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Az Országos Hirlap, a laptulajdonosok
határozatából, a mai nappal
Pesti Hirlapba olvad. Az elöfizetöket tehát hol-
naptól kezdve ez Országos Hirlap helyett kár-
pótlásul a kitünöen szerkesztett Pesti Hirlapot
fogják kapni s a cserében annál is inkább
megnyugodhatnak., mart a lappal együtt Mik-
száth Kálmán is átmegy a Pesti Hirlaphoz.
A megállapodás értelmében mindazok,az elö-
fizetök, akik a Pesti Hirlapot idáig is járattak,
az „Országos Hirlap" czime alatt intézendö
levélheti kivánságukra az elöfizetési dijak-
nak a hátralékos lécre esö részét vissza fog-
ják; kapni.

Határpóznák.
(i.) Dühöng a béke. Talán holnap, ta-

lán holnapután már mégis lesz, ha ugyan
az utolsó pillanatban el nem rontja, meg
nem fojtja a sok — szülésznö. Persze,
hogy nem akarnak karára lenni a kis
csecsemö . egészségének,, persze, hogy
nem akarjak megrontani, elpusztitani.
Söt ellenkezöleg. Olyan bnzgösággal se-
gédkeznek a megszületése körül, hogy
ebben a perczben nincs semmi egyéb
veszedelem, csak épen a nagy buzgóság,
csak épen a kissé elölegezett öröm- és
diadalmámor.

Együtt voltak ma megint a béke-
kötök. Az a különös szerzet, melynek
partközi konferenczia név adatott a ke-
resztségben. Elöttük voltak* megint "a
pontozatok, amelyek vándoroltak hol ide,
hol oda; amelyek megfordultak pártok-
nál, pártatlanoknál és kormánynál; ame-
lyei mentek föl Bécsbe és jöttek le
Bécsböl; amelyekhez mindenki tett hozzá j
valamit, és amelyekböl mindenki csipett

el valamit; amiket kiegészitettek és pó-
toltak, magyaráztak és megklauzulázták
és formuláztak. Szóval: targyaltak és meg-
beszélték, ujrastipulálták és átformáltak,
csürték-csavarták és végezetül nagyjára
el is fogadták ezeket a föltételeket. El-
fogadták — azaz mégse fogadták el.
Megakadtak egy ponton, amely nem volt
a pontok között. Megállottak egy meg-
gyén, amelyet elöbb vágni kellett, hogy
meglegyen. Ugy hivják ezt a pontatlan
pontot, ezt a vágatlan mesgyét, hogy :
személyi garancziák . . .

Igaz is. Hol vannak a személyes
garancziák?

Ez a béke mai rébusza. A személyi
garancziák. Hogy mi ez magyarán, azt
még politikai titok gyanánt örzi a párt-
közi konferenczia; de valami sejtelem
azt súgja, hogy ez Bánffy távozását,
Perczel elejtését, a Tiszák mellözesét, a
disszidensek felkarolását és legalább egy
„nemzeti" fölfedezését jelenti. Ha ez a
sejtés nem csal (elvégre is nagy sze-
rencse, ha csak a sejtés botlott a po-
litikában), megint oda jutottunk a béke
dolgában, ahol voltunk a kiinduláskor:
a személyi kérdésekhez. On revient tou-
jours á ses premieres amours ...

Pedig ez' halálos hiba, ez végzetes
veszedelem volna. Valahogy sikerült nagy-
nehezen kiszabadulni a személyi kérdé-
sekböl, sikerült oly módon, hogy a kor-
mány feje megadta önként, amit máskép
semmi áron elérni nem lehetett volna:
a maga fejét. S amikor megvan, ugy-
tesz vele a diadaltól mámoros ellenzék,

mint a Vanderbiltek az elsö millióval.
Megjön az étvágyuk a többire. Most már
nem elég a kormányelnök, most már
megenné az egész szabadelvü pártot.

Már pedig a tenger sohase fog a
Dunába folyni. Harmincz esztendö dia-
dala és sikerei, haladása és vivmányai
füzödnek ehhez a párthoz; ez a sza-
badság és a haladás, az alkotmány és
az ország. Egy bástya, amely védelem
minden veszedelmes áradat ellen, de
olyan bástya, amelynek elvakult fejjel hiába
megy neki akárki. Nem a bástya döl
be; a fejek zúzódnak össze.

Amit az ellenzék igaztalan harczá-
val máig elért — hiába tagadná bárki
— az diadal. Ha önként adták is neki,
amit kapott, mégis diadala van. A haza
oltárára kerültek azok a kincsek is haj-
dan, amit véres csatákon kivivtak, de a
haza oltárára kerültek azok a drágasá-
gok is, amiket a hazafiak a saját men-
téikröl és hitvesük kebléröl téptek le,
hogy föláldozhassák. Talán még az
utóbbi a drágább, s becsesebb. Nagyobb
az érték, amelyet adnak, mint. az,
amelyet elragadunk.

Nem örök igazságokat akarunk itt
hirdetni, csak határpóznákat fölállitani az
alkudozó. ellenzéknek Nem ilyen határ-
póznákról ábrándoznak ugyan a szélsök,
de azért ezt is elfogadhatják, mint az
olyant, hogy : „Ezen ültetvények a mü-
veit közönség figyelmébe ajánltatnak."
Azok az ültetvények régiek és mélyen
gyökereznek a háza földjében. Azokat
nem lehet se megtépázni, se kitépni,

A nagyszakállu Borcsánszky.
Irta: Mikszáth Kálmán.

Mind jobban-jobban kezdett ez a Bor-
csánszky érdekelni. Este nála voltunk vacsorán.
Nem ugyan a házánál, hanem leánynál , bizonyos
Opickynénál volt a vacsora. Soha még életem-
ben nem latiam ahhoz hasonló gyöngédsé-
get, aminöt ez az asszony tanúsitott az
öreg iránt. Kinálta, beczézgette. óvta szél-
töl, kövér falaitól, diót test fel neki körtét
hámozott és az öreg szájába rakta a gerezd-
jeit kedveskedön. No még ebböl Még egy fa-
latot, apuskám! Egy kis tokaji bori nem pa-
rancsol, apuskám? Ugrott, ha gyafe kellett neki,
ijedten kapkodott a vizes pohár után. ha az
öreget elfogta a szokott fuldokló köhögése.
Opiezky, egy helybeli téglagyár igazgatója, min-
den anekdotáját, pedig sok anekdotái tudott,
az öreg ur felé fordulva beszélte: "Most jön
a jö, apa. Ezt hallgassa meg. apa. Az öreg
Borcsánszky különben is hálás közönség volt
HAHotájától szinte rengtek a falak.

Ö maga csak egy anekdotát tudott, de
azt ezerszer elmondta, hogy mikor utoljára
Pesten járt akkor ement a képviselöház kar-
zatára is a valkányi uj biróval Köntös János

egyetemben, hol is épen akkor tartá

Wekerle elsö bevonulását a minisztertársaival,
mire jól megnézvén ö kelme a szépter-
metü. bajusztalan miniszterelnököt, nagy saj-
nálkozva. de nem kevésbbé nagy önérzettel
mondá: "No, szépen felvitte Isten, a dolgát,
ott van most már körülbelül ö is, ahol én,
hogy mi már csak lefelé billennelünk."

Minthogy még vagy egy hétig dégáltunk
barátomnál, néhány nap mulva reconnaissance-
viztet akartam tenni Boresánszkynál s be-
nyitva a sárgakapuju házba, ahol Opiczkyék
laktak meglepett, mikor a szobaleány ar-
ról értesitett, hogy az öreg tekintetes ur már
nem lakik itt. elköltözött.

— Hát hogy lehet az ?
— Hja. közbejött a quartalis s ilyenkor

eljön a tekintetes urért a másik leánya, a
Halasy Gyuriné. fölszedte eiönek-erejéTrcl s
TIszi, nem hagyná itt a világért sem tovább,
sem öt. sem a vasládáját.

— Hát igy vándorol az öreg ur kézröl-
kézre a két lánya közt.

— Van egy harmadik is, kérem alásan,
a Tóth Elekné nagysága, a Három-Kut-utczában
— beszélte a csacska szobaleány — az a leg-
szebbik a háromból, az egész városban lakatos
menyecskének hivják.
„ . '—És miért hivják lakatos menyecskének?

. , — Mert ha az ura elmegy hazulról, la-
kattal zárja rá az ajtót.

— Hm. És mondja csak, kis fitos, szük-
séges, az ? .

"A. kis fitos szégyenlösen sütötte le a sze-
meit, de ügy titokban mégis mosolygott egy
kicsit, a vállait vonogatva és rázva f az egész
testét, mialatt a kikeményitett takaros szok-
nyái ropogtak, sustorogtak.

—- Talán. Én semmit se tudok, de a
szomszédok többet tudnak. Egészen pedig csak
az úristen tudja. Ejnye no, ne izéljén!

Ez az- utolsó mondat" a professzornak
szólt, aki pajkosságból olyat csipett az állán,
hogy vérvörös félkör maradt utána.

— Ej, te német — förmedtem rá meg-
botránkozva — már megint fotografálni akarsz ?

Mert akárhol utazott az én garatom,
mindég magával hordta a fényképezö készü-
lékét s ha valami szép nöi alakon megakadt
a szeme, addig nem. nyugodott;, mig le nem
fotografirozta. Ebben nyertek kielégitést gyor-
san fellobbanó szerelmei.

A föispánnál* délután a fekete kávénál,
mikor egyedül maradtunk, Borcsánszkyra for-
dult a szó. Elbeszéltem, hogy nem talál-
tuk otthon, mert a másik. leányához köl-
tözött el.

ORSZÁGOS HIRLAP
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hogy a föld is meg ne bolygattassék
velük

Persze, nem fognak bennünket egé-
szen megérteni, mindenben követni azok,
kiket pártközieknek mondunk, s akiket
mámorossá, részegekké tett az elért siker
és diadal. A mámoros embernek nem
szent a fü, amelyből éltető gabonája no.
De a vezető nevelőapja még a részeg-
nek is szent.

Ne nyúljon hozzá. Becsülje meg és
hajtsa meg magát előtte. Érje be any-
nyival, ami joggal mámorossá tehette s
ne kívánjon annyit, amennyi a deliriumig
viszi. S akkor nincsen gladiátor és le-
tiport, de van becsületes béke.

A politikai helyzet
Tegnap óta nem. változott semmi. A bé-

kére való hajlandóság ma éppen ugy mutat-
kozott, mint ahogy meg volt a harczra való
készség is. Pozitívum nem történt. Az ellen-
zékí pártok közös konferenezfája két ízben is
összeült, anélkül, hogy végleges megállapo-
dásra tudott volna jutni. A pártkörökben
a legkülönbözőbb hírek voltak elteijedve.
Egynémely helyen azt beszélték, hogy a
béke létre fog jönni, mert azt hiresztelik,
hogy a korona határozott óhajtása a béke lé-
tesítése. Másutt azonban azt hiresztelték az
est folyamán, hogy a békének létesítése ujabb
akadályokba, ütközött, mert nem sikerült
mindeddig a személyes gacancziák dolgában
megállapodásra jutni. Tény az, hogy az el-
lenzéki pártok kiküldöttei még holnap is tár-
gyalnak, mielőtt a kormánynak propoziczióira
megadnák válaszukat.

A nap politikai eseményeit a követke-
zőkben foglaljuk össze:

(Pártközi értekezletek.)
Délelőtt tizenegy órakor az ellenzéki pár-

tok kiküldöttjei a képviselőház elsőemeleti
termében összegyűltek, hol megvárták a disszi-
densek vezéreit, kik féltizenkét órakor megje-
lentek és közölték a kormány tagjaival a teg-
nap folytatott értekezlet tartalmát. Ez pedig
a kormány válaszát az ellenzéki pártok leg-
utóbbi ellenmegjegyzéseire, továbbá Széli Kál-
mánnak lapunkban megjelent formulájának
ismertetését Szilágyi Dezső ezeknek előter-
jesztése kapcsán kérte az ellenzéki pártok

képviselőit, hogy a ma közölt előterjesztésekre
vonatkozó válaszukat minél hamarább hoz-
zák a kormány tudomására, mert a kormány-
nak határozottan kifejezett óhajtása, hogy
minél gyorsabban vezesse a parlamenti hely-
zet szanálására czélzó tárgyalásokat a befe-
jezés elé. • . . .

E kifejezett óhajtás folytán az ellenzéki
pártok kiküldöttei délután öt órákor; ismét
egybegyűltek és beható tanácskozás alávették

a béketárgyalásoknak egész eddigi konglome-
rátumát. Mivel azonban a tárgyalás; folyamán
néhány vitás pontra nézve différéncziák me-
rültek fel, melyeknek eloszlatására szüksé-
gessé váltak Szilágyinak felvilágosításai, Po-
lónyi Géza, a pártközi konferenczia megbízá-
sából felkereste a disszidénsek klubjában
Szilágyi Dezsőt, ki megadta a kérdéses pon-
tokra felvilágosításait. Az ellenzéki béke-
barátok esti tizenegyig maradtak együtt, de
akkor is eredménytelenül mentek széjjel, mert
a személyes garancziákra nézve nem tudtak
végleges megállapodásra jutni. A függetlenségi
párt képviselői ugyanis amellett erősködtek,
hogy Bánffy határozott visszavonulásának kije-
lentése nélkül nem mehetnek semmiféle trans-
akczióba; Az erre vonatkozólag támadt aggá-
lyokat a konferenczia folyamán nem lehetett
eloszlatni.

.A tárgyalást ezért holnap folytatják.
A mai értekezletről más oldalról a kö-

vetkezőket közlik:
Az ellenzéki kiküldöttek ma délután őt óra-

kor folytatták a tanácskozást a képviselőház első-
emeleti tanácskozó termében. A tárgyalást csak
esti 9 órákor szakították félbe, de nem fejezték
be, hanem holnap délelőtt tíz órakor folytatják.
Az esti tanácskozás ideje alatt Polónyi Géza el-
hajtatott a Hungáriába, ahol Szilágyi Dezsőtől
egyik békepont tárgyában felvilágosítást kért. A
tanácskozásokat a megbízottak ezúttal is titokban
tartják és csupán annyi szivárgott ki hogy a ház-
szabályok módosítása keltett hosszabb vitát, külö-
nösén pedig a kompromisszum személyi része fe-
lett tárgyaltak hosszabb ideig.

Miután hír szerint Bánffy maga is siettette
az ellenzéki kiküldöttek válaszát, az ellenzéki párt-
körökben hire terjedt, hogy a léketárgyalások
legkésőbb pénteken befejeződnek és már szomba-
ton Bánffy a képviselőházban bejelenti a lemon-
dását. — Bánffynak 'különben sem akarnak meg-
szavazni semmit legfeljebb csak a képviselőházi
elnököt Bánffy tetszése szerint és miniszterelnök-
sége alatti

(Minisztertanács.)
Ma délután minisztertanács volt, amelyen

a kabinet valamennyi tagja résztvett. Gróf
Széchenyi Manó, az ő felsége személye körüli
miniszter, a délután folyamán a fővárosba ér-
kezett, hogy a ma délutáni minisztertanácson
résztvegyen. Hír szerint utasításokat hozott
magával, melyeket ő felségétől tegnap kapott
volna egy kihallgatás alkalmával, melybea ő
felsége tegnap délután fogadta.

(Egy ujság-czlkk.)

Sokat beszéltek ma a szabadelvű párt-
körben a „Reichswehr" czimü bécsi újság ve-
zérczikkéről, melynek. ekként hangzanak az
utolsó mondatai:

„A többség, mely kénytelen a kompro-
misszum-tárgyalásba bocsátkozni, súlyos ve-
reséget szenvedett. Megmutatta, hogy nincs
elég tettereje az Önálló cselekvésre, hogy ö
csak áttett örökség-objektum, mely ma báró
Bánffy tulajdonában van, holnap más mi-
niszterelnöknek áll rendelkezésére. A több-
ség megengedte a majoritás elvének ke-
resztültörését anélkül, hogy védekezett volna.
A; következmények majd beállanak.. Mint
Ausztriában, Magyarországon is megvan már
a példa, hogyan kell eljárni, ha az ember el-
érni akar valamit. Egyszerűen csak obstru-
álni kell, mig a többség beadja a derekát és
a kormány megpuhul. Oly könnyű ez a mes-
terség, hogy alkalmasint hamar megtanulja
minden párt és minden nemzetiség.0

(Ujabb követelések.)

Nagy izgalmat okozott a szabadelvű
pártkörben az a hír, hogy az ellenzék nem
tágít attól a felfogásától, mely Szerint:

a Bánfly-konnánynak nem szavaz meg
semmit;

a házszabályod revíziójáról hallani sem
akar;

több politikust ki akar zárni a jövő ka-
binetből;:

Perczel Dezső elnökjelöltségének elejté-
sét kívánja. '

Ezek a feltételek a háborút jelentenék.
Mégis a mai napon határozottan javultak1 a
béke chance-ai, mert mind nagyobb erővel
tört ki a béke vágya. Általánosságban az a
meggyőződés, hogy Széli Kálmán és Szilágyi
Dezső befolyása meggyőzi majd ez álláspont
tarthatatlanságáról az ellenzéket s igy a béke
mégis csak létesülni fog.

— Igen — monda — mindenét felosz-
totta életében a leányai közt.

— Mint Lear király." Csakhogy az ö
leányai angyalok.

*— Azt hiszed? ~ _ . :_
— Láttam. Múltkor az Opiczkynét, ma

gedig ott nem találván őt, átmentünk Hala-
syékhoz. No, mondhatom, nincs az a papagály,
akit annyira kényeztetnének, mint Halasyné
a nagyszakállu apját.

A főispán rejtélyesen mosolygóit.
— Nem ismered még te az asszonyo-

kat. A valóság az, hogy az öreg szépén meg-
járta a leányaival. Becsapták.

— Hogy-hogy?
— Hát elmondom az egészet, ha meg-

fogadod, hogy soha senkinek el nem mondod.
•— Hát megfogadom.
(Gondoltam magamban; mi újságírók

soha se mondunk meg semmit másnak, mert
mi inkább megírunk valamit.)

• • ~

A főispán meséje.
— Hát ravasz az öreg és sze-

ret jól élni, — kezdé a főispán — ő akarta^
a leányait becsapni, a Minkát, Lankát és
Évikét, akik mind a hárman jól mentek
férjhez, gazdag emberekhez. Borcsánszky egy
karomszázholdas birtokon pepecselt, hol ter-
mett, hol nem termett a föld, ugy, hogy csak

a szerény fizetéséből éldegélt, örökös foglalá-
soknak, végrehajtásoknak kitéve. Gondolta ma-
gában: sokkal jobb lesz nekem, ha a leá-
nyaim közt osztom föl a birtokomat s azok
és a vejeim eltartanak. Olyan jó dolgom lesz,
mint a Mátyás király restjeinek. .Elírek leg-
nagyobb, légjobb, hivatalt világon, leszek örö-
kös vendig".

A kapzsi leányok mohón kaptak a dolgon
s elrendezték akképen, hogy minden negyed-
évben a másik lánya tartja az apuskát, a száz
hold fejében, melyet . reájuk' íratott. Hanem
csak egy darabig tartott a jó viszony. A
Mintához, a legkisebbhez ment az öreg lakni
a legelsöbben. Egy pár napig csak szívesen
látták, a vizit-szobát rendezték be neki laká-
sul, jó kosztot adtak, jó bort, hanem a másik
héten azt mondta neki a Minka : .Vendégeim
jönnek, apuska, átmehetne a -kerti szobába;
az ispánnal jól elférnek ott ketten addig a
pár napig." Mikor a vendégek elmentek, Bor-
csánszky visszavágyott a maga szép szobájába,
de egyszer azért nem lehetett, mert be fogják
viasszal ereszteni, másszor azért, mert a kis
gyerek beteg, amint aztán még harmadszor is
előhozta, de már nagyfélénken „az enyim
szobámat", a Minka azt mondta neki apperte:
„Ugyan maradj veszteg, ott, ahol vágy, a csúf
hortyogásod miatt nem tudtunk aludni".

Az öreg szemeiből kibugygyant a köny.

Bizonyosan fájt neki, hogy az ő hortyogása
csúf. Mikor ő olyan szabályosan lélekzik,, mint
egy szűz leány. Szóval, kibugygyant a könye
s fogta a czók-mókját, áthurczolkodott a má-
sik lányához, az aranyoshoz, a kedveshez, a
jóhoz, a Linkahoz.

Mit színezzem a dolgot (hajh, nincs már
időm hozzá), a Linkával is majdnem így járt,
sőt ilyen hálátlan volt a harmadik, az Éviké is.

Összetörve jött hozzám egy napon, lehet
annak már vagy négy éve, nagy sóhajtozással,
lehorgasztott fejjel.

— Mi bajod, öreg ? — kérdem a képéből
kikelt embert.

— Lettem földön szaladó, méltóságos
uram.

— Talán földönfutó ?
— A z mindegy. Hanem az nem mindegy,

van-e tüz a nagy kályhában?
— Miért? . :

— Vettess bele engemet, hogy elégjek.
— Mit csináltál? .
— Mert az olyan fat, akiből olyan gyü-

mölcsök nőttek, mint az én kölykeim, kell
tűzre vetni.

Elpanaszolta aztán a sorsát apróra érzé-
keny szavakkal, hol fájdalmas, hol ingerült
gesztusokkal és rimankodott, hogy segítsek
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Konstatálni kell, hogy ezzel szembon
sokan vannak, akik elégedetlenek amiatt, hogy
az alkudozások folyamán magának a kormány-
pártnak a nézetét bizalmas tanácskozáson
sem kérték ki. Ezek arra ulalnak. hogy a
béke ratitlkáiása mégis csak a párt akaratá-
tól függ.

(Jelölgetések.)
A béke jele, hogy tippelnek: ki lesz a

jövő kormány feje, kik lesznek az uj kabinet
uj tagjai, kik maradnak a régiből. S z é l l és
L u k á c s László között oszlanak meg a né-
zetek, de egyik nézet se tud valami megbíz-
ható argumentumot felhozni maga mellett, ugy,
hogy a nézetek inkább óhaj-számba Tehetők.

A képviselőház ülése.
A hevesi felirat bemutatása nagy moz-

gást keltett a mai öles elején. Az ellenzék
zajosan éljenezte s aztán a felolvasását is kö-
vetelte, de ezt mar Madarász. József mégis
elütötte:

— Épen a képviselő urak éljenzése bi-
zonyítja, hogy jól hallották a feliratot

A felolvasástól tehát elállott az ellenzék.
De megéljenzett még egy csomó kérvényt,
mely szintén az alkotmányellenes kormányzás
ellen tiltakozik. Aztán Rakovszfcy Istvánnak az
összeférhetlenségi bizottságra vonatkozó indít-
ványát jelentették be, de mivel Rakovszky ezt
nem közölte írásban az elnökkel, az indítvány
a pótlásig elmaradt.

Az elnök bejelentette ezután, hogy Sághy
Gyula Budapest főváros törvénytelen. adókive-
tése, Kubik Béla a Ház ülése, Heulaller Lajos
Szemere volt kormánybiztos 1849. január
24-én kiadott fölhívása, Bazálh és Wittmann
Bánffy lemondása dolgában kivannak napirend
előtt fölszólalni.

Valamennyi felszólalás dolgában névsze-
rinti szavazást kértek.

Előbb azonban a tegnapról maradt sza-
vazásokra tértek. Ivánkának 114 szóval 5 el-
lenében, Farkas Józsefnek 115. szóval 8 elle-
nében nem engedték meg a felszólalást. Az-
után a mai névszerintiek következtek, első
sorban Sághy Gyula dolga.

Sághy kérelmét 117 szóval 12 ellen el-
utasitották.

A holnap tíz órakor tartandó ülés napi-
rendjét is megállapították s most már Pap
Elek interpellácziójára került a sor. Pap Elek
azonban nem volt sehol.

— Kérünk öt perez szünetet! — Kiál-
totta az ellenzék.

Az elnök föl is függesztette öt perezre
az ülést.

A szünet után Papp Elek a következő
intrerpellácziót intézte a földmivelési minisz-
terhez :

Minthogy a német birodalmi kanczellár
a birodalmi gyűlés e hónap tizedikén tartott
gyűlésében kijelentette, hogy a németországi
mezőgazdaság védelme érdekében az eddig kö-
vetett állategészségügyi politikát jövőben szigo-
rítani fogja és föntartja mindazon szigoru óvó-
intézkedéseket, melyek érvényben vannak, sőt
a levágott állatok bevitelének eltiltását higieni-
kus szempontból még szigorubbá fogja tétetni,
ugyanazért, tekintve, hogy ezen kijelentés min-
den reményünket megszünteti arra nézve, hogy
az évek óta stagnáló állatkivitelünk Németor-
szágba a régi arányokat ölthesse s tekintve,
hogy ezen kijelentés tételes egyezményünkben
gyökerező jogaink határozott megtagadásának
vehető :

kérdem a tisztelt földmivelésügyi miniszter
urat, hogy miután teljesen megszűntek, különö-
sen a szarvasmarhákat illetőleg az állatjárvá-
nyok, tehát Németország neheztelt eljárása Ausz-
tria-Magyarországgal szemben teljesen indoko-
latlan és jogtalan s Magyarországra nézve nagy
jogi sérelmet s anyagi károsodást jelent: szán-
dékozik-e az állatbeviteli szerződésben biztosított
jogaink érvényesítésére vonatkozólag sikerhez
vezető lépéseket tenni és odahalni, hogy egyez-
ményünk ne maradjon holt betű, hanem az ér-
vényben és tiszteletben tartassék.

Az interpellácziót kiadták a miniszternek
s ezzel az ülés véget ért.

KÜLFÖLD.
Surlódás a csehek és lengyelek közt. A prágai

„Narodni Listy"- bécsi levelezője azt írja, hogy a
lengyelek nem jó szemmel nézik azt, hogy a jobb-
párt folyton csak a csehek követeléseivel foglalko-
zik, mert, hogy a jobbpártnak nem lehet az a ki-
zárólagos feladata, hogy folyton a cseh postulátu-
mokat támogassa. A cseh levelező erre a követ-
kező megjegyzéseket teszi: A lengyel képviselők
persze megfeledkeznek arról, hogy mi nem is al-
kalmatlankodnánk a mi szövetségeseinknél, ha már
nekünk is mind az megvolna, ami nekik régóta
megvan. Mi sajnáljuk, hogy annyira igénybe vesz-
szük baráti szolgálataikat, de nem tehetünk róla.
Bilinski ma csak nem kívánhatja tőlünk, hogy ke-

rajta. Megszántam, mert könyek csoroglak vé-
gig a nagy szakállán.

•— De hát legalább monda meg, hogyan
segítsek rajtad ? Uj lelket nem adhatok belé-
jük a főispáni hatalmammal.

Az öreg szemei megcsillantak A kőnyeit
mintha hirtelen felszürcsölte volna a ravaszság
démona.

— Tudok csak egyetlenegy módalitást.
— No kivele, vén róka.
— Ne dicsérj, méltóságos uram engemet,

én csak vagyok egy szeginy, szerencsétlen
hangya, akit lefőztek és akinek fordulja fejiben
nagy bajában szeginyes ideacska.

— Mi az ideád?
— A fő, hogy segitesz-e méltóságocskám,. en

vezirem ?
— Ami tőlem telik, kedves öregem.
— Hát jól van. Legelőször is veszek egy

veszekedett nagy vasládát, angol zárral, hogy
ember azt ne kinyithassa, másik.

— És aztán"?
— Kifőztem jól planiumot. Mikor az

ebédnél ülőnk az Evike születésnapján.
Péter Palkor, te akkor eljösz és benyitsz
a Tóth Elekekhez, ahol most tengődöm.
Lányom és a vejem nagyon megfogjak örülni,
a többi lányaim, vejeim is ott lesznek, ugorja
mind, hogy szerencse mekkora, i t t van a mél-
tóságos főispán ÜT, lesz rettenetes meglepe-

tis. Ök fognak mondani: milyen szerencse, te
pedig fogod felelni hidegen: az én örégbara-
tomat keresem, a Boresanszkyt, én ott fogok
ülni asztal vígin, ahol nevelő ül és gouvernante,
te meglátsz és fogsz felkiáltani, tapintatlanul
magadat elszólva: ..Elhoztam a negyvenezer
forintodat, öreg." Én erre"elpirulom magamat,
zavarba jövök (mert én tudok zavarba .jönni
és tudok nem zavarba jönni, mikor nagy za-
varban vagyok) és viszlek a szobámba, ami
ugy fogja festeni a kedves lánykaim bárány-
kaim elölt, mintha titkolni akartam volna nagy
kincseket előttük. Értesz engemet? Ez megál-
lapítja a jövendőmet.

Az Öreg ötleté magamnak is megtetszett
— folytatá a főispán — de amit most mon-
dok, az aztán igazán titok legyen, nehogy el-
fecsegd valaki előtt, megtettem az öreg ked-
véért a színjátékot. És azóta megint imádják
a leányai, vejei. Hiszen láthattad, ügy él köz-
tük mint egy pók, vagy mint egy Lucullus.

Megvallom, nagyon meglepett a kis lör-
ténelke.

— Aha, most értein már, amit a szoba-
leány mondott, hogy mikor a quartalis jön,
kapkodnak az apuska után a leányai és viszik
a vasládával együtt.

— Szóval, az öreg nagy imposztor ! És
czudarul becsapja a leányait.

vesebb joggal értjük be, mint amennyivel a lengye-
lek régóla rendelkeznek. Le nem mondunk az elv-
ről, hogy a cseh nyelv az egész cseh földön telje-
sen egyenjogu. Ha sikerül nekik meggyőzni a né-
meteket, hogy követeléseink méltányosak és igaz-
ságosak, az esetben érdemes szolgálatot tesznek
nemcsak nekünk, hanem az egész birodalomnak is.
Ha azonban más alapon akarnának a németeknél
közbenjárni, ugy a fáradozásuk felesleges, mert
hiábavaló.

TÁVIRATOK.
Muraviév körlevele.

Pétervár, január 25. A „Journal de St. Peters-
bourg" ezt irja gróf Muravie? tegnap közölt kör-
leveléről :

Amikor a császári kormány a külföldi kor-
mányokat egész sor olyan kérdésre figyelmeztette,
amelyeket az esetleg összeülő konferencziának
részletes programm együttes kidolgozása czéljából
meg kell majd vizsgálnia, azt az óhajt nyilváni-
totta, hogy ebben a minden czivilizalt nemzetre nézve
kiváló fontosságu ügyben teljes megegyezés jöjjön
létre. Némely lapok már előre is méltatták az uj orosz
körlevelet. Ámbár nem akarjuk e lapok jelentőségét
kisebbíteni, még sem ismerhetjük el e lapok több-
ségéről, hogy Európa közvéleményét képviseli, amely
határozottan az augusztus 12-iki köriratban foglalt
eszme mellett nyilatkozott. Míg a többi lapok az
uj körlevél szövegéről nem nyilatkoznak, csak arra
akarunk szorítkozni, hogy kiemeljük némely ujsá-
gok tévedéseit. Néhány nagy angol lap azt állítja,
hogy Oroszországnak már a tervezett értekezlet
összeülése előtt kellene példát mutatnia a tengeri
és szárazföldi haderő leszállítására. Bajos ezt az
elméletet aláírni és minthogy az egyik újság,
amely ezt az elméletet felállította, a józan észre
hivatkozik fejtegetéseiben, legyen szabad azt vá-
laszolnunk, hogy igenis az egyszerű józan ész
is elegendő, hogy erről az elméletről egyenes
ítéletet mondjunk. Hol az a hatalom, amely arra!
gondolhatná, hogy haderejét egymaga csökkentse;
holott a többi hatalom nemcsak meg nem áll a
fegyverkezésben, de még szaporítja is haderejét ?
Egy kormánynak sem szabad így , vétenie a poli-
tikai előrelátás legelemibb törvényei ellen, ha
helyesen fogja föl a nemzet iránt való kötelessé-
geit. Minthogy a fegyveres béke' uralma, amelyre
az augusztus 12-iki orosz közlemény utalt, semmi-
kép sem változott, a császári kormánynak a töb-
biekhez hasonlóan meg kell tartania fegyverét.
Mindazonáltal Oroszország tovább is ép oly forrón
óhajtja, hogy ez a népekre nézve olyan terhes és az -
emberiség magasabb érdekeire nézve oly hátrányos
uralom megszűnjék. Épen ennek megfontolása bírta
Oroszországot a kezdeményezésre, amelyért ugyan"
ebben a szellemben ezentúl is fog fáradozni. Re-
mélhető; hogy a népek jól felfogott érdeke és a
józan ész diadalmaskodni fog azokon az akadá-
lyokon, amelyek az orosz javaslat megvalósulásá-
nak útjába állhatnak. De nyilvánvaló logikátlanság
volna; ha azt várnák Oroszországtól, hogy had-
erejét csökkentse vagy a fegyverkezésben megálljon;
amíg a tervbe vett értekezlet össze nem ül és a re-
mélt eredményeket el nem éri. Amíg a többi állam
folytatja haderejének szaporítását, Oroszországnak
kötelessége lesz megfelelő rendszabályokhoz nyúl-
nia, anélkül, hogy elejtené változatlanul békés
szándékait és még kevésbbé azt a reményt, hogy
a nagy emberbaráti eszme fejlődése és a czivili-
zált nemzetek jól felfogott érdekei a hatalmaknak
arra az általános megegyezésére vezetnek, amely ;
a császár nagylelkű terveinek megvalósulása érde-
kében annyira kívánatos.

Jezsuiták Horvátországban. .
Zágráb, január 25. A szerbek és horvátok

erősen összetűztek,a jezsuiták behozatala, miatt.
Hír szerint a jezsuiták egy klastromot és gimná-
ziumot fognak kapni. A jezsuiták behívása ellen
az egész lakosság állási foglal ugy a parlament-
ben, mint a községtánácsban. Népgyüléseken is
megvitatják a kérdést.
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A német császár születésenapja.
München, január 25. A szabadságolt tíszlek-

nek a német császár születésnapja alkalmából
tegnap este rendezett lakomáján, amelyen a királyi
háznak csaknem összes herczegei megjelenítek, a
lapok közlése szerint Lajos herczeg beszédet mon-
dott, amelyben arra utalt, hogy a német császár a
mult érben kétszer is találkozott a régens-herczeg-

gel. Az első találkozás Drezdában volt, ahol egy
német királyt ünnepeltek, aki huszonöt év óta
bölcsen kormányozza országát s aki az utolsó azok
közül a hadvezérek közül, akik a németeket 1870—
1871-ben vezették. A második találkozás őszszel
történt Münchenben, amikor a császár vísszajőtt
keleti utjáról- A keleti ut jelentőségről sokat le-
hetne mondani. Csak azt említi meg, hogy ez az
ut megerősítette azt a jó viszonyt, amely a német
birodalom és Törökország közölt fennáll. Már
most a német vállalkozószellem feladata, hogy
ezt a kedvező helyzetet kiaknázza. Ez javára vál-

nék a német iparnak, a német kereskedődnek. és
mérnököknek. Nem válnék hátrányára Törökország-
nak sem. A szentföldön tett látogatás alkalmával

a császár olyan szavakat mondott,, amelyek öröm-
mel töltik el minden keresztény szivét. A német
katholikusoknak a Dormitiont ajándékozta a csá-
szár. A német katholikasok megtudják becsülni,
hogy a császár mindig törekedtek az ő érde-
keiket is megóvni. A német katholikusok nem
kivannak mást, mint teljes egyenjogoságot a
német protestánsokkal; ugyanazt az egyemjógm-
ságot, amelyet Bajorországban a protestán-
sok élveznek a katholikus többséggel szemben.
A birodalom minden alattvalójának kötelessége,
hogy ha a szükség megkívánja, Térét és" vagyonát
áldozza a birodalomért. De épugy meg van az a
joga is, hogy bárhol tartózkodik, különösen külföl-
dön, igénybe vehesse a német birodalom oltalmát
és a német birodalomnak kötelessége, hogy ezt az
oltalmat, amennyire lehet, megadja. A herczeg az-
után még egyszer megemlékezett a régens-herczeg
és a császár között való benső' viszonyról és a
rágens-herczeg éltetésével végezte beszédet. A
császárt Gosen ezredes kerületi parancsnok: köszön-
tötte fel. ; /

Földrengés.

Lalbach, január 25. Az itteni földrengést
megfigyelő állómás ma jelenti, hogy készülékei azt
jelezték, hogy Laíbachtól nagyon messze eső he-
lyen egy nagy földrengés van. A helyet az állomás
nem tudta meghatározni.

HÍREK.
Lapunk mai száma 16 oldal.

— Személyi hírek. Fenyressy Ferenez,
Veszprém vármegye főispánja, székhelyéről Buda-
pestre érkezeit. — Dr. Szmrcsányi Miklós mi-
niszteri tanácsos, aki most vonult nyugalomba,

-üdülés czéljából délvidékre utazik.

— Adomány. Kléh István udvari tanácsos ipa
özvegy gróf Károlyi Alajosné utján 10.000 forintot
adományozott a Fehér Kereszt Országos Lelencz-
ház-Egyesületnek.

— Patti házassága. Londonban ma' volt
Patti Adelina mennyegzője a beyoni katholikus
•templomban. Az esküvő után nagy kísérettel ment
& házaspár a fiatal asszony villájába. A közönség
nagy ováczióval fogadta Pattit. A házaspár holnap
a Riviérára megy. Ma este Patti nagy estélyt ren-
dezett, amelyen összes híressé vált dalait eléne-
kelte. Patti házasságánál a legérdekesebb dolog
az, hogy nem annyira "a vőlegényéről — most
már férjéről— hanem csak ő róla beszélnek az

-emberek. Férje egy nagyon fiatal dán báró, akit
valószínűleg ritkán fognak nevén szólítani. Mindig
csak azt fogják róla mondani, hogy ez a Patt
"férje." A neve különben báró Cederstrőm.

— Egy előljáró Jubileuma. Dr. Bencze Benő,
ni ó-budai kerület elöljárója, februárban tölti be
szolgálatának huszonötödik évét. Előljáróskodásá-
nak ideje alatt sokát tett a kerület közigazgatásá-
nak rendezése és Ó-Buda megmagyarositása érde-

dében. Az ó-budai kerületi választmány, valamint

az iskolaszék tagjai az érdemes elöljárót ovácziók-
ban akarják részesíteni és e végből a jövő hónap
elején jubileumi ünnepélyes diszlakomát rendez-
nek az elöljáró tiszteletére,

— Gazdák találkozása Nyitrán. Már közöl-
tük, hogy a magyaróvári gazdasági akadémia vég-
zett hallgatói összejövetelt fognak rendezni
Nyitrán volt tanáraik tiszteletére február hónap
elsején,; másodikán és harmadikán, vagyis akkor,
midőn ezek gazdasági előadások" tartása végeit
Nyitrán fognak tartózkodni. Most arról értesítenek
bennünket, hogy a volt akadémikusok közül már
eddig is számosan jelentelték be a nyitrai talál-
kozón, való megjelenésüket. A Nyilramegyében lakó
végzett akadémisták ezuton is ujból kérik volt ta-
nulótársaikat, hogy február hónap elsején Nyitrán
minél számosabban- megjelenjenek, mert ezzel volt
tanáraiknak nagy örömet okoznak. Jelentkezni a
nyitramegyei gazdasági egyesület titkáránál lehet,
ugyanő gondoskodik a szállodákban lakásokról is.
Az előadások február hónap' elsején, másodikán és
harmadikán délelőtt kilencztől tizenkettőig és dél-
után keltőtől négyig tartatnak.

— Eljegyzés. Borsody Sándor fővárosi épí-
tész és vállalkozó eljegyezte özvegy Rédl Jenőné
leányát, Margilkát, Budapesten.

— Az Irgalmas rend működése. Füzy Sza-
niszló királyi tanácsos , az irgalmas-rend tartomá-
nyi főnöke, most állította össze a nemes czélu
rend mult évi működésének statisztikáját Esze-
rint a pozsonyi, egri, szepesváraljai, temesvári,
pápai, kismartoni, nagyváradi, szakolczai, váczi,
pécsi, zágrábi, budapesti és szatmári, szóval a
rend magyar tartományának tizenhárom kórházá-
ban, Válás és nemzet különbség nélkül az 1898.
év folyamán 11,093 embert ápoltak 301,750 ápo-
lási napon át. Ezek közül gyógyulva elbocsáttatott
9,710 ember, ápolás alatt maradt 829, meghalt
554. Ezek közül a budapesti rendház kórházában
1935 embert ápoltak 104,103 ápolási napon át.
Meggyógyult 1580, meghalt 115, további -ápolás
alatt maradt 254.

— Erdey Antal temetése. Erdey Antal tudo-
mány-egyetemi tánácsjegyzőt és- az egyetem köz-
ponti irodájának igazgatóját ma szentelték, be nagy
részvét mellett a központi egyetem épületében volt
lakásán. A szertartáson jelen volt dr. Wlassics
-Gyula közoktatásügyi miniszter is, továbbá Gromon
Dezső államtitkár, Fodor József miniszteri tanácsos,
Léchner József, Than Károly főrendiházi tagok,
Schyfra István, Lengyel Béla, Högyes Endre, Haj-
nik Imre miniszteri tanácsosok, ezenkívül az egye-
temi tanárok csaknem valamennyien. Az egyetemi
kört és a kórház-cgyletet Ludwigh. Rezső elnök,
a Menza-akadémikát pedig e küldöttség képviselte.
A beszentelést Kimer Károly apátplébános végezte
nagy. papi segédlettel. A beszentelés után a holt-
testet a keleti pályaudvarra vitték, ahonnan Péczelre
szállították. A megboldogultat, utolsó kívánságához
képest, holnap a péczeli családi sitboltban helyezik
örök nyugalomra.

-•— A befolyásos protektor. A belügyminisz-
ter bizalmas uton arról értesült, hogy Herczeg
Sándor fővárosi ügynök előkelő összeköttetésekre
hivatkozva, gyógyszertárak adományozásának ki-
eszközlésére vállalkozik és a folyamodókat meg-
zsarolja. Miután erre nézve a belügyminiszter
levélbeli bizonyítékokat is szerzett, azokat a bün-
vádi vizsgálat megínditása czéljából átadta a fő-
kapitánynak. A rendőrség a vizsgálatot megindí-
totta. A vizsgálat eredménye az volt, hogy Hercze-
get letartóztatták. Leleplezték összes csalárdságait
és szédelgéseit. A vizsgálat ebben az ügyben
még hosszabl) ideig eltart.

. — Megszökött postai küldemények. Párját rit-
kító mulatságos eset fordult- elő e napokban a
liptó-leplai postahivatalnál. R. J., Liptómegye szen-
vedélyes vadászainak egyike, a minap a rendesnél
több szerencsével vadászott s a sok elejtett nyúl-
ból két darabot egyik barátjának ajándékozandó,
azokat a teplai postahivatalnál feladta. A 'posta-
mester a két meglőtt nyulat átvéve, mindegyiknek
a nyakára egy-egy számot ragasztott s a többi
csomaghalmaz közé dobta; aztán íróasztalához

ült és dolgozott. Rövid félóra múlva este lett,
lámpát gyujtott s zavartalanul folytatta munkáját.
A felhalmozott postai küldemények között hirtelen
zörej támad, mire a postamester odasompolyog s
majd hanyatvágódolt ijedtében, amikor a csomag-
rakásból az egyik nyúl kiugrik, ledönti az asztalon
égő lámpát s az üvegajtót bezuzva a szabadba
elmenekült. Mire a postamester utánairamodott, a
másik nyul a nyitvamaradt ajtón át szintén kö-
vette társát.

— Apagyilkosság. A Pozsony melletti Dé
vény-Ujfalun borzalmas gyilkosság történt. A gyil-
kosság áldozatát Grossai Jánosnak hivják, ki 17
éves fiával és sógorával, Jaretz Jánossal, közös
háztartásban élt. Ez az életmód sok perpatvarnak
volt a forrása s a zajos jelenetek állandóan napi-
renden voltak. Ezeknek radikális megorvoslását
határozták el a fiu és a sógor, kik a legközelebbi
veszekedés alkalmával ásóval rohantak az öregre
és. vadállati dühvei szétverték a fejét. Grossai né-
hány perez alatt kiszenvedett. A gyilkosokat még,
aznap sikerült kézrekeriteni Pozsonyban.

— Halálozások. Pozsonyban elhunyt Mattel
Leopoldina, az Orsolya-nővérek szerzetének legidő-
sebb tagja, 74 éves korában. "A népoktatás terén
hosszú éveken át nagy buzgósággal és sikeresen
működött. — Ugyancsak Pozsonyban meghalt Buchs-
baum Miksáné, egy jótékonyságáról széles körben
ismeretes hölgy. Dr. Buchsbaum József a pozsonyi
gyermehkórház rendelő orvosa édes Anyját gyá-
szolja benne.

Vértesy Gyula irótársunkat súlyos csapás
érte. Édes anyja, özvegy Vértesy Gyuláné született
Patzek Izabella, -pásztói földbirtokosnő, 54 éves
korában elhunyt szívbajban. Holnap kisérik örök
nyugalomra a katholikus egyház szertartásai szerint
a kerepesi-uti temetőbe.

— A bolygó krematórlum. A halottégető ke-
mencze , melynek Magyarországon sok a híve és
kevés a szerencséje, pozsonyi és soproni kudarcza
után ismét kisért. Ezúttal már nem is a vidéken,
hanem a fővárosban. Az a vállalat, mely ezt az
alaposan és .visszavonhatatlanul megsemmisítő in-
tézményt nálunk is meg akarja honosítani - még
pedig, mint látszik, minden áron, most Budapest
illetékes helyéri puhatolózik, nem lehetne-e talán
itt szerencsét próbálni. A vállalat hatósági fölügye-
let alatt működnék, ami létjogosultságát tetemesen
emelné. Tudniillik szükségessé tenné egy sereg hi-
vatal kreálását.,

—. Gázolajrobbanás Bécsben. Ma Bécsben .
nagy gázolajrobbanás volt a Wiedenbenj, az
osztrák főváros 4-ik kerületében. A Mühlgasse és a
Schikanedergasse sarkán van a Böhm és Gerson-
féle gázolaj- és benzin-üzlet, amelyben ma egy
munkás vigyázatlanságból leejtett egy lámpát; a
tűz lángbaboritotta az egész benzin-készletet. A
bennlevők közül hárman elégtek. Az üzletben a,
munkavezető és hét munkás volt. Ezek közül hár-
man, mint már emiitettük, elégtek, egy 15 éves
tanoncz iszonyú égési sebeket kapott, amelyekből

„alig fog kigyógyulni. A többi négyen apróbb se?
beket kaptak.

— Megőrüli tenorista. A pétervári császár!
Opera közönségének izgatott estéje volt a napok-
ban. Csernov baritonista, a Toreador személyesitője,
akinek nevét hazáján kivül is ismerik, megőrült a
színpadon. A kiváló énekes előbb különös táglej-
tésekkel, aztán hihetetlenül hamis hangokkal kel-
tett kínos feltűnést a közönség körében. Egy ideig
nem tudták mire vélni a dolgot és némelyek pisz-
szegtek is. Utóbb aztán, épen a nagy ária élének-
lése előtt, kitört rajta az őrültség és partnereinek
kellett lefogni a nyílt színpadon.

— Egy iskolaigazgató balesete. A főváros
némely utczajában olyan rossz a kövezet, hogy
az arra járók élete folytonos veszedelemben forog.
Ma is súlyosabb, természetű' baleset történt a
Koszoru-utczában a hihetetlenül rossz kövezet
miatt. Fetter György, a mester-utczai elemi iskola
igazgatója megbotlott egy kátyúban és kificzami-
totta a lábát. Most néhány hétig ágyban kell ma-
radnia.

— A budapesti lipótvárosi kaszinó szomba-
ton, e hónap 28-án, esti 9 órakor saját' helyiségé-
hen társasvacsorát rendez. Vacsora után Bródy
Sándor kiváló irótársunk felolvasást tart ezen a
czimen: „Adalékok a szerelem fiziológiájához."
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— Felolvasások a szövőiparról. A "Keres-
kedelmi Szakmüveltéget Terjesztő Egyesület" e
hónap 26-áa este 9 órakor a királyi József mű-
egyetem kis épületében (VIII, Eszterházy-utcza 7.)
folytatja előadásait a szövőiparról Előadó tanár:
Telek János. Az egyesület által szép sikerrel ren-
dezett előadások sorrendjében némi változás állott
elő, mely változásokról az ügyvezetőség alkalmas
módon fog mindenkor tájékoztatni.

Öngyilkosság. Zimonyhől táviratozzák,
hogy Braniczány Matild huszonkét éves vagyonos
tanítónő, báró Braniczány unokahuga, Zimonynál
a Dunába vetette magát. Holttestét eddig nem ta-
lálták meg. Hivatásának izgalmai kergették a
halálba.

-- Kórházi alapítványok- Néhai Herczeg Sán-
dorné, szülelett Ferenezy Karolina, végrendeletileg
ezerforintos ágyalapiíványt tett a Vörös-kereszt-
egylet Erzsébet-kórházának. — A nyirbátorjárási
Vörös-kereszt-fiókegylet is most küldte be ezer-
forintos ágyaiapitványát.

Napirend.
Naptár: Csütörtök, január 26. — Római ka-

ÖLOükss : Polvkarp. — Protestáns: Poigfcatp. — Görög-
orosz: (január 14.} Raíti. — Zsiééz Sdtefoat 15. —

Kap kél: reggel 7 óra 18 perczkorI,iipigsrik: délután
4 óra 3S pefczfcor. — Hold kél: dámtám 4 óra 31
gerezkor, nyugszik: éjjel 6 óra 1 peiczfaDir.

A közoktatásügyi miniszter fogad düoün
4 órától.

A honvédelmi miniszter fogad déTil2 6rakor;Kereskedelmi múzeum a Tárosügetí %aresar-
cokfcan nyitva d. e. 9-től d. ti. 2-ig.

A 'ifemzeti Szalon Idáimása fFereacdek
tere 9.) nyitva délelőtt 9 őritől este 9 óráig. Bdéjpíi díj
20 krajczár.

A magyar királyi központi statisztikai Mra,-
ial nyilvános könyvtára és. téiképgyiÉjíeíEéiBre (H. ke-
röiet, Oszlop-utcza) nyitva kétköznap©ÉSía. délelőtt 10—1
éráig.

Or^Táffosirépíár az Akadémiában, HTÍt»a9 órától
délután 1 óráig.

Az nj országbáz kupolacsarnoka, megldkínt-
ketö 10—l-ig 50 krajczár belépő díj mdRefiL

Deák-mauzoleum a korepesűifi temetőben
nyitva este 5 óráig.

Nemzeti mazeum képtára myitra délelőtt
B—l-ig. A mazeum. többi tárai, ÓMHOZ a jnéjKBjz

m 50 krajezár belépő-díj meEteöt EEeg
Múzeumi kösjTrtár nyitva 9—1 Örsig.
Akadémiai könyvtár *Bfitra d. u- 3—S őcáig.
A z e g y e t e m i f ü v é s z k e r t ( H S ő i - o f ) i t l

este 5 ig
gy

8-íől este 5-ig.
Egyetemi könyvtár nyitva űSéSfit •—12-ig és

délután 3—S-ig.
A „Hódoló diszfelvonnl&sf", Essealcat FV

óriási
reggeí 9-tö!
fegy 30 krajczár.

Egy szegény lakó története.
Soha. nem pöröltem, nem. czivódtam senki-

vel. Mindenekfölött szeretem a békességet. A
háboruságtól annyira iszonyodom, hogy össze-
rázkódoni, ha az ujságban olvasom a háborús
hireket.

Egyetlenegyszer jöttem ki a sodromból.
Lakbérnegyed volt és én lakást kerestem. Találtam
is alkalmas helyiséget, az árra is megegyeztünk.
A házfelügyelő csak odavetőleg kérdezi:

— Vannak-e urraságának gyermekei?
— Miért kérdezi ezt?

— Mert gyermekes partájnak nem adjuk oda
a lakást.

Hogy még az én drága gyermekeim valaki-
nek útjában legyenek! Hagy az én édes kincsei-
met valaki ne fogadja be a házába. A szemem Térbe-
borult. A kezem ökölbe szorult. Jő szerencséje
a nyomorait házmesternek, hogy egy csapásra le
nem ütöttem.

Dühömben csak felorditottam és elfutottam.
Azóta sokszor kérdeztem magamban, .miért

nem intézkedik a hatéság az ilyen, önkény ellen.
Mindenki építhet házat magamak és lakjék benne
békében. De ha bérházat építtet, ne legyen egy
háziurnak se joga azon megbotráakozni, begy ne-
kem gyermekeim vannak. Az én kismadaraim csi-
csergését ne vethesse senki a szememre.

Az olyan házra, amelyikbe gyermekes csa-
ládot nem fogadnak he, ki kell ragasztani a vörös
czédulát: Itt ragalyos betegség van. Jó családapák,
távol tartsátok magatokat innen.

Az államnak sincs tiltakozása az ilyen bru-
talitás ellen? Ha nincs gyermek, nincs katona. Ki
védelmezi meg az országot?

Igy tépelödöm magamban. A lakáskeresés-
sel végkép felhagytam. Az asszonynak kellett azt
tovább folytatni.

— Van más lakás?
— Nagyon szép, alkalmas, világos. A zon-

gorának olyan jó helye van.
— Szabad a gyermekeinket is magunkkal

vinni?
Az asszony kissé megzavarodott. Gyanakodni

kezdtem. Az aggodalmam sem volt alaptalan. Az
nj lakásra is ki volt mondva a gyermektilalom.

Nem tudtam hova lenni. Az asszony csitit-
gatott, hogy nem kell ezt komolyan venni. A lakás
páratlanul szép és a gyerekekét majd csak elhe-
lyezzük valahogy. És denique nincs szebb a házi-
békénél. Belenyugodtam az állapotba.

November elsején behurezolkodlunk. A gyer-
mekekkel mit csináljunk ? Az utczán nem hagy-
hatjuk, a gyermekmenhelyek tul vannak zsúfolva.
Utoljára a Zeitung-szisztémához folyamodtunk. A
kedves, az áldott jó Zeitung megmutatta, mit kell
cselekedni a szorult helyzetben. A gyermekeket
nagy ládákba pakkolva, szerencsésen becsempész-
tük a lakásunkba.

Azóta örökös aggodalmak közt élünk, hátha
kiderül a csalásunk és télviz idején kidobnak ben-
nünket az utczára. A szakácsnénak öt forinttal
fölemeltük a bérét, csakhogy el ne áruljon ben-
nünket. A szobalánynak eltűrjük minden szeszé-
lyét, a világért se mernénk neki felmondani, mert
attól tartunk, hogy mindjárt besúgja a házmester-
nek a nagy titkot.

A szép, verőfényes napokon nem vihetem ki
a gyermekeket sétálni, pedig szegénykék hat hét
óta nem mozdultak ki a szobából. Mindennap ha-
lomszámra hordom haza a datolyát, fügét és egyéb
édességeket, amivel a gyerekek száját betömjem,

" — Csitt, kicsikéim, nem szabad nyikkanni,
a háziur bácsi megtalálja hallani és a háziur ha-
talma nagy és rettenetes —r.

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
* Filharmóniai hangverseny. Három újdonsá-

got mulatott be a filharmonikusok mai hangver-
senye. Százéves újdonság az első; Haydn A-dur
szimfóniája, de méltóságcs egyszerűségével, a fő-
leg az oratoriumszerü adagióval és grácziózus
menüettel ma is jobban hat, mint akárhány mo-
dern "harczias" zeneszám. Az est eredeti újdon-
sága Mihalovich Ödönnek Erzsébet királyné emlé-
kére irt „Gyászhangok" czimü zenekari szerze-
ménye volt A királyasszony halála előbb a testvér-
muzsát, a költészetet szólaltatta meg és rövid idő
alatt egész csomó, különböző faju költemény
keletkezett. De csodálatos, oly erősen tragikus volt
a tárgy és e vessek közölt mégsem akadt egyetlen
egy igazbecsü. Széchenyi halálára a költő meg-
rendelésre is fenséges ódát Írhatott, de uralkodók
emlékezetéről csak panegirisek szólanak. Mihalo-
vichnak ma bemutatott, legfeljebb egyhangúságuk
miatt gyászos hangjai is bizonyítják e tételt, hogy
a lojalitás nem a m ű v é s z e t erénye. A har-
madik újdonság. Ghabrier „Espana" czimü rapszó-
diája, nem hatott az újdonság erejével; e dallamos,
itt-ott valczer-szerü rapszódia ütemeire oly régen
korcsolyázzunk már a városligeti tavon. A zenekar,
Erkel Sándor kitűnő vezénylete alatt, hiven telje-
sítetté feladatát. A hangverseny vendégének,
Schrődter Frigyes bécsi kamaraénekesnek tökéle-
tes énektudását, gyönyörű timbre-ü hangját már
régebbről ismerjük. Ma Tschaikovszky, Rubinstein,
Schuhmann és Massanettől énekelt, de a közönség
viharos tapsaira műsorát még bárom számmái kel-
lett megtoldania. Ezek közül Tossi "Vorei morir"
czimü dalát énekelte különösen szépen. (K—ő.)

* A király művásárlásai. Ő felsége a király,
az iparművészeti társulat karácsonyi kiállításáról
huszonkét darab műtárgyat vásárolt 3470 forint
értékben. A műtárgyak jegyzékét a kabinet-iroda
ma küldte még az iparművészeti múzeumnak, az-
zal a felszólítással, hogy a megvásárolt műtár-
gyakat minél előbb szállítsák a budai királyi palo-

tába. A kabinetiroda jegyzéke szerint a megvásá-
rolt tárgyak a következők: Hortitól két bőrkaros-
szék s egy selyem szék, Balázs Istvántól faragott,,
fa tükör keret, Rausch Bélától éneklő gyermek-
csoport bronzból, Holló Barnabástól „Megy a ju-
hász szamáron" czimü bronzcsoport, Beck Fülöp-
től bronzkancsó és ezüst serleg, Sárvári Jánostól
vasasztalka, Hochmann Józseftől díszes utczal
vaslámpa, Roger Adolftól zománczozott ezüst fili-
grán csésze és képkeret, Rath Miksától gyermeki
Jézust ábrázoló üvegmozaik, Zsolnaytól négy darab
díszedény, Oskó Lajostól női profil, zománczkép, a
Pozsony vidéki hímző házipart támogató nőegye-
sülettől kínai izlésü selyem-hímzés ős magya ro-
san hímzett bársony misemondó ruha, a torontáli,
szőnyeggyártól egy nagy diszszőnyeg, a pozsonyi
szövőszakiskólától pedig két kisebb szőnyeg. A
megvásárolt műtárgyakat ma gondosan becsoma-
golják és holnap délelőtt felszállitják a királyi
palotába, ahol Yol várkapitány fogja azokat
átvenni.

* A Vígszínház újdonsága. A Vígszínház leg-
közelebbi újdonsága, Pinero-nák nagyérdekü szín-
müve, „A második feleség" (The secönd mrs. Than-
kerey), a következő szereposztással kerül bemuta-
tóra a Vígszínházban: Anbrey—Gál, Ellenr—T,
DelliEmma, Ray Paula—Lánczy Ilka, Cortyleyonne—\
R. Rostagni J., Sir George Orreyed—Fenyvesi, Lady,
Orreyéd—Berzétei, Hugh Ardale—Góth, Cayley;
Drummle—Hegedűs, Gordon Jane—Kazaliczky,
Frank Misquith—Szerémi, ' Morse- Győző, I n a s -
Kassai. - * -

* Népszínház. Ma este a Népszínházban Z,
Bárdi Gabi gyengélkedése miatt a „Bibliás asszony"
helyett a „Lili" került színre Küry Klárával a
czimszerepben. Az előadás érdekességét növelte
az, hogy Sainte Hypoltiese vicomte szerepét ez-
ultal Németh József játszotta. — Jones Sydneynek
a „Gésák" szerzőjének "Görög rabszolga" czimü
darabjára készül most a Népszínház személyzete
Hevesi József és Earczag Vilmos „Hajnali harang-
szó" czimü népszínművével egyidejűleg. A „Görög
rabszolgát" egy év óta mindennap adják London-
ban, ahova Ferenczi József, a Népszínház, rende-
zője ma. utazott el a darab kiállításának tanulmá-
nyozása végett.

* A pozsonyi sztnház ügye valóságos tengeri
kígyóvá.kezdi kinőni magát. A tegnapi közgyűlés
döntésével, ugy látszik, még mindig nem csilla-
podtak le a kedélyek egyik oldalon sem. Ma a
színház teljes megmagyarositásának hívei abbeli
sérelmük miatt, hogy a Toldy-kör memorandumát
napirendre sem tűzték, már is megfelebbezték a
belügyminisztériumnál a közgyűlés határozatát a
míg Somogyi színigazgató pártja azért, mert aján-
latát még csak tárgyalás alá sem vették, hasonlót
tenni szándékozik, addig a német sajtó egy nép-
gyülés összehívását pendíti meg, mely ugyancsak
a belügyminiszternél tiltakoznék az adósságra épí-
tendő nyári színház ellen, ami a községi pótadók
jelentékeny emelkedését fogja maga után vonni, s;

amelynek fölépítésére a város Relle ajánlatának
elfogadásával kötelezve van.

* A 100-dik Gésak-elöadás. A Gésák száza-
dik élőadását január 31-ik'én, kedden, tartják meg
a Magyar Színházban. Erre . az ünnepi előadásra,
amelyre az igazgatóság uj jelmezeket és díszlete-
ket készíttet, hetek óta folynak a színháznál az
előjegyzések s általában, oly nagy a közönség ér-
deklődése e ritka operetté iránt, hogy a jobb he-
lyek legnagyobb része már le van foglalva. Az
igazgatóság a rendes premiere-bérlők számára
fentartotta bérelt helyeiket és az ezekre szóló je-
gyek holnap, csütörtökön, délig válthatók meg a
Magyar Színház titkári hivatalában.

* Hubay Jenő hangverseny-utja. Hubay Jenő.
hangversenyei fényes sikerrel járlak. Ugy Debre-
czenben, mint Miskolczon nagy óvácziókkal fogad-
ták s nem győzték eleget tapsolni kiváló művé-
szünket, Lichtenstein Dóra kisasszony finom éneke
és Székely Arnold pompás zongorajátéka egészí-
tették ki a műsort, kik szintén ráadásokkal kö-
szönték meg a közönség elismerését.
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A királyné szobra.
A magyar képzőművészek egyesülete a mi-

nap tartott ülésén tárgyalta az Erzsébet királyné
emlékére emelendő szobor pályázati MrdeteényéE
s az alább következő változtatásokat javasolja a
szoborbizottságnak:

A 3-ik pontnál. A pályázók tartoznak az em-
lékről mintát bematatni, még pedig a természetes
nagyság egyötöd részében, ehelyett: a természetes
nagyság egy tizedrészében.

Az 5-ik pontnál. A pályázatban csak ma-
gyár állampolgár vehet részt, — ehelyett: A
pályázatban csak született magyar állampolgár ve-
het Teszt.

A 6-ik pontnál. Három pályadíj van kitűzve,
az első 6000 korona, a második 4000 korona, a
harmadik 3000 korona. A pályadíjak a viszonylag
legjobbnak talált pályaművek szerzőinek feltétle-
nül kiadatnak, ehelyett igy: négy pályadíj van ki-
tűzve, az első a megrendelés, a második tizenkét-
ezer korona, a harmadik nyolczezer korona, a
negyedik hatezer korona. A pályadijak a viszony-
lag legjobbaknak talált pályaművek szerzőinek fel-
tétlenül kiadatnak, a megrendelés csakis abszolút
becsü műnek.

A T-ik pontnál. A pályázat nyilvános, — e
helyett: a pályásat titkos.

. A 8-ik pontnál. A pályázati határidd (a hir-
detmény keltétől számítandó) egy év — ehelyett:
A pályázati határidő (a hirdetmény keltétől szá-
mítandó) két év.

A 9-ik pontnál a)-tól f)-ig bezárólag a kö-
vetkező módosítás következnék:

A pályamüvek bírálására és a pályadíjak
odaítélésére tíz tagú jury állítandő össze, és
pedig öt szobrászművész, két műépítész, két festő-
művész, egy müértő.

Tagokat küldenek:
a) a magyar országos képzőművészeti ta-

nács egy hazai vagy külföldi szobrászamövészt.
b) a magyar képzőművészek egyesülete két

hazai vagy külföldi szobrásztmövészt^ egy mű-
építészt, égy festőművészt

c) a képzőművészeti társalat egy festő-
művészt.

d) a mérnök és építészegylet egy mű-
építészt.

e) a pályázó művészek két külföldi szob-
rászművészt.

f) a végrehajtó bizottság egy müértőt.
A 10-dik pontnál.

nmely titkos szavazás utján tőrténik; legalább hét
tag s ezek között két külföldi jelenléte szükséges,
• helyett: Határozathozatalhoz, amely myijvános
szavazás utján történik, legalább bét tag s köztök
négy szobrászművész jelenléte szükséges.

A 11-dik pontnál. A második bekezdés he-
lyett a következő :

Az első díj ( m e g r e n d e l é s ) c s a k
a b s z o l ú t b e c s ü m ü n e k a d a t i k ki, a
második, harmadik és negyedik díj feltétlenül.
Azon esetben, ha a pályázat nem járna ered-
ménynyel, ujabb pályázat hirdetendő, mig a kí-
vánt eredmény el van érve. Egyenes megbízás ki-
zártnak tekintessék.

A 12-dik pontnál. sFentazi]a magának a
végrehajtóbizottság, hogy három ezer koronáért
a nem díjazott pályaművek bármelyikét megve-
hesse" módosítást ajánlja az egyesületi.

A Kisfaludy-társaság.
A Kisfaludy-társaság ma délután őt órakor

tartott havi ülésére zsúfolásig megtelt az Akadémia
kisterme. Az akadémikusok padjait előkelő hölgy-
közönség lepte el. amikor Gyulai Pál megnyitotta
& felolvasó ülést. Előbb Beöthy Zsolt jelentette be,
hogy a kisújszállási főgimnázium "Arany János
önképzőköre" 100 forinttal az alapító tagok közé
lépett. Ezután Henrik Gusztáv megkezdte -a fel-
olvasások sorát s A legelső lovagregény czimen
ismertetve a középkori irodalom egyik legérdeke-
sebb termékét, a Rudlíeb-töredékeket A töredé-
kekből felismerhető cselekmény a következő: Rud-

íieb lovag hü szolgálatai jutalmául bölcs és jó
urától értékes kincseken kivül tizenkét tanácsot
kap, melyeknek igazságát további élettörténete
egyes kalandokban igazolja. E cselekvény magva
egy rendkívül elterjedt néprege, melynek egyik
alakja nálunk is ismeretes. A Rublieb-törédék szer-
zője ismeretlen. Költői értékén kívül irodalom-
történeti jelentősége abban van, hogy a lovagi
szellemet és költészetet német földön jóval a
franczia befolyás előtt már otthonosnak mutatja.
A töredékek II. Henrik császár idejéből szár-
maznak.

A tetszéssel fogadott felolvasás után Vargha
Gyula olvasott fel néhány költeményt. Leconte de
L'Isle „A veranda" és „Az utolsó illúzió"1 .czimü
költeményeinek szép fordításait és égy eredeti el-
beszélő költeményt, mely a kurucz idők egyik da-
liás alakjának, Bezerédynek, a tragikus történetéről
szól. "Az utolsó illúzió" czimü remekszép vers
egyik strófája magyarul igy hangzik:

Azután elpihen minden, a föld s az ég,
Fönn lebeg a hold a csillagos éj ölén.
A tenger sóhajt, a csöndet növelve még,
S világok visszfényét ringatva tükörén,.,.
A gyönyörű fordítást zajos tapsokkal fogadta

a közönség. . .
Végül Herczeg Ferencz ült a felolvasó, asz-

talhoz és egy töredéket olvasott, fel „Pogányok"
czimü történelmi regényéből, amely 1046. körül,
Péter második uralkodása idejében, a Vatha-fóle
lázadás előtt játszódik le. A Temes és Béga között
lakó besenyők fellázadtak a csanádi ispán ellen,
mert legelőjükből elvettek egy részt. Geller püspök
békéltető követekül Márton benczés kanonokot és
Omode frátert küldi hozzájuk. A két követ számos
kaland után elérkezik a besenyő-táborba.. Ott az
asszony-ispán, Kaán király leánya sátorában la-
komáznak, a dalnok a besenyők eltűnt vezéréről,
Álpárról énekel, mikor egy hadnagy ráismer Már-
ton kanonokban Thonuzóba fiára, Alpárra. Felve-
rik a tábort és a besenyők ezrei térdepelnek a
sátor előtt Márton kanonok lábainál. Ez pedig a
szeretet felé törő" tengere közepette Krisztushoz
könyörög, hogy szabadítsa meg a kísértéstől.

A népszerű írót nagy tetszéssel üdvözölte
felolvasása után á közönség:

Ezután a zárt ülés következett, .amelyen
Beöthy Zsolt főtitkár a tagajánlásokról tett jelen-
tést. A végleges lista a következő: írók: Alexan-
der Bernát, ajánlja Beöthy Zsolt és Váradi Antal,
Báróczi József (Radó Antal, Váradi Antal), Berze-
viczy Albert, (Beöthy Zsolt), Haraszti Gyula, (Szász
Károly,) Benedek Elek (Vadnay Károly),. Ambrus
Zoltán, (Váradi Antal). Költők: Ambrus' Zoltán,
(Bartók Lajos, Herczeg Ferencz, Radó Antal,
Somló Sándor), Benedek Elek, (Bartók \ Lajos,
Ábrányi Emil; Vértesi Arnold), Bródy Sándor, (Her-
czeg Ferencz, Váradi Antal), Jánosi, Gusztáv (Szász
Károly), Szabplcska Mihály, (Vargha Gyula, Ábrányi
Emu, Vértesi Arnold, Vadnai Károly), Szabó Endre,
(Bartók Lajos, Ábrányi Emii) — Ezenkívül.. egy
levelező tagot is ajánltak: Brabek Ferencz prágai
egyetemi tanár személyében. ... ?.,,

FŐVÁROS.
(A jótékony egyesületek ellenőrzése.) Az

utóbbi időben igen sok panasz merült fel egyes
jótékony egyesület, valamint a betegsegélyző- és
témetkező-társaságok nagyrésze ellen. A pana-
szok arra indították a belügyminisztert és a fő-
várost, hogy a Budapest" területén működő körül-
belül 170 jótékony-egyesület és 900 betegsegélyző
és temetkező-társaság ügykezelését sorra vizsgál-
tassák. A belügyminiszter a maga részéről Sze-
mére Lajos miniszteri fogalmazót, Payr számvevő-
ségi igazgatót és Csada számtanácsost, a főváros
Grimm Gábor számtanácsost és Reitler Ferencz
számvizsgálót küldte ki az egyesületek felülvizs-
gálására. Az öttagú bizottság két csoportban dél-
előtt és délután felváltva fogja a vizsgálatot telje-
síteni.

(Megszüntetik a Belvárost.) A IV. kerület
ellen akcziót indit a törvényhatósági bizottság
egy része. Az V. kerületbe akarják csatolni

s a kettőből lenne egy uj VI. kerület 70.000 la-
kossal, amennyiben a IV. kerületnek ma 25.000,
az V. kerületnek valamivel több mint 44.000
lakosa van. Azok a törvényhatósági tagok, akik
a Belvárost meg akarják szüntetni, főkép azzal
okolják meg ezt az akcziót, hogy az eskütéri
híd építése következtében átszabályozott IV. kerü-
let lakossága nagymértékben megcsappant és a
főváros mai fínancziális helyzete nem engedi meg,
hogy csekély számú lakosság részőre külön kerü-
leti elöljáróságot tartsanak, amely évenkint 65.000
forintba kerül a hivatalos helyiségek bérével együtt.
Az uj kerületi beosztás természetesen a VI., VII.,
VIII. kerületek átalakítását is maga után vonná, mert
ezekben a kerületekbén a lakosság nagy számával
szemben az elöljáróságok alig tudják az igénye-
ket kielégíteni.

(A farkasréti villamos.) Báró Dániel Ernő ke-
reskedelmi miniszter holnap, csütörtökön délután
négy órakor fogadja a budarészi polgárság kül-
döttségét, amelynek tagjai a farkasréti temetőbe
vezetendő villamos vasút sürgős kiépítése dolgá-
ban terjedelmes emlékiratot nyujtanak át a minisz-
ternek. A küldöttség vezetői: Dr. Kertész Aba és
Csillag Benő fővárosi bizottsági tagok, dr. Brózik
Károly, dr. Zubriczky . József és galánthai
Balogh Gusztáv.

(A főváros vesztesége.) A főváros az ex-lex
miatt, mint értékpapír-tulajdonos, érzékeny vesz-
teséget szenvedett. A százmillió koronás kölcsön-
kötvény árfolyama ugyanis ma 97.60 forintról
96.60 forintra esett. Ezekből a kötvényekből leg-
közelebb 30 millió értékűt kell a fővárosnak elhe-
lyezni s ha az árfolyam addig nem javul, akkor a
kötvények matt. a fővárost 300.000 forint veszteség-
gel sujtja az ex-lex.

Budapest a párisi kiállításon;
A főváros párisi kiállítási végrehajtó bízott

Hágának kebeléből kiküldött előkészítő albizottsáf
ma délután ülést tartott Halmos János polgár-
mester elnöklése mellett, előadó Almády Géza
tanácsjegyző volt.

A polgármester a bizottságot megalakultnak
jelentette ki s üdvözölte Lukács Bélát, a párisi
kiállítás magyar kormánybiztosát s Ráth Györ-
gyöt és Miklós Ödönt, mint ugyancsak a kormány
kiküldötteit.

Sulyt fektet a bizottság arra, hogy kiváló
müiparí tárgyakat állítsanak ki s erre a czélra
20,000 forint van előirányozva. Be akarják mu-
tatni a kiállításon, hogy ezen a téren milyen ha-
ladást tett az ujabb időkben. Magyarország. A
tárgyak főleg praktikus irányúak lesznek. Ilyenek'
a polgármesteri szoba- s az anyakönyvi hivatalok
berendezései. -

Ráth György s utána Lipthay Béla báró ja-
vasolta,, hogy állítsanak ki a más nagyvárosoknál
is szokásos polgármesteri nyaklánczot. Ezt azon-
ban Steiger Gyula határozóttan ellenzi, mert ná-
lunk ilyen megkülönböztető jelvény nincs s ha
ilyet mégis akarunk kiállítani, akkor először is a
törvényhatóságnak kell efelől határozni.

Steiger Gyula nem ellenzi, hogy a polgár-
mesteri s anyakönyvi helyiségek berendezését ki-
átlitsák, de nem mint bútorok egyes darabjait,
hanem mint ősszhangzatos egészet, amelyből fo-
galma legyen az idegeneknek, hogy ezek a helyi-
ségek milyenek.

Máttyus Arisztid hozzájárul ahhoz, hogy a
polgármesteri és anyakönyvi hivatalok berendezé-
sének egyes butordarabjait állítsák ki.

Heltai Ferencz mellőzni kívánja az anya-
könyvi hivatalok berendezésének a bemutatását,
mert ha a Parisból visszahozott bútordarabokat
behelyezik valamelyik anyakönyvi hivatalba, annak
az lesz a következése, hogy a polgárság 'a többi
kerületekben is hasonló diszes berendezéseket fog
kívánni. Elégnek tartja, ha a polgármesteri szoba
berendezését mulatják be, de egészében, vagyis
nem ugyan az összes darabokicai; hanem harmo-
nikusan, ugy, hogy az egészről átnézetet adjanak.

Lukács Béla kormánybiztos szerint az felelne
meg a föladatnak leginkább, ha egy szobaberen-
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dezést mülatsának be teljes egészében. Ha azon-
ban mást határoznának, ez sem ütköznék aka-
dályba, mert a fülkék fölhasználásával több beren-
dezést és ki lehetne állitani egyes darabokból.

Báró Lipthay Béla hivatkozik a külföld nagy-
városaira, amelyek mindegyikében van egy-egy
anyakönyvi hivatal — s lehetőleg a város köz-
pontjában — amely a többinél sokkal díszesebben
van felszerelve, tehát ez Budapesten sem lenne
fölösleges. Ha pedig ez meg lesz, nem következik
még belőle, hogy a többit is hasonló fényesen
rendezzék be.

Hermann Béla tanácsos kételkedik abban,
hogy ma még szó lehetne arról, hogy az anya-
könyvi hivatalok berendezését mutassák be, mert
egységes berendezkedés most még ezekben a hiva-
talokban egyáltalán nincs.

. A többség amellett volt, hogy teljes polgár-
is esteri szobsberendezést állítsanak ki s fölkérték
Ráth György és Csepreghy János bizottsági tago-
kat a tervek beszerzésére.

Kimondották, hogy az összes kiállított tár-
gyak fölirásai magyar és franczia nyelvűek lesznek.

Bemutatják a kiállításon a budapesti fertőz-
teíenitö intézet berendezkedéseit 25—35 czentimé-
ter nagysága fényképeken s nagyobb alaku rajzok-
ban. Bemutatják a bakteriológiai intézetet is, leg-
inkább grafikus táblázatokban. Kiálitják a himlő-
nyirktermelő intézet, továbbá a köztisztasági be-
rendezkedések, az élelmiszervizsgáló-intézet, a
fővárosi minta-szöllötelep, a IX kerületi munkás-
lekóházak és több fővárosi intézmény képét és
térképeit.

Nehéz kérdés.
Több mint tiz esztendeje, hogy az ipartőr-

vény alapján az iparostanoncz-iskolákat fölállítot-
ták. Maga a főváros járt elől jé példával, ameny-
nyíben mindjárt az első évben tiz tanoncziskolát
állított föl s azokat folyton szaporítva ma már
huszonhat ilyen iskolát tart főnn, melyek költsé-
geire évenkiat több mint százezer forintot áldoz.

Kívánatos volna, hogy ilyen nagy anyagi ál-
dozatok mellett megfelelő eredmény mutatkozzék,
de sajnos, az eredmény ma még semmikép sem áll
arányban a hozott áldozatokkal.

Ennek oka főként abban rejlik, hogy a leg-
fontosabb kérdés: a tanonczok oktatási idejének
megállapítása, még ma sem nyert végleges 'meg-
oldást.

A legutóbbi időkig heteakint háromszor esti
7—9-ig, s ezenfelül vasárnap reggel S—12-ig'folyt
a tanítás. Az iparosok — bár nehezen — bele-
nyugodtak ebbe, de a pedagógusok évről-évre han-
gosabban kezdették követelni az esti oktatási idő
megváltoztatását, s illetőleg a korábbi időre való
tételét, azt hozván fel indokolásul, hogy az esti
órákban a tanonczok testben-lélekben
jönnek az iskolába, a legnagyobb része átalussza
az egész előadást s így az oktatásnak ugyszólván
semmi eredménye nincs.

Ennek következtében, amikor az iparos-ta-
noncz iskolák szervezetét revízió alá vették, abba
egy oly rendelkezést vettek föl, melynek értelme-
ben a tanítási iáéi a tanoncz-iskolát föntartó ha-
tóságok ugyan tetszésük szerint állapítják meg, esti
7 órán tul, azonban előadás semmi kőrülmények
között nem tartható.

Az uj szervezet éledbeléptével azután a ta-
nács uj tárgyalásokat indított az oktatási idő uj-
bóli megállapítása iránt s hosszabb tárgyalások,
gyakori ankettezés és sok elkeseredett vita után
az oktatási időt esti 5—7-ig terjedő időben álla-
pitotta meg.

Az iparosoknak ez sehogy sem tetszett s így
az ipartestületek majdnem kivétel nélkül fölszó-
lamlással éltek a tanács e rendelkezése ellen, mi-
nek alapján ujból megindultak a tárgyalások és
viták s folynak ma is, — de hogy mikor nyernek
befejezést, azt a jő Isten tudja.

Első pillanatra talán nagyon is alárendelt
kérdésnek látszik az egész, de ha figyelembe vesz-
szük, hogy itt a jövő iparos nemzedékről van sző,
ha figyelembe vesszük, hogy a tanonczoknak
alapos kiképeztetéséről függ iparunk előhaladása,

ugy be kell ösmernünk, hogy a kérdés helyes
megoldása országos érdek s így megérdemli, hogy
azzal bővebben is foglalkozzunk.

Mindenekelőtt konstatálni kívánjuk, hogy ez
is egyike azoknak a kérdéseknek, amelyet minden
egyes tényezőre, illetőleg az összes érdekeltekre
nézve, még csak kielégítő módon is megoldani
úgyszólván teljes lehetetlenség.

Az iparfejlesztés érdeke azt kívánná, hogy a
tanonczok minél alaposabb gyakorlati és elméleti
oktatásban részesüljenek, az iparosok érdeke is ez,
de amellett kívánatos volna rajok nézve az is, hogy
tanonczaikat a lehető legritkábban kelljen nélkü-
lözniök; a hatóság érdeke az volna, hogy az oktatás
érdekének biztosítására mindent megtehessen, de
amellett anyagi áldozatba ne kerüljön; a tanításra
az volna legjobb, ha kevés erővel, kevés fárad-
sággal sokat tudnának produkálni; s végül a tanon-
czok érdeke azt hozná magával, hogy kánállal
öntsék beléjük a tudományt, ne kelljen nekik egész
nap lótni-futni, izzadni, dolgozni s azután meg
esténkint a kapott szellemi táplálékot is meg-
emészteni.

Ismételjük tehát, hogy a kérdést minden
faktorra nézve teljes megelégedésre megoldani nem
lehet. Minthogy azonban valamikép csak lenni kell
— mert hogy sehogyse legyen, az nem lehet, —
még kell találni azt a módot, melylyel az ellen-
tétek legalább némileg kiegyenlíthetők volnának,
igyekezni keli, hogy a kecske is legalább éhen ne
maradjon, s a káposztának egy része is meg-
maradjon.

A hatóság, a tanítók s a tanonczok érdekei-
ről nincs mit szólanunk. Hisz a hatóság ma már
megtesz minden lehetőt, majdnem azt mondhatnék,
hogy anyagi erején tul; a tanítók is belenyugsza-
nak mindenbe, elvégre is fáradozásukért igen tisz-
tes jutalomban részesülnek; a tánonczokra nézve
pedig ugy hisszük, teljesen egyre megy, miként
nyer a kérdés megoldást, mert hisz dolgozniuk és
tanulníok is kell s végeredményében egyre megy,
hogy reggel tanulnak-e s este dolgoznak, avagy
megfordítva.

'Ezeknek az érdekeit tehát nem volna nehéz
kielégíteni, sokkal nehezebb azonban az iparosokét
s a pedagógusokét akik ma, bár csak látszólag, két
ellenséges tábort képeznek.

Az iparosok azt vitatják, hogy a tanoncznak
sokkal nagyobb szüksége van a gyakorlati kikép-
zésre, mint az elméletire, annál inkább, mert hisz
a tanonczok java része már az elemi iskolában elsa-
játította azokat az általános ismereteket, amelyre
egy iparosnak szüksége van. Az általános ismére-
tekné1 többet az iparos-tanoncziskolák sem nyúj-
tanak. — A gyakorlati képesítési a tanoncz csak
a műhelyben szerezheti s így érdeke azt kívánja,
hogy mentői többet foglalatoskodjék mestere és
segédjei körül s mentői kevesebbet üljön az isko-
lában. Szerietek az elméleti oktatásra bőven ele-
gendő volna heti négy óra s azon fölül még a
rajzra kellene négy óra, s nem látnak semmi ne-
hézséget abban, hogy esti 7—9-ig, vagy legalább
6—8-ig folyjon a tanítás. Ezt kívánja nemcsak az
ipar fejlődésének érdeke, de maguknak az iparo-
soknak az érdeke is.

A tanoncz mintegy kiegészítő részét képezi
az ipari munkának, sok helyt ha elvonják a tanon-
czot a munkától, megakad maga a mester is meg
a segéd is, mert nincs aki a vasat melegítse, nincs
aki a tüzet élessze, a baltát élesítse, aki vizet
hordjon, festéket törjön stb. Mentői többszőr s
mentői huzamosabb időre vonják el tőlük a tanon-
czot, annál, többszőr akad fönn a munka. így azután
az iparosok nagy része, főleg a nagy iparosok ma már
nem is tartanak tanonczot, aminek idővel az lesz
a szomora következménye, hogy nem lesz kellő
számú képzett segédünk s ami még szomoruabb s
különösen szocziáüs szempontból nagy veszedel-
met rejt magában, hogy a jobb módú polgári
elemnek nem lesz módjában gyermekeiből tisztes-
tességes iparost nevelni.

Ezzel szemben a pedagógusok azt vitatják,
hogy a gyakoriali képesítés, kellő elméleti képesí-
tés nélkül nem ér egy fabatkát sem. A heti hat
óra is kevés. Kevés különösen akkor, amidőn az

esti órákban folyik a tanítás, ami az eredményt
nagyon is problematikussá teszi, s amidőn a ta-
noncznak a tanulmányokban való előmenetele a
fölszabadításra semmi befolyással nincs.

Az a kérdés már most, hogy a kettő közül
kinek van igaza s melyeknek az érdeke fontosabb
és előbbrevaló.

Nem habozom kijelenteni, hogy afféle peda-
gógus létemre is föltétlenül az iparosok táborához
csatlakozom. Nem ignorálom teljesen az elméleti
képesítést, de helytelen dolognak tartom kizárólag
erre fektetni a fősulyt.

Nézetem szerint a leghelyesebb megoldási
mód az volna, ha mindenekelőtt komoly tanul-
mány tárgyává tétetnék az, vajjon nem lehetne-e
az elméleti oktatást heti hat óráról négyre, vagy
legalább öt órára redukálni. — Én hiszem, hogy
lehetne; lehetne különösen a felsőbb osztályokban
s azoknál, akik az elemi iskolát jó sikerrel végez*
ték. Azt magam sem tartanám helyesnek, hogy az
oktatás az esti órákban eszközöltessék, lehetne
azonban egy olyan beosztást létesíteni, hogy az
egyik napon délután 5—7-ig, a másik napon esti.
6—8-ig tartatnának az előadások. Minthogy to-
vábbá az iparosok egy része az esti órákban csak
igen nehezen tudja tanonczát nélkülözni, egyik,
másik iskolában délután 1—3-ig, vagy 2—4-ig -
esetleg 3—5-lg tartatnának az előadások. Föltétle-
nül szükséges volna természetesen az, hogy
föntartassék a mai váltakozó tanítás is, nevezete-
sen, hogy az egyik csoport hétfőn és csütörtökön,
a másík kedden és pénteken részesülne oktatásban
s így az az iparos, kinek két vagy több tanoncza
van, nem volna kénytelen mindannyit egyszerre
nélkülözni.

Azokra a tánonczokra nézve, kiknek elméleti ké-
pesítése hiányos, megmaradna a heti hat órai
tanítás.

Némi redukczió volna eszközölhető a rajzórák
számában, de természetesen csak az olyan ipar-
ágakra nézve s illetőleg olyan., tanonczokra nézve,
akiknek kevésbbé van szükségük a rajzra.

Én hiszem, hogy a kérdés ilyetén megoldá*.
sara szíves készséggel belenyugodnának az iparo-
sok, a szerzett tapasztalatok alapján utólag meg-
nyugodnának a pedagógusok is, sőt nem szabad
feledni, hogy a tanítási órák ilyetén redukeziója
tetemes megtakarítással járna, amit a hatóság
azon szükségletek kielégítésére fordíthatna, ame-
lyeket ma pénz híján ellátni nem tud.

Lehet, hogy föltevésemben csalódom, de az
ügy. fontossága megérdemli, hogy legalább egy-két
iskolában próbát tegyünk.

Ez ellen talán csak nem lesz a pedagogu-
soknak kifogásuk ?

A költségvetés jóváhagyása.
A belügyminiszter jóváhagyta a főváros idei

költségvetését. A jóváhagyásról szóló miniszteri,'
leirat ma érkezett le a köztörvényhatósághoz.

A miniszter mindenekelőtt konstatálja, hogy
a költségvetés negyvenhatezer forintos fölöslege
nem valódi., hogy csak tetemes összegekre
rugó kiadásoknak elodázása, vagy kölcsönpénzből,
való fedezése folytán állott elő, mert ellenkező el-
járás esetén nem felesleg, hanem nagy hiány
mutatkoznék.

Emiatt a miniszter felmentve is érzi magát
az alól, hogy a költségvetésnek ebből a szempont-
ból való részletesebb bírálatába bocsátkozzék. Meg.->,
jegyzi azonkan, hogy hivatali elődei és ő maga
is évek során át utaltak a költségelőirányzatokban.,
kimutatott pénzügyi egyensúly valótlanságára és
a zárszámadásokra való hivatkozásokkal el nem
enyésztethető, háztartási hiány veszélyes nö-
vekedésére.

Csak helyeselheti tehát, ha e folyton növe-
kedő hiány aggályos voltát és annak következmé-
nyeit a főváros elvégre maga is felismerte és ez-
uttal elsőizben foglalkozott gyakorlati sikert ígérő V
oly javaslatokkal, melyek megvalósításától a hiány-
nak legalább jelentékeny csökkenése várható és
így a kibontakozás a jóformán tarthatatlanná vált
helyzetből remélhető.

~ Sajnálattal látja a miniszter, hogy a helyzet
javítására vonatkozó javaslatok első sorban nem a
kiadások leszállítására irányulnak, noha véleményt
szerint a főváros háztartásában van elég mód a
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takarékosságra. Nagyobb takarékosság nélkül az
enyensulyt ezután sem tudják föntartani. sajnos,
heg.- a javaslatoknak nincsen egységes alapelvit,
hiányzik belőlük az átgondolt rendszer megállapi-
tása s a javaslatok czélja kizárólag a közszolgál-
tatások ujabb fokozása. Ez az eljárás súlyos ter-
űit ró az adófizetőkre, de csak pillanatnyit enyhü-
lést ad s a bajt gyökeresen nem orvosolja. Tekintve
azonban a főváros* háztartásának az eddigi hely-
telen gazdálkodás folytán bekövetkezett súlyos
helyzetét, továbbá azokat a most leküzdhetetlen
nehézségeket, amelyek a főváros és adózó közön-
ség érdekének megfelelő rendszer behozatalának
utját állják, kénytelen a miniszter elismerni, hogy
e takarékosságon kívül a helyzet javításaira nin-
csen más mód, mint a közjövedelmek szaporitása.

A kényszerhelyzetre való tekintettel' vizs-
gálta meg a közgyűlés által megszavazott két uj
adót, az öt százalékos iskolaadőt és a kerékpár-
adót. A kerékpáradót, noha nyomasztó volta két-
ségtelen, elvben nem ellenzi a miniszter, de vég-
legesen csak a kezelési szabályrendelet elkészítése
után határoz. Az iskolaadó kivetésére a fővárost a
tarvény hatalmazza föl. Csakhogy a főváros az
adó végrehajtásánál különböző elvek -eldöntését
Uránja, amelyeket a kormánynak tüzetesen kell
tárgyalni. Erről tehát csak a tárgyalások befeje-
zése után nyilatkozhatik.

Elvárja a miniszter, hogy a főváros a ház-
tartás javítására megindított tárgyalások folyamán
uj jövedelmi források megnyitásáról komolyan
gondoskodjék. A budget részletei ellen nem tesz
kifogást
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TÖRVÉNYKEZÉS.
= Várkonyi bünpöre. A "Magyar Értesítő"

nyomán lapunk tegnapi számában megírtuk, hogy
Várkonyi István ügyében a nyíregyházai törvény-
szék a jövő héten megtartja a végtárgyalást. A do-
log annyiban téves, amennyiben Várkornyi ügyé-
ben a vizsgálat ezideig befejezve nincs. Azt ku-
tatja a vizsgálóbíró, hogy a szabolcsmegyei láza-
dások előtt járt-e lent Szabolcsban Várkonyi és
így személyesen résztvett-e az agitálásban ? A vizs-
gálat eddigi eredménye ezt a feltevést; nem erősí-
tette meg.

= A bagaméri zendülők bünpőra. A baga-
méri zendűlök bünpörében ma délután fél három
órakor hirdette ki az ítéletet Csorda Bódog, a ki-
rályi kúria másodelnöke. Több óráig tartó tanács-
kozás után a kuria Szegheő Ignácz előadó bíró
indítványára a következő ítéletei hozta:

A kúria a hatvanöt vádlott közül hazminczöt
vádlottat magánosok elleni erőszak büntette miatt,
huszonhárom vádlottat pedig msgánosok elleni
erőszak vétsége miatt ítélt el. "Hát vádlottal telje-
sen felmentett a vád és következményei alól. A
kúria annyiban változtatta meg a tábla ítéletét,
hogy a vádlottakat nem hatóság elleni erőszakban,
hanem magánosok elleni erőszakban találta bűnösök-
nek. A fővádlottat, Lüesey Sándort, aMt a tőr-
vényszék hat évi fegyházra és a tábla 3 évi fegy-
házra ítélt, a kúria ép ugy mint a tábla, a lopás-
ban is bűnösnek mondotta ki és négy évi fegy-
házra ítélte. Vele együtt bűnös a lopásban Dobo-
lák Terjey József is, aki két évi fegyházat kapott
a kúria ítélete alapján. Balogh Imrére, akit a
csendőr átszűrt, helybenhagyta a kuria a második
bíróság által kiszabott nyolcz napi börtönt, ügy-
szintén Vécsey Sándorra is a hat hónapi börtönt,
A kúria kimondotta, hogy a községházán és a
jegyzői lakásban elkövetett cselekmények egynek
veendők és nem külön cselekményeknek, mint
azokat az elsőbiróság és a tábla vette. A felmen-
teit hét vádlott a következő : Bertalan József,
Szentmiklőssy Sándor. Pósa Dániel, Asztay József,
Pósa János, Pálinkás Mihály, Rózsa Ferencz.

= Halálos szülés. Dísznős Ferenczné szü-
lésznő ma súlyos váddal terhelve állott a buda-
pesti büntető törvényszék előtt. Az őszszel
ugyanis Disznósnét sürgősen hívták egy Berensky
Sándorné. nevű fiatal asszonyhoz, aki első gyerme-
két szülte. A szülésznő rendkívül előhaladott
stádiumban találta az asszonyt, aki rövid idő
múlva meg is szülte gyermekét. Másnap azonban
láz ütött ki rajta. A szülésznő rögtön orvost hiva-
tott, de nem tett azelőtt említést arról, hogy a be-
teg testén kis seb van, amelyen esetleg fertőzés
történhetett. így történt, hogy az asszony állapota

rohamosan rosszabbodott, és dr. Ország Sándor,
akit másodszor hívtak hozzá, gyermekágyi fertő-
zést konstatált. ...

Egy hét múlva Berenskyné. meghalt, és a
szülésznő ellen vizsgálat indult meg. Ebből az
tűnt ki, hogy tisztátalanul kezelte az elhunyt asz-
szonyt és igy a törvényszék vád alá helyezte Disz-
nós Ferencznét A mai végtárgyalás adataiból
azonban az világosodott ki, hogy az elhalt egész
környezete, ágya és ruházata, valamint fehérneműi
olyan állapotban voltak, hogy a fertőzést a szü-
lésznő minden gondosság mellett sem lett volna képes
elhárítani. A fertőzési közvetlenül, okozó seb pedig
a szülésnek volt a következménye. Ilyen értelem-
ben nyilatkoztak a tanúul beidézett orvosok, vala-
mint dr. Ajtay Sándor törvényszéki orvos-szákértő
is. A tanuk megesketésénél érdekes jelenét játszó-
dott le. Dr. Kesserü Lajos alügyész az eskü után
a következő kérdést intézte dr. Ország . Sándor
orvoshoz: . ' . . . ' .

— Orvos ur, szíveskedjék megmondani, es-
küdötl-e, mert én nem hallottam.

— Igen, kérem, esküdtem — volt a tanú
felelete, — de egyúttal megjegyzem és akade-
micze állítom is, hogy esküt az orvos csupán
ténykedésére nézve tehet, de szakértői véleményére
meg nem esküdhet Magam is csupán annyiban
jelentem ki eskümét leteltnek, amennyiben az
ténykedésekre vonatkozott

Tóth Ernő táblai bíró, elnök: Igenis, a tanú
urat ténybeli körülményedre vonatkozólag hallgat-
ták ki és ezekre tette le az esküt

Ezek után az ügyész elejtette a vádat és a
törvényszék felmentette a szülésznőt.

<= Kedélyes társaság. A mult év október
2-án este Hlavati Ferencz gyári munkás együtt
kártyázott egy józsefvárosi korcsmában Sztrana
Ferenczczel. Mikor Hlavati fizetni akart, Sztrana
tréfából elveit tőle egy ezüst forintot. Majdnem
verekedés lett a dologból, de az asztalnál velük
ülők lecsillapították a felhevült kártyázókat. Mikor
a társaság kiment a korcsmából, Szlrana és Hla-
vati ujra összevesztek az ezüst forinton. Dulako-
dás támadt köztük; mindketten kést ragadtak és
Hlavati ugy szurta hasba Sztranát, hogy az szörnyet
halt. A késelőt ma vonta felelősségre a budapesti
büntető törvényszék Bakonyi biró elnöklése alatt
tartott mai végtárgyalásán. Az ügyész szándékos
emberölés bűntettével vádolta Hlavatit, akit azon-
ban védőjének, dr. Mózes Lászlónak védőbeszéde
után a tőrvényszék csupán halált okozó sulyos
testi sértés miatt ítélt el három évi börtönre. Az
ítélet ellen az ügyész és védő felebbeztek.
". - •• — Tizenhátéves királysértő. Nagy Jáger Er-
zsébet kisvárdai dohányszáritó leány végtelenül
elszomorító példa arra, hogy milyen durva lelket
nevelnek nálunk a köznépbe. Egy tizenbatesztendős
leány, akinek legföljebb a szivével lehetne baja,
olyan aljasán gondolkodik- a magyar királyról, hogy
kifejezését reprodukálni nem lehet. Az eset múlt év
szeptember 13-áa történt A budapesti büntető-
törvényszék pedig ma Lénk Gyula táblai ' biró el-
nöklése alatt tárgyalva ezt az esetet, a vádlott le-
ány müveletlenségét és fiatalságát enyhítő körül-
ménynek véve, csupán három napi fogházra ítélte.

-•= Egy primadonna válópöre. Vlád Gizelláról,
a Magyar-Színház primadonnájáról szól az ének,
akinek tüzes fekete szemei már sok titkos imádó-
jánaki megejtették a szivét. Nyolcz esztendővel ez-
előtt Deák Péter vidéki színigazgató is nagyon
mélyen belenézett ezekbe a szemekbe, s minthogy
egy reménysugárt is olvasott ki belőlük, megkérte
s meg is kapta a szép primadonna kezét. Házas-
ságuk néhány évig zavartalanul boldog volt. Két
gyermekük is született, ami nem egy féltékenység!
sczénát idézett elő. A primadonna végre is egy-
szerűen a faképnél hagyta Deák Pétert, ami annál
könnyebb volt, mert elszerződött a Magyar Szín-
házhoz, míg az ura most is a vidéken direk-
toroskodik'. " ' '

Deák erre azzal a kéréssel fordult a buda-
pesti törvényszékhoz, kötelezze a feleségét, hogy
tárjen vissza hozzá, még pedig tizenöt napon belül,

Vlád Gizella azt válaszolta a. tekintetes tör-

vényszéknek; hogy ő bizony nem megy vissza az
urához, mert nem szereti.

; Deák Péter most az ügyvédje, dr. Keszler
Zsigmond utján beadványt intézett a törvényszék-
hez, melyben hűtlen elhagyás czimén kéri a val-
lás kimondását. r ,

A törvényszék Goczigh József biró előadása
mellett ma eleget is tett énnek a kérelemnek s
Vlad Gizellát Deák Pétertől elválasztotta. A férj
beleegyezésével azt is kimondotta, hogy a két
gyermek az anyjánál marad.

A válópör iratai most hivatalból fölterjesz-
tetnek a királyi Ítélőtáblához.

= Felsőbíróságaink elvi határozatai. Dr,
M á r k u s Dezső törvényszéki biró rendszeres*
gyűjteményének kilenczedik kötete jelent meg,
mely a törvénykezés terén az utolsó három év
alatt hozott elvi jelentőségű bírói határozatokat
tartalmazza. Márkus müve annyira beleilleszkedett
már jogi életűnkbe, hogy anélkül ma már szinte
lehetetlen birót, vagy ügyvédet elképzelni. Ezért
fölösleges minden méltató szó a mostani kötet al-
kalmából, amely méltán sorakozik az előző kö-
tetekhez. Ez a kötet is Grill kiadásában je-
lent meg.

Párbaj. Bónis Elemér bankhivatalnok
több nyilvános helyen sértőleg nyilatkozott Rupp
Gézáról, Rupp Zsigmond közjegyző fiaról. Erre Rupp
sértő levelet irt Bónisnak, amelyben gyávának ne-
vezte őt. A dologból affaire lett s a két fél pisz-
tolypárbajban állapodott meg, amelyet a segédek
állítása szerint Koinjáthy-féle pisztolyokkal végez-
tek. Egy lövés dördült el mind a két fél részéről
s egyik sem sebesült meg: A törvényszék a pár-
bajozókat 8—8 napi fogházra ítélte s ezt az íté-
letet Zubovich Román biró előadása alapján a
tábla is helybenhagyta ma.

A megszökött orvos.
Dr. Bottlik Lajos, a megszökött orvos ese-

tére vonatkozólag a következőket közlik: •
Azok az adósságok, melyek Bottlikot a szö-

késre kényszerítenek, nem most, hanem még
1893-ban keletkeztek. Ekkor ugyanis Bottlik rossz-
társaságba jutott és körülbelül kilenczvenezer fo-
rint adósságot csinált.

Az összeg, vagyis az adósság ennyit tett ki
ugyan, de1 a pénz, illetve amaz áruk értéke, me-
lyek fejében ő a váltókat aláirta, ez összeg egy
tizedrészét is alig tette ki, mert Bottlik szőnyege-
ket, ékszereket, porczellánt és egyéb tárgyakat
kapott váltói ellenében, mely tárgyak alig értek
valamit;

. Bottliknak ez az állapota csak a nászutjáról
történt visszatérésekor jutott napvilágra. Ekkor
tanakodott a fiatal pár szülője, hogy miként .le-
helne az ügyet rendezni.

Bottlik atyja azonnal nagy anyagi áldozatot
akart hozni, de a fiatal asszony atyja semmit sem
akart adni. Bottlik Lajost tehát pazarlás miatt
gondnokság alá helyezték és gondnokul dr. Roz-
gonyi Jakab budapesti ügyvédet rendelték ki.

Bottlilc hitelezői értekezletet hívtak össze
az együttes eljárás megbeszélése végett, de ez az
együttes eljárás abbanmaradt s egy hitelezőn ki-
vül panaszt senki sem emelt.

: " Az ügyvéd az öreg Bottliktól kapott 10.000
forinttal azokat a hitelezőket fizette ki, kiknek kö-
vetelése tiszta, volt, a többiekkel szemben pedig a
polgári perekben védekezett s azt a tanácsot adta
az öreg Bottliknak, hogy fiát mindaddig hagyja
gondnokság alatt, mig az összes hitelezőket valami
módon kielégíteni lehetséges lesz, de találkozott
más ügyvéd, ki magára vállalta a hátralékos 80,000
forintot 8000 forinttal rendezni.'

Ennek alapján Bottlikot a gondnokság alól
felmentették, az uj ügyvéd az öreg Botlliktól ka-
pott 8000 forinttal 8000 forint adósságot törlesz-
tett, a hátralékra, a 72, 000 forintra nézve azon-
ban az árverésekét kitűzték.

. Hogy ezeket az árveréseket elhuzza, esett
bele Bottlik az uj adósságokba s ezektől menekü-
lendő, szökött meg,. Amerikába.



Csütörtök, január 2 6 . ORSZÁGOS HÍRLAP Budapest, 1899. — 9. oldal.

SPORT.
-fr- Halmozott fogadások. Vannak sokan, akik

9ir most előre fogadásokat kötnek az év klasz-
szikus versenyeire, sőt leggyakrabban halmozott
fogadásokra nézve intéznek kérdéseket a bookma-
kerekhez. A legkomplikáltabb halmozásoknak aztán
az a következménye, hogy a leghorribilisebb oddsok
kerülnek ki belőle- Ezeket az előrefegadókat
persze a mesés odds kecsegteti, nem törődnek azzal,
hogy egyik-másik választottja a verseny lefolyá-
sáig százszor is kitörheti a lábát, vagy egyáltalá-
ban alkalmatlanná lesz a versenyre. Ha már most
meg is történik az, hogy a lő Mái a versenyben,
még azt annak meg is kell nyernie. Nem csoda
tehát, hogy egy halmozatra Mezesszeres odd-
sot adott Horner boofanaker. A legtöbb halmo-
zatba a fogadók Annuská-t vették be a kancza-
dijra, mely előreláthatólag nagy kilátással bír e
versenyre. Persze azzal nem számol senki, hogy a
kancza már most annyira toporzékol a boxjában,
hogy sokkal biztosabbnak vélhető a győzelme, ha
e versenyt ma futnák, mint hónapok mulva. Ép
•agy gyakori az érdeklődés Flyimg Fox iránt az
angol derbyre, nem ugy mint a mi derbynkre,
amelynél nagyon megoszlik a vélemény. Előbb
Bonvivant volt az első favorit, most Bamato II.
szorította le a második helyre. Azok számára, a
kik már most boldogítani akarják a bookmakereket,
legtöbb reménységgel a következő jelöltekbe he-
lyezhetik bizalmakat:
Klrály-dl] : Cid vagy Zászlós győzelemre,
Kancza-dij: Annuska vagy Deaff & Dumb.
Becsi derby: Barnato II. győzelemre,

Szabász, Qallfard helyre.
Német derby: Namouna győzelemre,

Grelf helyre.
Angol derby: Flylng Fox győzelemre,

Holocausté helyre.
Szent István-dlJ: Zászlós vagy Matteser győzelemre.

4- U] bookmaker. A folyé versenyéire az
ismert bookmakereken Mvül egy belga könyves is
kért fogadási engedélyt. ' .

-£- A badenbadenl nemzetközi Idub gyűlése.
& badenbadeni internationalis klob szombaton tar-
totta igazgatósági és rendes ülését Hermáim szász-
weimari hérczeg elnöklése alatL Az fűés kima-
gasló eseménye az augusztusi versenvek 'dijainak
a kiírása volt. Összesen 445,000 márkát praelimi-
náltak. Gtóf Festetich Tassüo-t, aki eddig a nem-
zetközi versenyegylet tagja voií, njra beválasz-
tották.

-f- Nizzai lóversenyek. A - nizzai ötnapos
meetinget ma fejezték be. Az nfelső nap főaye-
reménye a P r i x d e i a S o c í é t é 10.000
frankkal díjazott s 3000 méter távolsága gátver-
seny „szabad* handicap volt, melyben résztvehet-
tek mindama lovak, melyek a meetingen futottak
és mely Jtf ons. A. Meoier, a hires csokoládé-gyáros
egyik lovának győzelmével végződött.

Eredménye a következő:
Mons. A. Menisr id. sga m. I v e r d mm 68% íg.

lovagolta West L
Mans. Ph. Sanlavflle 4 é. stp. m. Clmmy IL ©3 kg: *

lovagolta Bich 2.
Mons. E. Meyer 9 é. sz. m. Le f e t r a ^ q n e 66»/2

kilogramm lovagolta Delocme 3.
Biztosan 1/2 hosszal nverre. TotL: 10: 6 frank:

helyre 10: 24 I, 32 H, 2S HL " "
A német tenyésztés képviselője: Kotte H. 6éves

U n d o If-ja (6SÍ/2 k.) hatodik lett
+ Vadaszatok. Gróf Kádasdj Ferenez fehér-

megyei uradalmaiban fényes eredményű vadásza-
tok voltak a minap. A vadászaton résztvettek
Nádasdy Ferenez és Tamás grófok, gróf Eszfer-
házy László, Inkey István és Pál, Técsey Miklós
és Senyéi Béla bárok. A vadászaton 2009 darab
nyulat, 825 fáczánkakast, egy vaámacskát és egy
rókát lőttek. — Szomjas Gusztáv földbirtokos
Lajos-tanyai vadászterületén a inait héten voltak
vadászatok, melyen 100 nyul és egy róka volt a
zsákmány. Résztvettek: Beníczky Aladár, Szomjas
István, Helczer Aladár, bárd Var Arnold, Gay
Jenő, Simák János, Plavenszky Béla és Gúnya
Sándor. — Dr. Kohner Adolf szász-bereki földbir-
tokosnál fényes sikerű vadászat volt folyó hónap
14-én, melyen összesen 1026 nyalat lőttek.

FARSANG.
Az újságírók bálja, A Budapesti Újságírók

Egyesülete, mint az előző években, az idén Í9 fé-
nyes bált rendez . és pedig, tekintettel arra, hogy
tavaly és két éve a Royal díszterme szűknek bi-
zonyait, ezúttal a Vigadó összes termeiben., A bál
márczius hó 5-ikén lesz. Az állandó rendező-bi-
zottság már megállapította a bált megelőző hang-
verseny műsorát, amely még az eddigiéknél is
gazdagabb és érdekesebb lesz. Néhány olyan szá-
mot tartalmaz, amelyek valósággal ' szenzáczió-
számba mennek. A műsorról néhány nap múlva
fogja a bizottság a közönséget tájékoztatni, s' fel-
hívja mindazokat, akik meghívóra igényt tartanak,
hogy ez iránt a Budapesti Újságírók .Egyesülete
állandó rendező-bizottságánál (Károly-kürut 4., I.
em.) jelentkezzenek. .

SzInászbáL Az országos színész elite-bál
védnöksége már végleg meg van állapítva. A véd-
nökök e szerint: Perczel Dezsőné, báró Dániel
Ernöné, Széli Kálmánnó, Prielle Cornőlia ős Bölö-
nyi Józsefné,.Perczel Dezső, báró Dániel Ernő,
Széli Kálmán, Márkus József, Bölönyi József és
gróf Eeglevich István.

A Demokrata-kör január 28-án, szombaton,
saját helyiségeiben humoros estét rendez, amely-
nek kezdete kilencz órakor lesz. Részvételi jegyek
a kör titkán hivatalában a kör tágjai és , azok
családtagjai részére e hó 27-ig válthatók.

A Győri KSr Budapesten saját alapja javára
február elsején a Royal-szálló termeiben . társas-
vacsorával egybekötött zárt kora tánezestólyt ren-
dez. Belépőjegy ára terítékkel együtt szemólyenkint
3 forint 50 krajezár. Kezdete 9 órakor. . w

A Balatonvidéki kör tervbe veíte, hogy a
szokásos és jóhirnek örvendő1 bálját az ez. idei
farsangban is meg fogja tartani; az udvari gyászra
való tekintettel azonban csak „Tánczestély" jel-
zéssel. A rendező bizottság dr. Csuky Jenő minisz;
téri titkár elnöklése alatt már megkezdte működé-
sét^ Mindazok, kik meghívóra igényt tartanak, for-
duljanak az egyesület titkári hivatalához (VI.,
Andrássy-ut 24. szám, I. emelet.)

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

New-York, január 25.

Búza januárra
9 márcziusra
9 májasra

Tengeri májusra
Chicago, január 25.

Baza, májusra
Tengeri májusra

január 25.január 24.
cents' ' cents
__ —

82Vs 80Vs
786/s 772/a
43-Vs 425/»

január 25. január 24.
cents ' cents

75 732/s
37?/s 376/8

Ipar és kereskedelem.
A kamara székhaza. A budapesti kereske-

delmi és iparkamara ma délután 4 órakor rend-
kívüli teljes ülést tarlóit, amelynek egyeden tárgya
á kamarai székház építésének végleges elhatározása
és az építési költségek fedezése iránti megállapo-
dás volt. Lánczy Leó elnök röviden ismertelte a
teljes ülés tárgyát és ismertette az elnökség és
építőbizoltság közös előterjesztését. A kamara ki-
irta a ház építési terveire a pályázatot érintke-
zésbe lépett az első és második díjat megnyert mű-
építészekkel és azokkal közösen kidolgoztatta az épü-
letnek végleges tervét s az építési költségek fedezésére
vonatkozó előirányzatot. A mi az építési költsége-
ket illeti, ezeket most még csak hozzávetőleg, le
het megállapítani. Az előirányzat szerint az építés
összes költségei nem fogják tulhaladni a 300.000
forintot. Ehhez járulnak a berendezési költségek,
amelyeket az előterjesztés 50.000 forintban irány-
zott elő, továbbá egyéb kiadások, ugymint a terv-
pályázat költségei, kincstári illetékek stb., amelyek,
esetleg 25.000 forintig menő összeget vehetnek
igénybe. Ezekkel együtt mintegy 375.000 forintra
rúgnak azok az összes kiadások, amelyek a ka-

mara uj székházának fölépítésére és teljes beren-
dézésére fordítandók lesznek. E kiadások fe-
dezésére az előterjesztés azt indítványozza,
hogy kőtszázhuszonötezer forintot vegyenek köl-
csön valamelyik elsőrangu pénzintézettől, a hiányzó
150.000 forintot kitevő összeg első sorban a ka-
marától vétessék kölcsön. A kölcsönök visszafize-
tésére nézve azt javasolja az előterjesztés, hogy
az első 30—50 óv alatt a bank kölcsöne törlesz-
tessék, a kamarától igénybe veendő tőke után pe-
dig az emlitett idő alatt csak a 4 százalékos ka-
mat fizettessék; e tőkének törlesztése pedig csu-
pán a bankkölcsön teljes visszafizetése után kez-
dessék meg és az azután következő 50 vagy 40
év alatt folytattassék és fejeztessék be. Részletes
számítás után arra a konkluzióra jut az előter-
jesztés, hogy a kamarára lakbér gyanánt 12,400
forint fog maradni, ami csaknem kétszerannyi,
mint most. A teljes ülés elfogadta az előterjesz-
tést, és fölhatalmazta az elnökséget, hogy a ke-
reskedelmi miniszter jóváhagyása után az építést
megkezdhesse.

A sör megadóztatása. A magyar serfőzők
egyesületének titkára dr. Friedrich Tivadar igen
becses könyvet irt e czimen: „A sör megadózta-
tása különös tekintettel hazai viszonyainkra." A
munka — mely pályadijat nyert a kérdés vitatá-
sával — nagy tudással, logikával és áttekinthető-
séggel előadja mindazt, ami a sör megadóztatá-
sának kérdésére vonatkozik. Mindenekelőtt bemu-
tatja a söradó fizikai ős tudományos alap-
tételeit és a teória szerint lehetséges sör-
adó-rendszereket. Sorra veszi aztán az euró-
pai államok söradó-törvényeit. Az után igen
behatóan tárgyalja a magyar söradót törté-
neti előállásában, annak mai intézményeit s
végül alapos kritika alá fogja a söradóra vonat-
kozó uj törvényjavaslatot. Szóval: a munka telje-
sen kielégítő és megbízható informácziót nyujt a
söradó minden kérdésére vonatkozóan s a mellett
tudományos szempontból is jelentékeny módon
tesz. számot irodalmunkban. Ára 3 korona.

Kőbányai sertésplacz, jan. 25. Magyar első-
rendű: öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli súlyban). 45-50—46 kr.-ig. Közép (páronkint
300—400 kilogramm súlyban) 45—46 krajezárig.
Fiatal nehéz (páronkint 820 kilogrammon felüli
súlyban) 4850—49 krig. Közép (páronkint 251
320klgng"1térjedö~sulyba9)'47-5Q=rr48 kr. .Könnyű
(páronkint 250 klgrig terjedő súlyban; 47—48
kr. Szerbiai: Nehéz (páronldnt 260 klgr. felüli súlyban
46 50—47 krajezárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm súlyban) 46—46*50 krajezárig. KönnyS
páronkint 240 kilogrammig terjedő súlyban 43.50—
45 krig. Sertéslétszám: 1899. jan. 23. napján
volt készlet 29314 darab, január 24-én felhajtatott
655 darab, január 24 én elszállittatott 460 drb,
január 25-ére maradt készletben 29509 darab.
A hízott sertés üzletirányzata kissé kellemesebb.

Budapesti konzum-sertésvasár, jan. 25. A.
ferenezvárosi petroleumraktarnál levő székesfővárosi
konzum-sertésvasárra 1899. január 24-én érkezett
471 drb. Készlet 308 darab, összes felhajtás 779
drb. Elszállittatctt budapesti fogyasztásra 646 drb,
elszállittatlan maradt 133 drb. Napi árak: 120—180
kilós 45—47 krajezár, 220—280 kilós 45.—r-47 kraj- .
czár,320—380 kilós 45—47.50 kr, öreg nehéz 45—.
46.50 kr., malacz 4 0 — — krajezár. A vásár han«
gulata élénk volt. .

Pénzügy.
Magyar agrár és járadékbank. A szerb skup-

stina tegnap jóváhagyta a 30 millió frankos vas-
úti, kölcsön felvételéről szóló törvényjavaslatot. A
kölcsönt egy bankcsoport kötötte meg, amelyhez
az Union-bank vezetése alatt három budapesti
pénzintézet tartozik, nevezetesen a Pesti Magyar.
Kereskedelmi Bank, a Magyar Agrár- és Járadék-
bank és a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank. -
A csoport a kölcsön összegéből 111*3 millió fran-
kot fix átvett, mig a további összegre opció-jogot
biztosított magának. A kölcsön ötszázalékos és a,
szerb kormánynak 82 százalékos minimális árfo-
lyamot kell elérnie. Biztosítékul, a vasutak szol-
gálnak. A törvényjavaslat az uj kölcsönt ' olyan '.
adósságnak jelzi, .mint amely vasutak czéljaira vé-
tetik fel. A szerb kormány kötelezettséget vállalt
arra, hogy azonnal létesít vasuti telekkönyvet és
a 30 millió frankos uj kölcsöet első helyen béke-
belezleíi. Egyidejűleg intézményileg fog biztosit-
tatni a bevételeknek közvetetlenül' a hitelező cso-
porthoz leendő átutalása. A kölcsön kamatjai és
törlesztési összegei a szerb vasutak üzem-számla
jába állitandók be és a nyers jövedelmekből fede-
zendők. ' .

Hazai bank részvénytársaság. A társaság ma'
teszi közzé az 1898. évre vonatkozó zárszámadá-
sokat I. M é r l e g s z á m l a : Vagyon : Pénztár*.,
készlet 456.612-81 forint (460.75305 forint.) Váitóf, •
tárcza: leszámítolt és külföldi váltók 7,354.36902.~,
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zett folyó számlában
lésekben 303.767-69 forint, öss -
forint (19.341.777-50 forrni). V a l t o s t 420.&29 0 1
forint (687.254 74 forint). Leltár i b e r e n d e z é s e k :
eddis i beszerzések 45.131*63 forint, koráibM lesrá-
sok 25.781-83 forint, folyó évi szaporodás 1.470-06
fo-iat = 91 470-OÜ forint (25.203 forint). Összesen
3 3 719 453-35 forint. T e k e r : BészsényiöKe
5ÓOö"öO0 forint. Tarta lékalap 4Ü0-0G0 fairt
(350.GÖ0 forint). Forgalooiban^ leyő saját ^elfogiaa-

)
gy zásalara,

különféle folvószámiai Mteíezök" 25,6SS.416-ib
forint (27.2S8l864.83 forint). Fel sem vett cszta-
lék 30S forint, (627 forint}. Átmeneti télelek
464 592.S0 forint, <85o.929.33 forint). %ereség
egyenleg 523.641.i9 forint, (465-SG&23 ibnnt).
Ö/szüáea 33,719.456.85 forint. S y e r e s é g- é s
y s s z t e s é g s z á m i a . T a r t o z i k : Ugy-
xíx5 igazgatóság tisztviselőt és szolgák fizetése
§3.423.03 forint, (TS.Ö98.5T forint). Költségek
60.2S2 68 forint, (T5*.496.E4 forint). Jöredeünii adó
4:7.816. forint, (5L620.3S forint). Lekásofe ^216.24
forint, (26.537.16 foriat). Nyereség: mnlt évi nye-
reség eíövitel 40.554.T5 forint, fclyő évi tiszta
jövedelem 4S3.0S6.54 forint, összesek 523.641.29

• forint, ' {485.968.32 'forint). Összesem 762,35058
forint. K ö v e t e l : Nyereség-eiSvitel tSffí. év-
ről 40.554-75 forint fE9.213-52 forát.) KajBatjöve-
delem: adómentes 181.359-64 forint, aalőköSeles
270.506-06 forint, összeseit 458.065^ . forint
(£29.534-79 forint.) Jutalékok 1S5.82Í-$3 forint
0.49,988-30 forint) Nyereség iiegen értékeken
13.805-11 forint (9001-63 forinL) Kyeieség. érték-
papírokon 20.424-36 forint |17.S52"Í2 £oröt.)Szin-
dikáhisi jövedelmek 22.121-14 forint (4&3é3-6é
forint) Nyereség a váltöüzleübSE: a befektetett töke

.kamatai és az •üzleti költségek levonása után
. 11.581-29 forint (11.786-70 forint) Összesen
: 762.380-23 forint. A nyereség és veszteség-
. számla tételei az előző ISST-ik fizleíév vonatkozó
főbb tételeivel öszseijasoalItTa általánosságban

jelentékeny emelkedést mutateak. Kivételt egyedül.,
a sziiráikáíasi üzletből eieeSS jövedelem- képez,
ami a bizonytalaa politikai iielyzet által okozott
közgazdasági pangásban leli magyarázatát, de a;-.
rendes folyó banküzlet léajeges terjedéséfc®! elő-

• állott jövedelmi töífHefbea fcöyea káipéíMst nyert.
-Ennek talaj áonitkatő is, inogy a lefclyt évre vonat-
kozólag bemutatott ereámémy 56.33Í-74 farintlaV
illetve sz előállott kőifségtőbíiIeS. fdkinfelbevéte--

; lével 63.318-28 forint&al kedvezSirib az előző évinéL,,
.Az összforgalom 1.8I2,401.SS4-S0fóottettkiL¥áltd
leszámitoltafott 24903 darab 45.4T4.85l forint ér-
tékben (-£- 7.174.642 foriat). Szindikátiasí jövedel-'
mek cziinén es-apáo. a 30/a-os cssSrák bsrahá-

:.zási kölesön — a béesi Yedkelnrsanlellie és a
Banca dl Genova szüaáikátasaíiiil elárfc nyereség
lett elszámolva,. — a mérleg szerint „befizetések
vállalatokba és syBciíeát&soklba" czimém kitünte-
tett 2,19S.701J86 "foriatnyi értékek után.a lefolyt
évre biztositott kamatok pedig,, ügy mint ez a
múltban is történt a karábbi évektől érin-
tetlenül rendelkezésre álló, még el nem számolt
jövedelmi tartalékhoz csatoltatoitt. A február nőnap
15-ére egybehívandó közgyűlésnek előterjesztett
javaslatok elfogadása esetén a kimutatott tartalék-
alap 475.000 forintra, vagyis részvényenkínt kilencz
háromnegyed százalékra emelkedik. — A záréjelek
közé tett összegek az 1897. üzletévre vonatkoznak.'

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
január 25.

i Kébalsürgony.
| KEW-YORK, január 24.
& Busaárak ma további l1/*
centtel, lisztjegyzések
10 centtel emelkedtek.

Az elfogulatlan szemlélő z A tegnapi más-
félcentes emelkedés mtán ma ujabb ĝ̂ ggŷ  ez
már többet jelent a fulélagos szüárdolásnáL Na
hiszen, parázs egy romli lesz ma a csarnokban:
a máreziusi buza árét felverik legalább is 93/*
forintra!

A tözsdeiudósiió (előre megcsinálja jelenté-
sét :) kz. ujabb tengerentúli hausse, amint előre-
látható volt, nem tévesztette el hatását piaczunkon
Bem. A kurzusok rohamosan emelkedve Z . .

A knlisszier: Tegnap menetiem a búzát
9 forint 65 krajezáron, ma mindjárt pompás alka-
lom lesz majd a nyereség biztositására. A hasznot
nem szabad elszalasztani: ez régi börzei ta-
pasztalat !

Az ügynök : Az egész világ venni akarja
majd ma a búzát Ilyenkor — adni kell a batár-
időt, mert a reakezió nem szokott elmaradni!

A bizományos : A szélrózsa minden irá-
nyába megtelegrafáitam az amerikai hansset. —
Előreláthatólag délfelé már itt lesznek a sürgönyi
megbízások realizálásra. Akkorára azonban, mint
rendesen, csillapítva lesz az első éhség, tehát
előre kell dolgozni! - . .

A garasos üzérkedő: Persze, hogy veszik
majd a máreziusi terminust, mint a péknél a friss
kenyeret. Aztán, amikor mindnyájuknak már tele
lesz a begyük és nem találkozik ott a helyszínen
rögtön ujabb tánezos, aki hasznot ád, ismét el-
dobjuk majd a.kötéseket. Jó lesz tehát azzal az
eldobálással nem soká késni!

nyit

l1
ői)

Adok, adok!\

A tőzsde megnyitásakor:
A kulisszierz
Az ügynök:
A bizományos
A garasos üzérkedő
Az elfogulatlan szemlélői — . ̂ naiv8 ár-

ezot vág.
A tőzsdetudósitó: (korrigálja jelentését.)

Az ujabb tengerentúli hausse, mindén várakozás
elleneié, hatás nélkül maradt piaczunkra. A kur-
zusok rohamosan csökkenve . . .

• . • • •

• •

Hát ez bizony már nem valami szokatlan
jelenség a gabonatőzsdén, hogy az amerikai emel*
kedésre nálunk lanyhulással felelnek. Á spekuláczió
ilyenkor ugy kontemplál, hogy a . tengerentúli
hausse alkalmasint elérte már. tetőpontját, és erre
már csak visszaesés következhetik be. Eskomptál-
juk tehát a hohiapi alacsonyabb kurzusokat, ame-
lyek, ha tényleg ilyenek érkeznek, a kificzamitott
logika szerint aztán ismét — árj avulást hozhatnak
nálunk.

Dehát, ami saját helyzetünket illeti, jelenleg
a külföldi piaczok lefolyása nem is annyira mérv-
adó, mint máskor. Tisztán a kínálat és kereslet
egymáskőzti viszonyától függ a jövőbeli áralakulás.
Az offert pedig ma is elég gyenge, a vételkedv
elég élénk volt, tekintetbe véve főleg azt, hogy a
malmok az utolsó két napon amúgy is jócskán
vásároltak.

Hogy ennek daczára az árak nem emelked-
tek, ez épen csak a határidőpiacz lanyha tenden-
cziáján mulL Elkelt mintegy 20.000 métermázsa
baza szilárdan fentartott árak mellett, közte 8000
métermázsa idegen áru szállításra. . . . / . . . : •

Délután pedig eladtak a szeptemberi határ-
idő alatt, szállítás fejében átvett triorözött szerb
áruból 1800 métermázsa 76 5 kilós búzát 8 forint
82a krajezáron három hóra tranzito, a gőzhajózás
megnyílta után leendő szállítással és pedig a ha-
táron tnl való elküldésre.

E délutáni eladás némi feltűnést keltelt a
csarnokban — és joggal. Már maga az ár is hor-
ribilis. Költséggel együtt mintegy 9 forint 65 kraj-
czáros készpénzt jelent Tehát ennyit érne a ha-
táridő, még a sokat emlegetett és ócsárolt szerb
portéka alapján is, amelyről folyton azt hallottuk,
hogy a hausse szétverésére fog szolgálni. Hetek
óta meg azt látjuk, hogy foszlik e stock, foszlik,
sőt félős, hogy már idestova szélfoszlott. Aztán
fontos az a körülmény is, hogy e búza kifelé
gravitáL

Ez eladás nyilvánosságra kerülésekor a
máreziusi búza, amelyet delelőit 9 forint 67 kraj-
czártol 9 forint 60 krajezárig, délután 9 forint G0
krajczártól 9 forint 56 krajezárig nyomták le,
rögtőn elérte ismét a 9 forint 60 krajezáros kur-
zust, egyenlegként azonban még mindig öt kraj-
czár a napi árvesztesége. Ugyanannyi az áprilisi
házáé, amely 9 forint 41 krajezárraí zárol, míg az
októberi változatlanul jegyez : 8J forint 60 kraj-
ezáron.

A többi czikkre nézve rozsból elkelt néhány
vaggon 8. forinton, mig a máreziusi terminus 5
-krajezárraí olcsóbbodva, 7 forint 95 krajezar*
jegyez.

A zab alig változott, ugy a készárupiaczon,
ahol 6 forint 20 krajezárig értékesíthető, mint »
határidőforgalomban, ahol 5 forint 90 krajezáltal
zárul a márcziusi terminus. .

Árpu 6.20—6.40 forinton jegyez.
Tengeri Kőbányán 4 forint 70 krajezácop

őrtékesithető, a május—júniusi terminus pedig
néhány krajezárraí alacsonyabban : ^ 4 forint 86
krajezárraí zárul.

Délután Liverpool egynyolczad pennyvel
magasabb árakat jelzett. '•

Előfordult készára-eladások.
Búza. Tiszavidéki: 100 mm. 80 k. 10.02

frt és fél kron," 100 mm. 78-5 k. 10.52 frt és fél
krajezáron, 100 mm. 77 k, 10.50 frton, mind
három hónapra.

. Pestvidéki: 500 mm. 78*3 k. 10.55 fo-
rinton, 100 mm. 77 k. 10.40 forinton, 300
mm. 78 k. 10.40 frton, 100 mm. 78*5 k. 10.40
frton, mind három .hónapra.

Fehérmegyei: 1000 mm. 79*6 k. 10.70
írton, 100 mm. 77 k. 10.60 frton, 300 mm.
76 k. 10.45 forinton, mind három hónapra.

Dunavecsei: 600 mm. 74*2 k. 9.92 £ft
és fél kron, három hónapra^

Felvidéki: 200 mm. 79 k. 10.40 fo-
rinton, három hónapra. :

Bácskai: 800 mm. 73 k. 10.05 forin-
ton, három hónapra.

.gáűátí: 150 mm. 76-7 k. 10.30 forinton,
1500 mm. 78 k. 10.25 forinton, mind három
hónapra. , ; i

Csongrádi: 600 mm. 72*5 k. 9.50 frton,
három hónapra. : >

Felsőtiszavidékii 100 mm. 78-5 k. 10.40
frton, három hónapra.

Zentai: 3500 mm. 74-3 k. 10.30 forin-
ton, három hónapra.

Román: 3200 mm. 78 k.: 8,55 forinton,
1000 mm. 76-5 k. 8.— forinton, mind hároia
hónapra, szállitásra.^; ín; ; í

Bolgár-,i 3000 mm, 76 k; ;8.05 forinton,
három hónapra, szállításra. j

Rozs. 200 mm. pestvidóki Bpest par. 8.-*
forinton, készpénzben. .

Zab: ,100 mm. Bpest 6.—•• forinton,.'109
ínm. Budapest 5.87'5 forinton, 150 mm. Budapest
5.75 forinton^ készpénzben. •

Tengeri. 200 mm. Kisújszállás 4.32-5 fo>-
rinton, 300 mm. Kőbánya 4.70 forinton,:.;kősz-
pénzben. ,. _ : , ^ ;?

Árpa. "100 mm. takarmány /"Budapest. pac.
6.40 forinton készpénzben. ;

- Ésbktárállomány-: ,
- Közraktár: Búza.141200 mm^Rozs 11300
mm. .árpa 50700 mm. Zab 34400 mm.; Tengeri
5Í00 mm. Liszt 12700 mm,

'Raktárház ;BuzaB6568 ínm. Rozs.5^78 ínm.
Árpaő 07 mm; Zab 4150 min. Tengeri -— vooL
Liszt 1780 min. ; • i

Silos: Búza 22500 mm.

Hivatalos készárujegyzések.

lOOklgr.
készpénz*

ára

4
Búza ó

rozs
árpa

zab

tiszavid.
76 10 20 10.30
78 10.35 10.45
80 10.55 10.65

pestvidéki 74 —.— —.—
76 10.15 10.25
78 10.30 10.40
80 10.50 10.55

fehénn. 74 —.— •—.—
„ 76 10.20.10.30

78 10.35 10.40
80 10 60 10.65

elsőrendű 70—72 8.05 8.10
masodr. ' 7.95 8.—
takarm. 60—62 6.10 G.40
szeszfőz. 62—Gl 6:70 7.50

sörfőzésre 64—66 7.70 8.50

uj ' — 89—41 6.75 6.10

lOOklgr.
készpén*

ara
frtólírtíj

75 10.^-
77 10.30
79 10^5
81 —.—
75 9.95
77 10:25
79 10^0
fii --.—
75 10.—
n ío^o
79 10.40
fii —.—

1015
10.35
1055

íolío
10.30
10.50

ÍO*.15
10.35
10.50

tengeri ó bánsági
másneiutt

6.55 6.60
6.50 6.55'

„ káposzta —
npezt másnemű —



Csütörtök, január 26. ORSZÁGOS HÍRLAP
Hivatalos batáiid&jegyzések.

DfcÜ *̂ '**̂
iffl

fcaza

rozs

S.59 9.61 —.
péas ara

.niárczM3 9.68 S-69
. április 9-49 3-50

, október 8.58 8.60
. november — . — —•—*
.márezius 8.02 8.04 &55 8.5T — .
. április —•— —•—" •-** í .96 —i
. október — . — — . —
. november—.— — . —

tengeri . május 4.87 4 . 8 3 ^ 4 ^ 5 4.SS — .
, . . november—.— —•— — - — —«—
. . . október — . — — - — —•— — - —

zab . .márezius 5-92 5.&4 5.85 ŐST
m . . október — * — — - — — - — — • —
. . . november — . — — . — — - — — - — —<

repeze. augusztus 1X90 12.— 11.90 12.— —.

Előfordult batáridőkötések.

Délelőtt. Búza márczlosra 9.66—.9.60 fo-
rinton, áprilisra 9.46—9.43 forinton, oktoherre
aCO—8.55—8.57. Rozs mfcreznisra 8. 7.98
—7.95 forinton. Tengeri májusira 4.87—4.85
forinton. Zab márcziusra 5.90—5.83 forinton. —
Káposzta-repcze augusztusra — frton.

Délutón. Búza márezras 9.60—9.57—9.60
forinton, áprilisra 9.41—9.39—9.40 forinton, ok-
tóberre 8.60 forinton. Rozs márezius 7.95—7.94
forinton. — Tengeri május 4,87—4JS6 frton-
— Zab már/»rin« 5.90 frton, Repcza ragasz-
tósra •—•írton.

Gabonaforgalom :

1883. január 21.

érkezett efezálüttaíoll
mótermftzsa

búzából. «•
rozsból • •
árpából. .
xabból . •
tengeriből.

3203

2702
411

1033

14S8

Elkészítési forgalom.

Előjegyzett búza
B rozs

3041 mm.
— mm.

árpa — mm.
liszt - -

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest^ január 25.

Nemzetközi papírok csendes irányzatot kö-
vettek csekély forgalom mellett. Ellenben heM
Tállalatok értékeiben szilárd volt az irányzat és az
üzlet élénk.

Az elötőzsdén : Magyar hitelrészvénr 393.—
393.10, Jelzálogbank 248.75, Leszámítoló bank
263.50—264.60, Uszerák hitelrészréity 359.75
—360.40, Üszlr .-magyar éllanwasat 363.10—363.75,
Kereskedelmi bank 1468—1469, Közaíí vaspálya
391.50—392.25, Vffiamos Tasut —.—, Rima-
murányi 311.50—313.25, Ipar- és kereskedelmi
bank —.—, Salgótarjáni 642—646, Magyar -villa-
mossági 147—143 frton.

A déli tőzsdén előfordult kötések:
Koronajáradék —.—, Kereskedelmi bank —.—„
Salgótarjáni —.—, Közüli vasét 390, Villamos
vasút 226.50—227, Magjar Mielrészréiw 393.50
—394.20, Magyar ipar- és kereskedelmi bánt
104,50, Magyar jelzálogbank 248—24S.75, Ma-
gyar leszámítoló bank 263.75—264.50, Bimamu-
rányi 312.25—313.50, OszUrúk MieSrészvény360,;
Déli vasat 65.10, Osztrák-ni-agyar álLuciTasut

Újlaki téglagyár 251—250, Salgöíaiiáni 641—647,
Aszfalt részvénytársaság 226—227, Országos köz-
ponti 820, Budapesti takarékpénztár 237, Pesti
kereskedelmi bank 1465—1467, Hazai bank 114,
Agrár járadékbank 99.75.

Dijbiziositások : Osztrák hitebészrényekbea
holnapra 1.50—2 forint, S napra 4.50—5.50 írt,
jannár~utóljára 9—10 fcriaL

Délután 1 óra 30 pereikor zárohtak:

Magyar aranyjáradék
Blagyat koronajáradék
Magyar hitelrészvény
Magyar ipar és keresk. bank
Magyar jelzálogbank
Jlagyar leszánütoló bank
Rimamurányi rasmü
Osztrák hiieírészvény
Déli vasút
Osztr.-magyar áSamrasai
Közüli vaspálya
Villamos vasul

119.75
97.90

393.75
105>-
24S.75
2ö4\25
312.25
3S0.—

6 5 ^ -
360.—
3S0.50
2 2 7 ^

119.75
97.90

393.50
105 —
2 4 9 -
263.25
31175

66J75
364.—
392.25
227.—

Délután d órakor

Osztrák bilelrészvény
Magyar Mlelreszvény
Osztr.-magyar állainvasol
Leszámítoló bank
Rimamurányi vasmű
Közúti vaspálya
VilHmos vasút

zárulnak i
Január 25. Január 24.
359.50 360.10
893.30 393.50
862.70 363L50
264.— 263.—
313.75 312.50
390.25 392.25
226.50 226.50TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.

Budapest, január 25. Z s i r a d é k irány-
zata kellemesebb és az árak emelkedtek. 4 dara-
bos városi szalonna 47 forint S z i l v a csendé
irányzat mellett űzlettelen.

Hivatalos jegyzésoké

Dtexnoxstr
agyén *ionfó

Késeim n
tíssta

Sxttvalz
Késeim
fagyén hori6
SxUvaix

budapesti
vidöa
magrar I* Usenszáritott Tidttd
vinai Ugouzántett, 4 darabos

. éti nsance-minGsag
120 d á n b a .
100 . .

85 • •
nsance-mlnOség
lOOdanbos.

85 . .
nsance-miii.
UOdaniNM

85 - _

lOOdrabw
85 .

1 8 0 1 . . . . .
wrwrtmi IflW • • • • • ^

Incwinia masfmt, 1898
vbS nrtssema 1898

t&ég/omík 1898
aafiUA 1898

AI1UU Bllr
grauunoabinl
Pénz An
írt

4 7 . —
4 8 . —

8 25.

18.75
7.25

18.50
U.60

6 0 « -

Irt

47.50
48.—
54.—

8.50
9.75

14.—
7.50
9^5

18.75

14.—
12.—

66.—

6 2 . -

Budapesti vásárosarnok.
Bodapest, január 25. Á vásári forgalom: Hus

nél forgalom élénk, arak szilárdak. — Baromü'
nál lányba, árak emelkedőben.,~ Halban lanyha.,
árak hanyatlott. Tej- éa tejtermékeknél csendes,
árak csökkentek. Tojásnál közepes, árak emelkedők,
— Zöldségnél lanyha. Gyűmölesnél élénk, árak
változatlanok, lőszereknél lanyha. Időjárás borult,
ködös. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi csikkek bivatalos árjegyzése a köretkeaő s Hus.
Marnahus hátulja L 52—56 frt II. 48—52 írt
Birkahús hátulja 1. 38—42 <rt, U. 36—38
frt. BoTJuíius hátulja L 62—70 frt, IL 60—62 frt.
Sertéshús elsőrendű 48—52 frt, vidéki 32—46 frt
(Minden 100 kflónktnt) Kolbász füstölt 60—80 kr

I). Sertészsír hordóval 56-0—57*0 frt (100
—Baromti (élő). Tyúk 1 pár 1.10—1.50

írt. Csirke 1 pár 0.70—1.30 frt. Lud hízott kflón-
kint 52—56 tr. — Különfélek.1o\&a 1 láda (1440
drb) 32-0—33 0 frL Sárgarépa 100 kötés. 2—4
frL Petrezselyem 100 kötés 2 . - 4 frt. Lenaa m.
luO* k2ő 7—9 frt Bab nagy 100 kiló 6—7 frt.
Paprika L 100 kiló 30—60 frt, II. 20—30 frt Vaj
Irendü kilónkintO.50—0.70 frL Tóa-vaj kilonkiat 0.60
0.90 frt Burgonya, rozsa, 100 kiló 2.00—2.20 frt
#a /a£ . Harcsa (élő) ö.80—1.00 frt 1 küó. Cauka (élő)
80.—100 frt 1 *M. Ponty dunai 0.60—0.70 is t.

Szesz.
Budapest, január 25. Finomított' szesz

nagyban 5425—54.75. Finomított szesz lácsiny-
ben 55.—--55.25, Élesztő szesz nagyban '54.50
—55.—, Élesztőszesz kicsinyben 55^25—55.50,
Nyersszesz adózva, nagyban 53.25—63.75. Nyers-
—**-i adózva kicsinyben 54. 5125. Nyers-
szesz adózatlan (exknt) 13.50—13.75.. Dena-
turált szesz nagyban 20.75—21.—. Denaturált
szesz kicsinyben 20.25—21.50. A kontingens nrers-
szesz ára Bpesten 17.25—17.50 frí. Az árak 10.000
fiterfokonkint hordó nélkül, ab vasul' Budapest,
készpénzfizetés melléit értendők.

Bécs, január 25 Kontingens nyersszesz
azonnali szállításra 18.30 forintig kell el. — Zár-
laljegyzés azonnali szállításra 18.10—18.40 forint

Prága, január 25. Adózott trippló-szesz,
nagyban 53.50^^—.-^- írt, adózatlan szesz 17.25
17.50— frtón,' azonnali szállításra.

Trieszt, január 25. Kiviteli, szesz tartá-
lyokban szállítva 11.50—12.— írt, 90°;o hektolite-
renkínt nagyban. ' .

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
- Bécs, január 25. Magasabb newyorki jegyzé-

sek daczára az irányzat csendes volt. Búza ta-
vaszra 9.60—9.58 forinton, zab tavaszra 6.19 fo-
rinton, tengeri május—júniusra 5.16 forinton, rozs
tavaszra 8.20 forinton köttetett.

Hivatalosan jegyeztetett:
Köttetett: búza tavaszra 9.57—9.58 forin-

ton, rozs tavaszra 8.19—8.20, tengeri, május-,
júniusra 5.26—5.17 forinton, zab tavaszra 6.17—
5.18 forinton.

Budapest, 1899. — fi. oldal.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Becs, január 25. A spekuláczió az ultimo-

prolongáczióval foglalkozott, emellett azonban az
irányzat szilárd volt. A. déli tőzsdén főleg Lan-
derbank emelkedett. Zárlat gyengült.

Az elötőzsdén: Osztrák bitelr. 359.75—359.25,
Anglo-bankl55.——.—, (Jnionbank 309.25—310.75,
Osztrák-magyar államvasut 362.12—362.50, Déli
vasut65.75—66.25,Tramway 557—559,Török dohány
127.75—128.35, Alpesi bánya 214.70—216.25,
Prágai vasipar ———992.—, Fegyvergyár —.—
Osztrák koronajárádék 101.95, Tőrök sorsjegy
58.25—59, Német marka 5 8 . 9 8 — . — forinton.

A déli tőzsdén : Osztrák hitélrőszv. 359.25,
Anglo-bank 155.—, Bankver. 271.50, ünion-bank
3O8.,Landerbank243.25—244.50, OBztr.-magy. állam-
vasut 362.—, Dőli vasút 65.25, Elbevölgyi vasút
254.—, Északnyugati vasút 245.50, Török dohány-
részvény 128.—, Alpesi banya 216.50, Májusi
járadék 101.46, Török sorsjegy 58.70, Német márka
68.96, Fegyvergyár 196,— forint.

Délután 2 óra 30 petezkor Jegyeztek 1
4-2°/«-os papirjáradék 101.50, 4-2°/o-os ezüstjára-
dék 101.30, 4%-os osztrák aranyjáradék 120.15,
Osztr. koronajáradék 102.05,1860. sorsjegy 141.40,
1864. sorsjegy 194:50, Osztrák hitelsorsjegy 198.50,
Osztrák hitelintézeti részvény 359.—, Angol-osztrák
bank 154.75, ümon-bankrészyóny 306.—, Bécsi
Bankverein 271.—, Osztrák LanderbaBk 243.75,
Osztrák-magyar bank 937.-*-, Osztrák-magyar ál-
lamvasut 361.87, Deli vasutrőszyőny 65.—, Elbe-
völgyi vasút 257.50, Dunagőzhajózási részvény
450.Í-, Alpesi bányarészvény 217.—:^ Dohányrésa-
vény 128.—, 20 irankos 9:55—, Császári kir. vert-
arany 5.71—, Londoni váltóár 120.60, Nőmet bank-
váltó 58.97, Tramway 530.-^- — Az. irányzat
tartózkodó. :

Bécs, január 25. A déli tőzsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák hhelrészvény 359.37,
Anglo-bank 155.25, Bankverein 272.75, Union-bank
309.—, Landerbank 239.75, Ösztrák-Baagyar állam-
vasut 262.62, Déli vasút 66.25, Elbevölgyi vásut
259.—iÉszak-nyugoli vásut 246.50, Török dohány-
rőszvény 128.50, Alpesi bánya 214.75, Májusi jára-
dék 101.45, Török sorsjegy 59.—, Német márka
58.90, Német márka ultimóra—.— forinton.

Frankfurt, január 25. (Zárlat.) 4'28/o-os
papir-járadék 100.95, 4.2°|o ezüst-járadék 100.85,
4°.*-os osztrák' aranyjáradok 101.90, 4°/o magyar
aranyjáradék 100.65, Magyar koronajáradék 98.—,
osztrák hitelintézeti részvény 225.—, Osztrák-
magyar bank 156.70, osztrák-magyar államvasut
154.30, déli vasút 30.—, bécai váltóár 169.40,
londoni váltóár 204.02, párisi váltóár 811.16,
bécsi Bankverein 186.20, villamos részvény 161.50,
3°/o magyar arany-kölcsön 86.80, Észak-nyugati
vasút —.—, Elbevölgyi vasút —.—. Alpesi
bánya 216.—. Union-bankrészvény —.—. Az irány*
zat szilárd.

Frankfurt, január 25. (Utótőzsde.) Osz-
trák hitelrészvény 224.70, Osztrák-magyar állam-
vasut —.—, Déli vasút 29.70, Alpesi bánya-
részvény —.—, Bécsi Bankverein 123.50. 4°/o-os
magyar aranyjáradék —.—. Az irányzat meglehe^
tősen szilárd. .

VÍZÁLLÁS.
— Január 25 éa. —
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Itiek oagjafiuld:
•< » Atadt; > =• apadt} t — iwtaó sas.

J i e g j e g y z e s e k : Egyes helyeién 1 mm. csapadék volt,
A Duna Passaunál, LíazuéJ. és Komáromnál apad, Báziás

Drenkora és Orsovinál kulminál, a többi helyeksn Árad.
A Tisza M.-Szigeinél és Szcgeddiől tbrkulatáig árad, egye-

bütt apád.
A Dráva apadó jellegű, Eszéknél 1 czm. árad
A Száva O-Gradiskánál átad, egyebütt apad.
Helyenünt áll a jég a Szamoson es a Maroson.
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TETEMRE-HiVÁS.
Bünögyi regény.

I r t a : A. K. GREEN.

(0)

Bár mindenki csak őt nézte, minden za-
var nélkül közeledett a coroner felé, kit köny-
nyed főhajtással üdvözölt.

— Ön a Bohn és Társa ezégkez küldött,
uram — szólt.

Az összegyűltek izgatottan kezdtek moz-
golódni. Bőim és Társa jól ismert pisztoly- és
fegyverüzlet volt a Broadwavn.

— Ügy van uram. — feleit a corner. —
íme egy golyó, legyen szives ezt megvizsgálni.
Ügy-e ön tökéletesen jártas minden, a szakmá-
jába vágó ezikkben ?

A fiatal ember jelentőségteljesen nézett
reá, elvette a golyót és hanyagai méregette a
kezében.

— Megtudná nekünk mondani, hogy ezt
a golyót milyen gyártmányú pisztolybél lőt-
ték ki ?

A fiatal ember hüvelyk- és mutatóujjai
közt ide-oda forgatta a löveget és aztán visz-
szatette az asztalra.

— Ez harmínczas számu golyó — ma-
gyarázta — és rendesen a kis revolverrel együtt
a Smith és Wesson-gyárijan veszik.

— Egy Ms revolver! — szóik a házmes-
ter és felugrott a helyéről. —A nagyságos ur
szokott egy kis revolvert tartani irodájában.
Elég sokszor láttam és mindannyian ismerjük.

Ismét izgatottság támadt, különösen a
cselédség közt. „ügy van!" hallottam kiáltani,
„magam is láttam egyszer, amint az ur tisz-
togotta. A szakácsnő mondotta ezeket.

— Irodájában tisztította? — kérdezte a
coroner.

— Igenis, kérem, ott, az ágya melett.
Azonnal elküldték egy rendőrt az iroda

megvizsgálására. Néhány percz mulra vissza-
jött, kezében revolverrel, melyet a coroner elé
az asztalra tett.

Rögtön felugráltak helyeikről, hogy a lő-
fegyvert megtekinthessék. A coroner azonban
a szakértőnek adta át és megkérdezte, hogy
a revolver tényleg az általa megnevezett gyár-
bői való-e.

— Persze, Smith és Wesson-gyártmány!
— felelte a szakértő habozás nélkül — Tes-
sék, meggyőződhetik róla.

— Hol találta a revolvert? —kérdezte
a coroner a rendőrtől. : -

— Leavenworth or ágya mellett áll egy
kis toilett-asztalka, annak a legfelső fiókjában
volt. A revolver és egy doboz patron, mely-
ből egyet kivettem és elhoztam, egy bársony-
nyal bélelt szekrénykében feküdtek — felelte
az ember és a patront a revolver mellé tette.

— A fiók zárva volt?
— Zárva; de a kulcsot nem húzták le.
Az érdeklődés itt tetőpontjára hágott és

mindenfelől hangzott a kérdés: „Töltve van a
revolver."

: A coroner összeránczolt homlokkal és
komoly méltósággal jegyezte meg: Magam is
ezt akartam kérdezni. De mindenekelőtt' csön-
det kérnék.

- Az előbbi nyugtalanság rögtön általános
hallgatásnak adott helyet. Sokkal jobban, ér-
deklődtek valamenynyien a kérdés iránt, sem-
hogy ne szerették volna kíváncsiságokat mi-
előbb Melegítve látni.

- — Nos, uram ? szólt a coroner.
; A szakértő kivette a hüvelyt és felemelte.

-V — A fegyver hétlövetü és mind a hét
töltény benne van.

; A csalódás moraja hangzott fel erre az
állításra.

— Azonban, — tette hozzá a fiatal tü-
zetesebb vizsgálat után — a golyókat nem
egyszerre tették belő valamennyit. A revolver-
ből rövid idő előtt egy golyót kilőttek.

— — E z t honnét tndja? kérdezte az egyik
esküdt.

— Hogy honnét tudom! —- felelte szí-
veskedjék csak a revolver állapotát, megvizs-
gálni. Nézzen csak a csőbe, tiszta és fényes

- és nyoma sincs annak, hogy rövid ideje golyó
-röpült rajta keresztül. De ez csak onnét van,
mert azóta már kitisztották. Tekintse -most
meg a hüvelyt. Mit vesz észre rajta ? / :

— Gyönge szennycsikot látok benne.

ORSZÁGOS HÍRLÁP^

— Az a piszokvonal az áruló jel rajta,
uraim. A kilőtt golyó után mindig marad egy
Ms szenny a hüvelyben. Jól tudta ezt az il-
lető, aki a golyót kilötte, de a hüvelyről
megfeledkezett.

E szavak után a fiatal ember összefonta
a karjait és félreállott.

Most felszólították a rendőrt, adja elö
pontosan a toiletleasztal állását és a könyv-
társzoba asztalához. való távolságot.

-r- A könyvtárasztal az egyik szobában
áll, a toiletteasztaika egy másikban. Hogy
előbbit az utóbbitól el lehessen érni, kényte-
len az ember Leavenworth ur hálószobáján
keresztül menni, aztán a két szobát egymás-
tól elválasztó folyosón átjutva - . .

— Várjon csak egy pillanatig. Az asz-
talka milyen irányban áll a folyosóra vezető
ajtóhoz ? -, -•

. — Az ajtón keresztül el lehet jutni a
toüetteasztalkához, ki lehet venni a revolvert
és a folyosón félig vissza lehet menni anél-
kül, hogy a könyvtár asztalánál, ülő az illetőt
észrevenné. •

— Szentséges szűz Máriám! — ! kiáltott
fel az ijedt szakácsnő és kötényével takarta
el az arczát, mintha egy -borzalmas víziótól
akarna menekülni. '— Hanna ilyesmire soha-
sem lett volna képes.

De a Gryce nehéz keze visszanyomta az
asszonyt a. helyére.. . csodálatos ügyességgel
egyszerre gáncsolva és vigasztalva öt.

— Bocsánatot kérek. — mentegetőzött -
a szakácsnő/de Hanna ezt nem tette . . iga-
zán nem tette!

A Bohn-gyár alkalmazottját elküldték, az
összegyűltek kissé felálltak, egyik-másik helyet
cserélt s azután újból Harwelt hivták fel
szólásra. A titkár észrevehető kedvetlenség-
gel állt fel. Amiket hallott, nézetét vagy
megváltoztatták, vagy mégérősitétték ' egy kel-
lemetlen gyanúját.' " . . . "„'•

— Harwell ur! kezdte a coroner, azt
vallották, hogy Leavenworth ur revolvert tar-
tott házában és az illető fegyvert a szobájá-
ban meg is találtuk. Volt önnek a revolver-
ről tudomása?

. — Igen, volt róla tudomásom. *
— Ezt a tényt mindenki tudta a házban ?
- ügy látszik.

— Honnét van ez? Talán az elhunyt-
nak az ,volt a szokása, hogy a revolvert
nem tette mindig a helyére és hogy így a
fegyvert mindenki"láthatta? -- '

— Arról nem tudok. Én csak azt mond-
hatom el, hogyan vettem én tudomást róla.

— Hát mondja el, kérem.
— Egyszer fegyverekről folyt közöttünk

a beszélgetés. Én kissé értek a dologhoz és
mindig kis zsebrevolvert -hordtam magamnál!
Bűkor ezt főnököm . meghallotta, kihozta az
övét a fiókból és megmutatta nekem.

. — Mikor történt ez ? . .-•• '
— Néhány hónapja annak. . ;
— A pisztoly tehát nem uj ? ^
— Nem. =
— Csak ennél az alkalomnál látta ön a

revolvert? ;
— -Nemcsak akkor, felelte habozva a

titkár, azóta még egy ízben láttam. .
— Mikor?
— Körülbelül három hete.
— Micsoda körülmények között? ••-'-• r

« A titkár lehajtotta a fejét és arczán sa-
játságos kifejezés ült. Kezeit összeszoritotta,
keményen nézett a eoroner szemébe, és rö-
vid szünet után, csaknem kérő hangon
mondta: „uraim, nem engedhetnék el a vá-
laszt erre a kérdésre?

- — Az lehetetlen, felelte a coroner.
Harwell arcza sápadtabb, tekintete kö-

nyőrgöbb lett. Egy hölgy nevét kell ajkamra
venni" szólt akadozva!

_ — Nagyon" kiváncziak vagyunk reá —
felelte a coroner.

A fiatal ember elszántan felemelkedett:
Leavenworth Eleonora kisasszony mondta.

Az ilyenformán kiejtett név hallatára
mindenki összerezzent, kivéve Gryce urat, ki
nyugodtan játszadozott az ujjaival, mint akit
a dolog legkevésbbé érdekel. - • '.
; :--''.' -"' ? (Folytatása következik.)

Csütörtök, január 26.

jelent meg
[a Könyves Kálmán Magyar Irodalmi

és Könyvkereskedési r.-t. kiadásában
(Vlil., Kerepesi-ut 17.)

két legsikerültebb genre-képe

és-

kivitelű szili-
i g Va CJ22. SZéléS'
keretben'havi.

is kapható.
A képek nagysága passe-partontval "/» cenümfiier

A sajtó nyilatkozata a képekről:
Igazán becsületére válnak a Könyves Kálmán

nak. A képek a legszebb reprodukcziók kozu
valók, melyek ' valaha' Magyarországon forga
lomba kerültek. ORSZÁGOS HÍRLAP.

MargUay Tihamérnak, a népszerű mű-
vésznek az Első Beteg és. a Vesztett

lehet az eredetitől inegJcüiönböstetúi.
- : ; Budapesti Hírlap.

E remek képek jóval olcsóbbali a hasonló
nagyságú külföldi reprodukczióknál, amelyek
sem szineile élénkségével, sem pedig az
eredetihez váló hűségükkel nem verse-
nyezhetnek. Esti Újság

A modern reprodukáló művészet meglepő
hűséggel adta vissza . az eredeti festmé-
"?<*<*• '*. 'Budapesti Napló.

Az uj reprodukált képek igazán művészi:
becsüek, mesteri munka számba. mennek és
dissei a legelegánsabb szalonnak is.

Magyarország.
Pompás képreprodukeziók ezek, hatásúk olyan

mint az eredetieké. M a g y a r H i r | a p ;

Felelős szerkesztő;~ Kalnoki Izidor,

Alólirott ezennel megrendeli az „Országos
Hírlap" által a „Könyves Kálmán" magyar
irodalmi és könyvkereskedési részvény-társa-
ságtól, Budapesten, VIII., Kerepesi-ut 17. sz.
a következő képeket

a) utánvéLtel ^_____
b) az alant jelzett havi részletek mellett.

Fizetendő Budapesten.
• ' • • • • • • k Havi

« sésdet
Hargitay: Az első beteg. Passe-

partout-val, lOVs cm. széles,
aranyozott keretben . . . . 13.50 1.—
A vesztett játszma. Passe-par-
tout-val, IOV2 cm. széles ara-
nyozott keretbsn 18.50 1.—

összesen frt krért,
189 hó-tól

k»zdödőleg Budapesten jiayonkint fizetendő
frt kfos részletfizetések kötelezett-

sége mellett. A részletfizetések be nem tar-
tása esetén "szíveskedjék a'•• társaság az. ese-
dékes összeget postai megbízás utján, a postaT
költség hoMászámitása melletti beszedni. A
postai;megbízás be nem váltása esetén a rész-.
letSzeíési-kedvezmény megszűnik ;és a,képek
teljes vételára esedékessé yálík.^Az első rész-
let a szállításkor utányeend^;:;;"
Lakhely és kelet: . ; '"'•'"'"' ":'"^.< '.*' ' ' •

Név és állás:

sn rendelő-lap levelező-lapra- ragasztandó vagy
itékba teendő és az „Országos Hírlap" czimére

küldendő. -•:•* • •• - ' !

I Ezen
I borítékba
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A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései 1899. január 25-én.
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Elsőbbségek.
'í* jlî î in EL. k£r. teoferiiaj.'-r.
~ "" .'• T-*t- 1
Bp«=t tíhaa várö-i T33at |
BcaiSííesS-péesi vasat . - . S

Í3ss5. rasat 1S39. erüsiíl
x 1SS3. aiaaf . - . fj

£iaz 1S31. ezüst . . . • |
.. msaaj. . . . I .

B-kű*.
ezust

» T . Tasnt 1S74. klb.
elsibbs. kjlcs.

Záloglevelek.
takaré&péoztár

4:;iü,'a iígyes. fcaílan. fór. tafc. .
őPia Kistílrtos.osok örsz. föIöMt. .
•PWio n?73ns^ 50E/= érre . . .
•pin AgrárJjonk szQÍőbítvráiy. .
4 /̂ic;o. agyanaj: járadékjegT - - •

| 43;'o sgyanar E I Í I . és talajjav. .
'-'. 4^'iB,'a fiíagr. heM érti.Tas.feűlv.

i 5?;o Magyar jeír

•ío.ía egy. iröss. k. 110 fct

4=ía ugyanaz asztrái felüZbéLf. .

i-: i°/a Magj. orsz. közp. ikplár.
*IÍ;O/Q Magy. tkpEárafc közp. jelz.
< W t trgyanas Eüzs. köír. . . .
4 " , 1 J n T T ^ m ^ • » • • • • • » « .

4̂ /a Osrtr.-rn.ajy. bact 4&tíiérra
4W> Festi feazai e. tkpí. itiza.
4'/Q irgT. ráloglev. kor. ért. . .
4Wb Pesti m. keresfc. bank .

ngr. közs. köxr. rf. 110 írt

Részvények.

Fáríroai űnk-iészr.-iácsasás
Hzzai bank: l i s z f g

TállődzL r.-t.
IKSZ.

p
Míeüalláiet 1 . . . .

S'íajf aar teiesiedelnií t - t .
Majf.'TÜT Ha&siéScp. küzp. j i
d i k c s bwak .
Pesíi fflsasjar sezeskeddmí

iád 23

S6J25'
toeri—

SS 25
tas —

; i o o - - •

S 9 J 0
9711=0

íOO; —
in -
100 -
121 —

p
Euríaaeslt CL ker.

l-Eizsébet
ftazJ-ésoi^
bodáitesti B T . tkptár.

Negrax álfalinos UtpSnilAr.. .
Magy. orsz. közponn tkpónzlár.
Pest! Iiazal elsa takarékptár..

•) Biztosító t i r saságoS.
Becsi biztosító társaság. . • .
Bécsi élet- és jár.-bizt. intézőt
Els5 magyar ált. bizt. társaság*
Foncióre pesti biztosító ~ intését
LJoyd magyar viszontbiztositó t.
Magyar jég ésviszontbiztositó r.-t
Kaair. baleset- munkásbizt. r.-t.
Pannónia viszontbizt. intézet

d) Xalmok. '
Concordia gőnnalom r.-t. . . .
Első budapesti' göztnalom r.?t.
Erzsébet gőzmalom társaság . .
Luiza gőzmalom réaív.-társáság
Pesti liencennalom-társaság . -
Pesti molnár és sütök gözm. r.-t.
Pesti Yictoria-eözmalom. . . . .
«) Bányék é s té^laaryárat.
Badapest-EzL -löriáczi téglagyár

£szakin. esyes. köszénb- és ip7.
Felsőmagy. bánya és kohó r.-t.
István téglagyár rcszv.-társaság
Kassa-soinodiköszb.r.-t.id. elis.
Kőbányai gőztéglagyár-társalat.
Köszénbánva-éa téyagyár. i.-t..
Magyar asphalt részv.-társasag
Magyar ált. kőszénbánya r.-t. .
Magyarkeramiai gyarreszT.-társ.
Salgótarjáni kőszénbánya r.-t..
Újlaki téglagyár és mészégető r-t

flVasműyek éa* érépsyárak.
Első magy. gazdasági gépgyár .*
.Daaabios" ja. hajó-es gépgy.r.-t
Ganz és t. rasönt. és gépgyár.
.ííicbolson* gépgyár
Riniamurány-salgót. TasniQ r.-t.
Scbiick-féle vasöntésgépgy.r.-t.
WéitzerJ. gep-ésvaggongy- r.-t

f)KölSnféto vál lalatok
.Athenaeum" irod. és nyomd. r.-t.
Franklin-társulat . . . . . . .
Kosmos-mttintézet. . . . . . .
-Pallas" irod. és nyomdai r.-t
Pesti könyvnyomdarészv.-társ.
Általános vaggonkölcs. társulat
Budapesti ált. villamosaági társ.
Első magyar betűöntődé r.-t.

323
815

,8320

pénz ám

£9
6S8 —
283 —
17S —

SO

50

165
95

2230
110
312
820
262

75

Eís5 magy. gyapjum. 6s blz». r . -t ,
Első magyar raszvénysarfőződa
E!sö magyar serléshizlaló r.-U .
Első magy. szállitási váll.. . .
Első magyar szálloda r.-t.. . •
Eiso pesti spodium éscseatl. ej-
Fiumei rizsh. és rizskera. gyac.
Gschwindt-fóío s z o s z g y á c . . .
Kőbányai király serfőző . . . »
Kőbányai polgári sorföző r.-t- .
Magy. czukoriparr.-t. B. előjogoa
Magyar fém- és lámpaáru-gyat
Magyar villamossági r.-t..
Nemzetközi villamossági társ..
Nemzetközi waggonkölca-.r.-t. •

h) Köz lekedés i vá l la latok.
Adria m kir. teng. haj. r.-t. . .
Budapesti alagut-társulat. . •
Budapesti közúti vaspálya. . •
Ugyanaz élv. jegy
Budapesti villamos városi vasút
Bpest-ujpest-r.-palotai villám, v.
Első cs. K. szab. dunagőzh. tats.
Kassa-oderbcrgi v a s ú t . . . . .
Magyar-gácsországi vasút. • •
Magyar nyugoü yasut. . • . •
Máramarosi sóvasut ela. rószv.
Déli vasút • • •
Osztrák-magyar 'államvasut • •

Sorsjegyek.
Bazilika-sorsj. osztr. felUlbél?. •
Böcsvárosinyer.-kölcs. 1874. evri
Budavárosi sorsj. osztr. felttln.
Jó-sziv egy. sorsj. osztt. felQlb.
Magy. vör.-ker. sorsj. o. íelülb.
Olaszvör.-kér. sorsj. osztt. IMID.
Osztrák vörös-kereszt sorsjegy.
Osztrák hitelintézeti sorsjegy.
PálQy-sorsjegy. . . . . . . • •

Pénznemek.
Ai&nv • . . ••-••« • • • ••

. 20 frankos vagy 8 Írto3.
, 20 márkás . . • . . • -

Kém. bír. v. egyénért, bankj. 100 nu
Franczia bankjegy (100 frank) .
Váltók árfolyama (látra)

2'/2°/o London 10 font sterl.. .
4<i/0 Német bankpiaczok 100 m. .
6°/0 Olasz bankpiaczok 100Ura.
2%" Pária W0 frank . . . . -
AWoSváiczibankpiaczoklOO franiE
5»/*°lo Szentpétervár 100,rab.

p4nt

420
310
270
160
231
C55
453
1556
45
85 50

155
133
138
313
570

2 3 8 -

352 25
263
255

84
4&

103
213
213

II 75
33 4

6 60
175

34 80

19 25
203 50

5 72
9 55
1 79

58 90
47 77

120 45

439
1320
230
170
240
140
800
475

47
63

issso!
135
133
320
675

238

392
270
230

SS
445
139
214
214

3S4 25

7
178

T20I
10 £0

63 25

67*
Ö 59

1183
69 10
47 971

120 85

1899. évi február hő 15-én délben, 12 órákor fogja Budapesten a bank
helyiségében- megtartani.

1. Az igazgatóság Jelentése.
2. A íetogyelő-Mzoíteág jelentése, a mérleg megállapítása a nyeremény fel-

osztása iránti határozat és a felmentés megszavazása.
3. Két igazgatósági tag választása,
4. A felügyelő-bizottság választása.
5. A felügyelő-bizottság tiszteletdijának megállapítása.

Ezen közgyűlésre a t. ez. részvényesek azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy az alapszabályok 17. §-a
értelmében a közgyűlésen 25 darab részvény után egy szavazattal bír minden részvényes, aki részvényeit, a ,még
le nem járt szelvényekkel együtt, a közgyűlésre kitűzött határnap előtt 8 nappal a társaság pénztáránál Buda-
pesten, vagy a hirdetményben e czélra kijelölt más hélyekeb. letette, s hogy minden további 25 részvény ugyan-
azon feltételek meiletí színién 1—1 szavazatra jogosit: miért is a szavazati jog érvényesítése czéljából a részvé-
nyek szelvényekkel együtt február hő 8-án, déli 12 óráig vagy a bank értékpapirpénztáránál, vagy a Pesti hazai
első takarékpénztár-egyesület főpénztáránál, vagy a bécsi Niederösterreichische Escompte-Gesellschaft pénztáránál
leteendők, s ez alkalomból ugyanott a megvizsgált évi mérleg, a felügyelő-bizottság jelentésével együtt átvehető. -

Budapest. 1S99. évi'január hő 25-én.
dijazíatík.
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SZÍNHÁZAK.
Esősresí, 1&33. csütörtök. jaasár 25-83.

NEMZETI SZifíHÁZ.

ÉTÍ £éri6i21. Havi fcáríei 21-

Folt, a meíy tisztit.
Erim* 4 íelvcnásbsn. — irto;
Ecke*ar2.v J. őparLVuI eredet
t ő ! fortütétía. Pattyísj Károly.

Személyek :
MaitMe P. Márkus
Enriqiieta Maióíhy 51.
Bcsoa Cencepctan HCÍVPV L.
Defares K^zféa^i
Fernaa-ío Mihaivü
Dos Jasto Bercsényi
ííaa Lorenzo Csiszár

Eezdete 7 érakor.

MAGY. KÍR. OPERAHÁZ

Évi téliét IS. Hiti béiiat 16.
Zilahin é S. Vilma ssszoaí veii-

dégftíIépíéveL

A bűvös vadász.
Regényes opera 4 Mv. Zenéjét
srerz. "Webér K. Mária. Szövést

irta. Kmd F. Fori. Onnay F.

Szemelvek:
Saaűel

• Ottokár iterczeg
-Kuni>
Ajjata
Anna
Gáspár
Mai
Remete

G
Mihályi
íjzendröt
Ztlahiné S.
Paver
Sey D.
Kertész
Koxnay
Dalnoki

Kezdete 7 órakor.

NÉPSZÍNHÁZ.

Rüdász király.
Operefte S felvonásban. Irta

Cjvárí Béla. Zenéjét szerzetté
Barna Izsó.

Személyek:
tóiáiszüdiakírálya ívétneüi J.
Phrrvasz Tolíagi
Páa | pásztorok J J J ^

S
Kappaoesz
Lcira. leánra
Oreíeira.
Geia,. itaánagf
|-s5 i
2ífc

Kezdete 7 érakor.

VÁRSZÍNHÁZ.

st íS. Ha.rö fiétM

Crampton mester.
Vf£Í

Erta: HaapímanB 6-
K

Személvek:
CrampEaii
ífertrmd
Órv. Wíesnemé

StüMer Miksa.
Csiszár
Dezsői

Janetzfcsv peáelos
Popper Karráíit

áeífert
Kezdete Z

VÍGSZÍNHÁZ,

S34. szám.

Családi örömök.
YígjáEék íí ffé&csnáa&an!. Irlíar
Mamiics HeiiEKjiiioi

Sándknr.

TMBaaidlsrB
Tbii)' audfsre-ná
Anetté
ű e TeiíHac .* cMen
D'e TerfEIae ftíiá Gláfl
De CencoKxt gcáff

Tlteoáule
Kez£eta T îs fijrafctr-

MAGYAR SZÍNHÁZ.

A Gyurkovtcs-
lányok.

M a r

Őzvr. Gita&fflnssaw S í . S iSa^y
Katinka $ Kás&ai E-
Sári )) A
Ella )j

TerSa
Liga.

y
Gida;,, a gy
Harkay FexI
Kemény Tőni
Janka-

Bülltai Iréa
£ SamAí E_

HaIT«r ünssa.
CaliiEEÍics
YáonaiiM.

Közsiísssfi
itififiüsasT A.

íca&sc. " .

Finom női feiiéimeiiESeiket és ' . •

menyasszonyi kelengyéket
" jutányos árfian, Iegn2£TOÍ>íi uáíaszíá£6aii! awinl

ésTsa
szcpssséoi wászosP3lclss*3

;3udapest, IV., Kossuth I«ajos-TitC3a 11-

Éoátrcaá:* gS&aaác-l

Tánczrecdelc Mfaséfcclt
írakü

í>, moáirn kmtz&en.

KAN1TZ C. és FíAí, Budapest, Dorotíya-uíczall

Katonaügyi iroda
VII., Kerepesi-ut 6.

Szép ziatgíKa. elegáns háló- és
é&édüSbsteEalc' Iraswtk- és ó-né-
meli, lejÉEOSüafcb E=5nyc*dÍTácok
és jaraitaiák- keíeíi ö k

Asitás?y-at 43.
oa eladóp
I d í

í kölcsön értékpapiiokra
és sorsjegyekre yisszafizet-

I tető tetszés szerinti xészle-
tekbea kapható

BuÖRpsst,
' Erzaéboí-kSrut 48.

Alapítva 1881.

egész helyiségek
beborit&sara.

Linóleum
egészség-

Qgyileg elismert legjobb,
legolcsóbb és legtartósabb

padlé-teritő, pormentes, hang-
tompító, ruganyos, foglalat nélkül.

A „Budapesti Takarékpénztár és Országos
Zálogkölcsön Részvény-Társaság"

részvényeseinek 8899« évi február hő 4-énf

szonabaton8 d. e. II őrakoo* a takarékpénztár
helyiségében (VI., Ahdrássy-ut 5. sz., l-ső era.)

tartandó

II

Napirend:
1. Az igazgatóság jelentése.
2. Záxszámadások előterjesztése -a felügyelő

jelentése kíséretében.
3. A mérleg megállapítása éa a felmenfrény iránti

intézkedés, az igazgatóság és felügyelő bizott-
ságra nézve.

4. A nyereség hováforditása iránti határozath^zaUL
5. Egy igazgatósági tag választása.
6; öt felügyelő bizottsági tag választása és a bizottság

tiszteletdijának megállapítása.
7. Tizenegy választmányi tag választása.

Budapest; 1899. január 25-én.
Az igazgatóság*

Azon t. ez. részvényesek, Mk ezen közgyűlésen
résztvenni óhajtanak felékretnek, miszerint nevükre irott
részvényeiket az alapszabályok 20. §-a értelmében leg-
később három nappal a közgyűlés előtt, tehát bezáró*
lag 1899. február l-ig Budapesten a társaság főpénztá-
ránál (VI., Andrássy-ut 5. sz., földszint) letenni szíves-
kedjenel^hoi a letett részvényekről elismervényt nyernek,
mely igazolási jegyül szolgál a közgyűlésen való rész-
vételre.

A közgyűlésen az alapszabályok 16. §-a szerint
minden részvényest általa letett öt darab részvény után
egy szavazat illeti meg, azonban 30 szavazatnál többet
sem saját, sem megbízottjának nevében sem mindkét
minőségben együtt senki sem gyakorolhat.

A mérleg és a felügyelő bizottság reá vonatkozó
jelentése alapszabályok értelmében a társulat iroda*
helyiségében közszemlére Iri van téve, s kívánatra min-
den részvényesnek egy nyomatott példány, Mszolgáttatik.

: a fc. k.

üdija 18SS.. JÜlEgy
ÍSS0L i. .ostóálre

ÉráesE-érem 1SSO. •ogymánt

ALAPÍTVA 1870.

zongorsgyáros
3écs,

Va méter iiosssa
raianiint p
.reszthurraF. 6 évi jót

• megáíiapoáás szermf. a legolesésb gvarl srakou.

Ámllrott egyesület ezennel tudtára adja a nagy-
érdemű közönségnek, hogy sorsjátékának IH-ik

Húzása

me^artatni,
melyhez a t. közönség tisztelettel meghivatik.
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Szinházi műsorok.

i

• i l

; Péntek
r .—

Bűnös

i
Szombat Bűnös

Vasárnap d. u Lear kkáív

Este ! Bűnös

! Sálra

? * i
fij&iskiz ü KfsziMz

Goöard

fényképek
!A tekeiiősbáka
: t ksJaaO tériéi

í Eodard

Diák-
kisasszonyok

Midász király""

A falurossza

BftGás asszoif

A Gyorkovics-
lányok

A Gyurkovics-
lányok

A Gyurkovics-
lányok

A balek

—

— •

—

'•Temĉ ak a fő- é-i székráras, de ̂ sstóa-SJ^^asoiiHzáslBfpiag^abbéslegíéttYBsebbasítaliis- éakárpttos-bator-tfilepej
fíl-ilmni rcmdca Evneniis. vállalatai, uij-f odásí tarjeJié&Ee,. EBÍEIÍ ezéüszeOT és fürjes berendezését illetőleg és elenyésző csekélységgé
törpcl miiidr-n eddigi ijtricr-rakti.tr meiiefío-,, fcrűrS KSsáiá issvásToasáS'Oti k%f-ez itgy a fővárosi, mint a vidéii n. é. butor-
vásárLfi fcfiz5asé?aet. ~ .

ÁBandó butor-tiáliitásTniIzort az árafe: rezE5S£srSI clasaít és minden MnsMait árat messze tuiszámvainak, hozzakepest
padiig s. Iebetö i s •> sz i lást iasb és íalézeaftöíí íróriScl&ea. T a a Taingfra d o l g o s r a .

VMá&S esag^oBíietésalk gsxLsXassja smtamagaSva é s biztosítva iessnok szállítva.

bixtíOPt»ee]
í, &3repesi-*i& 8a. sz», a Pannónia-szálloda mellett.

Á esetn szolgálhatunk.

I., Sicger-
strasse 15. sz.,
^ Bécs. Bi

abdacsai,
ezelőtt ne¥ezve,

az utóbbi nevet teljes joggal megésiemSk,, masA fényleg nagyon sok betegség
létezik, ameiyekbea ezea laiidiaicsok Yaiffiaan MSümS Ssaiásaaknak bizonyultak.

Sok évtizeá óla ÉítífiláiiQsaiE A vaimaS; tenrjedve ezen labdacsok és
nagj-ort keVes család lekeE, aaneifijeiii. ezen Mtlmö iiáziszerbői ejgy kis készlet
Mányoznék.

Sok orvos ajánlotta és a|ási|a esem. laMacsakat házisrer gyanánt^Teg-
fSkép minden baj eíleru amely BEOSSZ esmésarlsjs vagy cüsga lásbó l szár-
mazik, mitit az efiaksrfraEjás. acawas^sí, s n á i ^ a j , a b e l e k e i s e e g v e -
d é s e j s séSköláka; véö^éjSaíás azsgyliE.aSfesfi feaJsS^ ( a p a n ^ é r ) stb.

Vértísztitó tnlajdcmságofanár fag^a teÜáasösen. Jő iiatással bírnak v é r -
s x e g á n ^ s é g n á l és az éfrítŐE ssáüiHia2rá'lBe&^S%^ié!,-iHÍal e á p k c r , ide-
ges f a | f á | É % sÉb. Ezen- TértisElStő HaMsiesEÍk: eÉemÜTüi oly enyhén -batnak,
hogy legcsekélyebb fájáalmat saai ©feasaak-és-ezöst a leggyéngéab személyek
sőt még. gjermekek által is aggadalsfe iia&ai Jfesvéhefák. " . " '*"' '

Egy'teieresaéi kevesebb nsra MiMeSSk.' ~& -pénz előíeges beküldése
nteEett poríóiaentes küláéss&l esyatLt esjy tefercs íatáacs ára 1 fct 25 kr.,
2 tekercs 2 M 30 kr.r 3 tekercs 3 Srt 85 kr., 4 íefeerss é írt 43 kr., 5 tekercs
5 fit 20 kr.r 10 tekercs 3 Ért 2Q far. *

kérai és arra ügyeiHir, iiagy
soa álló Psaplsofei* j .

fedélfsllraía. a Isaszcálaü ntasííá-
ssE, és pedig v ö r ö s beíáfcfcel viselje.

SisEgersirasse I5» Bécs .
R&ktár Budapest résréra: TCE>3& Jóssef gvógyszerész urnái Sirái^-«t. IS.

oícsőn kapliató:
Csm "a, kiadöMvatalbao.

9 ^

asonnai kiadó.
iiCT a. kíadőMTafallíai

Leghíresebb bel- és külföldi
gyártmánya

zongorák, ^
pianinók

és harmóninmok
a xehepatotában

Sternberg Ármin
és .Testvére

cs. és kir. udv. szállítók
zongora-termeiben

Kossuth Lajos-utcza 22. sz.
(Károly-körut), sarkán.

Kagy kölcsönző intzet.
Zongoiuhangolási" és kar-
bantartási évi bérletek a,

fővárosban. - ' '
Egyszeri hangloás 2 frt«

di frasczía k ^
gélt csa&is F. Bts. g r
ráad £ l s leghírnevesel)bpá-
risÍBTárostóllege!őnyÖ3cbb9n

beszerezhetők
Poigá? Sándornál.

Budapest,
V B . , ErzEébat-feörat 50.
0SÍ~ Bészlete3 képes árjegr-

'zák ingyen i s béraectvo kül-
detik ~SS3

IS-ik Izabella, Spanyolhon eSüzS« kí-
ráEynöje, vagy a madridi udvar titkai. Törté:

netí leírás 13 kötetben.

10 frt 4@ helyett most csak 5 frt.
Egy világváros titkai, vagy vétkes és ve-

zeklő nő. Regény 10 kötetben.

8 frt helyett, most csak 4 frt.
Megrendelhető :

az „ gos
*Tózsef-Tiörut 65.

é s X^ondon az európai u&iazföldet sem
^yták kíméletlenül es ifiT egy aagy Bzttstáru-gyfce

kényszerítve lön egész készletét a munkaerőnek nagyon
csekély megtérítése ellenében eladni. Én vagyok felhatal-
mazva ezen megbízás keresztülvitelére. Ennélfogva min«
delikinek megküldöm a következő tárgyakat csupán

frt 0.6O megtérítése ellenében, es pedig :
6 drb legfinomabb asztali kést, valódi angol pengével,
6 drb amorik. szabad, ezüst villát egy darabban,
6 drb amerikai szabadalmazott ezüst-evőkanalat,

12 drb amerikai szabadalmazott ezüst-kávéskanala^
1 drb amerikai szabadalmazott eziist-leyesméröt,
1 drb amerikai szabadalmazott ezüst-tejméröt,
2 drb amerikai szabadahnezott ezüst-tojás-kehelf^
6 drb angol Victoria-alsótálczát, ^
2 drb feltűnést keltő asztali gyertyatartót,
1 téaszQrSt*
1 drb legGnomabb czukorbintSt.

4 4 drb összesen csak frt S.SO.
A fenti összes 4 4 tárgy ezelőtt 40 forintba került é s

most ezetc frt 6.6O minimális áron kaphatók. — Az
amerikai szabadalmazott czilst teljesen fehsrércz; mely
az czQ«t-sz!nt 25 évig megtartja, amiért jótállás Tállal'
tátik. A legjobb bizonyíték, hogy ezen hirdetés

alapul, mely szerint ezennel nyilvánosan kötelezem maga-
mat mindenldnek, akinek az áru meg nem felel, az összeget
minden akadály nélkül visszatéríteni; éa senki se mulassza
el ezen kedvező alkalmat, hogy ezen dlszgarnitoxát meg

nézze, mely

Gjindélral mSndea jobb háztartás részére kiválóan al<
kalnias. Kapható csupán:

J5L. S[££&SCMS£3}R O'S
d. veroinigrtsn aaw:, Patent-SUbar*

warbHgoa
- Wien, IL, Rembrandstrassa 19/0 Telephon Nr. 71M.

Szétküldés a vidékre utánvóitol vagy .az összeg elöleges La,
küldésével. Tisztító por hozzá 10 krajozár.
Osafc a melléSalt" v s s j o g y g y e l valőd).

(egészségL érez.) ' V
Kivonat az elismorö iratokból.*

Küldeményt megkaptam s meg VAgyok elé ^A
gedve : kérek míg egy küldeményt'6 li-t 60 kxért.^»
Kolozsvár, Bávö Baaffyné. •

A küldeményt megkaptam s azzal megvagyok elégedve,
Laid, KSS. ezept. 1. O. CShcteb-Gudonos grófnő.
A készlett legiagpebb megelégedései kaptam; kérek méz'

tgf nagyobb küldoményt. Budapost, II- Fo-utcsa 7.
3>r.7aik<eTl Alajos, cs. és kir. katona orvoi*

Adomák a m s g ^ r aépéxeSIső!. Molasssnk||3aezur G a z s i : Jogászhumor. Adomák
és nevessünk, ŐTarer rossz Jkaáv és TPI."̂ CTI'»?S időkir. és jeileinző vonások a jurátus, palvarista, a
elien cseades insgáiEyosok és TÍdám tássaságokíf jogász- és ügyvédbojtir életéből. 8O kr« helyett
számára. KtaáEa •VdEdgö Alaaár . . Á?a 59. kpJr - , most 40 kr«

g & icafesS a s s a a n y kcrfac^ából bi»|;Csukássy J . s A magyar k t é r a s adomák*
örgött adosaacsöppelc-TeayeréTeS felfogta! í b a a . . . . . . . . 2 frt helyett most I frs.
lepíngálEatla Gácsér Fisla. . . . . . Á r a 1 frli|JákaI B ő r : Jocus é s Bfionmas. Ára I frt.

„OBSZÁGOS
Megrendelhetők

kiadóhivatalában,
Budapast, Jőzsef-könit 65. Az összeg előre TSIŐ beküldése esetén kérünk -5 krral többet utalványozni,, j

- . ~ mely esetben bérmentesea küldetik meg a kiránt könyv.

ideit (ebronikus) betegségekben szenvedők számára
Budapestj V.9 Váczi-korut 18. sas. a.

Évek hosszú során át 7ci lett próbálva s pá-
ratlan: gyógyhatásúnak bizonyult

egy. orvostr.
hámopatiai gyóĝ Tnódja, melylyel kizárólagosan
a vér utján gyökeresen kigyógyit asthsná%f nő-
bajokat, sápkópságotf sziv- és gyomor*
básita!mal(at9 kSszvényt — még a legsulyo

sabb formát is — súlyos' í -

(táigrain, álmatlanság, szédülés, hysteria és neurast-
hénia, Nézelődő agylágyalás és élmezavar, agygerincz-

bántatlom) - ,

raakacs-, vér- és böröBtegségoket.
Egyetlen és legbiztosab védelem fyjggj ^

lIeSés, kezdődő vakság és eBtne-
zavar eiien. * ^ | A díjazás mérsékelt.

Behdelés naponta 9—l-ig éa ^k3—

Meghívásra 'bet«gek látogat.



10. oldai. — Buüapesi, 1899. ORSZÁGOS HÍRLAP Csütörtök, január 2 £ .

Minden szó 2 krafczár- Kisdóhivaial:

VIII. kerület, József-körűt 65.
Elörófizetendők készpénzben, Ievölbé!yegekb9n vagy

. postautalványon.

fcE a ^
«2 apró hiráe-í«ipo«batalvánvon bcLüf&oi s"a szSrcset ai nlalrauv sze

>:éri, akkor minden közlés litáhr mégíHO krajcáár kincstári bélyegilletók is fizetendő. — Cic'lá/.Lsrü
íivéiívére irni: eset'eg •Idíjsönsájes ievcjben is., lehet a szöveget s a levéljegyekat beküldeni. Mindenki

Ehaiia az aiííóhirdeíés árát: "

LEVELEZÉS.
Sataí vidéki leáttv egvík szőke

} máfik íiarrsa. két óiy űüüelise
nzxsl őbajt megismerkedni, ki anyajüia^
Lerelel .Bácskai"1 czixaen a friadőfiEraialÉa.

4 kerestetik keresztény kisasszony,
íiéeieüLl és magyarul jól szíendgrafál

éV^én írása vau. Apaiatokat a kiadóhivatal továbbit
,Dr. S> jelige alatt. . . . , 7204—4.

*S 3 ' ^ ieány\ szórakozás ezéiífiMI egy
M« fiatal hivatalnokkal éMtjtn i t

g köisi. Házasság nincs kizárva, líuhh ezer for
rendelkezik. Levelek „liraíva" ezínte-n a iküadí
kéretnek. *

Tegnapi visdktídése n.efcem se&ogjse lefisseit.
Nem azért, mert az a. Hs E. is ©ti. xsátT

' -itaneni az a feszesség stb. Hisz mag;i ért eagesa ? _ Ha
• [lehet elmebetűak. Jöjjöa el. CsékO'Ija Cs=tEI!aig|a. 74IS—1

Serami fcir rtiagácskáróL LáEítaíaí; •
iám. PedÍHT tisdijia, íuQ'gf EEfiááQíiii s s

•mindig kegyedre gondotok. Érfesiüsen e laplím. hogy
riníőfa elment voltam-e csak egyszer is <EZ esséte- Kezeíí
csókolja imá3ójár _ ^ _ _

AraaTOs soraidat e perczfieüi kaptauaa. g
Kivánságodpalc a iegnagyofeí* örönEinfil te-

b eleget és a dolgot lehetőleg: még ma f©gcHni éün-
H. Semmi újság jelenleg BÍQÉS. Boíriap fefcaegyelt és

•addig is igen nagyon sokszor csőtel Dezsőd. T4TS—1
HÁZASSÁG.

magos barma zsüdómS, M • 5ÍMM)
F J J j y forint -készpéiizzei ..renás-tosdt,
j^űiajfsna lehetőleg egy keresztény szőke magas tem&tü
«pdttarfaáié&os tisztiét házasság czéljáM! ismexetséget
«ötnL Csakis komoly levelekre reagáL ^ámlasííot a
Boádéba „Gyöagyíke* jeligére kér. . 74ZS&-7-2

9H
kV

SA1 szőke 1 8
f;^~§j • J ••••••i iiyolczezer f
i«gy m a g a s , intelligens M r a f a l n o k ismeseíségéfi;
j j iázasság czéljából. Levelek K i E
aasataJfc kéretnek. "

]kesesi*
tíadő-

?ázv£2riőiiői
ÁLLÁST KERES.

állást keres iie%íi€EE vagy
jó családból való ízraid f̂ia. árvaláisy,

Rendelkezik, a gyermekeket nagyon szereti.
sao, baromfitenyésztésbeii jártas. C^^" a iö
lian.

onyi állást keres egy íateHigenis gy
nő, ki a házvezetésiteis. ésTairásísan

'Jártas és a gyermekeket igen szeeelL Ssan&iy igáraya.
Czime a Madóbivatalbaii. 7262—3

ÁLLÁST KAPHAT.
nereskető a. JSesaScaitiai

mű bictokábast,
tökebefektetés és isSSM báiti
forfstot, sőt többet is keeesiiet évente. A mfiset

inai naptól — míg a csekély készlet tart — ig&afflBtatl
"ázna 1 ort 20 krért ajánlva küldi meg a Jtaeafcedetai

könyrkiadÓTálIalata Tffeesi, IstráHodt 2. sz.
5 1 1 4

beállásra. Cziai a kiadóban.

kerestetik két gyermek
mellé, esetlég azonnali

" "2583—4

irodalmi, \*al!a!nt "keres ügyes, szakképzett
^lj tiiazóíiat. KÜÍ e térea már működtek,

-eiöaybea részesfiíneki Bizonyitványt és ajánlatot ,,-N.
Q.s jelige alatt továbbit a MadóMvalal. 7222—4

íJ|f - bivatabíokök és kereskedők, kik vidéken
wKr jobb családnál raegíorduinak, kerestet-

kfe l 2000 i t t j d b é
pj j g

nék .égy ui. czitíkfeez. mely 2000 irtot jevedebnez éven-
MHL Ájáaíki „CoiuiÉbas* alatt a tiacLónivataiba.

tanit szintéa intelligens Hölgyet
_^ zongorázni a franczia nyelv

oMátás ellenében. Czim a- Jüadóban. . {2376—5
zongoraórákat ad. Csak

p n é h ^ y őiávaí : rendelkezik
még. -Egy őr* 50 kr.. Czim a kiadóMvatalban., 7424—.5

BIRTOK
eladó 290 és 381 lioldas .jőminőségü.

w.w „ • földbirtok: Szpílőtelépitésié kiváíöan
alkalmai. Megkeresések „Nvirség" czim alatt a kiadó-
hiTatalba kéretnek. ' 7091—6

HÁZ- ÉS TELÉK-ELDÁS.
j a TI. kerületben, magasan épült, szabad

_ kézből családi viszonyok miatt azonnal , eladó.
Czini a Madóiiivatalban. 7002—7

j
£Íatt

a község legszebb helyén két sái'ok és
egy közép telek eladój igen ^ olcsó árért.

a Madóinvatalba kérek „Olcsó telek" jelige
7208^-7

szeretnék Tenni Esztergom városában, lébe-
tőieg a S:aaor-ntczába:i, a kis Dauiilioz közel,

Vágy a sziget körüL Körülményesen irt ajánlatok '„Nyug-
díjas kapitány" jelige alatt kéretnek a kiadóhivatalba.

7410—7

ELADÁS.
ajragasyfeaesi nagyon olcsó áron eladó, minden
üzieíhez használnató. Czim a kiadóbivatalbau.

7042—S

Kríszttoa-bonit legszebb pontján kétemeletes
adómentes bérház, családi körül-

mények .miatt, eladó. 5100 forint jövedelem, vételhez
35.000 fit szükséges. Czim a kiadóhivatalban. 2577—8

élénk
_ munkáshelyen-

olesó Mzbérrel betegség miatt eladó, esetleg elszamo,
láara is átadandó. Ügynökök kizárva. 7384—8

jóísuisan levő fóderes diván eladó. Ára 9 írt.
-jj. Czim a kiadóMvatalban. 7422—8

márványlappal, niely alkal-
J mas fűszer-, csemege- vagy

hentes-üzletbe, továbbá; egy tizedes-mérleg, 2 darab kis
mérleg sulyokkal, 1 mák- és kávé-daráló igen olcsón
eladó. Czim a kiadóhivatalban1. ..;

•nek

-• • "V- 'VÉTEL*
levő elegáns föggőTánipa kerestetik meg-
vételre. Levelek a kiadóin váciba kéret-

.Függőlámpa" jelige alatt. .-.-... • 73GB—9
szeretnék épittetni elhasznált anyagból Buda-
pesthez közel. Aliinek van megfelelő anyaga,

az jelentesse e lapban akishirdetések közt „Elhasznált"
jelige alatt. 7422T-9

"KÍADO ''SZOBÁK.^
különbejárattal, a Teréz-köruton, az
Andrássy-utlioz küzel, azonnal olcsón

kiadó. Czim a kiadóhivataiban. 7360—10
szépen,-bútorozva külön-

bsjarattál, ...Eötvős-utczában I.
em., Aiidi^ssy-ut közelében, havi 12 frtért február 1-től
kiadó. Cziia a .kiadóhivatalban. 7482—10

egy. elegánsan berendezet|
_ külön bejáratú, erkélyes

utczai bútorozott szoba, fiirdőszobahasználattal, kiadó.
Bővebbet Kei-epesi-ut 57, III. eíri, 7á) ^zám alatt.
> . - •;• -.-•• • . .• - . • • • - > • • : • • . ' . • . - ; ' • • • • , , v . ; 7 3 8 2 — 1 0

bútorozott szoba, kótablakos, a dohány-utezá-
ban, második emeietenj; előszobával, lépcső-.

házbeli különbejárattal, olcsón kiadŐ. Czim a kiadóhi-
vatalban. ' •:-;..,. 6920—10

keresek egyéves önkéntes fiam mellé
egy csinos kétablakos udvari szobába

gázvilágitással, Idtünőellátóssa^.együtt, csekély 30 frtért
Lift és telefon a házbani^Cziní a kiadóhivatalban,

" '" ' :- " ' ""• ' ;-'H '-^;v •'-' 'W 7268—10
"iHf^iíIfl^H^ családnál. egy külöabejáratu szoba az
efl«&faSiB^«iUd: Eötvös-atczában egy-két ur részére tel-
jes ellátással kiadó.''Czim a kiadóhivataiban. 6760—10

KIADÓ BOLTHELYiSÉÖÉK.
műhelynek. ,

%$ y & & , víwóíű-
f sraagáítisskoiának vagy nagy

lakásnak alkalmas nagy. helyiség 1-ső emeleteu
azonnal kiadó. Czim a k i a d ó h i v a t a l b a n . ^

jy
iadóhívatalban.

a •íózsef-kömt legnagyobb íbr-
galmu helyén kfadó. Czim a

4706—17

KÜLÖMFÉLE.
rekedtségnél vegyen 30 krért Rétby-
félő Pemetefa-czukorkát. 1537—18

L«t| lakás kerestetik a körutak valamelyikén,
Sg* mely 5—6 szobából és hozzátartozó mellék-

helyiségekből és lehetőleg 2 előszobából álljon. A lakás
az I. emeleten legyen: Részletes ajánlatok a kiadóba
kéretnek ..Földbirtokos" czimen. 2671—18

az én 185 cm. óriási hosszú Loreley-hajammal, amelyet én az általam feltalált kenőcs 14 havi
használata folytán nyertem s a. mely a leghirnevesebb orvosi szaktekintélyek által, mint az egyedüli
eszköz Tan. elismerve a haj ki nem hullása, a haj megnövésének elömozditása és a hajhagymák meg-
lősödésére ; ez az uraknál teljes és erős szakállnövésL eszközöl s már rövid használat után. ugy a
ajnak, mint a szakállnak természetes fényt és teljességet kölcsönöz és megóvja ezeket a korai szűr-

küléstől a legmagasabb korig.

Egy tégely ára I—, 2. , 3.—, 5-— f r t . Postai szétküldés naponta a világ
minden Fésnbe a pénz előleges beküldése, vagy utánvét mellett a gyári

raktárból

Csil
Bécs, I., Seílergasse 7. sz.

nyomatott az ORSZÁGOS HÍRLAP körforgógépén Budapest* VHI, József-körűt 65. szám.


