bécsbe utazott
a delegáczió tárgyalásaira, gróf Goluchowski
külügyminiszter holnap mondja el expozéját
a külügyi helyzetről a magyar delegáczió kül-
ügyi albizottságában.

A hely! érdekü vasutak reformja. A kereske-
delmi miniszterium kebelében nagyban folynak a
helyi érdekü vasutakra vonatkozó törvények reform-
jának munkálatai. Az e részben felmerült áramla-
tokról a következőkben adhatunk számot. Két fel-
fogás küzd az érvényesülésért. Az egyik az állam
kezébe akarja venni a viczinális vasutak ügyét.
Hosszabb időre el akarja készíttetni a kormánynyal
a helyi érdekü vasutak hálózatának épitési programm-
ját és államvasuti érdekeltségi csoportok alakitását
tervezi azzal a hatálylyal, hogyha az érdekeltség —
amelynek a helyi érdekü vasut üzleti eredményében
is részt jutna — a szükséges épitési tőke egy ré-
szét előteremti, akkor az állam azon vidék helyi-
érdekü vasutját saját pénzén megépíttetni köteles
volna. íly módon a mainál jóval olcsóbbá lennének
az előmunkálatok is és az épités is és megszűnné-
nek a financzirozásnak mindennemü kalamitásai. A
másik tervezet belga mintára nagy helyi érdekü
vasuti bank létesítését óhajtja s e bank aztán bizo-
nyos prerogativákat kapna a viczinális vasutak te-
remtése körüL Ma még bizonytalan, hogy a reform
körül melyik felfogás fog érvényre jutni.

Tengeri hajózásunk rendezése. Ten-
geri hajózásunk rendezése ügyében a két kor-
mány között — az Adria, a magyar Levante-
Társaság és a Lloyd belevonásával — folytatott
tárgyalások véget értek. A két kormány meg-
egyezésének következő a tartalma: Az Adria
és a Lloyd között eddig fenállott barátságos
viszony, valamint a forgalmi érdekszférák meg-
osztása jövőre is mégmarad, söt a jó viszony
még bensőbbé válik. Az Adria ezentúl az ö
Francziaországba, Angliába és Spanyolországba
irányult járataival még gyakrabban fogja
Triesztet érinteni, hogy ott is felvegyen rako-
mányt. A Lloyd viszont az eddigi hat keleti
járat helyett ezentúl tizenkét keleti, Indiába,
irányuló járatot fog indítani s mind a
tizenkettő érinteni fogja Fiumét olyképen,

A hirlapbélyeg eltöröltetvén, az előzetes czen-
zura megszüntetése mellett kihirdettetik a teljes
sajtószabadság.

Kopott, vén vaskakaduk, egykor minden-
ható megyeíonökök, gyászos emlékü beczirke-
rek valami sejtelmes mosolygással bólogattak a
hirdetmények eiőtt s ugy egymás közt félhalkan
eltűnődtek:

— Ki hitte volna, hogy még a mi időnk
is visszatér félszázad mulva ?

Varázslatos hirtelenséggel változott meg
az utczák képe, A hivatalokból sarkantyus-
csizmás, szűk magyar nadrágos, pörge kalapos
beamterek serege hömpölygött kifelé s a nagy
Bécs minden igaz, hü fia benső elkeseredéssel
szemlélte, mily könnyen vált ruhát, hitet az
egész hivatalos Ausztria.

A rendőrségnek aránylag kevés dolga
akadt az elsö napok alatt. Egynehány német-
nemzeti diákot állitottak elő a kerületi kapitány-
ságoknál, akik az uj rend ellen való tüntetés-
kép, czilinder-kalapban járkáltak a Ringen.

A hivatalos „Birodalmi Ujság" hasábjai
alig győzték leközölni a tömeges és többé ke-
vésbé szerencsésnek mondható, névmagyarosí-
tásokat. Feltünően kedvelték az átvedlett
osztrákok a históriai magyar neveket. A rég
kihalt Báthori, Rákóczy, Zrinyi, Csupor, Zobor,
Bercsényi hires magyar famíliák uj virágzásra
virradtak az osztrák renaissance révén.

Mig Szilágyi Dezsö a központban vas-
kézzel kiméletlen erélylyel ragadta meg a
rendcsinálás rudját, addig az egyes tartományi
főispani helytartók sem pihentek.

Smialovszky Valér Morvaa .és- Szilézi,

Matuska Péter a cseh királyság, Szluha Ist-
van Galiczia és Bukovina, Demkó Pál Tirol
és Voralberg, Psik Lajos Krajna és Karinthia,
Dózsa Endre Görz-Gradiska, Kobek István
Trieszt és Dalmáczia felől szolgáltatta be a
stereotyp napi jelentést: „Varsóban mindeü
csendes."

Apróbb izgágaságok, elbúsult kötekédésék
ugyan több felé fordultak elö. Nevezetesen hire
jött, hogy egy Trautmannsdorf gróf megta-
gadta a magyar közmüvelődési pötadó meg-
fizetését.

Bécs vármegye erélyes alispánja azon-
nal táviratozott a szomszéd Vasvármegye
főispánjának, Reiszig Edének s az ö közben-
járása folytán rögtön másnap a szombathelyi
honvéd huszárezred egy svadronja szállotta
meg a renitens osztrák mágnás gleichenbergi
kastélyát. A régi jó osztrák példa nyomán
ez a kipróbált mód mutatkozott a legczélsze-
rübbnek minden politikai czélzata, passziv rezisz-
tenczia megpuhitására.

Ellenben még a legtúlzőbb magyar-barát
körökben is kinos megütközést keltett az a
brutalitás, melyet bizonyos Kis János nevü
segédszolgabiró követett el Leitomischl-ben.

Ez az alárendelt tisztviselő ugyanis a
helybeli jótékony nőegylet elnöknöjét azért,
mert az egyleti majálison feketesárga vállszalagot
alkalmazott rendezői jelvényül, a m. kir. csend-
őrséggel elfogatta s nyilvánosan megkorbácsol-
tatta.

Kérdőre vonatván, hasztalan volt arnaz
együgyü mentsége, hogy anno 1849 ugyanezt
cselekedte az ö édesanyjával egy győzelemittas
osztrák katonatiszt

A barbár magyar nemzet Ázsiából hozott,
lovagi becsületének súlyos megsértése czimén
hivatalától rögtön fölfüggesztetvén, csendőri
fedezet alatt beszállittatott a pozsonyi kir. tör-
vényszék börtönébe.

Ezenközben óriás lépésekkel haladt előre
a zilált politikai viszonyok normális rendjének
czélba yett helyreállitása.

Szilágyi királyi helytartó két hetes kör-
utja az osztrák örökös tartományokban valósá-
gos diadalut volt. Lekötelező nyájassága, elra-
gadó szeretetreméltósága a legelkeserültebb
osztrák Lueger-hundokat is lefegyverezte.

Még le sem telt a két hónapos szabad-
ság, teljes megnyugvással sürgönyözhette Gö-
döllőre:

„Ausztria Felséged lábai elött hever."
Ezzel egyidejüleg kiírattak a központi

magyar birodalmi tanácsba való általános vá-
lasztások, melyelmek legfőbb igazgatására ma-
gas napidíj és perczentuális tantiéme mellett
a jóhirü gyakorlati szakembert, Tarnóczy
Gusztáv hazánkfiát sikerült megnyerni, ki e
nevezetes misszióra három évi jótállás kiköté-
sével készséggel vállalkozott is.

A hozzáfüzött legvérmesebb várakozást
is meghaladta az a hir : hogy a felmerült vá-
lasztási mérkőzések, alkotmányos kapaczitalá-
sok során Tarnóczy üdvös példaadás okáért,
tizenhárom előkelö osztrák politikust a Schmel-
czen felakasztatott.

A Loydbeli klubb tarokk-asztalai mellett
helyeslőleg bólintgattak az öregek:

— Ezzel az egész vonalon helyreállott a
paritás.

• Lipcsey Ádám.
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hogy mindegyik járaton 500 tonna rako-
dási képességet magyar áruk számára kell
az osztrák társaságnak fentartanía. Ezzel
szemben a kormány — mely ea intézkedéssel
Kivált a magyar czukorkivitelnek akar és fog
szolgálatot tenni — a Lloyddal szemben azt a
kötelezettséget vállalja, hogy a hajóin valóság-
gal szállitott magyar áruk után járó Szuez
csatornái peage dijat a társaságnak megtéríti,

és a magyar Levante Társaság közötti viszony
szabályozására nézve is. E szerint a Levante
Társaság az ő Fekete tengeri járatainak egy
részét átengedi a Lloydnak, mely e járatokat
minden irányban ugyanazon feltételek mellett
tartozik ellátni, mint a hogy a magyar társaság
látta volna. Ennek fejében aztán a Levante
Társaság az öt megillető 80,000 frt. szubven-
ezióból 30,000 frtot a Lloydnak fog átadni s az
íly módon felszabaduló negyedik gőzösét a
szabad hajózás terén fogja — Fiume érdekében
felhasználni. Ezzel a rendezkedéssel kapcsolat-
ban a kormány reformáltatni kivánja a szabad
hajózás segélyezéséről szóló törvényt, hogy
hajózásunk támogatása körül szabadabb kezet
kapjon. A megegyezéseket — mint már emli-
tettük — a két kormány kötötte, mindegyik a
neki alárendelt társaság nevében válalván* el a
felsorolt kötelezettségeket. A megállapodás
ugyanarra az időre szól, a meddig az osztrák
kormány és a Lloyd között kötött szubvenczió-
nális szerződés még tart.

A gyulai mandátum. Békés-Gyulán, mint le-
velezőnk telegrafálja, a szabadelvüpárt vasárnap
tartja szervezkedő gyülését. A párt Ladics György
ügyvédet, az árviz-társulat elnökét jelöli Bartha.
Miklós ellenében s erősen bizik megválasztásában,
mert Ladics — akit ő felsége a millennium eszten-
dejében lovaggá nevezett ki — nagyon népszerü
ember. Bartha Miklós érdekében Pázmándy Dénes,
Polónyi Géza és Várossy Gyula vasárnap Gyulára
érkeznek.

A megrendszabályozott Fiume.
A fiumei bonyodalomban a mai nappal

érdekes és fontos fordulat állott be. Nem való-
szinü, hogy a megoldásnak ezzel a radikális
módjával az okvetetlenkedő autonomisták meg
lesznek elégedve, de az meg teljesen bizonyos,
hogy Magyarország legtermészetesebb jogai a
minisztertanács mai intézkedésével a maga tel-
jességében megóvattak.

A fiumei ügyet a minisztertanács ugyanis
egyszerüen rendeleti uton intézte eL

A minisztertanács határozata következté-
ben báro Bánffy Dezsö miniszterelnök elren-
delte, hogy az eddig nem lépett törvények
hatálya már holnaptól kezdve kiterjesztes-
sék Fiume városára. Ez a miniszterelnöki
rendelet holnap fog megjelenni a Rendeletek
Tárában.

Ennek a meglepően gyors elintézésnek az
előzményeiről tudósitásunk a következőkben
számol be:

Bánffy Dezső báro miniszterelnök 18-ára
ánkettet hivott őssze abból a czélból, hogy
meghallgassa a fiumei autonomisták által han-
goztatott sérelmeket és kívánságokat, s esetleg
meghallgassa a fennt elösorolt törvényeknek
1898 január elsejére tervezett életbeléptetésére
vonatkozó aggályaikat.

Ezt a szaktanácskozmányt azonban nem
lehetett megtartani azért, mert a fiumei urak
közöl egyedül Kuranda Emil dr., az Adria
tengerhajózási-társaság vezérigazgatója jelent
meg, a többiek pedig ugy mint Ciotta volt
podesta, Maylender dr. az állásáról lemondott
podesta, Gelletich dr., Grossich dr., Moholo-
vits dr., Randíts dr., Dall Asta és Lappis
köztörvényhatősági tagok, Steineckker a fiumei
hitelbank uj igazgatója és Corossatz a magyar-
horvát hajózási társulat elnöke leveleket irtak
a miniszterelnöknek, amelyekben távolmara-
dásukat különböző okokkal igazolják.

Kuranda Emil dr. tegnap érkezett Buda-
pestre s a miniszterelnök ma délelőtt fogadta
öt s két óránál tovább értekezett vele a
fiumei ügyekről. Kurandát különösen azért hivta
meg Bánffy a szaktanácskozásra, mert a reform
a közigazgatási bizottságnak a fiumei tenge-
részeti ügyekben is bizonyos hatáskört biztosit.

Kuranda részletesen ismertette a fiumei
állapotokat s a város polgárságának a hangu-
latát, amely szerinte mesterségesen van feliz-
gatva. — A fiumei autonomisták leginkább a ter-
vezett közigazgatási bizottság ellen foglalnak
állást, azért mert ennék a bizottságnak a léte-
sítése szorítja meg leginkább az önkormányzati
hatáskört. Maga Kuranda sem tartja helyesnek
a közigazgatási bizottság hatáskörének kiter-
jesztését speczifikusan tengerészeti ügyekre.
Kuranda hangsulyozta, hogy a fiumei horvát
lakosság igen loyalisan viselkedik a tervezett
reformokkal szemben s kifejezte azt a véle-
ményét, hogy nem lesz tulságosan nehéz a
város lakosságát a józan meggondolás utjára

terelni s öket a viitas kérdés békés megoldása
eszméjének megnyerni.

Bánffy Dezső miniszterelnököt a meghí-
vottak magatartása nagyon felháborította, A ter-
vezett konferenczia lett volna az egyedüli mód
arra, hogy a vitás kérdéseket a magyar állam
súlyának és jogainak tiszteletben tartásával s
az érdekelt felek kölcsönös megnyugvására meg-
oldják.

A legközelebbről érdekeltek negativ maga-
tartása nem akadályozhatja meg a jogos és
rendes eljárást, amelynek módja azonban még
attól függ, vajjon a fiumeiek magatartása a kö-
zel jövőben mennyire változik meg.

A miniszterelnök meggyőződése szerint a
közigazgatási bizottság életbeléptelése nem hogy
megszorítaná az önkormányzatot, hanem még
bizonyos mértékben fejleszti azt. Megnyugtatá-
sára szolgál a miniszterelnöknek a fiumei hor-
vát lakosság korrekt és loyalis viselkedése.

Fiumei távirataink jelentik, hogy tegnap
este tüntetések voltak, amelyek késő estig tar-
tottak. A Voce del Popolo ugyan azt irja,
hogy a tüntetésben a polgárság is részt vett,
ezt azonban az intimebb tudósitások egyenesen
megczáfolják.

A tegnapi tüntetés aféle megrendelt és
előre kicsinált demonstráczió volt, amelyben
kiskoru suhanczok ordították a főszerepeket.
Ezek éltették Maylándert, a volt polgármes-
tert és Walluschnigot, az autonomisták fő-
agitátorát, s ezek abczugoltak Gelletich helyet-
tes polgármester és Mohovics lakása elött.
Kijutott a macskamuzsikából a fiumei liberáli-
sok vezérének, Dall' Astának is. Természetesen
volt mindenféle más kiabálás is. Igy például:

— A Basso l' ungheria! (Le Magyar-
országgal !)

„ Gli ungheresi non i coznanda, piu !"
(A magyarok nem parancsolnak többé!)

mit éljenzés és abczugolás követett. Időn-
ként a hires trieszti irredentista nótát énekel-
ték, mely szerint a Rossini (itt Peretti) hazájá-
ban az olaszon kivül más nyelven beszélni nem.
szabad. A városi rendőrség elégtelennek bizo-
nyult a különben legnagyobbrészt gyermekek-
ből és kiváncsi nézőkből álló tüntetőkkel szem-
ben. Intézkedés történt, hogy ezek a tüntetések
többé ne ismétlődjenek. A katonai karhatalom
beavatkozására az összes előkészületek meg
vannak téve, noha valószinüleg nem lesz szük-
ség komolyabb beavatkozásra.

Dérharmat lepi el a mezőt, ködös a késő őszi
hervadásba borult táj. November vége felé jár a
kalendárium, a vadász évad most folyik javában.

Agarászversenyekröl is hoznak hirt itt-ott a
lapok, noha ez a speciális magyar mulatság nagyon
pusztulóban van inár;

Megfogyatkozának a kapunélküli; kuriák 's a
napsütötte ámbítusokon nem nyújtózkodnak már a
nemes urak agarai, várván mikor pattint egyet a
gazda a jó roffi karikással, hogy vigye őket az
ugarra.

Megfogyatkozott maga a gentry is. Az agarászó
apák fiai ma már holmi poros irodákban üldögélnek,
aktát körmölgetnek és telivérek helyett váltókon
nyargalnak.

őszi hervadásban, novemberi kődben emlékez-
zünk régi vidám agarász-kompániákról és mig a
kályhában pattog a tüz, meséljünk egy kicsit régi
nemes urakról.

Micsoda világ is volt az, mikor a huszas évek
végén Keglevich Miklós, Józsa Gyuri, Bonis Ferencz,
meg az egész hevesi nemes kompánia kergette a
tapsifülest a porhanyós, fekete ugarban.

Bonis Ferencz biharmegyei ember volt, csak
ugy keveredett a kompániába, mert mint aféle
fiatalon özvegyen maradt embernek, nem volt mara-
dása a köbölkuti tornáczos kúrián.

Hires volt daliásságáról, szépségéről és a
hevesmegyei szép lányok, özvegy menyecskék egyre
vetegették utána a hálót.

Egy komor, őszi estén. Józsa Gyuri tiszafüredi

ebédlőjében ült együtt a nemes kompánia. Sok volt
köztük az agglegény, és bor közt, adoma közt, biz-
tatta egyik a másikat, harapna már belé a házasság
almájába.

— Feri leginkább megtehetné, özvegy ember,
próbálta már egyszer — jegyzé meg Keglevich
Miklós.

Bónis Ferencz elmosolyodott, aztán megrázva
gyűrűbe göndörödő, hullámos gesztenyeszin haját,
Öklével ráütött á kemény tölgyfaasztalra.

— Hát nem bánom . . . megházasodom, de
a véletlenre bizom. Azt a lányt veszem el, a merre
a holnapi hajtásban a nyul szalad.

Nagyot nevették a czimborái. Soha mióta a
világ, még ilyen násznagyot nem láttak.

Reggelre kelve talán el is felejtették a dolgot.
A telivérek dobogtak, a sok agár nyihogva, szükölve
forgott a lovak körül, és miután egyik Borbély
gyerek, Tisza Roffról, nagyott pattantott a karikásá-
val, elvágtatták a nemes urak.

Alig értek ki a határból, nagy, ordas nyul
ugrott föl. Bundája mar egy kicsit szürkült, de
erős inai hatalmasan győzték a futást.

— Hajrá . . Cziczke . .Lepke . , . Kis-
asszony .. — biztatták az ural agaraikat, és a paripák-
ról szakadt a tajték a sebes futásban.

Messze, mintha csak halvány körvonalak let-
tek volna, kopár, lombfosztott lak látszottak, és
valami sötétes épület-tömeg — olyan tanya-féle
bontakozott ki a fátyolos ködgombolyagból.

Az ordas nyul sebes iramodassal épen arra
tartott, a lovasok utána.

— Hiszen as a Pappszászék szárazbeöi tanyája

— kiáltott fel Józsa Gyuri, mikor mar alig puska-
lövésnyire volt a kúriától az agarászó társaság.

A nekíhevült lovasok alig .hallottak Józsa-sza-
vát. Az agarászó szenvedély hevében csak vágtattak
a menekülő tapsifüles után. A nagy, szürke nyul
pedig futott, futott be a kuria kapuján, fől az ambi-
tusra, és egy épen kinyíló ajtón át, a Pappszászék
nappali szobájába. Akkor még a nemes uraknál nem
igen volt szalon. Nappalinak hivták azokat a fehérre
meszelt, kőporrai súrolt pallóju szobákat, amelyek
ablakaiba muskátlik meg pelargoniák nyíltak, és a
nagy, virágos cziczczel bevont póklábu empire ka-
napén szép anyáink Kisfaludy major uram regéit
olvasták.

A nappali sarkában egy sárgára fényezett
spinét állt, és a Pappszász uram szép leánya,
Eszter kisasszony, a hónalj alatt megkötött világos
kék ruhában, nyakba vetett biborpiros sállal, ma-
gasra fésült á la giraffe frizurájában épen érzékeny
hangon énekelte a klavir mellett, hogy:

Vékony deszka kerítés —
Jaj de karcsu teremtés . . . .
Mikor az ordas nyul bevágtatott a nappaliba,

és mintha épen 6 nála keresne menedéket, szépen
meglapult -Eszter kisasszony pillangós czipős lábacs-
káinál. Magához sem térhetett a szép lány bámula-
tából, midőn savkantyupengés hallatszott és kipi-
rulva a sebes hajtásban, a daliás Bónis F#i:pnrz
állt meg a küszöbön:

— Eszter hugom, kezét-kérem — szólt min-
den bevezetés nélkül, gavallérosan összeütve
bokáit.

Erre már Józsa Gyuri, Keglevich Miklós és a töb-
biek is belépték, velük jött maga a háziur is, magyaros'
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KÜLFÖLD.
Külföldi rovatunk Europa politikai képét szán-

dékozik napról napra főbb vonásaiban jellemezni.
Europa politikai mozgásait három felől rángatják.
Egyik oldalról a diplomáczia, ez a magasabb iskoláju
szent szövetség, melynek miszteriozus utait az iskolán
kivül állók különös kedvteléssel szeretik találgatni.
Másik oldalról a parlamentek, a melyeknek irányai elvek
között váltakoznak. A harmadik oldalról, de talán
középről, a népek életének természetes megnyilatkozásai
adnak irányt az eseményeknek. Mi a diplomácziát tisz-
telni fogjuk, a parlamentek viaskodásait illö érdeklő-
déssel figyelemmel kisérni, szeretni pedig a népek ön-
kényt előtörő törekvéseit fogjuk szeretni.

Az osztrák birodalmi gyűlésről ázt jelenti tu-
dósitónk, hogy ma ismét skandalma volt. Schneider
Ernő képviselő ittasfin jött a terembe és ilyen álla-
potban skandalumokat mivelt. Nem értjük tudósí-
tónkat, hogy mi különöset akart ezzal hirül adni?
Végre is, hogy Schneider részeg-e vagy sem, az
minket nem érdekel. Az pedig, hogy skandalumot
csinált? — Nos ö részegen csinálja a skandalumo-
kat, mások józanul. Végre nekünk ez is mindegy.
Képviseíő körökben az a hir terjedt el, hogy a né-
metek és csehek egymással tárgyalásokat folytatnak,
azt a pártvezérek azonban nem acceptalják. Arról is
beszélnek, hogy az uj csehek hajlandók megengedni,
hogy a németek a nyelvrendeletet Gácsországnak tisz-
tán németajku községeire terjesszék ki. Az ifju csehek
kömponzáeziókép az autonomia kiterjesztését kérik.

Viharos kilátások Berlinben. Nagyobb feszült-
séggel még aligha néztek a Reichstag megnyitásá-
nak élébe, mirit a most 30-án megnyitandó német
parlamenti ülésszaknak. Sőt nem csak Németország-
ban> hanem mindenütt, ahol a modern militarizmus
problémái iránt érdeklődnek. Mort egy ilyen problé-
ma körül folyik majd a harcz, a fölött, hogy a ka-
tonai büntető-bírósági eljárás nyilvános legyen-e
vagy sem ? I. Vilmos császár és Bismark alatt
lehetetlen volt a nyilvánosságot kierőszakolni, da-
czárá annak, hogy a német liberális párt, élén
Richterrel és Rickert-tel, utóbb a szocziáldemo-
kraták erős támogatásával, keményen neki rontottak
a titkos katonai bíróságoknak. A stereotyp elutasitó
indokolás mindig.az volt, hogy á nyilvánosság' a
katonaság fegyelmére igen károsan hatná. Azonban
Bajorországban mégis bevezették a modern jog.
érzéknek megfelelő nyilvánosságot a katonai bün-
tető ügyekben, és pedig anélkül, hogy e miatt a ka-
tonai fegyelemnek kárát látták volna. Ézóta a többi
.szövetséges allamokban, Poroszországban is, mind

élénkebben követelte a közvélemény a katonai büntető
biróság nyilvánosságát, ugy hogy tavaly Hohenlohe
kanczellár a Reichstagban ünnepélyes igéretet tett,
hogy ez irányban komoly reformokat fog beterjesz-
tenie Vajjon komoly dolog lesz-e most ennek az
ígéretnek a beváltási vagy sem, őszintén eleget fog-e
cz a javaslat tenni a nyilvánosság felől táplált köz-
óhajnak ? — ez most a legfontosabb államügyi kér-
des Németországban.

Ugyancsak ezen a Reichstagon körül elő az uj
haditengerészeti törvényjavaslat. Ismeretes II.
Vilmos császár rajongása a haditengerészet emelé-
séért. A nép azonban e felöl teljesen máskép gon-
dolkozik, neki már torkig elég a rettenetes hadügyi
költség. Ez a felfogása az ez idő szerint legerősebb
német parlamenti pártnak is : a katholikus czen-
trumnak, a melylyel a kormánynak első sorban kell
számolnia. Sőt ez a párt Windhorst halála után
Lieber vezérlete alatt mindinkább demokrata lett
és így különösen hajt a nép szimpathiákat amely
határozottan ellene van a császár haditengerészeti,
ugynevezett „uferlose" álmainak. A czentrumpártot
csak az törhetné meg, ha a kormány most konczesz-
sziót tenne az ő legfőbb gyöngéjüknek, amelyre
nézve különben évről évre tesznek inditványt, tudni-
illik hogy a jezsuitákat engedjék vissza, Né-
metországba. — Ilyen körülmények között a leg-
feszültebb érdeklődéssel várják Németországban a
Reichstag vitáit.

Az ördögsziget lakója.
Az Ördögsziget szürke daróczzubbonyos,

nyirotthajií fegyencze lidércznyomásként nehe-
zedik egész Párisra, egész Francziaországra.
Mindenki eiőtt az a kép támad fel ujra, amint
égy franczia kapitányról, nyilvános udvaron, a
csapatok elött letépik a rojtokat, zsinórzást, a
legmegbecstelenitőbb módon végrehajtják rajta
a legbeestelenebb bünért való kegyetlen itéle-
tet. Vagyoni jólét közül, ritka meleg családi
élét közepéből a légembertelenebb . távoli szi-
getekre viszik fegyencznék:íii;bazaáruiót 1

És ma megremeg Páris arra a gondolatra,
hogj itt a legirtózatosabh igazságtalanság a szá-
zad legborzalmarabb "Justizmord"tja történt.
Emberek tévedhetnek, lehetnek igazságtala-
nok de hátha itt maga az igazság a főbünös?

És a lidéreznyomás alól nem tud Páris
szabadulni. Nem tud bizonyosat és ennek a
bizonytalanságnak az izgalma alatt lázong az
egész közvélemény.

Ma már imponál Párisnak, hogy egy
köztiszteletben álló, elökelő egyéniség, a sze-
nátus alelnöke, Scheurer-Kestner, aki hozzá
még a legbizonyitóbb tudománynak, a matema-
tikának egyik nagyhirü jelese, esztendön keresz-
tül nyomról nyomra adatokat szed össze, hogy
reparálja a legkegyetlenebb tévedését az em-
beri igazságszolgáltatás számvetésének.

Dreyfus mellett kétségtelenül Scheurer-
Kestner lesz ennek az ügynek a legérdekesebb
alakja, — ha a matematikai módszer ezuttal
cserben nem hagyja őt.

De ő immár kijelentette, hogy rövidesen
közzéteszi azokat az okmányokat, amelyek
Dreyfus ártatlanságát napvilágra hozzák.

A szenzáczió ekkor fog tetőpontra hágni.
Addig az izgalomnak az egyes mozzanatai

kitöréseiről adjuk a hirt:
Páris, november 19.

Hogy a Dreyfus felelevenített ügyéből valami
katasztrófa, fog előállani, azt bizonyosnak tartják.
Az „Eclair" már is jelenti, hogy valakinek, akit ez
ügy kapcsán gyakran emlegettek, az elfogatása
várható.

Egyes franczia boulevard-lapok a Dreyfus-
Esterházy ügyben a hadügyminiszterhez apellálnak,
követelve, hogy a hadsereg becsületét védje
meg és hogy elkerüljék egy kinos katonai Pa-
nama kitörését.

Erre különösen az szolgáltatott okot, hogy
némely lapok közlése szerint Esterházy őrnagy
bűntársai a franczia vezérkar alantasabb
közegei.

Esterházy őrnagynak ezelött két évvel ki
kellett lépni szerencsétlén kártyajátékai miatt
Páris egyik legelőkelőbb cerclejéből, a „cerle
Royalból."

Esterházy őrnagy folytatja tevékenységét mint
hirlapiró, mint az antiszemita „Libre Parole"
katonai Rovatának á szerkesztője. Tegnap is ő irt
egy feltünést keltett czikket, amely alá Z parancs-
nok álnevet tett.

De Boisdeffre vezérkari fönök hadsegédét,
Paoffiin Séíntmorelt 30 napi szigoru fogságra
itélte egy hirlapi közlemény miatt, amely a szabály-
zat szerint tilos. Itt arról a közleményről van szó,
amelyet Rocheforínak juttattak tudomására.

A kormány Forcinettit, a Rue de Cherche
Midin levö katonai fogház parancsnokát, a Drey-
fus-ügyben tanusitott magatartása miatt el-
mozdította állásától.

szivességgel látva a kompániát, mig a hajdu hozta,
már a dormitoriumot, foszlós kalácsot és finom
verpelétivel töltött tájtékpipákat.

Bónis Ferenc Eszter atyja előtt is ismételte a
leánykórést és rövid idő mulva csakugyan oltárhoz
fezette Pappszász Esztert, akinek kikérő násznagya
a hatalmas tapsifüles volt.

Az ötvenes esztendőkben híresek voltak a
csákói agarászatok. 1851-ben Wenkheim Béla báró
kezdeményezésére alakult meg az Alföldi Vadász-
társulat, melynek Batthyányi László gróf ajánlott
föl csákói pusztáján istállót és vadásztanyát.

Ezek a vadászatok október 20-ától kezdve be-
zárőlag deczember 3-ikáig tartottak. Hetenként két-
szer Voit agarászat, és az évad kimagasló pontjai a
Hubert-napi vadász-ünnep és az ugratóverseny napja
voltak.

A svájczi stylben épült vadász-tanyán estén-
ként aztán vigan voltak az urak, és Bunkó itt huzta
azt a szomoru nótát, a Károlyi Gyuri nótáját,
hogy:

Végig mentem az ormódi temetőn . . .
Károlyi Sándor, Keglevich Béla, gróf Andrássy

Aladár, Bolza Stefi, a gentryből Prónay József,
Tisza Kálmán, Tisza Lajos, Kárász Imre, Inkey Zsiga
mind itt üzték a gyorslábú nyulat, ravasz róka ko-
mát, és esténként, jól bezárt ajtó mögött, egy-egy
kicsit a geografiai fogalommá lett hazáról is
esett szó.

Ilyenkor aztán ráhajoltak a gavallérok egészen
a hegedűre, és Bunkó, mintha csak álomban húzná,
olyan halkan, nagyon halkan zenditette rá:

Megvirrad még valaha . . .
Alom is volt az még akkor. Hiszen Magyarország

védőangyala, aki a korona szivét felénk hajlította
ott játszadozott még a possenhöfeni park árnyas
fái alatt, rózsát szakgatva, himes szárnyú lepkét
kergetve.

Egy régi, 1857-böl való levél van birtokom-
ban, amely elmondja, hogy akkor november elején
igen rosz idő járt, a talaj száraz, fagyos volt, aztán
szakadatlanul hullott a hó.

Végre, mikor november 16-án megállt a hó-
esés, ezen a napon tartották meg az akadály-
versenyt.

Három angol mértföldnyi távolságon tizenhat
különféle akadály állott és délelött, tiz óra tájban
hat ló indult el.

A levél emliti ázt is, hogy a lovak minő sor-rendben érkeztek b e .

Batthyányi László gróf lrne-boy-a elsőnek, má-
sodiknak Simonyi Lajos Vandá-ja, harmadiknak
Wenkheim Rudolf gróf Ilká-ja, végül pedig Pró-
nay József Bibor-ja.

A lovakat többnyire tulajdonosaik lovagoltak,
csak Wenkheim Ilka-ját ülte Beniczky Ferencz, és
Batthyány László Irne-boy-át Batthyány Géza.

ÍJgyanesak az ötvenes években hires volt a
felsőmagyarországi vadásztársaság is.

Ez a társaság l856-ban pompás Hubert-napi
ünnepet tartott Velejtén, gróf Andrássy Aladár kas-
télyában. A mulatságot fényes hajtás előzte meg,
melyre a társaság a kelecsényi malomtól indult ki.
Emelte az urak kedvét, hogy a vidék szép asszonyai
is eljöttek és gróf Károki Edéné, gróf Andrássy
Manóné, Csáky és Nyáry grófkisasszonyok kocsikról
nézték a hajtást. . j

A parforce lovasokkal lovagolt gróf Forgách

Kálmánné, aki oly bravuros amazon volt, hogy
majdnem mindig elől lovagolt, és. ugyszólván ő ve-
zette a runt.

A velejtei kastély pazar dinéjét táncz kö-
vette, s a hazatérő hölgyeket, lobogó fáklyákkal
urlovasok kisérték haza. Csáky Tivadar gróf Eusibio
nevü pompás lován mindig előljart, és; ő- mutatta
feltartott fáklyával az utat.

Sok tréfa, mulatság esett az ilyen agarász-
ebédeknél, kivált ha nök nem voltak jelen.

Nagy divat volt tréfás félköszöntők, rigmusok
elmondása/ és ebben ritkítja a párját egy, melyet
Pálinkás János veterán agarász tiszteletére mondtak
egy nagy.agarász murin.

A vers nagyon hosszu s igy csak néhány jel-
jemző sorát adom:

,. S ha majd lóról végkép a halál leszállít,
, S elfujja feletted a.végső hallalit,

Legyen hozzád kegyes a seregek ura,
S nyisson utat a tulvilági Kocsérra.
Hol nyilik előtted végtelen vadásztér . . .
S nem lesz agarad hurokvető, peczér.
Itt reád a Bojnyik, Szőcskő és Huszárnak.
Ujra megifjodott alakjai várnak,
S bárány felhő buczkák és manna tarlókbul
Kél a positiod, jól trainirozott nyul
Melynek utját el nem fogja bokor, csicska,
Le nem veret Szunyogh, Recsky, Elek Miska . » .•

A három . utóbbi, Szunyogh Albert, Recsky
András és pazonyi Elek Mihály az ország leghiresebb
agarászói voltak, akikkel csak a bihari Nadányi és
Gázsi Imre vetekedtek. Elmultának ma már -ők is
mindannyian és poruk elvegyült a. buezkák homok-
jával A kaputlan kúriák istállóiban nem nyihog a
ló, nem szüköl az agár, csak a novemberi szél si-
koltoz busán omladozó falak közt és. mesél régi
mesét, régi vigasságról — régi urakról. D'Artagnan.
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Forcinetti párbajt a k a r t vivni Rochefort-
tal. Minthogy azonban a legfőbb hadi tanács al-
elnöke, Saussier tábornok, hadosztályparancsnok
nem egyezett ebbe bele, Forcinetti törvényszék
előtt fogja bevádolni Rochefortot.

A Forcinetti-Rochefort ügy abból keletke-
zett, hogy Forcinetti meglátogatta volt Rochefortot
egy tiszt társaságában és oly dolgokat mondott el,
amelyekre vonatkozólag Rochefort becsületszavát
adta arra, hogy nem közli. Forcinetti most azért
akarta kibivetni Rochefortot, mert nemcsak közölte,
de ferdítve közölte az általa mondottakat.

A Petit Republique szerint a Scheurer-Kest-
cer-féle akczió az elzasz-lotharingiai helytartónak
Sehenrer-Kestner jelenlétében tett egy nyilatkozatára
vezethető vissza, a mely szerint a német császár
maga mondotta volna neki, hogy Dreyfus Né-
metországnak sohasem szolgáltatott ki okmá-
nyokat Ugyanaz a lap megjegyzi, hogy Picard
ellen rettenetes campagne készül.

Az Esterházy ügyben a vizsgálat eddigi
eredményeit természetesen teljesen titokban tart-
ják ; mindazonáltal Esterházy gróf nagyon meg
van elégedve, hogy tegnap történt első kihallgatása
után Pellieux tábornok kezet szoritott vele s
biztató szavakat intézett hozzá.

A Maiin azt tartja, hogy a vizsgálat legalább
is 10 napig fog tartani. Pellieux tábornok Picard
ezredest maga elé fogja idézni, mert Esterházy
tudvalevőleg oly vádakat emelt ellene, a melyeket
tisztáznia kell.

Esterházy maga azt kivánja, hogy az ügy
minél teljesebben kiderittessék.

A fekete fátyolos hölgyre vonatkozólag
Eszterházy azt, engedte egy interviev folyamán sej-
tetni, hogy az egy magasabb hivatalnoknak a sze-
retője. Ama hivatalnokot, mielött intrigáit és terveit
keresztül vihette volna, áthelyezték Párisból.

A N. Fr. Pr. holnap megcáfolja Esterházy
őrnagy arnaz állítását, hogy hat évvel ezelőtt ismer-
kedett volna meg Karlsbadban Schwarzkoppen né-
met katonai attaséval.., Hat év eiőtt ily nevű fürdő-
vendég Karlgbadban nem is tartózkodott.

•
Dreyfus kapitánynak egy unokaöccse Drey-

fus Armand ma Budapesten tartózkodott. Dreyfus
Armand mérnök, aki Kisázsiában vasutat épit, s on-
nan van utban Páris felé. Dreyfus kapitány
ügyéről mit sem tud, de nem hiszi azt, hogy bünös.
A kapitánynak hatodfél millió frank vagyona van, s
már ez is érthetetlenné tenné, hogy olyan uton
akarna pénzt szerezni, mint aminővel vádolják.

TÁVIRATOK.
A király beszédének hatása.

Pétervár november 19-én. Ferencz József
osztrák császár és magyar királynak a delegá-
cziók üléseit megnyitó beszéde orosz kormány-
körökben kitünö hatást tett. Különös megelé-
gedéssel fogadták a beszédnek azt a részét, a
mely az Oroszországgal való kellemes viszonyok
fejlődését hangsulyozza s kifejezést ád olyan
nézeteknek és várakozásoknak, melyek Orosz-
ország irányadó körei minden tekintetben osz-
tanak.

Pétervár november 19-én. A Novosti
hangsulyozván az Ausztria-Magyarország és
Oroszország közt fenálló jó viszonyt kiemeli,
hogy a régi viselkedés a Balkán-félszigeten már
csak történeti emlékszámba megy. Megemléke-
zik a mersinai esetről is és kifejezi azt a
reményét, hogy Oroszország is épp ugy, mint
Ausztria-Magyarország erélyesen fog eljárni, ha
Törökország a legcsekélyebb túlkapást is meg-
engedi magának.

A Novoje Wremja, konstatálja a két
nagyhatalom közt lévő jó viszonyt, de feltűnő-
nek találja, hogy a német csapatokat épen
most mintegy tüntetőleg hivják vissza Krétából,
mindazonáltal kifejezi azt a véleményét, hogy
Németország politikája a Keleten nem fog semmi
akadályt görditeni azoknak a czéloknak elérése
elé a melyeket az egymással teljesen egyet-
értő nagyhatalmak tüzték ki maguk elé.

ORSZÁGOS HIRLAP 5. oldal. — Budapest, 1897.

Kréta kiüritése.
Kanea, nov. 19. Reggel 9 órakor a török

csapatok a kikötőre vonultak ki, hogy az elvonuló
csapatokat katonai tisztelgésben részesítsék. A moha-
medán lakosság nagy számban jelent meg. l l óra-
kor az idegen csapatok tisztelgése közben lebocsá-
tották a német zászlót. Ezután Köhler, a Kaiserin
Auguszta hajó parancsnoka szemlét tartott a nem-
zetközi csapatok felett és különböző nemzetek tiszt-
jeinek köszönetét fejezte ki a németek iránt tanusi-
tott bajtári jóindulatért. Kevéssel 12 óra előtt
a német csapatok a „Kaiserin Auguszta" hajóra
szálltak.

Németország a párbaj ellen.
Berlin, november 19-én. Az igazságügy miniszter

hivatkozással Hohenlohe kanczellár egy nyilatkoza-
tára utasitja az államügyészségi kart, hogy a párbaj
vétségeknél szigorubban alkalmazzák a párbaj
törvényeket, mert a szokásos legkisebb tüntetésekre
szóló ítéletek nem felelnek meg a törvény czélzatá-
nak. Egyuttal felszólítja az államügyészségeket, hogy
a tulságosan hosszu bizonyitó eljárásokat akadályoz-
zák meg a becsületsértés esetekben lehetőleg szi-
goru ítéletekre törekedjenek.

A közönséghez.
Az „Országos Hiríap" pártoktól, kormány-

tól, egyéni és üzleti érdekektől, ezéloktól füg-
getlen, szabadelvü politikai napilap.

Erős, de nem durva hang; bátor, de
nem személyeskedő kritika; minden irányban
való tisztesség a mi újságírásunk sarkalatos
hitágazata.

Az „Országos Hiríap" rendületlen hive
a szahadelvüségnek, mert ez a legbiztosabb
módja a magyarság faji erősödésének.

Az „Országos Hírlap" jól értesültségéről,
magas irodalmi színvonaláról tanuskodjék nap-
ról-napra maga a lap.

Mikszáth Kálmán főszerkesztő a lap
minden számában fog valamely rovatban irni.

Az „Országos Hírlap" sürün fogja kö-
zölni „A t. házból" czimü országgyülési kar-
czolatokat, természetesen régi mesterük, Mik-
száth Kálmán tollából. Nemkülönben megjele-
nik koronkint a léha képviselő Kathánghy
Menyhért is, nejéhez irott vidám leveleivel.

„A Rókautat", Sudermann költői szép
regényét, mely az ujabb romantika igaz gyön-
gyei közé tartozik, nyomon fogja követni
Mikszáth Kálmánnak

„Az uj Zrinyiász"
czimü hosszabb szatirikus politikai rajza.

Az „Országos Hírlap" szerkesztősége a
következő belső dolgozótársakból áll:

Lipcsey Ádám Mikszáth Kálmán
felelős szerkesztő. főszerkesztő.

Káinoki Izidor,
segédszerkesztő.

Dr. Pap Dávid, Keszler József, Papp
Daniel, Kabos Ede, Méray Horváth Károly,
Lovassy Andor, Lendvay Sándor, dr. Mol-
nár Géza, Sztojanovits Jenö, Lakatos
Sándor, dr. Guthi Soma, Reiniger Simon,
dr. Saller Károly, Hegyi Ödön és Fodor
Oszkár.

Külön megemlítjük, hogy az „Országos
Hiríap" közgazdasági rovata oly kimagasló

Albert, Miklós Ödön, dr. Bamberger Béla,
György Endre és Szabó Jenő.

Az „Országos Hiríap" a rendelkezé-
sére álló összes, jelentékeny szellemi és anyagi
erőt arra fogja felhasználni, hogy becsületes,
komoly, értékes munkával, minden ízében kifo-
gástalan, jó magyar lappal hálálja meg azt a
példátlan s igazán megható .érdeklődést, melyet,
nagylelkűen előlegezett bizalom gyanánt, a ma-
gyar közönség iránta, tulajdonképeni megjele-
nése elött is már hatalmasan tanusitott.

Az „Országos Hiríap" előfizetési ára:
egy évre: 14 frt, negyedévre: 3 frt 50 kr.

félévre: 7 frt, egy hónapra: 1 frt 20 kr.
Egyes szám ára 4 kr.

Az „Országos Hiríap" szerkesztősége és
kiadóhivatala: Budapest, VIII., József-körut
65. szám.

Az elsö lépés.
Lehet az embernek bátorsága a csatában, a

tenger viharában, az eszmék és meggyőződések küz-
delmében és az élet százféle viszontagságában. El-
hisszük. Tudjuk. A történet és a legendák egyaránt
telvék a hőslelkü emberek csodálatraméltó tetteivel
és rettenthetetlenségűk példáival. Nem is kételkedünk
abban, hogy voltak és vannak erős lelkek, kik a
legnagyobb közijedelmek közepette nyugodtak ma-
radnak, De hogy lett volna valaha egy ujságiró,
kinek ütere nem vert volna gyorsabban, midőn uj
lapjának első számát világgá bocsájtá, azt nem
hiszszük.

Közönséges halandó nem is élvezhet olyan
félelmet mint az ujságiró, aki uj lapjával a világ
elé lép. Mert a közönséges halandó sohasem élte
végig azt a nyolcz heti izgalmat, melylyel az uj lap
előkészitése együtt jár; és épp ez az izgalom szük-
séges arra, hogy a lelket fogékonnyá tegye a mar-
tirság iránt, melyben az első szám ünnepélye az
ujság alapitóit részesiti. Mi is az ily izgalmakhoz
képest a háboru? A háboruhoz csak pénz kell: az
ujságalapitáshoz pénz is kell, háboru is kell.

Vérfagyasztó rémkép gyanánt áll az ember előtt,
az az örök idők óta ujra meg ujra beigazolt tapasz-
talat, hogy egyetlenegy „elsö szám" sem sikerült még.
Fog-e sikerülni a miénk? Erre a kérdésre a legna-
gyobb önhittség sem mer igennel felelni.

Aztán az ellenfelek, kik marokra fogott baltá-
val várják az embert az ut fordulójánál. Ezek nem
gyöngédek. Az ő pápaszemük alatt könnyen meg-
nyúlik egy sajtóhiba a hazaárulás apokaliptikus álla-
tává. De az ellenféllel még csak megmérkőznénk.
Hiszen megszoktuk. Hanem a jó baráttal! Az aztán
a pokoli munka.

Mert az ellenfél lehet igazságos is : de a jó
barát — az soha!

A jó barát pápaszem helyett górcsővel keresi
az apró véletlen hibákat: az ingatagságot egy-egy
gondolatban; a kétességet egy-egy kifejezésben; a
jelzőtorlódást a stylusban; a hiányt vagy tultömött-
séget az értesülésben; a halványságot a nyomda-
festékben ; a szürkeséget a papírban; a késedelmet
az ujság kihordásában; szóval mindenben, ami neki
okot vagy ürügyet szolgáltathat arra, hogy lehor-
gasztott fejjel, szomoru arczkifejezéssel és félig el-
nyomott sóhajokkal járhasson föl és alá szobánkban,
szánakozó részvéttel buslakodván „köztudomásu*
tehetetlenségűnkön.

A jó barát könyörtelen!
Védekezzünk ? Mondjuk-e: a kezdet nehéz-

ségei; az erők nincsenek még összehangolva; a
hatáskörök nem lehetnek szabatosan kijelölve; az
anyagi akadályok és az indítás százféle kellemetlen-
ségei nem győzhetők le egyszerre; de hát vagyunk
huszan csupa szemenszedett fiuk, kik el vagyunk
határozva győzni vagy — győzni; mert ebben nincs
is alternatíva?

Minek mondanók mindezt?
És kinek mondanók?
A jó barát tudja; az ellenfél nem hiszi.
Nem vitatkozunk tehát ezekkel. Véleményük

ellen fölebbezünk ahhoz, ki a nyilvánosság minden
dolgában a leghivatottabb, a legigazságosabb, a leg-
megbizhatóbb biró, — a közönséghez, — a jó, az
okos közönséghez, mely elnézéssel bírálja azokat,
kik minden erejüket az ő szolgálatába bocsájtották
és őszinte törekvésükké tették, hogy elvállalt felada-
tuknak minél teljesebben megfeleljenek.

E közönségnek kegyébe ajánljuk az Orszá-
gos Hirlap-ot, midőn első lépését teszi a nyilvá-
nosság előtt.

A bébé talán nem lép fel elég biztosan ?
Gondolják meg, hölgyeim és uraim, hogy az

ujság az egyetlen dolog a világon, melynek teljes
fegyverzetben kell megszületnie, mint Minervának.
És ha nem csap mindjárt, születésekor oly éktelen
hadilármát, mint minővel Hesiódus tanusága sze-
rint, ama hires istennő tünt fel első megjelenése
perczében, ugy ez talán azért is lehet, mert a nehéz
fegyver kissé nyomja ifju vállait.

De engedjék csak kissé m e g e r ő s ö d n i . . . !
Egy kis rokonszenvet, egy kis elözékenységet

a fogadtatásban csak megérdemel az ujságiró. Ha
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már másért nem, ugy legalább azért, hogy oly
különös, oly minden mástól elütő teremtése az
Istennek. Figyeljék csak meg e válságos perczében!

A evangélium megiratása óta minden ember
az utolsó ítéletnapjától fél: az ujságiró az egyetlen,
ki az elsö itélet napjától remeg.

Bátorítsák egy barátságos mosolyukkal eme
különleges rémnapján !

Lacidus.

HIREK.
A nemzeti kaszinóban egy olajkép lóg: A

Laczkovits kapitányé. Ki volt ez a kapitány, nem
tudni, de élnie kellett, mert arczkép maradt utána
és egy mondás — s ez az utóbbi már valami. Mert
sók oldali arczkép van dísztermekben felakasztva széles
Magyarországon, hogy az illető után, akit ábrázol, egyet
len mondás sem maradt. Laczkovits kapitány ugyanis
elolvasván reggel a lapját, minden nap dühösen csapta
félre: „Mit okoskodik nekem a fránya újságja, irja meg
hazugság nélküJ ami történt, az okoskodást pedig hagyja
en rám." Laczkovits kapitány e kivánságát akarjuk e
rovatban keresztül vinni. A lap a vezérczikkben mondja
meg a maga véleményét, egyebütt adja hiven a tényeket,
hagyván azokat a magok mivoltjában ellépkedni az ol-
vasö előtt, nem pedig a hirlapiró szómártásával leöntve.

— A királynő nevenapja. Szent Erzsébet, a
magyar származásu szent, nevenapját különben is
nagy kegyelettel szokták megünnepelni országszerte.
De valóságos ünneppé lett az a nap, amióta a leg-
első magyar asszony, Erzsébet királyné nevenapját
tartjuk meg. Szent Erzsébet magyar király lánya
külső országba ment férjbez, a mi Erzsébetünk
külső országból jött hozzánk és ugy lett magyarrá.
Szent Erzsébet kezében a kenyér rózsává változott.
A mi Erzsébetünk a könyeket változtatta drága
gyöngygyé. Több az a hódolatnál, amit az ország
népe szeretett királynéje iránt nyilvánít. A mi szent
asszonyunk ő, akihez imádkozni járunk. S névnap-
ját most is szeretettel ünnepelte az egész ország.

A /óvárosban az istentisztelet délelőtt tiz
órakor volt a budavári koronázó Mátyás-templom-
ban, amely egészen megtelt előkelő, diszes közön-
séggel. A főhajó hosszában Anders kapitány veze-
tésével az alabárdos koronaőrök alkottak diszőrséget
s ezek sorfala közt vonultak be fényes diszmagyar-
ban, vagy egyenruhában a notabilitások, a kik közt
ott voltak: Fejérváry Géza, Wlassics Gyula és
Darányi Ignácz miniszterek, Szilágyi Dezső a kép-
viselőház elnöke, Rakovszky István főszámszéki
elnök, Plósz Sándor, Cseörgheő Gyula és Gränzen-
stein Béla államtitkárok, Wekerle Sándor a közigaz-
gatási biróság elnöke, Beniczky Ferencz főispán,
Dessewffy Sándor csanádi püspök, Márkus József
főpolgármester, Szalay Imre a nemzeti muzeum
igazgatója, Rudnay Béla főkapitány, gróf Szapáry
István főrendiházi háznagy, Szohner Antal és Ge-
renday György miniszteri osztálytanácsosok, Mal-
mos János polgármester, Kullmann Lajos tanács-
nok, Ohlhauser I. kerületi előljáró, Osztoics vá-
rosbiró, számos fővárosi bizottsági tag, a tudomány
és a müegyetem tanácsa dr. Herczegh Mihály és
Wartha Vincze rektorok vezetésével. Ott voltak to-
vábbá a helyőrség törzs- és főtisztjei élükön herczeg
Lobkovitz hadtestparancsnokkal és Rohonczy
György altábornagy térparancsnokkal. Az idegen ál-
lamok képviselői közül megjelentek Barlovácz szerb
és Schossberger perzsa főkonzulok, valamint Weisz
Soma szerb királyi alkonzul. Az istentiszteleten Va-
szary Kolos biboros herczegprimás potifikált. Az
istentisztelet tizenegy óra után ért véget.

Megünnepelték még a királyné nevenapját:
Az erzsébetvárosi plébánia-templomban, az Erzsé-
bet-leányárvaházb&n, a szegényházban, a próféta-
utczai leányiskolában, az angol-kisasszonyok zárdá-
jában s jóformán az összes fővárosi iskolákban. —
Nem maradt el az ünneplésben a vidék sem s a
hozzánk érkezett telegrammok szerint Magyarország
minden városa vetekedett a szeretett királyné neve-
napjának megünneplésében.

— A király unokái. Hol volt, hol nem volt...
Majdnem kedvünk volna igy kezdeni ezt a kis tör-
ténetet. Mert mesébe való dolog az, hogy egy hatal-
mas királynak a lánya olyan egyszerüen neveli a
gyermekeitj mint akármelyik közönséges ember fia.
Pedig ugy van s a mi királyunk kisebbik lánya cse-
lekszi meg. Ez az a királylány, aki a gyermekeit
ugy tartja, szoktatja, mint akármelyik polgár, azzal

a különbséggel, hogy sok polgárnál a kis csemetét
herczegnek tartják, kényeztetik s a gyenge sarjadék
már tudja, hogy ő házi ur, gyáros, bankár, mig a
föherczegi gyermekek csak gyermekek. Az egyik Er-
zsike, a másik Ferike. Történt, hogy a minap Bécs-
ből valamely udvari urak jártak Welszben, itt lakik
Maria Valeria boldog családjával és hogy, hogy
nem esett, az egyik ur, a gyermekekkel találkozott,
és amint a bécsi udvari illendőség magával hozza,
a kis Ferencz Szalvatort főherczegnek titulázza.
A kis Erzsébet ugyancsak mereszti a szemeit. Cso-
dálkozásában nem tud hová lenni. Aztán sarkon for-
dul és rohan egyenesen az édes anyjához.

— Mama, mama, tudod-e mi az ujság?
— Hát micsoda, kicsikém?
— Az az ujság, hogy a Feri főherczeg.

Éppen most mondta neki egy bácsi.
És boldogan tánczolt tovább, hogy ime az ő

kis öcscse főherczeg.
Ez pedig ugy hangzik, mint egy mese. Pedig

szóról-szóra igy mondta el nekünk az udvari körök-
höz közel álló magasrangu személyiség.

— A kereskedelmi miniszter egészsége.
Kaltenleutgeben-hől telegrafálja tudósitónk, hogy
a mai napon alkalma volt báró Dániel Ernő keres-
kedelmi miniszterrel beszélni. A miniszter ellentét-
ben azokkal a hirekkel, melyek egészségi állapotáról
keringenek, teljesen jól érzi magát és a legfrissebb
kedvben vau.

— Tisza Kálmán a külügyminiszternél. Tisza
Kálmán, mint nekünk Bécsből telegrafálják, ma dél-
után meglátogatta gróf Goluchowski külügymi-
nisztert s hosszabb ideig időzött nála.

— Az éhesek és a jóllakottak. Az egyetemi
diákok ujabban ellentétbe jutották a tudománynyal.
Mert mig Kövesligethy Radó a tudomány magasla-
táról hirdeti, hogy „délnek neveztetik az a pillanat,
mikor a nap a horizon fölött legnagyobb magassá-
gát éri el", addig a szegény diákokat megtanította
a tapasztalás, hogy délnek inkább az a végtelen
időszak neveztetik, mikor más emberek ebédebiek,
ők pedig koplalni kénytelenek. Nagyon elszaporodtak
az éhező diákok s az egyetem emberséges rektora
tudvalevőleg akcziót is inditott, hogy a diákokat
visszatérítse a tudomány álláspontjához s a delet
ne tekintsék többé olyan időszaknak, amikor kop-
lalni kell. Ennek az akcziónak egyik momentuma
lett volna a Jauner ur bécsi színtársulatának buda-
pesti vendégszereplésé, mely kerek ötszáz forinttal
kecsegtette az éhes diákokat. Ismeretes azonban,
hogy a vendégszereplésnek el kellet maradnia, mert
ugyanaz a lelkes tábor, mely hónapokkal ezelőtt
megakadályozta a Vigszinház német előadásait, is-
mét mozogni kezdett. Nagyon szép és helyes moz-
galom volt s mindenesetre fölemelő tudat, hogy az
annak idején megalakult ad hoc segélypénztár, amely
a tüntető ifjak összes kiadásait és büntetéspénzelt
fedezte, nem riadt volna vissza az ujabb áldozatok-
tól sem, csakhogy a német szinészek vendégszerep-
lését ezuttal is mégakadályozza. Az áldozatokra
azonban a Jauner ur jobb belátása következtében
nem volt szükség s a német előadások elmar adtak
Csakhogy elmaradtak velük azok az ötszáz pengő-
forintok is, .amelyekből néhány száz éhező diák jól-
lakhatott volna. Ez az egyetlen szomoru momentum
sugalmazhatott egy hozzánk intézett levelek amely
azt az eszmét veti fel, hogy az annak idején meg-
alakult és ujabb áldozatokra is kész segélypénztár
juttassa az éhező diákoknak azt a summát, amelybe
a tüntető ifjak szinházi belépő jegyei, az assa
foetida s az esetleges rendőri kihágásokért kirótt
büntetések kerültek volna. Ilyenformán — mondja
a hozzánk intézett levél — a káposzta is megma-
radna, a kecske is jóllaknék, mert a német előadá-
sok nem koczkáztatnak a mi zsenge magyarságun-
kat s az éhező diákok mégis megkapnák a remélt
támogatást. Sőt tiszta nyereségnek megmaradna
mindazoknak éjszakai nyugodalma, akiket a rendőr-
ség esetleg hajnalig tartott volna fogva, továbbá az
a csekélyke summa, amelybe az országnak két par-
lamenti ülés kerül, mert annyit mindenesetre lefog-
lalták volna a szokásos interpellácziót

— A magyar jogtudósok nesztora. Nagyváradon,
mint levelezőnk irja, tegnapelőtt este halt meg dr,
Kudelka József jogakadémiai tanár, a magyar
jogtudósok nesztora. Az öreg ur, akit még V. Fer-

dinánd nevezett volt ki a nagyváradi jogakadémiá-
hoz tanárnak, nagyon népszerü és kedvelt alakja
volt a társadalomnak s ő maga is ugy megszerette
ezt a várost, hogy amikor kinevezték a budapesti
egyetemre, nem foglalta el katédráját, csakhogy
Nagyvaradon maradhasson. Az utóbbi időben már
egészen visszavonult s kis házikójából évek óta ki
sem mozdult Nyolczvannégy éves kort ért s tizen-
két évvel ezelőtt ment nyugalomba, amikor is a
király a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tün-
tette ki.

— Névmagyarositás. Ujra megindult a név-
magyarosítás nagy áramlata és nincs magyar ember,
kinek lelke föl ne melegednék az örvendetes jelen-
ségen. Csak az a furcsa benne, hogy a nagy öröm
egy előkelő jeles német nevü polgár elhatározására
tört ki. Pers2é, nagy ünnepélyesen lépett világgá a
követésre méltó példa. Kitünő polgármesterünk meg-
hálálta a benne összpontosult bizalmat és lemondott
az ősi Haberhauer-ról a századvégi Halmosért. De
mit mondanak majd ehhez azok a százak és ezrek,
kik egész ingyen, minden megválasztatás nélkül
magyarosstották meg nevüket? Mit mondanak a Pet-
rovicsok, kik régóta Petőfiekké lettek, a Szlukák,
kik Szilvásiakra változtak, a Müllerek, kik Örlőssiekké
váltak? És mit fognak különösen reklamálni jutalmul
a tengernyi Kohn-ok, kik a Kormos, Kondor, Kovács,
Komáromy és egyéb pecsétnyomót kímélő nevek
alatt diszlenek a legujabb czimtárakban ? A. szegény
Kohn-ok fogynak, ritkulnak, elmulnak, maholnap
irmagul sem marad közülük egy sem. Ha igy foly
a dolog tovább is, az olmützi püspök lesz az egyet-
len Kohn a világon.

— Versek és előfizetők. Az ujságok szerkesz-
tőségeinek jó ismerőseik ők: versek és előfizetők.
Más-más uton és nem is egyforma bőséggel, de
pontosan meghozza őket a posta a szerkesztőségbe,
ahol persze nem mindenkor van egyformán szives
fogadtatásban részük. Mert az előfizetőkből kell meg-
élni, — a versekből ellenben nem lehet megélni
— Megesik tehát, hogy a vers a papirkosárba ke-
rül, amely kellemetlenségtől az előfizető föltétlenül
meg van kimélve. A mai posta azonban együtt ho-
zott nekünk: verset és előfizetőket, még pedig egy-
aránt kedveseket. Mért a vers, amely a Tót-Kom-
lóson gyüjtött előfizetőket kísérte fel hozzánk, na-
gyon jóizü és azonfelül azt az örvendetes jelenséget
is hirdeti, hogy a tótok is magyar ujságot akarnak
járatni. Méltóztassék csak elolvasni, mint jelenti fő-
tisztelendő Gajdács Pál, a jeles historikus, az ő
gyűjtésének eredményét

Vitéz kapitány ur! alássan jelentem,
Én is berukkoltam, én is megjelentem,

S im hozok magammal pár tót rekrutát is.
Ne higyje, hogy hoztam közöttük butát is -. .

Mind okos ember ez, nincs itt észnek hija:
Mind jön, ha az ember — quaterkázni hivja.

És ha fizetni kell — mint a köles fizet —
Csak borába senki ne keverjen vizet;

Ujságot járatni ? rámondja: csokjassa!
Csak azt ne kivánjuk, hogy el is olvassa;

Olvasni!.e szóra megrendül az agyunk!
Lám, hogy mi tótok is jó magyarok vagyunk.

Ezuttal tehát a versnek is örvendtünk. A jö-
vendőre nézve azonban kijelentjük, hogy előfizető-
ket vers nélkül is elfogadunk, de verset előfizetők
nélkül nem.

— öt millió forint aprópénz. Ebben az esz-
tendőben öt millió forintnyi tiz és huszfillérest fog-
nak veretni és forgalomba hozni Hiányosság mutat-
kozik a kisebb váltópénzben-s ezen a hiányosságon
akar a pénzügyminiszter segíteni.

— A háromszor szép énekesnő. Az angol fő-
városban égy Trebelli nevü olasz énekesnő halt meg
három esztendővel ezelőtt Voltaképpen Bettini-nek
hivták, de az olaszok Trebellinek — háromszor is
szépnek — keresztelték el s ez a név az énekesnő-
nek is tetszhetett, mert egész életére megtartotta.
Mikor fényes müvésznői pályáját megfutva Londonban
meghalt, egyetlen leányát kitagadta az örökségből
s egész vagyonát a londoni királyi zeneakadémiára
hagyta. Pedig ez a vagyon elég csinos volt, ameny-
nyiben egy londoni palotácska, százezer font sterling
s egy hosszu müvésznői pályán gyüjtött gyémántok
elég csinos vagyonnak nevezhető. A zeneakadémia
természetesen nagyon megörült, kevé a három-
szor szép énekesnő leánya, aki maga is énekesnő.
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habár nem Trebelli, hanem csak egyszerüen Bettini.
Ez a kitagadott leány, továbbá egy Fellner Teréz
nevü bécsi kisasszony, aki Trebellinek társalkodó-
nője volt s kinek az énekesnő állitólag tízezer fo-
rintnyi hagyományt igért, megtámadták a végrende-
letet s azt mondták, hogy a néhai énekesnő meg-
akarta változtatni végrendeletét, de ebben váratlan
halála akadályozta meg. Viszont a zeneakadémia
sem volt hajlandó kőnynyü szerrel lemondani
nos hagyatékról s tanukkal igazolta, hogy Trebelli
mindig ellenségének mondotta leányát. Huzódott te-
hát a pör sokáig, de most végre a londoni törvény-
szék véglegesen kimondotta, hogy az örökség cson-
kitatlanul a zeneakadémiát illeti meg.

— Gromon Dezső Nagyváradon. Gromon Dezső
államtitkár az ujonnan épült kadetiskola megszem-
lélése végett tegnap Nagyváradra érkezett. Este a
tisztikar és a város notabilitásai a Széchenyi-foga-
dóban, tiszteletére bankettet rendeztek.

— Amerikai tolvajok. Senkit se ejtsen téve-
désbe ez a czim, mintha annyira szükiben volnánk
már a jófajta hazai tolvajoknak, hogy Amerikából
kell őket importálnunk. Ellenkezőleg, Amerikával
egyáltalán semmiféle összeköttetésben sem volt a
suhanczok az tolvajbandája, melyet a rendőrségnek
most sikerült megcsípni, s amely a tolvajvilágban
amerikai tolvajok néven közkedveltségnek örven-
dett. Rég ideje már, hogy nap nap után panasz-
kodni járnak a főkapitánysághoz a csomagszállító
kocsisok és bolti szolgák, hogy az áruk szállitása
közben egy-egy nagy csomagnak lába kél. A pana-
szok nyalábszámra jöttek, a kár majd 6000 forint
körül járt, de a tolvajok sehol sem voltak megtalál-
hatók, mert akiket gyanuba vettek, azok teljes tüdő-
vel tagadtak mindent. Hosszas nyomozás után végre
mégis meglelték Krebsz Ernő pápai és Schossber-
ger Mór salgótarjáni születésü 16 éves, továbbá
Beck Elek pápai születésü 19 éves csavargók sze-
mélyében a tolvajbandát. A suhanczok már rég is-
merősei a rendőrségnek, de ha elfogták őket, olyan
ártatlan képpel tagadtak, hogy semmit sem lehetett
rájuk bizonyítani. A tartós vallatás azonban végre
is megtörte őket és Deck Elek — szerény tartózko-
dással bár — de mégis csak elejtegetett nehány
szót, ami vallomásnak is volt vehető. Lassacskán
kiderült, hogy a három jómadár már hosszu ideje
rendszeresen üzi a lopást. Hajnali szürkületkor vagy
az esteli homályban meglesik a csomagszállitó kocsi-
kat, egy óvatlan pillanatban az egyik leemel egy
csomagot, kézből kézbe adja, a leggyorsabb lábu
elszáguld vele a legközelebbi zálogházba és kijövet
menten összetépi a zálogczédulát. Az üzlet fényesen
bevált, mert naponkint nyolcz-tiz lopást csináltak s
a hasznot — naponta ötven-hatvan forintot — test-
vériesen megosztották egymás között, hogy éjjel tol-
vajtársaikkal, akik nem amerikaiak, az egészet
eldorbézolják. A zálogházasoknak csudálatosképpen
cseppet sem tünt fel, hogy holmi rongyos suhancz
napjában ötször-hatszor is megfordul a kasszájuk
eiőtt egy-egy szépen pakkolt csomó posztóval, mert
tudni való, hogy az amerikai tolvajok, ámbátor ép-
penséggel nem mondhatók válogatósaknak, kiváló-
képen a posztót szerették. Megható testvéries jele-
netet is rögtönöztek a csavargók a vallatás alkal-
mával. Mikor Beck Schossbergernek szemébe mondta
vallomását, ez hirtelenében hatalmasan képen vágta
a czimboraját, majd épen olyan hirtelen a nyakába
borult s aztán egymás vállán sirva vallottak tovább.
A rendőrség felszólítja a károsultakat, hogy jelent-
kezzenek a nyomozó rendőrtisztviselőnél, Miskolczy
László fogalmazónál.

Lechner Lajos a ravatalon. Néhai Lechner
Laios miniszteri tanácsos, volt középitészeti igazgató
tegnap délelőtt óta a ravatalon fekszik, amely Jó-
zsef utcza 17. számu lakásának dolgozó szobájában
van felállítva. A dolgozó szobánál füstölgő kandelá-
berek közt két asztalka áll, melyek egyikén szen-
leltviz-hintő fekszik, másikán a megboldogult minisz-
teri tanácsos kitüntetései: a Lipót- és vaskoronarend
lovagkeresztje, a franczia „Légion d'honneur" jelvé-
nye az olasz koronarend és az „Instruction publique
arany koszoruja vannak elhelyezve. A ravatalt öz-
vegy Kammermayer Károlyné, Klauzál Gábor
Kuffler Lajos, Hieronymi Károly, Keleti Gusztáv
Ambrozovich Béla miniszteri tanácsos és még szá-

mos rokon és barát koszoruja boritja. A temetés
holnap délután lesz fél négy órakor Kanovich Béla
józsefvárosi apátplébános czelebrálásával. A temetés
sen a kereskedelmi miniszterium, . a főváros és a
fővárosi középitészeti bizottság testületileg vesz részt
Az engesztelö szentmiseáldozatot ugyancsak Kano-
vich Béla apátplébános fogja bemutatni 23-án,
kedden reggel 9 órakor a józsefvárosi templomban.
Mint nekünk Szegedről telegrafálják, Lechner
Lajos miniszteri tanácsosnak, Szeged rekonstrukczió-
nális munkálatai vezetőjének halála alkalmából a
város tanácsa a családhoz részvétiratot intéz, a
ravatalra koszorut helyez és a temetésen képviselteti
magát

— A temesvári tragédia. Suciu János, a
temesvári Timisiana román takarékpénztár igaz-
gatója, tegnap gyanus körülmények közt hirtelen
meghalt. Erről az esetről ma temesvári levelezőnk
ezeket irja: Suciu nejét, aki par nappal ezelőtt
nagyfoku üldözési mánia és delirium tremens miatt,
a lipótmezei tébolydába került, azzal gyanusitják, hogy
ő mérgezte meg a férjét, mert Suciu minden gyön-
gédsége daczára, vízióiban mindig legnagyobb ellen-
ségének nézte. A boldogtalan asszonynak mindig
voltak kezénél mindenféle ellenmérgek, melyekkel
azért látta ol magát, hogy megmeneküljön ellen-
ségei merényletétől. A családtagok mind azt hitték,
hogy ezekből a szerekből adott be a férjnek s
ezért követelték a holttest felbonczolását, melyet
da. Gerdanovits vizsgálóbiró jelenlétében tegnap
végzett dr. Szigeti Henrik törvényszéki orvos. A
bonczolás szerint — telegrafálja levelezőnk — nagy-
foku tüdőgyuladás és heveny gyomorhurut okozták
a halált. Mindazonáltal, tekintve a felhozott gyanu-
okokra és mivel a halott hozzátartozói ehhez a
kérésükhez ragaszkodnak, — a belsőrészeket vegyi
elemzés czéljából mégis felküldötték Budapestre
dr. Felletár országos törvényszéki vegyészhez.

— A multbalátók. A prófétálás tudvalevőleg
sohasem volt könnyü mesterség, mert aki jövendölni
mert, biztosra vehette, hogy a história Sturm Al-
bertje — a következő nap — már rája czáfol és
kimondja jövendölésére, hogy „minden alapot nél-
külöz". Ellenben minden idők szaporán termelték a
multbalátókat, azt a speciest, amely a legváratla-
nabb fordulatra is készen volt s a legszenzácziósabb
fordulathoz is odatapasztotta azt a megjegyzést
tudtam! Mikor hire járt, hogy Petőfi a szibériai
ólombányákban dolgozik s mikor kitünt, hogy Zichy
Nándor voltaképpen karrier-vadásznak tartja Appo-
nyit, mindenkinek elállhatott á szava, de a multba-
látók egykedvüen dörmögték: tudtuk Mert a mult-
balátókat váratlan fordulatok nem lepik meg, váratlan
fordulatokat ők egyszerüen nem is ismernek. Most
is, amikor az egész világ bizonyos megdöbbenéssel
lesi a Dreyfus-ügyben beállott fordulatot: csak ők
maradnak nyugodtan, a multbalátók, a Tudtam Ger-
gelyek, akik régen tudták, hogy a fordulat be fog
következni. Száz formában ismétlik, hogy mindig
ártatlannak hitték a szegény Dreyfus kapitányt s
nemcsak a párisi, de a budapesti s a legkisebb vi-
déki kávéházak is hemzsegnek most a Tudtam Ger-
gelyektől, akik három esztendeje rejtegették maguk-
ban a titkot, hogy a szegény kapitányt ártatlanul
számkivetették az Ördögszigetre. Tudtam — hangzik
Párisban és tudtam — hangzik az utolsó mezővá-
roskában. Ha azonban bekövetkeznék az az ujabb
fordulat, hogy a derék Dreyfus kapitány mégis csak
csinált valami suskust s ez a mai hühó csak jól

kieszelt manőver, akkor a közönséges világ talán
megint megnémul az ámulattól, de a multbalátó
akkor is nyugodtan fog pöfékelni. Én istenem — mi
ebben a meglepő ? Tudtam, ezt is tudtam . . .

— A hivatalvesztes Kasics. A Kasics Péter
ügyében eljáró fegyelmi biróság a multkor azt ha-
tározta, hogy legközelebb ismét összeül s akkor a
vádlott miniszteri tanácsost is maga elé idézi. Ma
azonban fordulat állott be a dologban, a menynyiben
Bánffy Dezsö báró miniszterelnök, minthogy a biró-
ság lemondott a tisztéről, a maga hatáskörében in-
tézte el a régóta huzódó ügyet. A miniszterelnök
Kasicsot hivatalvesztésre és nyugdíj jogosultsá-
gának elvesztésére itélte. Az itélet megokolásában
az is bennfoglaltatik, hogy a miniszterelnök azért
volt kénytelen maga itélni ebben az ügyben, mert
Kasics a magaviseletével lehetetlenné tette a fegyelmi
biróság müködését és e miatt a biróság lemondott.

— Pisztolypárbaj. Pétérváradon, mint leve-
lezőnk irja, tegnap reggel véres pisztolypárbaj volt
egy ujvidéki' ügyvédjelölt és egy miskolczi főhad-
nagy között. A párbajban, melyre heves összeszó-
lalkozás adott okot, a főhadnagy jobb karján meg-
sebesült.

— A kémvadászok. Egy idő óta, talán mert a
Dreyfus-eset megint szőnyegre került, Franczia-
országban egyre kémeket vadásznak. Ma Nancyből

jelenti egy telegramm, hogy Pagny-sur-Moselle biz-
tosa letartóztatott valami Evrard nevü kőművest,
akit azzal gyanusitanak, hogy Németország üze-
nteit kémje. Egyelő azonban annyi bizonyos, hog

a gyanuba vett Evrardot rajtakapták, amikor egyik
német vonat gépvezetőjének papírdarabokat adott
át.. Több nyomra a házkutatás sem vezetett. — Mint
egy éjjel érkezett táviratunk jelenti, a kémvadaszat
csakugyan mulatságos fordulatot vett Mert most
már kisült, hogy Evrard kőmivest nem kémkedés,
hanem a német kormány megkeresésére lopás miatt
fogták el.

— Csokonay emlékezete. A debreczeni Cso-
konay-kör, mint nekünk irják, tegnapelött fényes
hangversennyel ünnepelte meg Csokonay Vitéz
Mihály halálának Százhuszonötödik évfordulóját. A
hangverseny műsorát jobbára Csokonay munkáiból
állitották össze.

— Az Ikrek veszedelme. Két gyermekkel
áldotta meg az ég Gulyás Pálné gyarmatai asz-
szonyt, de nem nagy öröme telt bennük, mert már
halálos jegygyel jöttek a világra. Az eset — mint
lippai tudósitónk irja — igy történt. A 68 esztendős
Gulyás Pál gyarmatai dohánykertész nemrégiben
feleségül vette Dudás Julcsát, aki épen ötven
esztendővel volt fiatalabb az uránál. Alig éltek azon-
ban par hónapig együtt, mikor a dohánykertész leg-
nagyobb meglepetésére kilátásba helyezte látogatásába
gólya. A féltékenységtől feldühödött férj előbb el akarta
kergetni az asszonyt, de aztán nagyobb bosszúra
határozta el magát és egyszer meg is mondta fele-
ségének, hogy akkor fogja az utczára kitenni, ha
majd megszületik a gyermek. Tegnapelött pedig ez
az idő kopogtatott s a szegény asszony nagyon
megijedt, hogy ura beváltja fenyegetését. Mivel
Gulyás épen mezei munkán volt, az asszony a
dohányszinbe ment, hol világra hozta gyermekét,
de nyomba el is emésztette. Aztán visszasielett a
házba, ahol azonban ujra elővettek a szülés fájdal-
mai és még egy gyermeknek adott életet. Már azon
volt. hogy ezt is testvére után küldje, mikor vélet-
lenül odajött sógorasszonya és legalább a második
gyermeket megmentette. A csendőrség meginditotta
ellene a vizsgalatot.

— Az elkésett pillangó. A bécsi lap a kővet-
kező kétsoros szenzácziót közli:

A szent István-téren tegnap este Grosz Jozsef
gyáros egy szines pillangót fogott.

Sajátságos tavaszi derűt hoz bele ebbe a késői
novemberbe ez a rövidke kis hir, amely első sorban
arra alkalmas, hogy valamennyi bogarászt és lepke-
gyüjtőt kellemes izgalomba hozzon. Mert hogy a fák
másodszor virágzanak, az már megszokott dolog; a
becsületes természetet maga a becsületes természet
csalja meg a legkönnyebben, de mit keres egy szi-
nes pillangó novemberben a szent István-téren? S
vajjon a sokféle pillangó közül melyik fajbeli hagyta
magát rászedetni a késői napsugár által ? Vajjon
iloncza volt-e ez a vállalkozó szellemü pille, vagy
valamely könnyelmü tagja a népes özőndék család-
nak ? Ki tudná ezt jobban megmondani, mint Grosz
József ur a tapasztalt bécsi gyáros, aki lepkéket
fogdos novemberben a szent István-téren, még pedig
nem is nappal, hanem — este. És itt az emberben

lakozó ősi sanda gyanu bizonyára illetlen feltevé-
sekre ragadja a gondolkodó természetbúvárt. Mert
azok a lepkék, amelyek gondosan lajstromozva he-
lyet foglalnak a lepidopterológiában, nem bújnak
elő novemberben, hanem szépen begubózva, mint
bábok várják a tavaszi feltámadást. A lepke fázé-
kony állát s szeret a veröfényben sütkérezni.. Mit
tesz tehát az olyan lepke, amely téli kivándorlásra
indul? Minden bizonnyal felöltözködik. Elegáns kis
capot-ot tesz a fejére s jó szabásu jaquettet a dere-
kára. Valószinüleg előlábacskáit is meleg muffba
dugja. Igy aztán lehet repülni novemberben is este
a szent István-téren s ha akad is egy gyáros, aki
megfogja, ebből nem lesz még felfedezés a lepke-
tudományban, legfeljebb a gyárosné fogja meggyő-
zően kifejteni azt a nézetét, hogy a gyárosoknak
nem okvetetlenül szükséges természetrajzú szenzá-
cziókban utazni a szent István-téren — este.

— Nagy tüz Londonban. Ma déli egy óra óta,
mint nekünk Londonból jelentik — a főposta kö-

zelében óriási tüzvész pusztit az árucsarnok és
gyárnegyed szük utczaközeiben. A kár már most
egy millióra rug és a tüz még egyre terjed.
Negyven áruházat a tüz elhamvasztott. London
valamennyi gőzszivattyuja müködik a tüz lokalizálá-
sán. Haláleset eddig nem törtónt. A tüz Oppen-
heimer papírgyárában ütött ki, és égy óra alatt, az
egész gyár leégett. A tüzvész következtében a tőzs-
dén a tollu árában emelkedés állott elö, mert több
elégett áruházban e czikket árusították. A tüz
százkilenczven czéget károsított meg.
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A horvát miniszter fogad reggel 8 órától 10
óráig.

Az iparmüvészeti kiállitás és muzeum meg'
nyitása, d. e. l l órakor.

Népszerü természettudományi est az egyet,
fizikai intézetében esti 6 órakor.

A magyar pedagógiai társaság felolvasási
ülése az akadémiában 5 órakor.

Marie Garnier hangversenye % lipótvárosi ka-
szinóban esti fél 10 órakor.

A magyar jogászegyesület ülése 8 órakor az
ügyvédi kamara helyiségében.

A Nemzeti Szalon estéje saját helyiségében.
Az országos képtár metszetgyüjteménye

megtekinthető 0-től l l óráig.
Deák mauzoleum a kerepesi uti temetőben

megtekinthető esti G óráig.
Az uj országház kupolacsarnokai megtekint-

hető 50 krért 10 órától l-ig.
Technologiai iparmuzeum zárva,
Nemzeti muzeum: képtár nyitva d. e. 9

órától l-ig. Többi tárai megtekinthetők 50 krajczár dí/
mellett

Utóellenőrző szemle a honvédségnél az I-ső
ezredhez 1893—1896-ig besorozottakkal, a közös had-
seregnél a 32-ik ezredhez tartozókkal.

Tótok a vásáron.
A néppárt szikrázik a szellemtől, mikor azt

mondják a papjai és pápai prelátusai, hogy ők az
igazi liberálisok. Van a dologban valami. Mert mese
ez ugyan, de olyan, mintha Pesti Mizsér Gábor irta
volna; fi végére tudniillik oda van ragasztva, hogy
„Értelme ez". Értelme az, hogy szövetségesnek jó a
turóczi pánszláv tábor is. Ezen par szó pedig iga-
zán olyan régi csufolódás az én részemről, mintha
a lőcsei kalendáriumból szedtem volna, de mélyen
az ember természetében rejlik, hogy haragja alkal-
mával a legegyszerűbb és mindenek által ismert
szólamokat alkalmazza. Hej, ha Bartha Miklós vol-
nék, de kihúznám másfél kolumnára.

A mai napon, november tizenkilenczedikén,
azért nem kedvelem a néppártot, mert egyrészt
Asbóth János pártfogásába veszi Ziehyőket a Magyar
Államban és igy ismét sikerül elérnie a publiczistikai
hatások legkinosabbikát, az ellenkezőt tudniillik;
továbbá mert másrészt arról tudósítanak bennünket,
hogy a felvidéki pánszlávok, a néppárt hü szövet-
ségesei, rátették kezüket a gyermekekre. A konzek-
venczia tökéletes: megnyerik előbb az asszonyokat,
azután a gyermekeket. Bajecz vidékéről azt irják,
hogy Nemesek Ferencz odavaló esperes és Mátu-
sik Lajos gyuresinai tanitő, mindkettő néppárti
korifeus és buzgó hive annak a prágai egyesület-
nek, mely a cseh-tót egységet propagálja, a cseh-
tót egység érdekében már kiszállított száznál több
tót gyereket Csehországba, cseh gyárakba, gazdasági
telepekre, meg mindenfelé, ahol jó a háznál egy
dolgos kis árva. A prágai egyesület titkos fiókokat
tart a felvidéken, és azok készítik elő Nemcsekéknek
a száüitmányokat. Bielek Antal, a turócz-szentmár-
toni pánszláv ujságnak, a Slovenski Novini-nek
szerkesztője, az szervezte az exporttársaságot és ma
ott vagyunk, hogy az Alföldre, haa is karnánk
megint, nem hozhatnánk többé tót gyerekeket: köny-
nyebb munkára, jobb ellátásra és magyarosításra.
Nem lesznek többé „magyar janicsárok", miként egy
pár esztendő előtt a szláv sajtó mondta.

Nincs szebb parasztgyerek a tótnál ősi vege-
tárius táplálékon él, mégis erős izmunak nő fel,
mint Xenophón növényevő harczosai. Nem bántja
az atavisztikus fehérnyemérgezós, mert sajnos, az
ősei se dúskáltak a húsételekben. És tiszta e mel-
lett; az anyja fehér gyolcsban járatja, ha valame-
lyik liptói faluban jönnek az iskolából a gyerekek,
csupa kis fehér bárány mozog a pap körűi Csak a
tisztelendő úron látni a remény szinét, a zöldet. Azt
a reverendáján viseli a szegény. Nemesek esperes
urról ellenben meg vagyok győződve, hogy ő már
feketébb talárban jár, mint a váczi püspök. Mert a
pánszláv agitátor az már husevő és sört iszik az
ember. Metszőfogai is jelentékeny számban vannak
és körmeit most kis tótocskák, apró fehér bárány-
kik után nyújtogatja. No, csunyának rajzolom, de
még csúnyább az ilyen pánszláv agitátor. Egyszer
egy kupéban utaztam egygyel Trencséntől Szepesig,
keresztül az óvilág legcsöndesebb vármegyéjén Ar-
i J, ahol csak akkora darabon szájad a vasut, mint
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ha egy alaguton járna. Beszalad, aztán lassan megy
egy kissé, aztán megint kiszalad. Hogy megáll-e
Kralovánnál, azt nem lehet pontosan tudni, mert a
vüágforgalom nagyobb zaj helyett csak két gyorsan
egymásután következő lökésben jelentkezik. Az én
pánszlávom (szintén esperes volt, szintén fekete ta-
lárban), az ugy szidta Ipolyi Arnoldot, mint a jég-
esőt. Holt embert még nem hallottam oly förtelme-
sen szidni, viszonzásul talán szabad a pánszlávokat
is szidni, mert ők meg elevenek.

Egyebet ugy se teszünk. A kis fehér báránykák
alapos cseh-tót egységekké fognak nevelődni, elvetik
a góth betüt, a tótok Cyrill betüjét, azután vissza-
jönnek és folytatjuk azt a politikai és gazdasági
harczot, a melyet mi csak szidni tudunk, de nem igen
akadályozunk meg. Az a Csehországban nevelődött
tót nemcsak csehnek fogja érezni magát, hanem
még csak magyarországi sört se fog inni. Már most
is Brünn a kereskedelmi Budapestjük nekik, meg
Praga. Magyarországban csak Váczra aspirálnak meg
Szegedre és ezt a vágyukat is csak ritka esetben
tölthetik be. Azonban mi mégis az erőszakos sovi-
nisták vagyunk, holott ennél rosszabb jelzőt még
nem használtak az etnológusok. Olyan, mintha az
eszkimót fázékonynak mondjuk. Y.

SZINHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
Amióta az ősgörög papok az első szent éneket

eldalolták az áldozatul hozott kecskebak fölött, folyik a
vita arról, hogy a szinpad kié: az iróé, vagy a szinészé ?
Ki a gazda a deszkán ? A szinész szolgáljon-e az irónak,
vagy az iró a színésznek? Sem bölcs, sem bolond a
kérdés fölött eddig dönteni nem tudott; és ezért marad-
nak örökké keserves ellenségek az irók és szinészek.
Mindegyiknek hada magának vindikálja a siker érdemét
és a másikra feni a felelősséget a hibáért. Mi ugy lát-
juk, hogy évszázados tusájuk egészen jelentéktelen.
Olyanok ők, mint a fürészelő emberek. Az egyik ide
huzza a fürészt; a másik amoda; és a vége az, hogy
a fát mégis felfürészélik. Épp ezért e rovatunkban békében
fognak élni egymás mellett Thalia papjai és Apolló föl-
kentjei. Egyformán fogjuk hirdetni dicsőségüket, mely
ugyis csak addig tart, mig a közönség maga itél. Egy
taps, egy pisszegés tulharsogja az ujságiró recsegő
trombitáját.

* A „Tiszturak" és a néppárt. Van Verneynak
egy régi bájos operetteje, a „Tiszturak a zárdában".
Mint tudjuk, két muskétás tisztről van benne szó, '
akik papi ruhába öltözve hatolnak be a klastromba,
ahol fehérruhás szerelmes bakfisok éneklik az Ave
Máriá-t. Már most ezt az operetteet, mint Budapesten
és mindenütt a vidéken, a. pécsi nemzeti színház-
ban is előadták. Erre az történt, hogy Ttoll püs-
pöki titkár a polgármester utján felszólította Somogyi
igazgatót, hogy a darabot vegye le a müsorról. A
Pécsett megjelenő néppárti ujság pedig lelkekre
kötötte a katholikus vallásu színházlátogatóknak,
hogy az este ne menjenek el a színházba. A kettős
felszólításnak meg is volt a sikere. Azon az estén
tünt fsl először a pécsi szinház kapuján egy. idáig
még soha nem látott tábla és rajta ez volt
olvasható:

A mai előadásra minden jegy elkelt.
; Premiére a bécsi operában. Bécsből telefo-

nozza tudósitónk: Az udvari operában ma este ke-
rült először szinre Csajkovszky „Anyegin Eugen"
czimü lirai dalmüve, amelynek szövege Puskin
hires regényé nyomán készült A főszereplőinek
Renardnak és Schrödternek jelentékeny sikerük volt.
Mahler Gusztáv igazgató lendülettel dirigált Az uj-
donságot nagy fénynyel állitották ki.

Az iparművészeti muzeum.
Az a gyönyörü palota ott az üllői uton színe-

sen zománczolt burkolatával és egy fejlődő nem-
zeti stílre valló erős törekvésével - egyik nevezetes
programm számja a volt a német császár budapesti
látogatásának. Ezután majd velünk budapestiekkel
együtt meg fogja csodálni minden koronázatlan
turista, aki csak a magyar fővárosban megfordul,
mi meg büszkén mutogatjuk nékik.

Holnap délelőtt nyitja meg Wlasics Gyula
kultuszminiszter az orsz. magyar iparmüvészeti
muzeumot és ezzel egyidejüleg az iparmüvészeti
társalat karácsonyi tárlatát, amely ugyancsak e
fényes helyiségekben kapott hajlékot.

Mi ma az esti órákban néztük meg a mu-
zeumot Badisics Jenő igazgatónak és Ráth György-
nek, az iparmüvészeti társulat elnökének szives
kalauzolása mellett, amikor a villamos ivlámpák
sokasága ezüstözte meg a szines üvegtetővel fedett
hatalmas udvart, a hová az üllői uti kapun át

belépve jutunk, és fehér fényben fürdött a tömén-
telen bronz és fayence. Ez az udvar különben
középpontja az egész épületnek, mig körülötte
ives csarnokok díszelegnek, az emeleten pedig er-
kély fut körül Megelégedéssel tölt el, hogy az az
egymillió kétszázezer forint, amelyet a kormány az
épületre és a belső berendezésre forditott, megtérül
azon monumentális alkotáson, amely elsőrendü
ékessége lesz Budapestnek, és azokon az értékes
gyüjteményeken, amelyek ott fölhalmozvák.

Négyezer és egynéhány tárgy van a mu-
zeumban és pedig nem az anyag különbözősége,
hanem stíl és kor szerint csoportosítva, akár majo-
lika az, akár régi cseh üveg. Igy az egész muzeum
átteinthetőbbé válik ; az impresszió közvetlenebb és
mélyebb hatásu.

A második, még jelentősebb szempont, amely
e muzeum fölszerelésénél irányt adott, az erős nem-
zeti jelleg megőrzése volt. Amit ott látunk, az min-
denekfölött magyar. A nemzeti elem uralkodása
észszerü és következetes, anélkül, hogy kicsinyes-
ségekig sülyedne.

Ime a nagy udvarban a mezőcsátbi református
templom kórusa — a magyar dekorativ festészetnek
ez a kiváló emléke, — mennyire jellemzetes! A
motívumok ugyanolyanok, aminők láthatók a fazekas
munkákon és a hímzéseken, de azért korántsem máso-
latok. Ennek a kórusnak a stíljéhez illeszkedik az-
után az egész udvar díszítése. Nem közönséges
műbecse van aztán annak a két szárnyas oltárnak,
amely a kisszebeni templomból került. A középkori
egyházi szerelvényeknek szebb példányát legföljebb
a kassai egyházban találhatni.

Sok, sok XV—XVIII. századbeli bútor, kinai
és japán bronz, porczellán, agyagmü, szőnyeg, hím-
zés és más egyéb iparművészeti czikk mellett leg-
jobban a magyar szoba köti le figyelmünket. Ebben
a teremben válik aktuálissá az a nagy kérdés, hogy
van-e egyáltalán magyar stíl ? Bizonyos az, hogy ha
kifejezett nemzeti stíllel talán nem is akarunk elő-
hozakodni, azok a müvek, amelyeket itt látunk, mind
azonos sajátságuak és századokon keresztül meg-
tartották ugyanazt a karaktert. Vilmos császár,
amikor itt járt, egy apró zománezos poharat nézett
hosszan, aztán hirtelen lekapta onnan szemét, fol-
tekintett a menyezetre és igy szólt:

— Welche Einheit! (Minő egység !)
És igaza volt.
Határozott magyar jellegü az iparmüvészeti

társulat kiállítása is. Mig a muzeum az állam erő-
kifejtését, ez a társadalom serény munkásságát
illusztrálja.,.az, iparművészet terén.

A legtöbb tennivaló a kisplasztikában akadt
Itt sokat kellett pótolni. A jelen gyűjteményben
egész csomó érdekes, magyar genreü bronzot talá-
lunk. Ilyen Hollóé: „Megy a juhász szamáron".
Van továbbá ifj. Vastagh Györgynek egy pompás
suitje : állat-portraik bronzban, amelyeket maga a mü-
vész színezett. Loránfí Antal tanár növendékei ezüst
asztaldíszt mintáztak Nádler Róbert terve nyomán,
és pedig modern egyéni stílben. Tizenkét apró mell-
szobor hazánk jeleseit ábrázolja ; legutóbb a. Kos-
suthé és Petőfié készült el és még hátra van Vörös-
marty Mihályé, a melyhez kisegítőül modellt ült a
költő fia, Vörösmarty Béla államtitkár. Figyelemre
méltó debut Fadrusz Jánosnéé. A kitünő szobrász neje
ugyanis egy bronzzal van képviselve a tárlaton;
macska berzenkedik egy béka láttára, — ezt ábrá-
zolja a kis grupp. Fadrusz megjegyezte a kiállitás
rendezői előtt:

— De aztán ne higyjék, uraim 'hogy segitettem
a feleségemnek.

A butorok gyüjteménye szintilyen becses. De
még tiszteletreméltóbb azoknak a pairasztasszonyok-
nak a hímzése, amelyet az Izabella főherczegnő véd-
nöksége alatt álló pozsonyi nőegylet mutat be. Mü-
vészi szilivonalig emelkednek ezek a munkák, bár
nem karcsu tündérujjak alól kerültek ki.

A muzeumot minden ékességével együtt, amely
rajta és benne van, holnap megnyitják, egyelőre csak
kiváltságos vendégeknek, de vasárnaptól kezdve el-
mehet oda mindenki, sőt belépő dijat sem szednek
majd. Nemzeti müveltségünk teremtő és képző ere-
jének szép alkotása ez a palota, és reméljük, nagy
leszen a becsülete.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
** Munkácsy Mihály összes festményeit, az

azokhoz készült rajz- és szénvázlatokat, akvareljeit,
pasztelképeit, rézkarczait és rajzait összegyűjtötte
egy díszes kiállitásu díszmunka számára Malonyay
Dezsö, ki a mester müveinek igen szép reproduk-
czióit érdekes szöveggel kiséri, elmondván ebben a
müvész életének viszontagságait első sorbán azok
után a memoire-szerü czikkek nyomán, melyeket
maga a müvész tett közzé különféle időben. "Ezen
kivül Malonyay a müvész alkotásait is kellően mél-
tatja; kimutatja zsenijének fejlődését és végig kiséri
a nagy festőművészt egész küzdelmes pályáján. A
mü, mely Singer és Wolfner kiadásában jelenik meg,
igen szépen és gazdagon van kiállítva. Ára füzve
18 frt; diszkötésben 24 frt.



Szombat, november 20. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1897. — 9. oldal

Fuss vagy fizess!
— Az akadémia és a Nemzeti Szinház konfliktusa.

Másod hiten tör ki a viszály a tudományos
akadémia s a Nemzeti Szinház között a drámabirálók
díjazása kérdésében.

Néhai gróf Teleki József midőn pályadiját
alapitotta, ugy hitte, hogy a tragédiák és vígjátékok
szinszerüségét csak a szánészember tudja megitélni.
Azért kikötötte, hogy afölött a száz arany fölött,
melylyel két-két évben akár prózában, akár versben
irt vígjátékot akarnak jutalmazni, mindenkor három
akadémikus és két szinész döntsön. A nemes gróf
természetesen a Nemzeti Szinház tagjait kivánta
bírálóknak, hisz más magyar szinház akkor nem is
volt a fővárosban.

Egész sor pályanyertes müvet kapott igy a
szinház s a vegyes biráló bizottság, ha nem is ítél-
hetett mindig egyhangún, de mindig jó egyetértésben
maradt. Még néhány évvel ezelőtt is merő hazafi-
ságból, ingyenes buzgalommal olvasták a verseny-
műveket.

Csiky Gergely ebben is egy kis reformra
törekedett. Rávette az akadémiát, hogy drámabirá-
lóit honorálja. A három akadémikusnak meg is
szavaztak évről-évre tiz darab aranyat. Mert az
akadémia ugy vélekedett, hogy, ha a szerencsés
szerzőnek száz aranyat juttat, gyakran olyan mun-
káért is, melynek nincs más érdeme, mint hogy
társai közt legkevésbé rossz, — a birálók, akik ezt a
légió rossznál rosszabb drámát, vígjátékot végig be-
tűzik, legalább a tiz százalékát kapják az arany-
jutalomnak.

Csiky Gergely azonban a színészekről sem
feledkezett meg. Ha már az akadémikusokat meg-
vigasztalják a tiz-tiz aranynyá!, miért ne jusson az
aranyos vigaszból a szinészeknek is ? Mint drama-
turg ismeri erélyével meg is puhította az akkori
gavalléros és fogékony intendáns szivét, aki a bud-
getbe fölvette a két szinészbiráló számára a husz
aranyat.

Ennek következtében néhány éven át a nemzeti
szinház tagjai közt egész kis verseny is volt a
Teleki-pályabiróságra. De ime tavaly báró Nopcsa
Elek gondol egyet s a. takarékosságát azzal fejezi
ki, hogy a kétszer tiz aranyat irgalmatlanul kitörli
a budgetből! Hiába terjesztette föl gróf Festetics
Andor igazgató a két tagot, hiába proponálta a
dijazást, hiába kapaczitálta privatim is az intendánst:
a husz aranyat Nopcsa minden áron meg akarta
takarítani. Még az sem hatotta meg a bárót, hogy
két legkedveltebb tagja Bercsényi Béla és Vizvári
Gyula vállalkoztak a vígjátékok bírálására.

Ekkor gróf Festetics fölkérte az akadémiát,
még pedig báró Nopcsa megbizásából, hogy ha már
három tagját honorálja, honorálja a többi kettőt is,
hisz elvégre akadémiai pályázatról van szó, az alapit-
vány tevő gróf meghagyta, hogy az akadémia hivja
meg a színészeket. Ámde az akadémia hallani
sem akart arról, hogy mást is díjazzon, mint
akadémikust és azzal argumentált, hogy a nyertes
Teleki-pálya-müveket mindig átküldte a Nemzeti
Szinházhoz, az ilyen koszoruzott mü két éven át ki-
zárólag ennek az első színháznak a tulajdona s e
két éven belül másutt elöször elő sem adathatja a
szerző. Aztán meg a tantiómek szintén a Nemzeti
Színháznak jutnak, mig az akadémiának az erkölcsi
siiieren kivül más haszna nincs. Végül, ha egyik
vagy másik mü nem is kerül szinre, s igy a színház-
nak jövedelmét nem szaporítja, de viszont sok mü,
mint Szigligeti Ede, Tóth Kálmán, Dóczy Lajos,
Dobsa Lajos, Csiky Gergely, Váradi Antal és
mások müvei sok fényes estét szereztek és sokszor
megtöltötték a pénztárt.

De Szily Kálmán főtitkár átirata meg nem
inditotta báró Nopcsát. A két szinész-biráló, Ber-
csényi és Vizvári aközben megkezdték a bírálást
és sokkal gavalérosabbak voltak, semhogy potom
tiz arany miatt visszaléptek volna. Igy történt az,
hogy tavaly a Botrány vigjáték jutalmazott szerzője,
legifjabb Szász Karoly kapott száz aranyat, Rákosi
Jenő, Zichy Antal és Berczik Árpád egyenkint tiz
aranyat, mig Bercsényi és Vizváry még egy
trabukko-szivart sein! Pedig ök is csak ugy izzad-
tak, mint a többi három, amig husz pályamüvön
átveszödek és a Botrány-ig eljutottak! Hát ez:

bizony maga is egy kis botrány volt, de csak a
kulisszák közt.

Az idén tragédia van a soron. Ujból megkez-
dődött a jegyzékek váltása. Elsőbb csak gróf Fes-
tetics Andor igazgató és Huszár Kálmán kormány-
biztos közt. Az eredmény ugyanaz, mint a tavalyi.
Huszár kormánybiztos is takarékoskodik s e tekin-
tetben nem akar kevesebb érdemeket szerezni, mint
előde, báró Nopcsa.

Következett azután a jegyzék-váltas Festetics
és Szily Kálmán közt. Az akadémia azonban kon-
zekvens, miért ne lenne az, ha a Nemzeti Szinház
is következetes ? Az akadémia már kiküldte "Zichy
Antalját, Rákosi Jenőjét és Berczik Árpádját, akik
buzgón uzsonázzák és vacsorálják az okvetetlenül
megkivántató jambusokat A Nemzeti Szinház a
veterán Egressy Ákost és az ifjonti Mihályfi Károlyt
küldte ki a vegyes bizottság kiegészitésére. De. a
két komoly színművész, okulván a tavalyi vígabb
társainak példáján, jó eleve tisztába akart jutni a
tiz-tiz arany kérdésére nézve. Mert hisz ez most már
elv kérdése lett. S minthogy sem a szinház, sem
az akadémia nem akarja a szinész-birálókat
honrálni: a Nemzeti Szinház tagjai egyszerüen nem
fogadták el a megtisztelő bizalmat.

Utána jártunk a dolognak s megkérdeztük az
akadémia néhány tagját: hogy mi lesz már most ?
Az akadémikusok abban a nézetben vannak, hogy
ha a nemzeti szinház tagjai a felszólításnak nem
tesznek eleget: akkor az idén 6 nélkülök dön-
tenek majd a pályaművek fölött s a jelentésben
egyszerüen megemlítik, hogy a nemzeti szinház a
bírálóbizottságban nem képviseltette magát.

De hogyan felel meg ez az eljárás gróf Teleki
József, a nemeslelkü alapitó intenczióinak?

És lehetséges-e, hogy a Nemzeti Szinház ily
módon ki engedje siklani kezéből azt a jogát, hogy
a Teleky-pályamüvekre, melyek elvégre a Nemzeti
Színháznak szánt darabok — minden évben befolyás
gyakoroljon ? A kérdést okvetetlenül tisztázni kell, még
pedig a méltányosság szempontjából.

Azt hisszük, hogy az akadémia ha elfogadta
a dijat azzal a kötelezettséggel, hogy a müveket
elbírálja, köteles azokat elbiráltatni, ingyen vagy
pénzért, ahogy neki tetszik. De a Nemzeti Szinház
pénztárának rovására a tudományos akadémia nem
gyakorolhat nagylelkűségeket bírálói irányában. Ha
fizet, fizetnie kell mind az öt bírálót, akik az ő
bírálói, nem pedig a Nemzeti Színházéi. Mert az
akadémia bírálatai alatt a Nemzeti Szinház, mint
olyan, aláírva nincs. Az akadémia vagy bírál és
pedig ugy, mint azt a dijalapitó kivánta; vagy
pedig lemond a bírálásról. Noblesse obiige.

FŐVÁROS.
(Örök deficzit). A pénzügyi és gazdasági bi-

zottságnak ma délután gyülése volt. A jövö évi költ-
ségvetést tárgyalta.

A mostani 392.000 frt deficzit eszten-
dőről esztendőre növekedett s ezentul is la-
vinaként növekszik. Az óriási befektetések
tömérdek pénzzel járnak s négy esztendő
mulva 2,500.000 forinttal több lesz a kiadás.

Ezt mondotta Halmos János polgármester a
tanácskozás során. Ez a rövid tájékoztatás a fővá-
ros, gazdálkodásának a leghívebb képmása és szo-
moru kritikája, mely után talán felesleges is a bi-
zottság mai tanácskozása rendjével hosszasabban
foglalkozni. Steiger Gyula szólalt föl először. Hol
az a bizonyos takarékosság, amelyet Márkus József
főpolgármester, polgármester korában emlegetett
Mert ő nem találja sem a mostani költségvetésben,
sem másutt. Azt, hogy a mutatkozó hiányt uj
adókból fedezzék, komolyan nem tervezhetik. Fe-
dezetet csak meglevő alapokra fektethetni, nem
levegőben lógó szúinitgatásokra. Azután pedig
mondják már meg, mi szükség van uj Külön
adóra ? Eddig nincs elég ? Medrey Zsigmond min.
dent elfogad, anűt Steiger mondott. Weisz Berthold
felpanaszolja a mult évi kiadások előre be nem je-
lentett tulságos fölemeltetését is. Ne vágja a tanács
mindig olyan fába a fejszéjét, amelylyel nem bir.
Most is 60 milliós közmunkát terveznek. Ennek pe-
dig az évi kamatja és törlesztése is három millió
forintra megy. Küldjenek ki egy bízottságot, nézze
az meg, mi a közmunkák nagy csoportjából a ke-
vésbé sürgős s ezeknek az elhalasztásával apas-
szák a kiadásokat, Rácz Károly sem szeretné, l a
a -tervbe vett pótadók életbe lépnének. Heltai Fe-
rencz a költségvetés hiányos voltát kifogásolja

Lampl Hugo és Halmos polgármester színak* .

még. A polgármester azt mondotta, amit előbb em-
lítettünk. Nem fogadták valami nagy tetszéssel Hol-
nap délután folytatják a közgyülést.

(A községl választások.) A kerületi klikkek
hangversengésébe ma belezúgtak a kisiparosok is.
Értekezlet volt a borbélyok ipartestülete helyiségé-
ben, részt vett a tanácskozásban valamennyi ipar-
testület s azzal végződött a tanácskozás, hogy az
iparágak is kérjenek helyet a főváros köztörvény-
hatóságában. Azzal a párttal tartanak, amely az
ipartestületek elnökeit vagy alelnökeit is jelöli a
városi képviselőségre. A demokrata párt már a sza-
vazás idejéről is gondoskodik. Fölkéri az igazoló
választmányt, hogy a választás egyik napja vasár-
nap legyen, mert különben a kézművesek nem igen
szavazhatnak. Vasárnap a nagymező-utczai 21. számu
házban gyülést is tart. A terézvárosi kereskedők
21-én délután hatodfél órakor értekeznek a régi
polgári lövöldében. Az első kerületi polgárság is
21-én tanácskozik délután 4 órakor a koronaőr-
utczai leányiskolában. A józsefvárosi független pol-
gárság aznap délután tanácskozik a szervezke-
désről.

TÖRVÉNYKEZÉS.
A főszolgabiró panasza. Sovky Ödön,

privigyei főszolgabiró a vádhatóság utján rágal-
mazás miatt fogta perbe Betegh Ferencz, gyéres-
szent-királyi földbirtokost, a ki a belügyminiszterhez

intézett egyik beadványában azt irta a főszolga-
bíróról, hogy az arató munkások által ellene inditott
perben a tárgyalási jegyzőkönyvet elferdítette és
eljárása erőszakos és törvényellenes volt. A belügy-
miniszter e beadványt átküldte a kir. törvényszék
büntető osztályához, s a kir. ügyészség indítványához
képest, Betegh Ferenczet nyilvános rágalmazás
miatt közvetlen végtárgyalásra idézték. Közhivatal-
nokról lévén szó, a törvényszék a mai tárgyaláson
megengedte, hogy á vádlott a főszolgabiró ellen
emelt vádak valódiságát bebizonyitsa. Betegh
Ferencz több tanut jelentett be, a lük közül egyedül
Papp László dr. tanu vallomása volt lényegesebb,
Papp dr, a privigyei tárgyaláson Betegh Ferenczet
képviselte.

— Nem igaz — ugymond — hogy a jegyző-
könyveket elferditettékf erőszakoskodást sem tapasz-
taltam, de feltünt nekem, hogy a főszolgabiró úr
alapos kifogásaimra azt felelte, hogy „Mi a közigaz-
gatásban nem ragaszkodunk a paragrafushoz és
nem hagyjuk embereinket." Vissza érkezve Privi-
gyéről. kijelentettem Betegh Ferencz előtt, hogy a
pört holt bizonyossággal elvesztjük, és csak fegyelmi
uton kaphatunk orvoslást.

A törvényszék Betegh Ferenczet az enyhitő
körülmények figyelembe vételével hetven forint
pénzbüntetésre itélte.

= A kassal rendőrsztrájk vége. Kassáról
telegrafálja tudósitónk: A három esztendővel ezelőtt
nagy szenzációt keltett rendőrsztrájknak ma volt
utójátéka az esküdtszék előtt. Az akkoriban elcsa-
pott Rogozsán őrmester ugyanis sajtópört inditott
Madarász főkapitány ellen, mert a sztrájk után erős
hangu czikket irt róla a Rendőri Közlönyben. Késő
estig tartott a tárgyalás, amelynek végeztével az
esküdtek a főkapitányt fölmentették.

= Szinházi banknóták. A kir. büntető járás-
biróság kihágás miatt perbe fogta a m. kir. opera-
ház főfelügyelőjét, Keméndy Jenőt és a Kunossy-
nyomda tulajdonosát, akinél 500 darab ezrest,
600 darab százast és 1000 darab tízforintos hamis
bankót foglaltak le. A meglehetős ügyességgel készi-
tett hamisítványokat szinházi használatra szánták
ugyan, minthogy azonban a királyi ügyészség szerint
„felületes megtekintés mellett könnyen forga-
lomba hozhatók", Keméndy Jenőt, a-megrendelőt
és a nyomdászt az 1897. évi XXXVII. törvénycikk
második bekezdésében körülirt kihágás miatt vonják
majd felelősségre. A bünjelek között legsikerültebb
az ezres bankjegy utánzata, amelyen a következő
szöveg olvasható:

„Ezen hamisítvány kizárólag a Nemzeti
Szinház használatára készült, hogy azon tagok,
akik még életükben ezer forintost nem láttak,
ezen komisz hamisítvány által arról fogalmat
szerezzenek. Toth."

A Népszinház számára is készitett Kunossy
szinházi banknótákat. Ezek között legsikerültebb a
százforintos utánzata, amelynek szövege a kö-
vetkezö :

Kötözni való bolond, aki ezért a hamis
százasért száz forintokat ad. Kizárólag szinházi
használatra készült."

A tárgyalást december hó elején tartják meg
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A szjenicsáki vérengzés.
A zágrábi törvényszék napok óta igazán haj-

meresztő gyilkossági bünpert tárgyal. A szjenicsaki
parasztokkal lelkiismeretlen izgatók elhitették, hogy
a magyarok meg akarják őket fosztani vagyonuktól,
vallásuk szabad gyakorlatától, és a türök járomba
akarják őket hajtani. Elhitették velök, hogy a szjeni-
csáki templomra magyar zászlót fognak kitüzni, már
pedig ha az a magyar zászló ott leng a templom
tornyán, mindnyájan a magyarok rabszolgái lesznek,

A nép elhitte az izgatók meséit, és három
horvát hivatalnokot, a kikben a magyarok megvesz-
tegetett embereit látta, a lehető legkegyetlenebb
módon lemészárolta. Harminczhat paraszt vett részt,
a gyilkosságban, egy mely oly bestiális volt, hogy a
horvát bán mindjárt az első értesülés után statá-
riumot hirdetett Horvátország területén egyes ré-
szeire.

A végtárgyalás iránt nagy az érdeklődés egész
Horvátországban. A fővádlott Vuicsics Mile, aki
emberölésén, már büntetve volt, a többiek is nagyobb-
részt rabviselt emberek.

Tegnap volt a végtárgyálás negyedik napja.
Elsőnek Nikolics Mihály szjenicsáki plébánost hall-
gatták ki. Azt vallja., hogy a gyilkosság napján
reggeli 7 órakor az iskolába ment. Haza jövet
Brozovics főszolgabiró, Cvijánovics telekkönyv-
vezető a paplakban voltak, Diakovics mérnök
pedig a mezőn a földméréssel foglalkozott. A
templom előtt nagy tömeg volt, s kérték tőle a
templom kulcsút, hogy meggyőződést szerezzenek
arról, vannak-e a templomban magyar zászlók. Az
egyházfi néhány összegöngyölgetett templomi zászlót
hozott elő, mire a tömeg orditani kezdett, hogy
azok a magyar zászlók.

A tömeg vele szemben is fenyegető állást
foglalt el, mert őt is árulónak tartották. Nehezen
bár, de sikerült megszöknie.

Manojlvics-Vladika Miklós tanu vallja, hogy
a gyilkosságban az egész falu résztvett.

Sosics Jankó tanu látta, hogy Bizsics Mile
vádlott a meggyilkolt Djakovicsot kirabolta.

Csabsaja Rade tanu vallomása szerint a
papot is meg akarták ölni, mert azt hitték, hogy
eladta őket a magyaroknak. Látta, a mint Loncsár
Márta vádlott kapájával két ütést mért a haldokló
mérnökre.

Az elnök : (Loncsár Máriához) Könnyitsen a
lelkiismeretén, és vallja meg őszintén : miért tette azt ?

Loncsár Mária: Nagyon elkeserített, hogy a
magyar törvényeket és a magyar zászlót reánk akar-
ták erőszakolni.

Az elnök: Ki mondta ezt magának ?
Loncsár Mária: Az egész falu azt beszélte.
A végtárgyalást holnap folytatják.

NYILTTÉR.*)
KELEN ISTVÁN

s v é d g y ó g y g i m n a s z t l k a i
massage os testegyenészeti inlózete, jelonlog Budapest , F . , váczi-
hurut 16., I. em. (Andrássy-uüal szemközt vau. (11*2)

„A Svédgyrógygimnasztikam"
lila: Dr. Kelen István. Ara egy korona. Kapható minden könyv-

kereskedőnél.

Pap Dávid ügyvédi irodája
november 15-e óta

Budapesten, V., Nádor-utcza 9. számu
házban van. (36)

Tartalékos tiszteket, tiszthelyetteseket és hadapródokat,
legelegánsabban felszerelnek:

Weiner é s Grünbaum
cs. és kir. és portiig, kir. udvari szabók (115)

(f csász, és kir. fensége József Ágost főherczeg kamarai szállítói.

Budapest, váczi-utcza 27. sz.
Van szf-roncsúm a t cz. közönségnek szivos tudomására

mini, hogy ^ általánosan ismert kiváló minőségü „Sphinx44

ogyptomf tzlvarkálmnak magyarországi vezérképviseletét:

FRANKL és UNGÁR urakra,
SttAapest, Andrássy-ut 7. szám a.

Kiváló tisztelettel
tP*QDORES DANOU, Cairo (

Üzletem felszerelései s
áüványok, portaié stb. átadók s a helyséé Jriadő. Férfi-raha Belei-

nek kiválóan alkalmas. (113)

Ppeisach Zsigmond
truöi-ut 55.

Kérüezznk meg a háziorvost!

Meleg tejjel vegyítve
minden huiuitos bántalmaknál

legjobban ajánitatik. (29;

THE MUTUAL
NEWYORKI ÉLETBIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG.

Alapittatott 1843-ban.
Tisztán kölcsönös. Mészvény esd nincsenek.

Az összes nyeremények a biztosítottakra esnek vissza.
Állomány: 1897 január 1-én:

összes vagyon 1216 millió frank
Évi bevétel 1896-ban 2571/2 , ,
Érvényben levö biztositások . . . . 4761 „ „
Teljesen tehermentes felesleg . 154 , ,
fennállása óta biztositottainak ősapán nyeremények
fejében több mint

482 millió frankot
fizetett'ki. Bővebb felvilágositásokkal és díjtáblázatokkal
szolgál a

Magyarországi vezérigazgatóság,
(86) Budapest, IV., Károly-körut 26.

•) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelős-
séget a szérk.

KÖZGAZDASÁG.
A magyar korona gyöngye.

De vajjon igazán olyan becses, olyan
drága, olyan tündöklő-e az á gyöngy? Vajjon
csakugyan megéri-e a temérdek sok pénzen
kivül a közjogi áldozatot is, amelyet ide s tova
harmincz éve hozunk azért, hogy csiszolgassuk?.

A magyar közjog, a magyar politikai élet
mindig bámulatos udvariasságot mutatott Fiume
iránt, még a maga száraz hivatalos nyelvén is
megadja neki „a magyar korona gyöngye" pre-
dikátumát; — alázattal bocsánatért esedezünk,
ha mi most egy kis őszinteség számára kérünk
helyet.

Amikor a határőrvidéket visszacsatolták az
ország területi integritásához, senkinek sem
jutott eszébe, hogy Ö Felsége ajándékáról szól-
jon. A nemzet hálás volt királyának, amiért —
szentesitvén a végvidék polgárosítását elrendelő
törvényeket — az ö nagy akaratával is meg-
szüntetett egy évszázados törvényen kívüli álla-
potot. Do nem beszélt ajándékról. Mikor az
1868: XXX. t. cz. 65. §-ában Magyarország
azt igéri, hogy ezentul is követelni fogja a ma-
gyar szent korona jogán Dalmáczia visszacsato-
lását, egy szóval sem emlékezik meg arról,
hogy majd „ajándékképen" fogja kérni ezt a
visszacsatolást. Amikor a jászoknak, kunoknak,
szászoknak, székelyeknek ősi közjogi privili-
giumai megszüntek, hogy helyet adjanak az
ország közigazgatási egységének, akkor se jutott
senkinek „ajándék" az eszébe. De, mert Maria
Teréziának Fiuméra vonatkozó diplomája "aján-
dékot* emleget és „separatum sacrae regni
coronae adnexum corpus, hát a magyar
közjog az asszony-király iránt való lovagiasság-
ból elfogadta ajándéknak, separatum corpusnak,
amihez ép ugy teljes és tökéletes joga lett
volna, mint Dalmácziának, mint a határőrvidék-
nek visszacsatolásához. De nem erröl akarunk
beszélni, a közjog tényeit-soh' sem lehet a törté-
nelem igazságaival megkorrigálni.

Hanem igenis akarunk beszélni árról,
hogy az ajándékot megtettük a magyar korona j

gyöngyének s annak hirdetjük ma is — anélkül,
hogy csak valaha is megvizsgáltuk volna e
gyöngy természetét.

Hát bizonyos, hogy ez a gyöngy nem
Indiákról való, hanem erősen hasonlit a kalá-
rishoz.

Ráköltöttünk Fiuméra 1871 óta majd tizen-
nyolcz millió forintot. És az eredmény ? Nem
azt kérdjük, hogy mi köszönetet vagy hálát
kaptunk ezért a tengersok pénzért, hanem azt,
hogy micsoda gazdasági sikereket értünk el ?
Legyünk őszinték: nagyon keveset. Fiume ma
sem piacz, a szónak világkereskedelmi értel-
mében; Fiume ma is olyan kikötő, amely nagyon
távol fekszik a világ forgalmának az utjátói. Fiu-
ménak ma sincs kereskedelme, nincsenek se
magyar, se idegen import vagy export házai,
hanem vannak olyan apró ügynökei, szatócsai,
amilyenek akárhány kisebb magyar városban
is akadnak. Hiába beszél a statisztika, hogy
ennyire emelkedett Fiume hajóforgalma, annyira
gyarapodott behozatala, kivitele : azok a szá-
mok nem Fiuménak kereskedelmi jelentőségét
mutatják.

Hogy mennyire nem, azt bizonyitja, mutatja
a legujabb idök forgalmi tendencziája. Még ké-
szen sincs a Vaskapu s máris egyre folynak a ter-
vezgetések, hogy miképen kerülhetné el Fiumét
az egész magyar külkereskedelmi forgalom.
Áruink lemennének a Dunán Galaczig, ott át-
venné, azokat vagy egy magyar tengerhajózási
társaság, vagy a világforgalom hajói, melyek
ma is jóval olcsóbbak, mint Fiuméban... S
nem hiu álom ez a tervezgetés; máris alakult
egy magyar Levante-Társaság; máris azon gon-
dolkodik a kereskedelmi kormány, miként le-
hetne ketté osztani, keletire és nyugotira a
magyar tengeri közlekedést; máris történtek
jelentékeny kísérletek Fiume megkerülésére.

Ma még megvan a habozás, hogy me-
lyik tizennyolcz milliónak a kihasználására
törekedjünk inkább, arra-e, amelyet Or-
sova körül a Dunába épitettünk, vagy arra-e,
amelyet a Quarneroba sülyesztettünk. Most
még megtörtént az, hogy napjainkban, a
fiumei passziv rezisztenczia napjaiban ujabb ál-
dozatot hozunk Fiuménak, magunkra vállalván
a Lloyd-társaság fiumei magyar szállítmányai
után a Suez-csatoma péage-dijait . . . De azt
hisszük, nem fölöttébb czélszerü Fiuméra nézve,
ha politikai viselkedésével is elősegiti annak a
habozásnak az eldöntését. Ma még azon tana-
kodik a kormány, hogyan lehetne keletire és
nyugotira osztani a tengeri forgalmunkat; ma
az állam szubvenczionál egy nyugoti hajóstár-
saságot — helyesen teszi — és bizonyosan
szubvenczionálni fog mihamarább egy keleti
társaságot is. De ha azt tudja az ember, hogy
manapság a magyar államot illetik a Kelet
felé tekintő vasuti érdekek is, az osztrák-magyar
államvasut államosítása óta; ha azt látja az
ember, hogy a keleti tengeri-ut felé szőrit ben-
nünket az a száz millió frt, amit már ráköl-
töttünk folyóinkra és az az ötven millió, amit
törvényeink ujabban ismét kijelöltek e czélra;
ha tudja az ember, hogy gazdaságunknak egyre
kevesebb keresni valója van a Nyugoton és
egyre több a Keleten: akkor igazán bajos belátni
hogy a fiumeiek miért siettetik politikai ma-
guktartásával Fiuménak oda való visszasülye-
dését, ahonnan a magyar áldozatok kiemelték,
mi pedig viszont miért szánjuk rá magunkat
még folytonos közjogi áldozatokra is egy város
kedvéért.

Szegény Baross Gáborról beszélik, akik
közel állottak hozzá, hogy nagyon fájt neki
minden krajczár, amit Fiume számára meg
kellett szavaztatnia. Talán előre látta a passziv
politikai rezisztencziát is és azt is, hogy a „ko-
rona gyöngyének* fénye Magyarország minden
küzködése daczára is el fog halaványodni.

A mai lapok irják, hogy Fiume nem jött
el a miniszterelnök ankétjére, és ma kerül nyil-
vánosságra, hogy a magyar kormány a Lloyd-
társaságpt Fiume érdekében támogatni akarja.
Nagyon érdekes találkozás ez. Bizony erős az
összefüggés a két tény között. Ha a magyar
kormány sztrájkolna Fiume érdekeivel szemben,
akkor Fiume alkalmasint nem sztrájkolna a ma-
gyar állameszme ellen. De Magyarország visel-
kedését látva,' csoda-e, ha Fiume komolyan igás
gyöngynek hiszi magát"?

Dr. Pup Dávid
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Mezőgazdaság.
A mezőgazdasági főiskola. Már 1883-ban fel-

vetették a mezőgazdasági főiskola tervét és akkor
már telket is vásároltak számára, de a kivitelt meg-
akadályozta az akkori pénzügyi helyzet. Dr. Darányi
Ignácz földmivelésügyi miniszter megakarván való-
sítani a régi tervet, szakembert küldött ki a
külföldre, a kik most tértek vissza és már közelebb
beterjesztik jelentésüket, a mely főleg abban az
irányban fog tájékozást szolgáltatni, hogy való-e az
az ellenvetés, hogy a kellő mezőgazdasági háttérrel
nem biró intézetek a demonstratív gyakorlati taní-
tásra s a kisérleti teendők megfelelő végrehajtására
nem alkalmasak. — Ezzel kapcsolatosan felemlit-
jük, hogy az országos gazdasági egyesület egyik
szakosztályában legutóbb beható vita tárgyát ké-
pezte Lázár Pál müegyetemi tanárnak ama javas-
lata, hogy nem volna-e a legczélszerübb, ha a mü-
egyetemen külön mezőgazdasági szakosztály szer-
veztetnék, mely a mezőgazdasági szakoktatásnak
egyetemi fokozatát képezné. A szakosztály kimon-
dotta, hogy a fővárosban egy önálló-egyetemi rang-
gal biró mezőgazdasági főiskola felállítását szüksé-
gesnek tartja és csak abban az esetben, ha ez ki-
vihető nem volna, véli ezt a műegyetemnek kapcsola-
tában szervezendő mezőgazdasági, .szakosztály által
pótolhatónak. Ebben az értelemben a földmivelés-
ügyi miniszterhez fölterjesztést fognak intézni.

Ipar és kereskedelem.
Házaló ügynökök és vándor-raktárak.

A kereskedelemügyi miniszter, hogy véget ves-
sen ama gyakran felpanaszolt visszaéléseknek
amelyek szerint egyes, különösen idegen keres-
kedők megbízottai a magukkal hozott vándor-
raktárakból,, kereskedelmi utazók pedig minta-
raktáraikból, törvényszerü iparűzési jogosultság
nélkül, eladásokat eszközölitek s ezzel, valamint
hirdetéseikkel az állandóan letelepedett és a
közterheket viselő kereskedőknek egyenlőtlen
versenyt és kárt okoznak, körrendeletet adott
ki, amely ma.jelent meg a hivatalos lapban.

E rendelet értelmében mindenki, aki az ország
területén boltban, lakásban vagy szállodában vándor-
raktárt állit fel, abból ' eladást nem eszközölnél
addig, mig iparigazolyányt. nem kapott, illetve, amig
az annak kiadására a bejelentéstől számitva törvény-
szerüleg elöirt 3 nap le nem telt. íly bejelentés
esetén a - kiadott iparigazolványról az illető pénz-
ügyi hátóság- azonnal értesítendő. Amennyiben az
ilyen vándor-raktár tulajdonosa, vagy üzletvezetője
arra a vevő közönséget falragaszok, hirlapi hirde-
tések, vagy ahhoz intézett nyilt és hirdetésszerü kör-
levelek által figyelmeztetné, erre az iparhatóság külön
engedélye szükséges. Végre, ami a kereskedelmi uta-
zókat illeti, ezek csakis megrendeléselvet gyűjthetnek,
a mintákat azonban semmi szin alatt el nem ad-
hatják. A kereskedelmi utazók tehát sem lakásuk-
ban, sem szállodákban nimta-raktárakat fel nem
állithatnak s iparigazolvány nélkül oda vevőket meg
nem hívhatnak.

A tőzsdebiróság uj ügyrendje. A buda-
pesti áru és értéktőzsde, amint halljuk, hol-
napi teljes ülésén fogja megállapitani a tőzsdei
választott biróság uj ügykezelési szabályzatát.
A tárgyalandó javaslat szerint, jövőben a peres
ügyekre nézve szigoruan beérkezésük sorrend-
jében tűznek ki határnapot és pedig minden-
napra tizenkét per tárgyalását, kivéve á julius
10-ike és augusztus 20-ika közötti napokat, a
melyeken csak négy-négy ügyben fognak Ítélni.
Nagyon is sürgős ügyekben a felperes kellően
megokolt kérésére soron kivül is tűzhető ki
tárgyalás. A tárgyalásra nem kerülő ügyeknek
hivatalból való elhalasztását ezentul a tőzsde
elnöke, vagy ennek helyettese személyesen
tudatja a felekkel és az elhalasztott ügyek
lajstromát azonnal kifüggesztik. Az ilyenfor-
mán hivatalból elhalasztott ügyek tárgyalására
minden hét szombat délutánján két itélő tanács
lesz hivatva és ekként megfognak szünni azok a
panaszok, amelyek a tőzsdebiróság hosszadal-
mas eljárása ellen irányultak. Ezenkivül több,
inkább a biróság belső ügykezelésére vonatkozó
intézkedéseket tartalmaz a javaslat.

UJ tözsdei szabályzatok. A tervezett tőzsdei
reformok során a tőzsdetanács a fegyelmi eljárást
is uj szabályzat alá vonja, A már megállapitott ter-
vezet meghatározza, hogy a tözsdei tagok fölött a
fegyelmi hatóságot egy bizottság gyakorolja, mely a
tőzsdetanács tagjai sorából egy évre választatik és a
mely hivatva van fegyelmi ügyekben a vizsgálatot
megejteni. E bízottság öt tagból áll, határozatképes
azonban csak akkor, ha ülésein. legalább' 3 tagja
van jelen. A bizottság tárgyalásai nem nyilvánosak.

Jogositva ven a bizottság tanukat és szakértőket ki-
hallgatni A felek jogi képviselőket is hozhatnak
magukkal a tárgyalásra. — Egy másik tervezet a
budapesti ára- és értéktőzsde tanácsának hivatalai
számára alkotja meg az eddig nélkülözött szabály-
zatot. E szerint a budapesti áru- és értéktőzsde ta-
nácsának ügykezelését ellátó hivatalok, eltekintve a
birósági hivataloktól, amelyekre nézve a fennálló
szabályzatok továbbra is érvényben maradnak, a
következők: a) a főtitkárság, b) a tanári titkárság,
c) az értéküzleti titkárság és pénztár, d) az áruüz-
leti titkárság és, könyvelőség, e) a gazdasági titkár-
ság. Mindezek a hivatalok egy főtitkár, illetőleg, tit-
kár vezetése alatt állanak. A tőzsdei tisztviselők és
ségédhivatali alkalmazottak működésük megkezdése
elött a tőzsdetanács elnöke előtt fogadalmat kötele-
lesek tenni a hivatali titkok megőrzésére nézve. A
javaslat további fejezeteiben az egyes titkárságok
ügyköre van feltüntetve.

Állatbehozatal Szerbiából. Egyideig mostaná-
ban Szerbiából nem hoztak be Budapestre szarvas-
marhát az ott uralkodó száj- és körömfájás miatt.
De. már a tegnapi budapesti marhavásárra több
mint 500 drb. szerb marha érkezett. A sertések be-
hozatalának sincsen már akadálya. Az első szállít-
mányokat e hó 22-én ereszük Kőbányára, ahova
egyelöre csak anynyi jöhet, a menynyi az engedé-
lyezett szerb maximális menynyiséget — 6000 drbot
— időre-időre kiegészíti.

Kőbányai sertéspiacz nov. 19. I. Magyar első-
rendü : Fiatal nehéz (páronkint 820 kilogrammon
felüli sulyban) 51—53 krajczárig. Könnyü (páronkint
250 klgrig terjedő sulyban) 54—55 krig. Szerbiai:
Nehéz (páronkint 260 klgr, felüli sulyban) Si1/*—53
krajczárig, közép (páronkint. 2.30-^260 kilogramm
sulyban) 52—53 krajczárig. ~ Könnyü (páronkint
220 kilogrammig terjedő sulyban) 52*—54 krajczárig.
Sértéslétszám: 1S971. évi november Í7. napján volt
készlet 22,083 db, 1897.- évi- nov. hó- 18-ik napján
felhajtatott — db., 1897. évi nov. hó 18-ik napján
elszállittatott 294 dáráb, 1897. évi nov. hó 19-ik
napjára maradt készletben 21,789 darab.

Budapesti sertós-kcnzumvásár. A ferencz-
városi konzumvásárra érkezett 583 drb. Sertéslét-
szám nov. 17-ről 1164 őh. Összes felhajtás 1737
darab. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 678 da-
rab, eladatlan 1069 darab. Napi árak i 120-^180
klgr. sulyban 48-^2 krig, 220—280 klgr. sulyban
501/a—52 krig,-'$0^-380 klgr. sulyban -49—52
krig. öreg nehéz 49—o3 kiig, málaczok" 36—40
krajczárig kilogrammonkint. — A vásár hangulata
lanyha volt.

Közlekedés
Előléptetések a Mávhál. Örömhírt köz-

lünk a magyar államvasutak tiáztvisélőiyéi, és
éppen azokkal, a "kik a mai drága időben
leginkább rá vaunak szorulva. Biztos forrásból
tudjuk, hngy a Máv. hivatalnokainak három
alsó fokozatában még ez évben, már leg-
közelebb lesznek kinevezések és előlépte-
tések. E három alsó rangfokozat köréhen ha-
lálozás vagy nyugdíjazás következtében az év
folyamán megüresedett helyeket már legközelebb
betöltik élőléptetés s illetve kinevezés utján.
A felsőbb rangfokozatokban ugyanoly módón
beállott üresedéseket azonban ez évben már
nem töltik be, azért, hogy az igy megtakarított
hitelt a IV., V. és VI. rangfokozatba tartozó
hivatalnokoknak minél nagyobb, szambán való
előléptetésére lehessen felhasználni.

Vasuti bejárás. A büdapest-péczelivillamos
helyiérdekü vasut közigazgatási bejárását Papp
Árpád miniszteri titkár vezetése alatt tegnajp tartot-
ták* még. A fövárosi' hatóságok képviselői á pálya-
kiindulási pontjától a' Juranics-utczáig terjedő tért,
miután a kérdéses vonálrész mentén fekvő fővárosi
területek szabályozási terve most van tárgyalás alatt
a bejárásból /Mzárandónak vélik. Ezzel .szemben
Papp Árpád bizottsági elnök jelentette, hogy a vasut
létesítése s a vonalirány megállapitása, a szabályo-
zási tervek végvges megállapításának bizonytalan
időpontjáig fügőbeng nem tartható.

Az orosz vasutak uj gabnadijtételel, mint a
„Petersburgi Herold" irja, az orosz vasutak állojná-
sairórKönigsbérgbe és Danzigbá tetemesen* olcsób-
bak az eddigieknél. '

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, nov. 19.
Míg künn a szabadban a verőfényes • meleg,

tavaszra emlékeztetett benn a gabonacsarnokban ma'
barátságtalan volt a hangulat. Az.időjárás kedve* a
vetéséknek.és egyelőre nem tartanak attdl, hogy a

zord évszak meglepi a zsenge növényzetet sem attól,
hogy a hajózást maholnap beszüntetik. A vásár
mérvadó tényezői ekként hijján vannak oly impul-
zusnak, a melv őket határozottabb állásfoglalásra
bátoríthatná. Á spekuláczió nem zárkózhalik el aa
időjárás és más külsö körülmények hangulatkeltő
befolyása elől és noha jol tudja, hojiy elvégre mégis
c<ak napok vagy hetek kérdése, hogy a viziutak
t ljesen megtagadják a szolgálatot, most a tavaszias
milieu hatása alatt állanak, áaczáxa annak, hogy
éppen ma kapjuk Varsóból a hirt, hogy az orosz
folyamokat már- jég boritja és olvassuk a Magyar
tenger- és folyamhajózási-társaság és a Dunagőzha-
józási társulat komunikéit, amelyek a járatok na-
gyobb részének beszüntetéséről számolnak be és
látjuk továbbá, hogy a Duna vízállása Budapesten
99 czentiméterre apadt, oly alacsony nívóra tehát, a
minőn február február 15-dike óta nem volt.

A külföldi piaczok jelentései szinten hozzá-
járultak az üzlet elposványosodásához. A newyorki
és chicagói tőzsdéken ugyan egyenlegként buzára
nézve csak körülbelül egy fől centtel hanyatlottak
az árak (a tengeri ára ellenben valamivel emelkedett),
de eltekintve a számadatoktól, maga a kábelsürgöny
szövege volt a kedvetlenség okozója, mert ez nem-
csak a kivitelre való kereslet mo^csappanását je-
lezte, hanem arról is értesített, hogy a terméskilá-
tásokban ujabb javulás állott be. A délután folya-
mán Párisból, Berlinből és Londonból beérkezett
tudósitások, beszámolva az európai vásárok egy
nüanszszal szilárdabb hangulatáról, nálunk is némi
élénkséget keltettek az üzletben.

Buza. Készáraüzlet. A korlátolt kinálat da-
czára az irányzat nem veszitett lány haságából, mi-
vel mindössze néhány malom vett részt a vásárlás-
ban, nagyobb tételekért majdnem teljes, kocskako-
mányokért azonban csak néhány krajczárral ala-
csonyabb árakat engedélyezve, Elkelt mintegy ötezer
métermázsa s kizárólag magyarhoni buza. Sem más
európai, sem amerikai terméket nem bocsátottak
áruba és itt alig hiszik, hogy a tengerentuli buza,
a melyből a minapi ötszás méterxnáz&ás tétel el-
adása csak ballon d'essai számba megy, nálunk
meg fog honosodni.

Előfordult eladások.
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4 fövárosi közraktárak állománya : 157,500
metermázsa buza és 92.300 nunzsa liszt.

Határidőüzlet: A forgalom tavaszi buzára
szoritkozik és e határidőben is,csekély számu kö-
tés- fordult elő. : őszi buzában egyáltalában nem
volt üzlet, az alább föllünteteU áifolyam csak a ve-
vők árkinálatát jelzi.

Előfordult kötések. .

Hivatalos jegyzések.

1 Délelőtti és déli tőzsde Délutáni tőzsde
Határidő

jkczdct forgalom (zárlat kordé! j formálóin záxl&t

márczius 11.95 211.94-97—98 11.96 11.93 11.9&-97 U M
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DéK tózsdó zárlata Lastowtt
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Gabona- és lisztforgalom.
Ac tás. m. kb. statisztikai hivatal az 1897. éri november hé 17-én
•BUS órátél november 18-án este 8 órait Budapestre vasuton és hajon
fctowU s innen elszállított gabonaküldeményekröl és a budapesti
űvásüűvetalnü előjegyzett gabona- és lisztmennyiségekrol a követ-

kezö kimutatást teszi közé:

Axára
megnevezés*

É r k e z e t t
vasuton! hajón | együtt |vasuton| hajén | cgyfltt

Elszállittatott

m e t e r m á z s a

bnxa
rass.
4p
zab .
tengeri . . . . j _ _

a) h e l y i f o r g a l o m b a
6663 4287
1155
8479
2248 4173 6421!

100

800

5615
8350

5053;
60081

6615
8350

100
5053
3603

*i»esen . .J| 13575] 8460 2203SJ 400] 20026] 20426

c) a fövámhivatalnál eldjegyeztetett:

Az ara
megnevezése

buza
r o z s .
árpa

Visszkivitel
czéljából való

behozatalra
eI6j. mennyi-
ség méterm.

2904

Az a m
megnevezése

búzaliszt
rozsliszt
árpaliszt

feszesen . . . ! 2904 összesen

A visszJávi-
telre előjegyzett
mennyise^ mé-

term ózsakb an

898
87

435

Rozs. Készáraüzlet. Mindössze a helybeli
fogyasztás vásárolt valamit, állomásról semmi sem
kelt el. Az árak alig változtak, helyben 8.40—8.50
frtot engedélyeztek, állomáson átvéve a budapesti
árhoz aranyitva néhány krajczárral kevesebbet.

Elöfordult eladások.
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Hivatalos jegyzések.

faj

elsörendü
másodrendü

hektoliterenkinti
suly

kilogrammban
70—72

100 kilogramm készpénz ára

frttól

8.50
8.45

írtig
8.60
8.50

A fövárosi közraktárak állománya : 44700
metermázsa,

Határidő-üzlet: Csupán tavaszi rozsban volt
egy-két kötés tartott árak mellett.

Elöfordult kötések.

Határidő

márczius
sceptember

Délelőtti és diíli tőzsdo
Kezdet [ forgalom

8.77 i 8.76
zárlat
8.78

Délutáni tőzsde
kezdet i forgalom

8.78
_

' zárlat
8.80

Hivatalos jegyzések.

Határidő

márczius . . .
szeptember . .

Déli tőzsde zárlata
nov. 19-én

pénz
8.75

am
8.80

november 18-án
pénz
8.73

ara
8.80

Leszámoló
árfolyamok

Takarmányfélék. Készáxuüzlet, Árpa és zab
változatlan maradt, mig tengerit tartósan keresnek,
főleg uj árut, mely czikk iránt nemcsak Magyaror-
szág egyes vidékei, kivált az északi megyék részére
élénk és mindinkább fokozódó az érdeklődés, hanem
Csehország, Alsó-Ausztria, Tirol, söt Szerbia is jó
árakat kinai főleg a téli hónapokban történendő szál-
litás mellett.

Elöfordult eladások.
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Hivatalos jegyzések.
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sörfőzdéi

bánsági
másnemü
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ronkinti suly

kg.-ban

60-62
62-64
64—66
39—41
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6.30
7.50
6.40
4.83
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A fövárosi közraktárak állománya: 101200
mm. árpa, 13,700 mm. zab, 178,000 mm. tengeri.

J3a ridőüzlet: Zabban gyer volt a forgalom
"i tengeri iránt jó vélemény uralkodott, meg-

•tösén erős forgalom és emelkedő árak mellett:

Előfordult kötések.

Áru

Zab . .

Tengeri

Határ-
idő

márcz.
szept.
május

novemb.
decemb.

Délelőtti és déli tőzsdt

kezd. forgalom zári.

6.48

5.45

4.98

6.48-49

5.45-46—47

5.-5.iq

6.50

5.48
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Délutáni tőzsde

kezd. forgalom zári.

0.4S
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Hivatalos jegyzések.
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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, nov. 19.

A királynak a delegátiókhoz intézett beszéde
kiválóan békés hangulatával, végre mégis megtette
hatását az összes európai tőzsdékre. A külföldön
először érezték meg a nagy jelentőségü szavak sulyát
és a Londonból, Berlinből, Párisból érkezett szilárd
zárlatok hatása alatt végre Bécs is megindult. Ma
reggel azok a bizonyos „jó kezek" jelentek meg a
bécsi sorompó előtt s nagyobb mennyiségekben vá-
sárolták az osztr, hitelrészvényt. Erre a contremineur-
ök is megijedtek és serényen kezdték tartozásaikat
fedezni. Egy negyedóra alatt fölötte barátságossá
vált a hangulat, mely föltüzelte a németországi tőzs-
déket és a budapestit is. Nálunk délben a Hitelt már
3551/8-al fizették, mely körülmény kihatott az állam-
vasuti részvények, valamint kedveltebb helyi értékeink
árfejlődésére is, A villamos és közutiak igy találtak
nagyobb érdeklődésre. A jelzálogbank részvényeinek
kedvezett az a ma határozottabb alakban elterjedt
hir is, hogy régóta tervezett tőkefölemelését végre
keresztül viszi. A jövő hétre ez kánt már tüzetes
hirt várnak. E remény alaposságára utalt az a kö-
rülmény is, hogy a kereskedelmi bank tekintélyes
klientélája már napok óta érdeklődik e papir kánt
és ma már nyiltabb sisakkal lépett ki a vásárlás
terére. Ismét csak bécsi vásárlásokra vezethető vissza
a kedveltség is, melybe a a brassóiak részesültek
nálunk. Bécsben tudniillik az a* hir kering, hogy
külföldi tőkepénzesek akarják megszerezni a brassói
bányákat állitólag SVs millió forinton. A tőzsde képe
tehát ma igen barátságos volt. A kérdés csupán *az,
hogy meddig tart a hirtelen támadt őszi verőfény,
mely tudvalevőleg igen mulékony. A pénz tetemesen
olcsóbb. Nálunk ugyan nem igen, mert a mi bank-
jaink kemény markuak és ember legyen az, ki rajta
erőszakot tud tenni. De a külföldi kedvező áramlat
e téren is ugy fogja tenni hatását.

Az elötözsde szilárd irányzattal indult és a
forgalomba került papirok már eleve magasabb ár-
folyammal jegyeztettek, Osztrák hitelrészvény 354.15
—354.65 frton, magyar hitelrészvény 388.25—388.75
frton, magyar jelzálogbank 279—280.50 frton, osztr. -
magyar-államvasut 335.75—336.40 frton, brassói
bánya és kohóniürészvény 164 frton köttetett.

Délelött ll óra 15 perczkor zárulnak:
Osztrák hiíelrészvény 354.10, magyar hitelrészvény
388.—, aranyjáradék 122.35, koronajáradék 100.05,
leszámitolóbank 252.—, jelzálogbank 280.50, rima-
murányi vasmü 252.50, osztrák-magyar államvasut
336.55 forinton.

A déli tőzsdén tartották magukat az elért
nagyobbodása árfolyamok. Előfordult kötések: Buda-
pesti bankegyesület 105.50, magyar ált. kőszénbánya
119.50—120, Adria tengerhajózási r. t. 215, Buda-
pesti közuti vasut 382.75—383.50, Budapesti villamos
vasut 285.75—286, magyar hitelbank 387.75—
388.25, magyar ipar- és keresk, bank 101.50, magy.
jelzáloghitelbank 280.50—280.75 magyar leszámitoló-
bank 252.50—252.70, Rimamurányi 251.75—252.25,
Osztr, hitelr. 354.60—355.20, Oszt.-magyar államv.
336. 336.25 frton.

Délutáni 1 óra 30perczkor zárulnak:
nov. 19. nov. 18.

Magyar aranyjáradék
„ koronajáradék

Magyar hitelrészvóny
Magyar ipar és keresked. bank
Magyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló bank
Rimamuránvi
Osztrák hitelrészvény
Déli vasut
Osztr.-magyar államvasut
Közuti vaspálya
Villamos vasut

122.25
99.90

388.25
101.50
280.50
252.50
252.—
355.10

79.50
336.—
383.—
285.50

122.18
99.90

388.—
101.50
279.—
251.50
252.50
354.40

79.50
335,75
381.50
285.—

A prémiumüzletben a dijbiztosit&s volt
Osztr, hitelrészvényekben holnapra 1.50—2.; nyolcz
napra 4.50—5.50; ultimó deczemberre 14—15 frt.

Azjatótözsde csendesebb irányzatu volt.
Délután 4 órakor zárulnak:

Osztrák hitekészvény
Magyar hitekészvény
Osztrák-magy, államvasut
Leszámitolóbank
Rimamurányi vasmü
Közuti vaspálya
Városi villamos vasut

TERMÉNYTŐZSDÉK.
Budapest, nov. 19. Zsiradékárukban a for-

galom csekély volt és az árak nem változtak. Szil-
vában szintén jelentéktelen üzlet volt és az árak
kevéssel gyengültek. Vörös heremag 35 frton ada-
tott el.

Hivatalos jegyzések.

nov. IS.
354.90
388.—
336.—
252.25
252.—
383.—
2S6.—

nov. 18.
354.—
387.75
336.—
251.10
252.50
381.50
285.—
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ingyen hordó

Szalonna

Szilva
Kész áru
Zsákkal együtt
göngysuly tiszta
suly helyeit

Szilva
Határidőre

Minőség
500 grammonkint

Szilvaiz
Kész áru
ingyen hordó
Szilvaiz
Határidőre
Ingyen hordó

Heremag

bud
vid<iki
magyar la légenszáritott vidéki . .
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luczerna magyar,
vörös aprószemü
vörös középszem
vörös nagyszemü
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100 darabos . . j
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1896
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j 1896
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"Pénz"
frt J
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50.00
60.50

is!—
19.25
21.00
16.50
18.50
21.25

18.—
19.25
21.50
16.50
18.50
21.25

19.50
17.50

- . -

48—
28.—
32.—
35.—

) EHb-
onkin*

ATH
frt

50.50"

55.50
53.—
61.—

18Í50
19.57
22.—
17.—
19.—
21. ir,

IS.50
19.75

17.
19.
21.75

20.—
18.—

52.—
21.—
34.—
40.—

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, nov. 19. A mai vásárkányzat a

nagybani forgalomban és az egyes czikkeknéi a kö-
vetkező volt: Husnál élénk, árak csökkentek. —
Baromfinál élénk, árak szilárdak. — Halban élénk,
árak csökkenték. —• Tej- és tejtermékeknél élénk.
Tojásnál élénk, árak szilárdak. — Zöldségnél
élénk. — Gyümölcsnél élénk. — Füszereknél
csendes. — A központi vásárcsarnokban nagyban
eladott élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a kö-
vetkező : Hus. Marhahus hátulja I. 48—56 frt, II.
40—52. Bkkahus hátulja I. 30—36 frt, U. 28—30
frt. Borjuhus hátulja I. 60—60 frt, II. 56—56 frt.
Sertéshus elsőrendő 54—54-0 frt, vidéki 42—46 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilónkint). Sertészsír hordóval 59-0—60-0 frt (100
kilonkint). — Baromfí (élő). Tyuk 1 pár 0'70—1.10
frt. Cskke 1 pár 0-50—1.00 frt. Lud hizott kilón-
kint 0-45—0-54 frt. — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 drb) 38—43 frt. Sárgarépa 100 kötés 3—5
frt. Petrezselem 100 kötés 3.50—7 frt. Lencse ra.
100 kiló 14—18 frt. Bab nagy 100 kiló 8—12 frt.
Paprika I. 100 kiló 35—52 frt, II. IS—30 frt. Vaj
közöns, kilonkint 70—S0 frt. Vaj téa küónkint 09o
—1.20 frt. Burgonya rózsa 100 kiló 1.80—2.50 frt.
Burgonya sárga 100 kiló 2—3.20 frt. — Halak.
Harcsa (élő) 0-40—1.—frt 1 kiló. Csuka (élö) 0'30—
1.— frt 1 kiló. Ponty dunai 0-40—0-80 frt.

Szesz.
Budapest, nov. 19. Az kányzat szilárd, az árak

emelkedőben. Jegyzések: Finomitott szesz nacyban
56.25—56.50, kicsinyben 56.75—57.25. Élesztő-
szesz nagyban 56.——56.50, kicsinyben 56.50—57.—.
Nyersszesz adózva nagyban 55.25—55.50, kicsiny-
ben 55.50—55.75. Nyersszesz adózatlan (eczet-
gyári ezéka) 14.25—14.50. Denaturált szesz
nagyban (hordóstul) 19. 19.25, kicsimben (hor-
dóstul) 19.50—19.75.

Bécs, nov. 19. Kontingens nyersszesz azonnali
szállitásra 19.50—19,80 frt.

Praga, nov. 19. Adózott trippló szesz 54.
54. Vi frt azonnali és 53.75 frt deczemberi szál-
litásra.

Trieszt, nov. 19. Kiviteli szesz nagyban 10
frt, román áru 9.75 frt 90%, tartályokban november-
februári szállitásra.

Berlin, nov. 19. Szesz helyben 36.— márka
' 21.17 frt. Fogyasztási, adó nélkül hektoliterenkint

á 10,000 literszázalék. Átszámitási árfolyam 100
márka = 48.80 frt.

Stettin, nov. 19. Szesz 70 márka fogyasztási
adóval 35.50 márka = 20.88 frt. Átszámitási árfo-
lyam 100 márka = 58.80 frt.

Boroszló, nov. 19. Szesz (50-es) pr. november
54.50 márka = "32.05 frt; szesz (70-es) pr. novem-
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ber 35.— márka —120.58 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 58.50 frt

Hamburg, nov. 19. Szesz nov.—decz. 19.50
márka = 11.41 frt; decz.—jan. 19.50 márka =
11.47 frt; jan.—febr. 19.40 márka = 11.41 frt.
Lanyha. Átszámitási árfolyam 100 márka = 5S.80
forint.

Páris, nov. 19. Szesz folyó hóra 42.50 frk
23.93 frt; deczemberre 42.25 frk = 23.08 frt;
négy elsö hóra 42.25 frk = 22.27 frt; májastól
4 hóra 42.— frk = 22.13 frt. Az árak 10.000 liter-
százalékonkint 1/i°h leszámítolással értendők. Átszá-
mitási ái-folyam 100 frk = 47.60.

Czukor.
Páris, nov. 19. Nyersczukor (88 fok) kész ára

27—27.50 frk, fehérczukor novemberre 29.75 frk,
deczemberre 297/s frk, 4 elsö hóra 30.50 frk. 4 hóra
májustól o07.8 frk. Finomitott készáru 97.50—
98 frk.

London, nov. 19. Jávaczukor 10.B/s sh. Ár-
tartó. Nyers czukor ártaló; finomított darabczukor
.szilárd, meglehetős üzlet; kristályosodott mérsékel-
ten keresve. Kíiifüldi tört nyugodt.Jegyeztetett ihelyben
10.975 sh.: nov.-decz.-re 10.975 sh. Répaczukor
eleinte szilárd, zárlatkor nyugodt; nov.-re 9.75 sh.,
decz.-re 9J.5 sh., májusra 9.525 sh.

Praga, nov. 17. Nyersczukor készáru ab Aus-
sig 12.25 frt, deczemberre 12.27V2, I. min. fino-
mitvány készáru ab Prága 36 frt.

Kávé, tea és rum.
Hamburg, nov, 19. Santos good average de-

czemberre 29, márcziusra 293/4, májusra 303/4,
szeptemberre 81. Az árak fillérekben forintonként
értendők.

London, nov. 19. Santos határidő nyugod-
tabb : nov.-re 80 sh., decz.-re 30.3 sh., márcz.-ra
3 |!-9 sh., szept.-re 31.6 sh. Tea: Ceylon mérsékel-
ten keresve, többnyire ártartó. Rizs "vontatott, de
áiL.rtó.

Petroleum.
Hamburg, nov. 19. Petróleum helyben 4.7Ö

márka = 2.76 frt. Bágyadt.
Aníworpan, nov. Í9. Petróleum fin. helyben

15 frank = 7 "frt. Nyugodt.
Bréma, nov. 19. 'Petróleum fin. helyben 4.95

márka — 2.91 frt. Nyugodt.
Newyork, nov. Í9. Petróleum fin. 70 Abel Sest.

NV/wyorkbaii 5.40 cents, im. petróleum Philadelphiá-
ban 5.35 cents; Unitod Cipó Line Czertifikates cle-
czemberre65; Nyers petróleum deczemberre 5,95.

London, nov. 19. Amerikai Petróleum 4 sh,
71 p. — 4.5 sh.; orosz 4.3 sh. — 4.25 sh.

Olajok.
Páris, nov. 19. Repczeolaj folyó hóra 60.—

frk ( = 28.2-1 frt); januárra 59.75 frk ( = 28.12 frt);
néfíT elsö hóra 60.— frk ( = 28.24 frt); négy hóra
májustól 58.75 frk ( = 27.65 frt). Árak 100 kilon-
kint értendők. Átszámitási ál-folyam 100 frk =
47.73 frt.

Hamburg, nov. 19. Repczeolaj helyben 60
mái ka (--- 35.28 frt) Nyugodt. Átszámitási árfolyam
100 nijüfka — 9.S0 frt.

Köln, nov. 19. Repczeolaj májusra hordóval)
62.— márka (== 36.45 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 9.80 frt.

LOndon, nov. 19. Repczeolaj 26 sh, Lenolaj
15 sh IV2 p •

Fémek.
London, nov. 19. Méz 48Vs—48V8 Sterling,

készáru 4S7/i«—48n/i« sterling 3 hóra; best selected
íU3.i—-52r4 sterling. Ón irnom külföldi 62T/8—63Vs
sterling készáru ; 63T/IG—63I5/i6 3 hóra. Olom angol
131."! sterling; külföldi 127/s—13 sterling. Horgany
külföldi 17" a sterling. Higany 7 sterling elsö- és
0.1'j sterling másodkézből. Vas. A glasgovi nyers-
vaspiacz változatlanul' indult és épugy zárult kis-
11 :rvü üzlet mellett. Jegyeztetett: 45.65 sh készáru,
45.65 sh egy hóra; Cleveland 41 sh készáru, 41.75
sh. egy hóra; Hematit 48.4 sh készáru, 48.65 egy
hóra ; Middlesbrough 49.1 sh készáru, 49.35 egy
hóra.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, nov. 19. Az alacsonyabb new-yorki

jegyzések és az enyhébb időjárás hatása alatt a
mai gabonatőzsde bágyadt irányzattal indult, de a
csekély forgalom mellett az árváltozások jelentékte-
lenek voltak. Csali zab részesült figyelemben és ára
emelkedett is. Köttetett: buza tavaszra 11.90—11.92
frton, rozs tavaszra 8.85—8.84 frton, zab tavaszra
G.S4—6.85 frton, tengeri máj.-jun. 5.72—5.75—5.74
forinton.

Hivatalos határidő-jegyzések: buza ta-
vaszra 11.91—11.92, rozs tavaszra S.83—8,85, ten-
geri novemb. 5.50—5.52, tengeri máj.«jun. 5.Í3-—5.75,
zab tavaszra 6.84—6.86, repcze jan.-febr. 14.—14.10.

. Boroszlő, nov. 19. Buza helyben 18.80 márka
(== 11.05 frt) sárga, Buza helyben 18.70 márka
(— 10.99 frt), ROM helyben 15'.20 márka ( = 8.94

frt), Zab helyben 13.80 márka ( = 8.11 frt), Repcze
helyben — . — márka ( = — frt), Tengeri helyben
11.75 márka ( = 6.92 frt). Minden 100 kilónként.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 J-t.

Hamburg, nov. 19. Buza holsteini 176—188
márka ( = 10.35—11.05 frt). Rozs meklenburgi 135—
150 márka (== 7.94—8.82 frt). Rozs orosz 109—110
márka ( = 6.41—6.47 frt) Minden 100 kilónként.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 frt.

Páris, nov. 19. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
30.10 frank (=14.31 frt), Buza deczemberre 29.50
frank ( = 14.06 frt), Buza 4 első hóra 29.25 frank
( = 13.94 frt), Buza 4 hóra májustól 28.90 frank
( = 13.77 frt), Rozs folyó hóra 17.60 frank ( = 8.38
frt), Rozs .deczemberre 17.75 frank ( = 8.44 frt)
Rozs 4 első hóra 18.— frank ( = 8.56 frt), Rozs 4
hóra májustól 18.10 frank (== 8.61 frt). Minden 100
kilónként. Átszámitási árfolyam 100 frank *= 47.5
forint.

Páris, nov. 19. (Zárlat.) Buza folyó hóra
29.75 frank ( = 14.14 frt.), Buza deczemberre 29.40
frank ( = 14.02 frt), Buza 4 első hóra 29.10 frank
( = 13.87 frt), Buza 4 hóra májustól 29.— frank
( = 13.82 frt).

Pétervár, nov. 19. Rozs helyben 6.70 kopek.
New-york, nov. 18. Buza helyben 985/s cent.

( = 8.87 frt), novemberre 96.25 cent. ( = 8.66 frt),
deczemberre 965/8 cent. (== 8.69 frt), májusra 93.—
cent. (— 8.37 frt). — Gabonafuvardij imperialquar-
terenként Észak-Amerikából angol kikötőbe és az
ezekkel egy magasságban fekvő kontinentális kikö
tökbe tonnánként 41/2 dolllár ( = 1.12 frt).

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, nov. 19.

A mai tőzsde csendes irányzattal indult. Vásár-
lási kedv nem igen mutatkozott. Csák villamossági,
valamint brassói bányarészvéüyek iránt mutatkozott
némi érdeklődés, itt is csekély számu kötés történt,
bár magasabb árfolyamokon. Járadékok közül
magyar koron aj ár adókok emelkedett áron került
forgalomba. Valutákban nem volt üzlet.

Az előtőzsdén : Osztrák hitelrészvény 854.25—
354.62. Magyar hitelr. 388. Lánderbank 220.25-—
219.50. Angolbank 162.75. Bankegyesület 253.50.
Osztr, földhitel 458.50. Állambank 336.25—335.75.
Alpesi bánya 132.25—133- Brassói bánya 162—163.
Osztrák villamossági 311.50—312, frton 'köttetett.

Délelőtt ll órakor zárulnak: Osztrák
hitelrészvény 354.37. Magyar hitelrészvény 387.—.
Anglobank 163. Unionbank 290.50. Lánderbank
2Í9.50. Osztrák földhitel 457. Államvasut 335.75.
Déli vasut 79.50. Alpesi bánya 132.60. Rimámurányi
251.59. Töröksorsjegy 52.75. Német márka 58.86.

A déli tőzsdén szilárdabb árfolyamokkal
nyilt meg. Hítelrészvényekben fedezési vásárláson
.javították a hangulatok zárlat felé jobb londoni
kurzusok szintén szilárdították az irányzatot.

gy
99.95. Tiszai kölcsönsorsjegy 138.75. Magyar föld-
tehermentesitési köttény 97.70. Magyar hitelrészvény
388.—. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 152.—.
Kassa-oderbergi vasut 190.75. Magyar kereskedelmi

bank 1432.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.75.
Magyar keleti vasut államkötvények 120.60. Ma-
gyar leszámitoló- és pénzváltóbank 253.—. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 251.75. 4.2%-os papir-
járadék 102.50. 4.2%-ös ezüstjáradék 102.45.
Osztrák aranyjáradék 122.95. Osztrák koronajara-
dék 102.15. 1860. évi sorsjegyek 143.25. 1864. évi
sorsjegyek 192.—. Osztrák hitélsorsjégyek 199.75.
Osztrák hilelrészvény 355.13. Angol-osztrákbank
163.—. Uninbank 292.50. Bécsi bankverein 252.75.
Osztrák Lánderbank 220.—. Osztrák-Magyar bank
950.—. Osztrák-Magyar államvasut 336.—. Déli vasut
79.50. Elbevölgyi vasut 260.—. Dunagőzhajozási
részvények 443.—. Alpesi bányarészvény 132.70.
Dohányrészv. 153.75. 20 frankos 9.53.V2. Cs.
kir. vert. arany 5.67. Londoni váltóár 119.80.
Német bankváltó 58.S5.

Berlin, nov. 19. Az irányzat kedvező, nyugoti
tőzsdékre és hitelrészvénybeni fedezetekre szilárd.
Járadék keresett, kamatláb 4°/o.

Berlin, nov. 19. (Zárlat) 4-2% ezüstjáradék
102.20, 4 % osztrák arany-járadék 104.20, 4 % magy.
aranyj. 103.70, osztók "hitelrészvény 222.90, déíi
vasut 34.70, osztr.-magyar államvasut 143.10, Károly-
Lajos-vasát 107.—, kassa-oderbem vasut 95.20,
orosz bankjegy 217.40, bécsi váltóár 169.70, 4 % uj
orosz kölcsön 66.50, Magyar beruházási kölcsön
102.90, olasz járadék 94.—. Az irányzat szilárd.

Berlin, nov. 19. (Utótőzsde.) Osztrák hitel-
részvény 222.50, déli vasut 34.70, osztr.-magyar
államvasut 143.—. Az irányzat gyengült

Frankfurt, nov. 19. (Zárlat) 4'2°/o papirjáradék
86.55, 4-2% ezüstjáradék 86.70, 4 % osztrák" arany-
járadék 104,20, 4 % magyar aranyjáradék 103.65,
magyar korona járadék 100.50, osztrák bitelrészrény
300.87, osztrák-magyar bank 806.50, Osztrak-magyar
államvasut 284.25, déli vasut 70.37, északnyugoti
vasut 209,—, elbevölgyi vasut 224.50, bécsi váltóár

169.70, londoni váltóár 20.345, párisi váltóto 80.775,
bécsi Bankverein 215.50, villamos részvény 139.1Q,
alpesi hányarészvény 112.—, 3°/» magy. arany-
kölcsön 92.60. Az irányzat szilárd.

Frankfurt, nov. Í9. (Utótözsde.) Osztr, hitel-
részvény 301.—, osztrák-magyar államvasut 284J5Q,
Déli vasut 70.87.

Hamburg, nov. 19. (Zárlat) 4.2°/0 ezüstjaradék
86.50, osztr, hitelrészv. 300.50. ozztr.-magyar állam-
vasut 712.—, déli vasut 168.50, olasz járadék 94.10,
4°/0 osztr, aranyj. 104.70, 4°/0-os magy. aranyj,
103,90. Az irányzat gyengült.

Páris, nov. 19! (Zárlat.) 3«/0 franszia jár.
103.67, 31'2°'o franczia jár. 106.67, olasz járadék
95.10, osztr, földhitekészvény 1262.—, osztr. m.
államv. 727.—, Franc. töri. jár. 102.47, Ottoman-
bank 591.60, dohányrészv. 327.—, párisi bankrészv.
868.—, osztr. Lánderbank 482.—, alpesi bánya-
részvény 29O.>—. Az irányzat bágyadt.

New-York, nov. 19. ezüst 87718.
London, nyv. 19. (Zárlat.) Angol consolok

112Vie, déli vasut 7.70, spanyol járadék 60^8,
olasz járadék 91 Vi, 4 % niagyar aranyjáradék 103.28,
4°/o rupia 62.75, canada pacificvasut 85.—, leszá-
mitolási kamatláb 2.75, bécsi váltóár 12.13. Az
irányzat nyugodt.

Frankfurt, nov. 19. (Esti tőzsde.) Osztr, hitel-
részvény 300.37, déli vasut 70.50. Az irányzat gyenge.

IDŐJÁRÁS.
A m. kir. meteorologiai központi intézet távirati

jelentése 1897. november 19-én reggel 7 órakor.

ÁUom&sok

Árvaváralia .
Selmeczbánya
N S 0 b f r
Magyar-Óvár
O-Gyalla .
Budapest . .
Sopron . .
Herény . •
Keszthely <
Zágráb . .
Fiume. . .
Cirkvenica.
Pancsova .
Zsombolya
Arad . . »
Szeged . .
Szolnok . .
Eger . . ,
Debreczen .-
Késmárk .•
Ungvár . .
Szatmár . ,
Nágy-Várad
Kolozsvár .
Nagy-Szeben
Bécs . . .
Salzburg. .
Klagenfurt.

70-9
71-5
7-30
71J5
70-9
72-3
72-2
71-6
710
72-3
72-1
72-3
71-4
71'9
71-2
72-4

1-4
70*1
70-8
70-7
72-4
70-4
71-0
72-0

4.S
í.l
1.2
1.4
4.0
3.6
2.4
6.0

J- 12.8
8.0
8,0
8.9
4.8

4- 4.0
5.0
0.0
1.0
Í.S.
1.2
3.0
5.1
7.0
2.0
0.2

4

Állomások

Pola . . . .
Lesina . . .
Sarajevo . .
Torino . . .
Flórencz . .
Róma . . . .
Nápoly . . .
Brindisi . . .
P a l e r m o . . .
Málta . . . .
Zürich . . .
Biarritz . . .
Nizza . . . .
Páris . . . .
Kopenhága .
Hamburg . .
B e t ü n . . . .
Christíansund
Stockholm . .
Szent-Pétervár
Moszkva . .
Varsó . . . .
Kiét* . . . . . .
Odessza . . . .
Sulin a . . . . .
Szófia
Konstantinápoly

3 +
IS
B

73-3
73-0
74-7
74-8
73-7
731
73-3
737
72-8

rl-7
•4-2

72-9
72-7
CO-8

69-3
70-5
42-3

1-9
ÖO-O
65-9
58-6

67-5

67-2

£3

131

+ 10.4
- - 14.2
- - 2.G
-r 8.1
- - 12.8
4- 10-2

12.2
-i- 13.3
- - 11.6
- - 17.8
-- 3.3
- - 14.6
4- 10.2

7.9

+ "s.7
7.0í B.a

— 5.4
— 6.1

5.3
6,0

- f ~4.0
72-0 4 . 4.4
72-9 4- 8.5
73-7 4- 2-2

Felhőzet: 0 = epészen' derült, 1 = többnyire derűlt, 2 —
részben felhős, 3 = többnyire borult, 0 = egészen borult, # ta er i ,
X = hó, ~ = köd, J ^ =*= zivatar.

Az északkeleti depresszió lejebb ereszkedett OrosKiTszág
belsejébe, egy másik depresszió a maga3 északot érinti. A légnyo-
más egyuttal nyugaton emelkedett, úgyhogy a maximum ííyugot és
Dél-Európát egész terjedelmében boritja.

Meglehetősen sürü esőzés, illetve havazás támadt Oroszor-
szágban, volt azonkivül még eső Németországban és Európa északi
szélén, mig délen.és nyugaton az idö száraz. A hőmérséklet általá-
ban magas. Erős höemolkedés keleten tapasztalható.

Hazánkban az idő enyhe • cs tulnyomóan szavaz. Gyeags
éjjeli fagy bsak a hegyes tájakon volt. A nappali hömérséklet nyu-
gaton és az Alföldön 10 föle emelkedik. Esőt hsupán az északkeleti
hatánnegyékből jelentenek. • • .

Enyhe és jobbára száraz idő várható; kevés csapadék csak
a keleti megyékben valószinü.

VIZÁLLÁS.
— November 19-én. —
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A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései 1897. november 19-én.

K

4
4
5
4>/:
3

42/1
43/ie
4
4
4

/
41/s
4
5
&
4»/a
VI*
4
4
3Vi
4
*VJ
<í
4
5
4\'l
4
4
4
4
4VJ
4
4

4
4'/a
4
•V/a
4
4
4

I. Államadósság

»; Magyar államadósság.
Magyar aranyjáradék . . .

10 000 frtos . .
Mfcfryar koronajaradék . . .
167C. keleti vasuti kölcsön . .
1889. évi államvasuti aranykölcsön
ISSy. . . ezüstkölcsön
Yaskapukölcsón
lb70-ki nyerem.-kölcsön, 100 frtos
1870-ki . 00 .
Magyar rcgiie-káit. kötvény . • .
Horvát-Sslavon . . . . .
Magyar főldteherm. kötvény .
Horvát-Szlavon ^ . . . .
Tigzai ea szegedi nyer.-kölcsön . .
Horv.-Sülav. jeLz. füldv. kötvény .

b) Osztrák Allamadóssig.
Egyea. járadék papir febr.—aug,.

, . » máj.—nov .
Egyes, járadék ezüst, jan—júl. .

, , , ápr.—okt. .
Osztrák aranyj áradok
Osztrák koronajaradék
Allamsorsj. 1864. évb. 250 frt p . p .

1860. . 600 . o.ó.
, 1860. , 100 , .

1864. . 100 , .
1834. . 50 . .

Idegen államadósságok.
Bolgár államv, zálogkölcsön . . .
Srerb. nyer.-kölcsön

(osztr. íelb.

il. Más közkölcsönök.
Bcsnyák-Herczegov. orsx. kölcsön
Budapest föváros 1800-ki kölcsöne
Budapest főváros 1897-ki kölcsöne
Temes-bégavölgyi kölcsön . . . .

III. Záloglevelek és köl-
csönkötvények.

) budapesti intézetek kibocsá-
tásai.

BelTirosi takarékpénztár r .-t .
Egyes, bposti fővár, takarékp. .

. . . . koronaért.
Kiobirt. orsz. földhit.. •

. 50V2 ér kor. ért.
. . . 50Va évre . . .

Magyar földhiteünt pap
. . 4 1 évre .
, kor. é r t 50 évre
. kor. ért. 68 évre

, . szab., talajjav.
Magy. vasut kotr. 601/* évre . . .

. . 5 0 óvr» kox. ért.
, . 6 0 évre 105°/» .

Magyar jelzáloghitelbank

Mai záró-
árfolyam

póna áru

! 122.10

9990
120.50!
121.—(
100.75 !

9 3 . - :
152.50
152.50
101.25
101.25
97.75
97.50

139.50

4'/a
4

5
5
5
5'a
4'/a

Í
5
41 .'t
V/t

,
5
•V/l
K
V-!*
3
5
VI*

5
4
S
5
41/J
4
3

50 évre kor. é r t . .
közi.k.5OŐ.,vf.ll0frt.

közs. kötv. 50 évre .
közs. kötv.50 évre .
nyer.-kötv

. osztr, felfilb.
nyer.-jegy

, osztr, felülb.
nyor.-kötv. . .

agy. oraz. közp. takarékp. . . .
. . . . tor. őrt.
ágy. takarékp, közp! jelzálogb *
. „ . . kor. ért.
, . . . közs>k.

sztrák-magyar bank 40tys évre .
. . 50 évre . .

Pesti hazai takarékp, közs. kötv. .
. . . zölogl. kor. é r t

Pesti in. keresk, bank

. „ , , köz«. k. 110 frt

. . . . közs. k. 210 k.

b) Vidéki és kül földi iat. kib.
j Albinm takarék- és hitelintézet. .

A n d i polg. takarékp. 40 évre . . .
, , , 40 é. 110 frt.
. . . 40 évre . .

Aradmegyei takarékpénztár . . .
Bosnyák-herczegov. orsz. b a n k . .
Debreczeni elsö takarékpénztár . .
Erdólyr. m. jelzáloghitelb.4Oévre.

. . . 40 é. visszafiz
Honr.-udav. orsz. jelzálogbank . . -
Nagysseb. á l t takp. 31'/a é., 110 frt

. , . 40 évre, 106 frt
» , , 40évrein.kib.

. 83évreiv.kib.
Nagyszebeni földhitelintézet . . .

" " vi! ia.
Oaxtrik Oldhiteliut nyer.-kőtr. .

. . nyev.-jegy. .
Tamesriri ejsö Ukarékpénztáx. .

a • • • •

IV. Elsőbbségi kötvények.
Adria m. kir. t. hajóz. r.-t. . . .
Bpesti kSzuti vaspálya kor. é r t .
Bpesti vülamoa v. vasut r .-t . .
Bpest-pécsi vasut
Deli vasut
Első ea. kir. sz. duna«őzhajózási t.
Klsé gpódium- és csonöisztgyár r.-t.
Kassa-oderbergi vasut 1880, ezüst

. , 18S9, arany
• , 1891, czflst
. . 1891, arany
. (oszt. von.) 1SS9, ez.

MafT»r folyam- és tengerhaj, r .-t
Mugy&r-gácsországi vasut I. kib. .

. II. kib. .
. . ezüst . .

Magf.ny. T. (székesr.-eyőr-gráczi V.)
. . , 1874. k&

Magyar v. els. kölcsön
Osztrák-magyar államv. 1883. . .

, X kib. 1S85
Pcaü Uv,a i s tóradeépüiet. . ,,

102.25
102.25
102.25
102.25
123—
101.75
1 6 0 —
143.50
159.50
192.—
1 9 2 —

111.50
3 6 —
3 7 —

97.75
1 0 0 —

98.25
1 0 0 —
9 9 —

122.60

100Í40
121.50
122—
101.75

8 4 —
153.50
153.50
1 0 2 —
1 0 2 —

98.75
98.50

140.50

Mai Záró-
árfolyam

pénz ára

8.50150000' 120 5
7 — 60000! 100 5

12.
6.50
5.50

4 0 —
6 —

t 6 —

)
13334
12000

1305
605

)4000Í 1001 —
500K20C0 4

50000 K. 200;5
5000 K. 200*4

Torontáli h. é. vasutak
Uríkáriy-zEÜr. m. kőszénb

. . . n. ka..

V. Bankok részvényei.
Angol-osztrák bank
Budapesti bankegyesület. . . .
Elsö magyar iparbank . . . . .
Fiumei hitelbank

100.25
1 0 0 —

97.75
1 0 2 —
1 0 2 —
10025
1 0 0 —

98.25
9 8 —
91.75
97.25
99.50
9 6 —
93,50

102.25
1 0 0 —

99.10

1 0 0 —
98.25

1 0 0 —
121.50
1 2 3 —

2 0 —
21 —
02.25

10025
100.25
98.25
0050"
9825
100—
9 8 —
00.10
00.10
96.30
9 9 —
0 0 —
98.75
Í05—
9 9 —

101—
0 0 —
0 1 —
0 0 —
98.50

0 0 —
98.50
00.50
102.-
0 2 —
01.75
00.25

103.50
102—
103—
100.25
116.50

1 8 —
1 0 1 —

9 9 —

100.50
99 —.
98Í50
96.50

150.50

1 2 0 —
98.75

1 2 0 —
99.50

100—
108—
108—
99.50

106.75
106.75
121.50

100.—

102.75
102.75
102.75
102.75
123.50
102.25
1 6 1 —
144.50
160.50
1 9 3 —
1 9 3 —

112.50
3 7 —
3 8 —

98.75
: o i —

98.75
101 —

99.50

1 5 — 5000 K. 400
5.50 20000 T00 5

2 1 — ! 85000; 200 5
6—100000 100 5

fr48— 3000Ar.200;5
fr24—! 97000 Ar.100 5

12—! 6000!
14—
25—
18—

75000 K. 4JO 5
6000|

2500001
43.40J1500Ú0i
6 5 — í 2500ÖI
1 6 — ! 60000!

101.25
1 0 1 —
98.75

103—

1ÖŐÍ75
1 0 1 —

98.75
98:50
92.25
97.75

100.50
9 7 —
99.50

10325

IOOÍIÍ

100*50
99.25

1 0 Í —
122.50
124—

21 —
22

103Í25
10125
101.25

9 9 —
101.50

99.25
101.—

97.—
101.—
101-50

96.50
100—
1 1 1 —

(9.50
lOtJ—
100—

102—
100.50

100Í50
99—
99Í50
101—
99.50
101.25

102.25
101.25
105—

101.25
119.50
19—
102—
99.50

5.50
7 —
5 —

! 1 2 —

I 6 ?.-
4 0 —

400.-

14—
16—

230—
7 . -
5 —
8,—
6 —

70—

3 5 —
12.

8 —
3 2 —
1 0 —

5005
1605
600 5
5035
2005

25000
992

10000 K. 200
25000 K. 400

100(5
50 -

5
5 —

1 1 —
5

10.—
5.50
3 —
1.50
7

45
3 0 —

1 5 —
8 —
5

1 0 . -

3 2 —
1 4 —

10—
t7—
110—
14—
6—

t12—
13.—
I l -
lö.—

2 0 —
f-13.50

Ü—
12—
80—

12000
1000G
12000
5000

300
100
300
1000 -

10300 200Í5
5000 200'3
3000 1000! -

20000 1005
5000 100J -

15000 100Í5
5000 K. 200Í5
2000 309 -

2300
825

6750
8750
2000
4500
8000

400
400

6000K. 500
200
160
400
200
150

20000
6000 K.
2000
20000
20000
20000
3500
15000
5000 K.
2100
8500
5000
15000
34000
20000
10000
6000 K.
32000
8000
50000

7500
30000 K
6000
3750
00000
10000

4000
4800
13000

3000
591

100 5
200
100
100f
lOOf
1005
100

30
200
160
200
100
100 §
100 3
10Qj5
100 5
2005
100 5
150

40

200f
.2005

400 =
200 5

10000 K. 200
100 5
200

6000 K. 200 5
6000K. 4005

100
150 -
100 5

2000K. 200
200
500,

2 5 —

101.501 6Í50
99.501 —
99.501 7 —
97.501 24—
— t70—

25 — 6000'K. 400 5
15000 K. 200: —
2800!K. 500' —
4000 K. 200,5
35000 K. 200:5

2001 —
100 —
200

162.50
1 0 0 —
1 2 1 —

99.75
1 2 1 —
100.50
1 0 1 —
109—
109—
1 0 0 —
107.25
107.25
122.50

100.50

1 6 —
8 —
5.—

100.—
2 5 —

18.—

+4.50

2310>,i
3000

700
3000
2500
2500
5550
1200
1600
3000

5000
3000
6000

26000
30009
4000

300 -
200 -
2005

80 -
IOOI -
500 -
200 -
200 -

20000K. 100 -
160 -
100 -

_:__, 200 -
20000 K. 200 -
20000 K. 200 -

1004100*4
100 -

Fövárosi bank r.-t .
• Bpesti girő- és pénztár-egylet . .
I Hazai bank r.-t
| Hormes magy. ált. váltóüzlet t .

Horvát leszámitoló bank
Hurv-szlav. orsz. jelzálogbank . .
Magyar általános hitelbank . . .
Magy. ipar- és keresk, b a n k . . .
Magy. Jelzáloghitelb. I. kibocsátás
Magy. jeLzáloghitelb. n . kibocs. .
Magyar kereskedelmi r.-t

i M. leszámít, és pénzváltó bank .
i M. takarékp, közp. jelzálogb. . .

Osztrák hitelintézet . . . . . . .
Osztrák-magyar bank . . . . . .
Pesti magy. keresk, bank . . . .
Uniobank

VI. Takarékp. részvényei.
Belváxosi takarékpénztár . . . .
Budapest, III. k. takarékp. . . .
Bp'est-erzsébetvárosi takarékp.. .
Bpesti takarékp, s orsz. zálogk. r.-t.
Egy. bposti fővárosi takarékp. . .
Magy. ált. takarékp
M. orsz. központi íakarékpénzt. .
Pesti hazai takarékpénztár . . .

VII. Biztositó-társ részv.

120.50

i 1 6 0 —
I 105.50

!! 1 9 1 —
1 0 8 —

8 0 —

1 0 5 —
1 2 0 —

1 1 6 —

fej
2 s

163—
1 0 6 —
1 9 3 —
1 0 9 —

8 2 —

1 0 6 —
1 3 0 —

1 1 7 —

12.50 3000! 100: —
— — 100001K. 200Í5

6.50 4O0001K. 2005
900! 500! —

300001 200,5
7000 K. 400|5
1600! 20001 —

12500! lOOj —
12000 K. 200 —

f 1 6 —
2 5 —

1 5 —

fr. 15

2300
1250
6000

200
100

K. 100
200000 Fr.200 5

| 180— I 185.-

l 5ÖÖ— | 510Í-
9 5 0 — ! 955!-

1435— 1440.-
2 9 0 — 291.-

Eécsi biztositó t a n a s a s . . . .
Bécsi élet- és jár.-bizt.intézet .
Elsö m. ált. biztositó társaság .
Fonciére, pesti bizt. intézet . .
Lloyd, m. viszontb. társ. . . .
M. jég- és viszontb. r.-t. . . .
Nemzeti baleset biztositó r.-t. ..
Pannonia viszontb. intézet. . .

VIII. Gőzmalmok részv.
Concordia-gdzmalom r.-t.

els. rész.v.
Elsö bpesti gőzmalom .
Erzsébet-gőzmalom . . . . . . .
Lujza-gőzmalom . . . . . . . . .
Pesti hengermalom . . . . . . .
Pesti mohi. ég sütők . . . . . . .
Pesti Viktória-gőzmalom < , , . . .

IX. Bányák és téglagy. r.
Brassói bánya- és kohó-egylet . .
Bpesti tégla- és mészégető . . . .
Bpest-szentlőrinczi téglagv. . . .
Egy. tégla- és czementgyár . . .
Északin, egy. kőszénb, és iparv..
Felsőm, banya- és kohómü . . .
Istyáa téglagyár r.-t
Kassa-somodi kőszénb, id. elism.
Kis-sebesá gránitbányák . . ••-.-..
Kőbányai gőztóglagyár . . . . . .
Köszénbánya és téglagyár . é . .
Lechner rákosi t é g l a g y á r . . . . .
Magyar asphalt r.-t
Magy. ált. kőszénbánya r.-t. . . .
Magy. göztéglagyár r.-t. . . . . . .
Magyar kerámiai gyár . . . . . .
Péteriiegyi téglaipar . . . . . . . .
Salgótarjáni köszénbánya . . . .
Ujlaki tégla- os mészégető . . . .
Urikány-zsilvölgyi m. kőszénb.. .

X. Vasművek és gépgy. r.
Elsö m. gazdasági g é p g y á r . . . .
„Dmubius" hajó- és gépgyár . .
Ganz és társa vasöntőde . . . . .
Nadragi vasipar társulat
„Nicholson" gépgyár r.-í
Rimamurány-salgótarjáni vasmü.
Schlick-féle vasöntöde
Teudloff és Dittrieh gépgy. A. sor.
Weitzcr János gép-, waggongyár.

XI. Könyvnyomdák r.
„Ahenaeum" irod. és nyomd. r.-t.
Franklin-társulat . . . " . . . . .
cKosmos° müintézet
Könyves Kálmán r.-t
„Pallas" irod. és nyomd. r.-t. .

375—
235—

7 0 —

.'esti könyvnyomda'r.-t. . . . . . ! |i500—

98.-
112.-
87.-

235.-
Í1225.-
125.-
830.-

33+0.-

260.-
329.-

[«25.-
125.-
98.-

125.-
129.-
1050.-

290—
4 0 2 —

at
Í 5 5 —
670.—
2 3 5 —
1 3 5 —

163—
115—
195—

9 6 —
195—

6 2 —
23.—

108—
735—
615—
112—
225—
119.75

8 0 —
154—

8 0 —
603—
249—

190.
103—
2190.

212—
145—
265—

100.
114-
89.-
237.-
1225-
126.-
840.-

8390.

263.
I 339.-
Í4175.-
127-
100.-
126-
132.-
1070.-

293—

2S
270.
160
880
240
140

I 164—
120—
200.-

9 7 —
196—
111—

10—

10.'-

14—

1 2 —
7 —

3 - -

fr. 4 —
2 1 —

7.94</io

9.94</io
1 0 . -

9.874/io
4.50
3 —
3 —

fr. 3 1 —
9.94Vio

100:5
100 —
2005
105 -
100 5
100 5

~~ 100 5 ^

100 —
100 -

K. 200 5
100 —

Ar. 200 5
5005

K. 200 5
2001 —
100 5
2004
200 —
2005
200 —
2005
100 4VJ
100 —
100 —
100 —
100 —

K. 1000 —
A. 2C0 5

2005
100 —
200 —

Magyar ruggyantairo-grií . V
Magyar vasuti forgalmi r.-t. .
Magyar villamossági r .-t . .
Nagyszebeni villamosmtt r .-t
Nemzetközi villamostárs.. . .
Nemzetközi waggonkölcsönző .
Popper I ipót faipar r . - t . . .
Quamero részvénytársaság. .
Royal nagyszállod'a r.-t . . .
Szegedi kenderfonó-gyár r .- t
Sziszeki tárházak r.-t. . . . .
Telefon Hirmondó r.-t . . .
Török dohányegyed r .- t . . .

XIII. Közleked. váll. részv.
Adria m. k. teng. hajé r,-t . . .
Aradi és csanádi r.-t.
Barcs-pakráczi vasut . . . . . . .
Budapest a l a g u t - t á r s u l a t . . . . .
Bpesti közuü vasp

. , . i d . r é s z j . . . .

. . . élv. jegy . . .
Bpesti villam, var vasut

• > • . élv. jegy.
Bpest-szt-ldrinczi h. é. vasut • .

» , . , , els. részv.
Bpest-ujpest-rákosp. v a s u t . . . .
Debreczen-hajdunanási vasut • . .
Déli vasut • . . .
Elsö cs. kir. dunagözhajó-t. . . .
Gölniczvölgyi vasut elsőbs
Györ-Eopron-ebenfurti vasut . • .
Kassai közuti vasut . . . . . . .
Kassa-oderbergi vasut
Kassa-tornai h. é. vasut els. r. .
Magyar-gácsországi vasut . < . .
Magyar h. é. vasutak r.-t. . . .
Magyar nyugoti vasut . . . . . .
Máramarosi sóvasut els. részv.. .
Máramarosi sóvasut t ö r z s r . . . .
Máramarosi sóvasut B. részvényei
Marosyásárh.-szászr. vasut e. r . .
Nagykikinda-nagYbecsker, v. r . . .
Oriente m. teng. hajózási r.-t . .
Osztrák-magyar államvasut . . .
Pécs-barcsi vasut
Petroz.-lupényi h . é. v.els. részv. .
Szlavóniai h. é. vasut els. tészv..

2 8 0 —

! 153Í—

215.—

206!—

3 8 3 —

250!-
285.50
150—

9 0 —
1 0 2 —

440!—
1 0 8 —
121 —

7 9 1 —
2 0 0 —
2 1 2 —

210!—
9S.50
6 2 —

! 6 2 —
1 0 3 —
1 0 0 —

XIV. Sorsjegyek.
Bazilika sorsjegy . . . * • •

. . osztr, felülbélyegzéssel. . . •

. , nyeremény-jegy •
Bécsvárosi nyereménykölcsön 1874. évről. . .
Budavárosi sorsjegy .

. „ osztr, felülbélyegzéssel. .
.Jó sziv* egyesületi sorsjegy . . . . . . . . .

. . . osztr, felülbélyegz..
Magyar vörös-kereszt sorsjegy . . . . . . . .

, . . . > oszt. felülbélyegz..
« , - - - » . • - .- nyeremény-jegy • .
Olasz voros-kereszt sorsjegy . . . . . . . . .

. . , , osztr, felülbélyegz..
Osztrák vörös-kereszt sorsjegy . -í.~í '•"•'
Osztrák hiteUntézeti sorsjegy . k
Pálffy s o r s j e g y . . . . . « . . .

XII. Különféle váll. részv.
Altalános w a g g o o k ö I c s ö n z S . . . .
„Apolló" kőolajfinomitó-gyár r . - t .
Banthn-féle vegyi gyárak r .-t . .
Bihar-szilágyi olajipar, r . - t . . . . .
Bpesti ált. villamossági r.-t. . . .
"Igy. niagyarh. üveggyárai r.-t. .
;iső magy. betűöntődé

Első magy. gyapjumosó r .-t . . .
Első magy. részvényseríőződö . .
Elsö magy. sertéshizlaló . . . . . .
Elsö magi', szállitási v á l l a l a t . . .
Elsö magyar szálloda

Elsö pesti spódium-gyár . . . . .
Fiumei rizshántoló-gyár . . . . .
Gschwindt-féle szeszgyár . . . .
Gr. Esterházy cognac-gyár . . . .
„Hungaria" műtrágya-a kénsav-gy.
otdán Yiktor-íéie b ő r g y á r . . . .

. . . els. részv.
ábelgyár reszvénytársaság . . .
őbányai kiraly-serfőző r.-t. . . .

t ű i anyai polgári" Eerföző r.-t. . .
tlagyar Czukoripar r.-t A. sor. .

. B. . .
Magyar fém- és lámpaáru-gyár .

5 3 5 —

3 2 0 —

1 4 2 —

1fiÖ—
4 1 6 —

Í1270.-
250.-
220.-
225-
130.-

Í1625-
470.-

3 5 —
74.—

295—
3 8 —
7 8 —

1 5 Í —
133.—

6 5 —
25.—

110—
745—
620—
117—
228—
120.25

8 2 —
156—

8 2 —
605—
250—

200—
105—

2220—

107—

215—
155—
270—

380.
245.-

75.-

203!-

XV. Pénznemek.
Arany, cs. és kir. vert.

kör.
osztrák vagy magyar Ŝ  frtos . . . . . .
20 frankos
20 márkás
török aranylira

Néniét biröd. vagy egyénért, bankj. (lOOmárka).
Franczia bankjegy (100 frank) (M.).
Olasz bankjegy (100 U r a ) . . . . . . . . . . .
Papirrubel d a r a b o n k i n t . . . . . . . . . . . .
Román bankjegy (100 l e i ) . . . . . . . . . . .
Szerb bankjegy (100 ezüst d i n á r ) . . . . . . .

£90—

154Í—

218—

207—

3841—

285.50
155—

92—
103—

445Í—

1 2 Ü -

192!—
205.—
213—

212Í—
97.53
67—
67—

101—
101 —

223!— 224—

:̂= ifc:

XVI. Váltók árfolyamai (látra).
Amsterdam . . . 100 hollandi frtért . . . . .
Brüssel 100 frankért . *
London 10 sterlingért . . . . . . .
Németbankpiacok 100 m á r k á é r t . . . . . . . .
Olasz bankpiacok 100 líráért . . . . . . . . .
Páris 100 frankért . . . . * . . .
Svájczi bankpiacok 100 , • • • • • . . .
Szentpétervár . . 100 rubelőrt . . . . . . . .

XVII. Határidőre kötött értékp.

November hó végére.

6.30
6.80
1.60

165.50
6 2 —
6 3 —

3.30
3.60
8 —
9.50
2.50

I L -
II. 50
19.50

199—
5 9 —

5.66
5.63
9.51
9.51

11.75

58ÜÖ

45^15
1.275

64»
7.20
1-SG

Magyar aranyjáradék . . . . . . . .
Magyar koronajaradék . . . . . . . .
Magyar általános hitelbank . . . . .
Magyar ipar- és kereskedelmi bank .
Magyar jelzálog hitelbank
Magyar leszámitoló és pénzváltó bank
Bimamurányi vasmü . . . . . . . .

Deczember hó végére.

5 4 0 —

143

155
420
1280
260
230
235
135

1678
480

4 0 —

305—
4 0 —
8 0 —

Osztrak hitelintézet . . . .
Déli vasut
Osztrák-magyar államvasut

99.30

119^75
58.85
55.15
47-55

47.425

122.23
99.90

388.25
101.50
280.50
252.50
2 5 2 —

6 4 —
3.60
3.90

„850
1 0 —
.2.80
]i.5Ofc

2 Ö 2 -
6

5.70
5.67
9 54
9.54
1.79

5 9 —

45.35
1.285

99.SO

120Í15

45.35
47.70

47.575

355.10
79.50

336—

123.50
100.10
388.75
102.50
281.-
253.
252.50

355.30
8 0 —

32fi 5

Leszámoló árfolyamok november 18-áról.

1 5 1 -
135.-

M.agy. ált. hitelbank . . .
Osztiak hitelintézet . . . .
Magyar aranyjáridéfc . .
Magyar koronajáradék . .
Magy. ip. és keresk, bank
Magy. jelzáloghitőlbank .
Magy. loszámitoló bank .
Rima-Murányi vasmü r .-t
Déli vasut. ".
Osztr.-magy, államvasut.
Budapesti bankegyesület.
Elsö magyar iparbank . .
Fiumoi hitelbank . . . .
Pesti magy. keresk, bank
Bpesti takp. és zálog. r.-t.
Bp. Erzsébetv. takarékp .
Magy. átt. takarékpénztár
M. orsz. közp. takarékp..
Első magy. alt. bizt-taxa.
•Erzsébet-gőzmalom r.-t .
Lujza-gőzmalom r . - t . . . .

3 8 7 —
354—

1430—
234—

123—
828—

Brassói bánya- és kohóm.
Kelsőm. bánya- ős. tohómű
Kőszénb, cs téglagy, r .-t .
Magy. ált. kőszónű." r .-t . .
Magyar asphalt r.-t. . . .
Salgó-Tarjani kőszénb, r.-t.
Ujlaki téglagyár r.-t. . . .
Danubius-Sehoen. hajőgy.
Ganz-féle vasöntőde r.-t..
Schlick'féle vasöntőde r.-t.
Weitzer-féle waggongyár.
Alt. waggonkolcsön. r.-t..
Elsö magyar részv.-serfőző
Elsö m. sertéshizíaló r.-t.
Magyar villamossági x.-t..
Kőbányai polg. serföző r.-t.
Magy. ezukor-ipar r . - t . .
Adria m. tengerhajóz, r.-t.
Bp. közuti vaspálya-társ..
Budapesti vili. városi vasut
Bp.-ujpest-r. villam, vasut

159—

113—

635.
249.-

152—

382—
2 8 5 —

A t-e/niei/e/ö/í értékpagirúkaáL melyek üzleti éve nem esik ossz*
s. neptari erve!, az csztaleí sz utolsó üzktivrercautkozólag értendő.



Szombat, november 20. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1897. — 15. oldal.

SZINHÁZAK-
Budapest, szombat, 1897. november 20-án.

MAGY. KIR, OPERAHÁZ,
Évi bérlet 127. Havi bérlet 18.

Jancsi és Juliska.
Mem 8 képben. Szövegben irta :
Wette Adelaide, Ford. Ábrányi
Emit. Zenéjetirta: Humperdinck.

Személyek:
Andris
Panna
Jancsi
Juliska
A vasorru baba
Aitaw bácsi
Kaimat bácsi

Beck
M. Rottez
Diósni
Gabos
Kaczér
Wlassák
Payer

Feigan
lrén©
Vaíanton
Püaune
Daverniei
René
Inas

Utána:

A babatündér.
Látványos ballet 1 felv. Szerzet-
tek Hasareíter és Gaul. Zenéjét

irta Bayer.

Személyek:
Játékkereskedő
Mindenese

SmeraldJ
Zolnai

Seö'édja Keverje
Lord PlumsterMre SzinyeiLady PlumsterMre Führemé
Japaai baiia Gászner

Rajz
Balosh
Kiss
Kranner
Felei R.
Pini
Carbone
Monori
Hauptmann
Hauptmann

Spanyol baba
A baiatündór
Dobverö baba
Tiroli baba
Beszóiö baba.
Mozgó baba
Policainello
S^brecsen bab&
Csikós
Magyai- baba

Kezdete 7 órakor.

NÉPSZINHÁZ,

Az oroszlán vadász
Operette 3 feiv. Schönthan és Stein
után irta és zenéjét szerzö Vero.

Személyek:
B.issoa
Dorottya
Madlen
Provillier
Lusac
Tüupin
Guervasson
Jeanette

Solymosi
M. Csatái Zs.
V. Margó G.
Mihályt
F*. Hegyi A.
Tollai.
Vámay
Bártfai M,

Kezdete 7 órakor.

VIGSZINHÁZ
618. szám. 5Í3. szám-.

Coulisset ur!
Bohózat 3 felv. Irták: Ernest
Blum és Piaoul Tc*hé. Forditotta

Mihály Jozsef.

Személyek :
Coulisset
St. Castel tábornok
Gaston ilaBrionne
Rosiae
Lacién
Louis© . .
DEsparvülené
Alfrednó
Annette
FaptLta
Rr-nuit
Elsö iitókos
"liisodik játékos
Da Pojtfaiierjió
Kis leány

Hegedüs
Mátrai
Fenyvesi
Lánczy I.
Tapolczai
KaJLnár P.
R. Rostagni
Hikó L.
Delli E.
Szőke
Szép
Décsi
Nánássy
K. Bodor E.
Hodossy L.

Eezdeta fél 8 órákor.

NEMZETI SZINHÁZ.
Évi bérlet 202. Havi bérlet 16.

Elöször:

A b i l i n c s .
Sjánmtt 8 felvonásban. — Irta;
Hervieu P . Ford. Zampléní P. G7.

Személyek:

HeCTesi
Hetényi
Helyey I*
Dezsö
Gálosi Z.
Narczisz

Uj betanulásaal elösaür:

A hol mulatnak.
Vigjáték-1 felv. Irta Pa*eion.

Forditotta Huszár Imre.

Személyek:
Brunner
BusEac
Paul de'Enssac
Veret
Castíljac
Fodrász
Benait
Joseph
Brunner báróné
Bryasné
Nunezné
Marietíe

Ujházi
Bercsényi
Császár
ZflaM
Náday B.
Faludi
Abonyi
Paulay
Csillag T.
EL Gerő L.
Szacsvayné
Vásárhelyi

Kezdete 7 órakor.

MAGYAR SZINHÁZ.

Derül-borul.
Operette -4 felvonásban. ~ Irta
Adrián Ross. Forditotta: Faragó
Jenö. Zenéjét Szerzette: Selby.

Legényke
Leányka

Személyek:
Szülay_K.
Felhő B.

A báránykák.
OpTötta 2 felvonásban. — Irta:
Liorat. Forditotta: Makai Emil.

Zenéjét szerzette: Varney.

Személyek:
Badurel SzíkiayaK.
Christian
Fifrelin
Joseph
E
Alice
rrobíclicn

Gerniain.o
KJarce}Ía
Marietta .
Jeanne
Juliette
Louise

Szentmü^ósy
Iványi A*
Ferenczy K.
Lang Etel
Viád G.
Csil: J.
Rózsa L.
Szegedi L
Kében A.
Gomb'aszögí
Haraszti V.
Zelenka I.

Kezdete 7 órákor.

VÁRSZÍNHÁZ.
Nagy bérlet 20. Havi Lérlet 8.

Válás után.
' igáiéi 3 • .felvonásban. Ijrta:
Bissoá A. Forditotta Paulay.

Személyek:
Duval Henri
Beurganeuf
Chainpeanx
Corbulon
Egy napszámos
Bonivardné.
Diane.

acrielle

Náday
Vizvári
Horváth
Gabányi
Latabár
Vizvárin*
Nagy Ibolya
Palotai P.

Keadeíé 7 órákor.

SxSsafréxt müsorok lásd a Í0« oldaton.

UJJ UJJ UJJ

iralomház"
Munkácsy leghiresebb festménye után.

a Plasticonban (Andrássy-ut 69.)
naponta látható.

Azonkivül több érdekes látványosság.ÍI9)

Belépő dij 20 kr. Belépő dij 20 kr.

„A magyar keztyü"

c.
ionos '

gnmmlkUlfinleeesséffek, •érvkötok és betoff&piláat a i«-
rekben. szolid árak mellett. Szétküldés tiloktarias mellett

POLATSCHEK A. HUGÓ,
iBbbsxSriíaan kitüntetett kexfyOgyáeom em

k3taxopé*M (7)

BUDAPEST,
V. kerület, Marokkai-utcza 4. szám.

„Frincessp•tt«« "• legjobb és legolcsóbb csdat-
•»•• papir. — 50u-aí darab diszes

dobozban 1 foMHM

TEIEFOR 131. TELEFOI 931.

Sárosi Adolf
papirkereskedése,

! irodafölszerelési szaküzletei
Budapest, V., Nádor-utcza 20.
AZ ÜZLET FŐBB ÁGAI:

I Papir és parirnemfiek, Irodai ozlkkek, j
rajz- ea featőszerek szállitása.

nyomtatványok, üzleti könyvek, lltogra-
flai és könyvkötészeti munkák készitése.
Hivatalok, egyletek, pénzintézetek, keres-1

kedeliaí és iparvállalatok

teljes irodai fölszerelése.
1 0 * Árjegyzék bérmentve. " S t 52

Ati/i % ! lithogrrafált névjegy elegáns do-
lUU Ol ll bozban 1.20, 2-soros 1.4O, 3-soros
• VU VI W«̂  I - e 0 M . -, Ajánlott küldés 20 kr.

Heckenast Gusztáv
zongora termei. m

Budapest, TV., Kigyó-utcza 7. sz.
Legnagyobb

választék.
Elsörendü

gyártmányok
Árjegyzékek

ingyen.Alapítva 1866-ben.

ÉRDEKES KÖNYVEK ÁRLESZÁLLÍTÁSA,
Aubort Ch. A szép Luciole, (l.-~) _ 30 ke. B a r t a l n a I s t v á n .
A táténénikék, Huiüoró3. regény (l.**) v- 40 kr, B e l o t A . A
szép asszony ajkai, (L—) •»-., 80 kr; Birták, a mi» lehetett,
C— .20) — 10 kr. L e p e c s é t e l t szerelmesek,' f—.20) -*. 10 kr,
Boocaooio 100 vig elbószéléás. uj feiaek fordításlian hozzáillő
10Ű pikáns képpel csak 1 írt. övönyörü pikáns képü vááítnkötés-
ben 1,50. Dr. Albreoat, forditotta és - átdolwerta dr... .Nádas
Mihá ly . A z ember és neme, e g y e d ü l i jó kiadás (1,—) 50 kr.
D u m a s S. Gróf Monta Christo, 7 frt 50 kr. hi 2 frt- 80 kr. '•*-
A világ ura, 0 frt 25 & 2, frt. Gárdonyii Géza. A-világjáró
angol, vig regény, 20 kacagtató képpel (1.—-) — 5 0 kr. Gár-
d o a y i Géza. A lámpás. Érdekes* regény. (3.-4 — 5 0 kr,, diszk.
1.-T-. Dr. Ger laoh: fordítottá és átdolgozta dr. n á d a s Stihál
A grorjijektolou szerelem, il.-*) SÖ kr. A szüzesség; egéássL
tana. Er.dekes (1.-*)̂  — 50 kr. — A megroldott proilema; fi
vagy Leányok tetszés szerint valo nemzésa (1.-^) — 50 kr, A s
ö n m e j ó v á s . Képekkel. Érdekes. (1.—) — 50 kr. - • ' '

Monológ 34-féle v i g é s komoly macánjelenet
szavalásra mulatságokon, a legelőkelőbb, iróktól Gabaayi, Gú>
doüyi stb-tó"! kütetjo csak •— 10; kr.. A 84 égyszeae csak
frt 2.70. SHb Ohnet Gy. A vasgyáfos. (A • hájnóros), a leg-
szeblj regények egyike, teljes, fordítás (2.- )̂ — 60 kr'., diszkötés-
ben 1 frt Ohnet Györgry. Sérgo Pánin, (Az élét barátai), $ frt
h. CO kr. Szolid diszk. 1 frt. Pompadonr marqnise élet és
jellemrajza, irta Fréron A. dr. Roppant érdekeSi ára: 1 frt helyett
— 5Q kr., diszkötésben 1 frt, Sndermann, A halotti éhek
(30 kr.) — 10 kr. Stanley é s Emin szerelmi kalandjai Afrika-
ban. (—.30).— 13. .kr. Strauss E. Harácsligeü tündemö (1.—)
20 la'. Strauss A. A Balkán-fólszigot. Keinek ulaiaai'uiü sza"
nios képpül. Pönipis aiándékkötesben (3;—•) — 2.5<X Uram-
bátyáin. Teljes, 1892, 93. 94, 05,00, és 97. évre, a tiszta humor
tárhaza (8.—) ̂  2Í5O. Vennsz könyvtar 10 kptet ára J.SO.
Pikáns novellák gyüjtóméflys, külön kütetje 20 kr. Vx.Ying A.O.
a tőrök szultán nyugalmazott haronlorvosa által irt: A szere*
em titkai, Képekkel diszitett 2-ik kiadás, (1,—) 50 kr. Thew-

> v l c István. Nittcsouék többé lányoki Humoros elb. (1.—) —
>0 ki',, diszk, 1,— Corvin Papok tükre, Szenzácziós leleplezé-
sek a-—) — SO kr: E r y ballerina emlékiratai. Pikáns! (1.—)
30 kr. Exotikus növények. Pikáns tarténetek (1.—) — SÖ kr.

Thália pongyolában. Képekkel, a—) 30 kr.

A legujabb legteljesebb nagy háziczukrászat
-200 képpel irta: K o l l e r 6 . 459 oldalon, 2200 recipével, Tártai*
tnazza a legteljesebb ozukrásxatot, a legkitünőbb tészták
könyvét, gytlmOlcsök befSzéséi, fagylaltokat, italokat stb.

Síép kötéaben ara 3 Irt. • •. • , .
fsT* A legjobb, legteljesebb a**y

nitílyet a világliiru Bilgncr és Mórphy nyomán ^HiTlMif é s
Rozsnyai szerkesztettek S60 ábrával, 160 problémával és 250
tneslerjatszmával, a budapesti jnilieaáris meste/vereenvt is.
Magáqiasulásra legalkalmasabb, ára 2 forint Síép TáMOakötés-

• ben ára 3 frt 50 kr. <«Q
JRáaatota* axcpirodalmt árjegyjéh ingyen ea birmenttte,
• .6 frtoí B«greaí6!ések a pánz elSleje ktküKtst esstés íjrmeitw,

ROZSNYAI KAROLY
BUDAPEST, xy., Muzeum-körut u, szán.

•Bírii által bMöfétt k ö n y v yajt zenemfi uCTanaióa ae ámn,
£ok»zor jóval olisóbaau megrendelhető. (33)

Grand Restaurant

PLASTICON
Budapesten, Andrássy-ut 69. sa. (íaj

A székesfőf, legelegánsabb és legkényelmesebb nagpendég!5]8.
Franczia.étterem, nagy sörözSterem. XXV. Lajoa korabeli min-
tára berendezett telikert, mely egymaga is látványossá*

zékony klazolffálás Mérsékelt árak.

• r Feiiiiao
ujdonság!

Feltünö
ujdonság!

Rövid idö alatt az e£és2 világot nieghőditotta! Amerikában iskolák-
ban hivatalosan elrendelve, külföldön mindenütt a legnagyobb fel-
tünést kelt! A hegi'ezéshez többé kés nem szükséges, mert a papir-
burkolat kézzel levonható, mi által az írón folyton hegyes marad!
Óriási időmegtakarítás! Tiszta munkai Nem törik soha! Tuczatja:
fekete 72 kr., kék 96 kr., tónta 1 frt, piro3 1 frt 20 kr. Csakis az
összeg előzetes bskttldése cilenébe.n! Viszontslárusitóknak magy

engedmény! Vezérképviseiö:

Budapest, V, Széchenyi-utcza 8. (83)

Ifjaknak és öregeknek!
Kik 2fjokorj kicsapongások és bünqfi következtében idegazétA

leggyorsabban és legbiztos
ismert és jónak talált regeneripziós-készitményei által gyógyü-
tatnak meg. — Ezek visszaadják az ellaakadt es idö elött khna-1
rült szerveknek az eröt és ifjxü rugauyosságot. Egy adag á r a !
kimeritő orvosi füzettel és használati utasítással 3 frt 10 kr., j
postán 25 krral több. Valódi minőségben csak a Szt.-Győrgy\
gyógyszertárban £éc3 V/2 Wimmerga3so 39 és Budapesten
T O R O S J O Z S E F gyógyszertárában Király-atpza 13.
Óvakodni kell külföldi hasonló készítményektől. Határozottan
a bécsi Szt-György gyógyszertárból való valódi készítmény kérendő, j

„Szt a hirdetést tessék kivágni és eltenni." 61J

Dr. VASKOVITS-féle
Svábhegyi és városmajori
hidegvizgyógyintézet

Az ország legrégibb vlzgyógyintézeíe.
A. modem Hygieia* valamint a mai kü^-igényeinek teljesen megfele-
lően berendezve. Szigoruan szakszerü kezelés, mérsékelt árak. Közle-
kedés viüamos^éBiíarsaskocsivíil. Prospektust kívánatra bérmentvo

küld az intézet vezstősése. (33jí

SZÉKLER IGNÁCZ
(39)férfi szabó,

Budapest, V.f Erzsébet-tér 3. sz.
Ajánlja dúséul felszerelt raktárát izléses, finom kelmék-

ben, legszebb szabás szerint, mérsékelt árak mellett.

fiuta.1 és öreg, köszöni visszanyert erejúí és egészségét Br.
Müller íötörzsorvos világhirü jónak elismert rugcn&v&cziós

kezek és lábak ideges reszketese, gerüiexveJ&baJok, b»-%\
tortolanság, félelemérzet, kedély le/iangoltsúz, ideges fej-
fájás, migrén, kiváltkdpen pedig férfiai gyengeség (ímpo-
tenvz'ia) es minden abból .folyó pyengesegi állapotban. A
gyógyhatás már rövid idö alatt beáll a Bécsben V/2 Wimmtr-
f xsse 33. sz. alatt lévő Szt.-György gyógyszertárból való

)r. Müller főtörzsorvos-íélQ mganeráczius kcszitméayek
következtében. Ara, kimeríti orvosi használati utasiíáascl
együtt 3 írt 10 kr., postán 25 krral több. Ugyanott kaphatók
Dr. Müller fb~tőrzs'orvr>s-icil& Infekczió es labdacsok, iae-
lyefc a 1} ugy esö miuden Ja'folyását (-AavkA), férfiaknál,,
mint nőknél (fehér folyás) pár nap alatt gyógyitják. Ara
kimeritő orvosi utasítással Nr. I. nj bajokra ! frt CO kr., .Nr.

II. légi folyásra 3 frt 50 kr,, postán 26 krral több,
Csak valódi, a bécsi Szt.-Oydrgy gyógyszertarhói valo

készítmények kérendök.
Budapest TÜRÖK JÓZSEF gyógyszertárában Király-utcza.

Ezt s hirdetést tessék kivágni és eltenni. (BI)

Csillogó karácsonyfa-disz,
alkalmi «Jándékt4rffyak, mikulások, korosolyéJt
•ki ős egyéb teli sporiozikkek, suüattató társas*
jitékok és tombolatárgyak, laka&feisserolésf

oxtkkek és uj gyermekjátékok stb. felöl;

képes árjegyzéket
kivo&atra iagyen és bérmentve küld,

KERTÉSZ TÓDOR
Kristóf-tér. ' m
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSE!
Minden sző 2 krajczár, vastagabb betükből szedve 4 krajczár.Központi kiadóhivatal:

VIII. ker., József-körut 65. szám.
Ua a. i á r d . a e__nét Is kűzli a hirdetésben, vagy a választ postc-restante kéri. akkor minden közlés titán még 30 krajczár kincstári bélyegiileték is £_eí.;_dj.

ceni, s a szöveget az utalvánv szelvényére irni; esetleg közönséges levélben is lehet a szövegei s a Isvélj-sgyeket ceküldem. Mindenki könnye

Fiók-kiadóhivatal:

V. ker., Marokkói-utcza 4. szám.

H Á Z A S S Á G ,
házasodni szeretnék. ^ r L E £ jSSSKSSSS
se], Qly nőt keresek •lels.et asszony i?;, a ki igaz.'u mög sci^asen
szereiéit és a kinek l<?jilái>b is husze.t°r f-irintrip hozománya van,
képpel ciliatott koüioly ajánlatok .Aáonis* crlnimil a kiidúíiivaialhoz
intexendök. * Ö-J.2
Intelligens magánhivatalnok i z r - vallásu, 1-200 r-t tis évi
j H i s i u a e n s iRdganRivaiainoK fizetései, m<r»Meii íwo-
írsáEyayJT liiró, jö házból valo loinynynl házasságra 1-̂ pi- óhajt.
Cmkis fényképpel é« te:j<?s névvel ellátott ajánlatok, rue'vok ,1.*. C_\"
jelig''? alatt 0 lap kiadóhivatalába keretnek, vetetnek f-jvalc^il"-.
Titoktartás búcsúiét csolof. Kivetítők kizárva, i '•-
yfifiőhan 15*° Í2'-'- K'>rf>rvos s.'ép jövedelemmel, av.i/OO frt h >/--
«lll%A%n m á n y n y a ! r>ir\.i r«=:n&s h"-lj;y kornch- iíTneret.-vjréí óhajtja.

Szives a j á n l a t o k ' . K . SI.- alatt e lap k'iatióhiva'taiáb.i k<»rftnok. VZ>.-2
itÁffl i f a H i ?' ' ' v " i földbirtokos vagyok. Meguntul.! - k>-r':t-.
f W U u A d i l l . é le te t : agglegény meg épen nem akarok m a r a c n : .
s róval házasodni akarok niég ezen a télen. Keresek oly !i3— 20 t v ?
leányt, kinek a pus^íai éie'Jicz kedve van. s egy ki=sé ;. gr^aas.'.pi.rj
is ért . A vallás meüekr-s. hozoinány n e m kivántatik. L n py?n 2 i-;áE.y
ház iasan aevolt, jó jazdassnony, tudjon z o n g o r á é i , í-ogr.- ons-ai
fiivolájátckoiübaxi Icis^fjcn, s igy aztán ké*z a. duett. A mi a kirté-
sésemet üleí i . az t 'mondják ró 'ani, hegy csinos vagyok, én meg épp
az ellenkezőjét állitow. Szőke hajam, bajuszom, szakáHam van •'•«
fo&eíe szemem. A ki t fhát t a k a r j a m a s á t kOüii egy vén rr.edvénfk.
a ? irjon a kia.Ióhivaiiilba „Megbizható- . . . . cz. alatt . KCsvciitókn.'
n e m reflektálok. 122.-.*

3 0 0 0 fl*f hO7Amát1VtlVal « e r f ! tn«:n gyánueányomat férjhez
JUWW j n nO4UUldnjrnJdl adni iparos emberhez vagy keres-
kedőhöz. Levelekéi kérek „Arra leány . . . czim daít e !ap kiadóhi-
vatalába. ' 124.2

ÁLLÁST KERES.
3rodai foglalkozást l%i^$&^U?^M
,Q. üz." jegy alatt a kiadóhivatalba intezendök. 0S.3
^PVplOHflfiPlí ajánlkozik egy előkelö családoknál a!kalmazási>an
l I* f tIviivIiCu volt, kitünö bizonyitványokkai rendelkező fiatal
hölgy.,Ajánlatok ySzeiény* jegy alatt a kiadóim', küldendők. 60.3
Maee7tl*A?ÁtlA : i a ^ ' gyakorlattal '>O krért ajánlkozik. Leveleket
jH<ttd£in>ÍOnU ^Massage- jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.

. . ; _ _ ^ . 84.^
i f a f fV MH l1?23**'07- gjermekek n;<?üe ajánlkozik egy inteliisens.
• * " " * . iöőgölJb uri no. pörög katholikus papnak "léánya.~a ki
szivesen végezne nází to^ndükot is s .'< 'rábízott kic^inyoknek" gondos
felügyelője, szoreíö gondozója !<?nne. Jóakaró megkereséseket _Anya-
heiyeltes" czimen a kiadóhivatal továbbit. > " 126.0
R a l i k fnl/ftMVWMdTöffl délután: foglalkozást keres; beszél ma-
g d ü K J Ü K O n / V V e Z u O gyár,- német és román nyelven. Czim
a kjaflóhivatatban. * 2O4.Ö
A W I O V D I Ö C fflaceonr orvostanhallgató, becsi klinikai kiképeste-
U A 4 « Y g l » l í i a S S e H r fé i S ol é? -.akorlat 'al . privát házakhoz
ajánltozik. \ JIJLS^'. ,Mn?iagf- jeligOveí a kiadóhivatal i-ovábbit. 11.3
Jfirryltén i : t ^ a te«/it»'k olajfestményeket és krétarajzokat igen
/ l l lARCJJ olcsón. Frúeklüáfik sziveskedjenek czimeiket „Életiifr
jeliga alatt e iap kiadóhivatalába beküldeni. 8S.3
£l&kp!a fCaláBhfl! v a í í i " Í>VP- í i a í a I ember, kondíció va^v
WlWRtlW UaatflWUOt ;rn.-ii.stai úlla?tkeres. Cziinakiadóban. 20O.3
ifUflií l iaií va iT^ ^ánniuen-.a ki? állásra páKáz egy intelligens ido-
•f l l ivai ian <et,b n-i ember, a kinek most jó állása van a vidéb.-r,
de a fővárosban akrma aikaí.-r.aztartüst, hpxr együtt ieiiesssE a fiával',
a kinek háztart;isa!ioz .i masa kicsike jövedelmével, is hozzájárul-
hasson. Esetleg kisebb bii-ío=i"tékot is nyújthatók. Ajánlatokat ,Irnok-
jíii£9 alatt a kiadóhivatal továbbit. 123.3

"" ÁLLÁST KAPHAT.
1f*3«9flí i n a c csinos külsejü fölvétetik. Jeleatfcezhetni dili 12—2
Hfaafll|l UtOa Cvái* a kiadóhivr.'.alban megtudható czimer; &?.4

Qkkveiss gyermekkertészne ^AoX^b^J%i.
kzlriiiiia^i nyer. AjániatQkaí .Oklsvcies" jelige alatt továbbit a
kiatíóhivr-ta!. , 02.4
/*A«i«fftJrícÍ3f»ft kereskedeínii Síaktanfolyamot végzett, masva.-
WUiapiUlIldldllU, rul stenografiló és a Jóst Írógépet kitünően
kére!:, áilá-t nyer. Ajánlatokat „Gyorsiró" jelig-3 alaií továbbit a
ki.\áóhiv<-',t.-ii. 3-1.4

l§y gyakorlott rahavarrónő trgSföJ***0*-. c£i
3nteliiggns hölgy ^ r S S ^ ^ S ^ ^ l í S I - ^ S :
iavatalt'3. 8S.4
Vnunlnn^ kerestetik vidékre 3 gyennek mellé, azok akik a nöi
J\>f tlvílltf munkában és a feliéivarrásban jártasak, előnylven rászt--

'•• süíaok.'Ajánlatok .Vidékre- jelige alatt büonyitvánpEásoiatokkal a
kiadóhivatalba küidoadök. ' 16.4

Ügyes l a p k i h o r ő ó k f e l T é t e t a e k - C 2 i m a MadóMvataiiaa.

OKTATÁS.
AI»ÍI»UOIA9 gyennek-kertésznö. mög néhúny szabad órával rendel-
VaigVgtgS ];CZik. Czim a kiadóhivatalban. ± _ _ = 2
í*rtt^«Hflii^npí aüist keres egy VDJ. reáliskolai tanulód Szi%es
WWlltpclUUU mejkerftsésok e lap kiadóhivatalába sereinek
^CoiTepctitnr' jelige nlatt. hol az illető czime is megtudható. S.'.5
Hovhnhnolt a í n i.n í ;2, i f t nyelvből oktatást adok i»eö 3 ónWal. havi
AK*vVRil%A ü frt;;rt. Szives megkereséseket" .Szorgalom.- jeligft
alatt e lap kiadóaivatilába kéretnek. * SÍ.5
t\t»J.«|táe The chnrehe uno jeune franyaLse qui .ta'inslrumiii la
y n i a t a d * !anp:o fianoaise, par conversation agriablc. Leltres scus
zltedicim a I'expeditión de cc Journal. ?s.5
/>*tmKs1lHA'9ttl t a n i t eF< I lö l6T legjobb raódszer szerint kottábói.
WZUtlwainiWAIll Czime a kiadóhivatalban. 1SG.5
JR*nne hetttánfAt^Hti mérsékelt díjazás mellett adok.
jfiapOS IiegeöU0Kiaia5T Ajánlatok ,Hesedfioktatás- czimen
c lap kiadóhivatalába iatézendök. igs.ö
OMMttMnfA«i-írÁff0H e s gj'«>rsirási tanfolyam. Bányai Amanda
HCBlingiOíl-írOjgep Okl. tan. személyét vez«té?eaiarf. Beiraiko-
záspk naponként elfogadtatnak, Giogovrski cs Tátia czégnél V. ker.
Erzsebet-té: 16. -252.5

""" BIRTOK ELADÁS.
« • „ ; _ ; megvételre kerestetik. Ajánlatok ,Pianinó* jelije alaií k*«-
f l a n i n O roSek a kiadóhivatalba. 4.6
t>M«liAtAn hir^Ab Borsodmegvéhen egy 2OÜO holdon f-ÍSH
OerOSSuO öinOK. birtol:, mcivbői a szántórét 1.000 ho!d &z
lS3S-ik évtől kezdve 12, esetleg lő évre bérbe adatik. Évi bérösszeg
TtíCQ frt \ feltételek a megbizolinál tudhatok in?s. Czime a kiad.5-
bw-atalbaa. 1Ü2
«l « caiátterawsü. hektónként vasutra feladva 23 frttól fe!jsib.
IHUVI most helyben 22 frtjarai, szóJővesaző egészséges fajtiszta
tJasz rlzline &W.W*)) vasutra fe'adva, ezpjcnkéat, s iaa EC?V gyö-
ttrés 10 frtjával kíp?!aí6 Baksányi A'iro/jBá? BíüatGE-tfc-

títrfftlr i 2 5 O Ű h o ! d tejjedelntfi ÜEÍTT vadászterülettel, őserdővel,
n i r i v a melyben mindennemü vad található, ritka szép emeletes
Eastiiylyal tc-ljéáan bebatorozva, iparvállalattá!. 650.000 írtért eladó.
Venni szándékozók >Vadiszterületr czüaen küliíjék lie ajánlataikat
c iip kiadóhivatalába. ítLl

f irrftl/Ab fllírt^ffíi I BwJaDest-P>--csi vasut mentén t-VJ hc!-
inOKOX SiaOrfSd! dasLlnok *zip miiakkal. 250.OX. _ío--;ct.
adaprs:-Br-:* i r i n v SOÓ holdas I-ső o^Jtáî -•.i b:r :uk, z.i±zj:^'i<?-:<:T~i

iiri;.ikkaJ. feísz-íreléssvl esyüít ^O.tVj frt. Xósrzdbsz. mlS-:> h . l d
k - j r 1 : ! s z é p 12 £z.)biis u r i l a k k a i ÍJT.'.••>'> U:. X r i ' r a m e z y é b e u -."••-
ir.é'Erny -nvicravnlg-.-hna 30C-'1 holdas I-r.-.a. i>irt«-k. 30 =z<jb^- V.TL^^--
iélylyal. je'mps pcikbars, iolje; iV!>2ere!issei ?>.'.'>.^ fr'. Pe-T::!-?zi'-
AtA.'í. föváros k'/clvbea "»'i0 ÍÍ .J^; .^ birtok i í .-ezet-jií tíbe:.1'--•='ir'..
feí-r -r'lvo Eb.;-.T.:-st.íI !I'''.r."0 frt. l'^yaT"??-!! Ü /ö";-.?rűs ,•:;••:'.'•?•:
» J h ' .üas birt-k ü holá..? LC!I'líkki-i. sr-l-p laLúhizzdi 4-.'<'~*J í.'..
Hu'iaj-'s.-IIuivau kCzt 3-JO holdas I. O Ü Í . "bfrti". d--£î ny-> n-.v.-ié—
t; l . riii^yobbizcris *-:i.-'í-->tP' urilakk.-;! iJ holdas kerthre. Ilor'w-gy—
b'-'ii .''•' hi'Ida? b!;i.ik buja cs urpa tulaj k-henc-szt-Uoi r".-.1. : :'.*.
Ilc:v:L"2y* A'Á> !:oid^i k;iüL-> LL'íűk 5G.C">.' íiJ.. H^irni- jy 4-vj
holda- b.:':ok Ji.iilag k.̂ L.••.-. U3Íjes ii!s-oreííss-?i ^.(X'J f.-. ^;/. i-
niea:'éí'-yn l'J'O i:o!Ja- b:r: jik í jljr~ fo!szsrell*s5tl. enieiíícá kj;V'T'"-
lyii;ŰTO.'JOO frt. Bór^bbít a ki--:ó!:ivat2Íban. ' : '"'•

HÁZ ÉS VILLA ELADÁS.
£!*^n U4^ Kolozsvároíi a b--:lv,lrosban eiadó egvföldszintes, tel-
CláUO ilSZ, j ; ,en jó karban levö Lá^ kevés teherrel. Ajanlatokat
,E!?.-ió Láz" jeüji al-it; a kiadóhivatal továbbit. 1*3.7

ELADÁS.
fivÁHvevflrHp R?;tiu>gu irv.:vT5j:ciüir nagy vidéki városban,
O/ÜgJSZ€ 1 I I I . : r . e ? y o sz.,khelyen 3'»w frt*n felüli tivi íor^a-
loMmal 9Qi») frtért eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. lc^.S
fitfÜHvÁrri Kiíffe4^ .V: Andvássr-iit köz^-etien közeiében, nagy
ÖjOnjOrU OSrfldZ. fargalniu utCzaban az összes laka;ek p.u-
auft'•••'! é* tapeitákkal eiiátvn, ois'írendü építkezés. Bérjövpd ît-m
l'j.5>j frt. Terhek l!70<X> frt •"° 0 törlyszíéssel t^.-ütt. Ara :»10.000 fr!.
Eladó czimét m?gmonüja ;t kiadóhivatal. íaO.S
V*tiÁlt4« Az An<irássv-«ton kitünő íoriatomban levö kávéház
AgygUaZ. leOQij frtért eladó. Bővebbet a'kiadóhivatalbar.. 13-2-9
f i iAÁ ttietD-l\i]nt Ffiszerüzlet a Kerepesi ut közelében.
61200 JUSZCt UZiei. sarokházban, családi körülmények niiatt
eladó és azonnal átvehető. Bővebbet a kiadóbiTaiaibaii. 130.3

KIADÓ LAKÁSOK.
t . : I/A«mf0| KarAoionyi-utoza. egy 3 utczai szobás földszinti

" 5 U RCFUIglj lakás kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 1659.

t ert bopf í lof Rézmál-düiő. a János-kórház közelében 2 nagy
*~5w KVI UlKlj S Zoba, veranda, fürdőszoba, konyha {vizvezeték-

kei;. i'lóskamara, pincze és padlásból álló lakás azonnal kiadó.
Czira a kiadóhivatalban. 113-9

il* 1#0rtii0f a Bimbó-uiczábaa egy I. eüieieti lakás kiadó, mely
•IR RKlUi&lj áll 4 nagy, í kis szoba, elö-, fürtiő-, csei-idszoba,

veranda, konyha stb., azonnal kiadó. Gzini a kiadóhivatalban. 17Ö.Ü

5 *21. hnvíWnl Káhnán-utcza. három udvari-, előszoba, konyha.
^IR KerUISl) kamra. stb.-b5I álló lakás a ü l i k cinaieten azonnal

kiadc-. Clzlm a kiadóhivatalban. 114.0
i l . l>A»ü1n^ Bálvácv-utcza. két udvari szoba, konyha és uielltk-

-1K KSr i i i e i , holyiségekbőí álló lakás kiadó. Czim a kiadó-
hiv^tslbsa. ' '_ .. •_ 11C.9

5 i l í l»«r í í le f a Kaliaan-mczáísan alíí-ik em«íeten3 udvari, e-15-?"IR AClUlKlr fürdő-, cselédsioba. konyha, óléskaiíira stb... közbe-
j'lít akadályok miatt kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 17ö.9

5 i l , tfnvMlnr 'Sas-utcza eg">- -i utczai, 0 -advari szobába!" áiló I j iás,
"IR R%1 Hlwlj meiieklieiviségekktl kiadó. Bővebbet a kiadóhiva-

talban. ; irs.9
<!> 1fA«> Náder-utczában egy másodéHieicti i-ikás, mely áll 1;

"IK R%l>) utczai szobából, amelyek közül az egyik nagy terem,
továbbá > udvari, dő-, fürdij-', cselédszoba azonnal kiadó. Bővebbet
a kiadóbivaialban. ISO.'J

i\, 1/M»»!MI- a Naffvkorona-ut'.sában az I. erueieten cp- eiegána
"1K n S r U i g i , iakas'kiadó, m-.-ly HÜ 4 ntizai. 4 udvari, elö-, fürdő-,

cselédszoba, ti-iskanu-a stb. Bövebb fdviiáírosiiábt s. kiai-ihivatal

t|> Ir ör Andrássy-ut közeiében 1 utczai, 1 udvari és elöszobá-
"iR !\Kl CJ bei álló", konyha űélköli lakás, irodának vagy garcon-

lakásnak slkai'nits. azoaaaí kiadó. Czira a kiadóbivaíalbaii. 103.S

6 | I í \IQW Vörösmarty-uti.zában egy lí-od eraeleíi, 2 udvaaú, eiő-
"IK í i t l . j szoba, konvha stb.-böl al!ó lakás azonnai kiaát'. Ciim a

kiadóhivatalban. 110.3
& 5Ir hov Izabeíla-atc2á két utczai szoba, konyha, kanna és rnei-
Ö"1R RSt *f Ichhclyisésekböl áiló földszinti lakás azonnal kiadó.
Czi;n A kiadóhivatalban. liü-9

i\. íiftf .Nefelejts-utcza, ü utczai ?zoba, konyha, éléskanira i*ü>.
" I R Rfc. . j kiadó. Czim a kiadóhivatalban. ' 162.9

7 í i . hnm az istrán-uton, a liget közelében.egy udvari skis szoba
"IR ÍICÍ.) kiadó, rsakis intelligens, korán hazsjáró lakókra aspi-

rAInk. Cziffl a kiadóhivatalban. -ii.9
«t# \ror az István-uton egy I. emeleti lakás azonnal kiadó,

"IR R«i . j Qieiy áll 2 keríi szobából, konylis, kamra stb. Bővebb
••̂zime megtudható a kiadóiúvstalban. 372.0

7 l t l í3P a Csömöri uton 2 utezai-, elö-, fürdőszoba, konyha.
"IR R t l . j kanira síbbői álló lakás a E-ik emeleten azonnal

kiadó. ; 174.9
fi ilf \tDT a József-körűi kö^-etlen közelében, Pál-utcza, 2 udvari
O " | R R&l.i szoba, alkóv. konyháéi tartozékaiból álló lakás azon-
nal kiadó. <'.zím a kiaáóhiv. 1Q4.9

8 ll? ílOT " ,^ps2 inház kezeiében, Berzsenyi-utcza, egy lí-od
^ "IR »%!•} emeleti udvari lakás azom-ai kiadó. Czisi a kiadűhiva-

taiban. ' | 1QS.3

8 :U \tor a Baross-utezában 2. udyaxi szoba, konyha, éléskamra
"IR Rtíl*f kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 160.0

S" tű ].O |» a Teréz-köruton egy gyönyörü erkdiyss szoba kiadó.
^ m R t l . y Czim a kiadóhivatalban. 1*3.8

8 \]t l/Os" a z öU5i-uton idadö egy helyiség, hol most is egy nagy
"IR Rtíl •) fürgaliii;? üzlet van. Továbbá^ ott átadó egy szép bult-

(elszerelás, gyönyörü portáié sü>. Az Szíet férfiruha üzletnek kiválóan
álkaimas. Czim a kiadólűvataíban. 132.9

l KIADÓ SZOBÁK.
^ népszinházhoz S i S ^ í S S S J Ő S t í S
ndo.L gyanott esetleg jó magyar haakoszt is kapható. Levelek a kiadó-
hiííiíaíba síre'nsk ,Olcsó tzu^a . . . czimen. 0!.l0
H n í n r f t y A H ?7rtha *"aT i iiines és csendes (udvariS küiönbcjá-
IJUiOrOZQll SZOUd raltai deczembsr l-re kiadó. Levelek ké-
retnek ,Bu'.or<izQtc ?2oi)aa cz. 2. SS.IO
TfrtlÜMheíápa^ii bútorozott - ablakos utczai szoba a Terézkör-
J i U l D n u e i d i d l U u{O n djfzsiíiber l-n« kiadó.Léfszeszvilágitás os
fűtís, il'?. Ar hivoukint -tő frt. Levelek keretnek r Üri szoba . . . .
cihA «'J:ttt. 1Q0.1Q
Í B V i n f o l K f l P I K b a r á í i i á £ o s maiadnál .teljes eliáttást keres
t g j l l l i e i l l l fCI ld cfy idvatsteok as SHÖi-at közi-eüsai közeiaiTO. i
Szives ajánlaíaü .?rsm tiz»eti>5!- jelige aiaií sz ás Taegaevezésével
a kiödchíratíiíba kéretaak. 194.10 |

C « « b * J , „ U r , , 1 vagv anélkül, gyenn-íkíelen családnál & bel-
dZOOa ÖÖÍ0IT31 varosban azonnal kJ i ló . Levelek k-retnek
.Két ablakos utczai szobaczia alatt. 102.1 *

~~ LAKÁS KERESTETIK.
SatvanStczcr lakosú asS^^SST- 0 ^?^/^ .
rukház üzlethelyiségekkel eiadó. Közvetít J Í OIJ áztatnak. UÚIÜ a
kiadóban. ' --"•*-

SZOBA KERESTETIK.
Bútorozott hónapos szobát ! S ^ S ^ ' E :
tóval a József-körat és"a Jüzsef-utcra kozc.rcn ::r.\: 1-— is irt-írt.
Aja;il3.íoka.t a kiadóhivatal fagad el „Lakás- ezun a^att. c- \2

VÉTEL.
3KuiA 9AM(fAr<i kaiestetik megréíslie. Ajánlatok az ár meeeii-
ftOVlO ZVilgOía lésével »Zoagora, 10< jeliga alatt s la? kiaáó-
liivataiába kéretnek. ' —.1".
WSaekor fflllÁt kiesek inesvéíelre. Ajinlatokat a kiad.iiiva'.^
JliSSTgr CgllOT továbbit >Ce//«x jelige alatt. -i.1-.
tl^cvM^lf ú* még jó karban levö Yoai-irógepet keresek r-..-;-
tJAiinaMj VL'teire. Ajánlatok az ár megj ol Meszel >Ycsi< czinv-
e If.p kiadóhivatalába küldendők. -'••' '
Ji "TiiWtf m-imi invíVnn eddig megjoient köteteit CÍ-SJ i n a

j í /alias nagy lexiKon megveszem, A J I ^ .k ^--.i .
jeüi?«í "l-'.t e lap kiadójába keretnek. •ií.:-"
P*lmUi\i\m kerestetik megvételre. Ajánlatokat az ár mejjeióíisf-
WálnlyaluUl vei iPedálcs czimbalow . . . . sz. a. a kiid _•
hivatalba kérek. sC'.l ••
T. ti ni AH kerekoárt keresek megvételre io:-etD uicsó íren. .SJinii" -
j;UUtOp kat a'kiadóba ^Kerékpáros" czii.-.rc. l-í.:;-

? ít*\tein\fvrmv T számu, iiasznáit, de n:0g jó karban lc-vó, ::;«..-
CnZSZSKiCny vételre kerestetik. ^Ajur.íüi.k „Pénz-szekrény-

czim alatt az „Országos Hiríap* kiadóhivatiiába kéretnek. 5J6.Í3

HITEL-PÉNZ.
Törlesztéses kölcsön $!£?£g*&£'£p£Ltm&
helyre 6 éi 6VsP.'o-ra> Birtoknál csupán teic-kkonyv és kataszteri :•••
küldendő be. Eiólea nem fosadtatik"el. Bővebbet a kiadóban 142.1-;
7íre 1/flPöefofiíl/ ö'X>—1000 frttal egy minden t-i ren ncikiüóz-
J d l S KCrCSTSllK. heíet'en mü kiadhii'á^álioz. Czim a kiadóbiu.

185.14
* S n ) . . | n n . f iOű-tói 100Ö korona jutalmat adok annak, ki ntkeír
JUlaluUt l intell. S—lO.OOJ korona óvadékkal rendelkező fiai'.:
enibernek pénztárnoki Vü;ry más bizalmi viliit szerez. Lovek'<
,ÓvHdék IQ.Ot/ü korona' jeligével e laphoz kjretnek. 3.1*
VifkÁl/t tir^\f (ügyvedek, ködiivatalnoki.k. gazdászok stb.) föle-
y lUgUl Űl an bú-tokkal karöltve járó ü r l e ! ' k révén eisőranju

fővárosi czég által évi -2—300ű frtnyi meii-kjov^őelesira tehetnrk
szert. Levelek ,Series í jelige alatt a kiadóhivatalba. 9.H

~ KÖNYVEK.
PvitiínwronBtVlAl aRuma,. T45 prímái és banda képpel, Czinka
UZlgallTZenSSZeK Panna, Bikán, Eokar, Berkes, Paükiras,
ptácz Paii. Radics és györi Farkas családok adjniaszeru éietleirással
valamint az lS±S-49-iki tábori ezigányzenészek élemenyeivel. végül
Jószef főherczeg czigánylevdeit és rciatyiinkjit tarialTnazza. A
pompás diizjüüvei Erzsébet királyné, a Ws!°si h?rcze£C3 zbelg-i.
valairunt portugáliai királyné elfogadták. Pircs vászonba ko'.ot:
érdekfeszitő mü posta utján 2*íriért inegícsdelhciü a Czigányzeneszek
albuma szerkesztőségébea, IX., Soroksári-utczu dl. sza.iz> a/s-"

6401.-'

KÜLÖNFÉLE.
C"}««£7flf4 a fürdő-ukzától a lánczhidca át a íő-utezáig egy ará-y
&tV%5ik%>Í karkötő sryémant és sapbir kövekkel, lógó nrany sziv-
vd'és lóherével. A becs'ületos megtaláló Lér.iik azt 50 íil jutaic:;
mellett e lap kiadóhivatalába elhozni. 144.1'
?\V0^JI)W a ^a-P0^'^3- a z Andrássy-uttcl a külsö váczi-ut!,: e.y
Wlr«d&Cli sétabot. A rajta levö vékony ezüst karikára „F" i e : .
van vésve. Jliaíhogy egyáltalában nem tríc-ktrú^yrói, csak tt:5-í
ereklyéről v;m szó. annái is üikább megérdomli a. iáradságot, he;:/
nie^taiálöja a?: ,Országos Hiríap- kiadóhi. italibd hozza, niferí c:-
tisztesséjos jutalom vár reá. 64.ir
fivAStnel/teien vagyonos házaspár orok.be v&sz ejry 5—10 év ?
$Y2nTuKTei?n fiui. Lcvelsküt a Madóliivatal továbbit .Biz"-•
1000" szám alatt. 146.T
fijnvkéafelvéteíekef ^zk¥ö^ íeijesm dijtalanul, csupán ^
|>ti4JftSÍ|JjelVCItH:nt;i hozzávaló megtentcsevel. Levelik K-:.f-
nék c lap kiadóhivatalába „Aniateur ~ sz. a. H-'.'"
^/fftAAilAi/AÍ- kérések. Levelek íénvképpel e laD kia.dc-iiiv-ata!:.hi
jHPOeilgKgl küldendők „Modell' jelige alattt 150.-:*
fitMevinÜAMi a -MetroDole1* szálió környéken egy íeketa to:-
ClVeSZlgííSin tárczát. Voit benne hetven Si forint és egy K. A.-L .-
aláiiáisal ellátott levéik»?. A tárcza megtalálója niegíarüiaíja a h° -
•venöt forintot a tárczávai együtt; sőt azonfeiüi ötven forint juta-
lomban részesük mihelyt az emlitett levélkét nekem átadja. Cz>
raeni megtudható a hiadóhivatalban. . A2..\~
Ta1il1/#»9ti»l? A c!van nemes szivü uri uo, a ki 3 éves kis szó;.?
j4 la lAU£l igK"g babámat — a kitől körülményeiia miatt kény: -
len vagyok megválni — örökbe fojradná vagy fyermekeihez \kís.z -
társnak venné. Keg;"es váíaszí; sBoMogtaIan anyd5 czimen a kiid<>-
lüvatalba kerek. C6.17
^70R0HV nWBRV a c e ^ n t l V h á r o m leányát örökba adni óhajt; a
dZegeny OZVSgy aSSZOny lehetőleg qi? gyeffmektdsn ház.v=-
párnak, mely kellő biztositékot nyújthat az iránt, hogy a leányjs
jövőjéről gondoskodni fogr. Ajánlatok „Humanizaius* czimmel 0 la->
kiadóhivatalához küldendők. 5- .17
CtyAevAff a mult vasárnap délután 4—5 óra között a vámház-
bir idAt í l l köruton «gy kövér kis öl-eb. Az elveszett fekettfc; s
kutya ..Léda* névre hallgat s nyakán Térpiros szalagon joujquk ié^Lii
Becsöletes niegtalálója illő jutalomban részesül, e lapkiadóhivataíábir.
liicgtudható rulajdonosálól. 4a.IT
Í*«a1í fiatal OmhoroUüt 6rdekelnat tudni azt, hogy a PAr-si
ibSan pdiai emoereKei dr.Birton-féiein/aoaoOríon-
túl tnáv néliány napi használat után eímulriszija !nég a legrégibb <••!
legelhanyagoltabb bajokat is. Fölösleges tehát üajitai-oiaj avagy
cop&in-balzsamma] kísérletezni, melyek csak a gyomrot rontják, da
a bajt nera gyógyitják meg. Magyarországi főraktárVZoltán-féle gyógy-
szertár Bndapest, Sz4chcnvi-tév és Nagykorona-utcza sarka::.
l üveg ára 1 forint. ' (iM;
ttfatft I l 9 faiTV baj lesz nagy, ha nem használja, azonnal, miku!
# n r J U l l a I ^ J T ? c s a t egy kevés fagyviszketesseget érez, a Ra-
ditz-fclo fasyffiridot. Ezen ismert és évek óta bevált szer m i n d t i
fagyos testrészt legiüvidebb idő mulva gyógyit, friss bajt már 2 nap
lüülva. Egy üveg 1 korona. Fő- és szétkuld-si raktár : Baditz B ,
Apostol-;ryóg\-szerész, BuJ.ipest József-karnt 64. 110.17
fösriSnVák *""J *a'í^1 ícy£j) i3 laegfejeltetnek, József-körut 62. szám.

Tfflfoc Atláfácf aí^ eSY a föváros közepén lakó polgári család,
JCIjtd CliatOdl ugyanott ízletes és jó házi koszt kapnak.
Cam a kiadóhivatalban. 2!0.1í
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MINDENFÉLE.
A biczikli a minisztertanácsban. Ne tessék

mosolyogni. Rohamosan hódit ugyan a biczikli és
Hock János után most már Pulszky Ágost is
kerékpáron teszi meg a mindennapos sétáit, de azért
a magyar minisztertanácsnak még nem volt oka,
hogy a bicziklivel foglalkozzék. Ez a fontos kérdés
egyelőre csak Hollandia minisztertanácsának okozott
fejtörést. A dolog ugy esett, hogy a kis Vilma
királynő bécsi tartózkodása idején inkognito jelen
volt egy biczikli-ünnepségen s ez a fiatal sport
ugy megtetszett neki, hogy nyomban megrendelt
egy bicziklit. A legpompásabb gépet szállitották
utána s a kis királyné már egyenesen ráakart pat-
tanni, amikor egyszerre elébe állt az anyja : Emma
regenskirályné.

— Leányom, ez fontos dolog és előbb a
minisztertanácsot kell megkérdeznem, hogy szabad-e
bicziklire ülnöd.

Vilma királynő nem éppen a legkellemesebben
emlékezett meg a minisztertanácsról, de mivel csak
rövid halasztásról volt szó, megnyugodott. A minisz-
tertanács aztán .sürgösen összeült és komoly meg-
fontolás után elhatározta, hogy a fiatal királynőnek
nem engedi meg a bicziklizést. A határozatot maga
a miniszterelnök vitte meg Vilma királynőnek, aki
a legnagyobb idegesség hangján fakadt ki, felsorol-
ván a föld leghatalmasabb 'asszonyait, akik meg-
annyian zavartalanul hódolhatnak a kerékpározás
sportjának.

De a miniszterelnök hajthatatlan maradt,'
— Felség, a föld leghatalmasabb asszonyai

kétségtelenül lülhetnek a bicziklire, de nekünk
sokkal jobban érdekünkben fekszik a királynő testi
épsége, semhogy csak annyi veszedelemnek is
kitehetnők, amennyi a bicziklin fenyegeti.

Vilma királynő napokig duzzogott s csak
akkor nyerte vissza a jókedvét, mikor Albany
herczegné gyönyörü ponny-négyessel ajándékozta meg.

Utazás motorkocsival. A biczikli mellett las-
sankint divatba jön a benzolinnal hajtott motorkocsi
is. Különösen Angliában már ma is nagy népszerű-
ségnek örvend ez az alkalmatosság s ott már a
sportkrónika érdekes rekordokról is be tud számolni.
Legutóbb Coventry Sturmey Henry 1496 kilomé-
ternyi utat tett meg ilyen négy lóerejü motorkocsin,
mely fűtőanyagostul együtt összesen százharmincz
kilogramm podgyászszal volt. terhelve. Skóczia leg-
északibb csucsáról Dél-Anglia nyugoti széléig, he-
gyes-völgyes uton hét nap alatt tette meg az egész
utat s óránkint átlag tiz angol mértföldet tudott ha-
ladni. Az uton a vállalkozó sportféríiut inasa kísérte.
A krónika szerint ez a legnagyobb rekord, amelyet
eddig Angliában motorkocsival elértek.

Budai levegő — Pesten. Mi boldog pestiek !
Eddig csak vizet kaptunk (már a mikor kaptunk)
Káposztásmegyerről, de nemsokára már levegőt is
hozathatunk a budai hegyekből. Kugler Miklós, a
magyar királyi államvasutak egyik felügyelője ugyanis
olyan hűtőkészüléket talált fel, a melynek segitsé-
gével a vasuti kocsikat a legrekkenőbb hőségben is
friss levegővel lehet ellátni, a nélleül, hogy — mint
az eddig szokásos szelelőknél ;— egyuttal a füst és
gőz is beszivódnék a kupéba. Kugler találmánya
egyszerü csővezeték s nemcsak vasuti kocsiban al-
kalmazható, hanem szobákban és egész házakban
is, a melyekbe nyaranta egyszerüen a budai he-
gyekből vezeti a friss levegőt. A már kipróbált ta-.
lálmány, a melyre Kugler már Európa összes álla-
maiban szabadalmat nyert, valószinüleg nemsokára
használatba kerül a magyar államvasutak vonalain
s ha lesznek vállalkozó háziurak, akkor hovatovább
ilyen lakáshirdetésekkel is fogunk találkozni: „A
József-köruton több lakás kiadó, melyeket télen gőz
fiit, nyáron pedig a Kugler-féle készülék friss budai
levegővel lát el."

Énekes madarak Kinában. A fölkeld nap bi-
rodalmában ugyan csak messze vannak a czivilizá-
cziótól. Nincsenek ott operaházak, dalcsarnokok,
ugynevezett éjjeli mulatók, ahol az ember halló ér-
zéke megtalálja a maga gyönyörüségét. Ezen a
hiányon ugy segítenek az élelmes kínaiak, hogy
madarakat tanitanak meg az éneklésre. Ezek a kis
chansonettek nem isznak pezsgőt, gyémánt fülbe-
valót se viselnek, szerelmi drámáknak se vollak még
okozói, mégis a legnagyobb gyönyörüséget szerzik a
hallgatóknak. A legdivatosabb dívák mostanában a
kanári madarak.. akik csak valami ötven éve teleped-

tek meg a birodalomban és máris meghódították az
egész országot. De azért a bennszülött madarak
is még mindig nagy kedveltségnek örvendenek. A
pacsirta, fekete és sárga rigó, fülemile, még mindig
nagy bccsülésben áll. Aki ismeri a kinaiak ügyességét
és kitartó türelmét, hogy a kertészetet milyen nagy
tökéletességre fejlesztették, hogy egy négyszögölnyi
területen olyan kertet tudnak előállítani, amelyen
miniatűr fák, cserjék, virágágyak vannak, az el tudja
gondolni, hogy ilyen kitartással milyen művészetre
tudták tanítani az apró szárnyasokat. Van olyan
madárka, amelyik különböző állat hangját tudja
utánozni. A papagáj ama tulajdonságánál fogva,
hogy az emberi hangot is eltalálja, régi kedvencz
madara a kínainak. Primitívebb mulatság, mint egy
jól szervezett dalszínház, de mindenesetre sokkal
olcsóbb is

A legujabb automata. A nálunk is ismeretes
gyufa-automaták kissé jellemtelenek és többszörös
csalásaikkal veszélyeztetik a jóravaló automaták
hitelét. Az amerikai automaták azonban a legjobb
hírnévnek örvendenek s az automata-ipar ugy föl-
lendült, hogy nemsokára talán nem iá adoma, de
valóság; lesz az a gép, amelybe felül eleven ökröt
dobnak be s alul a kész csizma potyog ki. Még
ugyan Amerika sem tart itt, de a mult héten New-
Yorkban már olyan levélszekrényeket hoztak forga-
lomba, melyek a bedobott ajánlott levelet önmükö-
dőleg bejegyzik, számozzák s egyben a feladónak a
postaigazgató aláirásával ellátott reczepiszt is ki-
dobják. Egyelöre három ilyen szekrényt helyeztek
cl s mind a hármat jellemes automatának mond-
ják, aki a klienseket kifogástalanul szolgálja ki.
Az elmés készüléket valami portugál gróf eszelte ki.

A föld népessége. Hubner földrajzi statisztikai
táblázata szerint 1897-ben a föld összes lakossága
1535 millió volt. Ennek majdnem negyedrésze 3786
millió Európára esik. Európa lakossága közül 28
százalék jut Oroszországra, Németországra és Ausz-
tria-Magyarországra együtt 26 százalék. Különösen
érdekes az idén. február 9-én megtartott orosz nép-
számlálás, mely 12 év alatt 20 százaléknyi szaporo-
dását mutatja a népesedésnek. Azt a feltünő tényt
is mutatja, hogy az ázsiai és déli tartományokban,
valamint Lengyelországban a férfiak, az északi és
nyugoti tartományokban a nök vannak többségben.
Az emberek száma hát szépen növekszik, de szapo-
rodnak-e a fókák is'?

Madame Deficzit!
— Ujabb adatok Marie-Antoinette-ről. —

Épen most száz esztendeje, hogy Marie-Anto-
iniette a guillotin alatt elvérzett.. Száz és száz his-
tóriai munka próbálta megörökiteni az ő szomoru
történetét, de hát az idö kiszívja a multak képének
szinét és igy nem csoda, hogy talán minden iró,
maga Carlyle és Michelet is más és más árnyalat-
ban tárja elénk az érdekes epizódot. Egyes részle-
teket elhallgattatott a tapintat, másokat elsikkasztott
a czélzatosság.

De mintha most már tisztább, megbízhatóbb
képet kapnánk Marie-Antionette-ről. M. G. Lenotre
egykoru okmányokat ismertet, melyek nem egy
kiválóan érdekes részletet tartalmaznak. Kivált a
szerencsétlen királynő lánykoráról közöl olyan ada-
tokat, amelyekből kiviláglik, hogy a kezdet már
előkészitette a véget s hogy a legártatlanabb gyer-
mekség cs legragyogóbb fiatalkor terelte a Maríe-
Antoinette sorsát lassan-lassan arra az utra, mely-
nek végén a vérpad várt reá.

Anyjának, Mária-Teréziának sokkal több gondja
volt, hogysem gyermekeit — Marie-Antoinette köz-
tük a kilenczedik volt — tenyerén hordozhatta
volna. Azok pedig, kiknek gondjaira vollak bizva,
még a gouvennante-okat sem válogatták meg jol.

A kis föherczegnö ugy nőtt fel mint va-
lami mesebeli királykisasszony. Alig tanították va-
lami komoly dologra, egész idejét a gyermekkor ezer
meg ezer örömének szentelte. XIV. Lajos trónjára
illett volna, hol nem lett volna más hivatása, mint
mulatni és. szerepelni. De ö XVI. Lajos mellé jutott,
akinek pedig támaszra cs vezetőre lett volna szük-
sége. Fejével fizette meg nevelőinek mulasztását!

Tizennégy' éves volt, mikor a nyulánk, nevelő
szemü, viruló lányka Párisba került. Kortársai ugy
irják le. hogy csupa kellem, csupa könnyedség volt,
Állitólag a íegparányibb zaj nélkül lépkedett — az
irása azonban minden tökéletességet nélkülözött s a
legelemibb ismereteknek is hijjával volt. Rossz neve-
lése következtében csufondáros, de jószivü, vidám,
meggondolatlan, pajkos, könnyen barátkozó lévén,
mindenkit meghódított cs mindenkinek beczézgelett
bábuja lett volna . . . ha véletlenül polgárleánynak
születik.

De ő a dauphin felesége volt. XV. Lajos leá-
nyainak társaságára utalva, csakhamar otthonossá
vált a pletykázásban. Du Harry asszonynyal is gyak-
ran érintkezett és eltanult sok mindenfélét, ami csak
ellentmondásokba juttatta gyermekes kedélyvilágát.
Sógornői, mint aféle savanyú vénleányok, nemsokára

nyelvükre vették. Elkeresztelték a német-nek és min-
denféle históriát eszeltek ki a rovására.

Valóban gyönyörü előkészületek a nehéz é3
veszélyes uralkodásra! Pedig tizennyolczadik éve
már Francziaország trónján találta, a maga éretlen-
ségében, tökéletlenségében. Most is csak amolyan
nagy bébé volt. Mesterré lett a fecsegésben, komoly
dolgon sohsem jártatta eszét, pazarolt jóhiszemüleg
— s most már Madame Deficzit lett a gúnyneve.
Persze ezt hamar felkapták és szájról-szájra jutott.
A jó sógornőket boszantotta a kis királyné bájos
egyénisége, mindenféle gunyverset sugalmaztak, ami
pár nap mulva már közszájon forgott.

A kis királyné pedig ugy élt, ahogy bolondos
fejecskéjének tetszett. XVI. Lajos semmiben sem
gátolta, bánta is ö, bármi esztelenségét követ el,
csak hagyja öt békén és engedje meg, hogy korán
lefeküdhessék aludni.

Hihetetlen gyorsan terjedt népszerűtlensége.
Megesett, hogy kifütyülték az operába léptekor.
Odáig jutott végre, hogy 1787-ben tudomására jut-
tatta a párisi rendőrfőnök, hogy jó lesz nem igen mu-
tatkoznia, nyilvánosan, különben semmiért sem áll-
hat jót. És pár évvel később a Trianon hatalmas
úrnőjéből a Temple szomoru lakója vált!

Gyalázta a söpredék. Annyira veszedelembea
volt már, hogy saját palotájában sem érezhette ma-
gát biztosan. Majd megfulladt a sok ármány és fon-
dorkodás között. Nem volt, aki védelmezze, nehány
elszigetelt, erőtlen barátján kivül.

Minderről Mercy levelei tesznek tanuságot.
Szegény királyné ! Eltévedt kis madáx! Hova

jutottál!

A jól ismert események egymást érték. Ami
eközben érte Marie-Antoinette-et, az csak a már
megvetett alap természetszerű következményének
számába jöhet.

A király-pör lejártával XVI. Lajos egyik vé-
dője, de Séze, kinyomatta beszédét, melyből egy
példány valahogy eljutott a királynéhoz. A füzet
első lapjára ezt a megjegyzést irta: „Oportet unum
mori pro populo."

Azt hitte a szerencsétlen, hogy csak „egy!"
Ez a füzet mai nap is megvan. A Saint-Ger-

main-en-Laye könyvtárban őrzik.
Aztán egyedül maradt Franciaország trónján

Marie-Antoinette.

1793. október 12. Esti tízre jár az idő. Az
utczákon tolong a nép. Marie-Antoinette-et a biró-
ság elé állitják. Alig pár szál gyertya világitja meg
a termet. Zudulnak feléje a vádak, kérdések. Har-
madnap, 14-én reggeli kilencz órakor került a sor a
perbeszédekre. Antoine Quentin Fouquíer-Tinville
elnevezi mindennek: Messalina, . . . Frede-
gunda . . . Medici Katalin ! . . .

A királyné mindvégig megőrizte nyugalmát.
Csak — amint az akkori Moniteur irta — ujjai
babráltak a karszék támláján, mint egy zongorán.
Sohasem szaporított szót, annyit mondott, a meny-
nyit épen kellett. Do mikor az a gyalázatos vád
került szőnyegre, hogy erkölcstelenségre oktatta a
trónörököst, kitört belőle az anya és ekkor mon-
dotta a hires szavakat:

— Hivatkozom az összes ittlévő anyákra!..
. . . Október 16-án, reggeli fél órakor mond-

ták ki az itéletet. Nyugodtan hallgatta. Csak a vége
felé látszott meg rajta a belsejét gyötrő lelki harcz.
Mikor elhangzott a szörnyü itélet, első pillanatra
ugy tetszett, mintha megsemmisitette volna a meg-
lepetés. De nyomban összeszedte magát. Némán lé-
pett le az emelvényről. Mintha se látott, se hallott
volna, ugy ment át a termen. A korláthoz, a szo-
rongó néptömeg elö érve, méltóságteljesen emelte
fel fejét.

Visszatérve a Conciergerie-be, a halálra ítél-
lek czellájába, kevés pulykasültet evett. Aztán rend-
beszedte öltözékét . . . és várt. Még távol volt a
pirkadás. . . . Tiz és tizenegy óra közt belépett
Samson, a hóhér. Feléje közeledett, hogy össze-
kösse kezeit. '.

— Óh Istenem ! . . . fakadt ki.
Tizenegy után nyilt meg a Conciergerie ka-

puja, és kilépett a királyné, nyomában a hóhér, a
Marie-Antoinette csuklóit szorító zsineg végét tartva.
Felültették a szekérre, a lónak háttal fordítva.
Szemtanuk leirása szerint fehér alsó, fekete felső
szoknyát és fehér hálóujjas-félét viselt. Lenyirt
haját kis fekete kalap födte. Sápadt volt, szemeit
vér futotta el. Állami lelkész ült oldalán, akire
azonban ügyet sem vetett.

Az orditások a St.-Honoré utczánál kezdődtek
meg, de hidegen hagyták Marie-Antoinette-t. A Tui-
leries elé érve, egy kis megindulás vett eröt rajta.
Mikor a guillotine elé ért a szekér, könnyedén szállt
le róla és daczosan adta át magát a hóhérnak.

Ugy látszik, hogy remélt az utolsó szem-
pillantásig !

. . . Pedig lehullt feje a durva kosárba. Vége
volt szegény Marie-Antoinette életének. A szegény
Marie-Antoinette-nek, aki ugy kezdte életét, mint
a mesebeli királykisasszony, és ugy végezte, mint
Madame Deficzit . . .
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A békét megkötötték. A világ, a melylyel
a korzikai egy fél emberöltőn keresztül lap-
dázni merészkedett, ismét magához tért.

Megtépázva, lerongyolva, ezer sebből vé-
rezve, csatamezökkel, mint fekélyekkel behintve,
félig temető, félig romhalmaz, — igy tért ma-
gához a világ.

De az emberek, a csak imént felszaba-
dult emberek nem is sejtették a maguk nyo-
moniságát. — A földet ugyan, melyből kenye-
rők termett, vér trágyázta — sebaj! — annál
dúsabb lesz ezentul a termés; golyó és szu-
rony megritkitotta ugyan - az embersorokat,
mitse tesz! — a megmaradottak legalább ki-
feszithetik a könyöküket. — Hál' Isten, leg-
alább megint mozogni lehetett a megritkult
.imbergomolyagban.

Egyetlen diadalkiáltás tört az égnek Gib-
raltár szikláitól fel az északi sarkig. — Minden
harangkötélen egy ficzánkoló kölyök lógott,
minden oltár mellől, minden kamrácskábóí
hálaima szállt az égnek. A gyászolók
elbújtak, panaszukat elfojtotta a diadalmámor,
könyeiket felszívta a föld, ugyanazzal a közöny-
nyel, amelylyel az elesettek vércseppeit ma-
gába szedte.

Virágos májusban irták alá Párisban a
békepontokat. A vértócsákban liliomok
nyíltak, és a lomtárból előczipelték a vérben
ázott liliomos zászlókat. — A Bourbonok elő-
bujtak Oduikból, ahova Robespierre borotvája
kergette öket, kidörzsölték álmos szemöket, s
vigan uralkodni kezdtek. Nem felejtettek el
sernmit, s nem is tanultak, csak egy szép uj
magánhangzót Talleyrand en-tout-cas abc-és
könyvéből! Igy szólt: Legitimitás.

A többieknek sokkal több dolguk volt ön-
magukkal, sokkal sietősebb volt nekik a diadal-
koszoruk fonása, az üdvözlő kelyhek töltése,
semhogy ilyen badarságokkal törödhettek volna.

A várakozás lázától pirosan nyugatra bá-
mult, minden szem, ahonnan jönniök kellett: a
hősöknek, a babérkoszorusoknak, akik a szent
göröngyért, feleségért és gyermekért, jogért és
hazáért .testöket és életöket vitték a korzikai
démon halálszóró fegyverei elé. — A legutolsó
odújáig hajszolták és kergették, amig meg-
kötözve hevert a lábuk elött.

Épen lombot hajtottak a német tölgyek,
várva, hogy kaczagó emberek megtépázzák,
mikor a, hazatérők diadalutja megkezdődött.

Legelöl, — dalos, összevissza Csapatok-
ban, — a haza büszkesége, virága, a gazdagok
fiai, akik a maguk lován, a maguk fegyverével,
mint önkéntes vadászok mentek a szent
csatába. Hazatérö utjok hosszu sora volt zajos
ünnepeknek. A hova jöttek, rózsákra léptek;
a legszebb hajadonok szereimökre vágytak, a
legnemesebb borok a torkukba kívánkoztak.

Utánok a kozákok áradata, özönlötte a
német mezőket. Egy esztendeje, mikor furiák-
ként vágtattak a félig halálra hajszolt nagy
hadsereg mögölt, akkor Németország ujjongva
üdvözölte bennök a szabaditókat. A községek
ünnepi diszmenetben vonultak ki a tiszteletökre,
himnuszokban zengték a dicsőségöket, s a kék-
szemü germán érzékenység tuláradt a mosdat-
lan tatárpofák kedvéért.

Most is kötelességszerüen üdvözölték öket,
de a németek vágyakozása elnézett fölöttük,
mintha csak az árnyéka lennének az utánok
jövőknek.

S végre jöttek ök is, — a nép fiai, akik
nem áldozhattak egyebet a hazának, csak a
meztelen életöket. Hangos rivalgás járt! előttük,
mint a repedt trombiták hangja, — lomha por-
felhők huzódtak utánok.

Nem pompában és díszben, ahogy az
otthonmaradottak képzelete kiföstötte : dicsfény-
nyel a hatalmas fej fölött, a szálló köpeny,
mint valami tóga a büszke férfitest körül, nem
igy jöttek. — mélán, fejet lógatva, mint agyon-
hajszolt gebék, piszkosán és rongyosan, tele
férgekkel, haj cs szakái portól és izzadságtól
összecsapva, igy jöttek haza. — Itt egy, aki
halovány és sovány, mint a sorvadásos, s csak
nagy kínnal huzza egyik lábát a másik után;

amott egy másik, aki állatiasan, vágygyal tele
néz körül, homályos szemében még a tüz és
vér visszfényével, keze görcsösen ökölbe szo-
ritva, mintha még mindig gyilkolni szeretne.

De azért kedvesen látták mindannyit. S a
véres bosszumunka mégse vadított el annyira
senkit, nem keményítette ugy meg a sziveket,
hogy köny és csók ne legyen nekik gyönyörü-
ség és a tisztább, nemesebb idők sejtése ne
ébredjen a lelkekben.

Persze egyszerre, egy csapásra, a föléb-
resztett vad szenvedélyek nem tértek nyugo-
vóra. Idő kell a kéznél:, amely eddig karddal
sujtott, hogy megint az eke szarvához vagy a
röfhöz szokjék; s nem mindenkinek olyan a
természete, hogy a táborozás vad féktelenségét
a jámbor tűzhely körül elfeledje.

Mint minden békekötés után, anno 1814-
ben is vad idök járták Németországban. Az
esztendő, amelynek neve hozzánk, az ujabb
nemzedék fiaihoz csak mint dicshimnuszok,
orgonazengés és harangzugás akkordja hallszik
át, több erőszakot, bünt és gazságot látott,
mint akármely másik elötte vagy utána. Külö-
nösen vadul dühöngött a szabadjára eresztett
emberi bestia azokon a vidékeken, ahol a há-
boruban a francziák gyilkoló kedve legnagyobb
volt. s még vadabbul ott, ahol a csatamezök
vérszaga. a leperzselt házak üszke az otthon
maradottak lelkét is megmérgezte, vagy ahol
büntetlenül elkövetett titkos árulás és álnok
gyávaság mig mindig boszuért kiáltott. Szinte
ugy tetszett, hogy a felriasztott hazaszeretet
még nem érte be az imént kifolyt vértenger-
rel, hogy lemossa vele az elmult évtizedek
gyalázatát. Hisz nem sejthették, hogy a korzikai
saskeselyü. szigetkalitkájában ülve már élesíti
vascsőrét, hogy kitörje a rácsait és még sok
érből ömlik ki a piros vér, mig teljes lesz a
csönd és nyugalom.

II.
Ennek a különös esztendőnek augusztusá-

ban, a hónap vége felé egy nagy paraszttanya
nyári szobájában több fiatal legény ülte körül
a tölgyfaasztalt, amely egész hosszában tele
volt.rakva agyag sörkancsókkal, meg hosszu-
nyakú pálinkás üvegekkel.. A -dohányfüst, amely
a pipák kupakja alól kiáradt, kékes-szürke fel-
hőkbe burkolta a pálinkától és lelkesedéstől
kigyult arczokat.

Csak az imént visszatért hazavédelmez ök
voltak, akik harczias emlékekben gyönyör-
ködlek.

Valamennyin rajta volt a családi hason-
latosságnak az a félreösmerhetétlen vonása,
melyet egyforma, életmód egyforma erkölcsök,
egyforma gondolkodás még vad idegenekre is
rányom. A háboru telt becsületes arczukat el-
vadította és sebhelyekkel és forradásokkal ba-
rázdálta, be. Kettőnek vagy háromnak még fel
volt kötve a karja s alig egy-kettö szánta rá
magát arra a nehéz elhatározásra, hogy a fe-
ketezsinóros vadász-zubbonyt levesse.

Szabad parasztok voltak Heide falvából,
szanaszét lakók, de szomszédos barátságban.
Egyik-másik még apai fenyíték alatt állott, de
a legtöbbje már ura volt a maga portájának.
Sohase voltak jobbágyok, s a nagy fölfordulá-
sok, melyeket Stein törvényei a parasztságra
hoztak, őket nem érintették, s amikor tavaly
tavaszkor a király szava hadba hivta a népe-
ket, büszkén, mint. az uri fajták, a maguk
lován, a maguk fegyverével vonultak be az
önkéntes vadászok közé, ha az utolsó vetőmag
ment is érte vásárra.

Csak egy volt köztük, aki szembeötlően
más fajtáju volt, az, aki a ház egyetlen karos-
székén ült, egy piszkos-barna, sokszorosan
fölhasitott párnás székben, s aki előtt az egyetlen
üveg vörösbor állott az asztalon.

Halovány, szinte sárgás arcza volt, lágy,
szép vonásokkal; barna, komor két szeme és
hosszu, fekete pillái, amelyek, ha lesütötte a
szemét, hosszu árnyékot vetettek a keskeny
ábrázatra. Noha a legfiatalabbnak látszott vala-
mennyi közt, — alig lehetett tul a huszonket-
tedik éven, — ugy tetszett, mintha, már leszá-
molt volna az élet gyönyöreivel. Makacs el-
szántság látszott ráncztalan homlokán, s kékes
szemegödrében valami régi nagy bánat ült.

Szürke, a vállon kissé szük kabát volt
rajta s alatta kékkoczkás gyapjuing, széthul-
lott ránczokkal és egy sor gyöngyházgombbal.

Az egyetlen katonás dolog a keresztes tábori
sapka volt rajta, melyet hátra tolt a nya-
kára, nyilván, mert a kemény ernyő nyomta
alig beheggedt sebét, mely mint egy izzó sáv
bujt ki a sötét fürtök közül s huzódott végig
a magas homlokon.

Rajta csüggött minden szem. Minden szót
az ö ajkáról lestek.

Mellette egy fiatal, erőteljes legény ült.
alig pár esztendővel idősebb nála, aki féltő
gonddal figyelt rá folyton, — kétségen ki-
vül a huz gazdája. Fehér flastrom volt a jobb
halántékán. Vidáman és bátran kandikált ki a
piros, kerek ábrázat a szőke hajsátorból, a
mely kusza fürtökben fogta körül a nyakat is.

— De te nem is iszol, hadnagy uram, —
biztatta a szomszédját, közelébb tolván az
üveget. — Még nem szoktál rá a sörünkre, a
pálinkánkra meg még kevésbbé, — de azért
ne röstelkedjél csak idd ezt a vörös jószágot,
— miattam akár elvihetné a kánya. — Gaz-
dagok nem vagyunk épen, — hisz tudod, —
de azért akad még annyi, hogy ha nálunk ma-
radsz, holtod napjáig "mindig kerül egy-egy
üvegecske. Ugy-e legények?

Hangos helyeslésbe törtek ki a többiek,
s- mohón siettek, hogy kancsóikat meg pálinkás
butykosaikat hozzáüssék csorba boros poha-
rához. Hálás öröm kifejezése villant meg a ha-
lovány komor arczon.

— Tudtam, nagyon tudtam, — mondta.
— hogy otthont találok nálatok, — nem is
tértem volna be máskép.

— No ezt czifrán adod, szólt a gazda,
— hát azért fogadtunk vérszövetséget az elsö
csata elött, — akkor a templomban, — abban
az átkozott fészekben, amelynek a neve sohse
jut az eszembe ?

— Dannigkov az a fészek, felelte a fiatal
idegen, akit hadnagy urnak szolitgattak.

•— Ugy-e jói tudod még, mondta a gazda.
— s még is lelked lett volna rá, .hogy
elsurranj itt mellettünk? — Hát azért válasz-
tottunk hadnagyunknak, s azért vágtattunk
mindig a nyomodban, a legsűrűbbe bele? —
Vér és halál, az ilyesmi összeforraszt Baum-
gart, s azért ne törődj az ördöggel se, hanem
maradj itt nálunk.

— Ne beszélj bolondokat öregem, felelt.
a hadnagy, s' elgondolkodva fujta a füstöt
biborpiros bora felé.

De amaz csak nem hallgatott el.
— Biztos lehetsz benne, folytatta. —

hogy nem zaklatunk soha kiváncsi kérdésekkel.
Megszoktuk már régen, hogy te egy nagy darab
titok vagy nekünk. Mikor mi többiek ott hever-
tünk a tábori tüzek körül, mikor otthonról, a
házunk tájáról, apáról és anyáról, ivásokról
meg szerelmeskedésekről meséltünk, te mindig
összeharaptad a szájad szélit, szakasztott ugy,
ahogy most teszed. S aztán ha valaki rászánta
magát s megkérdezte tőled, honnan kerültél
hozzánk, hol jártál eddig, fölkeltél s odébb
álltái. Igy aztán leszoktunk a kiváncsiskodásról,
s azt gondoltuk: Lehetett valami nagy baja
neki, ami alaposan elkeseritette az éle-
tét Hát elvégre is mi közünk hozzá'?
Jó pajtás voltál, arra hitet teszünk — de
még több is, a legderekabb, a legbátrabb, a . ,
elég az hozzá, ha azt mondod egyikünknek:
eredj, vágd le a jobb kezedet értem, — iste-
nemre, zugolódás nélkül megtette volt. — Hát
igaz-e fiuk?

Megint általános tetszés kisérte szavait.
— Hagyjátok rám, szólt közbe a fiatal

hadnagy, eltolva az ujjongókat, — hisz a föld
alá sülyesztetek a sok dicsérettel.

— Hátra van még a fekete leves ! foly-
tatta a házigazda, — Elégedetlenek is voltunk
veled eleget. Talán emlékszel még, hogyan
esett ? A fegyverszünet alatt volt, kevéssel
utóbb, hogy a bolondos Platen litvánjaival meg
a Bülow seregével egyesültünk. Akkor össze-
hívtál bennünket egy este, s igy szóltál: .,Fiuk,
az Isten áldjon meg, elhagylak benneteket —
— ne kérdezzétek, miért? — De higyjetek el.
nem tehetek róla, — a népfölkeléshez. tisztek
kellenek. Nem nagy becsület az önkéntes va-
dászoktól a népfelkeléshez jutni, de én átme-
gyek." — Nem igy történt, Baumgart?

A hadnagy a fejével bólintott, mialatt ke-
serü vonás huzódott az ajkai köré.

(Folytatása köveitkezik)
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Szinházi müsorok.

í Vasárnap d-u.

! Este

Nemzeti Szinház

A bilincs
A hol

unatkoznak

Vár Szinház H. kir. Operaiáz Vis Sziahíz ! Hép Szinház

A zsidónő Trilby Nebántsvirás

Az oroszlán-
Coohsset ur ; vadász

Kagyar Szinház ' Kisfaluűj Szinház

A peleskei
nótárius

Képvist l ••

Belégzési Intézet
ujonnan átalakitva és nagyobbitva, (72)

Dr.ZIFFER E., gleichenbergi fürdőorvos vezetése alatt
0SS5T József-körut 10. szám. T^Q

fzívis szétporlasztással külön fülkékben. Fenyőfü-belégzcs é3 pneu-
matikus korák- Mell, gége, garat, orrbeteqeknek. Nyitva egé52 nap.

L"» Punjarban az öt folyam

A Himalaya lejtöin
Árak angol ljntonkiní forintokban;

Csomagokban 1> és Vi f?nt 1 font
Elowerv Pekoe Goldui Tip 6.— ő.6O
Fiuest "Orange Pekos . . . 6.— 4.60
kucoe fc'juchoi.g 4.— 3.2O
PH=oihüld Mixture . . . . 3.— 2.60

aratott Kangra-Valky-tea-jajek M f S !
Eredet? csomagokban közvetlen behozatal.

Csak viszontelárusitók kaphatják
az iniporteuröknél;

Budapest, VII., István-ut 26. sz.

Bombayban

10 iont
5.20
4.2O

2.20 Fióktelepek: Calcutta, Delhi Sirnla, London és Nê v-York.

MAGYAR IPAR
PFÁHN KÁROLY ÉS TÁRSAI

tükör-, kép-, disz-kereí,
aranyozott áruk és aranylécz gyára.

(12) c s . é s kir. udvari

hangszergyáros, zeneműkiadó,
a pedálczimbalom

és az ujonnan javított tárogató feltalálója.

guDapest, JHagyar-uiesa 11. sz.
A Magyar kir. Opera, Nemzeti Szinház, Nép-
szinház, Vigszinház, MagyarSzinház szállítója.

Alapittatott 1864-ben.

KÖZPONTI SZÉKHELY:

A készpénzben befizetett részvénytöke o. é. . 4 . 0 0 0 , 0 0 0 korona.
A nvereség- és díjtartalékok az évi bevételek-

kel együtt több mint 25.000gQ00 koronás*a.
rugnak.

Harminczhárom évi fenállása óta kártérítések fejében fizetett az
intézet *
az elérni kárbiztositási osztályaiban . . . . . . . . 132.075,064 koronát
az életbiztositási osztályban 11.^90,418 „
a balesetbiztosítási osztályban 560,422

össszesen 14o.£|25J904 koronát

As intézet igen inérsókelt dij mellett biztosit: tüz-, Jég és szállítmány károk
ellen, tükSrűvsgekben eshető töréskárok ellen,

az ember életére
mindeu "ouJolható módozat szerint és as emberi testet érhető balssetek elten és pedig
egyes személyeket, valamint vállalatoknál alkalmazottakat tömegeseit es vegro különösen
utazási balesetek ellen is.

Különös kedvezmények, melyeket az intézet az életbiztosításnál nyujt:
a) Hadbistositüst dijpótlék nélkül 20,000 korona határáig, a biztositott toké feléről

ía közös hadsereg és honvédség): 80,000'korona erejéig a népfelkelők védkötelczetteire nézve.)
(Hivatásszerű katonáknak mérsékelt dijpótlék mellett.)

b) \ föltételek értelmében, a biztositás érvényének megtámadJiatlansága meg az
esetben is, ha a biztositott párbaj vagy öngyilkosság folytan halt volna el, vagy ha utólag
kitűnnék, hogy a biztositott a biztositás alapjául szolgáló ajánlatban lényeges körülményre
nézve tévedett.

c) yucreségben való részesülés. . . . . . , , ,
d) Mar hatályon kivül levö kötvényeknek ujboü érvényre hozatala.
ej Tőkebiztositás, a biztositott összegűek esetleges vagy feltétlenül kétszer történendő

ize " j ^ J ^ ^ s z o l ó tökebiztúsitás. elérés esetében, illetőleg a díjfizetési tartam Iefor-
cása után a biztositott összeg felének előre való kifizetése és a töke másik felere
minden további díjfizetés alól valo felmentéit mellett.

a) KOtvénykölcsönök adása és kötvények visszavásárlása, azoknak legmagasabb,
azaz mathematikai értúkük s/a, illütve ;Vi részéig, továbbá a behzetett dijak tokésiH-sc teljes
mathematikai értékben.

Az intézet igazgatósága:
Szentmártoni Radó Kálmán elnök, Szász Domokos alelnök, Báró
Vav Dénes, Bérczi Mór, Gserkuti Engel Miksa, Gattentag Gusztav,
Hans J. Hoffmann Sámuel, lovas Lederer Sándor, Strasser Alfred,

Schön Vilmos igazgatósági tagok.
Schön Tilmoa, vezérigazgató. Beich Mór és Schön Leo P., igazgatók.

louszig Hugo, vezértitkár. Temesváry Imre, czegjegyzo.
Az intézetnek van az Osztrák-Magyar birodalomban 10 vezér-, 60 fó~

és mintegy 8000 kerületi ügynöksége, melyek bármiféle felvilágositással
a legkészségesebben szolgálnak.

A Dr. BUOAI-íéis
ola pastilla,

egy bizton ható háziszer.
migrain, idegességnél. Idegerönitö. A szervere

'5 energiára, nagyobb munka, elvíselé..^rt k'.pcü'.i.
1 doboz ára 1 forint.

Kapliaiő Budapesten a Városi gyógyszertárban,
Városház-tér.

az 1898. évi .,Adéügyi Zsebnaptár" (máSOíiik
szerkeszti: Hoffmann Minay Miksa az „Adóügyi Szaklap szerkesztője.

terjedeler
meg, az i
ismerteti és magyarázatokkal látja el, amiért is ezen csinos zsebkönyv v&lóságcs
kincses tárái képezendi minden pénzügyi és közigazgatási tisztviselőnek, közje-ty-
zönek, ügyvédnek és minden adófizetőnek. Bolti ára, 1 frt 50 kr.
Kapható: Az „Adóügyi Szaklap" kiadóhivs.taláhan.'&vLÜ.ajpsst, &núx$.BSj~-üxQ*

U g y a n o t t rendelhető meg:
1. Az ...Illeték Egyenérték Ismertetése" javadalmak, alapítványok^ egyházi

os világi községek, egyesületek stb. részére. Népies kiadás. Irta: Móka József' m.
kir. pénzügyigazgató helyettes. Bolti ára 30 krajczár.

íí. Az uj miibortörvény (a kereskedelemügyi ,m. kir. miniszternek 53750/1S3Í
számu rendelete, illetve végrehajtási utasitása. Ára magyar kiadásban (36 olda!
terjedelmü füzet) 70 ki:

3. Fogyasztási-.'Ital- és Italmérési Adók Rendszeres Ismertetése. Ara,
2 frt. Irtak: Osváth Imre kir. törvényszéki biró cs Hoffmunn Mihály Jl/lcsa,
szerkesztő. ,

4. Pénzügyminiszteri Rendeletek és Döntvények gyüjteménye. Ára 2 frt.
Szerkeszti: Hoffmann Mihály Miksa.

5. A szeszalkohol, hordóürrnéret, szőlőczefre, borital és szeszitalmérési^ adó-
átszámitástáblázati könyv ára 1 frt 50 kr. Szerkesztette: Hoffiuann Mihály Jfitss-.

6. Mennyi szeszt'és mennyi vizet kell feliiiisznúlmmk a különféle foktarííilmu
pálinka készitéséhez. E táblázati füzet ára 50 kr.

7. Az Adóügyi Szaklap, Budapest, -Andrássy-ut 6. sz., melynek elöfizetési
árai 1 évre 6 frt, "fél évre 3 frt 50 kr., negyedévre 'J frt, az előfizetőinknek iniaden
adó- és illeték-ügyben a legalaposabb és legmegbizhatóbb felvilágosításokat és
útbaigazításokat adja tetjesen ingyen. Kivánatrn. 1-vcíii™. f'llTi

Magyarországi gyártelepe.
BUDAPEST, V. külső váczi-ut 1443. sz. #

Gyártja: az összes mezőgazdasági iparágak számára szük- Ah
ségés gépeket. Különösen: ^

Czukorgyárak <̂ j
Sörgyárak teljes berendezése és átala- Q
Malátagyárak kitása. Ŵ
Szeszgyárak J . j |

, Ipari- és mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő Idválő ^
gyártmánya a J | ,

mely a légjobb, legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép és fűthető t[3
szénnel, fával, cserrel és minden egyébb hulladékkal. %>*

„Bibus* szabadalma szerint. Mint szivó és nyomó-ízivattyu a ^
legkülönfélébb czélokra. 2;:j

Központi sűrítek §
saját rendszer szerint a legnagyobb gyártelepek részére is. ^

Compressorek és vactiumszivalíjilc é
BurcHiard és Weiss szabadalma szerint, 90—93 v'o biztositott ^
haszoneredménynyel. , ~j£

mr Árjegyzékekké! és felvilágosításokkal készségesen p

szolgálunk. " » i 6t) S>
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Zsolnai Lódon öl-
töny . . . . frt Ifi.—

Choviüfc óMtöny . „ 113.—
T.-:; k-üiáfc . ." . „ Ifi.—
J-lavtrltik . , , . , il.—

megrendelésekre nagy
választók a legllno-
mafeb belföldi és angol

Iskolaöltöny . . frt 5.-
Korcsolva-snliUo „ y.-
Tőiikabá't . . . _ 12.-
F i u ö l t ö n y . . . ,, l'J.-
l íave iok . . . . „ ü.-

55—175 forintig.
legegyszerűbb, legfinomabb, lel-

"kiisinsretes készités.

40—110 forintig.

40 65 forintig.

roj. Nothnagel azt mondja : Kitünően hat csúz,

stmlú r h e u m a t i k u s ícjdalu
nál uGanltheria-olajtokb •!-..!!-_- .t.Gaultheria szeszKiil-

?. H a t á s a fe l tét lenül biztos . Ara ^úiidi-vikii*-ki i í..-

!?és:eliiiratot. köhögési >J» reked'st-^et. Ám 1- <li>b'j.-n;«k 7". l-.r.
KiiphatőHazsUnBzkySariJt-r-térigjü^y;z::itúi'ál.>;ui BJV::~VII.

November 1-vel nyilt meg a Sas-utcza és Erzsébet-tőr
sarkán levö uj palotában

Kerékpár-szalonunk és isk@lá
melyre a t. cz. közönséget liszieletli.-l nv^hivjuk (Tj)

Fodop Károly és Társa
az amer. ,Coluxnbia' és ,Keteor' kcrékrúr-i-'v.aak vczérkOpvisflöjc.

UTO
részletfizetésre >-

legjutányosabb árán kaphatók,

fa PBPIW Tp?lifíwlfflíl
Budapest, VI., Teréz-körut 8.

Országos engedélyezett

szilvórium fözde

Horvátországban.

Eredeti szilvórium,

k ü l ö n l e g e s s é g

gyanánt ajánlható a

Gróf Khuen-Héderváry jegyű termés.
Főraktár ínyedül a

Horvátországi szilvórium csarnok, (J->)

Budapest, V., Erzsébet-tér 18. (Fürdö-u. mentén.)
Kiváló fiiju a s z a l t sz i lva ~< •'•Í ' " kü«« csomag, kilója áö kr.

Árje<ryz'-k Kiv;ir.alra licnnentve.
- * ~ Történi visszaélések folytán a czimre ügyelni tessék.

nemkülönben himzűanyagok cs himzöszövelek.
restdkivtiS nagy választékban

3zatoott gyári árakon
kaphatók.

Bérczi D. Sándor,
DG! kézimunka nagvipa-
I.^FHI Budapest , Ki-
rá ly-utcza 4. — Képes
úrjogyEékcin 11 "ÍJ ercueli
'»i:zi]'nunkii-i-ajzz:il Livá-
•iiitra roiioclkezéi-rc áll.
C-yári rah t á r a logjubb-

„Victoria" M

•kézihimzőgépneic
Duj-übja 4 írt. .

ápesng&dményt kapnak.
Hozzávaló htrozSkeret és himzöanyagok nagy választékban.

Amirajfani segitett!
Tisztv-H uram!

Körülbeit. 1 o iiet ót.i hordón:
a Keskier tanár Volta-Ue
resztjét is \^s\w i::c !̂ep fii-
nak ahata-u. V-.ck'.'.i a! ideges
szívbaj em vMt, :i m:!y heves
szivdobog ásban, szúrás n
mellben < - ijesztő érzésben
iivilviiimlt. \z im Volta-ke-
resztje i:.'.i- H r.api vis.'l'.1--
után nagy .v:i> !ii:!''«t !:oẑ U i-s
Istonsi-gcl̂ liü'̂ vc!r"::,d'ií*iii. Í'JIJV
teljesi-n in."- f,; -uk --.yî -v.iiní.
A Heskier tanár 'Vclta-
keresztjéí minden feleba-
rátomnak melegen ajánl-
Iiatom.

T<!j.>« t!.>ztolpttel (0?;
L e j e n n c A S f

1., L

HIRSCH HERMANN/Bécs
Il 2. Praterstrasse 2ő.

az
a h i r e s v i l lamos Volta-
beresz t . Olyan személyeknél,
kik a Volía-kcTosztfjt állaridúa!!
horcijitk. u vírkeringés ús :u
idegrendszer mulosen müködik,
az érzékek mogílóiikftlnek s v:i-
lauii kel!o!ii.;s jó úrzdt (Ölti t'í
az ember. Testi, \alaiuiut SÍ;:'I-
Jemi erő]if'U cgyannil iiiefe'sv:i-
i-apodik s r/. ji buldog ts SZB-
réncsés állapot meg-Jiossza'b-
bitjja sok embernek nag'yon
is rövid életet. Minden
gyönge embernek nova. ta-
nácsolható elóg-gé, hegy a
Reif J .-tól Séosben vásárolt
Volta-keresztet állandóan
viselje; ínejredzi az idege-
ket, fölfrissiti a vért. saz
egész vilúfron i-lismcrt gyóyyitó-
szei'o a küvctkczö betií̂ 'scgck-
nck : . GSIÍS éo rheuma,
neuralgia, Sdegsf&ösige-
ség, álrsiatfaesságf hideg
kezök t-'-r! léhak. hipo-
chondria (h^skoífíioc-
súg), sásskop, sz&ztmn.
merewadés, gÖFGS. SSÖP-

bate&sócj. a é
hii igyom

köhö
ii

ögés, síhatsőg
fülzugás, fo/-ós fc-gtfá

stb.

A vatédi az Itt látható
védSJanygyel törvénye-
sen felismerhető Hes-
klarfanár féJa Volta-ke-
rosztmindenki részére
szolgáló villszTios osz-
lop. Leányok és asszo-
nyok, fiatal Cs idősebb
urak, kik mindig i^úszségcsck
akarnak maradni, viselik ozt a
lűres és kedveit, gyógyitó halásn
amulettct. A férfi és a nö erej<L
úllandó;in emeli és erősíti, iiiin-
denki nuntegy ujsziilöttaek, két-
szer, oly erősnek őrzi magát.
Számtalan dicsérő- és eliiuitió

Drbja lCfrt 80 kr.
2 frt beküldéso cselén bénnentvD.
Utánvéttel '20 krral drágább. Az
egyedül valódi Volta-keresztet HÍ
ismert egészségügyi czég küldi.

Wien, I., Brandstátte 3,
a Szent-Isiván-templom mellett.
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Az Li-féle

ütei*&m 5
régi jó hirnevü

ma

mr
udv Ciliiig a. Váczi-körut és Deák-tér sarkán létezett,!

Erzsébet-körut 12. sz.
ú'.ií ía. New-York palotával szemben) helyeztetett

T Kitüntetve az ezredéves om. kiállitáson Jó n:cn!íá£rt. ~3B§

^UKSJFfcTJHÍ .JÁStfOS, késes.
Csakis IV. keruist. Granátos-uícza 3. szám.

ff^&f<

KÉSSK, OLLÓK. SEEBTVÁK Je«rolcsőbb s y á " áron.
. J i i v i i ü s . i k . kó«?.i i - i — k ••* \ i t l ' ' ' k i m u p r o i i i | f l i - - f : k l<>lkÜ!<iii>M'!>ti•<!•:!!••!-

j ri. t. lit-.k. Komolyuk jacittutnnk cs nlkkvlezt-.titck. u.».

BORSODY-féle
feltünő hatásu keserü

MANDULA ORÉME
szeplő és mitesszerek ellen áiíal-
ii uiia.i növöii.í kt~zl' ntuy n Lkul<>zlvt
II n a- nr 'z f'r \f£^h rfpola- ..i Ai.> 1
i „ ' j \ t i p l i 1 f-t, LÍ'il OJ I r Ív--"-il
• L iijrluliiipj 3 fn Sj:J.

r>p<Lii "-1"1 '^. u o h i
i,/~'i^/t "i'J !.• M. princíolh t> c?\ úuliW-M.

dl
BORSODI ISTVÁN, okleveles gyógyszerésznél.

Budapest, Andrássy-ut 97. !'*M!
K a p h a t ó minden gyógy- és illatszertárlian.

Teljesen zsirtaian! Rögtön szárad!

* f

jfem nagy krach,
"~^ Iiannu Hszfe«t'gi->s alapon varunk képosek a követke-

zőleg felsorolt britannia-ezüst-ki.-szMet. moly 55 daráiból
áii, tsak 6 fi t 00 krnyi hallatirtnul oicsó áron bárkinek

srálli
0 d;;ral> Irgfiu. britannia a

' l
kés ralódi angol psa«

a k i .i <j m i ii ü s c ;Í Ü Ó S j ó 1 k é ~ A i i o t i
t .'• 1 i k ;i i> á t o t v a g y ö l t ö n y t 1 o g o 1
<• s (> 1) b s z a l a o t l á r o s i ó s p e d i g <» g y
i (• I i k r. Ii ;i I o t 1:.! !' r 11 ól, c & y ö I t ü n y í
11" í : ! !. >j 1 í <> 1 j f b b v e n n i ;i k ;1 r. i; .;• •• j r- k"
1 .i t -•> :; ;t s s a ni r ™ a z \i r i ('• s Ii u r u !i a
S Í : : A in ;i b a n I u u1 u a ,uÉ y o b b ii z 1 c í e t

a /. ..A ii L; O 1 s z a b ó b <> z-
S Ü h n lI i.' i 1 in a n n ó s F i ;t i,

2 2 . ; | i *

Bőr- és szépségápolás szakorvosa
(Pa Ĉ \ r r R *

mad. univ.

;W. Váczi-utcza
_ Gyái*:
HGS, Vi!., Nsuisaagasso 57, sz.
'Ic&BlstaítorS.E.öH.
legnagyobb válásiak
aiódi orosz
árczipőkben.

C, darab ainorikii britannta-<\'Hst villa egy drbből
•> dűii.h anivtikui liníaouia- .'u-t evőkanál,

'2 fiarab :!ii>'rik;ii Initannia-1; .i*t kávéskanál,
I (iarub amorikiii britamiia-i .:ii>i Ievcsmi'-rő,
1 ilaiab .v.iwikni brilannía-i'zUst i-'jmOrö,
-.: darab ÜU; MÍJWIÍ biü.'innia-^/.íirt tojássorle?,

J .lur.ili ti:il;iM>s as.ílnil jryi?rtyal;'rti>,

1 i;arnl> 1 "/liuoiralib bniannia-c/iikorhiutö.
" danib h'jrf. i:viir.iülrsíts k('"<. purczcll;innyóllol.
:: .lnr;H) S-gf. C.ÍÍIÍHÍIOSÖS \L!la. pHrczeHáiinyéllü,

66"<"üT;i'b î -viiltvi'-vr? . >ak 6 frt 6 0 kr.
A;-, •ifs/i-' f'-nli ->fi l;'ir<ry;.t vagyunk képesek a 6 frt

6 0 k r n y i i!iiiMi>>ii.i~ ái-'iíi f . Slitani. A britaünia-ezüsí
i ,'V MÍ;i-.Íf>n ii-s/,'biii Jvhéi" i^:n, i:':cly ozüít szinét -5
i-,-:n al nif;:!:i!!j.i, a inii'rt. j üill'.ink. Áunak legjobb bi-
/..i'-.Vili'-kaul. ln.-̂ v rz a liii-dfíni'Viy íi-izin igazságon ala-
i.uí ^^•l!^alJ. il ISlüiik i-. icövcH.'/.-

nyilvános nyilatkozat:
Ai/i-iau ;i7 ••••filicn. IÍOJV ••• b-^kiilrlölt briiautiia-ezüst-

k«---.'lPt i:"i:i füIülMi1 mi ' ; , a"fi- . lt I'.VS/OJ akini.iUiiÜanul
vi-M/nü/plli-íik. Aiiiiíi'!; lühát <• :i-i!iik(ippi:ii .í/.iiksóge lenno
;•••.i. i-.:iúi'!j' iii-^r ;Í fviik'bL; •.li-zkO-vJiíi't, Finely Mvá-
1-a-i aíkylma-!

nász- és ünnepi ajándéknak,
valamiiU =y.;í!!>'iK. vi'ndf-ílők •- jubbfajla háatartások

Kapható csak t ('!)

RIX kiviteli házában ííeprjiotúnrk. stb. bejegyzitt czé
jiüncz év uta.

íennál mát

. praterstrasse 16. F.
S/.i:lküMi's a viilúkn? utánvéUiit;! Víigy az

íWsz-"̂  íiióli-'srps bfküldr-e után.
isztitópor hozzá 10 kr, ládikó 40 kj

iódi. Számos elismerd irat

a gil!WmU£. Pol
Indapef í, Kerepesi-ut 63., I. em.

' ' i kiii-!iii/aklian SEi^rzeH ta-
I--''----'I-

írierj és usnii bajokst. Szépség!

fagyos

í c-ííiúuV crciliiuUii/iii/cl. fJ'jugi/itjit n titkos betegségek név
attiit ixmcvt üs.i:i')i /cr/i- is női bajukat és azok kovet-

Ronds!: déielöti S- 12, délután 3—7 óráig,

k. Miaii..-!ik-.i- 'i'm-ív'diíkiéciü!"" ° ' S C l°n"

B es Koppéi
Budapest,

c-Eráíysor 2-4.
Gy'.:':

Szt.-Lőrincz uyaraló

kézi
taviik. folvök '}.s e?\'él) vi/ek Li-
ki.-jú.s;»i;;. juiánvos árak cs
kcdvoxö folti-teliík. -"- K ö l t s é g -

v e t é s e k <:s prcspslctusok^
iag-yen és bérr/.entve Isxil-

Aa álialárhisaii i«nwrt, jó iiirt.évnck rn-vendö
s [obb oitialula? ^itüii icleít súsbuiszcsz-
kt'iszitiuónycsn - keloiulfist'íri'üiól fogva — sok
li!ánz;i>!Ti:ik M-VI-TI az ut'jbiá ÍI!51I"TI ktlé\"<',
<il:;tt;iroz!a;n. lio?\; .-ÍZ :4.on i/iníjpj'.'piin^l
módosítom s arrti kúk nyomaiban saj.il Jiáziun

ülső ;i!.ikjál %"-/c:n fől. fiiíjf^^ztotvi'-ji cizt
^i>j;:ersiiiu:d vó Iji't'Vkt'íit .•; b u d a p e s t i

i jt a r I; a m a ; á n i 1. (-15J

úiluliiausan elismeri, kilünö háziszer: külö-
::úsen a beűörssBlés kcnö-gyiirögyógy-
múdnál (massage) igen jó hatásu. AjiLul-
IKIIŐ ejryszcrsiuiiid fogtisziitósserül is, a
it!«]uyi)ien a fogak fényét elősegiti, a fog-
husi erösbiti és a ssáj tisztít} ssagtuitin
izt nyer a szctz clpnrolgása után.ugyszintén
f<ymo8&sra is ;i /tájidegek crösilOföre, a

frjfcorjinkéjJzSdcs megakailálf/ozái-ásiii
és atmali megszüntetésére.

Egy nagy üveg ára 3 0 kr., egy kisebb üveg ára 4 5 kr.
BBÁZ-AY KÁLMÁN, Budapest, Muzeum-körut 23.

egyenruhákat
készit

BLUM SÁNDOR
BUDAPEST,

Váczi-utcza 12*

(114)

ELSÖ BIZTOSÍTÓ INTÉZET KATONAI SZOLGÁLAT ESETÉRE
Ő cs. és kir. fensége Jozsef főherczeg védnökség© alatt.

JBiztosItás! tőke : 27 millió korona.
Fiu gy&rmekck tetjolütiyösehfo ellátása^ katonai szolgálat ̂ költ-
ségének fedezi'sc — illetve a nagykorúság idejére. Bővebb felvilágositással

ssziveson szolgál az
"5T- kep., Ei?jzsél>eti-téi? i. sz.

gtakaritások az Auer-világitásnál.
1. A ..Pester TAoydf* könyvnyomdája Budapesten folyó évi márczius

hó 8-i'ui ÍU eddig has/n:tU villamos izzólámpák helyett 133 drb Auer takarék-lámpát
és 3 drb rendes Auer!ampát szereltetett lei cs 5 hónapi használat alatt a villamos
világítással szerűben következö összegeket takarította meg:

Világítási költségek villamos izzólámpák haszna-
iiils mellett:

1896. márcz, hóban
1896. április
1896. május „
1896. iunius „
189G. julius m

. , . frt 893.10
. . . . . . 735.83

„ 474.87
- 442.34

Összesen frt L'93ü.íí5

Világítási költségek Aoer takarék-lámpák haszná-
lata mellett: (89)

1897. m á r c z 1—9-ig v i l l amos 8 7 . —
1 0 — í i l A u e r 173.73 . . . . frt 260.73

1897. ápr i l i s h ó b a n • • • • • „ 148.83
1897. m á i u s a . « • • • * 136.93
1897. j u n i u s n „ 133.83
1897. j u l i u s , . . . . . w 155.63

\ Összesen frt 855.95
tehát 5 hónap alatt, az Anor.világítás használása, által . . ^ frt 2074.40
költség-megtakarítás éretett el, moly összegből frt 171.32 jókarban tartási

költség levonása után a tiszta megtakarj tás . frt 1802.58
tesz ki, vagyis körülbelül 70°,'n a villamos világiíással szemben.
A használatban levö 136 drb Auerlámpa beszerzési költsége . . • • • • frt 576.45

tett ki.
2. A széJccsfóvárosi vízmüvek- T. leer, szivattyú telepen . . frt 382.75

beszerzési kölfségirel felszerelt 81 drb Auer-takarék égö használata állal
2 hónap alatt u pillangó-égövei szemben . . . ' frt 279.67
légszcsz megtakarítás éretett el.

Lcgszeszíogyasztás Auer takarékégök használata
mellett:

Légszesz fogyasztás pillangó égők használata
mellett:

1896. május hóban . . • . . frt 230.90 j 1S97. május hóban.
1896. junins „ . . . . . frt 260.28 i 1S97. junius » .

Összesen frt 491.18

. . frt 117.83
, . frt 94.22

Összesen frt 212.11
vagyis az Auer-líikarckécrök használata által a pillangó égőkkel szemben körülbelül
60 százaléknyi légszesz-megtakaritás mutatkozik.

Az „Atheneum" irodalmi cs nyomdai részv, társaság 206 darab ren-
des Auer égő használata által a pillangó cs argandégővel szemben 1S96. évben 6960
frt 22 krt takarított meg 1895. évben pillangó és argand-égők melleit frt 12,513.22
volt a légszefogyasztás, mig 1896. évben Auer-világilás használata
mellett csak frt 5553.—
világítási költség merült fel, tehát 1 év alatt megtakarítás mutatkozik, frt 6960.22

Vidéki városokban — tekintve a villamosságnak és a légszesznek sokkal ma-
gasabb egységáraira — a megtakarítások is jóval nagyobbak és igy az Auervilágitás
berendezése ugy gazdasági szempontból, valamint tekintettel a. nagyobb fényhatásra
igen előnyös, annál is inkább, miután a csekély berendezési költségek néhány hónap
alatt az elért megtakarításokból visszalérülnek.

bantartá
mérsékelt

MAGYAR
GÁZ-IZZÓFÉNY jRÉSZVÉNYTÁRSASÁG,

Weisbachi dr. Auer Károly szabadalma.
Sudapesteu, YI., Váczi-köput 3-Uc 8
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A lélekragasztó.

Az a törvényszék előtt mult október 22-én egy
90 éves öreg paraszt állt mint vádlott verekedésért,
hol a következő tárgyalási párbeszéd fejlődött ki M^Í.

Elnök: Ön 90 éves és verekszik ?
Vádlóit: Felforrt a vérem a sértésre,"

Elnök: Hová való kend ?
Vádlott. Hont Szántóra.

Elnök- Talán sok szántói vizet iszik, hogy
olyan nagy kort ért? -..-•*>

Vádlott: Iszuk biz en tekintetes uram, mert
"mindennap hoznom kell a hátamon egy korsóval

az apámnak, a ki azt tartja erről a vízről, hogy
ez ragasztá meg a lelket a tesitéhez.

Elnök (a birákhoz): Rendelni kell belőle. Ez a
legjobb viz. Olyan a vizek között, mint az asz-
szonyok között az, a melyeknek nincs nagy hire,
de az okosok annál inkább megbecsülik s hozzá
pártolnak. Ara 25 nagy palaczkjával 4 forint.

Minden köhögési
gy mint a tüdő és torok, va-

iárniaí a légző csöveknek huruíos
Listalniait, íovátbá nehéz lé-
legzést, szükrrtellÜEÓget,

asthmát, szamárköhög'ést,
rekedtség'etj köhögési in-
sert, fc'vdödi) tabercoloau3t
K'jrgyoridbbaii Os lei'biit.j-abbaii
£3üntntr.ck meg az evük óta ie£-
joí)bal:nrfk clisniTt. i 'n \ ; i utasi-
tás üz'.-iict keritett i.-5 ajiulütt
tz-erek,

Szent-György tea csomagja
50 kr. ebhez való Ü/;c:i:t-G\örgy
hurut!" i SOkr.iJobozuukétit, pon-
tos er1. "-I !ia=/'i;t'ati níasitattal
együtt. Nehány nap alatt ész-
le lhető hatás. Krt • ioma^-níl
kevesebb nem küiík-ti!:. Vidt-ki
niegreiideUi^khfz. <;íomis-.-'jlási ói
tzáilitv. ly.ih's kíilünaOkr. kOrt-
tik (béraientecités nélkül}.

Mjgreiidel'j.-"k kiúdi\iln,; :

a Szt-Gjförgy gyógyszertárban
Bács, V 2. Víimmergasse 33. vagy

Török József
gyógyszertárában

Budapest, Király-utcza 12.
üitézendok. (5Sj

Az összeg előzetes utalványozása
kéretik. Tessék e hirdetést
megőrzés végett kivágni.

HERZ REZSŐ

női divat-kelmék raktára BUDAPEST, 1897 nov .hó
Bécsi-u. 6.

T. oz;
Bátorkodom Nagysád szives érdek-

lődését azon előnyökre fölhívni, miket
folyamatban levő OCCASIÓ-ELADÁSAIM
nyujtanak. Nem e czélra beszerzett pa-
mutos áruk, hanem a mostani évszak új-
donságai*) kerülnek

KIVÉTELES ÁRAKON <
eladás alá; kitünő minőségüket Nagysád
is azonnal föl fogja ismerni.^

Kiváló Tisztelettel
Hercz Rezső,

Mintákat szivesen küldök bérmentve.
*) Női divat-kelmék és lyoni selymek. (43)

Nincs többé fagybántalom!
Bel- és külföldi elsőrangu szaktekintélyek bizonyítványai alapján

gyógyszepész

mindennemü fagybántalora ellen elismert kitünő gyógyhaUlssal bir.

Egyedüli előállitók:

pipere-szappan- és illatszer-gyár
Győrött.

Osak a „holló" védjegygyei ellátva valódi! z = :

Kapható minden gyógytárban és drognériaban. < I Ü ° )

KÖZPONT* ANTIQUARIUM ÉS KÖNYVKERESKEDÉS-TŐL
IT., Mv^ewnvfkörut 13.

Kérek

és
legujabb

köny vár jegyzéket.
Karácsonyi ajándékok, diszmüvek, ifjusági iratok, képes- j

könyvek, regények, tudományos munkák 10.000 ldilönféle mü

Helv: Név:

Sziireskedjen kivágni és levelezőlapra ragasztva beküldeni. 0. H

4 kmm és kgoksébb ásványviz
$ 1 1 9

mely számos kitüntetésben részesült, legutóbb a kiállitási érmet

kapta, megrendelhető a forrás kezelőségnél, posta Hont-Szántó.

f s*ehesz 23 palaczk Í'3O Biteves 4- frt — kr,

t „ 25 „ 0'70 „ 3 „ SÖ „

1 „ BO „ O'7O „ G f9 5O „

Ujra töltésnél, ha.a palaczkok bérmentve vissza küldetnek, egy

töltés öt krajczár; az ide-oda fuvarozás költségeivel együtt

Szakáios állomáson feladva.

(76)

pzázadus rendszeriielc. lolósulyps fúinmérőkarral birnak és a
hid mindenponf/áa egyunlSest mérlegeHnak,

Gazdasági-, szekér-, inariia-,
zsák- és raktári mérlegeinket.

„ különösen gazdák-, gazdaságok, községek és
^y uradalmak részére a. legjobb meggyőződéssel ajánlhatjuk.

pe&zc&Bisttok—

„ J . . . V H H A 5 N mérSesi- és népei vár részv.-"
Budapest, Andrássy-ut 14. Gyár-. Váczi-ut 156.

Megrendelések közvetlen központi irodánkhoz Andrássy-ut 41. sz. intzendéők.

és szinházi látcsövek az ünnepélyekre
erös nagyítással és nagy láttérrel, kü-
lönböző kivitelben, nagyságban és ár-
ban. Saloii-torguetteket hosszu nyéllel

aj árának

Budapest, IV., Váczi-utcza 3Q.

fonr2tko° é. THE M A Y P O L E C Ó M P A ^ Y ^TD.LONDON. 3 3S*S8Sf. 4.

Vezérképviselet és szétküldési raktár:

Sonnenschein Lipót

BUDAPESTEN,
r . 5 Arany János-utcza 15. sz.

(aiigOl fB&tÖSZ&PP&n) Wien, VJl., Neubaugasse 15.
NélkOIÖzhatlon minden háztartásban. Kovó.< forró vizzel (s on-n világhirü szappaimai immltii Iiöî y vagi" káiiy 15 pr-rcz alatt, egész ruhát va»y derekat, gallérokat, hímzésüket, selyem-

szövetekéi, szállásokat, csipkéi, selycinkcztyüt, harisnyát, tuvábbá battLî t, karion, watin t-s bannily gyapjusaövotet tcts<£'js szrrinti, valódi mosható ssinüre képes festeni1

Tegeithofi sőtétbopdeaux és rikitó VÖFÖS szinben szintén raktáron.
Gyászeseteknél, teljes ruhatárak 1 óra aktit a legszebb fékeiére festhető'. " J ^ | Minden SZfaben 40 ftr., fekete és tegett&of Spinben

Nagyban cs kicsiaybea kapható:kaphi
"Wald Gyula, Király-utcza 34.
Kartschrnuroff A., Kerepesi-ut 41.
is\ix Mihály. Muzeum-körut 7.

tazc:''f gyóffya'f szappan és rövidáru üzletben.
FIGYELMEZTETÉSÜL: Minden darabb „Maypole" használati üíashással Tan ellátva, tessék ehhez alkalmazkodni.

50 kr.
gy

Mértey Testvérek, ragyivcroakeilíik H-!. Arany János-utcza 10.
Töröfe József, g\-ügyszeríárábau, Király-utcza 12.
Néruda Nándor," ̂ yi.i!ryárukciv-=kc>!.{>. Kossueh Lajos-utoz<v
Molnár és Moser, 'Kóronaherozegr-titaza 9.

Továbbá minden győgyárw, (46)

>

>

Fairbanks mérlegek
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Örökös tévedések.
Multkor az anyósommal láttak a távoli ismerő-

seim. .Csinos feleséged van" — mondák. Másnap
a feleségemmel sétáltam ki. .Idősebb vagy fiatalabb
nővére ez a feleségednek ?• — kérdek. Dühbe jöt-
tein e folytonos tévedéseken s az emberek vaksá-
gán, mig végre a szomszédnénk világosított fel:

— Ennek a megtévesztésnek ön az oka — szólt.
— Én? — Hogyan?
— Mert a neje ruháit egy közönséges házba,

járó varrónő áital készitteti, az anyósa pedig Holczer
Simonnál Kossuth Lajos-utczában varrat.

— Lehetetlen! A toilette csinálná e szem-
fényvesztést ?

— Természetesen. FróbáJjon a nejének i3
Holczer Simonnál varratni.

Ugy is tettem, kapott tőlem egy Holczer-féle
toilettet, de nem értem czélt, mert ebben a ruhá-
ban aztán, mikor kimentünk, mindenki a leányom-
nak gondolta a feleségemet. Z. f.

ea. és kir. szabad, ortnopaediai kötszerészek,
— Alapittatott 1860. —

Csak Uf*, Deáüt-Ferefics-isfcza '**• ^z.

Fontos """

UJDONSÁG.
Póli i 2sr-f©le ujonnan javított LÍ OS

Kr. szab. faxami sérvkötó, a legjobbnak iar
elismerve és monar-lúánk határain tul i.
nagy elismerésnek örvend. í'cm csúszik h.
a testről, nem gyakorol kellemetlen nvomíi<'
üg/ éjjel, mint nappal hordható. Czélszerü
rog* áital ar eddigi sérrkótök hiányait pó
tolja. A pelották a sérvhez idomíthatok cs
biztonsági Övvel van ellátva, melyek a t?si
ról való tecsuf-'att megsatolja. Árak ej-\

oldalú 7—10 frti?. kétoldalu 10—16 írtig.
""Cejjronáolósnéi a t e s t bősége k é r a t ü

Gyermeküknek a falóvei olcsóbb. Ka?
raktár angol és franczia sérvkötökben. Sus
ppnsorniui. haskötő", íJürcs^r-suiimiiliarisnya,
'•gyehestartó. >Iehfe< =k.endö, légpárna ápvbc-
»°t és ha-.i-baj f-ílfugók dus \-álas^tékban"kap-
hatok, valamint a !epfin'.)mabb franczia-j* angol
ftTTIVÍMT kviönlegességek, valódiaku u l U í U 1 jótállás mellett. Koulé ere
•le ti dobozban, tuczat ja 3, 4. 6 é» 8 forintárt.
Löulé eg^'onkcnt r-pAínaec-ha. tuciatja:3. 4.
* és 8 frt. Capote amcrk. (ró'.id) fehér s;inii
^czatja 3 és -i frt naranCíSsÍDü.5-*'Si'bi'''frS>"
F'iktóaa tuezatja 4, ö os S frt.

o d l f l O l y ^ y a frt."Halholyaír fr6M.ii t-.v"
% és e frt. P e l v B ^ r u s Haasc ilvbja '2 fit. Po '
Ft>rus Me.niin.7j ö a r a b i : i fyiint --:O Vrai.zái
F'áriíi óvíp'.-r.^.':- t,i.-/a'ia 1 os 6 frt. " (17

egész fekete fényt ád és m?j-
tartja a Mx épslfét.

fcrnolen9t-/ény»krémc
fernokn9t-Jfigrinjs, g

H bőr puhava, vizátiiatatianná és cípu-.:'.iUi;
tatlanná hsz. 1 nagy csini-ki.-:sög 10 kr.

a<í., finom fényt ád cs
__ég nedves időn st:n vo^/ti a
szint, nem písikitja a r.iíiji.

ad. Uvegbeu K» c-s *> kicrl.
ökiiek i.- kCiiit'.letnet.

fernoleni L^-.T. hnprí?ná!t talp
annyi idsig íjfiaiiak. iv.:v.\

Rok 6e Eím voünek íol íied"iesiég£t. L"^
véielein hidcí ésae-Jveslábakellcnlüveg-

. Jo
ároai

.vr>b

K-ifiidV.' a haicnló i:ikn:aju •jzlc-tbcr, valamiul

a gyári raktáriján; ¥isn, Sclinkrslrasse 21

Cs, kir. szab. vegyi gyár,
alepittatott !832-ben.

Budapest, laipót-körut 24,

OSO
3 niind'Mnacía házi,

cözmosodák

=árdfiier és Knopp
t i ü f i é í ieaaa

Bécs, XIII., Linzerstrasse s z .

Bőrszékipar és * *
* « Butorbőrsajtolás I

BUDAPEST,
/r., Károly-utcza ü

(Evang. iskola-épUlat)
Állandó r;:-:zy l.c.srlolek vaíóái :
borszékük c? J.arossT.vkckbou
eddiginél sokkal olcsóbb ár-
ban. Vin̂ kj-'-1 i>- pontos ki- '

a fekete és sztnos czipök tisztításhoz, valamint mindennemü
bőrárukhoz a

:R F, és TÁRSA-tól Frauenfeld-hiBn.
A bor nök clakalS f&karfényt acf

Ksrei és ruhái siBütjtlszkoí
Egyszas>l bskonés több napra elég
Á melleit mindig tiszta fényes <szip&

nto3tskartiúms mert kisdás s használatban.

H0^T Felülmúl eddigi fénymázt és krémet.
. í. sz. Ll. sz. Vs k

Elrgáiic bádpgdobozcLban "'nagyságbankapható drhja-\,(j >Á~'-i'cj'^r yj'
tCaghatö a fSlsrateatnil;

FREUND F, és TÁRSA, Bécs, il.,-Negerlegasso
és minőén idSv'ásó detttilüztet'rron. ,

Vfexestt elzdéfcnsk nsgg engetüműri^. R-stendö éruczfkk.

Kf/LLAMQS fÍMYFÜRDŐ

a íegsSsö é s -egyetlen
Htg?nnÁá*'& v, Szi,-János kórházi orvos
&3J JU2.*&%*25 Bpestca, k. egészségtani tanár

TernsészBfes g&égyinfés&izs {ÜBíJt/cíS'-fntésaf)
BUDAPEST, viimÁZ-KÖHUT 7. SZÁ3E I. EMELET.

— — K a n ö e l é s : rl, P . 10-í2-: : s ""s ö. u. 3-5- ig .
A legtöbb hf.cny c- idnl- Le^r-'^T"! '\*ak a lonivĵ .̂ '-s - fioi-T-iidda' lehet b|zt> 5 «.•<

maradandó gvojiuliít Ci- rni Tá?;.- ;. njMtcri'ipini 21'g -• sz (k'"TÍ<1k Alíjl i c r'is!ii?i"t tr'k'''r*°s-
sésgel vannak i?"ie:"i°_ <• h >v iii'-"7i'ni,i'-><Hi •-i'jndo;*" korszakalkotó v i l lamos
féayffiraS, villamos homolrfürdö •? resa;o masszázs. w-*z-* Hiitnuiiii1 .'- n-tẑ -.
mel«g-<»?. iszapf'irdös h>itj-üt kiji'-ii'"1-"" Ji.>t-iL<^ •'-• vasé-, m á j - é s gyomorbajoluial,
osuzos- s köszvényes bántaJLtnakna-l .̂- a csontok elgörbtiléscinél. Elektromagz-
sz&zs, ^Uajnos £iüidnvj_at ĉ  I I ' I J I IV* MZ[UI !•> kiHl*io h.itd.-'.i''k iiOi Lajok, ni'sran c - \ 1-
liúisnnn iJ^ggyDugeífsböl tredo bj t"^ ' c elkp L-siőtz"k aH-al>na-ása surileít cs uíkjl"»ft
levegő bcszivasá rjegí>e'!-"Jhot'MeD asztbaia é s *-üdoosucs-liurút elícn. Reflektált \dla-

bizto&an syopin,! .1 <-k'J>ckct E-̂ oket rn i2 kje^-fiitik- Thoro Brand fcie n u v n . s ,

^Kézikönyve."
I r t a : Dr- PALÓCZ, IGNÁCZ. <"")

íegbecsülh'jíetlen tana'.rslo nmiJcrikinek a; egcirzséj iiit'gcráiárd. c? H lieí-JScégek ine;5-un-
tetsr-éro. A Li ezen kouy\ot clolv.isSn önsnaganak CL < ?al-ídiáu.''Ji hizi.crvcsa l^h"*.

Kapható és megrendelheio a" tzoríöii'jl c& rnindaü kilniTkiircaksdésbcu. Ara 3 . • • n a .

g
^inosf»nr j

Kncip-kura, gözolét'ek", pwito.: cli^lauT

„A Természetes

sid'adalomtuLíjdonOíok ut-
mutatója a

n

fa.- uj szabadalmi íörvcn\Tiyel.)
ÁJ a diszkotésben 1 frt TO kr.
Kiadja : BEÉGI. SÁIfDOR.
)iiíer. t/.al'ad. ü^yvivó, szabn-
dalnd Uióiüf'k irodájn, Budapest,
\TU.. Frisi-büt-kőrut'^., ni?ly_ uj
taláJii'-ányok &z«jba'lBlJna£ta!á>ai
ói "rlükr'silcset is elvállalja
minden államra. Ugyanitt kass-
hdtó a liivat-ilns r- îba-1}. kütpb-
"u? 1*?1- í^'-l. é\íoiy;uaa kö!o-
Itínkinl ! fri-Jrl, " <:>T)

ki;, aiiai-ivatiilaktól eredő,

vaggon hídmérlegek,
távirda! sodrony

}»*-,«-««•

íelcLLe ol'.'S'j ftruii Lar.Yiicv:

Budapnsten, Mozsár-ulcza 3,
Tiszteit háziasszony I

kedveit rsö? &gisáí;i a

ÉS

der

rnosl kezdődött

8. évfolyamával,
divat-, gyermskruha-,
fehérnemü- és kézl-

munka-rovatiai.

Négy m ^ , melléklet:
a)

Legnagyobb gyári raktár keleti szönyegekben.
ZACCHIRI N. és G.

Budapest, V. ker., Mária Valéri-utcza 5. sz.
Legdusabb választék valódi smyrna, perzsa és indiai szőnyegekben iiMnden lőhető nagyság
és minőségben. Nemkülönben dús raktár: Axniünsteri és nyírott kész szŐDyegekben.
Nyírott brüsseli-tapestrie, hollandi és Cocos-fató szőnyegek, minden snennjriGégb

Legujabb kivitelben kaphatók kész asztalteritők, függönyök, é.gj- és letakarok.
Sima, mindenféle alapszínű pokróczkelmék szoba bevonására.

M i n d e z t j u t á n y o s á n és j ó t á l l á s m e l l e t t i k i s z o l g á l á s s a l .
Uj és képes árjegyzékünket kívánatra ingveii és bérmonlve küldjük.

Blatt der Hansíran.
b) Ans allar Wslt, — Für

allé Welí.
c) B.is Eíatt der juagen

ffiádclien.
6) Pas Eíati ner Kisdér.

Kitünö regényei:
a) Ssit-tfiinGiiáesLand.KOiú-

ratíseh Hóberttöl.
b) Im Heim der Wclí, Eis-

ier O.-lóI.
(A főlapban) :

o) Auí Irrwefjcn,
Niaáíól.

d) Die Siieíscímeste?
ii Vikíoríóí.

(A regénycsarnokbar.):
favonla szMsw hézW

raanka mintákkal
íregyedevi próba-elöazctcsi

ár"(6—7) füzetre 9 frS»
linapoiikcnt 1 fűzet IS kr*

Kapható:
minden könyvkereskedésig

Kiadóhivatal:
]B É CS,

h, Níebeíunoeng. 1. és 3
gummi- és asbest-áruk,

szíjak, tömítések, emelő-
gépek, olajak stb.

BUDAPEST, Vli„ Teréz-körut 29,

Pollitzer Mór és Fia
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Kaland a hegyen.
A hazai turisták között még aligha ért el va-

laki akkora rikordot, núnt a mult héten S. Mihály
iá. Mr. pénzügyi számellenör. E nyájas modoráról
ismert köztisztviselő valóságos ragyongója a hegyi
sportnak és szabad napjait rendesen a budai ré-
szen tölti, ahol a gyermekek röviden csak a J ó
hegyi mászó"-nak nevezik őt. Vasárnap is a Gellért-
hegy éjszaki platóján szórakozott S. ur és lejövet
azon meredek utat választotta, mely mintegy ötszáz
lépésnyi hosszuságban köti össze a glacis éjszaki
vonalát a Hadnagy-utczával. A hirtelen beállott téli
időjárás sajnos, ezt; a különben veszélytelen utat is
beborította apró jégtáblákkal és igy történt, hogy
a nyájas modoráról ismert S. Mihály hirtelen elcsú-
szott, elesett és ülő helyzetben, csúszva tette meg
azt az utat, melyet tulajdonképen egyenes testtartás-
sal óhajtott megtenni, miként az sajátsága a kauká-
zusi fajnak. Csuszás közben aztán S. Mihály ur
leütött a lábáról egy vagyonos szőlőtermelőt is és
igy midőn leérkezett a Hadnagy-utczába, ahol a bal-
esett hirére már összegyűlt volt a budai turista-
egyesületnek egy adhoc-bizottsága — akkor a je-
lenlévő szakértők egyszerre két póruljárt embert
láttak. Az egyik, a vagyonos szőlőtermelő, rongyokra
szakadt vasárnapi ruhában tápászkodott fel a föld-
ről és azon óhajtásának adott kifejezést, vajha
inkább pléhnadrágban tette volna meg ezt a mái
kirándulást. — S. Mihály ur ellenben vigan ugrott
fel a földről, leporolta sötétkék télikabátját, világos
téli pantalonját és ismét a régi, elegáns garszonem-
ber volt.

— Hogy van az, kérdezte S. Mihálytól egy jelen-
levő — hogy az ön társa rongyokra tépte a ruhá-
ját., holott csali félannyi ideig zuhant mint Uraságod ?

— Ez onnan van — válaszolta S. Mihály —
hogy az én társam bizonyosan nem válogatja meg
a szabóját. Én ellenben mindig csak Kohn Heil-

mann és Fiai csak az „Angol Szabó'-hoz czim-
zett nagy üzletében (Károly-körut 12.), vásárlók, a
hol is 12 forinttól feljebb a legjobb minőségü öltözetek
és téli kabátok kaphatók.

VI., Andrássy-ut 25. sz. I. emelet 4. ajtó.
A magyar királyi operaházzal szemben.

Bejárat: Dslszinház-utcza 1. az. Budapomtenr

(4S>

Mepnvittatott: Dr. Wlassics Gyula kultuszminiszte f £
alatt teli erkölcsi cs anyagi támogatásával I^JT. szept. ^j-en.

Az iiii.'zct a jelen legmagasabb igényeknek uregí-Mjcn, a
külföldi iskola-tzaloack mintájára vMidpznetcU *>?•

T a n t á l a i : Magyar szavalás, felolvasás vs . taej ja* iud-
STar irodalom, aesthotik*, magyar müvelődni e* p.jUukui U.i-
tcnel-m, niBrajz M ffbtcszet, - franczia, angol«;.=... <-ji.e-
melnyelv, — .nek. /.üii;rora, hegedü, cziuibnlom, UUÍ'Í ) * l l J : : -
ffita... -• Mind-n iantárgyból h^iieut k e ^ e r t ^ ^ ^ -
adá.<. Bi-iraláíi dij - frt.Tan(Ujtautai-gj-ankt-!itl1dTou

Honlakö tiöveudóbck cilai i?i cvj dnn ODU frt.
MükM-.ölök erves alkalmi r-ilepeitkrc elűke^.

fit.

Felvételnek teljesen kezdők és legmagasabb iskolát vég-

A"tanulmányaikat mintegy fejleszteni akaró növendékek-
nnk külön társalgó terem áll rendelkezésükre, hol hasznos es
«z<>riikoztató oivnsinányokkal, idegen és majryar nyelvü tar-
-aJgás-íiiltOliíieLIkidejöket. ugy hivatott íanár:5,.vezftvst;máUeít.

Ueiratkozni eĝ x-s taiitár-ryakra és rövidebb időre is lehet.
Az intézeti taiiév S hónap.
Az intézetben minden ínásodik vasámr.p ladcmaayos elő-

adások és müvfs.:-í;stélyek rcnöeztctuok.
Iijvebb í'.kiiásusitúst nyujt

igazgatóság*

• • • • • • • • • •

Köhögésnél, rekcdtségnél, a torok és légzési szer-
vek működési zuvarainál Egger bizíus hatásu

v.-cndük. (1 doboz 50 kr. cs 1 írt. j
-.>"> kr.) A ayoiii 'tr j vndcl l f i i müköd''->éitcl radik; i ! i í
liatá-miuk'liizoiiyultak Egger szófia pasztülái.
(1 dobuz UO kr.) llindkét szer kiiitluiiu nmului
qyógyszerlúrban. — Fü- és szélkiUdéái raktár Ma-

gyarországon; (uo

HNádor"-oyéfl!fszBrtár Budapest. ¥iczl-körut17.

Szoba teljes ellátással 3-5 frt.

Mi okozhat nagyobb örömet, mint egy
gazdagon diszitett karácsonyfa?

Bámulatos olcsó karáosonyfadiszitményeil,
melyek íobb éven keresztül alkalmaznátok, ajánlja a

kitüJitctett régi hirneves czég: $y,

Kér

Egyedüli raktár: Bécs, I., Siagerstrasse l l .
oru a czimro fisíveliii, mert husonlú hangzásu czégek-

nem ÓXIKÍ összekottetósbeii s fióküzleteim nincsenek.

1 Gyüjtemény 100 darab pompás kara-
csouyf;i<l:s7. i'̂ y plasztikus kara

rtiyöjtemény 120 dsrab ugyanily diszö/'-l
"V:- jiaj." :.: .•cin;'..'iK-iiliaL'tal a !:;

ietojéru a frt 7J kr. __
1 gyiijtcniény 150 líarab diszsol, Icihetá

plhr-ztikii:- üii^yiil.. sclycniruliáva.
és haiwir'iival (i fit 75 kr.

locn csinos diszitmányek, eltshctctlen hó.
^vapoÜKiI, M (íarabüiiként 7.J ki.
i'f/-t, 1 frt -0 líi.. 1 frt 50 kr.

Szabanalmazoit nyerlyaíariők, luczaton
Isónt 8, IS. -ji.t. 4S, 60 í-s 70 kr.

Jégfilzcrek, ar.aiyban, ezüstbpa \&z\j
i bronzb;i!i 10 méterenként 7-3 kr.
Kőgyapct kcltös csoningolásbaii 12 kr
jéicsapnk l"> kr.
Igsn jutányos Bsszeálütáspk tréfás lomfcGlafc

íí-iiúvc. Sö- cs irn-HcknycroinOnyok
I.cljii'j ci ^mcu yenként Okrtól feljebb

Vcs:tlytei8fl szo&atOzljátékok kíirácscnyia

60kr.] 1 fil'JOkr.', 2"fú 50 kr.'ts 4frt.

Világszerte a legjolíbnak és legczéiszcriibisnek elismert

s fővárosban vagy'az ország bármely részébe bérmsntve

wéí@ikőí®$®£®ffsé§f nélkül

és a rendkivüli egyszeri kezdés begyakorlására saját koltségün-
kon kuldjök ki szakközegeinket. ^ ^ , , , „

H a s z n á l a t b a n :

a legtöbb miniszteriumban, áilami hivatalban, pénzintézeteknél,
gyárosoknál, ügyvédeknél, közjegyzőknél, megyéknél, váro-
soknál, stb. stb. mindenütt bámulatot és elismerést keltve
kitünő szerkezetével és páratlanul nagyszerü müködésével,

Számtalan elismerő bizonyitvány.
pkntözhctetlen minden jói szervezett hivatalban és ircMban.

Prospektus ingyen és bérmentve.

az eredeti Remington írógépek és
GLOGOWSKI ÉS TÁRSA Edison-Mimeograpriok kiz. jog. eladási telepe:

Budapest, V. ker., Erzsébet-tér 16. szám.
Nyomatott az „ORSZÁGOS HIRLAP" betűivel Budanast VII!., József-körut 65. szám.

Remington Irógépet


