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A konczert dicsérete.
Nagyon rátámadt Goluchowski Age-

nor gróf a hitetlen világra, amely nin-
csen elegendö respektussal az európai
konczert iránt; kimondta, hogy csak a
gyöngébb felgondolásuak találhatnak gu-
nyolni valót abban a fölséges instrumen-
táczióban, amelynek megszerkesztése, a
keleti béke érdekében müködésbe juttatása,
örök dicsösége leszen a XIX. századnak.
Söt ugy veszszük ki, mintha a külügymi-
niszter ujabb munkát is rá akarna bizni
erre a konczertre, mintha ennek XX.
századbeli hivatását abban látná, hogy
megküzdje a jövendö századnak Golu-
chowski által elörelátott nagy viaskodását:
Európának kereskedelmi élet-halál harczát
a tengeren tul levö világ ellen.

Kellö szerénytelenséggel magunkat is
azon nehezebb fejüek közé sorozzuk, akik
ezt a konczertet nem tartják oly fölséges
szerszámnak. söt hálásak vagyunk a kül-
ügyminiszter iránt, azért, hogy amikor ko-
moly volt az idök járása — ö maga sem
látta oly teljesnek a konczert dicsöségét,
de söt annyira hiányosnak tartotta azt,
hogy bölcsen és sikerrel ujabb garancziá-
kat keresett, nehogy valami óriás felfor-
dulásban végzödjék az európai konczert
harmóniája.

Ime, maga Goluchowski mutatja be,
miként vált szolgálatképtelenné az európai
konczert két izben is, a keleti bonyodal-
mak folyamán; elöször akkor, amidön a
mi külügyi hivatalunk ajánlotta, még a
zavarok elején Kréta blokádját, és má-

sodszor akkor, amidön a görög-török
háboru megelözésére Németország java-
solta a görög kikötök körülzárolását.
Aztán meg ott van a hadügyminiszternek
hét milliós póthitele, amelyet az tett
szükségessé, hogy a konczert legsikere-
sebb munkája közben is jónak látta a
hadügyi kormány a hadi készleteink ki-
egészitését. Avagy a konczert okozta
talán a kis Balkán-államok meglapulását?
Sohse kisebbitse Goluchowski az ö érde-
meit; nem a konczert szerzette ezeknek
az izgága országoknak a békeszeretetét,
hanem azok a bizonyos azonos tartalmu
telegrammok, amelyeket az orosz külügy-
miniszter a mienkkel egyszerre röpitett a
Balkán felé: Bukarestbe, Szófiába, Belg-
rádba. Nem mérnök megtenni a próbát,
ha Vajkon e sürgönyök nélkül közbe nem
lépett volna-e valami olyanféle ellenáram-
lat, amilyen az elmult keleti események
során Anglia részéröl annyiszor zavarta
meg a konczert törekvéseit.

Bizony nem a konczert dicséretében
van az exposé sulya és jelentösége, ha-
nem ezekben az azonos telegrammok-
ban. A közöttünk és Oroszország között
a Keletre vonatkozóan létrejött közele-
désben, a közöttünk és Oroszország kö-
zött szerencsésen létesitett entente hord-
erejében s abban, hogy — Goluchowski
kijelentése szerint — ez a barátságos
hangulat jövöre is fenmarad, mert a két
nagyhatalom meggyözte egymást arról,
hogy érdekeik a Keleten nem ütköznek
össze, hogy egyiknek sincsenek hóditó
tervei. Ebben a közeledésben, ebben a

barátságos hangulatban van a keleti ese-
mények fejlödésének a kulcsa — már a
mennyire a Kelet labirintusához egyálta-
lán lehet kulcsot kovácsolni — s nem
az európai konczertben, amelyröl ép
most bizonyosodott be legerösebben, hogy
legalább egy hangszere mindig hamisan
játszik.

Azt mondja Goluchowski, hogy amit a
konczert végzett, az remeke a diplo-
máczia mesterségének. Ha rajtunk állana,
mi nem annak az akcziónak adományoz-
nánk a „remek" czimet, amelyen a kré-
tai birkatolvajok is erösen kifogtak, amely
a csöpp Görögország kezét nem tudta le-
fogni, hanem annak a másiknak, ame-
lyiknek' még diplomácziai neve sincsen,
de amelynek legnagyobb érdeme abban
van, hogy a keleti tüzet lokalizálni, utóbb
elfojtani lehetett.

De a nagy elismerés, amelyet külügyi
politikánk ezen sikere iránt érzünk; az el-
ismerés, amelyet a külügyeink vezetésében
oly régóta nem tapasztalt inicziativa okán
kell kifejezésre juttatnunk: nem szorit-
hatja háttérbe azt az elismerést, amelyet
Goluchowskinak a hármasszövetség és
kivált Németország felöl mondott szavai
'fognak kelteni mindenütt. Régi tantétele
a mi külügyi politikánknak, hogy külsö
ügyeink alapköve a hármasszövetség,
amelyhez rendithetetlenül ragaszkodunk.
Mégis némi homályt vetett e szövetségre,
amikor nyilvánosságra jött a Bismarck és
Oroszország között kötött viszontbiztosi-
tási szerzödés. Annál kellemesebb most
tudnunk, hogy most e szövetség „A szer-

A szamár sine curában.
Irta: Mikszáth Kálmán.

Az emberek közül sok ostobát láttam már
sine curában, de a szamarak között nagy rit-
kaság. Amiböl kiviláglik, hogy a szamarak mé-
gis nagyobb szamarak.

Pedig a szamárnak a nagy fejében volta-
képen lakozik értelem. Nemcsak azért, hogy
az ábéezé két betüjét tudja, hogy az esöt meg-
érzi, ami végre is elég improduktiv tudomány,
hanem meg van az a maga felé hajló esze,
hogy ügyesen, söt néha ravaszul vonja ki ma-
gát a teherviselés alól — azaz legalább pró-
bálja. Mig ellenben az okos fejü ló nem is
próbálja, képes a bosztohó megszakadni a se-
bes futásban, a gazdája kedvéért.

Bezzeg gyülölte a futást, söt még a moz-
gást is a Timpi. a lusta Timpi, a kedves kis
szürke Timpi. És annyira nern akart semmi
földi munkát, hogy végre is sine curába jutott.
Mondják, az erös akarat elöbb-utóbb sikerre
visz — ugy látszik, a nem akarás is hason-
rangu erö.

Szóval a Timpi pályája hasonlatos egy
jól kiformált emberi karrierhez. Pedig nem le-
het mondani a Timpiröl, hogy szerencséje volt
(azonban a többi szamarak bizonyosan azt or-

ditják felöle egymás közt). Ellenkezöleg a gond-
viselés egészén a Timpi ellen volt fordulva,
mert olyan kezekbe juttatta, ahol rettentö munka
várt rá. Juttatta pedig Otrokocsy Mihály uram-
hoz, aki nekem kosziadó gazdám volt diák-
koromban Selmeezen.

Fent az Ó-hegyen lakott, átellenben a hi-
res szép Röser Borbála várával, akinek száz
és egy szeretöje volt a krónika szerint egy-
szerre. Csinos háza volt és jól mivelt kertje,
melyben nagy mennyiségben zöldséget termesz-
tett: ez képezte a fö jövedelmi forrását a fize-
tésen kivül, melyet az esztergomi érsektöl hu-
zott, mint annak Körmöczön müködö hiva-
talnoka.

Noha két óránál nem igen idözött többet
évenkint Körmöczön, mégis tökéletesen betöltötte
a hivatalát. (No mit mosolyognak? Mért ne
volna az Magyarországon lehetséges *?)

Otrokocsy Mihály ugyanis a primás
p i s e t a r i u s a volt Körmöczön; a pisetum
mesterség pedig abból állott (a primásoknak
csupa jó mesterségeik voltak), hogy a körmöczi
pénzverdében mindén kivert arany és ezüst
pénz után bizonyos nehezék járt (umun pendus).

Az az járt volna a régi királyok szerint,
de az akkori felsö korok — hiába erösködött
Seitovszky — azt válaszolgatták sürgetéseire:

— Magyar bolondság volt az egész. A
bolondságok pedig bevégzödtek. Ebben az or-
szágban minden a császáré — a mennyország-
ban minden a primásé.

Hanem a primás sehogy se akart bele-
nyugodni ebbe a felosztásba, minélfogva Otro-
kocsy Mihály uram minden uj esztendö napján
átszekerezett Körmöcz-Bányára, ahova meg-
érkezvén, mindenekelött megüzente a sógorá-
nak, Kolovácz József pénzverde-igazgatónákj
hogy egy félóra mulva kötelességéhez hiven,
meg fog jelenni a pénzverdében, mire Kolovácz
József uram, egy veres haju drabalis ember,
szinte kötelességéhez hiven, becsukatta a verde
ajtaját.

Egy félóra mulva aztán megérkezett Otro-
kocsy két tanuval s botjával háromszor meg-
kopoglatta a tölgyfa ajtót.

— Bocsássatok be. a primás ö eminen-
tiája nevében!

Egy hang belülröl azt felelte:
— Nincs itt a primás ö eminentiájánák

semmi keresete.
Ezzel re bene gesta fölvettek egy jegyzö-

könyvet,-melyek után Otrokocsy uram most
már mint magán egyén, a mellékajtón bement
a verdébe a sógorát meglátogatni és ott paro-
iázott, quaterkázott vele késö estig.
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zödö felek kölcsönös jogainak és köte-
lességeinek felosztása értelmében* most
már teljesen egészséges alapokon nyug-
szik. Nincs viszontbiztositás, nemcsak a
szerzödés betüje köti a szövetséges biro-
dalmakat, hanem a barátság melege, az
érdekek harmóniája.

Ezekben van a mi bizodalmunk,
nem pedig az európai konczertben, a
melyröl sohse tudni, mikor ád valamely
bántóan sivitó hangot. Szövetségeinket,
azt a barátságos entente-ot kell ápolnunk,
s nem a konczertet.

A mi pedig azt a kereskedelmi élet-
halál yiaskodást illeti, hát majd végig-
küzdjük a magunk, vagy — ha kell és
ha lehet — megint csak szövetségek segit-
ségével. De a konczertre nem . bizzuk
magunkat. Se ezt a küzdelmet, se a Bal-
kán jövöjét nem lehet udvariasságokkal
elhatározni, hanem csak az érdekek azo-
nosságával. S az európai konczert tulsá-
gosan nagy orchestrum ahhoz, hogy ne
zavarja disszonanczia ; Európa tulságosan
nagy ahhoz, hogy érdekei azonosak lehes-
senek.

POLITIKAI HIREK.
Fiume. A hivatalos lap mai száma közli a

magyar királyi minisztérium azt a rendeletét, amely
a közigazgatási biróságról szóló törvénynek Fiuméra
nézve való életbeléptetéséröl intézkedik. Hogy ez a
határozott, erélyes, döntö lépés a fiumei polgárság
olasz rétegeiben nem valami tulságos rokonszenvvel
találkozik, azon az eddigi elözmények után, senki
sem csudálkozhatik. A vitába vont törvények s azok
összes tartozékai a mai nappal tényleg élétbe lép-
tek s aligha csalódunk, mikor azt hisszük, hogy az
olasz izgága elemeknek lesz annyi belátásuk, hogy
nem vonják magukra a bökezün áldó jobb után a
büntetön sujtó, nehéz balkezét. Egyébiránt az egész
fiumei felfortyanásnak nincs több és üagyöbb poli-
tikai jelentösége, mint ama nagyon régi, ama
hires históriai jelszónak volt, hogy „Ugocsa non
coronat". Hát ne koronázzon.

Békülnek az oláhok. Annak a románországi
pártháborunak, amely Sturza ellen a magyarországi
oláhok dolgát tette meg taktikának, nyoma van már
ami oláh lapjainkban is. Fleváék-nak érdekükben
van, hogy a feloszlatott ssebeni komité megint egye-

süljön, ha törvényes engedelemmel nem is, legalább
titkon. Ebböl hasznok lesz Sturza ellenfeléinek és
nagy lehetett az ö befolyásuk Ratiura és Lucaciura,
hogy azok belementek a szent béke gondolatába.
Lucaciu az aradi Tribuna Popnrului-han veti fel
az egyezség eszméjét és.Ratiu a szebeni Tribuná-
ban elfogadja a békejobbot. Szóval békülnek az olá-
hok is, mint a negyvenryolczasok. Tartson ez is
vagy ötven esztendeig.

Az osztrák jelentés. A magyar pénzügyi bizott-
ságnak a kiegyezési provizórium törvényjavaslatára
vonatkozó jelentése tudvalevöen öt-hat sorból állott,
s egyszerüen arra hivatkozott, hogy nincs idö a
végleges törvények megalkotására. Ezzel szemben az
osztrák budget-bizottság jelentésének következö a
tartalma:

A bizottság a vita folyamán meggyözödött
arról, hogy az 1887-iki kiegyezés több tekin-
tetben káros Ausztriára és hogy a kiegyezés
hátrányos befolyása azóta még fokozódott. Ez a
visszásság még- jobban érezhetö azért, mert Magyar-
ország gazdasági viszonyai az utóbbi években rend-
kivül föllendültek. A bizottság ennélfogva azt hiszi,
hogy a Magyarországgal véglegesen kötendö,kiegye-
zésnél a mostani állapotot gyökeresen meg
kell változtatni és Ausztriának meg kell adni azt,
amit a két birodalom gazdasági viszonyánál fogva
méltán megkövetelhet. igy a bizottság teljesen egyet-
ért abban, hogy a közösügyi költségek viselésének
eddigi kvótaarányát meg kell változtatni. Az
eddigi • kvótaarány Ausztriára nézve igazságtalan,
méltánytalan és nyomasztó volt és a bizottság re-
ményli, hogy a Magyarországgal való. kiegyezés vég-
leges megujitásánál a kormány energikus és czél-
tudatos föllépésével sikerülni fog Ausztria érdekeit
megóvni A kiegyezés végleges megujitása ez idö-
szerint lehetetlen, másrészt azonban a most érvény-
ben levö kiegyezés ez évi deczember 31-én lejár és
igy az a kérdés támad, hogy a közbeesö idöben
hogyan szabályozzuk Magyarországhoz való viszo-
nyunkat. Az eddigi egyezségnek egy évre való meg-
hosszabbitása látszik az egyetlen lehetséges módnak
s e mód alkalmazása egyuttal államkényszerüség is,
hacsak a monarkia álamjogi I alapját nem akarjuk
megrenditeni. A mi a monarkia. e felének gazdasági
érdekeit illeti, mindenki el fogja ismerni, hogy bár-
milyen károsak Voltak is az 1887-ben hozott
megállapodások az osztrák érdekéknek, de
ezek a megállapodások az osztrák iparnak
mégis elönyösebbek yoltaki mint , a milyen a
vámsorompó volna, amelynek a kiegyezés meg
nem ujitása esetében életbe kellene lépnie. A bizott-
ság végül azt mondja, hody a provizóriumot föltét-
lenül el kell fogadni és minden más érdeket ennek
alája kell rendelni.

Az osztrák kormány dr. Pietak ur utján igy
felel a loyalis magyar kormány eljárására. Még
mindig nem tudja abbanhagyni. politikáját, amely
nem • a legkisebb mértékben oka annak, hogy a dol-
gok idáig,: jutottak. Még mindig. kvóta-emelö instruk-

cziókat adat magának a saját emberei által. Vagy
azt hiszi, hogy ezzel az illoyalitással megkönnyiti
majd a provizórium keresztülhajtását ? A vám-
sorompók felállitása pedig egyáltalán nem változ-
tatna a monarkia államjogi helyzetén, mert a vám-
szövetség nem integráns része a dualismusnak.

A magyar polgári törvénykönyv. A magyar
általános polgári törvénykönyv szerkesztöbizottsága
tegnap, pénteken, tartotta meg Erdély Sándor
igazságügyminiszter elnöklésével heti ülését, melyre
dr. Schwarz Gusztáv egyetemi tanár, az öröklési jog
szerkesztöje terjesztette elö javaslatát a törvényes-
örökösödés rendjéröl, részletesen tárgyalva a leszár-
mazók, a hitvestárs, az elödök és oldalrokunok
öröklését, valamint a közöröklést. Ezen az ülésen
vett részt elöször dr. Zsögöd Benö egyetemi tanár
(a bizottságnak eddigelé tanácskozó tagja), a kit az
igazságügyminiszter most hivott meg szerkesztötag-
nak. Zsögöd a házassági vagyonjog szerkesztését
vette át, dr. Vavrik Bélától, aki a Kurián való
nagy elfoglaltsága miatt a szerkesztés munkájától
felmentését kérte, de azért a miniszter felkérésére
ezután is részt fog venni a szerkesztöség ülésem.
Zsögöd helyébe tanácskozó tagnak a miniszter dr.
Kovács Gyula egyetemi tanárt hivta meg. Lányi
Bertalan miniszteri tanácsosnak, a bizottság vezetö-
jének a családi hitbizományok törvényhozói szabá-
lyozásáról szóló munkálatát már kiosztották a szerkesztötagok között s legközelebb tárgyalás alá is kerül.

A gyulai választás. Levelezönk ma Gyuláról
azt telegrafálja, hogy miután Ladics György a je-
löltséget nem vállalta el, a szabadelvüpárt holnap
Bodoky Zoltán megyei föjegyzöt fogja felléptetni;

A delegácziók.
A magyar delegáczió külügyi albizottsága

Tisza, Kálmán elnöklésével ma délután három
órakor ülésezett s gróf Goluchowski Agenor
külügyminiszter ebben az ülésben ismertette a
monarkia külpolitikai viszonyait. A nagy ará-
nyokban fölépitett expozé, mint azt nekünk
telefonon jelentik, a legjobb hatást tette a
magyar delegáczió tagjaira s az uralkodó han-
gulatra valér tekintettel: Falk Miksa azt is
ajánlotta, hogy a delegáczió Goluchowski
külügyi politikája iránti bizalma jeléül fogadja
el en bloc a költségvetést. Ha erre forma
szerint nem is állottak rá, a delegáczió tagjai
mégis egyhangu helyesléssel vették tudomá-
sul a külügyminiszter politikai beszámolóját s a
részletes tárgyalás is gyorsan pergett le.

Ma délután öt órakor ülésezett a pénz-
ügyi albizottság is. A két albizottság üléseiröl
a következö tudósitásunk számol be.

Ennyiböl állt az Otrokocsy Mihály sine
curaja, hogy a szamaráé miböl állt, arra ezután
térek rá. Az olvasó itélje meg melyik érdemelte
meg jobban a hivatalát.

Mint minden ember, aki sine curaban van
Otrokocsy is szenvedélyesen szeretett másokat
dolgoztatni. Mindenki dolgozzon, mindenki az
arcza verejtékével érdemelje meg a kenyerét.
A felesége egész nap csipkéket vert, a lánya
mosott és fözött, a kutyája egy taliga elé fogva
a zöldséget hordta ki a kofáknak a piaczra,
mivelünk diákokicai a kertet gyomlálhatta. vagy
a hernyókat szedette le a baraczkfákról, ha
huzódoztunk, hogy a leczkénket kell tanulni,
éktelen dühbe jött.

— Hogy is ne haszontalan paniperdák!
Ejnye hol van egy vesszö! Tanulni akartok"?
Mit ? Minek az a sok tanult ember. Ha mindenki
tekintetes ur lesz, ki fogja a csizmánkat tiszti-
tani. Azt szeretném én tudni hé.

A macskái egész nap egereket fog-
dostak — és mikor már mind kifogdosták
Otrokocsy uram nagy pipaszóval járta be a
szomszédait, hogy nincsenek-e egereik? inkább
edakölcsönözné a kiéhezett macskáit, hadd
dolgozzanak. Irigyelte a macskáitól, hogy
tétlenül futkároznak a konyhában.

Egyszer kiszólt a diákok szobájába:

— Ugyan fogjanak amici egy-két legyet.
Az enyémek már mind kiszökdöstek.

Másutt légycsapókkal kergették és. öldös-
ték a legyeket. Az ö szobájából magoktól szök-
döstek el. A légynek is van esze.

Fogtunk neki néhányat; én vittem be a
markomban.

—Minek az magának, Otrokocsy bácsi ?
Kegyetlen, zsarnoki - mosolygás ült ki a

nagy bajusza fölé,.. miközben nyakán, mely
olyan vékony volt, mint a hegedüé, akár csak
egy vetelö csajka, ugy futkározott ide-oda a bör
alatt az ádámcsutkája. •

— Minek. he he he? Hát dolgoztatom
öket, az ingyenélöket. .

Nehány szutykos pipaszárt rakott ki az
asztalról s lecsavarván róluk alant a .debreczeni
cseréppipát (mert Selmeczen debreczeniböl
szinak) fent pedig a csutorát, egyenkint ereszt-
gette be a legyeket a pipaszárlyukon át, mint
egy nagy csatornán. keresztül — ha kivergöd-
nek üggyel-bajjal a tulsó partra a szár-
nyaikon apránkint kiviszik a piszkot.

Ámultan néztem ezt a csodálatos mü-
veletet :

— Ejnye nem hittem volna. És jól ki-
tisztitják''?

— Jól — felelte kurtán.

— És menynyi légy kell egyhez-egyhez ?
— Az ötvenedik légy már olyan szépen

átmehet, mintha a budai alaguton sétálna se-
lyem topánkában.

— De ötven légy! Ahhoz nagy türelem és
veszödség kell. Nem könnyebb volna, ha dróltal
tisztitaná ki a bácsi ?

Homlok ránczai összevonódtak szigorura,
árcza megbotránykozást fejezett ki s kezét til-
takozólag emelte fel . . .

— Nem, nem. Csakk hadd dolgozzanak.
Az a fö, hogy dolgozzanak. Az nálam passzió
dolga, érti?

Minden élö lényt munkába fogott, ami
körülötte volt. Dolgoztatta öket mint Pharao
a rabszolgáit. Egy nagy papir dobozban a se-
lyembogarak szötték magukon a selymet,
az almáriomon egy bedugaszolt üvegben,
egy keresztes pók huzogatta fel neki a felül-
hevenyészelt hálójába, a palaczk alján
elszórt papirkoczkákból a lutriba teendö számokat.

Szóval mindenki dolgozott neki. Csak a
Timpi, a kedves kis szürke Timpi lelte fel ma-
gában, mikor a korponai vásáron — egy pise-
tumos napon — megvette Otrokocsy uram egy
ottani harangöntötöl nyolcz frtért, hogy az uj
gazdánál nem fog dolgozni.

(Vége következik.)
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A külügyi expozé.
Az ülésen Tisza Kálmán elnökölt, az elöadói

tisztet pedig Falk Miksa töltötte be. A közös kor-
mány részéröl jelen voltak: gróf Goluchowski
Agenor külügyminiszter, Kállay Béni pénzügy-
miniszter és báró Sterneck Miksa tengernagy; a
kormány képviselöi közül: gróf Szécsen Miklós,
Zsoldos Ferenez altábornagy, Szentgyörgyi Gyula
osztályfönökök, László Elemér sorhajóhadnagy,
báró Tallián Dénes osztálytanácsos; továbbá jelen
voltak a külügyminisztérium kiséretében Zwiedinek
meghatalmazott miniszter, báró Welserheimb elsö
osztályfönök, Dóczi Lajos és Mikalovich osztály-
fönökök, Jettel udvari tanácsos, Mérey Kajetán
osztálytanácsos és báró Gagern; a magyar kor-
mány részéröl jelen voltak báró Bánffy Dezsö
miniszterelnök, báró Fejérváry Géza honvédelmi
miniszter, báró Jósika Samu felség személye körüli
miniszter, Lakács László pénzügyminiszter és báró
Dániel Ernö kereskedelmi miniszter.

Tisza Kálmán elnök az ülést megnyitván,
konstatálja, hogy az albizottság tagjai teljes szám-
ban megjelentek és átadja a szót az elöadónak.

Falk Miksa elöadó: A delegácziók intézmé-
nyének 30 évi fennállása óta alig volt egyetlen oly
ülésszak, midön a delegáczió tagjai, még mielött a
külügyminiszternek módjában lett volna felvilágosi-
tásokat adnia mind az európai helyzetröl általában,
mind pedig monarchiánk nemzetközi vonatkozásai
felöl, oly tiszta és amint hiszem, legalább nagyban
és egészben találó képet alkothattak volna magok-
nak, mint ahogy ez a jelen esetben lehetséges.
Ennek a jelenségnek oka abban rejlik, hogy a dele-
gácziók legutóbbi ülésezése óta a hatalmak diplo-
mácziai akcziójának eredményeként az események
egész sora játszódott le, melyek mindenkire nézze
kivehetöen tárulnak elénk és hogy maga ez a diplo-
mácziai akczió, melynek eredményéül tekintendök a
mondott tények, ugyszólván a teljes nyilvánosság
elött folyt le, ez meg az én csekély véleményem
szerint abban leli okát, hogy az akczió nem egyes
hatalmaktól, vagy nem valamely kisebb csoporttól
indult ki, melynek akármi külön czéljai -lettek
volna, amiknek titokban tartása azon illetö cso-
portnak érdekében állt volna, hanem, mert az euró-
pai nagyhatalmak mind egyesültek azon czélra,
hogy az európai béke -bármely megzavarását lehetö-
ség szerint megczáfoljak. Ennek köszönhetö,
hogy valóságos háboru türhetett ki a nélkül,
hogy a nagyon közvetlenül érdekelt államok
határain tulterjedt volna é hogy ami azelött, ha-
sonló körülmények között aligha ugy lett volna,
mindenki kizártnak tekintette azt a veszélyt, hogy
ezen lokális háboru további lefolyásában európai
konflagrácziókra vezessen, a mi pedig különösen
monarkhiánkat illeti, a mint azt ö felsége a dele-
gáczióhoz intézett szavaiban ujabban is kiemelte,
az a szövetség, mely Monarchiánk, Németország és
Olaszország között fennáll s mely évröl-évre mélyebb
gyökereket ver öntudatában s rokonszenvében, ké-
pezi mint eddig is külügyi politikánk alapját. Ez

azonban nem akadályozott bennünket abban, hogy
a hármas-szövetségen kivül álló hatalmasságokkal is
a legbarátságosabb viszonylatokat fentartsuk és amit
fontosnak tartok, hogy ezt különös nyomatékkal
hangsulyozzuk a magyar delegáczióban eléggé nem
méltányolható érdeme külügyi miniszterünknek, hogy
Oroszországgal való viszonyunkat oly bensövé ala-
kitotta, hogy ö felsége azon örvendetes helyzetben
volt ezen viszonyról azzal a melegséggel nyilatkoz-
hatni, a mint az a delegáczióhoz intézett szavaiban
történt

Ez az örvendetes fordulat közvetve a monar-
khiánk és Francziaország közti jó viszony megerö-
södését is magában foglalja, amint másrészt külügy-
miniszterünk legutóbbi olaszországi utjának jelentö-
sége közvetlen hatásában bizonyára nem szoritkozik
Olaszországra, amelylyel különben is sorosabb szö-
vetségben állunk, hanem közvetve nionarkiánknak
Angliához való barátságos viszonyát is megerösitheti.
Mindezek után, ami a magam egyéni nézetét illeti,
már is abban a helyzetben volnék, hogy inditványt
terjesszek elö, mely mint külügyi kormányunk köve-
tett politikáját helyeseljük és teljes elismeréssel va-
gyunk annak vezetöje iránt, de rendkivül fontosnak,
söt feltétlenül szükségesnek tartom, hogy az elöttünk
ismeretes tényekböl levont következtetések helyessége
autoritativ helyröl is a külügyminiszter ur nyilatko-
zatai által megerösitessék és ama következtetések
esetleg oly részletekkel is kiegészitessenek és ama
következtetések esetleg oly részletekkel is kiegészi-
tessenek, melyek a be nem avatottak elött eddig ta-
lán ismeretlenek voltak.

Azon véleményben vagyok, hogy a t. bizottság
intenezióinak felelek meg, midön a külügyminiszter ö excziájához azt a kérelmet intézem, hogy az álta-
lános politikai helyzet, a legujabban lefolyt idö ese-
ményei, továbbá azon szerep tekintetében, melyet
ezen események körül monarchiánk játszott és az
egész hatalmasságokhoz való viszonyunkra nézve oly
behatóan méltóztassék nyilatkozni, a mennyire az
állam érdeke megengedi, a mi természetesen nem
zárja ki azt, hogy a mennyiben ö excziájának ezen
felvilágositásaj után a t. bizottság egyik vagy másik
tagja valamely speczialis részlet tekintetében még
további felvilágositást óhajtana, ez- irányban is
legyenek ö exczellentiájához kérdések intézhetök.

Gróf Goluchowsky Agenor külügyminiszter
elsöbben is a keleti eseményekröl, Kréta dolgairól és
a görög-török háboruról nyilatkozott. ,

Könnyebb megértés czéljából — igy szólt
Goluchowsky — a keleti fejlemények két szakát kell
megkülönböztetni: az elsöt, mely a mult öszszel a
konstantinápolyi nagykövetek által a krétai viszonyok
szabályozására kidolgozóit tervezettel fejeztetett be
és a másodikát, mely Görögország aktiv föllépése
folytán a jelen álllapotot idézte elö.

Az élvek, amelyek a mi magunktartására nézve
irányadók voltak, azon a törekvésen alapultak, hogy
az ott kitöri zavarokat lehetö gyorsasággal meg-
akasszuk és ezzel elejét vegyük azon veszélynek,
hogy e mozgalmak a török birodalom más területére,
nevezetesen a Balkán-félsziget tartományaira átra-

gadván, a keleti kérdés felbonyolitására jelt adja-
nak és közvetlen szomszédságunkban oly állapotot
teremtsenek, melylyel szemben a tétlen nézök állás-
pontján nem maradhattunk volna.

E felfogastól vezéreltetve mindjárt a kérdés elsö
stádiumában az összes európai hatalmak megegye-
zésével létesitendö igen erélyes rendszabályok mel-
lett szólaltunk föl s ez eszmét megvalósitandók,
inicziativát ragadtunk oly javaslatra, mely Kréta
blokádját, helyesebben a sziget elzárását czélozta.

Volt jogunk remélni, hogy az európai kon-
czert, mely nem sokkal ezelött szerencsés auspicziu-
mok közt ujjá ébredt volt s akaratának a macedo-
niai mozgalmakkal szemben oly sikeresen érvényt
szerzett, ezuttal is helyt fog állani. Felfogásunk
tényleg a legtöbb kabinet beleegyezésével találkozott.
De Angliában határozott ellenzésre talált javaslatunk,
föleg azon szempontból, hogy az inditványozott
rendszabályt, mint Törökországnak kedvezö lépést
lehetne magyarázni. Az angol kormány e felfogásán
még azon utólagos módositványunk sem változtat-
tott, melynél fogva a szigetzár nemcsak a Görög-
országból való szállitásokat, hanem török részröl is.
ujabb csapatszállitást lett volna hivatva meggátolni.
Ily körülmények közt az emlitett javaslatot el kellett
ejtenünk.

Egyesült fáradozásainknak sikerült ugyan a
blokádról való lemondás daczára, még ezuttal a kré-
tai mozgalmak pillanatnyi szünetelését elérni, de e
békülékeny hangulat nem sokáig tartott.

A görögországi forradalmi komiték küldöttei
Kréta szigetén mind erösehb akcziót fejtettek ki.
Mind nyilvánvalóbb lett, hogy e komiték a szigetnek
Görögországhoz való csatolását tüzvén ki czélul, a
jelen közjogi köteléken belül maradandó állapot
létesitését meg akarják akadályozni, másrészröl
mind kézzel foghatóbb, hogy mindent elkövetnek
hatalmi körük csorbitásának meggátlására.

Ily körülmények közt a hatalmak közvetitö ak-
cziója szükségkép fennakadt. Igaz, hogy sokkal ké-
söbbi stádiumban, mégis a blokád rendszabályához
tértek vissza a hatalmak, de a kellö idöpont, sajnos,
el volt mulasztva. Mégis sokféle tekintetben könnyü-
nak mutatkozott az intézkedés, annyira, hogy midön
nemrég a tengernagyok tanácsa a zár megszüntetését
javasolta, ez ellen erös aggodalmakat hoztak föl még
oly helyen is, ahol eredetileg legkevésbbé tudtak a
blokáddal megbarátkozni.

Most pedig a krétai kérdés második szaka-
szának, azon fázisnak, mely a Török- és Görögor-
szág közti nyilt összeütközéshez vezetett, kiindulási
pontja tudvalevöleg az volt, hogy Görögország a
hatalmak ismételt és igen nyomatékos intései
ellenére hadihajókat küldött a krétai vizekre. Ez

Szinház.
A bilincs. szinmü 3 felvonásban, irta Hervieu

Pál, forditotta Zemplényi P Gy.; szinre került a Nem-
zeti szinházban elöször nov. 20-án.

Nagyon régi pör az, melyben Hervieu Pál,
a nagy tehetségü franczia drámairó itéletet
akart mondani, midön A bilincs czimü szin-
müvét megirta. Két század hirneves irói fejte-
gették a pör kérdését, hogyan kell a házas-
ságnak létre jönnie, a szerelem vagy a tantik
közvetitése által? Vagy pedig: Mi a helyesebb
alapja a házasságnak, a szenvedély vagy az
észszerü megegyezés? Moliére egész szinháza
jóformán e kérdés körül forog, és ha jól oda-
nézünk, azt fogjuk találni, hogy már az ösi
Plautus, is foglalkozott e kérdéssel, mely tehát
a római lovag-parterret is érdekelhette, habár
a rómaiak házassága ritkán volt a szenvedélyre
alapitva.

A poéták persze mindmegannyian a sze-
relem pártján vannak. Nincs szebb, nincs jobb
a világon a szerelemnél; csak a szerelem bol-
dogit; egy máknyi szerelem többet ér egy
véka józan észnél. A szerelem, a szerelem !
Amióta a föld forog, és amig a világ tart, nem
volt és nem lesz párja a szerelemnek.

Ez a poéták hitvallása.
Erre esküsznek mindnyájan. Mert hát ök

troubadourok. És mi egy Troubadour szerelem
és gitár nélkül?

Abban tehát, amit bizonyitani akarnak a
poéták, mindannyian megegyeznek; de abban,

hogy miként bizonyitják tételüket, vagyis a mód-
szerben már elütnek egymástól.

A régi szinjáték-irók, Plautustól kezdve
egész Moliére-ig, söt föl egészen Beaumar-
chais-ig a házasságot megelözö idötartamból
szerették venni bonyodalmukat. Össze-vissza
gabalyitották a szerelmes fiatalokat és józan
gondolkozásu rokonaikat, mig végre bebizonyi-
tották, hogy a szerelmeseket össze kell adni.
Össze is adták öket, mondván: „Majd meglát-
játok mily boldogok lesznek A mü pedig, mely
igy létre jött, vigjáték volt.

A modern iró, ép ellenkezöleg, az általá-
nos nagy tétel bizonyitására szükséges tárgyat
a már megkötött házasságra következö idö-
szakból veszi. Össze-visszagabalyitja ö is a komoly
szenvedély nélkül házasodott férfit,. nöt és
ezek rokonait, kik öket csupa hideg észszerü-
ségböl és józan fontolgatással egymáshoz kö-
tötték. És midön az ily házasélet képét lehe-
töleg elsötétitette, gyözelmesen kiáltja: „Látjá-
tok, mily boldogtalanok?" A mü pedig, mély
e komor bizonyitást tartalmazza, dráma.

Az utóbbiak sorába, a szürkén és sötéten
festö, a hátulról bizonyitó drámairók sorába
tartozik Paul Hervieu is, ki a Nemzeti Szinház
mai uj darabjában, A bilincs-ben rettentöen
bünteti hösét, Fergan-t azért, hogy tisztán az
ész sugallatára hallgatván, nöül vette a lágy
kedélyü, nemes érzelmekre és mély szenve-
délyre rendkivül hajlandó Iréne-t.

Iréne-nek, mikor férjhez ment, volt a
lelke hátsó rejtekében egy fiatalkori alma, ama

korai ábrándok egyike, melyeket a leányok a
vakáczióra hazaérkezö diák-unokatestvérrel vagy
a szomszéd birtokos el-ellátogató fiával együtt
szönek mindaddig, mig a komoly házasság vé-
get nem vet a serdülö fiatalok kamaszkori já-
tékának. Csakhogy ez esetben nem akadt egé-
szén vége a játéknak.

Davernier, a férjhez ment Iréne elsö imá-
dója, kissé mellbeteg is volt; és az ilyeneknek
az az egyik jellegzetes vonásuk, hogy sohasem
mondanak le egészen valamely szerelemröl.
Davernier tehát még tovább is szerelmes volt
Iréne-be; még akkor is, mikor ez már férjnél
volt; söt még azután is, hogy Iréne észrevette,
mily rideg kedélyü, mily száraz lelkü ember
az ö férje, Fergan ur.

Fergan a saját mogorvaságáért nejét vá-
dolta. „Azért vagyok kedvetlen" — mondá —
„mert feleségem nem szeret."

Viszont Iréne a maga fagyosságáért fér-
jének tett szemrehányást, mondván: „Azért
nem szeretem az uram, mert mogorva és szi-
goru."

. Hiszen tudják, mi szokott történni, mikor
férj és feleség egymással igy czivakodnak és az
elsö szinfal. mögött egy karcsu fiatal ur áll, ki
égre emelt szemekkel a holdat ugatja. A hites-
társak mindinkább eltávolodnak egymástól; a
karcsu fiatal, ur pedig mindig közelebb jö a
boldogtalan asszonyhoz. igy történt itt is. Végre
Davernier már oly közel volt Iréne-hez, hogy ö maga sem állhatta ki a veszélyes szomszéd-
ságot és ennélfogva kijelentette, hogy nem akar
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intézkedést görög csapatok partra szállása követte s
nem sokkal rá a görög hadsereg mozgósitása.

Az igy támadt helyzet nem lehetett izgató ha-
tás nélkül a többi Balkán országokra s ennélfogva
pozitiv veszélylyel látszott fenyegetni az európai bé-
két. E veszélyt csirájában elfojtani minden nagyha-
lalomnak egyformán szivén feküdt, mégis a balkán-
felszigeti tüzvész lokalizálásában az érdem jó részét
a magunk és Oroszország számára vélem igénybe-
vehetni. A két kabinet egyértelmü összemüködése
tényleg a legjobb gyümölcsöt érlelte meg. A határo-
zottságot, melylyel mindkét részröl kifejezésre juttat-
tak azon szilárd eltökéltségünket, hogy a többi bal-
kánvidéki államok semminemü akcióját türni nem
fogjuk, kellö helyen megértették és megszivlelték.

Ez nemcsak a pillanat szükségéröl való gon-
doskodás, hanem a jövöre is oly szernek kipróbá-
lása volt, mely alkalmas arra, hogy veszedelmes
meglepetések elöl bezárja az ajtót és fenyegetö na-
gyobb bajoknak elejét vegye.

Athénben az összes nagyhatalmak legnyoma-
tékosabb figyelmeztetései hatás nélkül maradtak. A
forradalmi választmányok befolyásának engedve, a
sajnosan gyenge kormány minden intésre siket
maradt és példátlan elvakultsággal mindinkább bele-
sodortatta magát azon örült vállalatba, melynek
néhány hónappal ezelött a thessáliai sikon játszó-
dott le szomoru utójátéka. Ily körülmények közt a
német birodalom kormánya a görög kikötök blokiro-
zását javaslá, ami a görög kormányt arra kény-
szeritette volna, hogy öngyilkos vállalatáról le-
mondjon.

E javaslat azonban sokféle kifogásra akadt
ugyanazon kormány részéröl, mely mult évben
a sziget elzárásával nem tudott megbarátkozni;
s noha ezuttal föltétlen visszautasitás nem történt,
mégis a Németország részéröl javasolt rendszabály
elfogadását oly feltételekhez kötötték, hogy a tár-
gyalások oly idöpontig nyultak, amidön a rendsza-
bály foganatositása a Török- és Görögország közti
háboru tényleges kitörése folytán, mint a semleges-
ségi elv megsértése tünt volna fel s ennélfogva lehe-
tetlenné vált.

A sziget körülzárása iránt, mint már emlitém,
idöközben mégis megállapodtak a hatalmak, vala-
mint arra nézve is, hogy a rend föntartása czéljából
a mohamedánok és keresztények által lakott parti
városokban vegyes hadcsapatok szálljanak partra,
melyek egyszersmind a szigetnek európai befoglalá-
sát vollak hivatva jelképezni. Ezen rendszabályban,
mely Törökországgal egyetértve foganatosittatott,

mi is részt vettünk. Az egyesült hajórajok admirá-
lisai ezek után a hatalmak nevében proklamácziót
bocsátottak ki, melyben a görög csapatok elvonulá-
sát kivánták és a fölkelöket megadásra szólitották
föl azon igéret mellett, hogy a szigetnek a szultán
suverenitásának fentartásával, egy keresztény kor-
mányzó alatt a legmesszibbmenö önkormányzat fog
biztosittatni.

Ezen igéret beváltására ma is készek
vagyunk, s hogy a krétai kérdés mindeddig vég-
leges elintézést nem nyert, ennek oka csak az, hogy
figyelmünket idöközben más gondok foglalták el, s
hogy nem volt tanácsos, a Kréta ügyének tárgyalá-
sát a békealkudozásokkal komplikálni.

A mi az utóbbiakat illeti, hosszas és nehéz
tárgyalások után végre sikerült a Konstantinápoly-
ban létrejött ugynevezett békeelözményeket meg-
állapitani.

E föladat is, hála a hatalmaknak a közbéke
érdekében kifejtett egyértelmü müködésének és azon
általános meggyözödésnek, hogy kölcsönös enged-
mények által az európai konczertben minden mély-
reható viszályt vagy szakitást el kell kerülni, sze-
rencsés megoldást nyert.

Az európai konczert Mennyit gáncsoskodtak
rajta a tárgyalások folyása közben, mily kétkedve
itéltek róla, mily kevésre becsülték az általa elér-
hetö sikereket!

S mégis, uraim, konczert a tüzpróbát
kiállotta, oly mértékben, hogy immár nyomatékos
tényezönek jellemezhetö a keleti viszonyok szabá-
lyozásában. *

Az ilyen természeténél fogva nehéz mozdu-
lásu testület fölületes elméknek, kiknek csak a pillanat-
nyi szemlélet és érzés vezeti itéletét, gunyos meg-
jegyzésekre adhatott anyagot; de a történet, mely a
fejlödés egyes fázisait nagyobb vonásaiban látja és
az akcziókról csak a végleges eredmény után szokott
véleményt mondani, egykoron igazságosabb lesz ité-
letében s, azon következtetésre fog jutni, hogy az,
ami ez esetben eléretett, teljes igényt emelhet arra,
hogy a diplomatiai mesterség remekei közé sorol-
tassék.

Elég azon viszonyokra visszapillantan, melyek
a legujabb válság kezdetén uralkodtak, azon szám-
talan veszélyekre, melyekkel a helyzet környékezve
volt, hogy a kabinetek nehéz helyzetét kellöleg mél-
tányoljuk és teljes értéke szerint becsülhessük azon
vivmányt, melyet a hatalmak összetartása a béke
érdekében kiküzdött.

Igenis vivmány, a szó szoros értelmében és

a XIX. század végszakaszának becsületére válik,
hogy sikerült oly eszközt kipróbálnia, mely keleti
kérdések dolgában oly hathatósnak bizonyult és talán
a jövöben is hasonló konstellácziók közt nem ke-
vésbié üdvösnek fog bizonyulni.

A török-görög paczifikáczióról megemlékezvén,
igy folytatja:

A krétai helyzetre áttérve, jelenthetem,
hogy a hatalmak ennek szabályozását immár folya-
matba vették.

A kabinetek közt eziránt folyó tárgyalások
nincsenek még, oly stádiumban, hogy azokról tartóz-
kodás nélkül szólhatnék.

Csak annyit mondhatok, hogy megegyeztünk
az iránt, hogy a konstantinápolyi nagykövetek szer-
ves statutumot fognak kidolgozni, mely Kréta jövendö
kormányzati rendszerének alapját fogja képezni.

Mint már kiemeltem, a czél az, hogy a szul-
tán felségjogainak megóvásával messzemenö auto-
nomiát nyerjen a sziget, mely Krétának lelketlen
hivatalnokok általi kiaknázását lehetetlenné tegye, de
eguuttal a mohamedán hitü kisebbségnek is bizto-
sitékokat nyujtson a keresztyén népesség tulkapásai
ellen.

A feladat nem könnyü, és bizonyára jó darab
idöt fog igénybe venni; de ugy hiszem, remélhetjük,
hogy a hatalmaknak szilárd akarat és szivós kitar-
tás által sikerülni fog a nehézségeket ép ugy le-
gyözni, mint a hogy sikerült azon ellenállással
megküzdeniök, melylyel nemrég más irányban talál-
koztak.

Azt megköveteli Európa becsülete, miután a
kérdés szabályozását kezébe vette.

E helyen meg kell emlékeznem azon konflik-
tusról is, melybe az utolsó napokban a portával
kerültünk s mely a török kormány részéröl teljes
mértékben megadott elégtétel által örvendetesen el-
intéztetett. Konzuláris jogaink vastag megsértése, a
zászlónkon ejtett csuf és az oltalmunk alatt álló
keleti vasuti társaság évek óta hiába sürgetett tel-
jesen igazságos követeléseinek rendszeres ignorálása,
kiméletlen erélyre kényszeritettek bennünket, hogy
eklatáns elégtétebe szert tegyünk.

A Törökországban oly kedvelt taktikának vala-
hára véget kellett vetni és a portát meggyözni, hogy
türelmünknek határai vannak, melyeken tullépni nem
tanácsos.

A monarkia becsülete, méltósága és érdekei
érintve voltak s tekintélyünk s hatalmi állásunk
csorbája nélkül nem habozhattunk tovább azoknak
a kellö tiszteletet megszerezni.

vári megzavarni Iréne életét és nem birván el
tovább imádottja házas életének látványát, el-
utazik és többé vissza nem jö.

— Mit? — Kiált föl az egymásra való
bámulásban szintén félig megbolondult Iréne
— ön utazni készül ? Soha. Ön itt fog maradni,
közeleniben; és tiszta, nemes leikével támo-
gatni fog engem boldogtalanságomban.

— De asszonyom, az lehetetlen. Én gyönge
vagyok.

— Majd leszek erös én.
— De én nem birom el annak látványát,

hogy más az ön szerelmével rendelkezik; mig
én, ki én önt mindig szeretem, sohasem sze-
rethetem. Féltékeny vagyok!

Ekkor az asszony egy nagyot gondol:
— Tudja mit, Davernier? Minthogy nem

lehelek az öné, nem leszek ezentul senkié; a
férjem-é sem. És mikor a következö jelenetben
Fergan jö és feleségéhez barátságosan közele-
dik, ez ellenáll, söt fölugrik, elmenekül szobá-
jába és az utána sietö férje orra elött becsapja
és kulcsra zárja az ajtót.

E perezben gördül le a függöny. Muszáj
•is. Mert valóban nem képzelhetjük, mi jöhetne
még e különös jelenet után. Mindazonáltal ugy
érezzük, mintha a függöny alászállása épen e
jelenet után mégis kissé mai á-propos történ-
nék. Mert a bekövetkezö szünet idöt enged
számot adnunk magunknak a kellemetlen feszé-
lyezö érzésröl, mely bennünket eltölt. Ugy érez-
zük, hogy itt valaki nevetséges. De kicsoda?
Gondolkodunk . . . fontolgatjuk . . . és végül azt
találjuk, hogy itt mindenki nevetséges: a férj,
kinek igy becsiptetik az orrát az ajtóba; a nö.
ki ily ostoba dolgokat fogad; és az egyre bégetö

szerelmes, ki ennyivel megelégszik és boldogan
hányva csókjait a csillagokhoz, nagyja el imá-
dottját.

A következökben aztán maga Iréne is
'belátja, hogy ö többet fogadott, mint ami kel-
lemes ; és hogy igy még sem lehet élni. A
rokonok nógatják, biztatják, hogy ne izéijen.
De ö izél; tovább is. Férje neki nem kell;
ama másiké pedig ö nem lehet. Sok vajudás és
férjével való folytonos czivakodás után, elha-
tározza, hogy elválik férjétöl. "Mit?" — mond
a rideg férj, kit a sok megaláztatás a hajtha-
tatlan makacsságig vitt — „ elvárni ? Van
eszemben! A válás pozicziómat és vagyono-
mat csökkentené; engem tekintélyben károsi-
tana. Én károsodjam azért, mert ön gonosz.
Soha!"

— Soha ? Hát jól van. Ha ön hajthatat-
lan, majd olyan leszek, hogy szivesen rááll
propositiómra.

És mikor férje távozik, behivja Daverniert,
ki mindig kéznél van, mint a zsebóra, és ez
örvendetes kijelentéssel lepi rneg :

— Tegyen velem, amit akar.
Itt aztán nagyon is kellö idöben hull alá

a függöny. Mert hát nem föltétlen szükséges
mindennél jelen lennünk, amit egy exaltált
szerelmes akar.

Ezzel a sajátságos fordulattal a dráma
szerzöje megelégedhetett volna. Befejezhette
volna vele szinmüvét. Mert, ha megannyira is
a háborgó szenvedéiyü asszony pártjára állunk,
az, ami itt történik, elég büntetés a hidegen
számitó férjre, ki egyébiránt nem is volt ily
kiállhatátlan, mikor nösült. Az a körülmény
hegy nejének lelkét örökre elvésztette és pedig

oly mód, hogy e veszteség szégyenét is viseli,
elég büntetés volna azért, hogy nem akarta
föloldani azt a bilincset, — a törvényt, a jogot,
mert ez a bilincs— mely öt és nejét össze-
füzi. De szerzönk nem adja ily olcsón. Ez neki
mind kevés, ö példásan, rettentöen, hallatlan
módon akarja megbüntetni azt az embert, ki
elég önzö a törvényre hivatkozni és elég sza-
már neje becsületét rendithetetlennek vélni.

És ezért Hervieu csinál még egy harma-
dik fölvonást is, melyben — tiz év multán —
még mindig együtt találjuk Fergant és Irénét.
A czivakodás, ugy látszik, mégis megszünt köz-
tük némelykor, mert egy szép kilencz éves fiuk
is van. Igaz az is, hogy a mellbeteg Davernier e
nagy idöközben meghalt.

Fergan még mindig a hajthatatlan akaratu
ember. Ha egyszer megköti magát, hat ló sem
huzza ki szándékából. A czivokodás tehát még
egyre tart. Csakhogy most már nem a válás,
hanem a gyerek nevelése miatt. Az apa a fiut,
kit anyja tulságosan beczéz, egy gimnáziumi
internatusba akarja elhelyezni; az anya, ki
tudja és titkolja, hogy gyermekének hajlandó-
sága van a mellbetegségre és ezért nagy gon-
dozást kivan, minden eszközzel ellenáll az apa
terve kivitelének. A régi harcz ujra kitör; mig
az asszony kétségbeesve védelmezi gyermeke
életét, az apa eröszakhoz folyamodik és
parancsol. Az asszony nem lát menekvést és
férje eme szavaira: „Tehetek a fiuval, amit
akarok, mert én vagyok az atyja ! "végsö rémü-
letében kitör:

— Nem. Te nem vagy az atyja. Az atyja
ama Davernier, ki meghalt és kitöl a fiu való-
szinüleg halálos betegségét is örökölte.
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Mielött a keleti ügyekröl más tárgyra térnék,
néhány szóval meg kell emlékeznem oly kérdésröl
is, melylyel a konstantinápolyi nagykövetek nemrég
igen behatóan foglalkoztak és amely csak a közbe-
jöü események hatása alatt szorult háttérbe.

Ez az ugynevezett török reformok kérdése,
mely az ozmán birodalom különbözö pontjain keresz-
tény és mohamedán lakosok közt kitört zavargások
és vérengzések folytán került felszinre és az europai
hatalmakat élénken foglalkoztatta.

Azon meggyözödéstöl vezéreltetve, hogy az ily
állapotok fentartása a békét állandóan fenyegeti és
hogy azok orvoslása ugy az emberszeretet, mint
Törökország fennállása szempontjából sürgös szük-
séget alkot, a kabinetek konstantinápolyi képvise-
löiket megbizták, hogy a rozzant közigazgatási szer-
vezetekben szükséges változtatások ké.rdését behatóan
tanulmányozzák és tárgyalásaik eredményét konkrét
javaslatokba foglalják, melyek a portával leendö
további tárgyalás alapjául szolgálhassanak.

E feladat tényleg végre is hajtatott és noha
eddig a fent elöadott okokból a terv gyakorlati ki-
vitelébe nem lehetett belefogni, mégis maga a tény,
hogy az europai kormányok komoly figyelme e
kérdés felé fordult, lényegesen hozzájárult ahhoz,
hogy a mindenfelé felkavart közvélemény lecsilla-
podott és a török hivatalos körök némileg maguk-
hoz tértek.

Törökország legsajátabb érdekében kivánatos
lenne, hogy most már a szultán ö felsége, aki a
legnagyobb békealkudozások alkalmával mérsékleté-
nek és politikai bölcseségének jeleit adta, maga
ragadná meg az államgépezet gyökeres javitásának
kezdeményezését, ami által a birodalma belügyeibe
való beavatkozás mindig kinos kényszerüsége alól
fel volnánk mentve.

A délkeleti Európában lefolyt események és
azokkal szemben elfoglalt állásunk ezen vázlata
után, azon viszonyok megvilágitására térek át,
melyeket az egyes hatalmakkal szemben folytatunk.

Alig szükséges megemlitenem, hogy a Német
birodalommal és Olaszországgal fennálló szövetsé-
ges viszonyunk ma mint eddig, s remélhetöleg még
az évek hosszu során át politikánk alapkövét képezi.

E viszony a szerzödö felek kölcsönös jogainak
és kötelességeinek egyenlö felosztása értelmében oly
egészséges alapon nyugszik, a békének a legsulyo-
sabb idökben oly kiváló erösségéül bizonyult és a
keletkezeskor czélul tüzött feladatnak oly fényesen
felel meg, hogy mai nap még azokat is kell, hogy
bizalommal eltöltse a kik kezdettöl fogva a legna-
gyobb bizalmatlanságot táplálták ellene.

Egy szóval: a hármas szövetség polgárjogot
nyert Európában s ezen állását konszolidálni szaka-
datlan igyekezetünk.

E törekvésben becsületes és loyalis érzülettel
találkozunk a római és berlini kabinetek részéröl,
melyek egyértelmü közremüködésükben sohasem
lankadnak.

Erröl, a mi Olaszországot illeti, volt módom
ujabban meggyözödni azon látogatás alkalmával,
melyet a monzai királyi udvarnál tehetni szerencsés
voltam, s melynek folytában az ottani államférfiakkal
folytatott értekezletekböl a politikai kérdések fölfo-
gására és tárgyalására teljes egyetértésünket konsta-
tálhattam.

De a mély tántorithatatlanui ragaszkodunk ezen
alaphoz, s a mily biztos kezességét látjuk benne az
európai békének, mégis csak tökéletlenül teljesitettük
volna feladatunkat, ha nem törekedtünk volna a többi
hatalmakhoz való viszonyainkat is, a lehetö legbi-
zalomteljesebbekké alakitani.

Ez eszme irányát követve, elsö sorban az
orosz birodalomhoz való viszonyok örvendetes ki-
fejlesztéséhez jutottunk. A szentpétervári kabinettel
való eredménydus összemüködésünk a hellén-török
háboru kitörésekor, melyröl imént szólottam, a ki-
indulás pontját képezte és nemsokára nyilt, loyális
megbeszélésre vezetett, melyböl mindkét részen meg-
gyözödhettünk, hogy alapjában semmi oly természetü
differenczia nern létezik köztünk, melyet némi jóaka-
rat mellett ki nem lehetne egyenliteni. Mihelyt meg-
állapitható volt, hogy mind a két fél a status quo
fentartására törekszik, hogy Oroszország épen ugy
mint magunk a Balkán szigetén való hóditás minden
gondolatát határozottan elutasitja, s hogy mind a
két oldalon szilárd az elhatározás, hogy az egyes
Balkán államok függetlensége és önrendelkezési joga
belsö sorsukra való minden preponderans befo-
lyásolás kizárásával, tiszteletben tartassék, az
egymás megértésére való tér egyszerre meg volt te-
remtve.

E körülmények közt könnyü volt felismernünk,
hogy érdekeink egyáltalán nem ütköznek össze s
hogy ellenkezöleg, mint a keleti zavarok által leg-
közelebbröl érintett hatalmaknak, nyomatékos okunk
van összetartani és állandó érintkezésben maradni,
hogy a fel-felmerülö mozgalmak minden elfajulását
megakadályozhassuk és a Balkán körüli haszonlesö
elemek eddigi üzelrneinek, melyek mindig saját
elönyükre egymás ellen kijátszani igyekeztek, véget
vessünk.

Ezen elvek szoros szeninieltartása mellett,
mindenkor készek vagyunk Oroszországgal a leg-

A férj le van sujtva; de fölemelkedik:
nem hiszi; ez lehetetlen; az asszony magára
hazudja a becstelenséget, hogy akaratát ke-
resztülvigye.

Ekkor elöáll az asszony: „Nem igaz?
Hát emlékszel-e arra, hogy hosszu elszigetelt-
ségünk után — most tiz esztendeje — hirtelen
engedelmeskedtem neked? Ezt azért tettem,
mert palástolnom kellett elkövetett bünöm már
kétségtelen következményeit. Engedékenységet
hazudtam, hogy gyermekem jövöjét bizto-
sitsam.!"

Most a férj megsemmisül.
De a mi rokonszenvünk is, melyet a

költö a hösnö számára kért és melylyel az elég
ügyes és körmönfont plaidoyer után sokan a
hölgyet meg is ajándékozták.

Azok után, amiket hallottunk, Iréné nem
a föllengös lelkü áldozat többé, melyet a tör-
vény és az intézmények által favorizált férj az
örömtelen életben fogva tart a házasság bilin-
cse által, hanem egy nemtelen gondolkodásu,
gyönge jellemü asszony, ki vagy boszuból, vagy
gyávaságból viseli a tizéves hazugságot lel-
kében, ugy mint férje a szarvakat fején. Iréné
nem az érdekes asszony többé, kinek sorsa az
okosak fejtörésére méltó probléma, hanem az
egyszerü bukott némber, ki beteges vágygyal
kivánta.ama másikat és mindenféle agyafurt
önámitások és merész hazugságok árán meg is
szerezte magának.

Akkor, mikor érezte hibája következmé-
nyeit, nem „engednie", nem engesztelést hazud-
nia kellett volna, hanem nyiltan hibáját meg-
vallania. Ha ezt teszi, visszanyeri szabadságát,
(s lehet azé a "másiké". De ö ezt nem akarta;

inkább csalt, inkább tettetett; tettette azt, amit
utált; megtette a piszokban azt" amit, mig
tiszta volt, megtagadott.

Iréne komisz volt.
Nem érdemelte meg érdeklödésünket;

nem érdemelte meg rokonszenvét még azon
romantikus lelkeknek sem, kik a szenvedély
souverainitását fönnön szeretik hirdetni.

— Ez, eszményi hösnö ? ! Ez egycanaille
intrikus.

És a hösnö eme bukásában — nem nöi
elbukásában, hanem jellemrangbeli áláhhanyatlá-
sában — van a darab sarkalatos és végzetes
hibája, mely mellett egyéb apró-cseprö hibái,
mint az örökös czivakodás monotóniája, a
tanti mindig egyforma békéltetései jelentéktele-
nekké válnak.

És hogy végzödik a darab?
Ugy, hogy most már a férj akar válni,

de a nö azt mondja:
— Válni, soha. Most én hivatkozom a

jogra, a törvényre; bizonyitékaid nincsenek; és
talán nem hiszed, hogy a biró elött be fogom
ismerni bünömet csupán azért, mert — neked
nehéz a bilincs? Nem. Én maradok. Az én
fiamnak kell a vagyon, a társadalmi positió.

És a férj nem tehet semmit.
De ez utolsó perezben Iréne teljesen utá-

látos lesz.
Lehet, hogy az igen jó elöadás enyhitene

a kedvezötlen benyomáson, melyet a darab
tesz. De az elöadás, melyet ma láttunk, nem
volt igen j ó ; benne a darab hibái még riki-
tóbakká lettek. A müvet a a özönség sem fogadta
valami nagy lelkesedéssel. Keszler József.

szorosabb egyetértésben eljárni és ezért a vele
ujabban oly szerencsésen egyengetett viszonyban
bizalommal szemléljük az európai béke ujabb, ha-
talmas biztositékát.

Francziaországgal, melynek érdekei, mint
már tavaly kiemelni szerencsém volt, a mieinkbe
sehol sem ütköznek, továbbra is a legjobb viszonyt
tartjuk fenn, söt e jó viszony az utolsó keleti vál-
ság alatt több izben, a párisi kabinettel való össze-
müködésünkben, gyakorlati kifejezést is nyert, vala-
mint egyáltalán a franczia államférfiaknak a béke
nagy müve érdekében kifejtett szakadatlan munkás-
ságáról csak elismeréssel lehet megemlékezni.

Nem kevésbbó barátságos maradt Angliához
való viszonyunk. Ha egyes kérdések elintézésének
módja iránt ez ország kormányával néha bizonyos
ellenmondásba jutottunk is, a vélemények ez elté-
rése elhangoltságot soha sem idézhetett fel közöt-
tünk. Sajnálhattuk az ellenkezést, amelyet a brit kor-
mány, a hazai közvéleményre való tekintettel, bizo-
nyos intézkedések ellen kifejezésre juttatott, melyek
a mi felfogásunk szerint nem egy bonyodalomnak
elejét vehették volna, de ez káros hatással nem le-
hetett azon kitünö viszonyra, amelyben a brit biro-
dalomhoz állunk és melyet a jövöre is fentartani
óhajtunk.

Ha már most déli szomszédaink felé forditjuk
tekintetünket, elsö sorban Romániáról kell meg-
emlékeznünk, mely korrekt és erélyes külpolitikájá-
val már huzamosabb idö óta nagyon tisztelt
állásra tett szert az európai államok sorában.

A bizalomteljes viszonyokat, melyek ez orszá-
got hozzánk füzik és melyek ö felségeik : legkegyel-
mesebb urunk és Károly király kölcsönös látogatásai-
ban ékesen szóló kifejezést találtak, részünkröl egész
szivvel iparkodtunk fentartani és szilárditani és e
részben helyes felfogással találkozunk Románia ko-
moly, mérvadó politikai köreiben, melyek, bármily
pártirányhoz tartozzanak különben, a köztünk fenn-
álló baráti viszony ápolásában professzionátus buj-
togatók által magukat megzavarni nem engedik.

Rokonszenves érdeklödéssel követjük a Bal-
kánfélsziget többi államainak belsö fejlödését és
konszolidáczióját Mindenkor készek vagyunk ez or-
szágok ebbeli törekvéseit tölünk telhetöleg támogatni
és gyámolitani s mindenkor oly mértékben számit-
hatnak barátságunkra, amily mértékben maguk igye-
keznek a monarkiához való viszonyukat barátsá-
gossá és elözékenynyé alakitani.

Dicséretükre válik, hogy az utolsó válság köz-
ben a hatalmak intéseit és tanácsait megfelelö mó-
don megszivlelték, a mi érdem gyanánt esik a
mérlegbe.

A politikai helyzet az általam vázolt képéböl
immár láthatják, uraim, hogy vállvetett erövel sike-
rült az idönként fölmerült kérdéseket békés mederbe
terelni és ez állapot maradandó voltára némely biz-
tositékot is létesiteni.

Még sokféle teendö marad, még sok nehézsé-
gen kell tulesnünk a közel jövöben, de van okunk
remélni, hogy az eddig oly alkalmasnak bizonyult
eszközök a feladat hátralevö részére nézve sem fog-
ják fölmondani a szolgálatot.

Engedjünk e reménynek, e várakozásnak any-
nyival inkább, minthogy — ha a jelek nem csalnak
— oly fordulóponthoz érkeztünk Európa fejlödésé-
ben, mely tartós figyelmünket egészen uj irányban
teljesen igénybe veheti.

Az anyagi jólét nagy problémái, melyeknek
megoldása évröl-évre követelöbben jelentkezik, már
nem mozognak az utópia ködében. Tényleg léteznek
s nem türik, hogy ignoráljuk.

Az a kiméletlen versengés, melylyel az emberi
munkálkodás minden terén a tengerentuli államok
részéröl, részben már ma találkozunk, részben már
a közel jövöben szembe állunk, gyors és alapos
védelmet igényel, ha nem akarjuk, hogy az európai
nemzetek legföbb létérdekeikben megkárosuljanak s
oly elernyedésnek menjenek elébe, mely a lassanként
való tönkremenéshez-vezetne.

Vállvetve kell küzdeniök a közös veszély ellen
és e küzdelemre készülniök kell minden rendelke-
zésre álló segédforras igénybevételével.

Nagy és nehéz a feladat s ha nem csal az
az idök jele, ez fogja jellemzö bélyegét adni a leg-
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közelebbi korszaknak. A mint a 16-ik ét 17-ik szá-
zad a felekezeti harczoké volt, a mint a 18-ik szá-
zad a szabadelvüség eszméit hozta felszinre s a mint
a jelen századunkat a nemzetiség kérdések körüli
küzdelmek jellemezték, ugy a huszadik évszázad a
kereskedelmi politika, terén való létküzdelem szá-
zadának jelentkezik s egyesülten kell Európa népei-
né l sorakozniok, hogy létérdekeik megvédésében
gyözedelmesen megállhassanak.

Vajha ennek fölismerése általánosan érvényre
jutna, yajha megérnök, hogy a békés fejlödés éveit,
melyeknek most bizakodva nézünk eléje, legjobb
eröink gyüjtésére használhassuk és föleg e czélra
szentelhessük.

Ez óhajjal fejezem be elöadásomat. Azt hi-
szem, megérintettem mind azt, a mi az események
menetét, a delegácziók utóbb együttléte óta meg-
világitja és a jelen helyzet megértésére alkalmas.

Ha mégis ezenkivül némely felvilágositás kivántat-
nék, kész vagyok azt tölem telhetöleg megadni
és kérem az urakat, hogy az illetö kérdéseket ter-
jeszszék elö.

. Gróf Zichy Jenö köszönetet mond a külügy-
minisztemek felette érdekes elöadásért. Örömmel
konstatálja, hogy a nagyhatalmakhoz való viszonyunk
habár némileg át is alakult, lényegében nem válto-
zott, mert midön az orosz állammal való visszonyunk
tisztázódván, közeledésröl beszélhetünk, ugy a hár-
mas szövetség mégis absolute teljesen érintetlenül
fennmarad, Föleg abban lát örvendetes tünetet, hogy
az orosz állammal való közeledés épen egy keleti
bonyodalomból indult ki; Köszönetet mond a minisz-
ternek.beszédeért és politikája iránt teljes elisme-
rését és bizalmát fejezi ki. ..... ...

Berzeviczy Albert a maga részéröl is .kifeje-
zést kiván adni annak a visszhangnak, a mélyet' a"
bizottság kebelében ugy ö Felségének a delegáczió
megnyitó beszédje, mint a külügyminiszternek azt
kiegészitö expozéja keltett. Miután szóló kérdést
intéz a miniszterhez az interparlamentáris konfe-
renczia czéljaival szemben elfoglalt álláspontjára'
nézve, legteljesebb bizalma és meleg elismerése
nyilvánitásával fejezi be szavait.

Gyurkovlcs György teljesen hozzájárul az
elöadó fejtegetéseihez. Kérdést tesz, a mely a
lugujabb szerbiai miniszterválságra vonatkozik. A
külföldi sajtóban sokat beszéltek arról, rnintha az a
válság a mi diplomácziánk kezdeményezésével vagy
helyeslésével történt volna, Ö a maga. részéröl nem
hiszi, hogy ilyen, bizonyára meg nem engedett be-
avatkozás történt volna, de mégis kéri a minisz-
tert, adjon e kérdésre hiteles választ.

Gróf Apponyi Albert nem akar vitába bocsát-
kozni a változott helyzet felett, hanem kötelességé-
nek tartja az egész helyzet jelentékeny megváltozá-
sát a plénumban beszélni meg. Egyébként már most
csatlakozik a bizalom és elismerés ama szavaihoz,
melyeket elöször az elöadó, azután' pedig a többi
szónok fejeztek ki. A mi a miniszter beszédének
utolsó részét illeti : az sokkal nagyobb perspektivát
nyujt, mintsem hogy azt itt kimeritöen tárgyalni le-
hetne. Emlékeztet arra, a mit egykor a képviselö-
házban egyik interpellácziója megokolása alkalmával
mondott, mikor kijelentette, hogy az Oroszországhoz
való közeledést bizonyos körülmények közt nemcsak
nem perhorreskálja, hanem öszintén óhajtja. Miután
az expozéból értesült Oroszországba való viszonyunk
feltételeiröl és arról, hogy Oroszország, valamint
mi is, a territorialis statusquo fentartására törek-
szik, a Balkán államok szasad fejlödését nemcsak
nem gátolja, hanem inkább támogatja s el van
tökélve arra, hogy egyetlenegy európai államnak se
lehessen, a Balkánon praeponderans állása : ezzel'
teljesitettnek látja azon feltételeket, melyek mellett
már interpellácziójának megtétele alkalmával kivá-
natosnak tekintette az Oroszországgal való közelebb
viszonyt.

Goluchowsky Agenor külügyminiszter meg-
köszöni az elismerés és bizalom sok oldalról jövö
nyilvánitását. Azért szólal csak fel, hogy egyes kér-
désekre válaszoljon. Berzeviczy Albert kérdésére
ismétli azt, a mit a mult évben Jókai Mórnak fe-
lelt, hogy ö mindig kész az interparlamentáris kon-
ferenczia támogatására. Gyurkovics , Györgygyei
szemben megjegyzi, hogy ö volna az utolsó, ki félre
ismerné azon nehézségeket, amelyek a törökor-
szági reformok elé gördülnek. Ezért azt hiszi, hogy
kétszeresen szükség van a hatalmak egyetértésére,
mert habár a szultán már némileg hajlandó a re-
formok behozatalára, a jó szándékot a gyakorlati
kiviteltöl nagyon hosszu ut választja el, melyet
csak a hatalmak egyértelmü erélyes közbelépése
utján lehet megröviditeni. Oly kérdés ez, melynek
megoldása nemcsak a humanitás, hanem az európai
béke szempontjából is feltétlenül szükséges. A mi
Gyurkovics György másik kérdését illeti a szerb
miniszterválság dolgában, határozottan kijelenti a

miniszter, hogy az ottani kormányválságra sem di-

rekt, sem indirekt módon a legcsekélyebb mérték-
ben sem folyt be. Hiszen épen ö az, a ki az Orosz-
országgal való megegyezés alkalmával is sulyt he-
lyezett arra, hogy minden egyes hatalom praepon-
derancziája a Balkán államokban ki legyen zárva s
igy nem jöhet önmagával ellenmondásba.

Miután szólásra senki sem jelentkezett: Falk
Miksa elöadó kijelenti, hogy azon bizalmi nyilatko-
zatok után, melyeket a miniszter iránt kifejeztek:
tulajdonképen csak a formalitásnak tesz eleget, mi-
kor inditványozza, hogy a bizottság hozza javaslatba,
hogy az országos bizottság adja teljes hozzájárulását a
monarkiánk által követelt külpolitikába, . fejezze
ki öszinte elismerését e politika vezetöje iránt és
fogadja el az 1897/8-iki költségvetést. (Élénk éljen-
zés és "helyeslés.)

Az a felett való rövid vita után, hogy le-
gyen-e az egyes tételek felett részletes tárgyalás, a
költségvetést részleteiben is minden változtatás nél-
kül elfogadták.

Az albizottság továbbá két póthitel nyujtását
inditványozza a delegácziónak és pekingi, a tokiói
s cettinjei követségi paloták felállitására s beren-
dezésére 300.000 frt és a bombayi fökonzulátus
tisztviselöinek drágasági pótléka fejében 28.000 frt.

Miután még Tisza Kálmán elnök a külügymi-
niszternek ép oly érdekes, mint kimeritö felvilágosi-
tásaiért az albizottság nevében köszönetét fejezte ki,
az ülést berekeszti és egyidejüleg kimondják, hogy
a, legközelebbi ülés, a melyben az albizottsági jelen-
tés kerül hitelesités alá, jövö szombaton, e hó
28-án lesz,

A pénzügyi albizottság Ülése.
- Délután öt órakor a magyar delegáczió pénz-

ügyi allbizottsága is ülésezett. Szerb György elöadó
behatóan ismerteti a közös pénzügyminiszterium
költségvetését, melyet rövid eszmecsere után válto-
zatlanul elfogadtak. A közös pénzügyminiszter által
kezelt alapokra nézve a bizottság a közös péuzügy-
miniszter elöterjesztését tudomásul vette, A határ-
vámokra vonatkozó elöirányzat tárgyalása elött Har-
kányi Frigyes elnök kérdést intézett Lukács
László pénzügyininiszterhez az iránt, hogy mi-
lyen alapon van az osztrák vám bevéte-
lénél emelkedés és a magyar vám bevételek-
nél csökkenés fölvéve. Lukács László pénzügy-
miniszter tüzetesen ismerteti a Vámbevételeket és
kimutatja, hogy Magyarországra nézve a vámbevé-
telek 500,000 frttal kevesebbre és az osztrák vám-
bevételek 3.000,000, frtot meghaladó összeggel ma-
gasabbra vannak elöirányozva mint a megelözö év-
ben. A.magyar bevételek csekélyebb összegben való.
elöirányzását az indokolja,, hogy egyes fontosabb
behozatali czikkeknél, mint különösen az oroszor-
szági' petróleumnál az utóbbi idöben jelentékeny
visszaesés mutatkozik, minek következtében az elö-
irányzat megbizhatósága szempontjából indokoltnak
találta az eddigi összeget 560,000 irttal csökken-
teni. Ezenkivül közrehatott, a magyar vámbevételek
csökkenésére az. ,a .körülmény is, hogy a magyar-
országi szölök, rekonstrukcziója oly mértékben halad
elöre,- hogy e miatt az olaszbor-behozatalnak ál-
landó csökkenésére lehet számitani. Az albizottság
a nyert felvilágositások után a határvámjövedéki
felesleget 53.598,890 frtban állapitotta meg. Az elö-
terjesztett kimutatások szerint; pedig f. év, szeptem-
ber végéig; 41.241,863 frt vámbevétel folyt be. Következett a közös számszék költségvetése,
melyet. az albizottság Szerb György e ladó ismer-
tetése után változatlanul .elfogadott, Az albizottsági
jelentést nyomban.hitelesitették.

KÜLFÖLD.
A krétai csetepaték között mindig készen le-

hetünk apróbb inczidensekre, ránk lövöldözésre,
apróbb nagyobb csinyekre, melyek a diplomácziát
boszantják inkább, mintsem hogy komoly jelentösé-
güek volnának. Most is, midön a Tiger osztrák-
magyar torpedóhajó, amely tegnap Kisszamóból
elszállitotta a török csapatokat, elhaladt a Spada-
fok elött, a fölkelök tüzeltek a hajóra. A lövések
azonban nem érték, el a hajót.

Oroszország a portához. Oroszország ismét
rászánta magát arra a hiu kisérletre, hogy a törö-
kökön a régi, sokszor lejárt és sokszor kért hadi-
sarczot behajtsa. A követelése sürgetésére most ismét
jegyzéket intézett Konstantinápolyija, hivatkozva arra,
hogy ép ugy mint Ausztria-Magyarország, ö is sür-
gösen kell, hogy követelje a rendezést, A jegyzék

hangsulyozza, hogy Oroszország a porta legutóbb
nehéz helyzetében tartózkodott a hadi kárpótlás
hátralékainak követelésétöl. Most azonban, amidön
a porta fegyverkezésekre készül, a másfélmillió font
összegének, vagy legalább egy része fizetésének
itt az ideje.

A Dreyfus-ügy.
Ma már bizonyos, hogy a Dreyfus ügy-

ben uj vizsgálat és uj tárgyalás lesz és
pedig teljes nyilvánossággal Némely aggo-
dalom forog ugyan fenn, hogy vajjon nem fog-e
ez a nyilvánosság külpolitikai kellemetlensége-
ket okozni, azonban ez az ok nem lesz
már oly nyomós, mint a közvélemény mind
erösebb nyomása, a mely a titkos biróság ellen
lázong.

Cassagnac a pör uj és nyilvános tárgya-
lásának a hangos követelöje. „Nem élünk mar
a Bastille korában — irja. Legyen a vádlott
tolvaj, rabló vagy gyilkos, hamisitó, hazaáruló
vagy akár zsidó is, a mi ugy látszk sokak elött
azonos fogalom: lehetetlen, hogy sötét pinezé-
ben és oly bizonyitékok alapján itéljenek el valakit
a miket a védö meg sem nézhet, el sem olvashat,
meg sem czáfolhat. Barbár dolog az ilyen.
Csak a himpellérek félnek a gázlámpáktól. Az-
tán ime itt a vége: nagyobb nyilvánossággal
egy ügyet nem lehet már tárgyalni, mint a hogy
most az egész világ tárgyalja ezt a titkos
ügyet".

Ami pedig a katonai titkokat illeti, arra
azt mondja például a „Soleil": A franczia,
hadügyminisztérium titkos aktái az egész
világon czirkálnak. Viszik küldik ide-oda,
fotografálják, fátyolos dámák osztogatják a
Saeré Coeur mögött, Londonban ismernek pél-
dányokat, kaphatók mindenféle.

A Dreyfus és az Esterházy kezeirá-
sának hasonlatossága a grafologia tudományát
is erösen diskreditálta. Tény, hogy ama három
kézirás, a kérdéses bordereau a Dreyfus irása
és Esterházy kapitányé végzetesen hasonlatos
egymáshoz, anynyira hogy nincs ma az a biró-
ság, a mely el merné dönteni, ki irta a bor-
dereaut a kettö- közül. Most énnek a hasonlatos-
ságnak az alkalmából élénk-harcz és háboruság
folyik a grafoloigia, illetve ama tudomány hivöi
és tagadói közt, a mely kézirásból az ember
természetére, jellemére következtet. Anynyi bi-
zonyos, hogy nagyobb ellentét, mint Dreyfus
és Esterházy közt van, alig képzelhetö. Drey-
fus pedánsan pontos, a legrendezettebb élet-
módu, tudományos képzettségre törekvö ember.
Esterházy pedig a legrendetlenebb végzett
mágnás karakter. Szóval igazi ellentét. És mé-
gis megkülönböztethetlenül hasonló irásuk van.
hát hol marad itt a grafológia tudománya!
Hisz a grafologiai tudomány szerint a két em-
bernek ugy kellene egymáshoz hasonlitania
mint két ikertestvér.

Még hozzá a grafológiának az apostola is
Bertillon és a grafológiának támadóját is Bér-
tillónnak hivják, csakhogy ez utóbbi anthro-
pólogus, a ki dühös, hogy öt összetévesztik a
grafologussal. Ezen persze mulatnak a párisiak.
A grafologia hivei a nagy diskredilálódásuk kö-
zött elörántják: — hogy azért mégis igaz,
hogy mikor egy ujságiró egy gyilkosnak a keze-
irását hozta a hires Lepelletierhez, a grafológus-
hoz, hogy az egy jóbarátjának az irása: Lepel-
letier azt válaszolta: „hogy önnek barátja, az
meglehet, de hogy gyilkos az bizonyos".

Esterházy örnagy pedig ez alatt —
mint a Figaró irja — rettenthetlen nyugalom-
mal viselkedik. Arisztokratikus megvetéssel be-
szél elleneiröl. Legfeljebb egy-egy katonás szi-
dalommal emlegeti a zsidókat, akik a komplot-
töt csináltak, hogy a zsidó Dreyfust megment-
sék, vagy Scheurer-Kestnort, akit a zsidók
megfizettek és Piquard ezredest, akit a zsidók
egészen megvettek.

Az Aurore czimü lap kérdi:
— Igaz-e az, hogy Esterházy örnagyot

kétszer letartóztattak: elöször a roueni pálya-
udvaron és másodszor a Gare St. Lazare vasut
éttermében. Elsöizben a német követség titkára,
Schön társaságában, másodszor pedig a német
katonai attasénak, Schwarzkoppennak társaságá-
ban. A letartóztatott Esterházyt azonban néhány
perez mulva szabadon bocsátották.

Rendkivül jellemzö az, hogy Esterházy
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gróf neve ama napot követö reggel került nyil-
vánosságra, amikor Schwarczkoppen ezredes,
a volt párisi német katona attasé, elhagyta
Parist, hogy Berlinben elfoglalja uj állását.

A Figaro elmondja azt is, hogy Scheurer
Kesztnert mi inditotta az egész ügygyei fog-
lalkozni.

Egy napon Scheurer-Kestner nagyobb
társaságban, egy magasabb tiszttel beszélgetett,
aki résztvett a Dreyfus elleni vizsgálatban. A
tiszt a következö nyilatkozatot tette:

— Ön azt mondotta, hogy Dreyfus ren-
des ember volt és hogy jegyzeteket vezet va-
gyonáról, akár mintha csak számvevö tiszt volna.
Hogy lehet az, hogy Dreyfus házat vett Paris-
ban, a mely házvételröl számadásaiban nem
fordul elö semmi?

Ez vezetett a vizsgálatra. Scheurernek ez
feltünt, utána járt a dolognak, vajjon igaz-e az,
hogy Dreyfus házat vásárolt és ez valótlannak
bizonyult. Scheurer az illetö tisztet értesitette
erröl az eredményröl. A tiszt kissé megdöbbent.
Igy jött rá Scheurer arra a gondolatra, hogy
Dreyfus esetleg ártatlan.

Scheurer-Kestner a Dreyfus-családból nem
ismert senkit. Mielött azonban meggyözödése a
bizonyitékok alapján megszilárdult, tisztán hu-
manizmustól vezéreltetve közvetitö által közölte
ezt Dreyfus nejével. Dreyfus neje megirta ezt
az Ördögszigetre férjének, aki azonban nem
kapta meg a levelet. A levelet ugyanis elfogták
és tudatták Dreyfusnéval, hogy mindazon levelek, a
a melyek alkalmasak arra, hogy az elitéltben
reményeket keltsenek, ugyanebben a sorsban
fognak részesülni.

Scheuerer-Kestner elzászi ember és Elzász-
ban oly nagy izgatottságot keltett az ügy, hogy
Mühlhausen város két lakója egyenesen Hohen-
lohe birodalmi kanczellárhoz fordult azzal a
kéréssel, hogy tanuskodjék a német császár
ebben az ügyben. A kanczellár néhány nap
mulva azt felelte, hogy a német kormány már
értesitette hivatalosan a franczia kor-
mányt, hogy semmiféle összeköttetésben
sem voltak Dreyfyssal. Idöközben azonban a
haditörvényszék elitélte Dreyfust. Németor-
szág ennélfogva nem avatkozhatik többé a do-
logba.

Scheurer—Kestner azonkivül összekerült
egy hirlapiróval, aki egy vasuti szakaszban
véletlenül tanuja volt annak, a midön a Dreyfus
ellen itélkezö haditörvényszék egyik tagja
egy másik tiszt elött a következö nyilatkoza-
tot tette :

Ez a csunya, ügy! Hogy Dreyfus el-
itéltetését végrehajthassuk, kénytelenek
voltunk szabálytalan dolgokat elkövetni.

Scheurer-Kestner késöbb tudta meg, hogy
ez a nyilatkozat azokra az okmányokra vonat-
kozik, a melyeket a hadbiráknak csak a tanács-
kozási teremben mutattak be.

Egy másik véletlenböl kifolyólag Scheu-
rer-Kestner a legteljesebb meggyözödést nyerte
arról, hogy Dreyfus tényleg ártatlan.

Hogy ez miképen történt, arra a Figaro
csak a most meginditott vizsgálat befejezése
után akar válaszolni.

A lap hozzáteszi még, hogy a deportált
Dreyfus nem tudja, hogy ügye mily nagy
izgatottságot keltett.

Ma délutánig a Dreyfus-ügyben ujabb
fordulat nem állott be. Azok a lápok, melyeket
Esterházy örnagy inspiral, arról adnak hirt,
hogy az örnagy teljesen igazolta magát.

•

A Journal de Rouen jelenti, hogy
1894-ben augusztus 5-töl 9-éig nagy had-
gyakorlatok voltak és Esterházyt saját kéré-
sére a 74. ezredhez vezényeltek, itt alkalma
nyilt katonai titkok birtokába, jutni. Az
Esterházy ellen irányitott katonai vizsgálat
igazolni fogja, hogy alapos e az örnagy gyanu-
sittatása különösen azért, mert Esterházy állitja,
hogy nem volt abban a helyzetben, hogy
katonai titkok birtokába juthatott volna,
hogy azokat elárulja.

A vizsgálat sulypontja most Tunisz-
ban van, itt tartózkodik ugyanis a katonai
tudakozó iroda egykori fönöke Piquard ezreds.
a ki a dolgok lényegét ismeri. A sajtó sürgeti,
hogy Piquard ezredest hivják haza Párisba.

TÁVIRATOK.
A fiumei tüntetik.

Fiume, nov. 20. A tegnapelött történt tüntetés
alkalmával bekisért huszonkét tüntetö fölött ma dél-
elött itélt a rendörség. Polessi rendörfönök vezette
a tárgyalást. A vádlottakat, kik mindnyájan büntet-
len multuak, valamennyit elitélték. Jechel Leo 23
éves droguistát, ki a rendörségnek ellenszegült, söt
társait biztatta, hogy támadják meg a rendörséget,
öt napi elzárásra, Scotti Károly 18 éves gépészt
két napi elzárásra itélték. A többi huszat 10—10
forint birságra, nem fizetés esetén egynapi elzárásra
itélték.

Ezek a következök: Hodnig Antal 58 éves
asztalos, Mini Ariosto 22 éves szabó, Derenczin
Germán 17 éves ágens, Valich Antal 35 éves ke-
reskedö, Candotti Lajos 22 éves agens, Benussi
Péter 28 éves agens, Zanier József 32 éves málha-
hordó, Valencich Ferenez 19 éves kereskedelmi al-
kalmazott, Goloika Jakab 20 éves borbély, Blecsics
Henrik 18 éves irnok, Proram Vazul 15 éves fény-
képész, Cussar Lajos 20 éves tanuló, Kozman
Péter 21 éves magántanuló, Kozman Péter ágens,
Suparina János 24 éves köfaragó, Giacich Lajos
23 éves aranymüves, Prodam Attili 21 éves keres-
kedö tisztviselö és Cretich János 25 éves eszter-
gályos.

Polessi rendörfönök az itélet kihirdetése után
rövid beszédet intézett az elitéltekhez, melyben ki-
jelentette, hogy müveit nép között civilizált városban
ilyen tüntetés meg nem engedhetö.

Tegnap esté ismét csoportosult a nép a kor-
zón. Ezeket a rendörcsapatok erélyes, fellépéssel
széjjel verték. Itt is elfogtak nyolcz tüntetöt,
többnyire 14—15 éves utczai gyerekeket, kikre nézve
ugyancsak ma délelött mondott itéletet a rendörség.
A gyerekek 24 órai elzárással bünhödnek. Két
fachint (málhahordó) sulyosabban büntettek,ugyanis
Musich Koznio 39 éves fachint rovott multu embert,
öt napi elzárásra, Mikulics Gusztáv 27 éves fachint
pedig három napi elzárásra itélték.

Fort dr. az osztrák helyzetröl.
Bécs, november 20. Fórt doktor az ifju-

csehek egyik legkiválóbb tagja ma szives volt
az önök tudósitója elött az ausztriai helyzetröl
hosszabban nyilatkozni.

Fort nagyon evidensnek látja azt, hogy
a mai helyzet . tarthatatlan s valamiféle
megoldást keresni és találni kell. Ez a meg-
oldás két irányban történhetik, amely két irány-
nak végsö pontja egyébiránt ismét összeesik
A tulsó elemek izgatása következtében a német
képviselök a legnagyobb tulzásokba lovagolták
bele magokat s ha ideje korán nem épitenek
nekik aranyhidat, ugy kénytelenek lesznek —
nehogy nevetségessé váljanak és a felpapriká-
zott választók dezavuálják öket — az obstruk-
cziót fokozott mértékben tovább folytatni, egé-
szen addig, mig végre az államgépezet megáll
s akkor bekövetkezik az a pillanat, amikor a
parlamenti krizis alkotmány-krizissé fajul.
És ez az egyik ut, amely a mai khaoszból ki-
vezet, de amely nekünk cseheknek kellemetlen
volna, ugy hogy épenséggel nem áll érdékün-
ben, hogy a mi nemzeti programmunkból szál-
litsunk anyagot ennek a hidnak a felépitéséhez.

Van azonban egy másik megoldás is, a
mely közvettlenül a csehkérdés labirinthusain
vezet keresztül s amely abból áll, hogy vagy
a kormány vagy a pártok kezdeményezésére
kisérlet történjék a nyelvrendeletre vonat-
kozó megegyezés dolgában. — Mi azonban
ezekben a béke alkudozásokban csak két fel-
tétel mellett vehetünk részt. Az elsö, ha az
egyenranguság elvét tartózkodás nélkül elismerik,
a második, ha a nyelvrendelet kérdésével pár-
huzamosan a cseh tartomány önkormányzata
dolgában is megnyugtató rendezkedés történik.
Hogy vajjon ebben a két irányban mennyire
volna kölcsönös engedékenység elérhetö, azt
elöre nem lehet meghatározni. Ahhoz azonban
ragaszkodnunk kell, hogy a nyelvrendelet kér-
désében való rendezkedést a mi politikai
programmunknak egyéb részeiben való res-
pektálása nélkül a cseh nép soha sem fogja
ratifikálni. Ebböl iá következik, hogy ez az út
is a deczemberi alkotmány reviziójához kell
hogy vezessen s a megváltás napja elébb nem

érkezik el, mig a németek be nem látják, hogy
milyen oktalan dolog egy nyomorék életképtelen
alkotmány fenntartására két nemzet legjobb
eröit rápazarolni. Ebböl következik, hogy mind-
két megoldási mód a végeredményben a revizió
felé vezet és ebben az értelemben fognak a
dolgok tovább fejlödni.

A pápa egészsége.
Róma, nov. 20. Szemben az itt terjesztett

hirekkel, hogy a pápa egészségi állapota aggodal-
mat keltö, a pápa orvosa, dr. Lappom, kijelenti,
hogy a pápa csütörtökön gyenge meghülés követ-
keztében óvatosságból a szobában maradt, de hogy
már tegnap és ma kihallgatásokat adott és holnap
többeknek megengedi, hogy az általa czelebrált
misén megjelenjenek.

A török-görög béke.
Athén november 20. A görög kormány

reméli, hogy a béke aláirása a jövö csütörtökig
megtörténik. A görög konzulok jövö héten
visszatérnek törökországi állomásukra.

HIREK.
A szezonról.

A szezon nem teremtödött meg a világgal egy
idöben. Ádám apánk például nem a szezon szerint
öltözködött, Éva anyánk nem aszerint rendezte be
az életmódját. Ez a fogalom csak legujabb keletü.
Az emberek nem nézhették el, hogy az esztendöt
csak négy szakaszra ossza be a természet. Hogy
még a természet is beleavatkozzék az emberi életrendbe,
azt nem lehet eltürni. Ez ellen tenni kell valamit,
Igy jött létre a szezón. Az ember, a czivilizált em-
ber a maga kényelme szerint osztotta be az évet
szezónra.

Más a szezon a városban, és más a falun.
A városban van báli szezón, korcsolya-szezón,

szinház-, konczert-, zsur-, fürdö-, lóverseny- és sok
mindenféle.

A falun ennek megfelelöen van sülttök-szezon,
disznótor- szezon, névnap-, tökmag-, pattogatott kuko-
ricza-, krumplikapálás, dinnye-szezon.

A föszezonokon kivül vannak még tetszöleges
alszezonok.

Ilyenkor, késö öszszel, mikor a szél élesen
átszuródik a foszlányps nyári gunyán és mikor a
pipiske uton-utfélen azt mondja a legénynek: uj
szürt végy, ilyenkor kezdödik a városban a szegény
gyermekfelruházási szezon.

A jó bácsik, akik egész esztendöben fáradha-
tatlan buzgósággal toldották meg a nappalt az éj-
szakával a különbözö asztaltársaságoknál, ilyenkor
elöszedik a garasokat a perselyekböl és ime a gara-
sok forintokká lettek, a forintok pedig czipökké,
kabátokká váltak. A meleg gunyák ott vannak fel-
halmozva az iskola asztalán, a felruházandó fázó
gyermekek szép rendben összegyülekeznek a terem-
ben. A jóltevö bácsik magasztos cselekedetük teljes
érzetével lépkednek be. A legkomolyabb ur malasz-
tos szavakban elöadja a nap jelentöségét, hogy ime
akadtak könyörületes emberek, akik irgalmas szi-
vükben szánalmat éreztek a szegény gyerme-
kek iránt.

Nagyon megható, szép beszéd ez.
Azután elölép a legfázóbb iskolás gyermek és

reszketö ajakkal köszönetet rebeg a nagylelkü bá-
csiknak.

Megható jelenet ez is.
Most a meleg téli gunyát szétosztják az apró-

ság közt. Mindegyiknek jut valami. A gyermekek,
szép csendben hazamennek, a jó bácsik meg az
asztaltársasághoz indulnak, hogy beszámoljanak
nemes müködésükkel.

A gyermekfölruházási szezonnal idöbe esik esik
a kabátlopási szezon. Ez el nem maradhat egy esz-
tendöben se. Valaminthogy igaz az a parasztmon-
dás: nem eszi meg a kutya telet, azonképen igaz
az is, hogy az ördög nem viszi el a kabáttolvajt.
Ilyenkor tél kezdetén mindennapi eset, hogy a ká-
véházban, klubban mulató vendégek, mikor cl akar-
nak menni, azon veszik magukat észre, hogy több
az ember, mint a felsö kabát.

Ki volt a tettes, az sohase tudódik meg,. Az
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ég akármilyen boros, valamikor csak kiderül,
de hogy a kabátot ki emelte el, az soha, de soha
ki nem derül.

A nyilvános kabáttolvaj mai nap majdnem
olyan ritka, mint a titkos jóltevö.

A szegény gyermekeknek a téli kabátot nagy
nyilvánosság közt adják át, a szegény apákat a téli
kabáttól nagy titokban fosztják meg. Aki ott ül a
kávéházban és aggódik, hogy majdan kabát nélkül
térhet haza, az tisztességes tulajdonos ; aki pedig
reményli, hogy kabátban távozhatik el, az a kabát-
tolvaj. Csak ezt szeretnénk tudni, hogy a vakmerö
gonosztevö aki lopott bundájában megy nyilvános
helyre, hogyan óvja meg magát a kabáttolvajoktól ?

— Hódolat a királynak. Wlassics Gyula kul-
tuszminiszter még október hónapban elrendelte, hogy
az összes középiskolákban ünnepeljék meg a király-
nak azt a fenséges elhatározását, melylyel a magyar
történet tiz kimagasló alakjának megörökitéséröl ki-
van gondoskodni. Mint értesülünk, a miniszter most
elrendelte, hogy az összes állami, községi és feleke-
zeti népiskolák is hasonló iskolai ünnepélyeket tart-
sanak.

— Milán király czáfol. A szerb exkirályról
azt irta az ujvidéki Zasztava, hogy házasodik. A
Zasztava nyomán ez a hir bejárta az egész európai
sajtót és annyi kombinácziónak a zsilipjét nyitotta
meg, hogy Milán király végre is megszólalt. S egy
mai telegramm más világgá viszi, hogy Milán az ö
házasságáról szóló hirt — „otromba koholmány-"
nak jelenti ki. Látnivaló, hogy az exkirály erélyesen
czáfol s ha exkirály nem volna, a félhivatalos Belg.
Tud. szerkesztö is lehetne.

— Rudolf-fögyimnázium. A király; mint nekünk
jelentik, megengedte, hogy a Csabán épülö fögyirn-
náziumot a megboldogult trónörökös emlékére Rudolf
fögyimnáziumnak nevezhessék.

— A drága zászló. Léva város hölgyei 1848-
ban a lévai nemzeti örsereg részére közadakozásból
zászlót csináltattak. A nemzeti örsereg ezalatt a
zászló alatt küzdött több helyütt, nevezetesen
Csaczán is, hol a zászló lándzsája meggörbült.
1848-ban Farkas Mihály volt Csaczán a polgár-
mester, aki a szabadságharcz lezajlása után a zász-
lót magához vette s inkább három hónapig tartó
katonai egzekucziót is kiállt, de a zászlót nem adta
elö. Neje derekán, a ruha alá rejtve, viselte hosszu
idökig. Mikor Farkas érezte, hogy halála közeledik,
a zászlót fia, a szombathelyi . pénzügyöri föbiztos
utján végrendeletileg Lévának visszaadta. Léván
aztán bizottság alakult, mely — mint levelezönk
irt — e hónap 16-án hozta a drága zászlót haza
Szombathelyröl. A zászló nehéz selyem, dombor
aranyhimzésü, Magyarország czimerével a jobb felén,
koronával efölött, melyben igazi drágakövek fog-
lalvák, a tulsó felén Barsvármegye czimere van. Az
elvesztett és megkerült ereklyének városszerte ör-
vendenek.

— A prigori pópa. Temesvár-ról tclegrafálja
tudósitónk: C&mpianu György, a krassó-szörényi
Prigor község pópája, százezer forintra rugó csalás
és váltóhamisitás elkövetése után megszökött volt s
hire járt, hogy a szökevény szélhámosnak sikerült
Amerikába eljutnia. Ma azonban a temesvári rend-
örség értesitést kapott, hogy Campianut elfogták
Rómában, ahol álnévvel befurakodott a papi kö-
rökbe, mig végre a napokban leálczázták.

— Plébánosok harcza. A löcsei Máriahegyen,
mint levelezönk irja, minden esztendö julius hónap-
jában összegyül mintegy tizenöt-huszezer zarándok,
hogy a búcsun részt vegyen. A búcsu alkalmával
a katholikus hivek után szedett ofertoriumi pénz a
löcsei plébános rendes jövedelme volt. Van azon-
ban a Máriahegyen egy kápolna a görög-katholikus
hivek számára is, melyet néhai Dulovics János
löcsei plébános épittetett s amelynek fentartásáról
azóta is az ö jogutódai gondoskodnak. A tavalyi
búcsu alkalmával történt aztán, hogy Bárdossy
Béla toriszkai görög-katholikus lelkész a kápolnához
jogot akart formálni, még pedig olyanképpen, hogy
a hiveitöl begyült ofertorumi pénzek számára per-
selyt állitott fel. Kompanyik Czeleszlin löcsei római
katholkus plébános azonban tiltakozott s a perselyt
el is koboztalta. Ebböl származott a harcz a két

plébános között. A toriszkai pap a városhoz fordult
elégtételért s azt követeli, hogy a város engedjen át
neki egy területet a Mária-hegyen, nehogy az ö
hivei is a löcsei plébánoshoz legyenek kénytelenek
menni. Ez ellen viszont a löcsei plébános emelt
óvást A város tehát kiadta az ügyet tanulmányozás
és jelentéstétel végett.

— A pénztáros mulasztása. Weber Sándor,
Késmárk város pénztarosa ellen, mint levelezönk
telegrafálja, a könyvvezetés körül tapasztalt rendet-
lenségek miatt meginditották a fegyelmi vizsgálatot.

— Smilézer meghalt. Smilézert ismerte az
egész Budapest, még akkor, amidön a kerepesi-ut-
nál végzödött a város és a szegény futóbolond ha-
mar kimenekülhetett a csufolódó gyermekek elöl a
zöldbe. Azóta nagyobb a város és belül kénytelen
maradni a futó bolond. Smilézer egy kopott vén
gyürü volt a város félkegyelmüinek lánczolatában.
Öse, bármennyire tiltakozzék is ez ös, a nem-
zet bárója volt; Bizay aggatott magára legelöbb
czifra ruhát, mindenféle szinü, de különösen világos-
kék dolmánykákat és nemzetiszinü gombokat. Bizay
után felbukkant egy negyvennyolezas Hunyady-hu-
szár; az már karikás ostorral járt és akkora sar-
kantyut hordott, mint egy kocsikerék. Gutaütött jobb
lábát most már ez a szegény vén ember se huzza
maga után és ma megállt a Smilézer lába is. Ö
különösen a tarka pántlikák és a kotillon-csillagok
embere volt. Népszerüségben vetekedett a belváros-
nak egy másik kellemes alakjával, azzal a váczi-
utczai hordárral, akit Istóczynak neveztek el az
utczagyerekek. (Ez volt a legmérgesebb hordár
Budapesten, mert a legcsunyább, az emberemlékezet
óta a Salzer-kávéház elött állt s csak ujabban szer-
zödtették ki a körutra vonzóerönek.) Smilézernek
fütykös volt a kezében mindig s ennek a segitségé-
vel rendezte az utczai botrányokat abban a régi jó
világban, amikor még a rendör is szivesen látott
egy kis elevenséget az utczán és a Duna-soron alá-
zatosan könyörögtek a kutyák egy rugást az idegen-
töl, akár a Hamburgiak Heine szerint. Az eszelös
öreg ember aztán eltünt egy szép napon; a föváros
urai; betették az Erzsébet-szegényházba és ott halt
meg ma Smilézer, akit tulajdonképen Löwy Samu-
nak hivtak. Nyolczvannégy évet kellett élnie, hogy ez
kisüljön róla.

— A londoni City lángokban. London világ-
hirü kereskedö városrészében, a Cityben, mint már
jelentettük, óriási tüzvész dühöngött. A ma érkezeit
táviratok szörnyü képet adnak arról a pusztulásról,
amelyet a tüz emberben és vagyonban okozott. A
veszedelem délután négy órától éjjeli 10 óráig fék-
telenkedett és 87120 négyzet lábnyi területen tett
mindent tönkre, A tüz keletkezésének okáról külöm-
bözö verziók keringenek. Legvalószinübb ezek közül,
hogy a katasztrófát a Well-Streetcn fekvö Oppen-
heimer-féle papirgyárban történt gázrobbanás okozta.
Egy; óra mulva a Well-Street, Jewin-Street, Hamsel-
Street és Nichol-Street husz nagy áruháza lángok-
ban állott. Noha az egész londoni hivatásos tüz-
oltóság s egy sereg gyári tüzoltócsapat negyven
gözfecskendövel dolgozott a pusztitó elem megféke-
zésén, a tüz csodálatos gyorsasággal tovább terjedt.
Esti hét órakor már nyolczvan ház égett, közte a
Szt.-Giles templom is. Mint valami óriási fáklya,
ugy magaslott ki a templom impozáns tornya a
tüztengerböl, mig végre a harangok leolvadtak, a
falak kiégtek s a hatalmas torony óriási zajjal be-
omlott. A folyvást tartó szikraesö az izzó vasgeren-
dák és faltörmelék lezuhanása lehetetlenné tette a
járást a tüz területén. Már-már attól lehetett tartani,
hogy az egész City a lángok martaléka lesz, amikor
az egyik tüzoltóparancsnoknak az a jó eszméje
támadt, hogy a még nem égö házakat le kell bon-
tani s ezzel gátolni meg a tüz továbbterjedését.
Csakhamar ezer meg ezer kéz állott rendelkezésre
s bár milyen hihetetlenül hangzik is, háromnegyed
óra leforgása alatt a tömeg valamennyi erre a
czélra kijelölt házat lebontotta. És ez az ötlet
mentette rneg a Cityt a teljes elpusztulástól. A leg-
szomorubb a katasztrófában az, hogy valószinüleg
nagyon sok ember pusztult el a lángokban s igen
sokan szenvedtek égési sebeket. A tüz kitörésekor
ugyanis tele volt a City kereskedökkel és vevökkel,
akiknek egy része a rohamosan terjedö tüztengerböl

mar menekülni sem tudott. A rendörséget valósággal
ostromolja a lakosság és az utczákon egy sereg em-
ber szaladgál s kétségbeesetten keresgéli rokonait s
hozzátartozóit. A tüz alatt a csöcselék kedve szerint
garázdálkodott. Eltekintve a tömeges zsebmetszésektöl
a csöcselék valóságos rabló hadjáratokat rendezett
az égö raktárakban. Az általános zürzavarban ked-
vükre rabolhattak. Az anyagi zárt körülbelül negy-
ven millió forintra becsülik. Hogy hány ember-
élet pusztult el azt még nem tudták konstatálni,
mert a romok még egy hét mulva is égni fognak.
A tüzvész következtében nagy hausse állott be kü-
lönösen toll és pehely árukban, minthogy az összes
készletek elpusztultak.

— Az apagyilkos halála. Meghalt Móricz
József; de a szenzácziók kergetözése közben csak-
ugyan emlékszik-e még valaki, hogy Id volt Móricz
József ? Pedig annak idején országra szóló szenzáczió
kapta szárnyra azt a nevet és mélységes borzongás-
sal beszélt mindenki arról a dusgazdag iiatal kato-
náról, aki szolgálati fegyverével agyonlötte az édes-
apját s azonfelül még az ujságokban mentegetni is
próbálta ezt a rettenetes merényletét. Ah, a szenzá-
cziók egymás tetejébe nönek s az ember egy-két
esztendö multán alig tudja ugy felcsigázni a memo-
riáját, hogy a régebbi szenzáczióra is emlékezzék.
Ma is, amikor egy telegramm jelenti, hogy Móricz
József a fegyházban idült gyomorhurutban meghalt:
alig akar a multból tisztábban felbukkani a Móricz
József képe. Ki volt? Mit csinált? És miért ér meg
egy telegrammot az a hir, hogy ö meghalt? Csak
lapozgatunk a multban s ime bontakozik az egész
debreczeni Móricz-család tragédiájának emléke. Egy
gimnáziumot végzett debreczeni gazdalegény, Móricz
József, aki épen akkor a 3. honvéd gyalogezrednél
szolgált, 1888 junius 26-án szolgálati fegyverével,
hosszu áldatlan családi pörpatvarkodások miatt,
végelkeseredésében agyonlötte az apját, az öreg
Móricz Andrást s a debreczeni és némely budapesti
lapokhoz beküldött hosszu levelében ezt a tettét meg
is okolta. Késöbb növére, az uriasan nevelt czivis
leány, a családjukat ért szégyen elöl menekülve 1889
október 18-án este agyonlötte az anyját, azután ön-
magát is, Móricz Józsefet busz évi fegyházra itélték
s azóta a legjobb magaviseletü foglyok közé tartozott.
De elbetegesedett s tegnap idült gyomorhurutban
meghalt. Móricz József, bár vagyonuk nagy részét
felemésztették az adósságok, még mindig elég gaz-
dag lett volna, ha kiszabadul, mert a gondnoka
közel 20000 frtra érö vagyonosság kezeli s csak
mostanában örökölt egy nagynénje után 7—8000
forintot. De a sors másként végzett s a fegyházban
elhagyatva meghalt.

— Sikkasztó ipartestületi titkár. Dr. Hadady
Endre rendörfogalmazónál, a bérkocsi osztály veze-
töjénél nemrégen megjelent két ember s a bérko-
csisok ipartestületének titkárától kiállitott nyugtat-
vány alapján bérkocsitartásra kért hatósági engedélyt.
A tisztviselönek föltünt, hogy mindkét nyugtatvány
egy bérkocsiszámra van kiállitva. Utána járva a
dolognak, kiderült, hogy Pásztory Sándor, a bér-
kocsisok ipartestületi titkára, aki két embernek adott
el egy bérkocsiszámot, — napok óta nincs a fövá-
rosban s a hivatalában sem tudják, hol van. A
rendörfogalmazó figyelmeztetése következtében az
ipartestület is utána nézett Pásztory dolgainak és
rájött, hogy a titkár, akiben föltétlenül megbizott
s aki mindenben önhatalmulag cselekedett, — ren-
detlenül végezte a munkáját s elsikkasztotta a bir-
ságpénzeket. A sikkasztót országszerte köröztetik.

Napirend.
Naptár: Vasárnap, november 21. — Róm. kath.

B. A. b. — Prot. B. A. b. — Görög-orosz (november 9.)
Onezif.. — Zsidó: March. 26.

A miniszterek nem fogadunk.
A Budapesti Ujságirók Egyesületének tár-

sasvacsorája saját helyiségében.
Bucsu az Erzsébetvárosban.
Bucsu a Lipótvárosban.
4 Nemzeti zenede házi hangversenye a

Vigadóban d. c. 11 órakor.
A terézvárosi kaszinó sétahangversenye sa-

ját helyiségében.
4 budapesti kamarazeneegyesület hangver-

senye a Royal Szállóban esti fél 8-kor.
Szabó Béla zenetanár hangversenye a Vi-

gadó kistermében esti fél 8-kor.
Á IV. ker. társaskör felolvasó estéje 6 órakor.
Iparmüvészeti muzeum nyitva 9 órától l-ig

5-töl 8-ig villanyfény mellett.
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Villamos katasztrófa.
Az est sötétségében egy villamos vasuti kocsi

összeütközött egy vasuti teherkocsival. Sötét volt,
az összeütközést nem lehetett megakadályozni. Ennyi
az egész. De erre a rövidke hirre nyolcz áldozat
hozzátartozói patakkal ontják a könnyeiket Mert
nyolcz boldogtalan áldozata van a katasztrófának,
mely egyidöre megint aktuálissá teszi a panaszokat,
a vég nélkül ismétlödö s mégis csak áldatlan pa-
naszokat a villamos ellen.

A mai katasztrófáról a következökben tudó-
situnk:

A soroksári uton összeütközött egy villamos
és egy vasuti teherkocsi; összetörött mind a kettö
s a villamos kocsi kalauza és vezetöje, továbbá hat
utas sulyosan megsérült. A szerencsétlenek közül
három aligha bele nem hal sebeibe s a többi is
nyomorék marad.

A baleset este hetedfél órakor a soroksári-uti
104. sz. alatt levö „Király-malom” elött történt. Egy
rizszsel és buzával terhelt vasuti kocsit vontattak a
malomból az uttestet s a villamos vasuti vonalat
keresztezö iparvágányon le a ferenczvárosi teher-
pályaudvarba. A nehéz kocsit két ló huzta 8—9
méter hossz kötélen.

Az 51. számu villamos vastui kocsi épen ekkor
robogott a külsö állomásáról befelé. Jó háromszáz
lépésnyire lehetett még, amikor a lovak a sineken
átléptek. A terhes vasuti kocsi lassan haladt, nehogy
a két sinpár keresztezésénél a vágányból kizökken-
jen. A kocsis, aki a lovakat hajtotta, mitöl sem tar-
tott, mert a vaggon elején nagy vörös lámpa égett,
messziröl figyelmeztetve a közeledö kocsikat a las-
subb hajtásra. A villamos azonban csak robo-
gott elöre s ugy kell lenni, hogy az ereszkedö
ködben a kocsis nem vette észre a teherkocsi jelzö
lámpáját, mert különben még megfékezhette volna
a villamost.

A teherkocsi és a villamos a sin keresztezés-
nél találkoztak. A villamos teljes erövel neki vágó-
dott a vaggon sarkának. A villamos kocsin volt uta-
sok közül csupán ez menekült -még sérülés nélkül.
Nagy recsegés-ropogás, azután pedig jajgatás és
hörgés. A villamos kocsi elsö fele daraboltra törött
s az elsö kerékpár kiugrott a kocsi alól. A vaggon
oldala is kilyukadt s az abban felhalmozott zsákok-
ból csak ugy ömlött a rizs s a buza a villamos
kocsiba.

A malomból s a környékröl egyszerre nagy
néptömeg verödött össze. Megkezdték a sérülteknek
a romokból való kiszedését. A malom udvarára vit-
ték valamennyit s ott ápolták ahogy tudták, mig a
mentök megérkeztek. Nyolczan jöttek, két teljesen
fölszerelt kocsival, dr. Kresz Géza föorvos vezetése
alatt s hozzá láttak a sérültek kötözéséhez. Sós
Andor kocsivezetö agyrázkódást szenvedett s
kezét lábát felhasogatták a vasszilánkok.

Krizsán Gyula ponyva-kereskedönek a bal
karja törött össze s a jobb szemét kivágta az ablak.
Krausz Arthur hivatalnoknak keze-lába összezuzó-
dott s fején tenyérnyi nagy seb tátong. Hercz Izi-
dor asztalos mester belsö sérüléseket szenvedett.
Mind a négyet kórházba vitték s állapotuk
olyan sulyos, hogy a legrosszabbtól lehet tartani.

Kiss Aladár vasesztergályos a jobb kezééi,
Balák István géplakatos a vállain, Pollák Lajos
lapkihordó a homlokán és Korreli Gusztáv kalauz
a jobb czombján sérült meg.

Ezeket a mentök bekötözve lakásukra vitték.
A szerencsétlenség szinhelyén a rendörségen

kivül megjelent a királyi törvényszék soros vizsgáló-
birája és az egyik orvosa is s egész éjjel tartott a
vizsgálat: ki volt oka a katasztrófának ?

Kasits Péter ügye.
Tegnap már jelentettük, hogy báró Bánffy

Dezsö miniszterelnök a saját hatáskörében akként
határozott, hogy Kasits Péter honvédelmi minisz-
teri tanácsos hivatalát és nyugdijra való Jogát
elveszti.

Ezt a határozatot megelözte a Kasits Pé-
ter ügyének elbirálására delegált bizottság kollek-
tiv lemondása, minthogy a bizottság Kasits visel-

kedése következtében nem volt abban a helyzetben,
hogy zavartalanul és nyugodtan müködhessék.

A miniszterelnök határozatát föképen a szol-
gálati szabályzat 104. pontjára alapitotta, mely sze-
rint a fegyelmi bizottság határozata ratifikálás vé-
gett ugyis a miniszterelnök elé kerül.

Kasits Pétert erröl a rendelkezésröl ma érte-
sitette báró Fehérváry Géza honvédelmi miniszter
7779. elnöki szám alatt kelt leiratával, amely közli
az itéletet s azt négy sünien irott iven meg is okolja.

A miniszteri leirat kiemeli, hogy Kasits meg-
sértette a honvédelmi minisztert, az államtitkárt és
a honvédelmi minisztérium tisztviselöit a hozzájuk
intézett bucsuzó levelében s ujságczikkekben. Sulyo-
sitó körülménynek vették azt, hogy a szolgálati prag-
matika kiegészitö részét képezö honvédelmi minisz-
teri rendelet daczára Kasits a miniszterium ügyeit
ujságokban és röpiratokban nyilvánosan pertraktálta
s miközben hivatali fönökeit a legközönségesebb
vétségek elkövetésével vádolta — hogy szavahihetö-
ségét lehetöleg kedvezö világitásba helyezze — foly-
vást magas hivatali állására hivatkozott. Daczára
annak, hogy több izben felszólitották bizonyitsa be
vádjait, a felelettel mindig adós maradt. Ez az el-
járás' csak arra alkalmas, hogy a hivatalnoki kar
oly annyira szükséges fegyelmét teljesen szétbontsák.

Megerösiti a miniszterelnököt e határozat meg-
hozatalánál az a magatartás, melyet mint székes-
fövárosi bizottsági tag, a német császár fogadtatási
költségeinek tárgyalásánál tanusitott. Egy államhi-
vatalnok ily tapintatlan, oktalan és sértö kifaka-
dásait lehetetlen volt az itélet meghozatalánál
mellözni ! Hozzájárult továbbá az a följelentés,
melyet Kasits „becsületbirósági följelentés” czimen
Fejérváry báró ellen a hadügyminiszterhez benyuj-
tott és a bel- ös külföldi sajtónak megküldött.

Hogy miért intézte el a miniszterelnök ezt az
ügyet a saját hatáskörében, azt azzal okolja meg a
leirat, hogy Kasits magaviseletével, szenvedélyes ki-
fakadásaival, példátlanul kihivó magatartásával s
hosszu beszédeivel azt a meggyözödést keltette a
fegyelmi bizottságban, hogy mesterségesen meg
akarja akadályozni a bizottság müködését, s hogy
az eljárás nagy botrányok nélkül tovább nem foly-
tatható. A miniszterelnök meg nem czáfolt és nyil-
vánvaló bizonyitékok alapján hozta meg hatá-
rozatát.

Ennek követkézlében, végzi leiratát a minisz-
ter, Önt az áilamszölgálat kötelékéböl minden igény
nélkül ezennel elbocsátoni és évi 3000 forintnyi
fizetését folyó hó végével, nemkülönben évi 800 fo-
rintnyi lakbérét 1898. évi január végével egyidejü-
leg beszüntetem.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Az iparmüvészeti muzeum megnyitása. Wlas-

sics Gyula. közoktatásügyi miniszter ma „délelött
adta át az iparmüvészeti muzeumot rendeltetésének
és megnyitotta egyuttal az iparmüvészeti társulat
kiállitását. A megnyitásra a miniszteren és nején
kivül eljöttek Zsilinszky Mihály és Vörös László
államtitkárok, Csáky Albin gróf,. Herczegh Mihály
egyetemi rektor, Szmrecsányi Pál szepesi püspök,
Rudnay Béla fökapitány, Schnierer Gyula minisz-
teri tanácsos, Szmrecsányi Miklós osztálytanácsos,
Beöthy Zsolt és Wartha Vincze egyetemi tanárok,
Matlekovits Sándor, Bessenyei Ferencz országgy.
képviselö, továbbá számos müvész és épitész. Ra-
disics Jenö muzeumi igazgatónak és Ráth György-
nek, az iparmüvészeti társulat elnökének, beszédei
titán Wlassics miniszter megnyitotta a muzeumot
és a kiállitást. Hangsulyozta, hogy ne csak ünnepe-
ken és ünnepi hangulatban szónokoljunk az ipar-
müvészetröl, hanem legyen az iparmüvészet a ma-
gyar társadalom és a magyar iparosok mindennapi
életének mindennapi szükséglete. A miniszter azután
megnézte a gyüjteményeket másfél óráig idözve a
muzeumban. A közönség megtekintheti majd napon-
ként — hétfö és szombat kivételével — 9-töl l-ig;
holnap, vasárnap, azonban délutáni öt órától kezdve
is villamos világitás melleit.

nem is egy pidáce de resistance-a volt, mert majd-
nem valamennyi száma annak mondható. Garnier
Mary, a párisi Opera Comique müvésznöje a „Lakmó”-
ból énekelt egy áriát; annak idején ö kreálta Deli-
bes operájának a czimszerepét. Majd Leeocq ismert
madárdalát adta elö és pompás koloraturáját viharos
tetszés jutalmazta. Serrato Arrigo, aki ezen a héten
önálló hangversenyt is ad, hegedüjátékával aratott
zajos sikert. Tüzzel és nagyon szép tonussal játszik.
A harmadik közremüködö, "Dohnányi Ernö, az erös

tehetségü fiatal zongorázó volt, a ki a Don Juan-
ábrándot és ráadásul D'Albert Gavotte-ját adta elö.
A közönség elhalmozta tapsaival.

* Hangversenyek. A jövö héten, valamint de-
czember elején a zenekedvelö közönségnek majdnem
esténkint lesz része egy-egy hangversenyben. Elsö
helyen áll a Menter Zsófiáé. A nagy zongoramü-
vésznö a jövö hét végén érkezik fövárosunkba; kon-
czertjére a jegyek legnagyobb része már el is kelt.
Serato Arago, a gyors hirre vergödött olasz hege-
düs e hó 26-ikán, játszik a Royalban és hangversenyé-
ben közremüködik Arányi Lange Emma daléne-
kesnö. Hilgermann Laura, az operaház tagja, az
idén is rendez dalestélyt és pedig deczember 31-ikén
a Vigadóban. Egyebek közt Leoncavallo uj operájá-
ból, a Bohémekböl énekel egy áriát Ezen a hang-
versenyen még Kortsák Ida zongorázni fog. Egy
másik fiatal zongoramüvésznö, Patai Berta, ki már
sikerrel konczertezett, e hónap 25-ikén szerepel ujra
egy önálló hangversenynyel a Vigadóban. Zongora-
számai közt Kolnibaloczky Józsua, Popper Dávid
ügyes tanitványa, gordonkázik. Popper mesternek
egy unokahuga, Brandeis Kamilla holnap, vasár,
nap, mutatkozik be közönségünknek a Hubay-Pop-
per vonosnégyes konczertestélyén. Még e hónapban
— 29-ikén — játszik a redutban Altmann Leo,
fiatal hegedüs is, közremüködésre megnyervén Sz i -
lágyi Arabella operaénekesnöt.

* A libatolvaj. Ilyen czimü szobrot készitett
Jankovics Gyula, a király megvette a mintáját és
most karrarai márványba faragják. Az uj királyi vár-
palota lépcsöházában fogják elhelyezni.

Leoncavallo.
Mikor ma este operaházi páholyában meg-

látogattam Ruggiero Leoncavallot, a Bajazzok
mesterét — aki délelött tizenegy óra óta vendége
fövárosunknak — a nézötéren és a szinpadon
koromsötétség volt. A bolygó tüzektöl rém üldöztek
Jancsi és Juliska a fekete erdöben. Csak Leonca-
vallo egészségtöl duzzadó arcza és koromfekete
szeme ragyogott a sötétben.

Azóta, hogy utoljára Budapesten járt, talán
még hizott is. De elegendö az is, hogy a maestro
egy zongorapróbáról jöjjön, és szeme jobban ki-
gyullad, arcza hevültebb. Mert ma tartotta az elsö
zongorapróbát uj dalmüvéböl, a Bohéniek-böl.
Annak idején mindenki, aki hozzáfért, bámulta
Marcagnit, amint végig próbálta, maga játszván a
zongorán, a „Parasztbecsület”-et, de Leoncavallo
talán még odaadóbb, szenvedélyesebb, lázasabb, ha
dolgozik, Ujjai alatt néha viharzik a zongora, és
egy-egy drámai jelenetnél, ha márkirozza egy hösé-
nek fölkiáltását, ez megrenditöbb a hires „Wolter-
Schrei”nál.

Tüzzel beszél arról a nehéz feladatról, amelye
annak a zeneszerzönek meg kell oldania, alá a Bo-
hémek megkomponálásához fog. Henry Murger az
ö regényében emlékmüvet állitott a bohémeknek,
minden idök kaczagó és szomoru czigányainak, Fi-
nomabban plasztikusabban nem irhatta volna meg
más jellemrajzukat. Mikor tollára vette a mansár-
deok lakóit, az analizáló regény még nem jutott
mai uralmára, de vajjon csinált-e valaki jobb
analizist mint ö. Nagy hatásának titka azonban szive
melegségében rejlett, abban a könycseppben, amely
ott égett szemében, mikor megirta e szegény fiuk
történetét; e könycseppen keresztül pillantott az ö
lelkükbe és látta ott meg mindazt, ami háborog
és fáj.

Leoncavallo érezte, ugymond, feladatának ne-
hézségeit. Az elsö két felvonásban vidám, gond-
talan hangulatot kellett a szinpadra vinnie, majdnem
egy farce-ot, aztán szomorunak kellett lennie, na-
gyon szomorunak,

A délutáni zongorapróbán kifejezte elismerését
a közremüködöknek, amiért megértették intenczióit.
Gratulált Ábrávyinénak, aki az elsö felvonásban
egy kupiét, a másodikban egy keringöt énekel, és
igen tetszett néki Pevny Irén, Takáts, Larizza,
Beck és Váradi éneke is. A szereplök azt hitték,
hogy a maestro jóval kimerültebb lesz, de 6 egy
huzamban három felvonást is végigpróbáltatott és
csak hét órakor kelt föl a zongora mellöl. A höl-
gyeket és urakat végül elhalmozta a franczia szó-
tár minden bókjával,

Francziául beszélgettünk, mert Leoncavallo
kitünöen birja ezt a nyelvet, néhány évig Párisban
élvén, ahol is — még nincs tiz esztendeje sem —
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magánkörben elöadták elsö operáját, a Songe d'une noit d'été-t. De csak öt esztendö óta járja be a
hire Europát, azóta, hogy megirta a Bajazzok-at,
amely müvéért a budapesti közönség is lelkesen
ünnepelte.

— Je ressentis une joie trés vive, que je voie
la charmante Budapest.

Ezt mondotta ma. Rajongással beszél a ma-
gyar közönségröl és boldog, hogy a magyar kritika
is oly rokonszenvvel fogadta. Páholyában bemutatott
hü utitársának, Sonzogno unokaöcscsének, mig maga
a zseniális milánói kiadó a jövö hét folyamán érke-
zik Budapestre. Holnap a maestro megnézi az ope-
rában a Zsidó nö-t, kedden mint magyar dalmüvet,
az Alár-t, mához egy hétre meg a szezon egyik
eseményét; a saját Bohémjeit. m. g.

FÖVÁROS.
<A föváros költségelöirányzata.) A pénzügyi és

gazdasági bizottság ma délután folytatta a székes
föváros költség elöirányzatának tárgyalását. Elnök
Halmos János polgármester elöadó Sacher István
tanácsjegyzö volt. A költségvetés részletes tárgya-
lására került a sor. A rendes kiadások rovatánál
a. közigazgatási személyzet fizetése és lakbérátalánya
cziménél az 1898. évre elö van irányozva 1.842,793
forint. 18,762 frttal több, mint az idén volt.

Steiger Gyula, Heltai Ferenc, Weisz Berthold,
Virava József, Medrey Zsigmond és Rácz Károly
dr. szólottak a tételhez többek között Weisz Ber-
ihold megjegyezte, hogyha a hivatalnokok szorgal-
masak, a felhalmozott munkát, a hivatalos órák
alatt könnyen feldolgozhatják. Halmos János pol-
gármester kijelentette, hogy e tekintetben a legna-
gyobb szigorral és ellenörzéssel fog eljárni.

Az irodai szükségletek cziménél elöirány-
zott összeget, Heltai Ferencz dr. hozzászólása után
elfogadták.

A hivatalos helyiségek szükséglete czimén
271.390 frt volt elöirányozva, ebböl Weisz Berthold
felszólalása után 5000 frtot törölni javasolnak.
A bérkocsi kiadásoknál Virava József inditvá-
nyára, az elöirányzott 40.000 forintból 10.000 fo-
rintot törölni javasolnak.

Az élelmezési dijak és utazási költségek
cziménél 16,600 frtot, a háromszögelési lejtmérés és
utczai névtáblák tételénél 36,000 forint elöirányzott
összeget elfogadták. Szintugy elfogadták a nyilvános
parkok és faültetvények, a vizvezetéki kiadásokra
elöirányzott összegeket.

A töketörlesztés és kamatok tételénél
Heltai Ferencz azt javasolja, hogy az alapok és
alapitványok pénzéböl fölvett kölcsönöket azonnal
fizessék vissza, az 50 milliós kölcsön terhére, ha
pedig ez nem lehetséges, a kamatokat szállitsák le
5 százalékról 4 százalékra. Kivánja, hogy tétessék
jelentés a föváros egyesitése óta fölvett kölcsönpén-
zek miként történt felhasználásáról; hogy igy az
adófizetö közönség meg legyen nyugtatva a felöl,
(a miröl a fölszólaló meg van gyözödve,) hogy a
kölcsönpénzeket kifogástalanul használták föl. Ezt
az inditványt elfogadták s a visszafizetés iránt sür-
gös javaslat teendö.

A tárgyalások folytatása hétfön délután lesz.
(Szük a vágóhid.) A föváros közvágóhidja

évröl-évre szükebb s olyan napokon, amikor az átla-
gos számhoz képest tömegesebb a vágatás, alig
férnek cl benne. A bajon most ugy segitenek, hogy
hatalmas uj vágócsarnokot épitenek, amelyben egy-
szerre száznarmincz marhát vághatnak le. A tágas
csarnok nagyrészben már elkészült s a jövö év elején
már meg is nyitják. Esztendönkint 90—94 ezer mar-
hát és 140—142 ezer borjut vágnak a közvágóhidon,
a helyiségek bövitése, szaporitása már elkerülhetetlen
volt.

TÖRVÉNYKEZÉS.
— Furcsa pör. 1894-ben a Berliner Tagblatt-

ban a következö hirdetés jelent meg:
„Egy német gavallér, a ki a fönemességhez

tartozik, 40 éves igen distingvált, rokonszenves kül-
sövel, mocsoklalan multtal, csekély vagyonnal, de
teljesen adósság nélkül, el akar venni feleségül
egy gazdag uri hölgyet, a ki vallási dolgokban
mentes az elöitéletektöl. Az illetönek a vallása
mellékes. Minden közvetités, még a szülök és
"gyámok részéröl is ki van zárva. Névtelen leve-
lekre nincs válasz. Az illetö u r a politikai élet-
ben elökelö szerepet játszik s minden tekintetben
képes arra, hogy boldog családi életet alapitson.
Ajánlkozások K. 1687. chiffre alatt e lapok kiadó-
hivatalához Berlin S. W. Legszigorubb titok-
tartás becsület dolga.”

Ez a hirdetés csak a Berliner Tagblattban

jelent meg s ugy látszik, meg volt a foganatja,
mert ime 1897-ben már az összes nagyobb német
lapok törvényszéki rovatában a következö hir
jelent meg :

= Furcsa pör. Pokornyi ur az ismert házas-
ságközvetitö bepörölte gróf Hoensbroech Pál ex-
jezsuitát, a kinek házasságát közvetitette s aki a
közvetitésért kikötött dijat nem akarja megfizetni.
Az érdekes mozzanatokban elöreláthatólag gazdag
pört deczember 21-én fogja tárgyalni a berlini
országos törvényszék.

Ellenben a titoktartás becsület dolga.
— Báró Atzél Béla fogságban. Báró Atzél

Béla ma reggel jelentkezett Gegnss Gusztáv királyi
ügyésznél s nyomban megkezdte a párbajvétség
miatt rárótt hét heti államfogháznak a leülését
a pestvidéki törvényszék fogházának e czélra be-
rendezett helyiségében.

— Egy bankár bünügye. Csalárd bukás és
sikkasztás büntette miatt helyezte vád alá a buda-
pesti törvényszék Wahlkampf Ede bankárt, aki
évekkel ezelött Frankfurtban is a büntetendö cselek-
mények egész halmazát követte el, s onnan szökött
Budapestre. A végtárgyalást a jövö hónap 15-én
tartják meg.

Enyhitö körülmény ? A szegedi törvényszék
ifj. Horváth István szentesi füszerkereskedöt vét-
kes bukás miatt nyolcz napi fogházra itélte. Az
enyhe itélet megokolásában felsorolja az enyhitö
körülményeket, s ezek között kiemeli azt is, hogy
ifj. Horváth István üzlete fennállásának ideje alatt
kétszer is volt.— hadgyakorlaton.

NYILT TÉR.
DR. KELEN ISTVÁN

s v é d g y ó g y g i m n a s z t i k a i
massage és testegyenészeti intézete, jelenleg Budapest, V., váczi-
körut 16., I. em. (Andrássy-uttal szemközt van. (112)

„A Svédgyógygimnasztikám"
Irta: Dr. Kelen István. Ara egy korona. Kapható minden könyv-

kereskedönél.

Dr. Pap Dávidügyvédi irodája
november 15 e óta

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

Tartalékos tiszteket, tiszthelyetteseket és hatiaprótiokat,
legelegánsabban felszerelnek:

Weiner és Grünbaum,
cs. és kir. és portug, kir. udvari szabók (115)

Ö csász. és kir. fensége József Ágost föherczeg kamarai szállitói.

Budapest, váczi-utcza 27. sz.

kik feltünö, olcsó és szép
ruhaszövet, bársony és selymeket
óhajtanak (már karácsonyi ajándékoknak is)
vásárolni, kérjék levelezölapon az ország legnagyobb,
divatáruházának legujabb mintagyüjteményét, (a
mely meglepö occasio-ozikkeket tartalmaz s melyet
124 ingyen és bérmentve küld meg.

W einer Mátyás Bpest, Andrássy-ut 3,sz.
Van szerencsém a t. cz. közönségnek szives tudomására

adni, hogy az általánosan ismert kiváló minöségü „Sphlnx”
egyp tomi szivarkáimnak magyarországi vezérképviseletét:

FRANKL és UNGÁR urakra,
Budapest, Andrassy-ut 7. szám a.

ruháztam. Kiváló tisztelettel

(106) THÉ0D0RES DAN0U, Cairo (Egyptom,)

THE MUTUAL
NEWYORKI ÉLETBIZTOSITÓ-TÁRSASÁG.

Alapittatott 1843-ban. ,
Tisztán kölcsönös. Részvényesei nincsenek.

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

Összes vagyon 1216 millió frank
Évi bevétel 1896-ban 257 ,
Érvényben .levö biztositások . . . . 4761 „ „
Teljesen tehermentes felesleg , 154 „ „
fennállása óta biztositottainak csupán nyeremények
tejében több mint •

482 1/2 millió frankot
fizetett ki. Bövebb felvilágositásokkal és dijtáblázatokkal
szolgál a

Magyarországi vezérigazgatóság,
m Budapest, W., Karoly-köfrut 28.

Üzletem felszerelései a
állványok, portaié stb. e l a d ó k s a helység kiadó. Férfi-ruha fizet-

nek kiválóan alkalmas. (113)

Preisach Zsigmond
Üllöi-ut 55.

KÖZGAZDASÁG.
A tözsde hete.

Budapest, november 20.
Soha még világosabban, meggyözöbben

nem bizonyult be az országos politika befolyása
a tözsdeüzletre, mint ez ösz folyamában. Hiszen
érzékeny volt a tözsde mindig a politikai ese-
mények irányában; egy-egy kósza hir, egy-egy
váratlan esemény mindig lázasan fölizgatta a
a tözsde embereit; minden változás, mely a
közügyek terén támadt, hévre lobbantotta vagy
lelohasztotta azoknak kedvét, kik az értékek
nagy vásárán keresik és lelik meg boldogulásu-
kat vagy veszedelmüket. Nem bukott még meg
a legléhább szerb kormány sem, hogy a tözsde
ne tisztelte volna meg annak jelentéktelen em-
bereit két frtnyi árcsökkenéssel. De az ily hirtelen
támadt tények hatása mindig csak egy óra hosszáig
tartott. Rövid hatvan perez alatt még Bismarck-
Francziaországra mért agyardöfései is „le voltak
játszva" ; és utánuk a rend visszatért, az
alapirányzat helyreállt és a tözsér ismét a világ
hitel- és pénzforgalmának nagy tényezöivel
számolt. De a mióta a bécsi közügyekben a
józan ész a fejetetejére állt és eszeveszetten
lóbálja lábait a levegöben, az osztrák és ma-
gyar tözsdék betegen tengödnek, nyomorognak ;
a lélek is csak hálni jár beléjük. Csak éjszaka
élnék, amikor az elkedvetlenült üzér nyugtalan
ágyán álmodja meg a reményt, hogy holnap
talán jobb lesz az élet.

De az álom csak álom. A remény nem
igen valósul. A németek és csehek jobb ügyhöz
méltó szivóssággal szidalmazzák egymást; ma
ugy mint tegnap, holnap ugy mint ma; és a
spekuláezió összefont karokkal, egykedvüen
nézi a disztelen harezot,, melynek zsivajában
egyre alább sülyed minden .gazdasági érdek.

Sulyosbitja a csapást még az a körülmény
is, hogy a politikai bomlás oly esztendöben
tört ki, mely keserves megpróbáltatással, Inség-
gel fenyegeti az országok népeit. A töke-
képzésre, az éven át megtakaritott milliókra,
melyek aztán elhelyezést keresnek, az ilyen
évben' számitani nem lehet. Örülni fognak az
osztrákok is, a magyarok is, ha megérik az
uj termést anélkül, hogy az idei hiányok
mélyreható nyomokat hagytak volna maguk
után. Az általános közgazdasági viszonyok tehát
a tözsdéknek segitségükre jönni nem fognak;
a közönség az idén pénzt ipari és kereskedelmi
czélokra fölajánlani nem tud; az ö köréböl
tehát a föltámadás trombitája az elhalt
reményeknek megszólalni nem fog.

Altalános ennélfogva a nézet, hogy addig
mig az uj termés jónak nem mutatkozik és
"egyenesen böséggel nem kecsegteti a gazdát és
addig mig Ausztriában a küzdö politikai pártok
között a tartós béke helyre nem áll, javulás a
tözsdén nem várható.

Hiszen azoknak, leiknek a gazdasági viszo-
nyok rendje erkölcsi okokból szivén fekszik,
vagy kiket anyagi szempontokból közelebbröl
érint, fájhat és fáj is, midön látják, hogy
világszerte virágzik minden, ami a közjólétet
fejleszti és föntartja; hogy a föld kerekségén
mindenütt, hol • az anyagi prosperálás kifeje-
zésre jut, pezsgö élet uralkodik és csak nálunk
általános és megtörhetetlen a pangás, esak
nálunk átalános, csak nálunk tartós a hanyat-
lás : de azért a jobb jövöre remény még sem
fakadhat leikükben önámitás nélkül. Tudják,
hogy csak vagy a nagy üzletek kezdeménye-
zése, vagy pedig a valuta rendezésnek végle-
ges befejezése hozhatná meg a régóta várva
várt lendületet. D.e ezekre a jelen viszo-
nyok között'kilátás nem nyilik. Ki biznék az
uj üzlet sikerében? Ki merné az érezpénz-
fizetést megkezdeni, midön kereskedelmi m r-
legünk elött a passziv zárlat réme emelkedik.
És ép ezért a beavatottak csak mosolyognak,
mikor az oly hirtelen lendület, minöt e hét
végén a kiválóan békés • trónbeszéd okozott,
fölkorbácsolja a könnyen hivöknek kedélyét
Mosolyognak kétkedöén, mert tudják, hogy a
lobogó lángot csak a szalmatüz veti, melyet
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egy-egy barátságosabb látszata mozzanat gyujt
meg rövid idöre. És a holnap már nekik ad
igazul. Jó volt a pénteki nap ? A szombat már
olyan, mint az elözö hetek minden napja volt:
a jelentések a stereotyp „üzlettelenséget* hir-
detik világgá. Egy-egy értékpapir ára 2-—3 fo-
rinttal magasabbra hág; de e csekély javulás
csak arra jó, hogy a reá következö lanyhaság-
ban az illetö értéknek legyen mit vesztenie
anélkül, hogy árfolyama tetemesebb sérülést
szenvedjen.

Ilyen a tözsde hü képe. Nem valami
vigasztaló; az bizonyos. De azért egészen még
sem esünk kétségbe rajta. Vigaszunk az, hogy
a változatosság törvénye általános a földi
dóiokban. Változnia kell mindennek, még — a
rösznak is.

Közgazdasági táviratok.
Bécs, nov. 20. (Eredeti távirat.) A tárgyalá-

sok, amelyek a Brassói bánya- és köhómüegylet
magyarországi telepeinek megvétele végett az egylet
igazgatósága és a düsseldorfi társulat között foly-
tak, befejezést nyertek. Budapesten uj társaságot
szándékoznak alakitani 4V2—6 millió forint részvény-
tökével.

Berlin, nov. 20. (Eredeti távirat.) A görög
kölcsön átvételére egy franczia, német és angol
bankokból álló konzorczium van alakulóban, A né-
mel intézetek közül a Deutsche Bank vesz részt a
konzorcziumban. A kölcsönt akkor kötik meg, ami-
dön a nemzetközi bizottság megalakul.

Berlin, nov. 20. A kerületi választmány mái
ülésében megsemmisitette a gabonakereskedöknek a
Feenpálastban szokásos Összejöveteleit megtiltó rendör-
ségi rendeletet. ' •']

Paris, nov. 20. A kamara folytatta a mezö-
gazdasági válság ügyében tett intérpeliáczió tárgya-
lisát. Meline miniszterelnök azt fejtegette, hogy a
válság oka az összes mezögazdasági terményeknek
20 év óta észlelhetö fokozatos árcsökkenésébén és
az arany és ezüst értékarányában rejlik. A kormány
az utóbbi kérdést, amely nemzetközi jelentöségü,
képtelen megoldani. A gazdák nem Csupán a küi-
föleli versenyt sinylik, hanem még inkább a létezö
közvetitök nagy számát, amely kivájtkepen az élelnli
szerkereskedésben, tulságos arányban szaporodik.
Ezen á bajon csak ugy lehet .segiteni, hogyha a

törvényjavaslatot nyujt be a mezögazdasági hitel
szervezéséröl és segély- és nyugdijpénztárakat fog
alapitani. A kamara azután 420 szavazattal 43 elle-
nében, a mezögazdasági válság fölött való vita be-
fejjezéseképen elfogadta a Deehanel által inditványo*
zütt s a kormány által helyeseli' következö határo-
zati javaslatot: „Tekintettel árra, "hogy az egyéni
tulajdon átváltoztatása közös tulaj donna a mezö-
gazdaság tönkjót jelentené és abban az elhatározást
ban, hogy a törvényhozási reformok és a szö-
vetkezeti és viszonossági „elvek által biztositja a
nemzeti piac védelmét és a termelési költség csök-
kentését, a kamara áttér a napirendre.*

Paris, november 20. (Eredeti távirat.) A mai
tözsdén Csak törlesztési járadékban mutatkozott
emelkedés. Egyéb értékek változatlanok. Irányzat
inkább gyenge. Török papirok közül B. sorozat
43-53. C. sonkát 24.62, D. sorozat 22.12. J e l z é -
sek : 3 % F a i i i z i járad. 103.62, 3 % Töri. jár. 102.47,
3J/2% franczia jár. 108.45, Ban<nie.de francé 38ÜÖ,
Credit Fonder 651, Suez részvi 3262, Egyptomi 515,
Exterifiurs Blx s, Magyar aranyjár. 104.95, Olasz,
jár. 9o.20, Uj orosz konzol 98.75, Portugál kölgái
20 Wi6, Ot,..tnán bank 591.50. Osztr. magyar
államvasut 727, Déli vasut 188, Rie Tinto 621.50,

. Berlin, nov. 20. (Eredeti távirat.) JV a*ai' tözs-T,
dén a vásárlási kedv csökkent és a Parisból érke-
zett alacsonyabb jegyzések hatása alatt az árfolya-
mok gyengültek. Köszénbánya részvények

voltak. Jegyeztetett: Osztr. "hitelrészv. 222.50, Dis-conto 199.12, Darm tadli baok 156.75, Deutschebank 20.5.60, Drezdner bank 156.40, Handelsgesellsch.172,25, Ntionalbank 149 60, Osztr.-magy. államva-sut 143.—, Déli vasut 34.80, Varsó.Bécsi vasut260.50, St.-Gotthardi vasut 147.70, Svájczi Észak-keleti vasut 105.50, Unió-bank 77.10, Svájczi köz-ponti vasut 137.50, Olasz vasutak 93.90, Olasz Kö-zóptenger-vasut 97.70, Olasz járadék 93.90, Török-sorsjegy 115.75, Mexikói 95.40, Laurakohó 173.30,Dortmundi 94.50, Bochumi 194.75, Gelsenkirchen186.12, Harpeni 187.62, Hibernia 202.50, Trust176.50,.- Északnémet Lloyd 103.—, Magandisconto-41/4°/o.Hemburg, nov. 20. (Esti tözsde.) Osztrák hitel-részv. 300.60. Az irányzat üzlettelen.Frankfurt, nov. 20. (Esti tözsde.) Osztr. hitel-részvény 300,37, déli vasut 71, oszt.-magyar allain-vasut 283,87, bécsi Bankverein 216.50. Az irányzatélénk,

Mezögazdaság.
A mezei munkások törvénye. Darányi

Ignácz földmivelésügyi miniszter bécsi utja ki-
zárólag a munkás-törvény megalkotásával állott
kapcsolatban. A miniszter elözetes hozzájárulás
végett a korona elé terjesztette a „munka-
adók és mezögazdasági munkások közötti
jogviszonyok szabályozásáról" szóló törvény-
javaslatot.. A javaslat czélja, hogy a gazda és
munkás között oly jogrendet állapitson meg,
mely az Alföld egyes vidékein terjedö agrár-
szocziálizrnus kinövéseinek elejét veszi. Külö-
nösen kiemelendö Darányi javaslatában: a mél-
tányosság és jogosultság mérvéig engedékeny
elfogás a munkásnép megélhetési törekvései

iránt, másrészt pedig a nélkülözhetetlen védelem
a munkaadó osztály számára azokkal a munkások-
kal és munkásizgatókkal szemben, kit nem
annyira a megélhetésre, mint inkább a társa-
dalmi rend és béke megbontására törekszenek.
És ha az elsö szempontból kiindulva megnyug-
vással kell fogadnunk minden intézkedést,
amely a munkaszerzödések alaki kellékétöl
azok anyagi biztositékáig, a munkakeresmény
és a tisztességes munka után való megélhetés
védelmére van, ugy viszont a második és nem
kevésbé fontos szempont is elismerésre jut e
javaslat ama részeiben, amelyek a szerzödés-
szegö munkásokkal szemben a megtorló intéz-
kedéseket oly módon és oly mértékben alkal-
mazzák, miszerint alapos lehet a remény arra,
hogy az eddigi védtelen állapot helyett a munka-
adók, illetve az általuk képviselt nagyfontosságu
érdekek megfelelö oltalomban fognak része-
sülni. Még kell még jegyeznünk, hogy a javas-
lat nem igyekszik közrehatni a munkabérek
képzödésének anyagi jelentöségü részleteire,
ezt a munkabérképzödés természetes és meg
nem másitható közgazdasági törvényeire, a
kereslet és kinálat versenyére bizza, s csak
annyiban kiván e tárgyban intézkedni, amily
mérvben arra közére ékböl, jelesen gazdásági,
közrendészeti és közegészségügyi szempontok-
ból feltétlen szükség van. A javaslat sulypontja
mindenesetre a munkaadók és munkások- érde-
keinek kiegyenlitésében rejlik. Ezen érdekeknek
nem egymással szembe, hanem egymásmellé
állitása nyujthat csak biztositékot arra nézve,
hogy az alföldi agrárszocziálizmus kinövései
megszüntethetök legyenek. Mert egy bizonyos
jogrend megállapitása által csakis a kinövések,
nem pedig az egész mozgalom megszünése
várható, mely az alföldi kereseti viszonyok
ürességei folytán oly mélyen gyökeredzik az
ottani gazdasági viszonyokban, hogy azt csakis
az általános szocziálpolilikai intézkedések egész
sorozatával lehet egy rendes. és természetes
lefolyásu mederbe terelni. Darányi javaslata a
kezdeményezö lépést jelenti e téren, melyet
reméljük a kormány többi intézkedéséi fognak
követni. A javaslat, mint értesülünk, még
deczember hóban parlamenti tárgyalás alá
kerül.

Baromfi mintatelep Gödöllön. Az országos
baromfi tenyésztés elömozditása czéljából a gödöllöi
korona uradalomban baromfi mintatelep létesitte-
tik. A télen elsö tenyészanyagául a legutóbbi ba-
romfi kiállitáson bemutatott Plymuth, Langshak,
Endeni-lud, Peking-kacsa, Bronz-pulyka, fajok
elsörendü példányait vásárolták meg. A telep yeze--
tésével értesülésünk szerint a földmüvelésügyi mi-
niszter Hreblay Emilt bizta meg, ki mint orszá-
gos baromfi tenyésztési felügyelö a földmüvelési;
minisztérium állattenyésztési osztályába lesz be-
osztva.

Tenyészállatok vérfelfrissitése az állami gazda-
ságokban. Az észszerü állattenyésztésnek egyik alap-
föltétele, hogy a tenyészállatok vére más vidékröl
származó álattal fölfrissittessék, mivel hosszabb ideig
tartó beltenyésztés satnyulást von maga után. Ezt
az elvet kivánja gyakorlatilag alkalmazni földmive-
lésügyi kormányunk, amidön az állami gazdasagok
tenyészeteinek idönkint való vérfelfrissitéséröl gon-
doskodik. Ebböl a czélból már az idén a bábolnai
tehenészet részére Svájczból 2 db telivér simmen-
thali bikát, a kisbéri tehenészet részére pedig 1 db
bikát és 23 tehenet hozatott. A fogarasi tehenészet
részére Tirolból 1 db telivér pinzgaui bikát és 64
db tehenet vásároltak. Az importált állatok mind
elsörendü minöségüek.

Szatmármegyei gazdasági egyesület Az egye-
sület, mint lapunknak Szatmárról jelentik, tegnap
tartotta öszi közgyülését Domahidy Sándor elnök-
lete alatt, Dr. Keresztszeghy Lajos titkár a szölö-

telep jelenlegi állapotáról tett jelentést és javasolta,
hogy a telepkezelési rendszert változtassák meg.
Ezt a javaslatot, valamint azt, hogy az egyesületnél
a két titkár müködési körét egyesitö hivatal kreál-
tassék, a közgyülés elfogadta.

Vetések a külföldön. A legujabb jelentések
szerint az észak-amerikai Egyesült Államok öszi
buza vetése 21 millió kat. hold. A vetések állása
rosszabbodott, ugy, hogy csak közepesnek mond-
ható. Gyapottal 16 millió hold van bevetve, mely a
sok rovarkár miatt nagyon visszamaradt. — Orosz-
országban a kedvezötlen idöjárás miatt az öszi
vetésekkel nagyon megkéstek, mely körülmény föleg
az északi részeken komoly aggodalomra ád okot.

Románia termése az elmult gazdasági évben
a következö volt: buza 12·8, rozs 23 , árpa 7 5 ,
zab 3·5, repcze 0·5, lenmag 0·2 millió hektoliter.
A buzatermés a megelözö öt év átlagának csak felét
érte el.

A borsókás sertéshus fölhasználása. A föld-
mivelésügyi miniszter leiratot intézett a székesföváros
törvényhatóságához, a melyben fölemlitve, hogy a
sertésközvágóhid ügye meg van oldva, fölveti azt a
kérdést, vajon az uj helyiségekben lehetséges lesz-e
olyan pároló alkalmazása, a melyek segélyével a bor-
sókás sertéshus akként készittessék elö, hogy az
egészségre ártalmas hatását teljesen elveszitve, élelmi-
szerül felhasználható legyen. A miniszter erre vo-
natkozólag fölterjesztést vár.

Ipar és kereskedelem.
Uj buza-konkurrens ? A nagy orosz birodalom

ázsiai része igen jelentékeny gabonatermelö tényezö,
amely hogy eddig az európai fogyasztás elöállitásá-
ban nagyobb szerepet nem játszott, onnan van, mert
a távolabbi vidékekröl származó gabona nem birta
meg a szállitási költségeket. Most kisérletek folynak,
hogy a szibériai buzának utat nyissanak a világpia-
czaira. Az angolok élelmessége, a szibériai gabnát a
viziut felhasználása mellett akarja az európai piaczra
hozni. Szibériának nagy folyamai, az Amur kivéte-
lével, mind a kereskedelmileg még fel nem fedezett
északi jegestengerbe ömlenek. Ezeket a folyamokat
akarják az emiitett czélra kihasználni. Ez évi julius
hó 20-án több kereskndelmi hajó hagyta el Londont
s Svéd és Norvégország megkerülésével Novaja-
Semljától délre a kariai tengeren végig két külön
csoportban az Ob és-Jenissei folyamok torkolatának
vette utját. Egészén uj feladat volt s nagy elövigyá-
zatot kivánt az obi tengeröbölben tengeri hajók szá-
mára is járható alkalmas utnak felkeresése, ami
azonban mégis sikerült. Elérték az Ob folyamot, hova
az elöre értesitett orosz kereskedelmi czégek nagy
csolnakokon hozták a Tiumen, Obdorsk, Tobolsk s
az Ob folyamrendszerében fekvö egyéb helységekböl
a buzát, rozsot és zabot. Berakás után a hajóraj
ismét hazafelé vette utját s rövid idö elött szeren-
csésen megérkezett Londonba. Amint onnan értesi-
tenek, a szibériai gabona tiszta, jö minöségü, ára pe-
dig a jobb minöségüért Angliában fizetett árnak felel
meg. Az elsö kisérlet tehát sikeres volt, amit sokan
tisztán annak tulajdonitanak, hogy az idén jégmentes
volt a tenger, mi nem mindig történik meg, De ez
az elsö kisérlet mindenesetre arra birja most az an-
golokat, hogy további tapasztalatokat gyüjtsenek és a
megkezdett uton tovább haladjanak. Mindenesetre
elég fontos a kisérlet, hogy mi is figyelemmel ki-
sérjük.

— Orsz. Iparegyesület. Az ipartestületi szak-
osztály e hó 24-én szerdán, d. u. 4 órakor az egye-
sület helyiségében (Uj-utcza 4.) ülést tart.

— Iparosok oktatása. Az ipari munkások ok-
tatására alakult országos bizottság holnap folytatja
a már megkezdett elöadásokat. Az elöadásokon részt-
vevök számára délután a nemzeti muzeum ásvány-
tára lesz nyitva.

Köbányai sertéspiaci nov. 20. I. Magyar elsö-
rendü : Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon
felüli sulyban) 51—53 krajczárig. Könnyü (páronkint
250 klgrig terjedö sulyban) 54—55 krig. Szerbiai:
Nehéz (páronkint 260 'klgr. felüli sulyban) 511/2—53

Sertéslétszám: 1897. évi november 18. napján volt
készlet 21,789 db, 1897. évi nov. hó 18-ik napján
felhajtatott — db., 1897. évi nov. hó 19-ik napján
elszállittatott 528 darab, 1897. évi nov. hu 20-ik
napjára maradt készletben 21,261 darab.

Budapesti sertés-konzumvásár. A ferencz-
városi konzumvásárra érkezett 376 drb. Sertéslét-
szám nov. 18-ról 1068 db. Összes felhajtás 1604
darab. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 1061 da-
rab, eladatlan 583 darab. Napi árak: 120–180
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klgr. sulyban 48—52 krig, 220—280 klgr. sulyban
50 1/2—52 krig, 320—380 klgr. sulyban 50—52
krig. Öreg nehéz 50—51 krig, malaczok 34—38
krajczárig kilogrammonkint. — A vásár hangulata
élénk volt.

Szatmár, november 19. (Országos vásár) Az
Erzsébet napi országos vásáron nagy élénkség ural-
kodott. Ugy a külsö mint a belsö vásáron szép
számmal voltak a vidékiek. Az állatvásárra felhaj-
tatott szarvasmarha 3226 drb, ló 1458 drb, juh
963 drb, sertés 3426 drb. Amint a kimutatásból
kitünik, a még itt-ott (tartó serlésvész daczára eléggé
jó forgalom volt. A termények métermázsánkint kö-
vetkezöleg keltek : tiszta buza 12.25 frt, kétszeres
9.25 frt, rozs 8.10 frl, árpa 6.10 frt, zab 6.40 frt,
tengeri 5.70 frt, köleskása 8.50 frt, fehérbab 5.50
frt,"nagybányai aszalt szilva 21.— frt, szalonna
65—70 frt, krumpli zsákja 1.80 forint.

Bécsi vesztegzári vásár, november 20. A mai
vásárra 243 db. szarvasmarhát hajtottak fel és
pedig 144 db. hizó marhát, 72 db. legelö marhát
és 27 db. sovány marhát. Tekintettel arra, hogy a
mészárosok a keddi vásárról el voltak látva készle-
tekkel, és enyhe idö csökkentette a vásárlási ked-
vet, nem igen volt vevö a vásáron. Az üzlet ennél-
fogva lanyha irányzattal bonyolódott ló és még a
legutóbbi vásár nyomott árai sem tarthatták magu-
kat. Jegyeztetett : Magyar hizó ökör 27—35 frt,
prima 37 frt ; német hizóökör 29—37 frt, prima
41 frt; legelöökör 18—25 frt, bika és tehén 23—32
frt. Minden métermázsánkint élö sulyban fogyasztási
adó nélkül.

Közlekedés.
Az államvasutak fölöslegel. A magyar kir. ál-

lamvasutak igazgatósága november hó l5-ikén
446,052 frt 93 krt szállitott be pénztári fölöslegül
az állampénztárba. Folyó évi összes beszállitása ez-
zel 15.700,000 frtra emelkedik.

Alvincz—nagyszeben—vöröstoronyi vasut. E
vasutnak szerdahely—szelistyei vonalrészének mü-
tanrendöri bejárása Heim Sándor osztálytanácsos
vezetése alatt tegnap tartatott meg. A vonalrész ne-
héz épitkezése folytán az országnak legérdekesebb
vasutaihoz tartozik. Miután a magyar államvasutak
e vonalán a megnyitás napjától kezdve két közvet-
len gyorsvonatot szándékozik Budapest és Nagysze-
ben közt bevezetni, a bizottsági elnök a vasutat f.
hó 25-étöl kezdve a közforgalomnak átadta.

Pénzügy,
A jelzáloghitel megakadása. Az osztrák

járadékadónak már megvannak a hatásai. Zá-
logleveleinket Ausztriában sokkal kisebb mér-
tékben keresik, mint elöbb, aminek aztán az
a következménye, hogy azoknál az intézetek-
nél, amelyek zálogleveleinket Ausztriában
szokták elhelyezni, a zálogüzlet csaknem egé-
szen megakadt Ez intézetek nem tudjak elhe-
lyezni papirjaikat, tehát a már megszavazott
jelzálogkölcsönöket se képesek folyósitani. A
mit persze sulyosan megéreznek gazdáink, de
megérzik azt azok az intézetek is, mert a hi-
telt keresö gazdák azokhoz a bankokhoz folya-
modnak, amelyek záloglevelei Berlinben, Bel-
giumban vannak s amelyek e szerint igenis
képesek most is a hitel megujitására. Ebböl
pedig megint csak az a tanulság, hogy fölöttébb
czélszerü a magyar pénzpiacznak Bécstöl füg-
getlenné tevése.

Adófizetési kedvezmények a délvidéken. Mint
lapunknak Temesvárról jelentik, az idei rossz ter-
mésre való tekintettel a kormány leginkább sujtott
vidékek gazda-közönségének a legmesszebb menö
kedvezményeket engedélyezte az adófizetés tekinte-
tében. Igy Temes megye számos községének meg-
engedte, hogy a földmivelö-adófizetök a folyó év
végével fenmaradó adótartozásaikat 1898. évi augusz-
tus 15-töl kezdve 1902. évi augusztus hó 15-ig
évnegyedenként egyenlö részletekben törleszthessék.
Az árviz által évek óta sujtott Székelykeve és
Temes-Sziget községek adófizetöinek a pénzügy-
miniszter 1907. évi augusztus hó 15-ig engedélye-
zett fizetési halasztást adóhátralékaikra nézve. Végre
több helyütt elrendelte a miniszter, hogy az adó-
hátralék kényszer-végrehajtás utján 1898. évi augusz-
tus hó 15-ig ne követeltessék.

Biztositás.
Provldentia. Ez az uj osztrák biztositó tár-

saság, a mely csak a napokban alakult, most kezd
szervezkedni. Müködését Magyarországra is kiter-
jeszti és a mint halljuk, nemcsak a Düsseldorfi bizto-
sitó társaság magyarországi szállitmány biztositási
üzletet hanem a magyarországi balesethiztositási
üzlet jelentékeny részét is átveszi.

Elsö leánykiházasitasi egylet r. t. 1897. okt.
hónapban 563 uj kötés adatott be és kiházasitási
járulék gyanánt 16.656,20 frt fizettetett ki.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
— Saját tudósitónktól. —

Budapest, nov. 20.
A meteorologiai intézet bulletinje szerint

közel jövöben nem várható valamneyes fordu-
lat az idöjárásban. Ez a körülmény kezdi aggo-
dalommal eltölteni a gazdákat, mert már elkelne
egy kis esö a kiázott földekre, a melyeken a férgek
nagy pusztitásokat visznek véghez a zsenge ve-
tésekben.

A külföldi piaczok jelentései is hozzájárultak
ma délelött az irányzat szilárdulásához, noha a ja-
vulás egyelöre inkább a lanyhaság továbbfejlödésé-
nek meggátlásában nyilvánult. Amerikában az ellen-
örizhetö raktárak készletei az utolsó héten növeked-
tek ugyan és most vagy ötven millió bushelt tesz-
nek, de tekintetbe veendö, hogy 1890-iki év óta
nem volt novemberi hónap, a melyben a „visible
supplij” 70 millió bushelre szállt volna le és több-
nyire 80—100 millió bushel között ingadozott. Az
árfolyamok különben ugy New-Yorkban, mint Csi-
kagoban csak csekélységgel emelkedtek. A délután
beérkezett sürgönyök (Paris, Berlin, London) válto-
zatlan árakat jelzettek, kivéve Liverpoolt, ahol a
kurzusok egy pennyvel hanyatlottak.

Buza. Készáru. Csak mintegy 12.000 q kel
el, mert többet nem is bocsátott az áruba. Kizáró-
lag magyarhoni buza volt forgalomban öt krral
magasabb árakat érve el. A mult heti 180.113 q-val
szemben az e heti hozatal 148.736 q-t tesz ki,
között a viziuton való felszállitás 104.234 q-ra rug.
Ha malmaink a télen a vasuti hozatalokra van-
nak utalva és valószinü, hogy igy is lesz, mert a
helybeli raktár vajmi csekély, akkor az imént felére
korlátozott üzemet bátran szorithatják le további
ötven százalékkal.
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Tiszavidéki . . . * . . uj

Pestvidéki uj

Fejénnegyei • u j

10 fc-o

74
76
73
80
7-1
71}
78
S0
74
76
7S

100 kilogr.
készp. ára

frfctól I frtig

12.30
12.60
12.90
13.15
12.20
12.55
12.85
13.10
12.35
12.65
12.95
13.15

12.40
12.65
13.—
13.20
12.35
12.60
12.95
13.15
12.45
12.70
13.05
13.20

H m o

75
77
79

100 kilogr.
készp. ára

frttól I frtig

12.50
12.75
13.05

12I45
12.70
13.—

12I55
12.80
13.05

12.55
12.S5
13.10

12.*50
12.80
13.03

12.*60
12.90
13.10

A fövárosi közraktárak állománya: 160,000
métermázsa buza 90.00 mmzsa liszt és 62.800
mmzsa a Silosban.

. Határidöüzlet: Ugylátszik tudatára ébred a
spekuláczió annak, hogy mégis csak indokolatlanul
nagy az árkülönbség a készáru és a tavaszi határ-
idö árfolyama között és igyekszik is baissepoziczió-
ját fedezni. Öszi buzában is volt ma némi forgalom
emelkedö árak mellett. Még néhány hét elött három
forinttal volt olcsóbb az öszi buza a tavaszinál, ma
csak mintegy 2.40 kr. a differenczia.

Elöfordult kötések.

Határidö

márczius

szept.

Délelötti és déli tözsde

kezdet

12.02

0.62

forgaleni

12.06—04—05
—06-O4-05

902-63 •

zárlat kezdet forgalom zárlat

12.05

9.65

Délutáni tözsde

12.02

0.64

12.08-02,

Hivatalos jegyzések.

12.03

9.64

Határidö

márcaos

szept.

Déli tözsde zárlata
nov. 20.

pénz

12.03 12.05

nov. 19.
pénz | áru

11.95 11.96

Leszámoló
árfolyamok

Rozs. Készáruüzlet. Alig ötszáz métermázsa
került forgalomba szilárdan tartott árak mellett. E
tételek között volt két waggon bécsi számlára, amit
csak azért emelünk ki, mert már rég küldtünk
rozsot e relaczióba. Ha az elöjelek nem csatinak,

mégis visszahóditjuk osztrák és cseh veröinket,
erös külföldi konkurrenczia daczára.

Elöfordult eladások.

az

mennyiség

100
200
100

0
vagy
»J

ÜJ

•

pMtridáti
9
m

minAség
megj.

—

Átadási
hely

Rákospalota
Budapest

Pilis

ár, nrtto
100 K«r-

kint

B-67l/s
8.55
8.271/8

Késs

3 hóra

Kp.
•

Hivatalos jegyzések.
ó

vagy
uj

M
hektoliterenMnti

suly
kilogrammban

70-72

100 kilogramm készpénz ára

Irttól frtig

8.50
8.45

8.80
8.50

A fövárosi közraktárak állománya : 46306
métermázsa,

Határidö-üzlet: Csupán tavaszi rozsban né-
hány kötés fordult elö szilárdan tartott árak mellett
Különben is e határidöben egy-két tétel vevöje kis
hausset, komoly eladó meg rögtön áresést okoz
annyira gyér a forgalom.

Elöfordult kötések.

Határidö

márczius
szeptember

Délelötti és déli tözsde
Kezdet

8.79

forgalom

8.60

zárlat

8.82
—

Délutáni tözsde
kezdet

8.S1
—

forgalom

—

zárlat
8.81
__

Hivatalos jegyzések.

Határidö

márcziu3 . . .
szeptember . .

Déli tözsde zárlata

nov.
pénz

8.S0
—

20-án
ara

8.S2

november 19-én
pénz

8.75
—

ára

8.80
—

árfolyamok

Takarmányfélék. Készáruüzlet. Árpában és
zabban minimális forgalom van, se kinálat, se ke-
reslet. Tegnapi árakon elkelt e czikkekböl egy-két
vaggon. Uj tengeri iránt azonban föltünöen élénk az
érdeklödés, föleg a téli hónapokban való szállitásra
oly annyira, hogy a termelök, tekintettel a minden
oldalról nyilvánuló keresletre igen tartozkodók. Igy
ma kináltak 500 tengeriért januári szállitással 4.55
frt készpénzért Mezötur állomásra szállitva, a nélkül,
hogy eladás jött volna létre.

Elöfordult eladások.

fii
£5-3

200
1200

100

500
100
200
150

u j

tengeri

árpa
zab

elsörendü
egészséges

idöszerüén
száraz
takarm.

elsörendü
vegyülékcs

| %.

Budapest
Kengyel
Ecsegh

Zsombolya
Budapest

§3.1
„N-S

5.10
4.80
4.75

4.30
6.10
6.40
6.05

készp.

Határidö-üzlet. Tavaszi zabban mindössze
két kötést jegyeztünk föl 6.50—6.52 frtos, azaz emel-
kedett árak mellett. A czikk határidöforgalma szin-
tén nagyon korlátolt. Tengeri ma is legélénkebb
tárgya volt a határidöpiacz forgalmának, értve a
május—juniusi terminust, mig a novemberi határ-
idöben egyáltalán nincs forgalom, ugy, hogy a pénz
és áruárfolyam között tiz krajczámyi deport van.
Ide iktatjuk e kurzusokat (5.—5.10 frt) mint vég-
leges árakat.

Hivatalos jegyzések.

Áru

Árpa .

Z a b . .
Tengeri

Ó
vagy
ni

Faj

takarmány
égetni való
sörfözdei

bánsági
másnemü

Hektolite-
renkinti suly

kg.-ban

C0—62
62—64*
64—06
89-41

100 kg. kószp.

irttól

5.80
6.30
7.50
6.40
4.85
4.S0

frtig

6.15
7_
9.—
6.70
4.95
4.85

A fövárosi közraktárak állománya: 100800
mm. árpa, 13.800 mm. zab, 174.000 mm. tengeri
és 28.800 mm. tengeri a Silosban.

Elöfordult kötések.

Áru

Zab . . .

Tengeri .

Határ-
idö

marcz.
szept.
május

novemb.

Délelötti és déli tözsde

kezd. forgalom zári.

6.50

5.49

6.52

5.50—58-55

6.52

5.55

Dérutáni tözsde

kezd. forgalom zárl.

6.52

5.53 5.54—58—56

Hivatalos jegyzések.

6.52

5.55

Áru

Zab . .

Tengeri

határidö

márczius .
Szeptember
május . . .
november .

déli tözsde zárlata

nov. 20-án

pénz

6.52

5.55

6.54

5.57

nov. 19-én

pénz | áru

6.48

5.47

6.50

5.48
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Gabona- és lisztforgalom.
AZ orsz. m. kir. statisztikai hivatal az 1897. éti november hó 18-án
este 6 órától november 19-én este 6 óráig Budapestre vasuton és hajón
érkezett e innen elszállitott gabonaküldeményekröl és a budapesti
fövámhivatalnál elöjegyzett gabona- és lisztmennyiségekröl a köret-

kezd kimutatást teszi közé:

AZ Áru
megnevezése

É r k e z e t t Elszállittatott
vasuton | hajón [ együtt ||vasuton | hajón | együtt

métermázsa

a) h e l y i f o r g a l o m b a

buza .
rozs. .
árpa .
zab . .
tengeri

0008
096

2278
1383

—

14082
90

8000
17:21

24890
786

2278
4383
1721|

_

200

2255

__
__
_

—

200

2233

isszesen . .jj 11265J 10793J 34058j| 2435] — j 2435

c) a fövámhiva ta lná l e lö jegyez to te t t :

Az i m
megnevezése

buza
rozs .
árpa_

Visszkivitel
czOljából való

behozatalra
elflj. mennyi-
ség móterra.

6290

Az áru
megnevezése

buzaliszt
rozsliszt
árpaliszt

A visszkivi-
telre elöjegyzett
mennyiség mé-

termázsákban

297

100

összesein 6290 I összesen S97

BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, nov. 20.

Csakugyan mulékony menetünek bizonyult a
tözsde tegnapi felbuzdulása. Ma már nyoma sem
volt az élénkebb üzletmenetnek, a tözsde visszaesett
hosszabb idö óta megszokott üzlettelenségébe és
ennek nyomása alatt az emelkedett árfolyamok las-
sankiüt lemorzsolódva körülbelül a tegnapelötti szin-
vonalra szállottak alá. Különösen a hitelrészvényekre
áll ez, A hitelintézet részéröl siettek dementálni a
stimuláló hireszteléseket. A hitelintézet nem foglal-

kozik uj üzletekkel — mondották — egynémely ujabb
keletü alapitásai elég dolgot adnak neki amugy is.
Az általánosan gyengülö irányzattal szemben csak
az osztr, magyar államvasut fejtett ki sikeres ellent-
állást. E papirok alacsonyabb árfolyamát gyakran
használják föl vásárlásokra azok, akik bizalommal
viseltetnek e részvény minöségéhez. A magyar jel-
záloghitelbank és vele kapcsolatban a leszámitoló
bank részvényei is több figyelemben részesültek ama
hirek hatása alatt, amelyeket tegnap emlitettünk.
A brassoi bánya és kohómüveletre vonatkozó tranz-
akczió hirét bár kételkedéssel fogadják, mégis akad-
nak vásárlók a mai kurzus alapján a spekuláczióra.
Zárlat felé általában jobb volt a hangulat, a mennyi-
ben berlini tözsde jelentések szolgáltattak erre im-
pulzust.

Az elötözsde rendes irányzattal indult, Osztrák
hitelrészvény 387.50—387.75 jelzálogbank 280,25—
281.—, leszámitoló bank 252.75, osztr, hitelrészvény
954.60—354.80, osztr.-magyar-államvasut 335.75—
336.25, keresk. bank 14.40. közuti vasut 382.75—
383 frton köttetett.

Délelött 11 óra 25 perczkor zárultak:
Osztrák hitekészvény 354.60, magyar hitelrészvény
387.00, aranyjáradék 122.30, koronajáradék 100.—,
leszámitolóbank 252.75, jelzálogbank 281.—, rima-
murányi vasmü 251.75, osztrák-magyar államvasut
330.25 forinton.

A déli tözsdén kedvtelen hangulat mellett
árfolyamok gyöngültek. Elöfordult kötések: 41/2°/o
magyar regalekötvény 101.55, 4 % magyar föld
tehermentes 97.07½, fiumei hitelbank 109, magyar
jég és viszonb. 125, ált. köszénbánya 120, Danubius
103, magyarvillamosági r. t. 143, Adria 215, közuti
vasut 387.75— 384, villamos vasut 285.25—285.7o,
magyar hitek. 382.-387.25 jelzáloghitelbank 280.75
—281 leszámitolóbank 252.50—253.— Rimamurányi
251.—, oszlr. hitekészvény 354.30—354.65 Osztrák
magyar államv. 335.75. frton.

Délutáni 1 óra 30 perczkor zárulnak:

Magyar aranyjáradék
Magyar koronajáradék
Magyar hitelreszvény
Magyar ipar és keresk. bank
Magyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló bank
Rimamurányi
Osztrák hilekészvény
Déli vasut
Osztr.-magyar államvasut
Közuti vaspálya
Villamos vasut

Dijbiztositások: Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 1.50—2.— fit ; 8 napra 4—5 frt ; decezem-
ber utoljára 12—13 frt,

Az utótözsde csendes iránvzatu volt.

nov. 20.
122.25
09.90

387.—
101.50
281.25
252.50
25l.—
354.50
79.75

355.75
384.—
285,50

nov. 19.
122.25
89.90

388.25
101.50
280.50
252.50
252.—
355.10
79.50

386.—
383.—
285.50

Délután 4 órakor zárainak:
nov. 20.
354.70
387.25
335.75
252.50
251.—
383.50
285.50

nov. 19.
354.90
388.—
336.—
252.25
252.—
383.—
286.—

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

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, nov. 20. Szilvaüzletben ma az

irányzat és az árak nem változtak. Zsiradékáruk-
ban csekély forgalom volt és az árak nyugodt han-
gulat mellett nem változtak.

Hivatalos jegyzések.

F a j

Disznózsir budapesti
ingyen hordó vidéki . .

Szalonna
magyar la légenszáritott vidéki
városi légenszáritott, 4 daracos

3
füstölt

Sz i lva
Kész áru
Zsákkal együtt
göngysuly tiszta
suly helyett

boszniai, 1895. évi usance-minöség
„ » n 120 darabos .

. . 100 , .

szerbiai, usance-juindseg
100 darabos .

Szilva
Határidöre

Minöség
500 grammonkiiit

Szilvalz
Kész áru
ingyen hordó
Szilvaiz
Határidöro
Ingven hordó

Heremag

boszniai, usance-min.
„ 120 darabos

. . . . . . 100 ,
85 „

szerbiai, usance-min.
, . . . . . . 100 darabos

85

szlavóniai 1S9G
UO biai 1S96 .

szlavóniai
szerbiai .

luczerna magyar, 1S96
vörös aprószeraü 1896
vörös középszemü 1890
vörös nagyszemii 1896

Ar 100 KIIO-
grammonkint
Pénz ! Ara
frt frt

oS.—T5S3ör

55.Ö0
60.50

18.—
19.25
21.50
16.50
18.50
21.25

18.—
19.25
21.50
16.50
18.50
21.25

19.50
17.50

48.—
28.—
32.—
85.—

.55.50
56.—
Cl.—

18.50
19.75

rr'.~
19.—
21.75

18.50
19.75
22.—
17.—
19.—
21.75

20.—
18.—

52.—
31.—
34.—
.40.—

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, nov. 20. A mai vásárirányzat a

nagybani forgalomban és az egyes czikkeknél a kö-
vetkezö volt: Husnál élénk, árak csökkentek. —
Baromfinál élénk, árak szilárdak. — Halban élénk,
árak szilárdak. — Tej- és tejtermékeknél élénk.
Tojásnál élénk, árak szilárdak. — Zöldségnél
élénk. — Gyümölcsnél élénk. — Füszereknél
csendes. — A központi vásárcsarnokban nagyban
eladott élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a kö-
vetkezö : Hus. Marhahus hátulja I. 48—54 frt, II.
40—46. Birkahus hátulja I. 30—36 frt, II. 28—30
frt. Borjuhus hátulja I. 60—60 frt, II. 56—56 frt.
Sertéshus elsörendö 54—54-0 frt, vidéki 55—56 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilónkint). Sertészsir hordóval 58-5—5S-5 frt (100
kilónkint). — Baromfi (élö). Tyuk 1 pár 070—1.10
frt. Csirke 1 pár 060—1.00 frt. Lud hizott kilón-
kint 0*48—0-54 frt. — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 ckb) 38—48 frt. Sárgarépa 100 kötés 3—5
irt. Petrezselem 100 kötés 3.50—7 frt. Lencse ni.
100 kiló 14—18 frt. Bab nagy 100 kiló 9—11 frt.
Paprika I. 100 kiló 35—52 fii II. 18—30, frt. Vaj
közöns. kilonkint 70—80 frt. Vaj téa kilonkint 0•95
—1.20 frt. Burgonya rózsa 100 kiló 1,80—2.40 frt.
Burgonya sárga 100 kiló 2—3.20 frt. — Halak.
Harcsa (élö) 040—1.— irt 1 kiló. Csuka (élö)"0- 30—
1.— frt 1 kiló. Ponty dunai 0•40—0•80 frt.

Szesz.
Berlin nov. 20. Szesz helyben 36.30 márka

= 21.35 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
á 10,000 literszázalék, átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 frt.

Stettin. nov. 20. Szesz 70, márka fogyasztási
adóval 35.70 márka = 20.99 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 58.80 frt.

Boroszló, nov. 20. Szesz (50-os) pr. novem-
ber 54.50 márka — 32.05 frt; szesz (70-es) pr.
november 35.— márka = 20.58 fit. Átszámitási
árfolyam 100 márka = 58.80 frt.

Hamburg, nov. 20. Szesz nov.—decz. 19.50
márka — 11.47 frt; decz.—jan. 19.25 márka —
11.32 frt; jan.—febr. 19.25 márka «~ 11.32 frt.
Átszámitási árfolyam 100 márka — 58.80 forint.

Paris, nov. 20. Szesz folyó hóra 43.75 frk ==.
23.05 frt; decemberre 43.5(3 frk = 22.93 frt;
négy elsö hóra 43.— frk = 22.66 frt; májustól
4 hóra 42.75 frk = 22.53 irt. Az árak 10.000 liter-
százalékonkint V^/o leszámil< Iá sal értendök. Átszá-
mitási árfolyam 100 frk =•- <3.*5.

Czukor.
Prága, nov. 20. Nyerscziikor ab Aus-sig 12.27 Vá

frt,' deezembelTe 12.30 frt. finomitvány I. min.
ab' Prága készáru 36 frt.

Paris, nov. 20. Nyersczukor (88 fok) kész áru
27.25—27.50 frk, fehérezukor novemberre 29 vs frk,
deézemberre 30Vt frk. 4 elsö hóra áOVs frk, 4 hóra

májustól 31Vs frk. Finomitott készáru 97.50—
98 frk.

London, nov. 20. Jávaczukor 10.75 sh.
Szilárd. Nyersczukor ártartó \jegeczedett czukor
nyugodt; finomitott darabezukor ártartó, mérsé-
kelt üzlet. Külföldi törtezukor ártartó. Jegyeztetett:
helyben 10.975 sh.; nov.-decz.-re 10.975 sh. Répa-
czukor eleinte szilárd, zárlatkor nyugodt; nov.-ra
9.075 sh., decz.-re 9,15 sh., májusra 9.6 sh.

Kávé, téa és rizs.
Hamburg, nov, 20. Santos good average de-

czemberre 28V2, márcziusra 291/4, májusra 29V2,
szeptemberre 3OV2. Az árak fillérekben forintonként
értendök.

London, nov. 20. Kávé: Santos határidö
gyenge és olcsóbb; nov.-re 29.3 sh., decz.-re 29.S
sh., máj.-ra 30.3 sh., szept.-re 30.6 sh. Tea:
indiai igen bágyadt; közönséges és közép V*—Vs
sh.-gel alacsonyabb. Rizs bágyadt.

Petroleum.
Hamburg, nov. 20. Petróleum helyben 4.70

márka = 2.76 frt.
Antwerpen, nov. 20. Petróleum fin. helyben

14.75 frank = 7.01 frt. Nyugodt.
Bréma, nov. 20. Petróleum fin. helyben 4.95

márka = 2.91 frt.
Newyork, nov. 20. Petróleum fin. 70 Ábel Test.

Newyorkban 5.40 cents, fin. petróleum Philadelphiá-
ban '5.35 cents; United. Pipe Line Czertifikates de-
czemberre 65 ; Nyers petróleum deczemberre 5.95.

London, nov. 20. Petróleum, amerikai 47/ie—
4Va sh, orosz 43/ic—4V4 sir.

Olajok.
Paris, nov. 20. Repczeolaj folyó hóra 60.—

frk ( = 28.24 frt); januárra 59.75 frk (=28.12frt) ;
négy elsö hóra 60.25 frk ( = 28.36 frt); négy hóra
májustól 58.75 frk ( = 27.65 frt). Árak 100 kilón-
kint értendök. Átszámitási árfolyam 100 frk =
47.55 frt.

Hamburg, nov. 20. Repczeolaj helyben 60
niárka ( = 35.28 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.82 frt.

Köln, nov. 20. Repczeolaj májusra (hordóval)
62,— márka ( = 36.45 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 frt.

London, nov. 20. Repczeolaj 26 sh, Lenolaj
15.15—15.3 sh. Terpéntin 23.45 sh.

Fémek.
London, nov. 20. Réz 48 Vs—483/s sterling,

készáru 487/is—48xVia sterling 3 hóra; best seleéted
513/4—52V* sterling. On finom külföldi 623A—631/*
sterh'ng készáru; 63ö/s—637/3 3 hóra. Ólom angol
13Vi sterling; külföldi 1278-^13 sterling. Horgany
külföldi 18 sterling. Higany: 7 sterhng elsö* és
6.19 sterh'ng másodkézböl. Vas. A glasgovi nyers-
vaspiaez ártartóan indult és zárult mérsékelt üzlet
mellett. Jegyeztetett: 45.65 sh készáru, 45.85 sh egy
hóra; Cleveland 41.35 sh készáru, 41.6 sh egy hóra;
Hematit 48.3 sii készáru, 48.55 egy hóra; Middles-
byough. 49.1 sh készáru, 49.35 egy hóra.

KÜLFÖLDI GÁiÖNATÖZSDÉK.
Bécs, nov. 20. A készáruüzletben ma csen-

des forgalom fejlödött a mult szombati árak alap-
ján. Csak tengeri, amely iránt ugy itt, mint a
vidéken nagyobb érdeklödós nyilvánult, emelkedett
5 krral. A határidöpiaczon az irányzat nyugodt ma-
radt, mivel a magasabb newyorki jegyzéseket ellen-
sulyozta az enyhe idöjárás. Köttetett: buza tavaszra
11.94, rozs tavaszra 8.84—8.86, zab tavaszra 6.86—
6.88, tengeri novemberre 5.50—5.55, tengeri máj .-jun.
5.7S forinton.

Boroszló, nov. 20. Buza helyben 18.80 marka
(== 11.05 frt) sárga, Buza helyben 18.70 márka
( = 10.99 frt), Rozs helyben 15.10 márka ( = 8.88
Zab helyben 13.80 márka (---= 8.11 frt.) Tengeri
helyben'11.75 márka)— 6.91 frt. Minden 100 kilón-
ként. Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 frt.

Hamburg, nov. 20. Buza holsteini 176—188
márka ( = 10.35—11.05 frt), Rozs meklenburgi 138—
150 márka ( = 8.11—8.82 frt). Rozs orosz 109—110
márka ( = 6.41—6.47 frt) Minden 100 kilónként.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 frt.

Paris, nov. 20. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
30.10 frank (=14.11 frt), Buza deczemberre 29.60
frank ( = 14.11 frt), Buza 4 elsö hóra 29.25 frank
(-= 13.94 frt), Buza 4 hóra májustól 29.— frank
( = 1.3.82 frt), Rozs folyó hóra 17.80 frank ( = 8.46
frt), Rozs doczemberré 17.80 frank ( = 8.46 frt)
Rozs 4 elsö hóra 18.— frank ( = 8.56 frt), Rozs 4
hóra májustól 18.10 frank ( = 8.61 frt). Minden 100
kilónként. Átszámitási árfolyam 100 frank = 47.55
forint.

Paris, nov, 20. (Zárlat.) Buza folyó hóra
30.10 frank (-= 14.31 frt.), Buza deczemberre 29.60
frank (== 14.11 frt), Buza 4 elsö hóra 29.25 frank
( = 13.24 frt), Buza 4 hóra májustól 29.— frank
( = 13.82 frt).

London, nov. 20. Zab tartott, 1 sh.-gel ma-
gasabb a mult héttel szemben. Tengeri V* sh,-gel



14. oldal. — Budapest, 1897. ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, november 21.

változatlan, üszó
szilárd, amerikai

magasabb, a többi gabonanemü
gabonából buza nyugodt, árpa,
tengeri lli sh.-gel magasabb.

Liverpool, nov. 20. Baza és liszt ártartó.
tengeri szilárd, nyugodt.

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

(;= 8.87 iri), novemberre 96.25 cent. ( = 8.66 frt),
deczemberre 965/s cent. ( = 8.69 frt), májusra 93.—
cent. (== 8.37 ivi). — Gabonafuvardij imperialquar-
terenként Észak-Amerikából angol kikötöbe és az
ezekkel egy rnaeasságban fekvö kontinentális kikö-
tökbe tonnánként 4V2 dolüár ( = 1.12 frt).

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, november 19. A tegnapi külföldi tözsdék

gyengébb zárlati árfolyamai a mai tözsde kezdetén
kedvetlen hangulatot keltettek. Az a nézet, hogy a
belpolitikai helyzetben mégis változás állhat be, a
spekuláczióra kedvezö hatást gyakorolt, ugy hogy
az irányzat a fentebb jelzett körülmények daczára
sem gyengült lényegesen; sokkal inkább hatott az
üzlettelenség. Kötések gyér számmal fordultak elö,
jobbára államvasufi részvényeidjen, a molyek a
zserb állatbehozatal ujra felvétele folytán emelkedtek
Ezenkivül villamossági részvények iránt is mutat-
kozott érdeldödés.

Az elötözsdén : Osztrák hitelrészvény 355.
354.50. Landerbank 220.25—219.75. Magyar ipar-
bank 101.—. Osztrák magyar államvasut '336.37—
336.—. Déli vasut 79.50—80.—. Osztrák Lloyd
408.—. Alpesi bánya 133.20—133.70. Osztrák villa-
mossági 312.50—313.—. Nemzetközi ' villamossági
327 frton köttetett.

Délelött 11 órakor zárainak: Osztrák
hitelrészvény 354.50. Magyar hitelrészvény 388.—.
Anglobank 162.75. Landerbank 219.75. Államvasut
336.—. Déli vasut 79.50. Alpesi bánya 132.80. Runa-
murányi 251.50. Török sorsjegy 62.40. Német
márka 58.85.

A déli tözsdén szintén bsekély volt a for
galom gyengén tar tolt árfolyamok mellett.

Délután 2 óra 30 peryzkor zárainak: Ma-
gyar aranyjáradék 122.30. Magyar koronajáradék
100.—. Tiszai kölcsönsorsjegy 138.75. Magyar föld-
tehermentesitési kötvény 97.70. Magyar hiteirészvény
387.50. Magyar nyoreménykölcsön sorsjegy 152.50.
Kassa-oclerbergi vasut 190.75. Magyar kereskedelmi
bank 1440.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.80.
Magyar keleti vasut államkötvények 120.50. Ma-
gyar leszámitoló- és pénzváltóbank 253.—. Rima-
murányi vasrészvénylársaság 250.50. 4.2%-os papir-
járadék 102.45. 4.2%-os ezüs^járadék I02.35.
Osztrák aranyjáradék 122.85. Osztrák koronajára-
dék 102.25. 'IS60. évi sorsjegyek 143.20. 1864. évi
sorsjegyek 192.—. Osztrák hitelsorsjegyek 199.75.
Osztrák hitelrészvény 354.50. Angol-osztrákbank
162.50. Uninbaiik 292.—. Bécsi bankverem 253.—.
Osztrák Landerbank 220.25. Osztrák-Magyar báni
950.—. Osztrák-Magyar államvasut 335.75.'Déli vasul
80.—.";., Elbevölgyi vasut 260.—. Dunagözhajózási
részvények 448.—. Alpesi bányarészvény 132.30.
üohányrészvény 153.75. 20 frankos 9.53. Cs.
kir. vert. arany 5.07. Londoni váltóár 119.80.
Német bankváltó 58.82.

1 Berlin, nov. 20. (Tözsdei tudósitás.) Megnyi-
táskor realisátiók gyenge Parisra és Frankfurtra. Az
irányzat átalán tartott a javult bányapiaczra. Járadék
csendes de szilárd. Magánkamatláb 4V2°/o.

Berlin, nov. 20. (Zárlat) 4-2°/o ezüstjáradék
102.20, 4 % osztrák aranyjáradék 102.20. 4 % magy.
aranyj. 103.70, osztrák hitelrészvény 222.30, déli
vasut 34.80, osztr.-magyar államvasut 143.10, Károly-
Lajos-vasut 106.70, kassa-oderbergi vasut 95.20.
orosz bankjegy 217.30, bécsi váltóár 169.70, 4 % uj
orosz kölcsön 66.40, Magyar beruházási kölcsön
102.80, olasz járadék 93.90. Az irányzat bágyadt.

Berlin, nov. 20. (Utótözsde.) Osztrák hitel-
részvény 222.50, déli vasut 34.70, osztr.-magyar
államvasut 143.—. Az irányzat üzlettclen.

Frankfurt, nov. 20. (Zárlat) 4>2% papu-járadék
87.—, 4-2% .ezüsljáradék 86.60, 4 % osztrák arany-
járadék 100.40, 4 % magyar aranyjáraclék 103.65,
magyar korona járadék 100.40, osztrák hitelrészvény
800.50, osztrák-magyar bank 806.—, osztrák-magyar
uÜamvasul 284.—, déli vasut 71.—, északnyugoti
vasut 209.—, albevölgyi vasut 22450, bécsi váltóár
169.77. londoni váltóár 20.345, párisi váltóár 8Q.775,
bécsi Bankverein —.—, villamos részvény 139.—.
nlpesi bányarészvény 112.—, 3 % magy. arany-
kulcson 92.70. Az irányzat nyugodt.

Frankfurt, nov. 20. (Utólözsde.) Osztr. hitcl-
röüzvény 300.37, osztrák-magyar államvasut 284.—,
Déli vasut 71.—.

Frankfurt, nov. 20. (Esti tözsde.) Osstr. hitel-
részvény 300.37, déli vasut 70.50. Az irányzat gyenge.

Hamburg, nov. 20. (Zárlat.) 4.2% ezüstjáradék
86.50, osztr. hitelrészv. 300.75, osztr.-magyar állam-
vasut 709.50, deli vasut 169.—, oláss járadék 93.90,
A.% oszlr. aranyj. 104.70, 4<V0-os niagy. aranyj.
103,90 Az irányzat gyengült.

arls, nov. 20. (Zárlat.) 3°/0 franszia jár.
103.62, 3V3% franczia jár. 106.47, olasz járadék

95.20, osztr. földhiteirészvény 1262.—, osztr. m.
államv. 727.—, Franc. töri. jár. 102.47/ ottoman-
bank 591.50, dohányrészv. 328.—, párisi bankrészv.
865.—, osztr.1 Landerbank —.—, alpesi bánya-
részvény 290.—. Az irányzat nyugodt.

London, nov. 20. (Zárlat.) Angol consolok
1135/ie, déli vasut 7.25, spanyol járadék 61—,
olasz járadék 94.25,4°/0 magyar aranyjáradék 103.25,
4 % rupia 62.50, canada paeifievasut • 83.3/s, leszá-
mitolási kamatláb 2.75, bécsi váltóár —.—. Az
irányzat szilárd.

New-York, nov. 20. ezüst 57718.

(E
Árlejtési h i rdetések.

czira alatt az összes versenytárgyalási temetéseket,
anyagszállitásokat és azok eredményeit közöljük).

A) Épitési ügyekben.
Budapest, deczeniber 13-án déli 12 óra. (Lég-

szeszvilágitási vezeték berendezés az uj orszájf á^ui.)
Ajánlatok benyujtása: Általános országházépitési Vwgre-
hajtó bizottság. Bánatpénz 2°/o.

Fogaras, f. é. november hó 25-én d. e. 10 óra-
kor. (Hidalépitmény helyre állitása.) Elöirányzat: 7743 irt
45 ki-. M. kir. államépitészeti hivatal, Fogaras. Bánat-
pénz : ü°/o.

Zólyom, f. é. deczember 16 án d. e. 10 órakor.
(Járdafektetés.) 3858 négyszögméter járdafektetése. Zó-
lyom város tanácsánál. Bánatpénz o°/o.

Zólyom, f. é. deczember 14-én • d. e. 10 órakor.
(Eözvágóhidépités.) Elöirányzat 9735 frt 31 kr. Város-
háza tanácstenne. Bánatpénz 5%.

B.-Gyula, f. é. november hó 29 én d. e. 9 óra-
kor. (Törvénykezési épület épitése Gyulán.) Törvény-
széki elnökség B.-Gyula. Bánatpénz 5°/o.

B) Szállitási ügyekben, bérbeadás, adás, vétel.
Budapest, f. é. deczember 15-én déli 12 órakor.

(Számoló gépek szállitása.) Vallás- és közoktatásügyi
minisztériumi segédhivatah' föigazgatója. -Bánatpénz
50 forint. . . . .

Budapest, f. é.. november 30-án d. e. 11 órakor.
(Posztószállitás.) '3224: 50 méter szürke köpeny, 2626: 50
méter sötétkék zubbonyposztó és 3559:25 méter buza
virágkék posztó szállitása. M. kir. igazságügyminiszte-
rium iktató hivatala. Bánatpénz 10%.

Budapest; f. é. deezember 10-én. (Ócska anya-
gok eladása.) Szab. kassa-oderbergi vasut titkárságánál
Budapest, IV., Mária Valéria-utcza 11. I. em. Bánatpénz
5 százalék. • . .

Budapest, f. é. november hó 30-án déli 12 óra-
kor. (Ócska postazsákok eladása.) Közelebbi feltételek
Országos posta- és távirda gazdászati hivatal. Bánat-
pénz 299 frt. ' ! 5 , ,

Debreczen, f. é. deczenxber.hó lörén déli 12 óra-
kor. (Pályafentartási fák sz&iHtá^arf M: kir. államvasutak
debreezeni üzletvezetösége. Bánatpénz 5°/o.

Veléte (Ugocsa megye), f. é. november 25-én d. é.
10 órakor. (Faeladás.) 3000 darab 12.570 köbmétert ma-
gában foglaló bükktörzsfa. Kikiáltási ár 3300 frt. Bánat-
pénz 330 frt.

C) Versenytárgyalások eredményei.
Budapest. Kenyér, zsemlye, és sütemény, szállitás

a szt. Rókus, szt. János, szt. István és szt. László kór-
házakban. Glasner Miksa kenyér 15'8 kr., zsemlye 15-8
ki"., szarvassütemény 24 kr.-os ajánlata mint a legked-
vezöbb lett a tanács által elfogadva.

Budapest. (Köolajvilágitási felszerelési tárgyak.)
A bizottság a lámpafelszerelési tárgyakra Glatz András
ajánlata, kö olaj szállitásra pedig Klein Gyula 16áO frt
ajánlata lett a tanácshoz pártolólag felterjesztve,

Nagy-Szeben. (Tölgyfaeladás,) Eisler *J. és Test-
vére bécsi ezég ajánlata 122.704 irttal lett felsö helyre
pártoiólag felterjesztve.

Dolni-Miholjácz. (Faeladás.) A dolnyi urada-
lom tulajdonát képezö 943 tölgyfát az árlejtésen a Neu-
schloss Károly-féle fürészgyár r.-t. (Gyurgyenovácz) vette
nleg 66.226 frtért.

Kereskedelmi ezégjegyzések. •
A) Kereskedelmi, egyéni és társas ezégék.

Budapesti törvényszék. Berger Vilmos földmunka-
vállalkozó Budapest.

w Pfeiffer Sámuel bádogos; lég-
szesz és vizvezeték berendezö
Budapest.

9 Jancsó Andrásné szül. Deb-
reczeni Mária, szabó ipar üzlet
Budapest.

9 Neiger Jakabné és Tsa szül.
Tisch Mária kifözö és szeszes
ital árusitó Budapest.

n Adler J. Gyula füstölthus és
csemege üzlet Budapest.

Kaposvári törvényszék. '1óth„Sándor malomszerelö és
berendezési üzlet Kaposvár.

Komáromi törvényszék. Arenberg i?. fia szabó iparos
Tata.

Szolnoki törvényszék. Neumann Miksa röfös és
divatáru. kereskedö Jász-
Ladány.

Aranyos-Maróthl törvényszék. Bluinenthal Jónás di-
vatárus Léva.

Miskolczi törvényszék. Henik és Soós bizományi üz-.
let. Tagjai: Henik Jenö és

Soós József Miskolcz.
B) itészvénytársaságok és szövetkezetek.

Kaposvári törvényszék. Andicsai fogyasztási szö-
vetkezet. Czcgjegyzö igazgatók:
Bmckcr Coelcstin, Molnár 'Jó-
zsef. Fötelep: Andics.

Kaposvári törvényszék, bomogy-acsni önsegélyzö szö-
vetkezet. Czégjcgyzö - igazga-
tók : Nemei Vendel (Postyán.)

Horváth Ferencz (Nagy). Fö-
telep : Ácsa.

Budapesti törvényszék. Budafok és vidéke Taka-
rékpénztár részvény-társa-
ság. Igazgatók: Guttmann.
Czermann József, Dietzl Viktor,
ifj. Engel Adolf, Frohner Jó-
zsef, Faber Frigyes, Gombó
Arnold, Fein Lipót, Szidon Ig-
nácz, Varga József és Biiandt
Ignatz. Fötelep: Budafok.

C) Czégváltozások.
Budapesti törvényszék. Budapesti szivattyu és gép-

gyár r. t. Fötelep: Budapest.
Kerpely Antal igazgatósági
tag bejegyeztetik.

„ „Magyar értesitö" távirati
iroda részvény - társaság.
Fötelep : Budapest. Gelb M.
Manó igazgatósági tag törül-
tetétt.

m A budapesti köztisztviselök
fogyasztási szövetkezete.
Fötelep: Budapest. Havasi
József igazgatósági tag ezég-

jegyzési jogosultsága megszünt.
D) Czégmegszitnésék.

Budapesti törvényszék. Löwy M. E. Fia Budapest.
. „ Reiner Mór, Budapest.

„ Adolf Pollak, Budapest.
Kaposvári törvényszék. Hollósi Lajos, Kaposvár.
Nagyváradi törvényszék. Weiszlovits M., N.- Várad.
Nyitrai törvényszék. Braun Sachar. Komjáth.

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati

jelentése 1897. november 20-án reggel 7 órakor.

Állomások

3 a

."3 a
Álloaiáaok

172-4
71-6
76-3
74-3
73-0
72-1
72-1
72-2
71-0
69*8
77-0
72-9
71-6
77-7
62.6
71-6
69-3
54-6

36-9

6S-3
61-4

70-9

1^4

+ 8.6
- - 13.3
- - 0.2
- - 3.6
- - 10.8
- - 7.0
- - 13.0
- - 12.6
!-- 10.5
- - 18.3
- - 1.6
- - 14.6
l-l- 11-0

7.9
+ 7.4

9.8
8.1
5.3

— 2.8

Árvavárálja . . 72.2 — 4.3 2 Póla • •
Sebneczbanya . 71-9 4-5.1 1 Lesina .
N.-Szomjjat . . 72-6 4- 7.8 0 Sarajevo
Magyar-Ovár . 73-4 4- 6-2 4 Torino . .
O-Gyallá . . . 72-6 — 5.0 4 Flórencz
Budapest . . . . 72-5 4- 7.7 1 Róma . . ,
Sopron ' . . . . 73-4 - - 4.5 « Nápoly .
Herény . . . . 72-5 - - 2.2 0 Brindisi .
Keszthely . . . 73-0 -.- 5.4 1 Palermo. ,
Zágráb . . . . 73-2 - - 5.8 2 Málta . . ,
Fiume 71-6 - - 6.9 3 Zürich . ,
Cirkvenica. . . 71-3 - - 6 . 2 1 Biarritz . ,
Pancsova . . . 73-8 -i- 1.1 S Nizza . . ,
Zsombolya . . 73/0 - - 0.8 ~ Paris . . ,
Arad . '. . . . 74-2 -- 1.8 4 Kopenhága
Szeged . . . .- 7*1 --ó/vi-7 3 . JJIamburg ,
Szolnok . . . . 7*1 + "Ó.4 Q rBerlin,: . .
Eger 73-2 — 1.8 4 Christiansund
Debreczen. . . 71-6 4- 0.4 4 Stockholm. .
Késmárk . . . 72-5 - - 5.0 0 Szent-Pétervár
Ungvár . . . . 73*0 - - 2.8 g Moszkva . .
Szatmár . . . . 73-1 -1- 3.8 4 "Varsó
Nagy-Várad . . 73-0 4- 5.0 4 Kiew
Kolozsvár . . . 73-0 — 0.2 ~ Odessza . . . .
Nagy-Szeben . 74-3 _ • 1.8 3 Sulina
Bécs . . . . . . . 73-2 4 - 8 . 0 0 Szófia
Salzburg. . . . 76-4 4- 7.0 4 | Konstantinápoly
K l a g e n f u r t . . . 74-8 + K?- 4 @

Felhözet: 0 = egészen; derült, 1 = többnyire derait, 2 =
részben felhös, 3 == többriyiro borult, 0 = egészen borult, ® = esö,
¥: = tó , g = köd, f?L *== zivatar.

A depresszió Oroszországba vonnlt és ott tetemesen mély eb-
bedett (733 mjn.-ig). Környezetében az id5 Mssé esös és a jelenté-
kenv nyomási különbségek következtében nagy mértékben viharos.
A iégnyomáa maximuma az Atlanti-tenger ielöl erösbödött (7800
mméteng.)

Az európai idöjárás általában igen enyhe.
Hazánkban áz északi megyékben volt helyenkint kevés esö,

az ország déli és középsö részén esö egyáltalán nem volt. A hö-
mósséklet, mely jóval magasabb a normálisnál, az északkeleti tájak
kivételével nappal J0° fölé emelkedett és éjjel csak elvétve száll a
fagypont .alá. A szél gyenge, reggeli köd kivált az Alföldön van.

Élénk nyugoti szelekkel, enyhe idö várható, lielyenkint —
föleg az ország keleti részén kevés esövel.
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jZákánT
Eszék
M.-Szcrdah,
Zágráb
Sziszek
Mitrovicza
Károlyrár.
Növi
Banjaluka
Doboj
Zwornik

•Si
43*

czentiméter

f, 48:
4r 132
- 1411>

109 <
137 <
90 <

4-118>
'4- 85 >
+ 62 >
4- g >
4- 95
4-~14 <
-j- 20

2S
170
86

+ ö3

- 8SJ<
+ 125|>

Ftljf

Szamos

Yizmérés
*:-

czentiméter

Tisza |M.-S2iget
Tisza-Ujlak
IV.-Namény
Csap
Tokaj
Szolnok
Csongrád
Szegöd
Titel
Deés
Szatinár

LatorcZEJ.Munkács
LaborczajHomonna

Ungvár
Bártfa
Zemplén
Zsolcza
H.-Ncmeti

Ung
Onoova
Bodrog
SaJS
Hernád
Beretiji B.-üjralu
Seb. Kor.! Csúcsa

Nagyvárad
F.KBrSs
Feb.Rir.
Ret.'Kér.
H..-Klr.
Marás

Teies
Bfifit

Jelek aiaiyarizata: * — Jeges TIZ; 4-
< = áradt; > ~ apadt; ? — kétséges.

BcFenyes
Borqsjenö
Békés
Gyoma
Gy.-Fehérv.
Arad
Makó
K.-Kostély
Temesvár
N.-Becsker.

OfeleU;

t
14

,-.u>

+

! - 82

18 < 2
82 < 2
16 < 2

- 140 < 4
< 4

• 12 > 10
• 46 < 4
• 35 < 17
= 0 alatt;
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I. Államadósság.

a-) Magyar államadósság.
Magyar aranyjáradék

10 000 frtOS . . .
Magyar koronajáradék
1376. kelet, vasúti kölcsön . . .
laSd. évi áJlamvasuÜ aranykölcson
18S9. . . ezüstkölesön
Vaskapukolcsön
ISTO-ki ayoj'em.-kölcsön, 100 frtos
Is7ü-ki . 50 ,
Magyar rogále-kárt. kötvény . . .
Horvát-Sziavon » . . . .
Magyar földtaherm. kötvény . . .
Horvát-Sziavon , . . . .
T 6«ai és szegedi nyer.-kölcson . .
Hurv.-S.ilav. jelz. iöldv. kötvény .

b) Osztrák államadósság.
Egyes, járadék papir febr.—aug, .

r, » » máj.—nov .
Egyes, járadék ezüst. Jan—jul." .

, „ ápr.—okt. .
Osztrák aranyjáradék . . . • . .
Qs.rt.rik köronajáradék
Áliamsorsj. 18ö4. óvb. 250 frt p. p. j

1860. , 500 „ o.é. I
ltiGO. „ 100 „ ,

, 1864. . 100 , ,
: i t o - i . : 5 0 : ;

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

. , (osztr. ielb.)

II. Más közkölcsönök.
B^sriyák-fiefczegov. orsz. kölcsön
Budapest föváros lS90-ki kölcsöne
Budapest föváros lu97-ki kölcsöne
Temes-bégavölgyi kölcsön . . . .

III. Záloglevelek és köl-
csönkötvényok.

a.) budapesti intézetek kibocsá-
tásai.

Belvárosi takarékpénztár r . - i . . ..
Egyes, bpesti fövar. takarékp. . - .

„ . , „ koronáért.
Kisbirt. orsz. földliit . . • . . . . .

» " j, , 50i,3 év kor. ért.
"% . » 0OV2 évre.. . .

Magyar földhitelint. pap
• » , 4 1 évre .
w » kor. ért. 50 évre
» „ kor. ért. ö3 évre

szab., talajjav.
Magy. vasut. kötv. SO1,̂  évre . . .

„ . 5 0 évi e kor. ért.
„ 5 0 évre 105% .

Magyar jelzáloshitelbank

„ . 5 0 évié kür. éri. . ..
. kius.k.50-&:;Tt.IiöÉrE;
, közs. kötv. öö' évro .

„ „ közs. kötv. 50 évre .
. , nyer.-kötv
„ , „ osztr. felülb.
„ „ nyer.-jegy

osztr. felalb.
„ nyer.-kötv. „ „

Magy. ois.z. k&zp. takaiékp. . . .
„ ' „ „ „ kor. ért.

Magy. Uikarékp. közp. jelzálog .
„ „ ' „ „ kor. ért.
* » > •> közs.k.

Osztrák-magyar bank 40'a évre- .
, „ , 50 évro . .

Pesti hazai takarókp. közs. fcötv. .
„ „ zálogl. kor. ért.

Pesti m. kercsk. baiik

„ , » , közs. k. 110 irt
„ , , , köze. k. 210 k.

b) Vidéki és külföldi int. kib.
Albina takarók- és hitelintézet . .
Aradi polg. takarókp. 40 óvre . . .

» „ . 40 ó. UO frt.
,, * ., -»0 évre . .

Arad megyei takarékpénztár . . .
Bosnyák-herczegov. orsz. bank . .
Dobreczeni elsö takarékpénztár . .
Erdélyr. ni. jülzáloghiteib.4pévro .

„ „ 40é.visszafiz
Horv.-szláv. orsz. jelzálogbank . . '
Xat'ysztb. ált. takp. 31'.a é.,110 frt

„ , , 40 évre. 106 frt
, , . 40 óvre in. kib,
„ • „ 85 évro IV. kib.

Nagvszeboni földhitelintézet . . .

' ". Vl! Kb.
Osztrák földhitelint, nyer.-kötv. .

„ „ nyer.-jegy. .
Temesvári elsö takarékpénztár . .

m • m • •

IV. Elsöbbségi kötvények.
Atfrlá tn. kir. t. haióz. r.-t. . . .
Bptjsti Uöz'iti vaspálya kor. ért. .
Bposti villamos v. vasut r.«t. . .
BpoSt-ptcsi vasut .
Deli vasut
Elsö cs. kir. sz. dunagözhajózási t.
Elsö spódium- és csonUisztgyár r.-t.
Kaása-odoibergi vasut 1839, e^Ust

, , 1839, arany
, 18Ö1, ezüst

. . lSOi. aituiy
(oszt. von.) 1SS9, ez.

Magvar folyam- és tei g irhaj, r.-t.
Magyar-gáesországi va^ut I. kib. .

, II. kib. .
.-' , , ezttst . .

Mugy.ny. v. (székcsf.-gySr-iP'ácaiv.)
' . , « 1Ö74. kil»

MaStyai" v- els. kölcsön . . . . . .
Osztrák-magyar állatóiv. im. . . .

. , x. kib. im\
P«eü Lloya- és tÖ2§deépülct

.77

Mai zii&
árfolyam

pénz

122.10

93.90
120.50
121—
100.75
93.»-

152.50
152.—
101.25
101.25
97.75
97.50

139.—

102.25
102.25
102.25
102.25
123.—
102.—
160.25
143.25
159.50
1 9 2 . -
192.—

110.50
36.—
3 7 . -

97.75
1U0.—
98.25

100.—
99.—

aru

100.25
100 —
97.75

102.—
102 —
10025
100—
88.25
98—
91.75
97.25
99.50
96—
9850

102.25
100—
99.10

töa:^
93.25

109—
121.50
123—
20—
21 —

102.50
100.25
100.25
98.25

100 50
98.25

100—

100 1Ó
100.10
96.30
99—

100 —
98.75

105—
99.—

101—
100;—
101—
100—
93.50

99I—
100—
98.50

100.50
102.^-
102.^
10I.75
10d25
103.50
102—
103.—
100.25
118.59
18 —

101r-
99—

100.50
99.—
98.50
96.50

150.50
99.—

120—
98.75

120 . -
99.50

100—
108—
107.25
98 JO

106.75
106.75
121.50

100.-

122.60

tÖOM
121.5C
122.
101.75
94.--

153.50
153.-
102—
102.
98.75
98.50

1«—

102.7J
102.7I
102.7I
102.7
123.5C
102.5b
161.25
144.25
160.50
193—
193—

111.50
37—
38—

98.75
101—
98.75

101.
99.50

101.25
181.
98.75

163—

100I75
101 —
98.75
98.50
92.25
97.75

100.50
97—
99.50

10325
101-
100.10

^ 5 0
99.25

101—
122.50
124—
21 —
22.

10350
101.25
101.25
99—

10150
99.25

101 —
97—

1Q1.-
101.50
96.50

100—
101—
9?.5O

105.—
100—

1 0 2 -
100.50

lööisö
QQ

93I50
101—
99.50

101.25

102.25
101.25
105—

101.25
119.59

19.—
102—
99.50

101.50
99.50
99.50
07.50

152.50
100.—
121—
99.75

121.--
100.50
101—
109—
108.25
99.50

107.25
107.25
122.50

100.50

141.2
5

8.501500C0 120 5
7—! 6C0O0 100 5

12—! 13334' 150)5
6.50
5.50

40—
6—

f B.—
15—
5.50

21—
fi .

r48—
r24—
12—
14—
25—
18—
43.40
65—
16—

5.53
7—
5—

12—
60—

7—
40.

400—

14—
16—

230.^
7—
5—
8 —
fi -Si. .

70I

35.
12.
8.

32—
10—

5.^-
5.

11 —
5.-

10.-
5.50
3—
150
7—

45—
30—

5 I -
8—
5—
0.-

321-
14.-

0—
7.—
0.^-
4.
6.
2—
3—

6 I -

20—
13.50

8—
2 -^
0—

25—

25—

ÜSO

24—
70—

8.V
5.—

0 0 . -
26—

18—

4.50
8—
7—

120001 80:5
4000I 10OI —
500K2000I4

50000 K. 200 5
5000 K. 200,4
5000 K. 400 —

30000 1 0 0 5
85000: 200,5

100000* 100,5
3000iAr.200!5

97000;Ar.100|5
EOOOi 2DD5

75000 -K. .400)5
60001 590J5

250000
150080
25000
60000

25600
992

160 5
6005
500 5
2C0J5

100 5
50 -

10000 K. 200
25000 K. 400
12000
10OO0
120C0
ÜÜOO

10303
50OC
3000
20000
5000
15Ü00

20C5
200 5
1000
100,f
100
1005

50C0 iv. 200 5
3002000

2300
82S
6600
6750
8750
2000
4506
8030

20000

2000
20000
20000
20000
3500
15000

300
100
300
1000

400
400

S. 500
200
160
400
200
150

100 5
6000IK. 200

100
100 5
100 5
100 5
100
30

5000K. 200
2100
8500
5000
15000
34000
20000
100$)
6000 iv. 2J0 5
32000
8000
50000

2005
3ÖO0Ö K. 200 5

400 -
, 200 5

10UOO K. 200
100 5
200

6000 K. 200 5
6000 E. 400 5

7500

4003
4000
13000
2000
3000
5?1

6000 K.
15000 K.
2800 K.
4000 K.
35000 K.

2310</<
3000

700
3000
2500
2500
5350
1200
1600
3300

20000 K

30000
4000

160 -
200 -
100 -
100)5
1005
100 5
1005

100 5
159 -
40 -

100
150
100 5

K. 200
200
500

4005
200 -
500 -
2005
2005
200 -
100 -
200 -
300 -
200 -
200 5

80 -
100 -
500 -
200 ~
200 -
100 -
100 -
100 -
200 -
200 -
200 -
100 4
100 4
100 -

Torontáli h. é. vasutak , . . , .
Uxikány-zsÜY. m. koszéul)

. . H. kü»..

V. Bankok részvényei.

AngóI-osztrák bank . . . . • . .
Budapesti bankpsryesület. . . . .
Elsö magyar iparbaok . . . . . .
Fiuméi hitelbank .
Fövárosi bank r.-t
Bpesti girü- és pénztár-egylet . .
Házai bank r.-t
Heraies niagy. ált. váltóüzlet t . .
Horvát leszam't)Ió bank
Horv-szlav. orsz. jelzálogbank . .
Magyar általános hitelbank . . .
Magy. ipar- és keresk. bank . . .
Mag?, jelzáloghitelb. I. kibocsátás
Magy. jelzálóghitelb. II. kibocs. .
Magyar kereskedelmi r.-t. . . . .
M. leszámit, és pénzváltó bank .
M. takarókp. közp. jelzálogb. . .
Osztrák hitelintézet
Osztrák-magyar bank
Pesti inagy. keresk. bank . . .
Uniobauk . . . . . . . . . . .

VI. Takarékp. részvényei.

Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, Dl. k. takarékp. . . .
Bpesi-erzsébetvárosi takarékpi ; .
Bp0sti takarékp. s orsz. zálogk. r.-t.
Egy. bposti fövárosi takarókp. . .
Mag '̂. ált. takarékp
M. orsz. központi takarékpéüzt. .
Festi hazai takarékpénztár . . .

Vil. Biztosltó-társ részv.

Bécsi biztositó társaság
Bécsi élet- és jár.-biztintézet . ,
Elsö m. ált. biztositó társaság . .
""ónciére, pesti bizt. intézet . . .
,loyd, m. viszontb. társ. . . . .
ti. jég- és viszontb. r.-t
JJemzeti baleset biztositó r . - t . .
'annonia viszontb. i n i é z s t . . . .

VIII. Gözmalmok részv.

Concordia-gözmalom r.-t
, els.tési.T.

ElsÖ bpesti gözmalom . . . ; . .
Erzsébet-gözmalom . . . . . . .

,ujza-gözmalom . . . . . . . . .
'esti hengermaloni . . . . . . .
'esti uioIn. és s ü t ö k . . . . . . .
'esti Viktóriá-göziúálóm » . . . .

IX. Bányák és téglagy. r.

Brass&i bánfai1"es'JfeoRp-égyréi.. .
Bpesti tégla- és mészégetö . . . .
Bpest-szentlörinczi téglagv. . . ".
Egy. tégla- és czenientgyár v . . .
Északul, égy. köszénb- es i p a r v . .
Felsöm, bánya- és kohómü . . .
István téglagyár r.-t

Kassa-somodl köszénb. id . elism.
iis-sebesi gránitbányák

Köbányai göztéglagyar . . . . . .
Köizénbánya és téglagyár . . . .
Lecliner rákosi téglagyár
Magyar asphált r i r t r ; . . . . . . .
2\lagy. ált. kó'szcnbánya r.-t. . . .
Magy. göztóglagyár i-!-t. . . . . .
Magyar kerámiai gyár . . . . . .
Péteiliegyi téglaipar . . . . . . .
Salgótarjáni köszénbáiiya . . . r
Újlaki tégla- é s mészégetö . . . .
Urikány-ssüvölgyi ni . SöEzönb.. ' . '

X. Vasmüvek és gépgy, r.,

ElsÓ m. gazdásági gépgyár. 1 . . '
„Danubius" hajó- és gépgyár . .
Gsnz és társa vasöntöde
Nadrági Vasipar társulat . . . . .
JVicholson" gépgyár r.-t
Bimámurány-salgótarjáni vásniii.
Sclilick-félo vasöntöde
TeudloOf és Dittrich gópgy. A. sör.
WeUzer János gép-, waggóngyár.

XI. Könyvnyomdák r.

.Ahenaeum" irod. és nyomd. r.-t.
Franklin-társulat .
-Kosmos" ipüintézet
KÖnvvea Kálmán r.?t
JPallas" irod. és nyomtl. r.?t. . 4
Pesti könyvnyonida r.-t. . . . . .

XII. KUlönféid váll. részv.

Általános wagKoiÜwIcsmuö . . . .
.Apolló" köolajfinoinitó-g^'ar r.-t. .
Bantlin-iiiiü vegyi gyárait r.-t. . .
Bihar-szilágyi olajipar r.-t
Bpesti ált. villamossági r.-t, . . .
Egy. mfcgyarh. üveggyárak v.-t. .
Elsö magy. betllöntötlc
Elsö niHgy. (ryapjumosö r.-t. . . .
Elsfi iiiavjy. réizvényserfözödö . .
EIÉÖ magy. sertéshizlaló . . . . . .
Elsö magy. szállitási vállalat.' . .
Elsö inagyur szálloda
Elsö pesti spúdium-gyár
Fiumei rizshántoló-gyár
G&chwindt-félü szeszgyár . . . .
Gr. Esterházy cognac-g>iiv . . . .
.Hungaria" niütrágva-b- kénsav-g^'.
Jórdáa Viktor-iélo b ö r g y á r . . . .

, cls, icszv.
Kábflgvi' részvénytiirBaság . . .
Köbányai ?;irá]y-Kcrfözö r.-t. . .
rióbám-ai pölgiiri serfözö r.-t. .
MugyiU' ezukoripar r.-l. A. sor.

Mnyynr Kin- én tánipaácú-gyür

120.50

162.—
l 105.50
! 191 —

!! 108—
80—

105—
120—

116—

180—

IjSÖÖ—

1 9 5 0 —

163.-
106.-
193.-
109.-

82. -

12.50

6.50

T 1 6 —
25—

15—

106—

3000 100 -
10000 K. 200 5
40000 K. 200 5

900! 500' —
30000! 200,5
7000 K. 400I5
1600; 20001 —

12500 100 —
12000 K. 200 —
2300 200 —
1250 100 —
6000|K. 100 —

ir. 15I200000 Fr.200 5

130— fosztalók
| 18ö6-ra

117—

185—

510!—

955.-
435— 1440.-
292— 293.-

10.

i o ! -

u!—
9!—

12—
•jm

fr. 4—

1 2 1 —
- . -
3—

- . -
7.94V»

[1215— :1225.-
125— I 126— 9.94Vio
835.̂ *- i 845— 10—

^ 7 0 — !84Q0— 9.87«/io
4.5C
3—
3.

260.-
329.-

4125.-
125.-
98.-

125.-
129,-

1050.-

290.-
402."
715-
255.-
155>
670.-
235.-
135.-

161.-
115."
1 9 5 -

96.-
195.-
103.-

62.-
23.-

108.-
735.-
615.-
112.-
225>
120.-

80--
154.^

8 0 -
603.-
2 4 9 -

190.-^
103. '

2190-

105^

212!-
145-
265.-

375.-
235.-

7 0 -

200.-
1500.-

535.-

320.-

142I-

150!-
416.

1270.-
250.-
220.-
22Ö-
130.-

,1625-
470.-

35.-
74.-

295,
3 8 -
78.

15i!-
133.-

263.-
339.-

4175.-
127.-
100.-
128.-
1 3 2 -

1070.-

2 9 3 —

725!—
263.—
160—
680—
240.—
140—

162—
120—
200 —
97—

196.-̂ -
111-^
65.—
25—

110—
745—
620—
117—
228—
121 —
82—

156—
82—

605—
25Ü—

2OC.
105.-

2220.-

215!
155'
279.

380—
245—

75—

2I—

fr. 3 1 —
9.94V10

Névért.

10015
100 —
2005
105 —
10015
1005

100 5

100 —
100 —

K. 200 5
100 -

Ar. 200 5
5005

K. 200 5
200 —
100 5
2004
200 —
2005
200 —
2005
100 4Va
100 —
100 —
100 —
100 —

K. 1000 —
A. 200 5

2005
100 —
200 -

Magyar ruggyantaáni-gyár . . ,
Magyar vasuti forgalmi r.-t. . ,
Magyar villamossági r.-t. . , ,
Nagyszebeni villamosmü r.-t. ,
Nemzetközi villamostárs.. . . ,
Nemzetközi waggonkSlcsönzö. ,
Popper Lipót faipar r.-t. . . . .
Quamcro részvénytársaság . . ,
Royal nagyszálloda r.-t. . . . ,
Szegedi kenderfonó-gyár r.-t. ,
Sziszeki tárházak r.-t ,
Telefon Hirmondó r.-t. . , . ,
Török dohányegyed r.-t. . . . ,

XIII. KÖzleked. váll. részv.

Adria m. k. teng. hajó r , t . . .
Aradi és csanádi r.-t
Barcs-pakráczi vasut . . • . . . .
Budapest alagut-társulat
Bpesti közuti vasp

, , id. részj . . . .
, , elv. jegy . . .

Bpesti villám, vár vasut
, é lv. jegy.

Bpest-szt.-lonnczi h. é. vasut •
» , . • > els. részv.

Bpest-ujpest-rákosp. v a s u t . . . .
Debreczen-hajdunanási vasut . . .
Déli vasut
Elsö cs. kir. dunasözhajó-t. . . .
Gölniczvölgyi vasut elsöbs
Györ-sopron-obenfurti vasut . . .
Kassai közuti vasut . . . . . . .
Kassa-oderbergi vasut
Kassa-tornai h. é. vasut els. r. .
Magyar-gácsországi vasut . . . .
Magyar h. é. vasutak r.-t. . . .
Magyar nyugoti vasut . . . . .
Máramarosi sóvasut els. részv. , .
MáramaroEI sóvasut t ö r z s r . . . .
Máramarosi sóvasut B. részvényei
Marosyásárh.-szászr. vasut e. r . .
Nagykikinda-nagybecsker, v. r . . .
Oriente m. teng. hajózási r.-t . .
Osztrák-magyar államvasut . . .
Pócs-barcsi vasut
Petroz.-lupényi h . é. v.els. részv. .
Szlavóniai h. é. vasut els. részv. .

Mai i ix6 .
irfolyam

pénz

XIV. Sorsjegyek.
Bazilika sorsjegy

. , osztr. f e l ü l b é l y e g z é s s e l . . . .
„ , nyeremény-jegy . . . . . . .

Bécsvárosi nyereménykölcsön 1874. évröl . . .
Budavárosi sorsjegy .

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

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

„ . „ n oszt. felülbélyegz..
. > . m nyeremény-jegy. .

Olasz vörös-kereszt sorsjegy
, „ » » osztr. felülbélyegz..

Osztrák vörös-kereszt sorsjegy . . . . . . . .
Osztrák hitelintézeti sorsjegy . . . . . . . . .
Pálffy sorsjegy. •»" . . . . . . . . . . . . . .

(M.).

540.-

i«i-

155.-
420.-

1280.-

235-
136.-

1675-
480-

4 0 -
76.-

40.-*
80.-

153."
135.*

XV. Pénznemek.
Arany. cs . és kir. v e r t . . • . . . . . . . .

. „ „ „. kör. .
„ osztrák vagy magyar S frtos . . . .
„ 20 frankos . . . . . . . . .
„ 20 márkás . . . . . . . . . . .
., török aranylira

Német birod, vagy egyénért, bankj . (100márka) .
Franczia bankjegy (100 frank)
Olasz bankjegy (100 l i r a ) . . . . .
Papirrubel da rabon ldn t . . . . . .
Román bankjegy (100 l e i ) . . . . . .
Szerb bankjegy (100 ezüst d i n á r ) .

XVI. Váltók árfolyamai Gátra).
Amsterdam . . . 100 hollandi fiiért
Brosséi 100 frankért . . . . . . . . .
London 10 sterlingért . . . . . . .
Német bankpiacok 100 m á r k á é r t . . . . . . . .
Olasz bankpiacok 100 Uráért • . . .
Paris 100 frankért
Svájczibankpiacok 100 - „ . . . . . . . .
Szentpétervár . . 100 rubelért . . . . . . . . .

XVII. Határidöre kötött értékp.

November Ló regin.

Magyar aranyjáradék . . . . . . . .
Magyar koronajáradék
Magyar általános hitelbank •• •. t . .
Magyar ipar- és kereskedelmi bank .
Magyar jelzálog hitelbank
Magyar leszámitoló és pénzváltó bank
Rünaiuurányi vasmü , .

Deczemher hó végére.

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

162—
125—
143—
490—
324—
530—

280—

153—

215—

206—

384—

250I-
285.50
150—

90—
102—

442!
100—
121—

190I50
200—
212—

2II!—
96.50
62—
62—

100—
100—

223.—
100—

6
6.80
1.60

165.
62—
63—
3.30
3.60
8—
9.50
2.50

1 1 —
11.50
19.50

199—
5 9 —

5.66
5.63
9.51
9.5

11.7J

5Ü80

45.15
1.275

99.30

119J5
5S.85
45.15
47.55

47.425

22.25
99.90

3 8 7 —
101.50
281.25
252.50
2 5 1 —

354.50
79.75

335.75

áru
165^-
130—
144.—
510—
327.—
535,—

290.—

15»—

216—

2O7I-

3 8 5 ^

286 JO
155—

92.—
103—

44T!—

123.*-

191I50
205—
213—

2J2—
97.50
67—
67—

101—
101—

224—
101—
175—

6.80
7.20
1.90

167.50

8=
3.60
3.90
8.50

10—
2.80

11.50
20—

202—
61.—

5.70
5.67
9.54
9.54

11.79

59—

45.35
1.285

89.60

120.15
59.05
45.35
47.70

47.575

22.50
100.10
387.50
102.50
281.75
2 5 3 —
2 5 2 —

354.70
80.25

336.25

Leszámoló árfolyamok november 18-áról.
Magy. ált. hitelbank . . .
Osztrák hitelintézet . . .
Magyar aranyjáradék . .
Magyar koronajáradók . .
Magy. ip. cs keresk. bank
Magy. je'.zálo;{hitolbank .
Mun*, leszámitoló bank .
Rima-Murányi vasmU r.-t.
Düli vasut
Osztr.-magy. államvasut.
Budapesti bankegyesület •
Elsö magyar iparbank . .
Fiumei hitelbank . . . .
Pesti magy. korcsk. bank
Bpesti taKp. és zálog. r.-t.
Bp. iii'zsúbctv. takarékp .
Magy. ált. takarékpénztár
M. orsz. közp. takarékp..
Elsö magy. ult. blrt.-társ.
ErzsObot-gözmalom r.-t. .
Lujza-gözmalom r . - t . . „

387.-
354.-

1430-
234.-

123—

Brassói bánya- és kohóm.
Felsöm, bánya- és kohómü
Köszénb. és téglagy. r .-t .
Magy. ált. köszénb. r .- t . .
Magyar asphalt r.-t. . . .
Snlgó-Tarjáni kószénb. r.-t.
Újlaki téglagyár r.-t.. . .
Danubius-Sohoon. hajógy.
Ganz-félo vasöntöde r.-t..
Suhliok-féle vasöntöde r.-t
Weitzer-fólo wag>congyár.
Ali. waggonkölcsön. r.-t..
Elsö magyar róazv.-serfözö

1 Elsö in. sortéshizlaló r.-t
Magyar villumossóci r . - t .
Köbanyai polg. serfözö r.-t
Magy. ezukor-ipar r . - t . .
Adria m. tengerhajóz, r.-t
Bp. közuti vaspálya-társ..
Budapesti vili. városi vasut
Bp.-ujpöst-r. villám, vasut

159.—

118.—

805.-
249.-

152—

3Si!—
285.—

4 t-e/ megjelölt trtékpapirokuál, melyek üzletiévé nem esik ossza
a naptári érvel, az osztalék az utolsó Qzletövrovonittknólag értendö.
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VIII. ker., József-körut 65. szám. H & . « - f c » * - - 1 « - - n ^ — « i — — • » V- k e r - Marokkói-utoza 4. szám.
fi* a hirdeti czimét ia közli a hirdetésben,

deni, s a szöveget az ' '

LEVELEZÉS.
M i * Ife1/4n%b Rég nem irtam, de ne higyje, hogy rossz s&arft-
jn2CI4C5KanaX. bólT csupán na^y elfoglaltságom az oka. Gondo;
iok izért magácskára és legközelebb küldök egy hosszu kimentö
levelet Addig is szivélyes üdvözlet az ébren is onrol almadozo
ltossz-tól. "-1

Tfie 1i9*>ti9 Tegnap hiába vártam, nem jött. Nem tudom minek
JMd Val Ua* tulajdonitani elmaradását. Holnap ismét Tárni fo-
gom 6s hiszem, hogy nem hiába. Szöke. 10.1
Mi* intniltMAMc független hölgygyei óhajtanék megismerkedni,
WlY tnielligCnS ki° velem a hosszu téli estéket eltöltene es
engem egy kissé felviditana. Megjegyzem, hogy csak teljesen eraek"
nólküli ismeretséget keresek, .Próba" jelige alatt leveleket a « a d ö :
hivatal továbbit. l ö < 1

óvatos, joi tuaoa mién vaiasztomiit e iapoi. Ejjugiiuium uji« DUIW
nnalmas hivatalom, melyet csak ez tesz némileg türhetöyé, hogy_
közelebb érzem magam hozzád, s a gondolat, hogy nemsokára_ látni
foglak, örült örömmel tölti el szivem minden kis zugát, s_ ugy érzem
mintha a sablonos betük mindenike millió angyalkára változva, kik
folyton ez édes boldogitó mondatot csattognák fülembe: .Nemsokára
látni fogod Mariettát. - 14.1
\fintl0 77 Köszönet drága Boraidért. Minden mást elfelejtö
I l u u e 64* gyönyörrel várom a pillanatot, mikor Istennöilényedet
ebiére szorithatja Ainfionod. 12.1

Jan
20.1

6 ki fekete ruhát; pröm-gallért s fehér kalapot viselt, a vele szembe;
uJö zwikkerea barna urat .Rossz gyerek" czim alatt e lapok utjai
tudatni, közeledés tehetségea-e ? 20.
iffTK l r icmvanr>i tiö Pps Shlmiln me radvfldz almi nSlopocz fesino
Hl Jld te fel kesmno rni toffs imljk lorsmv sdalusa efkom4 jó. Br. i,

VA\ nn\tér egyik szöke, másik barna, szeretne megismerkedni
rflt l HU VM f tét katonatiszttel. Leveleket <Nein bánja meg> czim
alatt a kiadóhivatal továbbit. 90.1
Bjefji Ezt még sem tételeztem volna fel önröl. Különben nagy
r i d l a * szegénységi bizonyitvány önre nézve, ha a tölem kapott
levéllel kérkedik.' Do most már aztán legyen vége mindennek.
A leveleimet — Ka'gentleman — visszaküldi. Irma. 92.1
$>?2ltal Ö7VPHV vagy°k; oly idösebb ur barátságát keresem, ki
r iHlf l l VAr&UT engom pillanatnyi pénzzavaromból 50 forinttal
kisegitene. Levefekot tjiálás leszek* czim alatt e lap kiadóhivatalába
kérek. . 94.1

levél czimévcl összehasonlitottam — hogy a levéleket maga irta.
Mindazonáltal nem haragszom; de igaz szivböl gratulálok. L. 154.1

óhajtanék levelezni. Leveleket „Tanár-
jelölt" czimen a kiadóhivatal továbbit.

156.1
Szellemes hclgycjyel

I A talányt nem volt nehéz megfejteni. Ép ilyen talány
stJIKU. ez is; ha feldobják tojás, ha leesik sárga. Mi ez?
;ói-czeruza (? i) Egyáltalán nem szeretem, ha talányokban beszél]:
ii értjük egymást. Vagy nem?! Lili. 70.1

•$F2t1Vfl<J S a l i a I -Mióta aranyos kacsói vonásait kezeim köz
TvlHlljwd Q&yü t .birraa, .olyan vagyok, mint a kinek nii
helyén az eszu. . Ilávom. hónapja, iinmár Birálásunknak. — No

Ai«0Jlc, Mit tiilál ön ;abban" olyan különöst? Én semmit. Vagy
WUKUfl. csak kinozm akar? Vlád. 76.1
|5 i a ! i Busán szól az estliaiving . . . Minden akkordja visz-
ff » , » MHIU liiinpzik szivemben. A tenger sima, a hullámok el-
fücndesültck, de Ugy sejteni, hogy a fenekón most képzödik egy
vulkán, muly kitörni készül, hogy annál nagyobb erövel zavarja meg
a sima tükröt.. Milyen változó az emberi sziv. S • . • 196.1

Szött
nincs

ónnpja. immár elválásunknak. — Noha
elválásunkat megelözö nap nem a legkedvezöbb véleménynyel volt a
baba fclolum, ma. oly.clbizakmlott vagyok, hogy.az én kis Aranyosom
megváltoztatta már.nczetoit, és rég eloszlatta azokat az aljas rágal-
makat, amelyeket felölem egy hizelgö barátja, — tudja hogy ki: —
eimumletl. Látja (kies, ha én akkor felháborodtam volna a hallot-
takon, ükkor magáeska. esetleg azt hihette volna, hogy van valami
a dologban. Azt hiszem., ineggyözödlietett már róla, hogy hamisak
voltak II vádak és vajmi kevés,, vagy egyáltalán semmi sem volt igaz
obböl I Kos mondja meg Aranyos, még mindig nem bizik bennem ?
Csókolja 11. 134.1

1?pJn»ÁM Ritka jó alkalom tisztességes, engedelmes jó feleséget
3 (.IKcSlj. inini. A ki nem a pénz után vágyik ös szereti a borzas,
b^okokis ici'inyt, .-iz-irjon „-Szende" czim alatt e lap kiadóhivatalába. 44.1
^ f k ftji Mc'gkapfáiii aranyos sorait. Nagy örömemre
wV.ll • • • J n > ! • ' s'zoigál tapasztalhatni, hogy az aranyos baba
némi vonzalmat tárfuiii irányomban, és hogy érdemesit mög levelére.
Higyjo el a baba.,' .hogy' nem' vagyok oly hibás, amint Ön gondolja,
bjkszor gondolok Önre, de hiába," nem adhatok szavakban kifejezést
gondolataimnak, inert óriás ' módon ' el vagyok foglalva. Mennyire
Méretném látni, 'tót'leirni" riom tudom, és fájdalommal 'tölt el a
tudat; hogy mily bizonytalan a viszontlátás. Bizok és remélek; On-
Jun bizok, és azt hiszem érdemes Ón erre; és a*.on reményben rin-
gatom magáin, hogy az aranyos baba nem fogja tovább is feltéte-
lezni rólam, hogy aranyos kacsója irásával kérkedni fognék. Leve-
lének minden sora és minden betüjo ereklye nékem és nem hogy
kérkednék avval, de félvo örzöm; nem fogja lilni azt sonkisem.
irjon csuk a bábu; «n is fogok irni,, addig, is kézcsók kedves mamá-
nak és növérének, OsóHolja, Rád. .Aliali. . 182.1

HÁZASSÁG.
ijázasoöm szeretnék. KgeWBSS E S f f i S S
scl. Oly nöt keresek (lehet asszony is), a ki igazán még sohasem
fznretott és a kinek legalább is huszezer forintnyi hozománya van,
képpel ellátott komoly ajánlatok .Adonis" czünmcl a kiadóhivatalhoz
intézendök. 56.2

"IKtollinotte m«n$n\ii\Hkfa\ni\\t izr- valiásu, 1200 frt fix évi
jniSl l inett5 mugiinillVaTAinOK fizetéssel, megfelelö hozo-
TuánynyaT iSiró, jó luizból való leánynyal házasságra lépni óhajt.
Csakis fényképpel é* teljes névvel ellátott ajánlatok, melyek ,U. Cz."
iuligo alatt c lap kinilóhivatalába kóretnok, vétetnek figyelembe.
Titoklarlás bocsülut .lolo '̂. Közvetitök kizárva. 40.2

ViSéliöH '̂ f0 *zr> k ö r o r v o s szép jövedelemmel, 20,000 frt hozo-
» IwWftfclI máuynyal biró csinos IIÖIKV* komoly ismeretségét óhajtja.

Szives ajánlatok »lv. M." alatt u lap kiadóhivatalába kéretnek. 120.2

O A M . hjk\lt 35 éves földbirtokos vagyok. Meguntam a legóny-
IwiiU IVMUU életet; agglegény meg épen nom nkarok maradni,
szóval házasodni aliarok még ez'on a télen. Keresek oly 1G—20 éves
luányt, kinek a pusztai élethez kedve van, s egy kissé a gazdasághoz
iu ci't. A VAIIÁS mellékes, hozomány nnm kivántatik. Legyen a leány
háy.iasnn neveit, jó gazdasszony, tudjon _ zongorázni, nogy engem
fuvulajiUékur.iban kisérjen, s ijry s?.l;Vn kösz a duett. A mi a kiné-
r-ésomet illr-U, azt monaják rólam, lio^y nsinos vagyok, im meg épp
az dlenke/ójel áililoin. Szokó hajam, bajuszom, szakállani van éá
feketo szomiMt;. A ki tohát' loakarja mngát kötni egy véu medvének,
n;: irjon u kiadóliivata'bu .Mcgbizhntö* . . . . ez. alatt. Közvetitökro
iu;n reflektálok. 122.2

" iifl 4r\ \ttlVI\m\t\vnv9\ szeretném gyámleájiyomat férjhez
^wliU J n llOZOnianynyai adni iparos omb.n-he2 vagy koros-
kcJóhüz. Luvcloket kárck -Árva leány . . . czim alatt e lap kiaiióhi-
vatttliiba. m . 8

ÁLLAST KERES.
3roöai foglalkozást S^^ffiiSSLOTiilajSE
,G. Sz." jegy alatt a kiadóhivatalba intézendök.
itfauslAHAMfll/ ajánlkozik egy elökelö családoknál alkalmazásban
J l i rC lvnunf iK volt, kitünö bizonyitványokkal rendelkezö fiatal
hölgy. Ajánlatok „Szerény" jegy alatt a kiad'óhiv. küldendök. 60.3

jttasszii rn7Ánn n a ? 7 gyakorlattal 50 krórt ajánlkozik. Leveleket
I IUAVIIU „Massage" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.

S4.3

T á r é kerestetik néhány ezer frttal egy nagy müvállalathoz.
Jdl d Értekezni 2—5-ig, Weszelényi-utcza 4. földszint 8. 6407.3

Jiagy
Hl>: házakhoz gyermekek mellé ajánlkozik egy intelligens,
Wl I idösebb uri nöj görög katholikus ps '§""3J "" • wuacuu un Hu, 6uiu6 ü̂ î-iui—w papnak" leánya, a ki

szivesen végezne házi teendöket is s a rábizott kicsinyeknek gondos
felügyelöje, szeretö gondozója lenne. Jóakaró megkereséseket .Anya-
helyettes" czimen a kiadóhivatal továbbit. 126.3

Ralik fÖkSnWVSZetÖ d ó l u t á B I f°elalkozást kere3; beszél jna-
á" kiadóhivatalban.

gyár, német és román nyelven. Czim
204.3

ÁLLÁST KAPHAT.
P

!ÁM«}4I>A#MA vagy pénztárnak nagy vidéki vállalatnál 4—500
enZld rOSnO forint betéttel felvétetik. Értekezni 2—5-ig, Wesse-

Tényi-utcza 4. földszint 8. 6405.4

hivatalba kéregnek.

kerestetik haimadik elemi iskolás leánykához d. u.
4-töl 8-ig. Ajánlatok „Nevelönö" jelige alatt a kiadó-

212.4
*IM}A1!SMAMC> fiatal emberek helyi képviselökként
JnieillgenS Gzim a ldadólnvatalban^

alkalmaztatnak.
1.4

Iff 3cán t iti^C 9 s m o s külsejü felvétetik. Jelentkezhetni déli 12—2
HlnddlJI IHdd óráig a kiadóhivatalban megtudható czimen G8.4

Okleveles" gyermekkertésznö ^ k S S f j ^ a i a f .
kalmazást nyer. Ajánlatokat .Okleveles" jelige alatt továbbit a
kiadóhivatal. 32.4
(*fiwtviltii*%eb*n!i kereskedelmi szaktanfolyamot végzett, mag\'a-
W ü m p i 0 i r i 5 l a n 0 y rui stenografáló és a Jóst Irógépet kitünöen
kezeli, állást nyer. Ajánlatokat .Gyorsiró" jeliga alatt továbbit a
kiadóhivatal. " 34.4

Ügyes lapkihoröók felvétetnek. Czim a kiadóhivatalban.

OKTATÁS.
taington-irógép &lSTStSSSte£ISS ,áS3i
zások naponként eUogadtalnak, Glogowski és Társa czégnél V. ker.
Erzsébot-tér 16. 202.5
^ffanne tienoritfAlitatác^ mérsékelt dijazás melle'
JiiapOS negeUUOKTaidST Ajánlatok „Hegedüoktatás
e lap Hadólüvatalába intózendök.
PvIMfk^liMAVHI tanit egy hölgv'legjobb módszer szerint kottából.
WZlIUUdlinOZni Cziino a kiaió'hivatalban. 1S6.5

mellett adok.
czimen

188.5

BIRTOK ELADÁS.
pianiné megvételre kerestetik, Ajánlatok „Pianlnó" jelige alatt ké-

retnek a kiadóhivatalba. 4.6

gérbeaöó birtok.i>nnT>.lrl . v . r . n ^ Jtsoróoujjjegyeüfsjj egy ÜUUU noluon teiou
iOeaUO UiriOK. birtok, melyböl a szántórét 1000 hold az

T§9S-ik évtöl kezdve 12, esetleg 15 évre bérbe adatik. Evi bérösszeg
7000 frt. A feltételek a me<rbizoUnál tudhatok meg. Czime a kiadó-
hivatalban. 134.6

lirfAifAk o la f lnes i JSadapest-I'écsi vasút mentén 22Ü0 hol-
)!IIUKUK KtdUddCt i das birtok szép milakkal, 250.000 forint.

felszerelvG mindenostöl 110.000 frt. Ugyancsak a föváros melleit
230 holdas birtok 22 holdas beltclekkol, szép lakóházzal 48.000 frt.
Budapest-Hatvan közt 350 holdas I. oszt. birtok dohánytermelés-
sel, nagyobbszerü emeletes nrilakkal, 12 holdas kertben. Hontmegyó-
ben 350 holdas birtok buza és árpa talaj tehenészettel CÖ.000 irt.

HÁZ ÉS VILLA ELADÁS.
f l « J k i t.JL7 Kolozsvárott a'belvárosban eladó egy földszintes, lel-
VIMUW tJHAt josen jó karban lévö ház kovés teherrel. Ajánlatokat
.Eladó ház" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit. 15S.7
ffah>áltflfo70r tairncil vil.rosban egyemeletes erkélyes igen
naiyHilVlKA«r lanUdU csinos, adómentes, piaczra nyilp sa-
rokliáz tizletlielyiségekkel eladó. Közvetitök dijaztatnak. Czim a
kiadóban. * °n r20.7

ELADÁS.
£flV WJlS!7liPT '1?cs''1 ' ; ' 'S hilSznált, 165 frtcrl eladó. Czim a

kiadóhivatalban. 13.8
ftwÁmiC90i4át* Roáljogu gyógyszertár nagy vidéki vnrosban,
Ö J ü 8 J 5 i e n a r . mesyo székhelyén 30000 frton felüli tkvi forga--j-**- —-ii'O S-_ ,
lonimal 90000 irtért eladó. Bövebbet a kiadóhivatalban. 133.Ö

Gyönyörü bérház, jffiAndrássy-ut közvetlen közelében, nagy
;aJmu utcaában az összes lakások par-

sajáttermésii, hektónként vasutra feladva 23 irttól följebb,

l.B

KIADÓ LAKASOK.
4 * A 1/Ai>!t1af KarácEonyi-utcza, ogy 3 ulczai szobás földszinti
I'-SO R g r U U l , lakás kiadó. Bövebbet a kiadóhivatalban. 1089.'
1 cÁ b o r i i I o f Hézir.ál-diiiö, u János-kórluu! közelé))en 2 nagy
l " d v IM»I U l s l | szoba, veranda, lürdöszoha, konyha (yizvezeték-
kcl), élcskamara, piocae és padlásból álió lakás azonnal kiadó.
Czim a kiadóhivatalban. '_ 118.9

2 5b k o r t t l o i a Birabó-ute/áhan egy 1. emdr-U kikaa kiadó, mely
" l a nKiUlttly áU 4 nngy. 1 kis szoba, elü-, lüidö-, cselédszoba,

veranda, konyha stb., azonnal kiadó. Czfm a kindühivatalbn.n. 170.U

"IK ftCrUI%lf lakás iiaüó, mely áll 4 utczai, 4 udvari, Mo-, ffirtlö-,
cselédssoha, éléskamra stb. Bövebb felvilágo-diiiil r. I.iadóliivatal
üyujl. iOU.a

6 : 1 . \,or Andrássy-ut közelében 1 utczai, 1 udvari és elöszobá-
i n Wi\*} höi álló, konyha nélküli lakás, irodának vagy garoon-

lakásnak alkalmas, azonnal "kiadó. Czim a kiadóhivatalbaji. " l o °IÜÖ.9

6 : 1 . \ t n r Vörösmarty-utcz;iban egy li-od emeleti, 2 udvari, eló-
"IR h S t . ) szoba, konyha stb.-böl álló lakás azonnal kiadó. Gzim a

kiadóhivatalban. "
Si* hgr Nefelejts-utcza, 2 utczai szoba,

"In nviity kiadó. Czim a kiadóhivatalban.

llü.ö
konyha, éléskamra stb.

8 {]• \fOr a Népszinház közelében, Berzsenyi-utcza, egy U-od
Ili ftwl.} emeleti udvari lakás azonnal kiadó. Czim a kiadóhiva-

talban. 106.9
hol most is egy nagy
átadó egy szép boli-

férüruha üzletnek kiválóan
192.9

KIADÓ SZOBÁK.
•II t1PtK7tttJtá7lift7 k 5 z c I eSY külön bejáratú 2 ablakos utczai
fi lliijJdAlllilaAHVA szoba egy vagy két ur részére azonnal ki-
adó.Ugyanott esetleg j ó magyar házikoszt is kapható. Levelük a kiadó-
hivatalba kéretnek „Olcsó szoba . . . czimen. 91.10
HlifAPAVAH evAttQ kényehnes és csendes (udvari) különbejá-
^UlOrOZOH SZODd rattal deczumber l-re kiadó. Levelek ké-
rétnek .Butorozott szoba' ez. a. „93.10

SZOBA KERESTETIK.
Butorozott hónapos szobát ^ ^ 1 " ^ ^ :
tóval a József-körut és a József-utcza közelében havi 16—18 irtért.
Ajánlatokat a kiadóhivatal fogad el .Lakás" czim alatt. 62.12

VÉTEL.
1?AttSft 9AHNAV4 kerestetik megvételre. Ajánlatok az ár megjelö-
nUVIU AUHgOra lésével >Zongora, 10* jelige alatt 6 lap kiadó-
hivatalába kéretnek. 22.13

Jfiester cellót keresek megvétehre. Ajánlatokat a kiadóhivatal
továbbit *Cello€ jelige alatt. 24.13

I ? s e 7 n á l f ^° m^S Jó karban levö Yost-irógépet keresek rney-
l /adAllai t f vétoh-e. Ajánlatok az ár megjdülésóvel »lrosr« czimen
e lap kiadóhivatalába küldendök. 20.13

?!tf1ae H9HV levil/AH eddig megjelent köteteit olcsó áron
'dllaS nagjT UASKOII megveszem. Ajánlatok »LeKIkom

Jelige alatt e lapwfiadójába kéretnek. 2?. 13
i*7ImhülAHI kerestetik megvételre. Ajánlatokat az ár mogjeldlésé-
UAllllvaiVill vei »Ped&los czimbsulom* . . . . •a. a. a kiadó-
hivatalba kérek. 30.13

kerékpárt keresek megvételre lehetö olcsó áron. Ajánlato-
kat a kiadóba .Kerékpáros" czimre. 54.13Duniop

HITEL-PE
földbirtokra és budapesti hasalja
5°/o-ra, ugyszintén n. esetleg Ill-ik

helyre 6 és 6'Wo-ra. Birtoknál csupán telekkönyv és kataszteri iv
küldendö be. Elöleg nem ibgadlaük *el. Bövebbet a kk-öóbau 142.U

Törlesztéses kölcsön

TSt*C lf0l*0c{'0'Kt^ 500—1000 irttal egy minden téren néikülöz-
# a i d A%l«dll>lln* hetstlen mü kiadhatásálioz. Caiu a kiadóban.

198.14
aOO-tói 1000 korona jutahnat adok annak, ki Dekero

w mlell. 8—10.000 korona óvádckknl rendelkezö fiatal
embernek pénztárnold vagy más bizalmi állást szerez. Levelek
^ Óvadék 10.000 koi-onn" jeligével o laphoz köreinek. 3.14

KÖNYVEK.
j3<9ÉH9Ht#*flitÁ'<**!>rtl* sJboma. 146 primás I-J banda képpel, Czinka
tmilyáliyZmZSZZh Panna, Bihaii, Bokar, Berkts, PaUItárus,
Rácx Pali, Rádics és györi Farkas családok adoniaszera élotlóirással,
valamint az 18iS-i'J-i\d tábori czigunxzonrv.nl: ctcnicnycivcl, vógiii
Jószef föhevezeg czigányloveleit Os iuiai>-<;ai:j:'it tavlalpiazza. A
pompás diszuiiivet Erzsébet királyné, a Wcili'si herczc;cs ai<7c-vJ,

Wxsózyoi Iffiwwvo U v e n c z i m a l a t t Je l en t mas eiry J«fi,
UVeSZei JVOnyVS. melyröi bátran mondható, hü-y ily<:n

ujeglepöcn nagysizerü inutatváuyok meg iism jelenteit i;-r; nyor.ilü-
iásban. A világ lognagyobb büvészek és spiriti^/ták iii.itaháiiyair.ak
titkai lo vannak loplezvü. A mutatványok legnagyobb rószc mmd'-n
elökészület nélkül, egy pár gyakorlat után elöadhatók. A mii t'i'i
oldalra terjed, 420 müvészies kivitelü képpnl \an ellátva. A miiben
foglalt mutatványok a legjáratlanabb által is elöadhatók, mert min-
den mutatvány 2—3 rajzban vau megmagyarázva. A mii szines
czimiioritékkal van ellátva. Megrendelhetö 8."órzö::é;: Tolnni Sirnvu-
nál, W\. ker., Kertész-utcza 35. iszáin., vdainint miiiden könyv-
kereskedésben. Ara fttzvo 2 frt D0 kr., remok diszkütCr-bcu 'ó föim!.
Ugyanitt lehet elöfizetni a „Biivésüct és rfpmüi.mus'' czimU havi
folyóiratra. Enii&k a lapnak roppant sok elleasOgci leotnek, mert a

, s spiritisztikai nnttátványöka.; irásban és kópbeifopja
ismertetni. Elöfizetési ára: ','iéTro 1 frt., J/a évro 'J irt., 1 évre 4 frt.

6403.15

KÜLÖMFÉLE.
liraim!
roinek

fSdriStlVák ~" ^ ^ ^ ' J 0 ^ mugtejelletnek, József-körut 62. szám.

Tttiioe o l t á s i é t a d °sy * föváros közepén lakó polgári család,
JKIjKd t l l a t a d l ^ ugyanott izletox és jó házi koszt kapható.
Czim a kiadóhivatalban.

kaph
210.17

Csak fiatal embereket ^^e^ttiKinia/.t, h o ? y a ^ ^dr. Üoiton-fch'injootió Orion-
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A közönséghez.
Az „Országos Hirlap" pártoktól, kormány-

tól, egyéni és üzleti érdekektöl, czéloktól füg-
getlen, szabadelvü politikai napilap.

Erös, de nem durva hang; bátor, de
nem személyeskedö kritika; minden irányban
való tisztesség a mi ujságirásunk sarkalatos
hitágazata.

Az „Országos Hirlap" rendületlen hive
a szabadelvüségnek, mert ez a legbiztosabb
módja a magyarság faji erösödésének.

Az „Országos Hirlap" jól értesültségéröl,
magas irodalmi szinvonaláról tanuskodjék nap-
ról-napra maga a lap.

Mikszáth Kálmán föszerkesztö a lap
minden számában fog valamely rovatban imi.

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

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

„Az uj Zrinyiász"
ozimü hosszabb szatirikus politikai rajza.

Az „Országos Hirlap" szerkesztösége a
következö belsö dolgozótársakból áll:

Lipcsey Ádám
felelös szerkesztö.

Mikszáth Kálmán
föszerkesztö.

Káinoki Izidor,
segédszerkesztö.

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

Külsö munkatársaink sorából, akik

részben politikai, részben társadalmi és tárcza-
rovatainkat fogják becses közleményeikkel gaz-
dagitani, kiemeljük:

Dr. Pollák Illés (Homo.) Ágai Adolf
(Porzó.) Kozma Andor, Tömörkény István,
dr. Vámbéry Ármin, dr. Beöthy Zsolt, dr.
Kristoffy József, Marczali Henrik, Junius
(Z. Kiss Béla.) D'Artagnan, Endrödi Sán-
dor, Szabó Endre, Sz. Nogáll Janka, Békefi
Antal, Kálnay László, Dr. Ferkes László,
Gárdonyi Géza, Kozár Emil, Vértessi Arnold,
dr. Sebestyén Gyula, Jancsó Benedek, Fónagy
József, dr. Nagy Béla stb. neveit.

Külön megemlitjük, hogy az „Országos
Hirlap" közgazdasági rovata oly kimagasló
szaktekintélyek tollából lesz szerencsés koron-
kint alapos irányczikkeket közölni: mint Bedö
Albert, Miklós Ödön, dr. Bamberger Béla,
György Endre és Szabó Jenö.

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

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

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

A vidéken 5 krajczár.
Az „Országos Hirlap" szerkesztösége és

kiadóhivatala: Budapest, VIII., József-körut
65. szám.

Üzleti hetiszemle a gabonáról és a
terményekröl.

Gabona. A mai nap Kivételével a lefolyt hé-
ten a gabonaüzlet irányzata nagyobbára lanyha
volt ugy a külföldi piaczokon, mint nálunk. Bár a
statisztikai helyzet amellett bizonyit, hogy a világ
termelése és szükséglete között nincs meg a kellö

arány, a nemzetközi spekuláczió biztosra veszi,
hogy a délamerikai termelö vidékek aratása nem-
sokára helyreüti a megbillent mérleget és akkor az-
tán az árak ismét a normális mederbe terelödnek.
Piaczunkon a forgalom korlátolt, az árvariácziók
jelentéktelenek voltak. Az egyes czikkekröl követke-
zökben foglaljuk össze tudósitásunkat.

Buza: E hét kezdetén lépett életbe a mal-
mok üzemredukcziója és ennélfogva ez oldalról mái
csak mérsékelt vásárlókdávet tapasztaltunk. Igaz,
hogy a kinálat sem öltött nagyobb mérvet, ugy hogy
a hét forgalma alig tesz ki többet 60,000 q-nál, mig
a felhozatal 14S,736 q-ra rugott. A határidöpiaczon
tavaszi buza 12 frton indult, majd leszállt 11-92
frtra, hogy ismét 1206 frtig emelkedjen és zárul
többszörös ingadozások után 12'03 irton.

Rozsból a helyi fogyasztás mintegy 4000 q-t
vásárolt majdnem teljesen változatlan 8.40—8*55
forintos árak mellett. Tavaszi rozs 8.73—8.85 frtos
árfolyamok között végezte fluktuáczióit és zárult
8.81 frton.

Árpa. Takarmányárpából elkelt vagy 2000 q
5-80—6.25 frtos árak mellett. Jobb faju árpában is
volt némi forgalom jó árak mellett.

Tengeri. Ugy ó, mint uj áruban állandóan igen
élénk a kereslet. Ma jegyez ó-tengeri Budapesten
5.10 frton, uj tengeri tiszai állomásokon, a téli hó-
napokban való szállitással 4*30—450 frton, uj-tengeri
május—juniusra szintén szilárd és 5*55 frton zárul.

Zab meglehetösen jó keresletnek örvend és az
áruba bocsátott tételek változatlan árak mellett kelnek
el. Minöség szerint Budapesten 6-10—6-55 frtot fizet-
nek érte. Tavaszi zabban kevés forgalom volt és
csekély változás után 6'52 frton zárul.

Hüvelyesek. Az üzletmenet e héten az elöre
haladott évad miatt élénkebb irányzatu volt. Az
árak a mák ára kivételével alig mutatnak változást,
mert a nagyobb kereslettel megfelelö kinálat állott
szemben. Jegyeztetik nagy fehér és kis gömbölyü
bab 73/4—8 frton, barna bab 7—8Va frton, borsó
szilárd 8—9 frt, zsizsikes magyar áru 10—11 frt.
köles változatlan 5Va—53/* frt, kása 10—10.50
frt, mák szilárd, élénk kereslet mellett 28—35 frt-
ig kelt. Kendermag, elhanyagolt 7Vs—8 frt.

Olaj magvak. Csekély forgalmunk volt e czik-
kekben és az árak inkább névlegesek. Jegyez Buda-
pesten káposzta repce 12.80—13.50 frton, bánsági
repce 12.20—12.60 frton, vadrepee 5.80—6.30 frton,
gomborka 11—12 frton, lenmag 10.30—10.60 frton.

Liszt és korpa. A lisztüzlet a lefolyt héten
csendes volt A malmoknál a forgalom uj eladások-
ban igen csekély, mert a vevök csak azonnali szük-
ségletük fedezésére szoritkoznak s azt a második
kéznél jóval a malomárak alatt szerzik be. — A
külföldön a kereslet magyar lisztben valamivel ja-
vult, de eladások csak elvétve fordulnak elö, mert
a malmok, ha akarnak is áldozatokat hozni össze-
köttetéseik fönntartására, az itteni és a külföldi árak

A grafológia.
A minap egy nagyváradi, fekete szemü,

bájos kisasszonytól nyolez oldalas levelet kap-
tam, amelynek igazán megörültem. Elöször
azért, mert hölgyek kezeirását már serdülö
ifjuságom óta nagy szeretettel olvasom ; másod-
szor, mert ebben a levélben arról értesit az én
(ismerösöm, hogy tiz nap óta ö a világ leg-
boldogabb menny asszonya.

Amint az elmésen megirt levelet tovább
olvasom, egyszerre csak egy meglépö passzus-
hoz érek, amely szórul-szóra igy hangzik:

Már nagyon sokszor hallottam, hogy a. kéz-
irásból következtetni lehet az emberek karakte-
rére. . Ennélfogva elhatároztam, hogy völegényem
legutolsó leveléböl néhány közömbös tartalmu sort
(jaj nehezen találtam ilyet) kivágok. Beküldöm ezt
a papirdarabot valamelyik elökelö napilap szer-
kesztöségébe és megkérem, hogy irja meg nekem
a mellékelt sorok irójának összes rossz és jó tu-
lajdonságait. Magától értödik, hogy egy szóval
sem árultam el, hogy ez a kézirás völegényemtöl
származik és hogy jó magam négy napos menyasz-
szeny vagyok. ,

Elképzelheti, milyen türelmetlenül vártam a
feleletet.

Valóságos lázban voltam. A harmadik na-
pon végre a következöket olvastam a szerkesztöi
üzenetek között i

— P. R. Nagyvárad. A hozzánk bekül-
dött levél irója a szakmunkatársunk véleménye
szerint egy hatvanöt év körüli száraz dajka, aki
annak idején talán, mint markotányosnö tett a
hazának kiváló szolgálatot, A kérdezettnek külön-

ben ma már csak a leghátulsó bölcsesség foga
van meg. Kávéval és tejbe fött rizskásával táp-
lálkozik. Feltalálható minden délelött a Körös
partján, hol fáradhatatlan szorgalommal örzi a
libákat.

Szinte kikeltem az ábrázatoniból, mikor a
szerkesztöi üzenetet elolvastam. Hát ez az a hires
grafológiai tudomány! Ugyan irja meg nekem,
hogy hát mit is lehet következtetni a kézirásból ?
Vagy' tán mindaz, amit a grafológusok állitanak
csak az élénk fantázia szüleménye ?

Az én feleletem a következö. A grafológia
csakugyan szinto tudomány. AM ért hozzá az
több-kevesebb valószinüséggel következtetést
vonhat az Irásból az iró lelki állapotára.
Persze mindig több-kevesebb valószinüséggel,
de sohase határozottan. Mert a grafológia még
a* mai napon is csak csecsemö korát éli annak
daczára, hogy bölcsöjét már a tizenhetedik
század óta ringatják. (Baldo volt az elsö apos-
tol 1622-ben.) A kézirás tanulmányozói arra az
eredményre jutottak, hogy minden embernek
megvan a maga kézirása, amelyet más sohase
képes teljesen Mven utánozni. Az irás változ-
liatik ugyan a különféle kedélyhullámzások
következtében, de a megváltozott irás is min-
dig sajátlagos marad. Még Baldo, Léibnitz és
Lavater hozzáfogtak a kézirás karakterizálá-
sához. Azt állitották már ök i s : hogy ha az
irás eröteljes, vastag, ezeket a betüket olyan
"ember irta, akinek a keze nehéz, alci iráshoz
nem szokott. Aki ilyenkép ir, arra azt se lehet
ráfogni, hogy valami nagyon müveit ember, de
azt sem állithatják róla az ellenségei, hogy
valami • széditö gyorsasággal ir. Ha az irás
egyenlötlen, vastag és vékony, nagyobb-kisebb
betükböl áll, ebböl a grafológus azt következ-

teti — feltéve, hogy a toll, amelylyel az illetö
irt, jól fogott — hogy szeszélyes, határozatlan
ember.

Ha valaki apró, egyenletes, szép betüket
rajzol, ez arra mutat, hogy az illetö £sem nem
tudós, sem nem zsenialis ember. Mert aMeny-
nyi gondot képes forditani az irásra, az nem
tudja másként felhasználni az idejét.

Ha valaki, akinek különben szép irása van,
rendetlenül, szétszórtan, kapkodva ir, az illetö
siet, vagy haragszik.

Ilyesmiket állitanak a régibb grafológusok.
A modern kutatók azonban sokkal tovább men-
nek. Ezek — akik közül ki kell emelnem a
nemrégiben nálunk járt Caesaré Lombrosot —
bámulatos szorgalommal, de igen kevés való-
szinüséggel és igazán nagy naivitással állitottak
fel szabályokat, hogy mikép is lehet a kézirás-
ból az iró lelki állapotára, kedélyvilágára, értelmi
körére következtetést vonni.

Szerintük a lassu, bizonytalan, és töké-
letlen irás lassu gondolkozásra; a folyékony,
jól olvasható, bizonyos foku müveltségre; gyors,
egyenlötlen betükböl álló irás izgatott, ingerlékeny
élénk temperamentumra vall.

Akik felfelé menö vonalban irnak, jó-
kedvüek, de tolakodók, vagy veszekedök, akik
pedig lefelé hajló sorokat rajzolnak, azok szo-
moru, csalódott vagy gyenge akaratu emberek.
Akik teknöszerüen meghajló sorokban irnak,
azok rendszerint könnyen rábeszélhetök, inga-
tag lelkületüéit. Ha a sorok többszörös emel-
kedést és esést mutatnak, — más szóval, ha a
sor kigyozó — az iró levert, mindenbe bele-
törödö, a. sorssal könnyen kibékülö ember.

Az apró betükböl álló irás rendszerint
kevés szellemre mutat. De ez alól a szabály
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Icözött fönnálló dispaxitást nem tudják áthidalni,
amennyiben a különbség forintokat tesz ki. — Az
anyhébb idöjárás folytán a korpa kevésbé fogy, de
av: árak a malmok megszoritott üzeme mellett szi-
lárdan tartják magukat. — Arjegyzéki átlagárak:
Q: 19.60, 1 : 19.40, 2 : 19.20, 3 : 19.—, 4 : 18.70,
Sz 18.40, 6 : 18.—, 7 : 16.20, Vk: 13.—, 8: 8.—,
Fc 4.60, (i : 4.30 frt 100 kilónként, zsákostul, Bu-
dapesten szállitva.

Szesz. A budapesti piaczon a szeszüzletben e
héten igen élénk irányzat uralkodott és a szeszárak
V* irttal drágábban zárulnak azonnali szállitásra. —
Az irányzat igen szilárd és minthogy ugy a buda-
pesti, mint a vidéki gyárak legtöbbje csekély kész-
letekkel rendelkezik, az árak további emelkedését
várhatják. Finomitott szesz nagyban 56.25—56.50
frt, élesztöszesz 56. 56.25 frt, nyersszesz adózva
55.25—55.50 frt, adózva (eczetgyártási czélokra)
14.21—14.50 frt, denaturált szesz 19.25—19.75
irton kelt el. A kontingens nyersszesz ára Budapes-
ten 18.25—18.50 frt. A kivitel e héten 350 mm.
finomitett szeszt vásárolt.

Budapesti zárlatérak e hónap 20-án:
nagyban kicsinyben

Finomitott szesz . . 56.25—56.50 56.75—57.—
Élesztöszesz . . . 56. 56.25 56.50—57.—
Nyersszesz adózva . 55.25—55.8/s 55.50—55.75

adózatlan 14.25—14.50 14.50—15.—
Denaturált szesz . . 19.25—19.50 19.50—19.75

Ausztriai szeszpiaczok zárlatárai e hó
20-án. Bécs : Irányzat szilárd, árak változatlanul je-
gyeznek. Kontingens nyersszesz 19.50^-19.80 frt.
Prága,: Irányzat szilárd. Adózott szesz 53.75—54.25
irton kelt el. Adózatlan szesz 17.50—28.— frt. —
Brünn : Eskontingen3 szeszben nem volt üzlet, árak
V* irttal drágábbak. — Trieszt: Kiviteli szesz 10 frt,
román áru 9.3A frt nagyban tartályokban számitva.

Vidéki szeszpiaczok Jegyzései t. hó 20-án.
Arad: Finomitott szesz 55.50 frton kelt el azonnali
szállitáson. — Kenyérmezö: Finomitott szesz nagy-
ban 56 frton jegyeztetik. Denaturált szeisz 18 frt. —
Losongz: Élesztöszesz 56—56V2 frton jegyeztetik.
— N.-Várad: Finomitott szesz 56l/2—563A frton
kelt el azonnali szállitásra.

Törköly, szilvórium, pálinka. A nagybani üzlet
pálinkafélékben e héten csekélyebb volt, mert a ve-
vök egyelöre a jelentéktelen detailüzlet miatt tartóz-
kodnak a vételtöl. Szilvórium uj áru 54—56 frt,
törköly magyar áru 54 frt, dalmát és isztriai áru
53—-54 frt, borovicska 56—58 frt, seprüszesz
fokonként 86 frt, kivánatra bérmentve Budapestre
szállitva. — JEczetszesz 10 fokos áru 5.50---6.—
frt kicsinyben. . :.. ..

Petroleum. A hét elején föleg még a hajó for-
galom utolsó hetének kihasználását czélozva, nem-
csak a -kötésekböl történtek tömegesebb átvételek,-
de ujabb megrendelések elszállitásai is. Az átvételek
most már ismét lassabbak, de azért még mindig
rendszeresek. Miután az utolsó napokban az árak

átlag 25 krral estek, a fogyasztás már is várakozó
álláspontot foglal el. Nagybani jegyzések. A köolaj
finomitó gyár fiumei, egy csillagos (amerikai)
petróleumja 21.50 forint. Három csillagos (orosz)
petróleuma 18.75 frt. Brassói prima l o . ~ frt. A
magyar petróleum ipar részvény társaság
Császár-olaja 25.— frt. Egykeresztes petróleuma
19.75 frt. Orosz háromkeresztes petróleuma 19.75
frt. Budapesten 100 klgrm tiszta suly után nettó
tara hordóval együtt (ingyen hordó. Világos henger-
olaj I. számu 32.— frt, könnyü gépolaj ül. számu
16 frt, keverö olaj (tisztitó olaj) IX. számu 12 frt,
keverö olaj XI. számu (faj sulya 905) 14.— forint,
fénytelen minöség egy forinttal drágább. Budapesten
100 klgrm tiszta suly után, ingyen hordóban nettó
tara, készpénzen 2°/o árengedménnyel. Orsovai
Standard-White (Sálon) petróleum 17.— frt. Az
Apolló ásványolaj gyás r. t. árai: Liliom csá-
szár olaj 23.50 frt. Egysziv petróleum 17.75 forint.
Háromsziv 16.75 frt. Csillagkereszt 16.25 frt. Lámpa-
olaj 13.50 frt. Budapesten, készpénzen, 100 kilo-
grammonként ingyen hordóban 20% tára. Apolló
Hl. számu gépolaj 18.50 frt, Budapesten 100 kilo-
grammonként, hordóval, nettó tára, készpénzen 2%
árengedménnyel vagy négy hónapra váltóval.

Olajok. Az eredetijorosznyersolajok még mindig
Igen keresettek, de azért szilárd árakkal adatnak ei.
igen nehéz gépolaj (Fajsulya 9O7/9io) 24.— forint,
nehéz gépolaj (905/9OT) 22 frt, könnyü gépolaj (90o/s)02)
20.— frt. Orsóolaj (°°ö) 16 frt. Tisztitóolaj (8'S5j 13.—
frt. Budapesten 100 kilogrammonként, ingyen hor-
dóban, nettó Tara. Nem orosz nyersanyagból gyár-
tottól ajok a minöség szerint 2—4 frital olcsóbbak.

HaNó ujak. Azt ugy-e nem könnyü elhinni,
hogy valamelyik siket ismerösünk különösebb élve-
zettel hallgathassa például a Delibes finom meló-
diáit ? Pedig ennek is megjöhet az ideje. Egy angol
szakujságban olvassuk ugyanis, hogy Mackendrick,
angol fiziológus, érdekes kisérleti eredményhez ju-
tott. Belébeszélt egy fonográfba, amelyet mikrofon-
nal és elektorom-indukciós készülékkel1 kötött össze.
Ezt a villamos gépet azután ellátta egy lemezzel,
amelyhez kényelmesen odailleszthette az ujjait. Mi-
helyt aztán beleszólt a fonográfba, ujjaiban azonnal
ütemszerü bizsergóst érzett, amely a zene ritmusai-
nak megfelelöen jelentkezett. Ebböl a kisérletböl
Mackendrick azt következteti, hogy a siket emberek
bizonyos gyakorlat megszerzésé • után képesek lesz-
nek arra, hogy a fonográfba beszélt hangokról,
melódiákról tudomást szerezzenek s igy az ujjak
helyettesiteni fogják a siketek elvesztett halló-
szerveit.

A tulhaladott gyümölcs. Igenis, a gyümölcs nenr
sok ira talán tulhaladott valami lesz s az ember le-

alól lehetnek kivételek is. Lehetséges, hogy
valakinek oly finom az Izlése, hogy valósággal
megrajzolja a betüket. Ebben az esetben az
apró betüs szép irás finomságra, gyengéd
érzésre, söt éles észre mulat.

Ha, valaki oly sürün ir, hogy egyik betü
a másikra szinte rátapad, ez fösvénységre
mutat. A nagy, magas betü elökelöség, büszke-
ség, önbizalom jele. A gömbölyü betük ked-
ves, szeretétre méltó kedélyre; a hegyesek
pedig vas akaratra, zárt természetre mutatnak.
Zseniális emberek rendszerint széjjel irják a
betüket.

Ha valaki a szavakat apró betükkel kezdi
és nagyokkal végzi, az az igazi energikus ember;
aki pedig a szavakat nagy betükkel kezdi és
igen aprókkal végzi, az gyanakodó és ravasz
terriiészetü.

Van még egy egész csomó szabályuk a
vasszorgalmu grafológusoknak. De azt hiszem,
hogy nem sokat érnek. Talán akad idövel olyan
zseniális ember, aki hasznát fogja venni annak
a nagy anyaghalmaznak, amit a mostani grafo-
lógusok szorgalmas méhek módjára összegyüj-
tenek.

" Fel kell azonban emlitenem azt a kétség-
bevonhatatlan tényt, hogy az irás'egyes idegba-
joknál lényegesen megváltozik. S ha a beteg-
séget nem is tudják megállapitani magából az
IFásból, de annyi bizonyos, hogy lényegesen
hozzájárul a megváltozott irás, a helyes diagnó-
zis felállitásához.

Vannak például idegbajosok, kik beszélni
tudnak, de irásképességuket elvesztik s csakis
egy > betüket képesek papirra vetni. Máskor
pedig még a betüket sem képesek tisztán
fcjirni csakis egyes betükhöz hasonló vonásokat

tudnak lerajzolni. (Agrafia.) Vannak olyan ideg-
bajosok^ kik a nehezebb betüket irásnál elhagy-
ják (Diszgrafia.) Az irógöresben , szenvedök
irásuk megkezdésénél eleinte reszketnek, késöbb
pedig egyáltalában nem tudnak irni. A vitus-
tánczban, a hisztériában, rázó paralizisben
szenvedök irása nagyon reszketö. Az agylá-
gyulásban szenvedök egyes betüket, szótagokat
kifelejtenek irás közben.

Érdekes az elmebajosok irása. A dühös-
ségben szenvedö kiczifrázott betükkel i r ; . a
tébolyodott különféle szimbólumokat rajzol a
levelére; az idióták. nem ritkán használják a
tükörirást.

Ennyit a grafológiáról. Most pedig en-
gedje meg a kérdezösködö, hogy valamit tana-,
csoljak' neki. Vágjon ki a völegénye leveléböl
még egyszer néhány közömbös tartalmu sort.
(Ha ugyan talál!) Küldje be ezt ugyanahhoz a
napilaphoz, ahonnét azt a bántó választ kapta.
De el ne felejtse a szerkesztöségnek tudomá-
sára hozni, hogy ezek a sorok völegénye leve-
léböl valók s hogy ön tiz napos menyasszony.
Bizonyos vagyok benne, hogy pár nap mulva
a következö szerkesztöi üzenetet fogja kapni:

P. R. Nagyvárad. A hozzánk beküldött
sorok irója szakmunkatársunk véleménye szerint
rendkivül szellemes, okos, müveit uri ember, aki
soha se tud haragudni. Csupa jóság, sziv és
elmésség. A menyasszonyát rajongásig szereti, söt
ugy látszik a sorokból, hogy imádja is. öt a
házasságkötésben anyagi érdekek abszolute nem
vezetik. Nem ad ö arra, hogy menyasszonyának
van-e hozománya. Elvenné ö a kisasszonyt akkor
is, ha egy árva krajezárja se volna.

Dr. Nagy Béla.

mondhat az almáról, mert bátran beérheti az almafa
levelével. Jacquemin, franczia gyógyszerész ugyanis
igazán elmés felfedezésre jutott A földi szeder leve-
lét ujjai között jól szétdörzsölte és ugy találta, hogy
magának a földi szedernek illatát érzi. Ebböl azt
következtette, hogy a növények parfümtartalma tu-
lajdonképen a levelekben képzödik és innét azután
áthatol a gyümölcsbe. Jacquemin tovább is megy.
Azt állitja, hogy gyümölcsféléknek az ize is meg
van a levelekben. Természetesen megengedi, hogy
kevesebb van a levélben, mint magában a gyümölcs-
ben. Ez a fölfedezés természetesen nagyon érdekes.
Mert mig eddig a szöllöre, körtére, almára nagy
szüksége volt a szegény emberiségnek, addig most
már ezek egész könynyen nélkülözhetök. Nincs
egyébre szükség, csak le kell szednünk a leveleket,
vizbe kell tennünk, föznünk, sütnünk: és kész lesz
a szöllö, körte, alma-parfüm. A szöllölevelekkel meg
pláne nagyon jól vagyunk. Ezekböl kellemes illatu
és izü borokat is elö tud állitani Jacquemin. Söt
ebböl a borból azután jó pálinkát is égethetünk. De
igazán ideje is volt, hogy Jacquemin ezt a felfede-
zését megtegye. Mit is törödünk már azután azzal,
hogy van-e jó termés, pusztit-e a filokszera ? A
szöllöre már ugy sincs szükség, levelek pedig csak
fognak teremni! Ha ugyan ez a fölfedezés egészen
bizonyos. Mert egyelöre még csak a franczia gyógy-
szerész ur van róla meggyözödve s mi türelemmel
várhatjuk, mig az ujonann feltalált módszer segélyé-
vel olyan élvezhetö, finom bort állithatunk elö, a
melylyel érdemes lesz Jacquemin, felfedezö ur egész-
ségére koezczintani . . .

A pszihografia katekizmusa. Mégis csak szor-
galmas kutatók azok a spiritiszták! Kisérleteznek
nappal, este; társaságban, egyedül, s a mi fö, hi-
tük szerint eredménnyel. Azt mondja legalább
Geszmann ur legutóbb megjelent könyve, amely-
nek a czime A pszihografia katekizmusa !
Leirja ebben a könyvben Geszmaun ur körülménye-
sen a spiritiszta szeánszokon szereplö médium kézi-
rásának sajátosságát, amely a spiritiszták naiv fel-
fogása szerint tulajdonkép nemis a médium, hanem
a szellemek munkája. Mert Ök azt tartják, hogy a
médium nem egyél), mint szellemeknek bábszerü,
akaratnélküli eszköze. Jó isten! A spiritiszták iga-
zán hiszékeny emberek, ha hitelt adnak annak, amit
a pszihografia katekizmusa olyan nagy garral
hirdet. Mert, aki a természettudományokkal, különö-
sen pedig a hipnotizmussal foglalkozott, az nagyon
jól tudja, hogy a hipnotizált egyének kézirása a
suggeszcziók tartalma szerint változik. Ha azt mond-
juk a médiumnak, hogy hat éves, akkor ugy ir,
mint aki most kezdi az in, ri rajzolását; ha azt
sugalmazzuk neki, hogy tizennégyéves, akkor göm-
bölyü betüket rajzol; ha azt szuggeráljuk, hogy
huszonnégy éves, akkor nagyuri modorban kapkodva,
olvashatatlanul ir, ha pedig azt mondjuk neki, hogy
hetvené éves, akkor kézirása épen olyan, remegö
lesz, mint egy hetven éves anyókáé. Csakhogy ezt
persze már sem Geszmaun ur, sem a pszihografia
katekizmusa nem árulja el.

A kis kutya és a nagy vasut. Az olasz vasuti
hálózaton a vasutak nem mindig pontosak, de a
hivatalnokok a pedantériáig azok. Erre vall az a
mulatságos megrovási kaland, amelyben egy félreesö
kis állomás fönöke részesült. Ez a fönök ugyanis
minden hivatali pedantériája daczára jónak látta,
hogy egy kis. kutyát szerezzen, aki legjobb tehet-
sége szerint kergesse mellöle a rettenetes unahnat.
Már pedig kis kutya vagy nagy kutya, az egy
kutya s egyik sem állja meg, hogy meg ne ugassa
az arra haladó kocsikat. Törtónt tehát, hogy egy-
szer arra robogott a nagy gyorsvonat, a kis kutya
ugatva futott utána, amig birta. Persze, sokáig nem
birta. A vasut igazgatósága mindazonáltal szüksé-
gesnek találta, hogy erélyes leiratban figyelmeztesse
az állomásfönököt:

— „Szigoruan meghagyatik, hogy azt a
kutyát, mely a 117. számu gyorsvonatot olyan
dühösen megtámadta, fenyitse meg, a támadások
megismétlésétöl pedig tiltsa el !"

A megrémült állomásfönök annak rendje éa
módja szerint válaszolt, irván nagy alázatossággal:

— Kutyámat szigoruan megfenyitettem éa
egyben utasitottam,- hogy jövöben- a vasut minden
megtámadásától óvakodjék . . •
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A RÓKAÚT
S U D E R M A N N H E R M Á N

REGÉNYE. (2)

— Láttuk, hogy köuy ült a szemedben,
különben megkérdezte volna egyik vagy a má-
sik : Hát ez a köszöneted a bizalmunkért, hogy
cserben hagysz, s épen most, amikor meg akar-
juk mutatni ezeknek a Platen-féiéknek, hogy
milyen az igazi francziahajszaV — De igy
hagytunk menni, ha a szivünk vérzett is belé.
— Nem hallottunk rólad aztán egy hangot se,
egyikünk se, bárhogy kérdezösködtünk is felö-
led, de azt mondhatom, még hónapokig min-
den áldott este rólad beszéltünk, epyre azon
törlük a fejünket, vájjon mi hajlott el közü-
lünk, ki vagy, mi vagy, s más effélén, ugy
hogy utóbb, akik hozzunk kerültek és téged
nem ismerlek, mind azt mondták, hogy a ró-
lad való örökös szóbeszéd unalmas, s jobban
tettük volna, ha inkább mind átcsapunk a nép-
fölkelö bundátokhoz. Látod, igy szerettünk mi
téged, s ezért az a köszönet, hogy ery-kétnap
mulva már hátat forditanál nekünk "I A Visz-
tula mögé innen nagy ul ám, ha egyedül és
gyalog járja az ember, s a te sebeid még pi-
rosak és égnek. Pihenj itt nálunk, meséld el
szép lassacskán, milyen sorod volt az öreg
fehérszakállasok között, s hogy esett, hogy rab-
ságba kerültél, — mert te és fogság, az csu-
nya véletlen lehetett nagyon.

S naiv büszkeséggel kacsintott le a zub-
bonya ránczai közül kiesillanó vaskereszire.
Azért kapta, mert büszkén visszautositotta a
Irináit pardont, és hatalmas kardsuhintásokkal
kivágta magát egy csomó franczia huszár közül.

A fiatal hadnagy mellét nem ékesitette
semmiféle érdemkereszt. Mikor a hadjárat vége
felé megeredt a gyözelmes katonák fölött a
hatalmas rendjelesö, akkor bizonyosan fogság-
ban volt már. i|*

A mellöztetés, talán a szégyen kinos ér-
zése fogta el a hadnagyot. Katonasapkáját mé-
lyen a homlokára huzta, a széket hatalmas
lökéssel hátratolta, mintha kinos volna neki 3
nagy kényelem, majd igy szóit:

— Köszönöm pajtások a szives vendég-
látást, de nem maradhatok. Megyek Königs-
bcrgbe, jelentkezni a parancsnokságomnál.

— Keresheted azt már, mondta egy gön-
dörhaju, fényesszemü legény, aki jobb karját
felkötve hordta. — Hát nem tudod, hogy a
népfölkelést rögtön a hazavonulása után fel-
oszlottak ?

— A parancsnokságokat is hazaküldtek,
tette hozzá egy másik.

— Alikor majd a föparancsnokságnál pró-
bálok szerencsét, felelt Baumgart hadnagy. —
Több okom van, mint bárki másnak, hogy ren-
des elbocsátó irásokról gondoskodjam. Ezt el-
hihetitek. Ne mondhassa a hátam mögött senki,
hogy titokban csempésztem Id magamat a had-
seregböl. Száz szónak is egy a vége, lesz-e
holnapra alkalmatosság a königsbergi ut táján?

Az ellenmondás vihara zugott tol. Körül-
fogták, szorongatták a kezét, fogták a karjait
jobbról-balról, mintha a következö perczben
már megszökni akart volna.

— Legalább addig maradj, hogy az ünnep
meglehessen, amelyet a te kedvedért csinálunk,
.szolt Engelbert Károly, a fiatal házigazda,
amikor a nagy lárma annyira elült, hogy a sza-
vát meghallhatták.

Baumgart idegesen fészkelödött a karos-
székében.

— Az én tiszteletemre? . . Elment a jö
dolgotok?

— Hiába itt minden tiltakozás, felelt a
gazda, — a dolgot már alaposan nyélbe ütöttem.
Már harmadnapja, mikor idehozott a jó szél,
ulra küldtem a Radtke Jánost, hogy járja be
mind az önkéntes vadászokat, akik a járásban
vannak, — hat vagy nyolez ezredböl vannak
erretajt legények, — s hajszolja öket össze.
Lcgelébb Schrandent ejtette utba, ahol a Mer-
ckel lakik, — tudod az, aki szintén átment a
népfelkeléshez. De neki oka volt rá, mert köz-
vitéz volt, s csak utóbb Igértek neki hadnagyi
sarzsi*.

Baumgart láthatóan összerezzent a Mer-
tkel név hallatára, de rögtön ura lett az indu-

latjainak, s kissé elörehajolva, a kezével gör-
csösen belekapaszkodva a szék karjaiba^ némán
hallgatta, amit a jó barátja *a készülö diadal-
ünnepröl mesélt neki . . .

Nem is mondott már ellent, mert hiába-
való lett volna minden nyilt ellenállás, de a
szeme nyugtalan járásában a szökés gondolata
látszott.

A derék fiuknak, akiknek fölkavart vére
még nem csillapodott le egészen, minden alka-
lom kedves volt, amely a hétköznapok egyfor-
maságából csak pár órára is kirántotta öket.
Nagy fontoskodással beszélgettek most is a ki-
küldött legény visszatéréséröl. Mos* délelöttre
várták az üt mértföldre esö Sehrandenböl.

— Mégis csak szeretném tudni, szólalt
meg Negenthin Péter, az a fekete karkötös, —
hogy vájjon mit csináltak a schrandeniek az ö
tzépséges földesurukkal ?

Baumgart hadnagy fülelni kezdett.
— A vörös kakast már rég fölültették a

kastélyára, r^ondta egy másik. — Már öt esz-
tendeje a romok közt fészkel, mint egy bagoly.

— Hát mért nem ópiti föl a kastélyát?
kérdi egy harmadik.

— iliért? Mert a parasztok halálra bo-
toznának mindenkit, aki dolgozni merne neki.
Egyszer hozatott napszámosokat a hatodik já-
rásból, lengyeleket, s azt hitte, hogy mert egv
hangot se turinak németül, majd csak megma-
radnak. — Valóságos csala volt aztán lenn a
faluban, a csapszékben. S aztán illa berek,
nyoma se volt a polákoknak. Azóta meg se
próbálta, hogy fölszántassa a földjeit.

— Aztán miböl él?
— Ki bánja? . . . Vesszen éhen!
A kaczagás közben, amely erre a jámbor

kivánságra kitört, gözölögve, agyonizzadva a
sebes lovaglástól, a szobába lépett a hirvivö,
egy kurta, tagbaszakadt legény, ritka szöke
fürtökkel, melyek sárgán és fényesen, mint az
uj zsuppfödé], borultak kövér, a naptól ráli-
vörösre sült képére.

Mielött szóra nyitotta volna a száját, az
asztal közepén álló nagy korsó után nyult,
megfogta a két öklével kövér hasát, s addig
le nem vette a szájáról, amig a kaczagó legé-
nyek el nem ragadták töle.

Tréfaszó és hanezurozás közt tette meg
a jelentését

A nagy ünnep sikere elöre biztositva volt,
— A járásban minden katonaviselt legény vá-
gyódott a tánezra, meg az itókára, meg a tü-
zijátékra, valamint a német egység dicsöségéért
egy kis parázs verekedésre, csak még a helyröl
folyt némi vita, hol essen ez mind meg. —
Lcgelébb a schrandeniek, elöl Merckel hadnagy-
gyal, követelték, hogy a nagy muri náluk legyen.

— Miért ? Fiuk, az gyalázatos nép ám,
— azok a schrandeniek. Szinte kibujnak a bö-
rükböl az örömtöl, — s esznek, isznak egész
nap. — S miért ? Mert összeesküdtek a bárójuk
ellen, a nyomorult hazaáruló ellen, aki olyan
gyalázatot hozott rájuk, amelyet nem mosnak
le soha. Hisz tudjátok, hogy miket énekelnek a
templomban már hét esztendö óta:

Kegyelmetes nagy urunkat,
Ki szerezte nagy bajunkat,
Szégyent hozott a fejünkre
Egye meg a fészkes fene.

Ezt énekelik minden vasárnapon, s ami-
kor az Isten félig-meddig meghallgatta az imád-
ságukat, hát akkor összeesküdtek, hogy ott
hagyják elszáradni a sövény mögött.

Idegesen, izgatottan kérdezték minden-
felöl :

— Hát meghalt a kutya ? — Elvitte végre
az ördög?

A zajt hirtelen cserrenö, recsegö hang
szakitotta meg. A fiatal Baumgart keze olyan
görcsösen kapaszkodott a vén szék karjába^
hogy a redves fa egyszeriben ketté törött.
Ö maga haloványan és mozdulatlanul ült a
helyén, tágra nyilt szemekkel bámult a beszé-
löre, és észre se vette milyen nagy kárt telt uz
ócska családi ereklyében.

A jókedvü Radtke János ezenközben vigan
folytatta:

— Hát bizony szerencsésen halálra dühö-
sitették, — legalább megütötte a guta, épen
mikor a hires rókautját akarták tönkrerontani.
Hadnagy uram, hallottad-e hirét a rökautnok?

A hadnagy még egyre maga elé bá-
mult mereven, s nem szólt egy hangot se. A

fogait mélyen belevéste az alsó ajkábjj,. Mint a
köszobor ült a helyén.

— Mert hát a rókaut az a hires ösvény,
amelyen a báró ur a hetes esztendöben a
poroszok hálába vitte a francziákat, akik a
kastélyát szállták meg. Bizonyosan hallottál a
schrandeni mészárlásról, — hiszen benne van
minden kalendáriumban.

A hadnagy párszor gépiesen intett a
fejével, mint az olyan ember, akit elitéltek
már, s aki tehetetlen megadással türi a sorsát.

— A tulajdon látó szemük elött esett
össze, — mesélt tovább Radtke János. — A
hab kiült a szájára, s az a gyönyörüséges jó
madár, a szeretöje, az asztalosieány a faluból,
aki vele élt, ráborult a holttestre, különben a
jó Isten tudja mit csináltak volna vele vad dü-
hökben.

— S most nem hagyják eltemetni, mon-
dod? — szólt közbe a jólelkü Engelbert Ká-
roly. — Hát ilyet is lehet tenni egy keresztény
országban ?

János kajánul nevetett.
— A schrandeniek összetartanak, mint

a kolduskuT^ncs. Meg aztán, ha senki se akarja
bepiszkitani a kezét, hogy olyan gyalázatosat
eltemessen, ki veheti rossz néven?

-r- Mégis, a felsöbbség; ha megtudják ?
— Felsöbbség - hahaha! — A vén

Merckel az ö felsöbbségük, s ö azt mondja,
hogy miatta peczérárok is

Hirtelen elhallgatott egy kinos, keserves
kiáltásra, amely mintha fojtott torokból szakadt
volna ki. Fölállt. Fehér volt, mint a mész a
falon. Az ökölbe szoritott két karját félig esdve,
félig fenyegetve tartotta a beszélö felé. Kékre
vált ajkán egy vércsöpp csüngött, amely aztán
ragyogó barázdát huzva, lassan lepergett az
állára.

Dadogás, hangtalan, alig érthetö beszéd
szakadt ki szájából, de aki megértette, halottra
vált a képe, megfagyott a vére.

— Hallgass, — mondta — hallgass ! Hiszen
ö az apám.

III.
Magosán járt a hold az égen és csöndes,

! kékes fényét hintette szerte az alvó réteken.
— A láp égerfáin fénykoszoru diszlett ös a
karcsu, fehértörzsü nyirfácskák ágaiból, melyek
végtelen sorban szegték be a széles, egyenes
országutat, ragyogás és csillogás szálit föl,
mintha a messzi-messzi ut ezüst korlátok közt
veszne a semmibe.

Mély csend mindenfelé. A madarak már
rég .elhallgattak.. A vén asszonyok nyarának
békéje, az elhaló, jóllakott lét békessége borult
a tájra. Alig hogy egy tücsök czirpelt az árok-
parton, alig hogy egy fölriasztott mezei egérke
halk füttyentéssel elsurrant a magas füben.

Bugyorral a hátán, fütykössel a kezében
ballagott egy magános vándor aa orazáguton,
ügyet se vetve a holdfényben fürdö tájékra.
Csak maga elé bámult.

A fiatal hadnagy volt, aki vándorolt gya-
logosan hazafelé, hogy eltemesse az apját.

(Folytatása következik).

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. A máramaros-szigen pónzügyigaz-

gatóság Schroff Emilt a m. szigeti ni. kir. adóhivatalhoz
segélycüjas gyakornokká, a zilahi kir. törvényszék elnöke-
Merza Dezsöt a zilahi kir. törvényszék területéhez tar-
tozó tasnádi kir. járásbirósághoz telekkönyvi átalakitó
dijnokká, a györi kir. törvényszék elnöke Szigeti Imrét
járásbirósághoz III. oszt. hivatalszolgává uezsideri kir.
nevezte ki.

Megerösités. A vallás és közoktatásügyi minisz-
ter Szukováthy Ottilia trencséni állami felsöbb leány-
iskolái rendes tanitónöt ugyanezen minöségben az emli-
tett iskolával, kapcsolatos internattis igazgatónöjévé ki-
nevezte s ezen állásábau véglegesen megerösitette.

Miniszteri köszönet. A vallás- és közoktatás-,
ügyi miniszter Zwrer Károly lmdapcst-labáni plébános-
nak, a gödöllöi róm kath. iskola fejlesztésére tett 2000
forintos alapitványáért köszönetét és elismerését, Bie-
dennnnn Oltó mozsdói földbirtokosnak, a kaposvári
államilag segélyezett siketnéma iskolának szerencsétlen
tanulói részére' tett 500 forintos adományáért pedig
köszönetet nyilvánilotla.

Ügyvédi kamara. A szabadkai ügyvédi kamara
dr. Ivanovics Iván ujvidéki. Drechsiev Rezsö bajai cs
dr. Enaelmnim Zsigmond adai ügyvédeket saját kérel-
mükro,"~Budappslr<5 való kültc'zködrsiik következtében
az ügyvédekröl vezetett lajstromából törölte; továbbá
Mezey Károly palánkai ügyvédet elhalálozása követ-
keztében az ügyvédek lajstromából szintén törölte és a
halaszthatatlan teendök ellátására gondnokul dr. Milo-
jevits Miloje pálinkái ügyvédet rendelte ki.
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• Ingatlanok forgalma.
Az elmult héten Budapesten a következö in-

gatlanok kerüllek átirás «ilá :
A pesti oldalon: Todeskö Ármin Vil, ker., Ga-

ray-tér 11. sz. hrtza 114.500 frtért Perl Ignficzra. Kaiser
János és nejo, VIII., Kutó-uteza 33. sz. liáza 14350 irtért
Falaszter Antóniára. Csupor Margit, Vil. ker., Dob-utcza
lö. sz. házának i;i2-e(l része 2213 frt 13 krért Ross
Nándorra. Lindenhaum Mór, VIL,, Csömöri-utra fekvö
L'S41—42/3 sz. tolke 20.000 frtért Kálosi Józsofacra.
Bcrger Árminné, VIL ker., Alsórákoson fekvö 1959—Cl,
1962—63/a/c/93 sz. telke 4000 frtért Wellisz Márkusra.
Mészáros Ádámnö, IX. ker., Mcster-ntcza 3á. sz. házá-
nak része tiOO frtért Dósa Forencz iigyvédrn. Wünseh
Róbert, VI. kor., Bajza-utcza 8. sz. háza 70.000 irtért
Beniczky Ferencz és nejére. Joó István, VI. ker.,
Angyalföldön fekvö 159S számu telke 5300 frtért
Schwartz Sándornéra. Dr. Szirmai Manó és tár-
sai, VIL ker.. Damjanich-utczában fekvö 4288/d
sz. telke 29.08!) frtért Bruck Mnnó és nejére.
Krug Teoiil, Vili. ker., _ Hunyadi-ntcza 37. sz. háza
Bánó Lászlóra (csere.) Özv. Kreische Antalné X. ker.
Ligettelek 7331—32/a sz. telke 25000 frtért Rausch
Károly és nejére. Gutwillig László VI. ker. Rózsa-uteza
103 sz. házának 1'7-ed része 5182 frt 57 krért Baura-
ield Jakabra. K.iiser János X..R Alsó-ákoson fekvö 2032
sz. telke kk. Kaiser Irinára (örökség). Krumpach György
és neje VI., Löportári-dülön fekvö 1718/b számu telke
30000 frtért a Karmelita rendre. Engelmann Jakab Vil.
keriile Törökörön fekvö 2544 sz. telkének része 1230
Irtért Puchard József és nejére. Lemberger Sámuel és
nejo VIL ker. Roltonbiller-utcza 4/a sz. háza 159,000
frtért özv Frank Mórnéra. Báthori Istvánné VU. kerület
Istvánmezön fekvö 2826/9 sz. telkének részei Spiegel
Adolf és nejére. Megyeri Krausz Lajos és társai VI.
ker. Angyalföldön fekvö 1529—39/104 sz. telke 36794 frt
52 krért Messinger Árminra. Franld József VI. kerület
Eötvüs-utcza 19. sz. házának Va része 74522 forint 34
krért Franki Hermann és Adolfra. Dobranszky Péterné
VIL kerület. Islván-uton fekvö 4258/b számu telivé
85000 irtért Evva Lajosra. Irsay József Vesselényi-
utcza 61. számu háza G4900 forintért özvegy Cscrey

Józsefnére. Gróf Károlvi Alajos YIII. keriüet Telein
-töre fekvö 6467/b számu telke 19.881 frtért Reiter
Kálmán és társára. Gelb Mór és iiai ezég \H. kerület,
Dob-utcza 8S. sz. háza 84.000 Mért Bischitz Arthur es
nejére. Prohászka Ferencznó VIL, Alsó Rákoson iekvo
l«)7S—7fl a, 1980—82 77 tkvsz. telke 3766 frt 20 krért
Kaufmann Simonra. Mesyeri Krausz Lajos és társai
VI. ker.. Anyaiföldön fekvö 1529, 30, 32, 39, 15, 17. sz.
ieil-e 5407 "frt 20 krért Rocssemann és Kühneniann
Fudis Karolina VI.. Erdöteleié lfiSG/10 sz. telke 13,020
frtért Arller Adolfra. Gerhardt. Jozefa VI. kerület, Lj-
uieza 25. sz. háza Gerhardt Katalinra (örökség), Weisz
Márton és társa X. kerület, Alsórákoson fekvö 2006—8/62
sz. telke 1G76 frtért Rosival Edére. Jocks József X. ke-
rület Alsórákoson fekvö 202G—29/c sz. telke 6D.197 frt
45 krért Latzkó és Popper ezégre. Eisler Fcrenozne VI.
kerület, Kéményseprö utca 3. sz. háza 18,000 frtért
Krnvev Gyulénér'a. Maehner Fülöp VI. ker., Alsó-Rákoson
fekvö' 1970—77/53 számu telke 1566 forint 50
krajezárért Halász Antal és nejére. Dr. Dochkor
Károlv X. kerület, Alsó-Rákosonfekvö 200G—8/8. 34, 19,
20006—08 122. 54.20. 58. 01. 60. 32. 2012/5. 2006—08/39.
2006—08'7l. 202. 36. 134. 57. 59. 314. hrsz. telkei ösz-
szesen 22820 irtért Hegedüs Dánielre, Kaminer Ignácz
ós nejére, Lichtenstein Márkusra, Poesik János és tár-
saira, Tóth György és nejére, König Ferenczre, Radocsy
László és nejére, Lelkes Géza és nejére. Marjai
Fcrencz és nejére, Hrehus Annára, Blachatt _ Já-
nosra, Englender Miksa és nejére, Stróbl János
és nejére, Tobli Mihály és nejére, Nejedlik János
és 'nejére, Mayerhoffer lstvámiéra, Radoczy János és
nejére, Tólh György és nejére és Schmidt Károly és
társaira. Pesti eisö hazai takarékpénztár-egyesület IX.
ker., Lónyay-utcza 11. sz. háza 15000 frtért dr. Azary
Ákosra, Dr. "Azary Ákos IX. ker., Lönyay-utcza 11. sz.
háza dr. Azary Ákosnéra (örökség) lik. Lacza Benö
Vili, ker., nap-uteza 42. "sz. házának része Lacza test-
vérekre (örökség). Kriszti András VIII. ker., ör-uteza 5.
sz. háza Kriszti testvérekre (örökség). Ujlaki Ferencz
IV. ker., borz-uteza 7. sz. házának része özv. Ujlaki
Fcreiiczncrc. ^

A hadai oldalon. Perényi Sándor Sámuel 1.
ker., nyéki dülöben 6241 sz. telke 4689 frtért dr. Nagy

Gyulára. Dr. Friedrich Jenö I. ker., susaki dülöben
8543'3 sz. telke dr. Friedrich Jenönére. Krantz Edéné
I. ker., felsöhegy-uteza 1743/44 sz. háza 33.000 frtért
föv. közmunkák "tanácsára. Geiger Márton és neje I. ker.,
farkasról on 7786. sz. telke 785 frtért Zlinsky Béla és
nejére. Bechtold testvérek I. ker., Madárhejy 8959. sz.
telkük 1000 frtért Czéh Péter és társaira. Földváry Ja-
kab és neje III. ker., seregély-utcza 4130/31. sz. háza
7250 frtért Bauer Henrik és társára. Geller József és
neje I. ker., köérbereki dülöben 9792 és 9829. sz. telke
18.8563/! frtért Krausz Dávid és nejére. Bogosich János
I. ker.. nagyhegy 13.752. sz. telke I2.900 frtért dr. Ni-
griny Györgyre. Fürst János II, ker., szegényház-uteza
2891. sz. háza 4000 frtért Körmendy Lajos és nejére.
Rosenzweig Irén I. ker., Gellérthegy 10.927/28. sz. telke
1500 frtért Blau Jakabra. Matnekovits Márton és neje
II. ker., Toldy Ferencz-utcza 3180. sz. háza Matuekovits
testvérekre. Kramer Alajosné I. ker., virányosi dülöben
6568—2/b számu telke 4700 forintért Cseh Lajosra.
Frank tostv. I. ker.. Kelenföld 13987:13998. sz. telke 11082.
frtért Krausz Dávid és nejére. Hcgyessi Flóra I. ker.,
sasadi dülöben 8501/b sz. telke 500 frtért Földváry
Bélánéra. Stettele Jánosné és társai II. ker., Toldy Fe-
rencz-utcza 3180 sz. házának része 8275 frtért Drechs-
ler Ágostonra. Miskolczi Lajos és neje II. ker., Szép-
völgy 4690/92 sz. háza 12.700 frtért Emoser Ferencz és
társaira. Báthory Béla I. ker., Kelenföld 13164/1—3. sz.
telke Báthory Károlyra. Láng Nándor 1. ker., Krisztina-
város 753 számu háza Láng testvérelvre (hagyaték). —
Ó-Budán: Abeles Adolfné, Lajos-utcza 23. sz. házának
része Abeles testvérekre (hagyaték). Paulini György és
neje löpormalmi dülöben 1566/67 sz. telke 4000 frtért
Kanderer Károly és nejére. Sehwarcz Mórné löpormalmi
dülöben 1571/2 sz. telke 2800 Mért Szarvadi László és
nejére. Gleger Gyözö kaszási dülöben 1991/93 sz. telke
2300 frtért Király Jenönére. Singer Sándorné 1454/55
sz. telke 91.623 "frtért, Kanitz Manóra. Pilsák István
Majláth-uteza 606/7 számu háza 4000 frtért Hiaszrik
Ljuboinirra. Stumpf Ármin és neje 4358/59 sz. telke
350 frtért Stumpf Jánosnéra. Gröschl Alajosné 5292 sz.
telke 100 frtért Gröschl Alajosra. Rauch József sere-
gély-utcza 2. sz. háza 10.000 forintért Bauer Henrik és
társára.

Bör- és szépségápolás szakorvosa

med. univ.
Budapest, Kerepesiéit 63., I, em.
2-t évi gyakorlat, a borlini cs becsi kórházakban szerzett ta-
pasztalatai alapján gyorsan ás alaposan gyógyitja az összes

bör-, ideg és lnem3 bajokat. Széjpségi
ihifaákat:

szeplö, anya- ós májfolt, pattanás, szemölcs,, rézorr, fagyos
végtagok, hajkorpa, hajhullás, sebek : szakszerü tanácsosai

szolgál az arcz ós kézápolásra.
Feltünö ercdménynycl gyógyitja a titkos betegségek név
alatt ismert össses férfi- C-s nöi bajokat és ások klivct-

kcsményeit.
Rendel: délelött 8—12, délután 3—7 óráig,

Levelekre azonnal válaszol. Kivánatra gyógyszerokröl is gon-
doskodik. Mindenkor mély diskréeió.

Restaurant Müller/
as Országos Kaszinó Palotájában.

Ma este
ggT* R á d i c s B é l a Tjgfeg

kedvelt zenekara játszik. (119)
Bejárat az ujvilág-utcsai oldalon,

Dcckeri és jiomolka
táviró-, távbeszélö-, villámháritó- és villámvilági-

tási-berenüezó'k.

Gyár és iroda: Dl Ifi A QCQTCiyi • RaktiVr:

..VI.,- Izaüella-u, 88. D U U A r E O l r l l V., Dorotya-u. 8.
a jn. kkr.. államvasutak és a magyar állanj száUitói,

g F a hangosan beszelö grafit mikrofon = 3
feltalálói és szabadalom tulaj donosai.
— Készit: telefonberendezéseket
központtal vagy körkapcsolással,
elvállalja régi berendezéseknek -s"
egyes készülékeknek alapos átalaki-
tását, továbbá: villámháritókat, házi'
sürgönyöket, tüz-; és vizjelzö-be-
rendezéssket stb.

a legszakszerübb kivitelben, jutá-
nyos áron végez!.

g f S " ÁrjegyziR, kölisegvetések és ajánlatok ingyen
és bementve. "*J|S8 (121)

Csillogó karácsonyfa-disz,
alkalmi ajándéktárgyak, mikulások, korosolyák,
ski és egyéb téli sportozikkek, mulattató társas-
játékok és tombolatárgyak, lakásfelszerelés!

czikkek és uj gyermekjátékok stb. felöl;

képes árjegyzéket
kivánatra ingyen és bérmentve küld,

Kristóf-tér. (77)

ELSÖ. BIZTOSITÓ INTÉZET KATONAI SZOLGÁLAT ESETÉRE
Ö os. és kir. fensége József föherozeg védnöksége alatt.

JBlzfcositási töke: 27 millió korona.
Fia gyermekek legelönyösebb ellátásakatonai szolgálat költ-
ségének fedezése — illetve a nagykorúság idejére. Bpvcbb felvilágositással

sszivesen szolgál az
Budapest, IT. kep„ Ei?2;sétoet-téi» X. sz.

Kitüntetések.: Budapest 1896.,
Berlin 1893., Czernovica
1886. stb. Arany-
évem, érdem"érem, érdem- ^ ^ 't!i**t^ «>** V l W « X '%••

hereit. ^ « A $ P ^ < 1 ^ A \ N

of**' ^ > ^ Angol
$& ^ ^ * ^ rézágyak, angol

mosdók, angol éjjeli
szekrények,,angol consol-

tükrök, angol függönytartók (carnisse)

Képes árjegyzék kivánatra küldetik.

A m. kir. államvasutaktöl eredö,
teljesen használható jó karban

tizedes-mérlegek
sulyokkal együtt, minden nagy-

ságban, ugyszinito

vaggon hidmérlegek,
továbbá

távirtai sodrony
bckciitésiczélokn.valammthasz-

nált (69)

„WernOr fegyverek
felelte olcsó ároji kaphatók

Kóhn A. M.
vas- és fétnnsgykereshed&nél,

1, Mozsár-utcza 9,

Föltalálok
és szaljuih'ilomlulnjdonosok

mulntója a

„Szabadalmi
ut-

•5I-

jNaptár"
'{az \\) szalip.daliui törvénynyel.)
Aia diizkiitOslicn 1 irt. 10 " kr.
Kiudja: BSBGZ. SA?IDOB,
liitüs szithiiil. ügy\Tvö. szal»a-
fhtliiH liiéi'iiük irüdája, Dutiupcst,
VIL, Ei'zsélict-köiul 8., mely uj
tulillinénvok sznbrulaliniututiisát
C'ö C'i'lé'licsilt-rict is clráltulja
minden nllHinrrt. L'pyaniit -kup-
haló a hivnialos s/ubad. kntalu-
piw ISftJ—lffM. cvfolyaina köln-
tenkint t rrtOrt, ..'".7

ÉRDEKES KÖNYVEK ÁRLESZÁLLITÁSA,
Anbert Oh. A szép Luciolö, (1.—) — 30 kr. Bartalus I s tván .
A kávcucnikek, Humoros" regény {1.—) — 40 kr. Be lo t A . A
szop asszony ajkai, (1.—) — 30 kr. Birták, a mig lehetett,
(—.2Ój — 10 kr. bepecsé te l t szerelmesek, (—.20) — 10 kr,
Boccaccio 100 vig ulheszélése, uj remek forditásban hozzáillö
10!J pikáns képpel csak 1-frt. Gyönyörü pikánss kepü vászonkötés-
ben 1,00. Dr. Albrecht, forditotta cs átdolgozta d r . N á d a 3
Mihály. A z ember és neme, egyedül i jó kiadás (1.—) 50 kr.
Dumas S. Gróf Monto Chrislo, 7 frt 50 kr. h. 2 frt 80 kr. —
A világ ura, 6 frt 25 h 2; "frt. Gárdonyi Géza. A világjáró
angol. Vig regény, 20 kacagtató képpel (1.—) — 50 kr. Gár-
donyi Géza. A lámpás. Érdekes regény. (!.—)• — S0 kr., diszk.
1.—. Dr. Gerlach: forditotta és átdolgozta dr. Kádas Mii iály:
A gjrcriiiektelen szerelem. (1.-^) 50 kr. A szüzesség- egészség-
tana. .Érdekes (1.—) — 50 kr. — A megroldott probléma: fiuk
vagy leányok tulszés szerint való nemzóso (1.—) — 50 kr, A z
önmegóvás. Iscpckkcl. Érdekes. (1.—) — 50 kr. A z ö n s e g é l y .
Orvosi tanácsok. Bonetanl képekkel (1.—) — 50 kr. Xock Pá l ,
3föm iia (szép ciiakóppel), (1.—) — 05 kr. Márkus J , (Satanello)
Kuliüzák mögül, roppant érdekes pikantéria (1.—) — 30 kr.
ttjT Monológ; 34-féle vig- és komoly magánjelenet
szavalásra mulntságokon, a legelökelöbb iróktól Gabányi, Gái-
donyi stb-töl kiitcljo csak — 10 kr. A 34 egyszerre csak
frt 2.70. "SB8 Ohnet Gy. A vasgyáros. (A liámoros), a leg-
szebb regények egyike, teljes forditás"(2.—) — G0 ki\, diszkötés-
ben 1 frt. Ohnet György. Serge Pánin, (Az élet harczai), 2 frt
Ii. C0 kr. Szolid diszk. 1 frt. Pompadour marq.uiae élet és
jellemrajza, irta Fréron A. dr. Roppant érdekes, ára l frt helyett
— 50 kr., diszkitésbon 1 frt, Sndermann, A halotti ének

mos képpel. Pompás sijánilckkölésbcn (8.—-) — 2.50. Uram-
bátyám. Teljes, 1892, »3, 94, 95, 96, és <J7. cvro, a tiszta humor
iárhaza (8.--) — 2.50. Vénusz könyvtár 10 kötöt ára J.SO.
Pikáns novellák gyiijtóiticiiyc, külön kötetjn 20 kr. Hr.YÁng A.Ö-
a török szultán nyugidinazott háreinorvosa által irt: A szere-
lem, titkai, Képekkel diszitett 2-ik kiadás, (J,—) 50kr. Thew-
rewk Is tván, riincsenrk többé lányok! Humoros elb. (1.—) —
50 kr., diszk. 1.-- Corvin Papok tükre. .Szcnzácziós leleplezé-
sek (1.—) - - 50 kr. Egry ballerina emlékiratai. Pikáns! (1.—)
30 kr. Ezot ikus növények. Pikáns történetek.(1.—) —30 kr.

" Thália i o n y y o l a b a n . Képekkel. (1.-) 80 kr.

A legujabb legteljesebb nagy háziezukrászat
200 képpel irta: Kugler G. 459 oldalon, 22Ü0 recipével, Tartal-
mazza » legteljesebb ozukrászatot, u legkitünöbb tészták
könyvét , gyUjnölcsök befözését , fagylaltokat, italokat stb.

Szép kötésben ára 3 frt.
MT A legjobb, legteljesebb nagy

1VIAGYAJR SAKKÖNYY,
melyet a világhirü Bilgnor és Morphy nyomán Akant isz é s
Rozsnyai szerkesztettek 3C0 ábrával, 1C0 problémával és 250
mcsterjatszmával, a budapesti millenáris mesterversenyt is.
Magántanulásra legalkalmasabb, ára 2 forint. Szép vászonkötés-

ben ára 2 fit 50 kr. TW}
Xéaxlctea szépirodalmi Árjegyzék ingyen és bérmentve.

. S frtos meorendelések a pins olSIages beküldése esetén bérmentve.

ROZSNYAI KAROLY könyvkiadónál,
BUDAPEST, XV., Mozeum-körut 16. szám.

Bárki által hirdetett könyv vagy zenemü ugyanazon az áron,
sokszor jóval olcsübbau megrendelhetö, (33)
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SZINHÁZAK.
Budapest, vasárnap, 1897. november 21-én.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ. NEMZETI SZINHÁZ.

Éri Mdet 128. H*vi bériét 14.

A zsidónö.
Opera. 5 felvonásban. Zenéjét
szerzetté Hatéig Szövegét irta
Seribe. Magyarra iord. Jakab I.

Személyek:
A csáaxir
Rrogni
Lipót
Ruggiéro
Alberti
Eleázár,
Eudoxia
Rechi
Herold

Ney f).
Kertész
Ney B.
Mihályi
Larizza
Blátterbauer
Vasquez M.
Weisz

Kezdete 7 órakor.

NÉPSZINHÁZ.

Délután fél 3 irakor bérleten
kivttl, mérsékelt helyárakkal:

Nebántsvirág.
Éneies Ezinmfi 4 felvonásban,
irták H. Meilhac és A Millaud.
Foéditották EwaLajos és Rákosi
Viktor. Zenéjét szerzetté Hervé.

Személyek:
Derüse de Flavigny
Chateau Gibus
Feni and
Celestin
Corianna
Apáczafejedelemnö
Szinigazgató
Rendezö
Gusztáv
Róbert
Loriot
Lydia.
Szilvia
fiimblette
Egy apácza

Küry Klára
Németh
Szirmai
Tollagi
Vidorné
Siposnó
Ujvári
Sántha
Lubinszky
Várnai
Solymosi
Vedress G.
Vasváriné
Gyöngyösi I.
Szöcs Kata

Este fél 8 órakor rendes hely-
axakkal: Blaha Luiza asszony

mint vendég

Az ördög mátkája.
Eredeti népszinmü dalokkal 3
felvonásban. Irta Gcczy István,
zenéjet szerzettek: Dankó Pista

és Lányi Géza.

Személyek:
Botár Márton.
Andor
Raricza
Anna
Verno.s Judit
Pál Miklós
Hirös Firtos
Sári
Kata
Tóbiás
Takács István
Pemény József
Ci.ipor Péter

Kiss M.
Szirmai
(iazsi M.
P. Lukács J.
Blaha L.
Vidor
.Németh
M. Csatái Zs.
Siposné
Hzabó A.
Ujvári
Lubinszky
Mihályi

VIGSZINHÁZ.

519. szám. 519. szám.

D. u.S órakor nappali elöadásul:

Triiby.
Szinmü 4 felvonásban. Georges
Du Maurier regénye után irta:
Paul M. Potter. Ford.: Fáy I. B.

Személyek:
Triiby 0" Ferral
Talbdt Wynne.
Alex. Mc. Alister
William Busót
Rocliemarlcl
Th. de Lafaree
Svengali
Gocko
Vinardné
Antony
Lorimer
Rov. Thomas
Mrs. Bagót
Kaw
0 ürien
Vincent
f.lojje
Marguerita
Roso
Angéla,
Honorine
Philippir.o

Dclli E.
Góth
Ráthonyi
Tapolczai
Szeréiny
Balassa
Fi'nyvcssi
Gyözö
Nikó L.
Rónaszéki
Dócsi
Gyöngyi
Hunyadi M.
Kuzálitzky
Váradi
Kassay
Berzótei I.
Pécsi P.
Bálint R.
Nógrádi J.
Bán N.
Munkácsy

Este fél órakor:

Coulisset ur!
Bohózat 3 felv. irták: Ernest
Blum és RaoulToehc. Forditotta

Mihály József.

Személyek:
Coulisset
St. Castcl tábornok
(;<iston de Brionne
Rosino
Lucicn
T.ouiso
D'lispanrillené
Alfrcdné
AnneUo
tiaptislo
Hcjioit
Elsö játékos
Második játékos
De Pontalierné
Kis leány

HoKedüs
Mátrai
Fenyvesi
Lánczy I.
Tapolczai
Kalmár P.
R. Rostagni
Nikó L.
Dolli E.
Szokó
Szép
Decsi
Nánássy
K. Bodor E.
Hódossy L.

Általános bérletssönet.
Délutáni elöadás mérsékelt hely-
árak jneUett Kezdete fél 3-kor.

Faust.
Tragédia 6 szakaszban. Irta

Goethe, forditotta Dóczi Lajos.

Személyek:
Somló
Gyenes
Gabányi
Zilahi
Horváth
Abonyi
Narczisz
Csabi
Egressy
Márkus E.
Vizvárinó
Bajor
Paulayné
Györgyné

Faust
Mefistofelea
Wagner
Tanitvány
Bálint, katona
Öreg paraszt
Eji ör
Szomszéd
Föld szelleme
Margit
Martna
Cherub
Rossz szellem
Boszorkány

Este fél 8 órakor:
33. bérletszünet. 33. bérletszünet.

A b i l i n c s .
Szinmü 3 felvonásban. — Irta:
Hervieu P. Ford. Zempléni P. Gy.

Személyek:
Fergan
Iréné
V alanton
Pauline
Davemier
René
Inas

Gyenes
Hegyesi
Hetenyi
Helvey L.
Dezsö
Gálosi Z.
Narczisz

A hol mulatnak.
Vigjáték 1 fel*. Irta Pailleron.

Forditotta Huszár Imre.

Személyek:
Brunner
Bussac
Paul de Bussac
Veret
Castiljac
Fodrász
Benait
Joseph
Brunner báróné
Bryasnó
•Nunezné
Mariette

Ujházi
Bercsényi
Császár
Zilahi
Náday B.
Faludi
Abonyi
Paulay
Csillag T.
K. Gerö Li
Szacsvayné
Vásárhelyi

MAGYAR SZINHÁZ.

Délután fél 8 órakor mérsékelt
helyárakkal " '

Peleskei nótárius.
Eredeti bohózat dalokkal 3 sza-
kaszban. 12 képben, Irta: Gaál
József. Zenéjót szerzetté: Them.

Személyek:
Zajtay Ish'án
Klára
Baczur Gazsi
Biró
Rektor
Kisbiió
Eji ör
Birónó
Biróné
Töti Doika
Megyei biztos
Sugár Laczi
Szegfü Bandi
Csapiáros
Egy haramia
Botos
Marczi
Palkó
Pista
Tiszafüredi biró
Zsuzsi
Panni
Zajtay
Kalm'i
Édes
Keserü
Kecsei

Boross E.
P. Vidor H.

Széni miklóssy
Mátrai J.
Ferenczy K.
Iványi A.
Kunössy E.
.Serlegi I.
Hében A.
Szilassy
Tóth L.
Füredi B.
Odry
Bátori I.
Palás thy
Szilágyi V.
Somogyi
Környei
Palásthy
Környei
Kereszti
Gombaszögi
BaUa
Füredi
Somogyi
Balázs
Iványi

Este fél S órakor rendes helyárak
mellett:

Derül-borul.
Operetté 1 felvonásban. — Irta
Adrián Ross. Forditotta: Faragó
Jenö. Zenéjét szerzetté: Sclby.

Személyek:
Legényka
Leányka

Sziklav K.
Felhö 'R.

A báránykák.
Onrette 2 felvonásban. — Irta:
LIorat. Forditotta: Makai Emil.

Zenéjét szerzetté: Varncy.

Személyek:
Badurel" Sziklay K.
Christian Szentmikl^y
Fifrelin Iványi A.
Joseph Feienczy.K.
Emeraldine Láng Etel
Alice Vhid G.
Grobichon Csik I.
Gonnalne Rórsa L.
Marcello Szegedi I.
Marietto Hében A.
Jcannu Gombaszösi
Jiilietto Uaia^zü V.
Louiso Zelenka I.

VÁRSZINHÁZ.

Nagy nérlct 20. Havi bérlet 8.

Zárva.

Szinházi müsorok m 22* oldalon.

Gpand Restaupant

PLASTIG O N
Budapesten, Anirássy-nt 69. sz. (is)

Aszékesföv, legelegánsabb és legkényelmesebb nagyiesdéglöje.
Fraaczia étterem, nagy sSrözöterem. XXV. Lajos korabeli mla-
tára berendezett télikert, mely egrymagra la látványosad-
«>t képez. Kitünö magyar éa franozia konyna. Dréner-féle
és pilaenl sörök, valamint a legjobb minöségü bel- és
külföldi borok kimérése. Külön termek. — Fontos és elö-

zékeny kiszolgálás. — Blérsékelt árak.

„A magyar kextyü"
le ei obb
minöség-
ben és leg-
olcsóbb
árban,

azonfelül
dús raktárt

rartok
ffummikülönlesrességrek, sérvkötök és betegápolási sze-

rekben, szolid árak mellett. Szétküldés titoktartás mellett.

POLATSCHEK A. HUGO,
többszörösen kitlintatott koztyBgyárom ös

kotszoróax, (7)

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

I>i?. YASKOYITS-féle
Svábhegyi és városmajori

Az ország legrégibb vizgyógyintézeie.
A modern Hygieia, valamint a mai kor igényeinek teljesen megfele-
löen berendezve. Szigoruan szakszerü kezelés, mérsékelt árai. Közle-
kedés villamos és társaskocsival. Prospektust kivánatra bérmentve

küld az intézöt vezetösége. (38

Az i-féle
régi jó hirnevü (53)

Sr fogtnütGrem
mely eddig a Váczi-körut és Deák-tér sarkán létezett, |

Erzsébet-körut 12. sz.
alá (a New-York palotával szemben) helyeztetett

nemkülönben Mmzöanyagok és liimzöszövetek.
rendkivül nagy választékban

szabott gyári árakon
kaphatók.

Bérezi S. Sándor,
nöi kézimunka nagyipa-
rosnál Buöapest , Ki-
r á iy -n toza 4 . — Ivépes
áijegyzékem J1S5 eredeti j
kézimunka-rajzzal Iri''rá-
*•*•' "T'dcilke7A<sre ál'.i
GyárITft'r.táral gjul>l-

^ ciUsiüeri. (Sb)

„Victoria"
kezihimzögépnek.

Darabja 4 irt.
Viszonteladók áfonsodményt kapnak.

Hozzávaló himzökeret és himzöanyayok nagy választékban.

November 1-vel nyilt meg a Sas-ufcxa és Erzsébet-tér
sarkán lévö uj palotában

Kerékpár-szalonunk és iskolánk,
melyre a t. ez. közönséget tisztelettel meghivjuk (75)

Fodoi? Károly és Társa J

az amer. ,Columbia' és ,BIeteor' kerékpár-gyárak vezérképviselöje,

Országos engedélyezett JtfÉSku, Eredeti szilvérium,
szilvériura fözda ^ ' ^ @ ^ különlegesség

Horvátországban. 1 | I | § | | P gyanánt ajánlható a

Gróf Khuen-Héderváry jegyü termés.
Föraktár egyedül a

HEItlVIAl^N-féie
HorvátorsEá^i azilvóritun csarnok, (oo)

Budapest, V., Erzsébet-tér 18. (Fürdö-a. menten.)
Kivalú faji aszalt szilva 5 Os 10 kilós csomag, kilója 45 kr.

Aijügyzck kivánatra burmentve. .
Ü T Töjtént visszaélések folytán a czirare figyelni tessék. T W

c-s mindennemü hasi ,
j ipari éa

gözmosodák
! résxéro
sziikst;?es bejender.ésc-
kctjótállásinellettszámt.

Bárdtner és Knopp
Jl8utTli-Han««r«ij l)|u*

»an iiin,
Bécsy Xlll.f Liiwerstrasste 8. sx.

•Árjegysék imgytm ét Mrmentve.

£nssinpiccoló
„FRITZI" PENZIÓ

(családi-ház). ^7)

Kellemes tartózkodási heiy, enyhe tengeri sziget
klimában, "

Szoba teljes ellátással 3-5 frt.

W^^
fár***^

Cs. ét klr.
osztr. ma§y.

és belga
* kir. szabad.

Kitünt. BrOssel 1893. arany érem
éa diazaktnánynyal.

KELETI-iéle cs. és kir. szabadalm,

orvosi tekintélyek véleménye szerint
a legtökéletesebb ezen nemben; nem
csusciU, netn jfyakarol kellemet-
len nyomást ós eltávolitja czélszeiü
szerkezeténél fogva az oddigi sérv-

kötök hiányait.
Ara: egyoldalu a frt,

kétoldalu IS frt.
Gyáramban kts^iiLnek ezenkivül mü-
lábak. mükezek, raiile^es füzök, egye-
nestartók.járó-ésnyiijtógépek.guHimi
görcsérharisnyált, vnlódi franczia
guiamikülönleKf-sséKek eredeti cso-
magolásban st±>. Megrondeléseketpoii-

tosan eszli(i;:öl:

KELETI JT,
icStsseréssés orvos sebészi milsze-

réss BUItAPEST&X.
Föüzlet: IT., Koronahcreeg-u. 17.
Gyár: XF«, Mostély-utcza 15. ge.
Kagy képes árjegyzök ingyen, zárt

boritókban. (99)

i£.î ftk ^^<^^^j K/^^^^^3^^^^^^^á^/S^.^i^/^\

BuTOR
részletfizetésre ^

legjutányosabb áron kaphatók,

Budapest, VI., Teréz-körut 8.

Mi okozhat nagyobb örömet, mint egy
gazdagon diszitett karácsonyfa?

Bámulatos olcsó karáosonyfadiszitinényeif,
melyek töjib. éven keresztül alkalmazhatók,:.ajánlja a

iöbbször kitünteiett régi liir-neTes ezég: (65)

(65) Egyedüli raktár: Bécs , I., Singerstr&sse 11.
Kérem a czimre ügyelni, mert hasonló hangzású ezégek-

kel nem állok összeköttetésben s fióküzleteim nincsenek.

1 gyüjtemény 1DQ Éarab pompás kará-
csonyfiiaisz, c;ry plasztikus kara-
csonyiaalakkal frt 2.75.

1 gyüjtemény 120 darab ugyanily diszsz'el
ós nagy iryi.'üiiánksülagjnl a fa
tetejére 3 irt ir, kv.

1 gyüjtemény 150 darab dis/sel, lobegö
jilasztikus ai'.irjfil. Fclycmruháva
és harsonával 0 frt 7ii kr.

Igen csinos diszliRénvek, < lóplietellen hó
gyapotból, 10 darabonki'-nt 75 kr.
l'frt, 1 frt 20 kr.. 1 frt 50 kr.

Szabadalmazott gyeriyslariök, tnczaton-
ként 8, IS. 30. JS, G0 és 73 kr.

Jépfözéreh, aranyban, czüi-tben va»y
bronzban 10 méterenként 75 kr.

Kögyapot kettös csomugolásban 12 ki.
légcsapok 15 la-.
Igen Jutányos összeállitások trifái tombolák

részére, fö- éj melléknycrcmények-
kel.nyercincnycnlvcnlikrlólfeljcbb.

Veszélytelen szobaiözijátékok karácsonyra
cs szilvesztcn-c, irvüjteracnyonliónt
6Okr., lfrtSOkr., 2 frt 10 kr. és 4frt

Börszékipar és * *
^ -x- Sutorborsajtolás

KENDI A.
BUDAPEST,

IV; Kévoly-utctsa 2,
(Evang. iskola-épület.)

Állandó nagy készletek valédl
borszékek és karosszékekben
eddiginél sokkal olcsóbb ár-
ban. Vidékre is pontos ki-

szolgálás.
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Szinházi müsorok.

Hétfö

Kedd

Beiczetl SziBfeiz

Bilincs
Ahol mulat-

nak

Elektra

Szerda

Csütörtök

Péntek

Constantin
abbé

Pont Biquet
család

Tisztitó tüz

Szombat

Vasárnap d. u.

Este

Tisztitó tüz

Szentivánéji
álom

Tisztitó tüz

Vár SzlaSáz

Faust

Borus sze-
relem

Sevillai
borbély

H. Ur. OjeraMz

Alár

Bajazzók
Piros czipó

Bohémek

Hugonották

Vig SziBfeiz

Cioulisset ur

Madame sans
Géné

Ma Cousine

Valéni nász

Valéni nász

Yaléni nász

Valéni nász

Coulisset ur

ISp Sziahiz

Szókimondó
asszonyság

Kukta-
kisasszony

Kukta-
kisasszony

Kukta-
kisasszony

Tiszturak a
zárdában

Az ördög
mátkája

Falu rossza

Tiszturak a
zárdában.

Miffv Sáttiz

Hannele
Munka

Gésák

Mama szeme
Báránykák

Császár
ezredese

Titok

Titok

Hannele
Mama szeme

Titok

IWtlyiy Szinház

WaT RitOntetvs az ezredem arsz. kláUttáson - nonUért. " « •

SCHUBERTH JÁNOS, kés ?s.
Csattá XV. kerület, OranátoB-nUza 3. szám.

KÉSEK, OXXÖX, BEKETVÁK, legolosóbb gy&rl áron.
Javitások köszörülések és vidéki megrendelések lelkiismeretesen tel-

jesittetnek. Korcsolyáz Javittatnak és nUcfccleztctnek. (10)

MÁiLSiXvltAfAtiiin egészségi iial,utstegség orv
jiélKliOZllClCllCn lására. késség ápo]á
sara, tirvényesen védye. l»etisztább le-
párlás utján egyedül és kizárólag ke
szitve és kapható a
Nagyvárad-Szöllosi
Göz-Sörgyár- _ _ _ _

i-Szöllösön
,OPV^^ (Nagyvárad mellett).

Ismét eladók jutalékban részesülnek
Képviselök Iccrestctnck.

Belégzési Intézet
ujonnan átalakitva, és na^yobbitva, (72)

Dr.ZIFFER E., gleichanbergi fürdöorvcs vezetése alatt.
0flT József-körut 10. szám. "W^

Sóviz szétporlasztással külön fülkékben. Fenyöfu-belóg^éá és pneu-
matikus kurák. Mell, gége, garat, orrbetefieknek. Nyitva egész nap.

- >

rf
(12) cs . é s kir. udvari

hangszergyáros, zenemükiadó,
a pedálczimbalom

és az ujonnan javitott tárogató feltalálója.

["HltZa ic> SZ*

A Magyar kir. Opera, Nemzeti Szinház, Nép-
szinház, Vigszinház, Magyar Szirt ház szállitója.

A Dr. BUDAI-féle

Kola pastilla,
egy bizton ható liáziszer.

tnigrain, idegességnél. Idegerösitö. A szervezet nagyobb
j energiára, nagyobb munka, elviselésére kepesiti.

1 doboz ára 1 forint.
Kapható Budapesten a Városi gyógyszertárban,

Városház-tér.

Háztartáshoz
darab-, kocka yiészéit

Ó'.omzárolt zsákokban, nettó 50- kgm. széntartalommal
költségmentesen házhoz szállitva lehordással . . 8 3 fcr.

Nyilt fuvarolvban, költségmentesen házhoz szállitva, lehor-
dással . . , 7 8 kr« | ^ ,

Buda bármely kerületébe szállitva 50 kgmkint lkrral drágább. Elsörendü buda-
pesti légszeszgyáiH pirszén (coaks) a légszeszgyár eredeti árai mellett.

TESTVÉREK
köszénbányáik.

Központi iroda: ¥ . , HEérleg-ntcza 3 . sz.
IV., Ferencziek-bazára. ;

_ , , . - . , , j VI., Teróz-körüt 6. szám.
FlOK megrentte leSl j VI., Nyugati p. n., szén-ndvar, Podmaniczky-utcza.

iriiilálf • l VIII., Józsei-körut 44. szám.
" t j u a s v . I IX., Vámház-körut központi Táaárosarnok, föbejá-

ratnál balra.
WIAIICH epyos ssákokbnn szálliiütt szönnel megrakott kocsit ellenör kisér, a ki a szénnek pontos
leszállitására Ugye!; minc'uzonálUtl ajánljuk H n. é. küzün&ég közül mindazoknak, kik a szenet
ssikokbau hozatják, hogy háütartdsukhan a hzón surj-a ellcnöranse czéljábol 50 kgni, meröképtis-

sá^u tixüdes raideget tarl^anakk. >.
Toleton utján tSrténö mogrondoléaoknél kértük cmógUnkre, valamint

a totefonszámra, 637. a*., ügyelni* (16)

Kettös látcsövek
és szinházi látcsövek az ünnepélyekre
erös nagyitással és nagy láttérrel, kü-
lönbözö kivitelben, nagyságban és ár-
ban. Salon-lorquetteket hosssu nyéllel

aj án Inak (8)

és
Bueisspesf^ IV,, Véczi-utcza 3O.

HERZ REZSÖ
nöi divat-kelmék raktára BUDAFEST ,.1897 n o v , h ó

JBécsi-u. 6.

T . e z .
Bátorkodom Nagysád szives érdek-

lödését azon elönyökre fölhivni, miket
ioiyamatban levö OÖC^STÖ-ELADÁSAIM
nyujtanak. Nem e czélra beszerzett pa-
mut os áruk, Ijanem a mostani évszak uj-
donságai*) kerülnek

KIVÉTELES ÁRAKON
eladás alá; kitünö minöségüket Nagysád
is azonnal föl fogja ismerni.

Kiváló Tisztelettel
Hercz Mezsö.

Mintákat szivesen küldök bérmentve.
*) ülöi divat kelmék és lyoni selymek. (43)

vasöntöde és gépgyár
részvény-társaság

Gyár és központi iroda:
VI. kei?., külsö váczi-ut 29 37.

Készitményei s
Gözgépek és gözkazánok, teljes körszivattyutelepek beren-
dezése, zsilipszerkezetek, átereszek, vizvezetéki:csövek, mindenféle

vasöntvények, utsimitó hengerek.

„REFORM" kazánvizszürö és tisztitó-készülékek.
Hengerelt és szögecselt vasgerendák.

Vashidak és tetöszerkezetek, mindenféle épitési vasszerkezetek-

Waggonok
személy- és teherszállitásra, épület-bádogos munkák, fémdiszitmé-

nyek, müemlékek szobrok.

M T Árjegyzékek és költségvetések kivánatra
Ingyen és bérmentve küldetnek. ~&Q m
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Ezredéves kiállitás: disz-oklevél.

(21)
részvénytársaság.

Budapest - Köbánya.

Pa trolBum - lámp á k
a legegyszerübb kiviteltöl a legpazarabbig.

U o r m ü n n M fü lö . ,a I é i e z ö Ie?iol)b szabad.
ficl Illallll m.-IUIc petróleum villamos-lámpa.

Stilszcrü ujdonságok. Unicum-lámpák.
fém- és Éiszmfi-tárgyak.

á legjobb biztonsági petróleum,

Raktárak Budapesten s
V., Gizella-tér 1. szám.

VI., Teréz-körut és Király-utcza sarkán.
VIII., Üllöi-ut 2. sz. a Kálvin-tér sarkán.

X., Jászberényi-ut.
Pozsony: Lörlncz kapu-ut.
Koioxsváo* s Hid-utcza 20. sz.

Riclif er-iéie Horgony-Pain-Expeller
Liiniment. Capsici comp.

Ezen hirneves liáziszer ellentállt az idö megpróbálásá-
uak, mert már több mint 27 év óta megbizható, fájda-
lomcsillapitó bedörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél,
csúznál, tagszaggatásnál és meghüléseknél és az orvosok
által bedörzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A
valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-Liriiment
elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem igazi népszerü házi-
szer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni.
40 kr., 70'kr. és 1 "fi-t. üvegenkénti árban majdnem minden
gyógyszertárban készletben van ;~ fö rak tá r :
Török József gyógyszerésznél Budapesten. Be-
vásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert
több Msebbórtókü utánzat van forgalomban.1 Ki
nem»akar megkárosodni, az minden egyes
üveget „Horgony" védjegy és Richter czégjegy-
zés nélkül mint nem valódit utasitsa Tissza.

RICHTER F. AD. és fársa.cs. és kir. ndvari siállitók, RBDOLSTADT.

KÖZPONTI ANTIQUARIUM ÉS KÖNYVKERESKEDÉS-TÖL

Budapest, IV., Muzeum-körut 13.

Kérek

ingyen és bérmentwe
legujabb

kanyvárjegyzéket
Karácsonyi ajándékok, diszmüvek, ifjusági iratok, képes-

könyvek, regények, tudományos munkák 10.000 különféle mü

leszállitott árén.
Hely: Név:

Sziveskedjen kivágni és levelezölapra ragasztva beküldeni. 0. H.

fonciére, pesti biztositó-intézet. \
Alapittatott 1864-ben.

KÖZPONTI SZÉKHELY:
Budapest, V. ker., sas-utcza W. sz*

A készpénzben befizetett részvénytöke o. é. . 4 .000 f 000 korona*
A nyereség- és dijtartalékok az évi bevételek-

kel együtt több mint . 25.000,000 koronára.
rugnak.

Harminczhárom évi fenállása óta kártéritések fejében fizetett az
intézet:
az elemi kárbiztositási osztályaiban . . . . . . . . 132.075,064 koronát
az életbiztositási osztályban . . . . . . . . . . . . 11.290,418 „
a balesetbiztositási osztályban 560,422 „

össszesen 143.925,904 koronát

Az intézet igen mérsékelt dij mellett biztosit: tüz-, Jég és mzállltmánykérck
ellen, tükörOvogokbon eshetö töréskárok ellen,

az ember életére
minden gondolható módozat szerint és az emberi testet érhetö baleseteit ellen és podig
egyes személyeket, valamint vállalatoknál alkalmazottakat tömegesen és végro különösen
utazási balesetek ellen is.

Különös kedvezmények, melyeket az intézet az életbiztositásnál nyujt:
a.) Badbistositást dijpótlék nélkül 20,000 korona határáig, a biztositott töke feléröl

(a közös hadsereg és honvédség); 30,000 korona erejéiganépfelkclök védkötelezetteirenézve.)
(Hivatásszerü katonáknak mérsékelt dijpóllék mellett.)

b) A föltételek értelmében, a biztositás érvényének megtámadhatlansága még az
esetben is, ha a biztositott párbaj vagy öngyilkosság folytan halt volna el, vagy ha utólag
kitünnék, hogy a biztositott a biztositás alapjául szolgáló ajánlatban lényeges körülményre
nézve tévedett.

c) Nyereségben való részesülés.
d) Már hatályon kivül levö kötvényeknek ujbóli érvényre hozatala.
e) Tökehiztositás, a biztositott összegnek esetleges vagy iéliéüenüimkétsser történendö

kifizetésével. ' '
/) Halálesetre szóló tökebiztositás, elérés esetében, illetöleg a dijfizetési tartam lefor-

gása után a biztositott összeg felének elöre való kifizetése és a töke másik felére
minden további dijfizetés alól való felmentés mellett.

g) Kötvcnykvlc8önök adása és kötyénvek visszavásárlása, azoknak legmagasabb,
azaz mathematikai értékük s/3, illetve 3/i részéig, továbbá a befizetett dijak tökésitése teljes
mathematikai értékben.

Az intézet igazgatósága:
Szentinártoni Radó Kálmán elnök, Szász Domokos alelnök, Báró
Vay Dénes, Bérezi Mór, Cserkuti Engel Miksa, Gutient&g Gusztáv,
Haas J.j Eoffm&nn Sámuel, lovag Léderer Sándor, Strasser Alfred,

Schön Vilmos igazgatósági tagok.
ScJib'n Vilmos, vezérigazgató. Meich Mái' és Schön Leo P., igazgatók,

lanssig Hugo, vezértitkár. Temesváry Imre, ezégjegyzö.
Az intézetnek van az Osztrák-Magyar birodalomban 10 vezér-, 60 fa-

és"mintegy S000 kerületi ügynökségé, melyek bármiféle felvilágositással
a légkészségesebben szolgáinak.

j&. A A. Jh. >K ̂  Jb*. >Ös. Jto^J^K ^v .*iSv >4)bw J&.J&. Jb^Jb*. jt&. ;&* Jb*.j&, ^^^.^J^^<^A^A^j^Jtt^j^jé^J^&^/&Kj^^.^^j&.

Részvénytöke
3 mUlió forint o. é. THE MAYPOLE COMPANY LTD.LOMDOH. Eészványtó'ko

3 aillUó i"orini o. é.

Vezérképviselet és szétkUldési raktár:
• II J r

(angol
, jSL£>£K.HLy János-utcasa . 15. sz .

W i e n , 1TXX., CTeulb£i/ugpa<25se i s .
MélkülSzhotlmn mlndon háwtartásban. Kevés

azövoteket, szallugokat, csipkét, selyemkeztyüt, harii
orró viszel és ezen világhirü szappannal minden hülgy vagy leány 15 perez alatt, egész ruhát vasy derekai, gallérokat, Iiimzcseket, selyem-
uisnyát, továbbá battiszt, karion, szalin és bármily gyapjuszövolct tetszés szerinti, valódi mosható szinüro képes fc.itcni*

Tegetfhof9 sotétbordeaux és rikitó vörös szinben szintén raktáron.
Gyászeseteknél, teljes ruhatárak 1 óra alatt a, legszebb feketére festhetö. ~&Q Minden szinben 40 kr., tekete és tegetthof szinben darabja 50 kr,

Nagyban cs kicsinyben kapható:
Mértoy Testvérek, nagykereskedöknél, Arany János-utoza 10. ' ~
Török József, gyógyszertárában, Klrály-utoza 12.
Néruda Nándor, gyógyárokercskedö, Kossneii Lajoa-ntcza
Molnáx öa Moser, Korouaherozeg-ntosa 9. , - _ . . - « »

Továbbá mlndon gyógyáru; Illatszer-, gysrtya-, szappan óm rövidáru üzletben.

Wald Oynla, Xirály-ntoza 34.
Kartaonmaroff A„ Kereposi-nt 41.
tnx SXlhály. Uozsum-körat 7.

(46)

"j^z FIGYELMEZTETÉSÜL: Minden darabb „Maypole" használati utasitással van ellátva, tessék elihez alkalmazkodni.

KAPPLER KRISTÓF és
Colffeur. — Farftuneor. (System Lespes Paris.)

T. kerület, Erzsébet-tér 16. szám, (Deutsch'féle naleta)

Tarsa . Suk oldalról történt kcrdezöskijdcsnj ozriton crtcsitjilk a t. ez. közönséget éá-a magas n»-ini:Sb-JgRt, hogy füch-áai'-
lormeink it modern hyalenla követclménvcinck megfelelöen van Lerondczvc, (Le>n,;s (anár fzisrtOmii
szerint, t'Áris.) Berendezés tekintetében tcnhelnk látvátiyossáeot képeznek. KQtb'n urf o s HÖl termek.
Amerikai arezfurdö, fejmosás, kéz- 09 körStn époló-ferem (Manicnre et pedicuit;.)
Rendem árak. (35) Tiszteletül Keppler Kristóf én tárea.
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Az angol leányok.

A statisztikai kimutatás szerint leghamarabb
férjhez mének az angol leányok, nemcsak azért,
mert a londoni ködtöl a börük olyan finom mint a
rózsaszinü bársony, hanem azért is, mert taka-
rékosak.

A párisi, berlini, szentpétervári és római
hölgyek ezreket költenek toillettere, do a szép szöke
niissek nem pazaroljak a pénzt haszontalan piperére
is csak a timbuktui néger bajadonok igénye kéve-
bebb, mint az övék.

Egy angol leány például kétszer, háromszor
megfest és átalakit egy ruhát s mindenki azt hiszi,
hogy a szövet vadonat uj. A takarékoskodásban
nagy segitségükre van a .,2Iaypole soap" az a
világhirü ..angol festö azuppan", mely nélkülöz-
hetetlen rundén háztartásban. Kevés forró vizzel
ezzel a csoda hatásu szappannal 15 perez alatt,
egész ruhát, vagy derekat, gallért, himzést, selyem
t/öveiéi, szaüagot, csipkéi, selyem kesztyüt, haris-
nyát, továbbá hutiszt, karton, szatin és bármely
gyapju szövetet tetszés szerinti mosható szinüre
lehet festeni.

A ..Muypolc soa-p" kapható minden vala-
mire való kereskedésben, de legfökép Sonnenschein
1/ipótnál Budapesten (V. Arany János-utcza 17. sz.

Magyar hölgyek ! Olvassátok el Sonnenschein
Lipótnak lapunk mai számában megjelent hirdetését
és tanuljatok a takarékos angol leányoktól.

papirkereskedése,

Iirodafölszerelési szaküzletel

guilapest, V., J\fáöor-utcza 20.

AZ ÜZLET FÖBB ÁGAI:
j Papir ös papirnemüek, irodai czikfcek,

riijz- és festöszerek szállitása.
I Nyomtatványok, üzleti könyvek, litográ-
fiái és könyvkötészeti munkák készitése.
Hivatalok, egyletek, pénzintézetek, keres-1

fceáelini és iparvállalatok

teljes irodai fölszerelése.
ggg~ Jrjcgyzélt bérmentve. "39| 5

^VV^^y^^rVVV|

Ezer és ezer
fiatal és öreg, köszöni visszanyert erejét és egészségét Dr.
Müller fölörzsorvos világhirü jónak elismert regenerácziós
készitményeinek. Kiváltkép jónak bizonyultak ezen szerek
az idegszetdullság, ifjukori-bünök és kicsapongások kö-
vetkezményei gyanánt elöállt idegzsibbadtság, magömlés, a
kezek és "lábak ideges reszketese, gerinezvelö-bajok, bá-
tortalanság, félelcmérzet, kedély lelmngoltság, ideges fej-
fájás, migrén, kiváltképen pedig férfiai gyengeség (impo-
ienczia) es minden abból folyó gyengeségi állapotban. A
gyógyliatás már rövid ido alatt beáll a Bécsben Vl'2 Wimnier-
aasse 33. sz. alatt lóvö Szt.-György gyógyszertárból való
~i)r. Müller fötöyzsorvos-icla regenerácziós készitmények
következtében. Ára kimentö orvosi használati utasitással
együtt 3 irt lü kr., postán 20 krral löbl). Ugyanott kaphatók
I)r. Müller fötörzsorvos-iólo Injekczió és labdacsok, me-
lyek a hugycsö minden kifolyását (kankó). fe'rSaknfil,
mint nöknél (fehér folyás) pár nap alatt gyógyitják. Ara
kimeritö orvosi utasitással Kr. I. uj bajokra 1 irt 6U kr., Nr.

• II. régi folyásra 2 frt 50 kr., postán 25 krral több,
Csak valódi, a, bécsi Szt.-György gyógyszertárból való

készitmények kérendök.

Budapest TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában Király-utcza.
Ezt a hirdetést tessék kivágni és eltenni.

férfi szabó, m
Budapest, V., Erzsébet-tér 8. sz.

Ajánlja dusan felszerelt raktárát izléses, finom kelmék-
ben, legszebb szabás szerint, mérsékelt árak mellett.

isiepélsip^ijpJLSfclacOlSI* Jözsef-köput 3@.
télen
ellátott

EretEschmár E. és Társa kerékpármüvek r. t, Reichen^er:Károi7.

SA és INDIA
SiN.Ijii ' i -^Ts/vH- • ftV"'--.

kiváló minöségü

99

Továbbá minden egyébb nemü szönyegek, futószönyegek, cocos .futók, cocos lábtörlök, divántakarók és angora
börök,, ugyszintén.

ugymint; sálon-, uri-, ebédlö- és hálószqbálmaldegujabb styl szerint; ;• ágy-, asztal-, flanell-, kocsi- és utazó-takarók
mindén minöségben. Mindennemü függönyök és portiérek.

Minden ugy a legelegánsabb, valamint a legeayszerübb kivitelben, legolcsóbb árak mellett

" ' " és fiainál
magyar Mr. udvari szállitó

Fiólcrahtáv: .

Kossuth Lajos-utcza és Ujvilág-utcza sarok
„Gentry-casino" jm(olajában.

Föraktár:

IV., Gizella-tér 1. sz.

guffimK és asbest-áruk,
szijak, törnitések, emelö-

Mpék7 olajak stb.

BUDAPEST, V I . , Tfiféz-köFut 29.
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BUDAPESTI TAKARÉKPÉNZTÁR
É S

• •ZAGOS ZALOGKOLCS
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Központi irodái és váltóüzlete:

ker t i l e t , AndLrássy-xit ö. s»ziá.:xx&.
Fiók: JLUm k©x»., ]BC©ii?oia.£i<li.ei?oze£piat©z» XX.

XV. l*e:K»iiIet3 l£ái?oly*köx»iAt XS. s z á m .
YIi. ls:ei?ület9 &ii?áIy-»'U.tG:25aa» 57 . s z á m .

üTXXX. feejpület, Jözsef-itöxrwt 2 . s z á m .
XV. Jsie^i&Iet, Zsitoápos-iatcza föpostával szemben.

: 10.0019*1190 korona.

<#>

m

Elfogad beléteket takarékbetéti köny\Tccskék és pénztárjegyek ellenében 4°/o-os kamatozással , valamint folyó számlában (chek-
számltin). — (A lÜ°/o-os be tétkamatadót az intézet fizeti.) : •

^ Leszámitol 3ráitiö.M:̂ ti9 elölegeket x&yî jt értékpapipokpa.

Üzieti órák: d. e.•••1/a9î --V2i-ig
ff Bffl

Üzleti órák: d. u. ̂ 3~V25-ig

megisizásSsóS teSJesiti

nféle éptékpapirok vételét és eladását

a legelönyösebb feltételek mellett. - ;

VAS!
Van szerencsénk tisztelettel az ;összes bankokat,

takarékpénztárakat, részvénytársaságokat, egyleteket,
szövetkezeteket, iparvállalatokat, kereskedöket iroda-
tulajdonosokat és magánosokat felkérni, hogy

®9 $

feladásával társaságnnkat megtisztelni sziveskedjék. A leg-

éppen ugy, mint

- es
ellen, s rejiiéljük, hogy a t. biztositó közönség'alkalmat fog
nekünk nyujtani arra nézve, hogy minderröl tényleg bizo-
iiyitékokai szolgaltassnnk. . ̂  \ \

óMalámos friztosiió részvénytársaság
Budapost, Dorottya-utcza 7.
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Barátok közt
— Semts öreg pajtás. Nohát hogy vág a ba-

jttsz? Hogy szapcrál a házasélet?
•— Barátom, boldog vagyok, nagyon boldog.

A feleségem valóságos angyal. Csak . . .
— Neked is van kis csukod. Hát mi az,

öregem? Csak ki vele.
— Tudod, alig birok egyedül maradni a kis

feleségemmel. Ha szinházba, operába vagy hang-
versenybe megyünk, mindig ott van velünk az
anyÓ9om.J

— Csak ennyi az egész ? Ezen a legkönnyeb-
ben segithetsz.

— Mondd hogyan, az isten is megáldjon.
— Fizess elö a Telefon Hirmondóra. Majd

megiátod, az öreg mama egész nap a fülein tartja
a kagylókat. Hallhat ott szinházat, operát, kon-
czertet. Megállj hát, ne szaladj.

— Dehogy nem szaladok. Rohanok, hogy
elöfizethessek arra az áldott Telefon Hirmondóra.

Üdvös tanács.
Köhögésnél, rekedtségnél, a torok és légzési szer-
vek müködési zavarainál Egger biztos hatásu

Mellpasziillái
veendök. (1 doboz 50 kr és 1 irt. Próbadoboz
25 kr.) A gyomor rendetlen müködésénél radikális
hatásunak bizonyultak Sgger szóda pasztlllái.
(1 doboz 30 kr.) Mindkét szer kapható minden
gyógyszertárban. — Fö- és szétküldési r ak tá r Ma-

gyarországon ; (27)

„Nádor"-gyögyszertár Budapest, VáGzl-körut t7.

Külföldön elsajátitott szakismeretek és bosszu
gyakorlat alapián készitek modern sülben

kárpitos- és diszitési munkákat.
Függönyök diszitése, terem ddszitések stb.

kiváló izléssel eszközöltetnek.
Magamat a n. é. közönség kegyes pártfogásába

ajánlva, maradtam kitünö tisztelettel

SZILÁGYI ZSIGMOND,
kárpitos és diszitö.

Budapest, VU., Dohány-utcxa 68
(Kertész-utcza sarkán.) 120

3892^887. sz.

Arliptóujvári m. kir. föerdöhivatal kerületéhez tartozó aláb meg-
Nevezett erdögondüokságokban az 1898 évtöl bezárólag 1902. évig, tehát
ok. egymásután következö éven át termelhetö fenyö-, szil-, juhar- és
köris-, épület- és raüszerfának a fürészek melletti állandó fáraktárakban
és a rakpartokon vagy pedig ezen épület- és müszerfának, valamint az
ugyanott a rendes vágásokban termelhetö lágy- és kemény tüzifának
tövön az erdöben és kat. holdankénti egységárak melleit való értéke-
sitése iránt a liptóujvári m. kir. föerdöhivatal irodájában folyó évi
deczember hó 13-án délelött 10 órakor zárt irásbeli versenytárgyalás
fog tartatni, még pedig a következö külön-külön csoportok hozamára :

I. csoport. 1 liptóujvári göz- és viziiürész használatával a tep-
Kcskai, feketivági, szvarimi és vichodnai erdögondnokságokban öt év
alatt termelendö mintegy 211,000 köbméter épület- és müszerfára a
rakpartokon fatömcg szerint, vagy pedig terület szerinti eladás esetén az
öt év alatt kihasználandó 1066.8 holdnyi' rendes vágásokban termelendö
összes fára.

IX, csoport. A maluzsinai erdögondnokságban öt év alatt terme-
lendö mintegy 79,200 köbméter épület és müszerfára a rakpartokon
fatömeg szerint, vagy pedig terület szerinti eladás esetén az öt év alatt
kihasználandó 344.5 holdnyi rendes vágásokban termetendö összes fára.

XIX. csoport . Az oszadai vizifürész használatával az oszadai és
revuczai erdögondnokságokban öt év alatt termelendö mintegy 48.200
köbméter épület és müszerfára a rakpartokon-••••fatömeg szerint, vagy
pedig terület szerinti eladás esetén az öt év alatt kihasználandó 671.9
holdnyi vágásokban termelendö összes fára.

XV. csopor t . A fenyöházai göz- és vizifürész használatával az
ebben az erdögondnokságban öt év alatt kihasználandó 799.1 kat.
holdnyi rendes vágásokban termelendö összes fára, terület szerint. A
kikiáltási egységárak az árverési általános feltételekböl kivehetök.

Csak azok az ajánlatok fogadtatnak el a tárgyalás alapjául, amelyek
a kitüzött óra elött a m. kir. ioerdöhivatalnál benyit]tattak, továbbá a
melyek az általános árverési feltételek 5. és !.• pontjaiban foglaltak
szerint szerkesztettek és felszereltettek, megjegyeztetvén, hogy minden
egyes csoport fahozama külön eladás tárgyát képezi, egy és ugyanazon
irásbeli ajánlatban csak egy csoportra tehetö ajánlat és egy-egy vál-

alkozó csak egy csoport fahozamát veheti meg.
Az általános árverési és ' szerzödési feltételek a liptóujvári m. kir.

föerdöhivatalnál és a föüldmivelésügyi m. hir, minisztérium erdészeti
föoztályánál bármikor megszerezhetök. ' (96)

A m. kir.

,- és

Igazgatóság: Magyarországi vezérképviselöség:

Bécs, I., Hoher Markt 11. Budapest, VI., Deák-tér 6. sz.
(Ankcr-hef.) (.Anker-udviir.)

a l&rsiiság iajs'it h:*!x:itf>;i.n. (100)

Tárcasági vagyon - X17 millió korona
Biztositási állomány 472 millió korona
Eddigi kifizetések összeg 192 millió korona

Megtámaühatian kötvény. Méltányos fcStéiolek. Hadkö-
elozetteink biztositása háboru esetére pótdij nélkül.

Nagy nyereményosztalékok.
Elönyös ^yeinxiekbiztositások.
Prospektussal ts fclviiiisositássnl szulpnl a feni! laiicvarorszáai vezci-k-öjivisolösi1'!:, liovü. iljyiiOL-

fcégek iiáiti ajánlatuk is inléiemlök, valamint ;i társaiás iigynükci.

Hl

az 1898. évi r

ADÓÜGYI ZSEBNAPTÁR"
(második évfolyam.)

szerkeszti: Hoffmann Minay Miksa az „Adóügyi Szaklap* szerkesztöje.
Az adóügyi Zsebnaptár, amely diszes vászonkötésben (Notes alakban) 400 oldal

terjedelemben, naptárral, határidöjegyzékkel és betüsoros utmutatóval ellátva jelent
meg, az összes adó- és illetéktörvényeket és rendeleteket dióhéjban foglalva
ismerteti és magyarázatokkal látja el, amiért is ezen csinos zsebkönyv valóságos
kincses tárát képezendi minden pénzügyi és közigazgatási tisztviselönek, közjegy-
zönek, ügyvédnek és minden adófizetönek. Bolti ára 1 frt 50 kr.
Kapható: Az „Adóügyi Szaklap" kiadóhivatalában. Budapest, Andrássy-ut 6.

Ugyanot t rendelhetö meg:
1. Az „Illeték Egyenérték Ismertetése" javadalmak, alapitványok, egyházi

és világi községek, egyesületek stb. részére. Népies kiadás. Irta: Soka József m.
kir. pénz ügy igazgató helyettes. Bolti ára 30 krajezár.

2. Az uj mübortörvény (a kereskedelemügyi ,m. kir. miniszternek 53750/1897
számu rendelete, illetve végrehajtási utasitása. Ára magyar kiadásban (38 oldal
terjedelmü füzet) 70 kr.

">. Fogyasztási-, Ital- és Italmérési Adók Rendszeres Ismertetése. Ara
2 frt. irták: Osváth Imre kir. törvényszéki biró és Hoffmann Mihály Miksa
szsrkesztö.

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

5. A szeszalkohol., hordóürméret, szolöczefre, borital és szeszitalmérési adó-
átszámitás táblázati könyv ára 1 frt 50 kr. Szerkesztette: Hoffmann Mihály Miksa.

6. Mennyi szeszt és mennyi vizet kell felhasználnunk a különféle foktartalmu
pálinka készitéséhez. E táblázati füzet ára 50 kr.

7. Az Adóügyi Szaklap, Budapest, Andrássy-ut 6. sz., melynek elöfizetési
árai 1 évre 6 frt, fél évre 3 frt 50 kr., negyedévre 2 frt, az elöfizetöinknek minden
adó-és illeték-ügyben a legalaposabb és legmegbizhatóbbx felvilágositásokat és
utbaigazitásokat idja teljesen ingyen. Kivánatra levélüég. (117)'

•HÁZTARTÁS
a magyar háziasszonyok egyetlen, kitünö" és minden rendes háztartásban

nélkülözhetetlen közlönye, mely ujévkor rnár a IV. évfolyamába lép,

szerkeszti: Kürthy Emiiné
a legkiválóbb szakirók és az ország legtapasztaltabb gazdasszonyainak szi-

ves közremüködése mellett.

A Háztartás föbb rovatai:
Aszalás. — Aquarium. — Aratás. — Baromfi-udvar.-— Befözés. — Bevá-
sárlás. — Családi rovatok. — Cselédeink. — Diszkért. —Divat..—Disznó-
ölés. — Ebédlö.,— Egészség. — Egyleti élet. — Ékszerek. — Éléskamra.
— Étlapok. — Ételek. (Levesek, levesbevalók, elöételek, fözelékek, tésztások,
mártások, halak, sültek, sütemények, torták, krémek, fagylaltok.) Mg" Éwen»
ként e z e r n é l t ö b b r eczep ta "5W — Foltozás. — Fürdöszoba. —
Fütés és világitás. — Gondolatok. — Gyermekszoba. — Gyümölbsös. —
Halászat. — Hálószoba. — Hasznos tudnivalók. — Házi ipar és müvészet.
— Házi szerek. — Házi vegytan. — Háztartás. — Humor. — Husvét. —
Irány- csikkek. — iróasztal. — Irodalom. — Italok. — Jótékonyság. — Ka-
rácsonv. — Kártékony állatok. — Kedvenczeink. — Kenyérsütés. — Képzö-
müvészet. — Kertészet. — Kézimunka. —. Konyha. — Konyhakert. —•
Konyhanyelvészet. — Lábbeli. — Lakás. — Lakomák. — Lovaink. —
Maradékok felhasználása. — Méhes. — Mezögazdaság: — Mosás és vasalás.
— Nevelésügy. — k nök joga és munkaköre. — Nökröl a nöknek. — Nép-
szokások. — Pecsét-tisztitás. — Pincze. — Rejtvények. — Selvemtenvésztés.
— Sertéseink. — Sport. —r Szabás ós varrás. — Szappanfözés. — Szarvas-
marhák. — Szépirodalom. - - Szépség ápolása. — Szinészet. — Szobaker-
tészet. — Szölömüvelés. -* Társasélet. — -Tejgazdaság. — Vidéki különle-

gességek. — Zene.
A Háztartás szépirodalmi részében érdekes regényfoiytatásokat

cs elbeszéléseket közöl.
A Háztartás 16 oldalon, elegáns rózsaszinboritékban minden hó

1-én, 10-én és 2O.án jelenik meg.
A Háztartás apró hirdetéseit W minden elöfizetö ingyen~SQ

veheti igénybe. ,g7)

A HÁZTARTÁS elöfizetési ára:
Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 50 kr.

A HÁZTARTÁS kiadóhivatala:

Budapest, VIII., Jözsef-utcza 45.
H T Mutatószámokkal szivesen szolgál a kiadóhivatal! T & d

r. H á z t a r t á s diszes és tartalmas
karácsonyi albumát a deczemberben belépö uj elöfizetök Is megkapják.
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4Ri\

A NEW-YORK ÉLETBIZTOSITÓ-TÁRSASÁG™
4%-ot jövedelmezö

EGYETEMES KÖTVÉNY
a legtökéletesebb biztositási szerzödés.

Semmi megszoritás a foglalkozás, lakhely és életmód tekintetében.
Nyeremény-halmazat, 15 vagy 20 évi idöszakkal, a biztositott tetszése szerint.
A kötvényre nyerhetö kölcsön.
Kamat-mentes 30 napi dijfizetési hatandó.
Három évi dijbefizetés után a kötvény további érvényben maradása.
A kötvényböl folyó jogok átruházásának lehetösége.
A nyeremény-halmazati idöszak végén hatféle rendezési mód.
Az esedékessé vált tökék haladéktalan kifizetése.
A kötvény megtámadhatlansága egy évi fennállás után.

Kötirény-pi
Ha valaki 3 5 éves korában tökebefektetési biztositást köt 10,000 forintra, 20 évi dijfizetéssel,

fizet érte évenként 5 2 4 forintot..
Ha a biztositott fél a biztositás tartamának elsö 14. évén belül meghal, a jogutódoknak a biztositott

10.000 forint azonnal kifizettetik,, Ha pedig meghal;
a 15. évben a jogutódok kapnak: 10.910 irtot
a 16. i „ „ ;„• i l . 8 9 0 ,
a 17. A „ - ... - 12.910 .

a 18. évben a jogutódok kapnak: 13 .970 frtot
a 19. }, „ . a 15.070 „
a 29. „ 9 • 9 . 16.230 „

vagyis az összes befizetéseket 4° o-os kamatok kamatjával.
Ha a biztositott fél a. 20 évi idöszak végén életben van, akkor tetszése szerint felveheti a kötvényére

felhalmazott nyereményeket készpénzben és azon tui élete végéig 419 frtnyi garantirozott évi-járadékot huz a
nélkül, hogy további dijat kellene fizetnie; halálakor pedig örökösei 10.000 frtot kapnak. — Az 1896-iki
eredmények szerint a fent emiitett nyeremények 5410 foriiitra rugtak. — De választhat a biztositott fél más
rendezési módok, közt is. ~ ..__ - •

Á dijfizetés megszüntetése esetében a biztositás hatálya a teljes biztositási összeg erejéig érvényben
marad. igy például: ?

Ha a biztositott fél már
; befizetett

3 évi dijat

5 „ .„
10 a a

15 , n

A biztositás hatályban njarad
.még és halálesetben az egész
biztositott összeg kifizettetik
'minden levonás nélkül;."

7 évre és 11 hónapra
! « » # 0 JI

1 0 53 • • • » ' •

10 „
5 * . . , , .

És megélés esetében a biz-
tositott fél kap még kész-

pénzben.

4OO forintot

7150 s,

Vagy ped^ a kötvény át-
változtatható a következö
összegekröl szóló dijmen-

tes kötvényre

JSOOfit
2000 .,
25OO ,
5OOO „
7500 ,

dijfizetések esetében a kötvény a dijfizetésekkel arányban álló idöszakra

A megtámadhatlansági záradék a.

Közbeesö évekig tartó
marad érvényben.

Á kötvény egy évi fennállása után megtámadhatlan.
következökével! hangzik:

„Ha a halál bekövetkezik, miután a kötvény egy teljes évig hatályban volt és a
dijak kellöen be lettek fizetve, a társaság a kifizetést semmi okból nem kifogásolhatja."

* M . - v r t ^ tfi*nii'*+AO{«A Tó^o^án. alakult 1845-ben. Az összes nyeremények a biztosiiottakTársaságA New-York Életbiztositó
tulajdonát képezik. • • • • — .

Kivonat az 1896, évi üzleti jelentésböl:
Aktivák összege # . » • • . 9 7 0 millió f r a n k .
Évi bevéte l . . . . . . '. . . 2 0 2

1896-ban a biztositottaknak kifizettetet • 95 millió frank
1896-ban kötött uj üzletek össege. 630 # „
Tiszta fölösleg 1896 végén . . • 138

ifi
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Szerencse a szerencsétlenségben.

— Képzeld csak, barátom, megházasodtam.
— Ez baj 1

De a feleségem aranyos kis teremtés.
— Ez már szerencse.
— Megigértem neki, hogy nászutra viszem.
— Ez baj.
— De Velenczében voltunk ami
*- Ez megint szerencse I
— Ott valami mütárgyat akartam venni, de az

idegenek mind elnordták már.
— Ez baj.
— Végre mégis találtam egy szép antik keretet.
— Ez szerencse.
— Csakhogy, mikor hazaértünk, azt vettem észre,

hogy amit vettem, nem antiquitás.
— Ez baj.
— Amint törülgetjük a keretet, azt látjuk, hogy

az van xáirva:
Pf&hn Károly és társai.
— Ez szerencse. Mert egy valódi JPfáhn-félo

képkeret bir annyi mübecscsel, mint sok velenczei
régis^.

ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, november 2!,

Mellbetegsépet
épugy, mint a tüdö és torok, va-
lamint a légzö csöveknek hurutos
bántalmait, továbbá nehéz lé-
legzést, szükmellüséget,

asthxnát, szamárböhögést,
rekedtséget, köhögés! in-
gert, kezdödö tuliercolosust
leggyorsabban és legbiztosabban
siüntetnek meg az évek óta leg-
jobbaknak elismert, orvosi utasi-
tás szerint készitett és ajánlott
szerek,

Szent-György tea csomagja
SO kr., ebhez való Szent-György
hurut por 50kr. dobozonként, pon-
tos orvosi használati utasitással
együtt. Néhány nap alatt ész-
lelhetö hatás. Ket csomagnál
kevesebb nem küldetik. Vidéki
megrendelésekhez, csomagolási és
szállitó levélre külön 20 kr. kórs-
tik (bérmentesités nélkül).

Megrendelések kizárólag:

a Szt.-György gyógyszertárban
Bécs, V/2. Wimmergasss 33. vagy

Török József
gyógyszertárában

Budapest, Király-utcza 12.
intózendök. (59)

Az összeg elözetes utalványozása
kéretik. Tessék e hirdetést
megörzés végett kivágni.

^legjobb és legolcsóbb ásványviz
9 * 9

mely számos kitüntetésben részesült, legutóbb a kiállitási érmet
kapta- megrendelhetö a forrás kezelöségnél, posta Hont-Szántó.

1 rekesz 25 paiaczk I'3O fitores 4- ft*t — kp.
1 „ 2S „ 0'70 „ r 3 ,', SO „
1 „ SO „ O'7O „ '~ 6 £ SO„

ujra töltésnél, ha a palaczkok bérmentve vissza küldetnek, egy
töltés öt krajezár; az ide-oda fuvarozás költségeivel'" együtt

Szakáflos álBomáson feladva.

Magyarországon, a melyet

SSF három minisztérium
r

Daczára annak, ft'£[|'E7l|l A T ^ F SORSJÁTÉK hiteles huzás! Jegy-
hogy a magyar I J O & E I JÜLJLi JL zekéinek közlése sok külön köit-

mlnt megbizható
lapot ajánlott.

séget okoz, az elöfizetési ár nem emeltetik fel.

Egész évre
frt és

.,50 kr.
bérmentve küldve.

Elöfizethetni legcélszerübben postautalványon a
99

kiadóhivatalában,
BUOAPEST, WBR., Dohány-uftcza 68 .

M utsitv&hyszámok ingyen és foéfmentsre,
jT ft/iinden elöfizetönknek uj esztendöre
diszes sorsolási naptárt küldünk.

W ^ Elönyös fizetési tmUMIAmtt-
kaphatók: Optikai müszer, lát- és tábori látcsö, légsnlymérö,
rajzeszköz, amateur-fényképezö ifóp felszerelve és magyar
nyomtatott utasitással, villamos stirgönyzö-távbeszélö és

villámháritó, villamos villágitási berendezések.
Emberi tnSSsxBtnek. Ápfogyzéfc ingyen.

^atschek Béla, VU., Crzsébet-körut 5. ^ffKijg1-

Árak angol fontonkint furintoliban;
Csomagokban Vs és Vi font 1 font 10 font

Elowery Pekoo Goklcn Tip 6.— S.6O 5.20
Finest Orange Pekoo . . . 5.— 4.60 4.20
kupoe Souchong 4.— 3.20 3.20
P H s o e h o l c l M i x t u i - e . . . . 3 . — 2 . S O 2.2O

Punjabban az öt folyam ICaHpsra-ValieV-tll-fafClk a lesied^tebbek ésországában aratott AflIigr<i-irdiHjy-iea-jajUK legelterjedtebbek.
Eredeti csomagokban közvetlen behozatal.

Csak viszontelárusitók kaphatják
az importeuröknél;

Törzsház:
Bombayban.

Budapest, VIL, István-ut 26 . sz. {4iiy
Fiókleiepek: Calcutta, Delhi Sirnia, London és New-York.

Dr
Magyarországon a Segelsö é s egyetlen Tp̂ Ü

^ i ü l ^ o ^ Y m v a ^ v v. Szt.-János kórházi orvos
tfliAt^^r^ JLUJlfigs^ÁSS Bpesten, k. egészségtani tanár

Termésxetas gyögylniézafa (StendelS-Sntézet)
BUDAPEST, "VÁMSIÁ.S-KÖRÜT 7. SZÁSE I. EMELET.

Rendelés: ü. e. 10—12-ig és d. -H. 3—5-%.

V/UAMOS timruRHi

A legtöbb heveny és idült betegségnél csak a tcraiészelus gyogyinóddal lehet biztos é3
maradandó gyógyulást elérni. T^gfis gyógytenueim még a szaiiértiik által is elismert tökéletes-
séggel vannak berendezve, öyógyiiitózeieinben cerendezott korszakalkotó villamos
fényfürdp, villamos homolifürdö és rezgö masszázs, messzo. fclülnaulj&k IIZ,összes
meleg- és iszapfürdök hatását, különösen hasznosak vese-, máj- és gyomorbaj oknál,
csúzos-s köszvényes bántalmaknál és a osontok elg'örbüléseinél. Elektromasz-
százs, yillamos zulianyozás és villamos vizfüi-dö kitünö hatásnak nöi bajok, migrün és va-
lamennyi ideggyengeségböl eredö betegség ellen. Légzöszék allcalmazása süritett és ritkitott
levegö beszivása megbeesüllietetlen aszthma és tüdpósuor.-liurút ellen.' Eeflektált villa-
mosfény biztosan gyógyitja a fekélyeket. Ezeket rnég kiegészitik: Tinire Brand-féle inasszázd,
Kneip-kura, gözölések,"pontos diétamegszabás, svödgimnasztika stb.

„A Természet és Gyógymód Kézikönyve."
I r t a : Dr. FAX.ÓCZ IGNÁCZ. (30>

McgbecsülhöleUen tanácsadó mindenkinek az egészség megóvására és a betegségek megszün-
tetésévé. A ki ezen könyvet elolvassa, önmagának és családjának házi „orvosa lehet.

Kapható és megrendelhetö a szerzönél és minden kimyvkereskedósbon. Ára 3 korona.

Páratlan sikerü „Uj gyógymódom" tapasztalt biztos
eredményei folytán honorárium teljes gyógyulás

után fizethetö.

Ideg - ©s ra.eaaai-lbe'fcegjségrelx
önfertöztetés következményei: syphilis ulóbajai mint bármily

nagyfoku es idült

„TITKOS BETEGSÉGEK"
ellen uj Kyófrymódom müiden befecskendezés és gyógyszerek ada-
golása nélkül néhány nap alatt gyökeres, állandó és teljes gyó-
gyulást biztosit. Elgyengillt fértierö (Impotentiánál) gyógymódom
az összes gyógymódokat hasonlithatlau sikerei folytán 'mcssza

felülmulja. — Nagyszabásu külön gyógytermek.

DR- MITZGER TIVADAR,
az ideg- s nemi betegségek szakorvosa, hydi'oolectrotherapiai

rendelö intézete.
Budapest, VI. ker., Teréz-körut 44. , I. emelet.

0—1, d. u . 3—7. (35)

a köruton
és az Andrássy-ui központjában.

X4egrole>ffá«x*ssil>lb s z á l l o d a £& BaaLOxaiŝ î ol̂ isi 13̂ ,121.
Legdivatosabb berendezés.

NT T E L E F O N m i n d e n jsaso1bsL7b£ii»i. "SB@ '
. Nagy disztermek.

Szép szobák, kiszolgálat, világitás és fütéssel 1 frt 80^ krtól feljebb.
Két villanyos személyfelvonó. SCHMITT KÁROInT

ezelött Baur au lac, Zürich és Continental, Bécs.
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Szerencse a szerencsétlenségben.

— Képzeld csak, barátom, megházasodtam.
• - Ez baj!
— De a feleségem aranyos kis teremtés,
— Ez mar szerencse.
— Megigértem neki, hogy nászutra viszem.
— Ez baj.
•— De Velenczében voltunk ám!
*~ Ez megint szerencse 1
— Ott valami mütárgyat akartam venni, de az

idegenek mind elhordták már,
— Ez baj.
— Végre mégis találtam egy szép antik keretet.
— Ez szerencse.
— Csakhogy, mikor hazaértünk, aztvettem észre,

hogy amit vettem, nem antiquitás.
— Ez baj.
— Amint törülgetjük a keretet, azt látjuk, hogy

az van ráirva:
Pfáhn Károly és társai.
— Ez szerencse. Mert egy valódi JPfáhn-iéle

képkeret bir annyi mübecscsel, mint sok velenczei
régis4f.

Prof. Jiothnagcl azt mondja: Kitünöen hat osúz,
böstvény, zaába ós más ha-

. sonló rheumatUras fájdalmak-
nál aGaultheria-olajtokbelsöleg aGaultheria-azesz kül-
söleg. Hatása feltétlenül biztos. Ára mindegyiknek l--1 fo-
rint. A Oooalhpastlllábólnchánvdara})nie»szüiitetiag;aral-
és gégehurutof, köhögést ós rekedtséget. Ára 1 doboznak 75 kr.
Kapható Hazslinszby Sándor-téri gyógyszertárában Bpesten.

Heckenast Gusztáv
zongora termei. (74)

Budapest, IV., Kigyó-utcza 7. sz.

Legnagyobb
választék.

Elsörendü

gyártmányok
Árjegyzékek

ingyen.

Pollitzer Mór és Fia
ös. és klr. szabad, orthopaedial kötszerésaelc.

— Alapittatott 1860. —

Csak V.y Deák-Ferencz-utcs^ *'£*- «*JCB

Fontos

szenvedöknek.
uJDONSÁG- ~MFollitzer-féle ujonnan javitott cs. és

kir. szab. piinini sérvkötü, a legjobbnak van
elismerve f-s _ monarchiánk határain tul is
nagy elismerésnek örvend. Nem csuszik In
a tesiiol, nem gyakorol kellemetlen nvomást,
l'?y t'jj';'. mint nappal Jiordható. Czelszerii-
sé<<e által az eddigi sérvkütök hiányait pó-
toija. A peloHák ii sérvhez idomithatok és
biztonsági övvel van ellátva, melyek: a test-
röl való lecsuszást meggátolja. Árak egy

oldalu 7—10 frtig, kétoldalu 10—10 irtig.
Megrendelésnél a test böségre kéretik.

Gyermekeknek a felével olcsóbb. Nagy
raktár angol és franczia sérvkölökben. Sus-
pensorium, haskötö, görcsév-^ummiharisnya, -••
egyenestajtó. Méhfecskendö, légpárna ágybe.
tét és havi-baj felfogók dus választékban kap-
hatók, valamint a legfinomabb franczia és angol
PTTMMT különlegességek, valódiak
UUJMJlll jótállás mellett. Bonlé ere-
deti dobozban, tuczatja 3, 4, 0 és S forintért.
Louló egyenként csomagolva, tuczatja: 3, 4,
6 és 8 irt. Capote americ. (rövid) fehér siinü
tuczatja 3 és 4 frt, narancsszinü 5 és G irt,
Fiktória tuczatja 4, 6 cs 8 frt.
TtnWlft\xrati (hosszu) .tiiczatja: 3,4, 6ós
U a i I l O i y a g g frt. Halhólyag (rövid) trz.
4 és 0 frt. Pely Borus Haase drbja 2 frt. Pol\
Pórus Mensinga darabja 2 forint 50 krajezár.
Párisi óvspongyar tuczatja 4 és 6 frt. (47)

Az ezredéves országos kiállitás alkalmával a legmagasabb kitüntetéssel: a „MILLENNIUMI DISZOKLEVÉLLEL" kitüntetve, ~WM
• B M | | — n jm* —^p J—fc m— r— réz-, érezmü- és gözkazán-gyár,
t j LT •' I f ^ ^ ^ t ^ t r BUDAPEST, V., KÜLSÖ VÁCZI-UT 13&
Lufton LsH \\JT Tiiii^lCl iiiim ̂ tfcJ I i I (127) Hegesz te t t munkák,

Gözkazánok, viztisztitók, reservoirok, csövezeték, ie'.szereivényeK.

Budapest, IV., Károly-körut 26, sz.
(a' Rostély-utcza sarkán.) Alapitva 18öS-ban. Közvetlen
telefon-összeköttetés a helybeli és vidéki telefon-állo-

másokkal.
Ffóküzletaink és utalóink nincaonok.

Öszi árjegyzékünk,
illetve feltüntetett áraink eléggé 'gazolják azt, hogy hazai
közönségünk csak önmagát kárositja akkor, ha szükség-
letét Bécsben vagy a külföldön beszerzi; ezépünk egyenlö
minöségek mellett 10—20 százalékkal olcsóbb bármely

más czógnél.

IVISS

SS a. §.-« . - .

?* s •§•§! | '
8«a> . . fe S S - S -

- © £

«t«^ i5 _ ~ ^ «̂á •"*

s. «> .S M c * o "=

^ • 8 5 ^ a.

A 5 5 l

Szönyegek.
Óriási raktár valódi perssa-

és stnuma-ssönyegekben; dagestan,
demirdji, ^yordesz s. a. t. I D intr
ferchan-szönyeg 8 frttól egész 14 irtig.

1 n intr smyrna-szönyeg 7.Ö0
egész ". IS frtig

Ebédlö- és szalon-fzaniicrjck,
remek minták „Axmünstcr" minösjg,
bársony8zevii, egybeszövött: 2OÜ'1OO
cm. S.50, 2C0/140 cm. 10.50. 240/175
cm. 11.80, S00/2Ó0 cm. 23.20.335,265 cm
34.90, 300/400 49.50, 3Ö0/435 59.50 frt.

Ágy elé való szönyegek, fenti
minöséi;, 114'52 cm. 2.45, 120/(50 i*m.
3.20, 135.70 3.-S0 frl.

3 strapa szönyeg rajttal 200 300
cm. 3.S0, 1 prima tapestry szönyeg
240/170 sm. 12.20. 200/300 'cm. 18.S0
fit. t átszövött „ttloria"" szönyeg gyö-
nyörü perzsa minták 200/140 cm. 0.50,
1 kétoldalun használható „smyma"-
szerü szönyeg 200/300 cm. . 12I50 frt

i'utössöni/egek bordürrel vagy
anélkül. 1 mtr. 70 cm. széles, bár-
sony (velvct) minöség 2.65, 1 mtr.
90 cm. széles, bársony (veloot) mi-
nöség 3.60, 1 mtr. Tü cm. széles,
bársony Glória minöség 2.10 frt. Át-
szövött vastag 1 mtr. 70_ cm. széles
tapestry, logjobb minöség 1.75, 90
cm. szeles tapestry 2.45,

I mtr. 70 cin. tapestry secunda 1.40,"
90 cm. 1.95, 1 mtr. 70 cm. „Glória"
1.—, 90 cm. 1.45, 1 mtr. 65 cm. Ki-
dermünster átszövött gyapjuszönyeg
1.—, 90 cin. 3.65, 130 cm. 2.05 frt.

1 intr. „Ausztria" szönyeg
erös, szép. 3 oldalon használható,
65 cm. —.71, 90 cm. 1.10,130 cm. 1.45

1 mtr. hollandi gyapjussönyeg,
szürke alap, vörös bordürrel, 68 cin.
90 kr., 90 cm. I.40, 130 cm. 1.95 frt.

1 mtr. strapa szönyeg, tartós
minöség, 65 i:m. —.68, S0 cm. —.83.
00 cm. 1.05, 13Ü cm I.KJ frt

1 mtr. strapa ssötitfcr/, G5 rm.
—.42, 90 cm. —.68, 130 mi. —.90 frt.

Cocos szönyegek, bordürrel c:sák
kitünö minöségben, OS mi. —.75, 90
cm. 1.05, 112 cm. 1.25, 125 cm. \ATi,
.150 cm. 1.85, 180 cm 2.25 frtj

Kefe lábtörlök 80 krttól 3 Mig.
Hostéty lábtörlök 75 krtól 2 fr£

80 krig.
Parkett-bör D jntrjo 1.10 frt.
Linóleum . C mtrjo 2.00 irt.
Mosdó elé való bör 1.20 és

1.90 frt.

Függönyök és teritök.
Minden függöny 2 részböl áll:

1 ablak Tunis függ. 3 mtr. hosszu
1.45 frt.

1 ablak Tunis 340 cm. . . 1.85
1 ablak Xunis oldalrojtokkal

350 cm. hosszu 2.60
1 ablak gyepjiiséötet függ.

350 cm. hosszu 3.85. 1 nblakjryapju-
szöv. függ. oldalroj tokkal 350 cin. 4.80

1 ablak gyapju függ. ssenilia
csikókkal 4.25

Ugyanaz\ oldalrojtokkal. .5.80
1 ablak nehéz liottrctt függ.

gyei'JUi egyszin, alap körül bor-
dürrel 9.50

1 ablak ugya.nulyan nehéz mi-
nöség, persa vagy bárok minták-
kal 10.50

1 ablak ztténitia függöny 6.50,
S.50. 10.— ós 14.50

1 ablak csipke függöny 1.60
kilói 14 fi ti?.

1 ablak tuli függöny aplikált
(pachtcl) , 7.25—3ö irtk.

1 ablak csipke sztor 3.50 irttól
12 frtig.

tüll sztor (spachtol) 6.40—19-ig.
Csipkefilggönyszövct méteren-

ként 100—150 cm. szélesben motorja
24 krtól 1.20 frtig,

Ajtók és ablakoknak keskeny
csipke vitrázs 50—70 cm. széles :

16 krtól 95 krig.

Csipke drapériák 85 krlól 4 frtig.
Len pliia8 függöny minden

szinben, mühimzóssel, bélelve,' roj-
tokkal, drapériával 45 frt

Selyemplilss, posztó vagy sab-
atlasz-függönyOk, minden szinben,
bélelve és pomponokkal ellátva 1
ablak . . . . . .00 irttól 120 irtig.

Fiiggöny-rud (kamiss) eszter-
gályozott 2.— irt. rézböl 6—12 frtig.

Függöny-lánc . . 10—80 krig.
Függöny-bojt. . . 80—2 frtig.
1 garnitura (fi ágy és 1 asz-

talteritö), Timis gyapot, csikos 2.95
1 garnitura Bourctt erös minö-

ség átszöve -.' .G.40
/ garnitura nehéz Bourclt 8.00
1 • garnitura gyapju sima alap

bordürrel . ; 10.50
1 garnitur gyapju legjobb mi-

nöség 13.50
1 garnitur zsenilia . . . . 12.00
1 garnitur len-plüs? . . . 44.50
i garniUtr selycm-plüs'3 . 06.—
Ugyes asztal- és ágyteritök ol-

csón eladatnak, dupla ágyteritök
plaueni csipkoszövetböl. 28—CO irüi:.

Butorszövetböl nagysága:
220—300 cin 11—-10 irtig.

Legujabb: ágy és asztalteritök
plüss vagy posztóból, franczia :EObe-
lin-bordürrel, dbja . . . 24—35 frlig
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Hazai pokróczok
Hasai pokrócsok an. c. gaz-

daknzönség figyelinébo ajánlva !
Czégünk a legnagyobb uradalmuk
és áll. intézmények (méntelop) ál-
larulij szállitója! Nagyobb szük-
srgiotnél rroilcti nagyságu min-
táiiknl SKolgáliink; a székcsfövá*
ros legnagyobb pokrócz-telepo;
p;Ári arak:

1 db közöns. strapa pok~
rócz. barna alap, 2 oidalcsik-
ka!. 1101160 cm. 1.35; 1201180
l.'JO: 145I190 cm. . . . . .2 .60

1 óh /; pokr. (erSs niino-
ségii) 120J1Ó0 cin. 2.23, 140(170
cm. 3.20, IOO; 190 cm. . . .4.30

1 db sima ssürke vagy G
ayopju pokrócz, 120J160 cm.
2.60, 1101175 cm. 3.S0, 160; 100
cm. 4-95

1 db uradalmi pokröcx,
sima szürko alap, 2 kék oldal-
csikkal 140;2O) cm. 4.20, 160!210
cm. 5.20, 1S0J225 cm. . . '. 6.90

1 db tncntclljti sokróc,
szürke vagy barna alap.'köriis-

' körül bordürrel, 14QJI9Q 'cm.
4.00, IOO|2O5 i-m 5.90.
1 dfi duplavastagaágu t.oronz-
pokrócz" szürke alap. 2 kök,
ltiktitu vagy ti/.ines nldalcsik-
V.<1, 14(.»;i!i.V ,-m. 0.50, IGOrJXt
cm . . . . . ' S.40.

1 db erdélyi hosszuszarü
pokrócx, szürke, fekoie. kék,
zöld vagy boivloszinbrn. 130; !60
cm. 0.80, iriOllft'J cm. i'.éO,
1CO|19U cm. 10.60, 170;21O i-'m.
13.40, 1801230 13.Ö0.

Angol nevict (lil?) szoba-
padlók bevonására (bordeaux
cs zöld szinben) 138 cm. széles
méterje 2.95

" Ssoba pokróczok mlrje,
apró vagy nugyvbb ;, 120 cm.
sznl. 1.45,140 cm. 1.03, ICO cm.
2.43, 180 cm. 3.20. 200 cm. 3.S5.
30 frt. felöl ntitlttfi Mrmeatve.

Vasbutorok
1 osr-zr-rsuKli'i vas

(Chanii>)ágyJ30 ISüi-ni. •
4.40

1 üsszersnkló (szok-
rcnyalaku) ápy kivé- *
hetö 3 rMii niatracs- ' '
csal 11."i(i. . maSrai'z ,
nülkül 0.75

1 Ssszcvsuklö
(szeltrényaUtku) vas-
ágy, sodronyntat-
racz rs ii rétii mat-
retezczat IS.IHI 3 rótii »
matrat-s nélkül . . 13.50

1 sodrony ágy-
betét erös fakcrettcl

4.S0

J sodrony ágff-
br-tét erös vrskeret-
tcl . . . . . . . . 8 . 4 0

i raságy; fej. láb
é? 2 olfIKl ruszszel 957190
cm 12.73

1 gyermek-ágy i
hálóval ü oldalán,
barna vagy fehér . 12.00

1 gyermtik-ágy, 2
oldalán halóval, fiók-
kal lii.SO
] moadóasztal, jröin-
Jjölyii 2.6-Ó l moidó
iszcglstcs) S-W

Angol ágyak (sárgaréz) cs mos-
dók márványlappal, ugyszintén
mindenféle,. másalaku és rend-
szerü ágyaki mosdó-asztalok, ru-
haállványok nagy választékban.

Saját gyárunkban késziteti: l
lovarrott ezálma-matracs 2.50

l db 3-rétü fenyöfarost-
matracs . . '. •. 5.50'

1 db ugyanaz 1-rétii . . fi.—
1 3-rétü afrik-matracz . 6.75

t dh ugyanaz 1-rélü . -. 0.25
1 3-rétü tisb'r-matracz . 12.50

1 dli ugyanaz 1-rétii "'.11.50
• 1 db rttganyoH-inatracz

4H rugóval, fHállványlJ.in,
afrikkárpitozás 15.80

1 db ugyanolyan, ször-
kárpitozás '. 18.f,0

1 db vörös paplan
(RougW 115 170 i-m. türüküá
vagy fr-hrr Isclösbcl . . . . 2.30

1 áh rachmir (biitin) bordó
vagy kék szinben, 120/170. 4.80

1 atlaaz-cachemir pap-
lan minden szinben 120.170 5.95

1 db atlasz (selyem)
paplan 120/170 cin. . . . S.50
1 db ugyanaz, légiin, minö-
ség, 120 170 18.50

1 db atlasz-cachtnir

paplan 20 cm. széles dus
fodorral 0.50

1 db átlaszsclyem pap->
tan 20 cm. széles dus fodor-
ral.: 19.50

Monogramtn, 30—40
cm. magas solycm-muhinizcai

3-6 frtig.
FapJangomb selyemböl

rtrbjii'3 kr.
Paplanlrpcdö: chifTon-

ból 1.80 -3forintit', váizonból
fl.W)-9 frtig.

Lábáunifha 110 110 f-m.:
ntlasscachmirbúl /.t-inór-.
é s 4 b o j t t a l i . . . . . . . 1 2 . 5 0

atlattnteh/einböl . . . 1.S.50
Csch-toll (ti.-zlitott) kiiója

l.öD. 2.4U, Il.iX) és 4.50
rehely 2.i<0. 3.s0, 4.50is0.20
Használt tollak pöztojl-

tisztitó int«zclünkbi:n tiH^lit-
Utnak. Paplan- <•-? malraczok
minden uagysá}:ban, csetlog
lppcdö után csináltatnak.
Ágy iiointlck olcsón áMulgoz tatnak.

Sürgöny- vagy levél-czim:

Szétküldés csak utánvét vagy az összeg elözetes beküldése mellett.

Kérjük árjegyzékünk megörzését, mivel az ritkán Jelenik meg.
m
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1897/9S. 7. SZ,

moöellüt.

1897/98. 7. sz.
—
moöcilüt.

a fövárosban vagy az ország bármely részébe bérmentve külöünk

dijmentes próbahaszsiálatra
vételköielezéttség nélkül

és a rendkivüli egyszerü kezelés begyakorlására saját költségün-
kön küldjük ki szakközegeinket.

Használatban:

a legtöbb minisztériumban, állami hivatalban, pénzintézeteknél,
gyárosoknál, ügyvédeknél, közjegyzöknél, megyéknél, váro-
soknál, stb. stb. mindenütt bámulatot és elismerést keltve
kitünö szerkezetével és páratlanul nagyszerü müködésével.

Számtalan elismerö bizonyitvány.
Nélkülözhetetlen minden jól szervezett hivatalban és irodában.

Prospektus ingyen és bérmentve.

az eredeti Remington irógépek és
Edison-Mimeograpiiok kiz. jog. eladási telepe:

ker./ Erzsébet-tér 16. szám.

©

STANDARD DESKS

sa

w

amer. tölgy-, dió- vagy
Valamennyi ftók a redöny leeresztésével egyszerre zárul.

Egyetlen kulcs nyitja
valamemyi fiókot és az egész asztalt.

Disze minden irodának és szobának.

minden gyárosnál, kereskedönél,
ügyvédnél, birónál, bankárnál,

képviselönél, államférfiünál, Irónál stb. stb.

i

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve*

GLOGOWSKY és TÁRSA Budapest.
Amerikai modern irodai berendezések kiz. jog. eladási telep:

gttóapest, V. kerület, Erzsébet-tér 16. szám.
(90)

m
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(Szikszayval szemben),

Zsolnai Loát_Ti e!-
tönv . . . . frt 16.—

ChcvioL üHui^- . „ 16.—
Téli kabát . .' . ., 16.—
Havolok fl.—
X a f c i v . . . . , 5 . —

fi I I É szerinti
sasgrendelése&re nagy
válair.tcis -a legfino-
mabb bslföldi és angol

k elmékben.

•WSCBHlfniiiiu

eszfáSy>
Iskoliöltöny . . frt 5.—
K 'i'uscily.a-sukk'j ., 8.—
Télikabát . . . . 12.—
Faiü:::.nv . . . . 12.—
Hiveiuk . . . . , 6.—

55—175 forintig.
Legogyszeriib!). legfinomabb, lel-

kiismeretes készités.

40—110 forintig.

IS—42 forintig.

VI., Andrássy-ut 25. sz. I. emelet 4. ajtói
A magyar királyi operaházzal szemben.

Bejárait Dalézfnhás-utcza f. mi. Budapesten.
m

Megnyittafptt: Dr. Wlassic? Gyula kultuszmiuisztL-r 161$. e. sz.
alatt kelt erkölcsi és anyagi támogatásával 1807. szept. 2ö-én.

Az intézet a jelen legmagasabb igcnyoknek megfelelöen, a
külföldi iskola-szalonok mintájára readóztetett be.

Tantárgyai: Magyar szavalás, felolvasás és társalgás, ma-
gyar irodalom, áesSietikaJ magyar müvelödési és politikai tör-
ténelem, mtirajz és festészet. -'- franczia. angol, olasz ésnó-
mctnyelv, — ének, zongora, hegedü, cziinbaloin, tám-z és ház-
tartástan. — Minden tantárgyból hetenként kétszer tartatik elö-
adás. Beiratási dij 2 frt. Tandij tantárfryanként havonként b frt.

Beiratkozni naponta'lehet d. u. 3-tól 5-ig.
Benlakó növendékek eilátái-i évi dija tiOO frt.
Mükedvelök egyes aikaüai fellépésekre elökészittetnek.

Felvétetnek teljcicn kezdök és legmagasabb iskolát vég-
zett növendékek.

A tanulmányaikat mintegy fejleszteni akaró növendékek-
nek külön társalgó terem áll rendelkezésükre, hol hasznos és
szórakoztató olvasmányokkal, idepen és magyar nyelvü tár-
salgással tölthetik idejüket, egy hivatott tanárnö vezetése mellett.

Beiratkozni egyes tantárgyakra t-s rövidebb idörc is iehcl.
Az intézeti tanév 8 hónap.

_ Az intéseiben minden második vasárnap tudományos elö-
adások és müvész-estélyek rendeatetnek.

Bövebb felvilágositást nyujt

az igazgatóság.
fflWWTWT* f WfWWW¥¥W7W¥W?WT?WÉi

r<b utóda,

ifj. iryCK ltó5iOLVs órás
BUDAPESTEN,

SY. ker,, Kigyó-uicza 3. szám alatt,

ajánlja tökéleteben felszerelt raktárát: minden-
nemü, ugy

henger-, mint horgony - éráit,
egy évi jótállás mellett.

54854—97. sz.

neroy.
A máranispcG-szigeti iti> kir. erdöigazgatóság irodájában 1897. évi' november hó

30 án délelött 10 órákor ajánlati tárgyalás fog tartatni, az alább megnevezett erdögondnokságokban az
1898. évtöl kezdöleg öt egymásután következö év alatt kihasználás alá jövö és a m. kir. kincstár által
saját költségén termelt és a kislonkai, nagy bocskói, illetve bastyaházai és téesöi kincstári rakodókra
szintén a m. kir. kincstár költségén és általa letutajozott luez és jegenyéfenyö szál rönköfának és apró
anyagoknak eladása iránt.

I. a m.-szigeti erdöigazgatóság kerületében:
1. a bogdáni és fehértiszai erdögondnokságokban évenként raegközelitöleg mintegy S0.000 m3 a

szigethamarai gözfürész használatával;
2. a mezöhat i é s f e k e i e t i s s a i e rd5gondnskságokban évenként megközelitöleg mint-

e^y 48.000 m3 a ,Margit:! nevü gözfi^ész hasznáTatával; r

3. a rahói, fehérpataki és kewelei erdögondnokságokban évenként megközelitöleg
mlriiegy 27.000 m3 a kincstár által ujból felépitendö leégett ^Gairdány" nevü gözfürész használatával; '

4. a v a s é r i erdögondnokságban évenként megközelitöleg mintegy 42.000 m3 szál és rön
kofa fürész használata nélkül; és végül

II. a bustyaházai m. kir. erdöhivatal kerületében:
5 a busziovai és némst-mokrai erdögondnokságokban és a szinevér: polyana'

erdögondnokságoknak a Talabor \izére hajló erdeiben évenként megközelitöleg mintegy I3S.000 m3 szálj
és rönköfa a bustyaházai gözfüiész használatával. . '

Az ajánlatok a fennebb részletezett öt favételi üzlet, illetve csoport mindenikére külön külön teen-
dök, mert egy vállalkozónak csak egy csoport faanyaga fog eladutni.

A szóban levö faanyagok kitermelésére és a nevezeit kincstári rakodókra való letutajozására
szolgáló vizépitményeket a szerzödés tartama alatt a m. kir. kincstár tartja fenn.

Kiköttetik, hogy vállalkozó az évenként átadott száll és rönköfának 30°.'o át köteles lesz' a bérlie-
vett kincstári gözfürészen fürészárura feldolgozni, továbbá hogy az itt kitüntetett csoportokba tartozó
faanyagok vevöivel az általuk niegvett és illetve fürészárura -feldolgozóit faanyagok értékesitése ~s az
alkalmazandó munkások bére tekintetében kartellt nem köthet, és végül hogy az általa alkalmazott mun-
kások érdekeinek biztositása czéljábói köteles leend a föidmivelésügyi m. kir. miniszter ur által a kü-
földi munkások alkalmazhatása, az alvállalkozók által foglalkoztatott, munkásokkal szemben tartozó fele"
lössége és a munkabéreknek mindenkor teljes összegében való kifizetése iránt a legutóbb kiadott álta"
lános rendelkezéseket, pontosan betartani. ,"

Az ajánlat csak irásbeli lehet, utó- avagy olyan ajánlatok," melyekben.a megállapitott szerzödési
eltételektöl eltérö kikötések foglaltatnak, figyelembe nem vétetnek.

Az irásbeli ajánlatokban kiteendö, hogy ajánlattevö a tárgyalás alapját képezö általános árverési,
valamint az ezekhez füzött szerzödési feltételeket ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti. A miniszter
entartja magának a jogot, hogy tekintet nélkül az ajánlott árra, saját belátása szerint határozhasson,

s esetleg az összes ajánlatokat is visszavethesse.
Az árverési általános *cs szerzödési feltételek a földmivelésügyi m. kir. minisztérium erdészeti

föosztályában, a m.-srigeti m. kir. ergöigazgatöságnál és a bustyaházai m. kir. erdöbivatalnál a hiva-
talos órákban bármikor megtekinthetök. Ugyanakkor az ajánlatok helyes szerkesztése, a kikiáltási árak
és a bánatpénz letételére nézve felvilágositás adatik.

Budapesten, 1897. évi október hó 16 án.

Föidmivelésügyi m. kir. minisztérium.

A mi rajtam segitett!
Tisztolt uram!

Kfirüihilül 3 hét óta hordom
a Eeshier tanár Volta-ke
resztjét ós iiazán intv̂ lep aii-
nak a h ilása. Eveken át ideges
szivbajom vi>lt, a mely heves
szivdoboftásban, szurás a
mellben Os ijesztö érzésben
nyilvánult. Az ün Volta-ke-
resz t ja uur 8 napi viselés
utiiu IÜ.IY riiyhülést hozott es
Isten ii^cIcIntcvL-Iremélem, hogy
teljüi^n i:ub- fo^ok gyógyulöi.
A Eeskier tanár 'Volta-
borcsztjét miadon feleba-
rátcmiiaii melsgcu ajánl-
hatom

Ti-'jcs titzteiettel (65)

Lcjesisso Arnold!;,
Kávé • iiüiünk'gessesck nagyban

v.ilu u^Ictu.
Berlin, Danzigersirassa 1., L

1637. julius lj-tn.

^sasni

és megfrosszabMija

a hires villamos Volta-
kereszt. Olyan személyeknél,
kik a Volta-keresztet állaiidóau
hordják, a véi-keringés és az
idegrendszer rendosun nvoködüc,
az érzékek mcgélénkulnftk s va-
lami kellemes- jó ér/ct tölti •?!
az emher. Tcsü, vaLuniiit sze!-
ieiai eröben egyaránt mcg£ya-
rapodik s nz a Lcldog es t.-:e-
rencscs aLlapot insg-licssiab-
bitja sok eiabernBiL nagyon
is röviö életei. Mindca
gyönge embernels uora ta«

Volta-keresafcefc állanáéan
viselje; megedzi aa icLsse-
feet, fölfrissiti a vért s as
egész vüá^on elismeri; gyosyitó-
szore a következö betegségek-
nek : asisz és mhetssn&r

ség, áliTiztSznoéghiéazi
kezek éá lábak, hjf/so-
chontiriss (busStatnoe-
ság), sapkás-? zssims,
merovedás, gan>cs. foiér-

beiegság, apan^fés:

Köhögés, sihsiséii us
ffilzugás, fcf- (ss fogfájás

stb.

A vaiétii az iii iüibalá
védö/egyz/ys! ic^vénya-
sen fsSZiáinas'hBW Hcs-
kleptanáp iéSo Vaiia-he-
pgszt mindenki cCszéro
azolgáió tritiamos osxr-
lop. Leányok c.- asaxo~
nycii, iiatit! »'••; idGs&'bb
UPak, kik iiiindij (.'̂ ó:--;:sfJ5CSitk
«karn;i!i :iiar£>.clui, vis'.liJ; es t ;i
hires i s k'iilvcli. gv-(jgyitt> h á t i m
amul<-'tct. A iérii t s a nrj crojéL
állandóan i-:ii'-li és civsiii , im:i-
ilcnki min t ' y* iijszülötlnui:, k»:f-
•I2'.T oly i-iosiiL-ic viii n:a<rát.
b<üünliüitn {ii-.-iLTij- é i elisintr-j

lOVL-I.

Drbja 1 frt 80 kr.
2 frth'-küIJO-c csalón b'jnnentve.
Ubinvóiti'l ••!') i.rrai diás. lbb. Azs
t'iryectiil vulódi Yoll.-i-'ieioszlal aa
isjiieit (.^cj/si'-!.*ü,!ryi cz»2 isüidi-

Wieu, L, BrauüstaUe of,
a Szeiit-István-teasploin mellett.
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A mikor a pneumatlk oem pukkad meg.
Az elegáns világ nagyokat mulat most Z. úr

' esetén. Z. úr és K. úr egy gazdag lánynak ud-
varolnak. Z. úr karcsú és K. úr köpezös s felül
van a 100 kilón. — Hogy ezt a túlsulyt elve-
szitse elhatározta, hogy a felesleges sulyt Fodor
vivómester elegáns bicikii szalonjában lekarikázza.
Jelentkezik is a fürdö-utezai kerékpár-szalonban és
gépet kér. Az éppen jelleenlevö Z. úr hamarjában
fogadást ajánl fel, hogy K. ur alatt a.gép pneu-
m&tikja megpukkad. K. úr feitchénkedik a gépre,
a pneumatik nagyokat nyög, de azért keményen
állja ki a sok-sok kilót.

— ,Persze azok a nyomorult Columbia gépek"
Idáit fel dühösen Z. úr „azok egy elefántot is el-
iárnak.1- — S fizette a fogadást.

A szomorú morál csak akkor következett.
K. úr a karikázástól lesoványodott s elkaparitotta
Z. úr elöl a gazdag parthiet. Volt annyi maliciája,
hogy fogadást ajánlott fel, hogy ha ezt a Z. úr
megtudja, hát megpukkad. Ezt a fogadást meg is
nyerte, mert Z. ur mérgében megpukkadt. Persze
az ö bölcsöjét nem- a Columbia, gyárban rin-
gatták.

66. kiadás

az ÖNSEGÉLY
gyakorlati tanácsadó mindazok
Mamára, kik ifjiikori ballépések
következtében az Meg ii «cai szer-

vek betenséseibea szenvednek.
Olrassa el mindenki, ki szomoru
következmény ékben u. in. szoron-
gásban az idegek fcldultsá.'iban
es emészté:i zavarokban szenved;

gazdagtarlabmu tanitásának
évente i--zrek küs/.önhctik teljes
gyógyulásukat. Ára 1 fit. Kapható
Ruzitska irnia könykereskedésében
Baiapest. Mszion-kSrut 3. sz, (126)

Orensfein és Koppéi
Budapest,

VI.FeSsS-ErdSsor 24.
Gyár:

Szt.-Lörincz nyaraló
(Badapest mellett).

Ajánlja: üszö-, valamint egye-
nes- és ferdoiráayu kotrásra

szolgáló

kézi kotrógépeit
tavak, folvók és egyéb vizek ki-
kotrására. — Jutányos árak és
kedvezö feltételek. — Köl t ség-

vetések és prospektusok)
ingyen és bermentve kül-

detnek. 3)|

MAGYAR IPAR.

N KÁROLY ÉS TAR!
tükör-, kép-, disz-keret,

aranyozott áruk és aranylécz gyára.

Dus vál

Raktár: Budapest, VIL, Károly-

Sangtrhaus
BUDAPEST

Magyarországi gyártelepe
\ külsö váczi- 1443. sz.

Gyártja: az összes mezögazdasági iparágak számára
séges gépeket. Különösen:

szük-

Czukorgyárak
teljes berendezése és átala-

kitása.
Sörgyárak
Malátagyárak
Szeszgyárak

Ipari- és mezögazdasági czélokra mint hajtóerö kiváló
gyártmánya a

mely a legjobb, legolcsóbb és legbiztosabb gözgép és füthetö
szénnel, fával, cserrel és minden egyébb hulladékkal.

„Burns* szabadalma szerint. Mint szivó és nyomó-szivatlyu a
legkülönfélébb czélokra.

saját rendszer szerint a legnagyobb gyártelepek részére is.

Burckhard és Weiss szabadalma szerint, 90—93 °/o biztositott
' haszoneredménynyel.

&ÖT Árjegyzékekkel és felvilágositásokká! készségesen

szolgálunk. Tfci

A „Huszár-ház"-zal szemben

Kiterjedt gyártása folytán ez a vállalat a tisztelt vevöközönségnek a legjobbat olcsó szabott ár mellett nyujtja.

Sók-üzlet. Óriási ?áhs

Kivonat az árjegyzékböl:

1 - f i n o m k é k t é l i k a b á t 2 - s o r o s , s z ö v e t b c l é s s e l . d i v a t o s
s z a b á s . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 14 f r 11 ó 1 k c z d v e.

I f i u - t é l i k a b á t , k é k , s i m a s z ö v e t b ö l v a g y l o d e n s z ö -
v e t b ö l . . . 4 I r t t ó l k e z d v e .

1 v á r o s b u n d a , k ü l ü n f é l e s z 5 r m c b é l ö s s e l 4 8 f r t t ö l k e z d v c .

1 u t a z ó - b u n d a k ü l ö n f é l e s z ö r m e b é l é s s e l

30 f r t t ó l k e z d v e .

1 g y e i ' m e k ö l t ö n y k ü l ö n f é l e f a g o n o k b a n
4 f r t t ó l k e z d v e

m

&

\

Nyomatott az „ORSZÁGOS HIRLAP" betüivel Budapest, Vili., Józsof-körut 65. szám.


