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Az aratás kodexe.
Három tételt szeretnénk irni a ma-

gyar mezei munka sorsáról intézkedö tör-
vény fölébe, amelynek javaslatát sürü
helyeslés közben ma terjesztette Darányi
a Ház elé, sürgös tárgyalását kérvén.

Az egyik az, hogy: gonoszok gono-
sza, hitvány hazaárulö az, aki a magyar
föld termését koczkára teszi.

A másik: Aki szocziális törvényt akar
teremteni, jól gondolja meg, hogy neki
nemcsak a kétszer-kettövel, nemcsak a
külsökkel, de a lelkiekkel, de az érzések-
kel is számot kell vetnie.

S a harmadik igazság az, hogy min-
den törvénynél többet ér a közigazgatás
bölcsessége, erélje, pártatlansága, tapintata.

Mert a termés nekünk nemcsak egy
gazdasági czikkek az elöállitása, nemcsak
közgazdasági eredmény, de egyuttal az
egész ország jólétének, politikái sulyának
is az alapja. Mert a szegény embert az
ö küszködésében, a száraz kenyérért való
viaskodásában és a birtokost az ö elkese-
redésében nemcsak az esze, de az ö ér-
zelmei, indulatai is vezetik. Megmutatták
az elmult nyárnak a tapasztalatai is,
hogy mennyi bajt idézhet elö, mennyi
vér kiömlésének okozója lehet az ad-
minisztráczió, ha késedelmes, ha el-
veszti a fejét, ha az embert és nem az
igazságot nézi.

Ezeknek az axiomáknak a világánál
akarjuk megvizsgálni ezt a törvényjavas-

latot, tudván azt, hogy mily sok az igaz-
ság, mily sok a nemzeti nagy érdek a
birtokosok oldalán, és tudván azt, hogy
a szegény paraszt ember ép ugy ebböl a
magyar fajtából sarjadzott, neki ép ugy
jussa van ennek a magyar hazának sze-
retetéhez, intézményeihez.

Maga a miniszter, akinek az egész
ország nagy hálával tartozik azokért, ami-
ket az elmult nyáron a nagy veszedelem
elháritására tett, ö maga sem ugy fogja
fel a feladatát, mintha ennek a törvény-
nek a megalkotásával most már megtör-
tént volna minden az Alföld nagy beteg-
ségének kiirtására. Csak a jogi helyzetét
a mezei munkának akarta rendezni ezzel
a javaslatával, csak — a potiori fiat deno-
minatio — az aratás kodexét akarja most
megszerkeszteni, hogy meglegyenek a jogi
keretek, amelyek közé be lehessen szori-
tani a kérdés legégetöbb, legveszedelme-
sebb részét. Csak azt akarja e törvény meg-
cselekedni, ami most azonnal lehetséges, a
minek rögtön. sürgösen meg kell történnie,
ha nem akarjuk, hogy esztendöre talán az ég-
madarai arassák le, csépeljék ki Magyar-
ország buzáját. Ami ezentul van, amit
most mindjárt elérni nem. lehet, hanem
csak hosszu évek multán, ez az egész
nagy akczió kivül esik ennek a mai javas-
latnak a körén, s csak sejteti azt a 77.
§., mely fölhataimazza a földmivelési mi-
nisztert, hogy a gazdasági munkásközve-
tités ügyét rendelettel szabályozza. Mi sem
szólunk hát mostan ennek az akcziónak

egyéb tényezöiröl, hanem csak ilyen érte-
lemben magáról a törvényjavaslatról.

Elsö sorban is igaz köszönetet mon-
dunk Darányi lgnácznak, amiért nem
hallgatott azokra a lelketlen és veszedel-
mes javaslatokra, amik bizony sürün
hangzottak jobbról, bakói, tavaszszal és a
nyáron, a veszedelem idején, s amik-
nek csak egy lehetne az eredménye, az,
hogy lángba boritanák az Alföldet, hogy
tönkretennék a birtokost és a munkást
egyaránt. Hisz még olyan szö is esett,
hogy hozatni kell tizezer aratögépet,
azzal kell kipörkölni a magyar népet az
Alföldröl; olyan javaslat is történt, hogy
szó nélkül a katonaságra kell bizni az
aratást.

Másodsorban igaz köszönetet mon-
dunk neki, amiért volt elég bátorsága
és öszintesége kimondani azt, hogy min-
den becsületes gazdának ellensége az a
birtokos, aki embertelen föltételeket vesz
be a kontraktusába, amiért volt bátor-
sága kimondani — a magunk nyelvén
szólva — azt, hogy: hazaáruló az a
munkás, aki a magyar dolog idején sztráj-
kol, de hazaáruló az a birtokos is, aki
lelketlen követelésekkel a sztrájkot elö-
idézi.

Harmadsorban köszönet illeti meg
azért, hogy a liberális gazdasági rend
elveiböl nem áldoz fel többet, mint a
mennyit a helyzet okvetlen megkiván,
hogy — bármennyire csábitó volt is az
alkalom — nem törekszik az állani hatal-

Esmarch.
A sebész, az valami. Drága és szeszélyes,

mint egy primadonna, söt van ö olyan rossz
szobrász is, mint a fontainebleaui iskola, mivel
szintén ruhával takargatja az amputácziót, de
mégis tudjuk, hogy müvészi nevelést ad neki
az emberi test. Nem muzsikális mindegyik, mi-
ként Biliroth. „Édes anyám, ma Lind Jennyt
hallottam énekeim és elmulasztottam megnézni
egy vesekiirtást" — irja haza a bergeni papi
lakba. A szabad természetet se imádja mind-
egyik, miként Tiroch, a vadász, akit a „huma-
nista” néven ismernek a soroksári nyulak; de
mindegyikben bennlakozik a hellén férfi, akinek
nincs absztrakczió, nincs Szokratesz, csak va-
gyon ember és vagyon pup. Fönséges harmó-
niájuk akkor se hagyja el öket, ..midön meg-
teszik az elsö vágást és látják, hogy ujra meg-
ismétlödött a teremtés ösi dallama : az, hogy a
föld méhében titkon történik minden és elöre
a sebész se tudhat mindent. Az emberi fantázia
tökéletlen.

E nagy hellének sorából ma ellátogat
hozzánk Esmarch doktor, a kieli sebész. Nevé-
hez ugy hozzá van füzve az amputáczió vér-
telenitése, mint a Farkas László nevéhez a
golyóeltávolitás, a Hegyeséhez meg a megmart
paraszt A német-franczia háboru idejében, mi-
dön nyolczvanezer német sebesültet, ápoltak a
lazarettekben és még annyi sok ezer francziát
is, Esmarch tanár volt az önkéntes betegápolás
szervezöje, tábornokorvos a hadseregben; egy
egész sor tudományos könyvnek is szerzöje a
tudós profeszszor, melyek mind a német tudo-

mányosság elsöbbségét mutatják, mert követik,
a német orvosi irodalomnak azt a- hagyomá-
nyát, hogy Schiller is ezredorvos volt ifjuságá-
ban, tehát sokat kell irni és gyökeres német-
séggel kell irni. A mi profeszszoraink nincsenek
ilyen obligóban.

Mindazonáltal — és ez nevezetes —
Esmarch professzort a tudomány nem teszi
olyan ünnepeltté és olyan érdekessé mint a-
milyen közismeretü a nagy tudós házasságának
története. Már jóval a gróf Apponyi Albert há-
zassága elött (1872-ben) Esmarchon bizonyoso-
dott be, hogy a nagy férfiak kettöt nyernek a
a házasággal, családi boldogságot és elönyös
dekorácziói. Nösülésük, — ugy mondanám,
menyasszonyi koszorujok — egyszerre egész
erkölcsi fényükben mutatja öket, mert (legyen
szabad egy kissé filiszterkedni is) a régi, pat-
riarkális formákban való házasodás még min-
dig bizonyitéka a jó erkölcsöknek. Hát még
Esmarch, az hogy van dekorálva ?! Henriette
schleswig-holsteini herczegnöt vette feleségül.
egy harminezkilencz éves herczegkisasszonyt,
aki édes nagynénje, a császárnénak. Három
esztendövel azután, hogy behunyta szemét az öreg
Krisztián herczeg, aki egész életében vágyódott
arra, amiröl nálunk csak élczeket mondanak
Dániára tudniillik, alig, hogy meghalt a porosz
király hü szövetségese, a szöke Henriette her-
czegnö férjhez ment Esmarchhoz. Nem is volt
valami nagy a családi emóczió: megnyitották a
prinkenaui kastélyt, melyet jó dánus tallérokon
vásárolt a számüzött trónkövetelö és megtör-
tént a mészalliansz. Mészalliansz ! Micsoda szó!
Az* ember kihall belöle valami tizennyolczadik

századbeli muzsikát, mely nyitott ablakokon át
száll a kertbe és egy vén hársfa alatt apró
czipöket csókol a zongoramester: „Jöjj velem,
mert én egy hellén vagyok! . . .” Azután men-
nek ök és nyergeinek a lovászok, hogy utolér-
jék öket, de miért nyergeinek a lovászok olyan
lassan ? Azért, mert mindenki örül a mészallian-
sznak.

Welser Filippina óta az ember és a nyárs-
polgár helyeslöen biczczent a fejével, ha hall
egy mészallianszról. Ez népszerüsiti a vérbeli
embereket, noha ök maguk máskép fogják fel
a dolgot. Én még beszéltem János föherczeg
hajdani szárnysegédével, Überfeld ezredessel,
aki pikáns volt, mint a novellákban a tanácsos-
nék és az egyetlen osztrák katonatiszt volt, aki
gyülölte Albrecht föherczeget. A nem alkalma-
zott ezredesek közt neki volt a legvörösebb orra
és a keserü ember mindig megdörzsölte ezt a
csudát, mikor czitálta a föherczeg mondását:
„Az ilyen házasságban az a jó, hogy az embert
tiszteli az ipja ura." A stiriai császár költészete
máig is él az Alpesek között, hol minden olva-
sókört Johanneumnak neveznek az ö emlékére;
pedig ebben a házasságban épp ugy nem volt
föllelhetö a martirium eleme, mint ahogy föllel-
hetö rendes, normális házasságokban igen gyak-
ran. De az aztán az igazi, népszerü mészalliansz,
mikor az asszony hagyja oda a császári vagy
királyi korona fényét! Ez a martirium ugyanis
igen hamar elkezdödik, mert anélkül, hogy a
heraldikái és geneologiai társaság ügykörébe
avatkoznék az ember, röviden köztudomásra
hozható ennek a dolognak a nyitja.

A szövetségi akta értelmében ugyanis
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mának gyarapitására, nem kiván- semmi
olyan intézkedést, amelynek az a szine
lehetne, mintha a kormány a maga hatal-
mát akarná növelni, magának akarna
egyesekkel szemben beavatkozási jogot biz-
tositani.

A javaslat azon a mesgyén talán
még innen is marad, amelyet az utolsó
évtized gyakorlata a szocziális törvényho-
zás elé megvont — amit az is mutat.
hogy sok részben csak bövebb kifejtése,
precizebb meghatározása annak, amit
mar a régi cselédtörvény is megállapitott.
Nem avatkozik belé az áralakulás törvé-
nyeibe, még az ugynevezett diskrét mun-
kát sem tiltja el, de kimondja, hogy az
ár meghatározása, az aratási munkabér
megszabása mily formában történjen, ne-
vezetesen kimondja, hogy amennyiben
a szerzödö felek az aratási munkabért
nem kizáróan pénzben vagy meghatáro-
zott termésmennyiségben állapitják meg.
hanem a termés hányadrészében, akkor
a szerzödésbe fel kell venni a kereset
minimumát is pénz vagy gabonamennyi-
ség alakjában. Eddigelé a gazda sohse
tudta, hogy a munkásai az utolsó percz-
ben nem követelnek-e majd ujabb egyez-
kedést a czimen, hogy a termés, tehát a
rész rosszabb, mint a milyennek ök hit-
ték; eddigelé megesett, hogy a jég el-
verte a termés egy részét, a biztositó tár-
saság a birtokos kárát megfizette, de a
munkás részének elmaradt összegét nem
téritette meg senki. Nem kényszerit a ja-
vaslat senkit, hogy kössön aratási szer-
zödést, de ha megkötötte, akkor igenis
kényszeriti — preventiv intézkedésekkel
és büntetéssel egyaránt — arra, hogy
álljon a szavának. Kimondja; hogy aki
gazdasági munka teljesitésére vállalkozik,
annak igazolványnyal kell birnia, ebbe az
igazolványba fel kell jegyezni a szerzö-
dés aláirásakor, hogy a gazdája már elsze-
gödött az az évi aratásra ; megtiltja, hogy a
hatóság közremüködjék, ha más birtokos
olyan munkással akar szerzödni, akinek
könyvébe már föl van jegyezve egy ilyen

kontraktus; s végül ujra elszegödés ese-
tén bünteti a munkást is és a munka-
adót is. Nem türi meg a szerzödéssze-

gést, nem türi — kölcsönös beleegyezés
hiján — az ujból való egyezkedést, de
meghatározza az eseteket, amelyekben a
szerzödést bármelyik fél jogosan felbont-
hatja. Megtiltja a . Truck-rendszert, a
jancsi-bankót; gondoskodik, hogy a mun-
kás, ha dolog közben megbetegszik, ha
a munkát még nem lehet megkezdeni,
vagy nem lehet folytatni: orvosság nél-
kül, étel nélkül ne maradjon; gondosko-
dik, hogy a munkaadó a részt vagy a
bért becsületesen kiszolgáltassa ; megóvja
a munkás bérét uzsorástól, a birtokos
személyében beálló változás esélyeitöl, a
munkaadó csödjétöl. De aztán meg is
kivánja, hogy a munkás teljesitse' a szer-
zödést és arra gyors hatósági intézkedés
által is kényszerithetö legyen, az alól ki
ne bujhasson. Nem avatkozik a szerzö-
dés egyéb feltételeibe sem, de megkivánja.,
hogy a szerzödés megkötése a nyilvános-
ság elött történjen, hogy a munkás és
birtokos egyaránt ismerje jogait és köte-
lességeit. És elég súlyos büntetésekel
akarja sujtani, aki parancsait megszegi.

Ime. ennyire megfelel a javaslat a
mi elsö tételünknek. Talán azt kellene
még megfontolni, hogy nem kellene-e
megtiltani a diskrét munkát, amelyet a
nép „robot” név alatt gyülöl s amelylyel
bizony sokfelé sok visszaélést követnek
el. Talán még azt kellene fölvenni a
törvénybe, hogy a munkaadó nem alkal-
mazhat több, egyéb munkást, mint a
hánynyal eredetileg, .szerzödött, mint a
hánynak alkalmazását: elsö szerzödésében
igérte volt.

Ami második tételünket illeti, szeret-
nénk, ha a törvényben nem találnánk
meg egy és más szépséghibát, ami a javas-
latban — ebböl a szempontból tekintve —
igenis benne van. A javaslat 22. §-a azt
mondja, hogy a munkaadó felbonthatja
a szerzödési, ha a munkás öt tettleg
bántalmazta," becsületében sértette. A

mindazok a házak egyenranguak az uralkodó
házakkal, a melyek mediaziáltattak. Egy osztrák
föherczegnö tehát a családi törvénynek sérelme
nélkül férjhez mehet például a.limburgi gróf-
hoz, a szent birodalom egykori viczeföpohárnok-
mesteréhez. (Mert a föpohárnokmester az a cseh
király volt, mint választófejedelem; ez köteles
volt a koronázási ebéden a császár poharát
töltögetni.. A cseh király azonban háromszáz
esztendeig mindig meglett császárnak is, tehát
a maga poharát töltögette. Ha aztán a császár
sokat ivott a rüdesheimiból, akkor azt mond-
hatta : „A cseh király ö felsége már megint bolon-
dozott.") Már most, ha ez az osztrák föherczegnö
férjhez megy az ilyen limburgi grófhoz vagy más
mediatizált herczeghez, akkor a házassága
egyenrangu ugyan, de mégis, micsoda .mellöz-
tetéseket kell neki elszenvedni; udvari ünnep-
ségeken, meg egyebütt, ahol az asszony karon-
fogva jelenik meg az urával, tehát az ura
helye után igazodik. Henriette, a schleswig-
holsteini herczegnö tetemesen fölebb lépett a
mártiriumnak ezen a lépcsöjén, mikor férjhez
ment Esmarchhoz, aki még nemességet is csak
tiz esztendeje, hogy kapottl Az uralkodóházbeli
származásu asszony ilyenkor a családi kötötü
mellett vonul meg és nincs egyéb yigasztalása,
mint az, hogy a világ elött rokonszenvei^

Az pedig megvan és az egy különös je-
lenséggel magyarázható meg. Azzal, amit egy
néppárti képviselö ugy szokott kifejezni, hogy:
,iáeáégem, a grófnö*.

Mert átlag véve minden harmadik ember
mt„4allianszot köt ezen a földön. A magyar

mesterembernek ama régi diesekvéj-e. ho,r\r ..az
édesanyámról neme^ ember vagyok", tilt alános
szokáson alapúik. Valamint a küzépnemes osz-
tály beléházaFüdilv az ariszlókracziaba, ugy van
az lejtibb is. Ua a t^á/iadvúgi ifju, akinek es-
küdt volt az édesapja., aki továbbá emlékszik
még a hajdúm a^bakon-és emlékszik a vegyes-
kereskedökre, kik inegs üvegeitek a homokfutút:
ha «z a századvégi •ifiubeléházasödik egy
négyemeletes józsefvárosi házba, mely csengö
aranyakat ér, de születésének a kisipari
vallja: akkor már megvan n meszalliansz és
akkor az asszony büszke. Hogyha ellenben a.
csizmadia fia, aki magántanár az egyetemen,
ha ö veszi el a kúriai biró lányát, kinek elödei
rekedtté kiabálták itiagukát áz ónodi gyülésen:
akkor ismét megvan á ineszalliansz és akkor a
magántanár ur a büszke. OTiiiüság csudálato-
san erÖs láncz és a különHozöség ennélfogva
nem választja el a'házasfeleket, hanem össze-
füzi. Mondóin, aranyat ér a, meszalliansiD

\ t o t j n o s t , jön Esmarch, a nagyieju, a
hös. Csudálatosan elhagyta ezl a mcszailianszos
Világot; Elérte a legnagyobb bicykli-rekordot.
Ötven kilométert tett meg egy óra alatt, elvette
a schlesvng-holsteini herczegnö^Ezért tulajdon-
képen irigyelni kellene, de nem olyan rossz
minden harmadik ember, ha neki is van vala-
mije. Égy nemzetközi szekta tagja az Öreg,
mintegy szimbolikus nagymester a szektában és
mély rokonszenvvel fogadja öt a világ: '

— Tulajdonképen testvérem nekem ez az
Esmarch, meg a herczegnö,, a felesége. .

v Pipp Dániel, J

munkások-felbontási okai közöit-e -kettö
nem szerepel, aminek rosszakarattal
olyan magyarázatot lehet adni, mintha
szimpátiával találkoznék az a bizonyos
oldalról; lanszirozott javaslat, mély a
botbüntetés reaktiválására irányul. A
67. §. azt mondja, hogy a felsorolt ki-
hágások" miatt áz eljárás csak a sértett
fél inditsányára • teendö folyamatba —
ami pedig sokszor a bünösök büntetlen-
ségére vezetne. .

A közigazgatásnak csak annyit •--aka-
runk mondani, hogy majdan hajtsa végre
a törvényt annyi készültséggel és jóaka-
rattal, mint ahogy a javaslat készült.

Utoljára pecüg a parlamenthez szó-
lunk. Hisszük, hogy lelkiismeretesén és
elfogulatlanul fogja megbirálni a javasla-
tot. Ha vannak vidékei az országnak, a
melyek nem ismerik az agrárszocziáliz-
must és amelyekéi ezért kissé szoritani
fog e javaslat rendszere: azoknak .meg
kell feledkezniük saját kényelmükröl, hogy
a magyarság ügyének használjanak. Az
egész parlamentnek pedig nem szabad
megfeledkeznie arról, hogy valamiként-az
ötvenes években a birtokosság elszenve-
dett egy sulyos krizist a jobbágyság föl-
szabaditása következtében, azonképén érte
most utol a krizis részben ugyanazon ok
hatása alatt a munkásságot. És valami-
képen akkor kerestek remediumot, azon-
képen most is meg kell azt keresni és
meg kell azt találni az egész ország ér-
dekében.

POLITIKAI HIREK.
Fiume. Ügy, látszik, ez a kérdés kialvófél-

ben van. A mai nap hireiröl a következökben
számolnak be tudósitóink: egyik levelezönk alap-
talanoknak jelzi az ujabb fiumei mozgalmakról,
tüntetésröl, a fiumei képviselö mozgalmakról,
közölt, hireket. Dr. Gaál Tibor kormányzó-
helyettes, mint. a belügyminiszter megbizásá-
ból a municzipium ügyeinek ideiglenes in-
tézöje, már összeállitotta a legközelebbi
városi pótválagztásra vonatkozó választói
lajstromot. .Mivel pedig a kormányzóhelyettes
szigoruan, ragaszkodott ezen munka közben a
városi statutum, rendelkezéseihez, melyek sze-
rint a lemondott képviselök, kik a mult
cziklusban a reprezentanczának nem voltak
tagjai, elveszük cselekvö és szenvedö választói
képességüket, ennek folytán az uj választói
lajstromból kimarad Ossoinack s még tizenöt
jelentéktelen autonomista.

Másik fiumei levelezönk arról a különösen
hangzó hitröl értesit, hogy az ujonnan. kine-
vezett fiumei kormányzó, Szapáry László gróf
csak a jövö nyáron fogja állását elfoglalni.

Bármily jó forrásból eredjen is ez a hir,
kételkedünk valódiságában.

Mi a csudának neveznek ki akárkit is
egy fontos, s épen most kritikus politikai állásra
novemberben, ha azon állás tényleges betöltése
még jó fél esztendeig „nem sürgös”.

Jeszenszky rendjele. Jeszenszky Sándor, mi-
niszteri tanácsosnak román koronarendjele, amely
idehaza, interpellácziót, Romániában pedig valoságos
ribiiliót okozott).most ismét közbeszéd tárgya a
román fövárosban. A bukaresti Independence
Rouumaiwe a mult héten a „román kérdés és a
hármas szövetség" czim alatt vezérczikket közöli,
mely Jeszenszky, rendjelével is foglalkozott. Meg-
ragadta az alkalmat arra is, hogy személyét is
támadja és vádolja, mire Jeszenszky Sándor a kö-
vetkezö levelet. intézte a lap föszerkesztöjéhez:

Budapesten, 1897 november 18-án.
Föszerkesztö Ur!

Engedje meg, hogy lapja november 1/13.
számában személyemre vonatkozólag megjelent
egyik állitását helyreigazitsam.

„A román kérdés" czimü czikkben, azt irja,
hogy a memaorandum-perben. mint államügyész
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szerepeltem. Kérem szerkesztö ur, hogy ezt a
helytelen állitást megczáfolni sziveskedjék, mivel
ebben az ügyben Vita Sándor föügyész ur járt el
mint közvádló. Engedje meg továbbá, hogy visz-
szautasitsam azt az alaptalan vádat, hogy a rep-
lika-perben tett elöterjesztésemben sértö kifejezé-
seket használtam Románia ellen. Fogadja föszer-
kesztö ur teljes tiszteletem nyilvánitását.

Jeszenszky Sándor s. k.
miniszteri tanácsos.

Ehhez a levélhez a román lap a következö
megjegyzést füzi: Való, hogy Jeszenszky ur a me-
morandum perben Vita államügyész urnak csak
segédkezett s hogy az utóbbi tette meg az elöter-
jesztést. Ami a helyreigazitás második pontját illeti,
nem akad senki, aki e nyilatkozat nagy horderejü
politikai jelentöségét fékeismerné. A replikaper
volt államügyésze tagadja, hogy sértö kifejezéseket
használt a románok ellen. Elöttünk fekszenek ugyan
a kivonatok akkori elöterjesztéséböl, minek bocsát-
kozzunk azonban polemiába, ha Jeszenszky ur ki-
jelenti, hogy-bennünket nem sértett meg, amikor
tehát a sértés szándéka nincs meg és sértés e
szerint nem is történt. Igen kellemes nekünk, hogy
ezt a felvilágositást összehasonlithatjuk azzal, amely
legutóbb Jeszenszky ur rendjelkitüntetésére vonatko-
zólag a „Pester Lloyd”-ban megjelent. A miagyar
félhivatalos lap ugyanis azt mondotta, hogy egy állam-
ügyész által hivatalból elöterjesztett vádbeszéd nem
tekinthetö az illetö funkczionárius saját személyes
politikai nézetének, amidön a nemzetközi udva-
riasság egyik tényének végrehajtásáról van
szó. Csak sajnálni lehet, hogy ezek a
felvilágitások már korábban nem történtek; bár-
mily nagy is a neheztelés, melyet a rendjelkitün-
tetésnek a magyar sajtó részéröl történt irányzatos
magyarázata elöidézett, mégis ugy a „Pester Lloyd”
soraiban, mint Jeszenszky ur levelében egy reánk
nézve örvendetes fordulatnak jelét láthatjuk.
Kivánatos — ezzel végzi czikket — hogy egy még
hivatottabb felvilágositás véget vessen oly inczidens-
nek, melyet félhivatalos kommentárok sajnálatos
félreértésnek tulajdonitanak. — A többi oláh lap
egyelöre szó nélkül közli Jeszenszky levelét, mely
mindenütt közbeszéd tárgya.

Az erdélyi katholikus statusgyülés. Gróf
Majláth Gusztáv erdélyi püspök a holnap kez-
dödö státusgyülésre már Kolozsvárra érkezett.
Mint tudósitónk telegrafálja, a státusgyülés
tagjai között mozgalom indult meg, hogy a gyü-
lésböl ne küldjenek a pápának üdvözlö te-
legrammot, vagy ha már küldenek, föltétlenül
magyar nyelven szerkesszék meg.

Román községek kérelme. A Politischer
Correspondenz budapesti jelentése szerint több
arad- és kolozsmegyei román község folyamodott
Wlassics Gyula kultuszminiszterhez, hogy magyar
tannyelvü állami iskolákat állitson fel számukra. A
miniszter a legnagyobb készséggel engedett a
kérésnek s az 1898. évi elöirányzatba 170.000
forintot vesz fel az ujonnan létesitendö állami
iskolák számára. Örvendetes jelenség, hogy a
román lakosság maga nagyon érdeklödik az
állami iskolák iránt s többen ingyenes helyi-
séget is ajánlottak fel a tervezett iskolákhoz.
Ez annál. örvendetesebb, mert az izgatók sohsem
fáradtak el az állami iskola ellen való áskálódásban.
Minthogy az állami iskolák fontossága épen a nem-
zetiségi vidékeken szembeötlö : biztosra vehetö, hogy*
a magyar képviselöház sem fog akadályokat gördi-
teni a tervezett állami iskolák felállitása elé.

Fészkelödö szászok. A képviselöház mai ülé-
sén terjesztette be elöadói jelentését Ruffy Pál dr.
a községek hivatalos nevének megállapitására
vonatkozó törvényjavaslatról

Mint értesülünk, ez az okos és szükséges
intézkedés s illetve már maga a belügyminiszter
tervének. hire valóságos vészharang gyanánt kondult
a „pondens ac circumspectus" szász atyafiak fülébe.

A magukat mérsékelteknek és szabadelvü par-
tinknak nevezö nagy-szebeni szászok „Kreisz-Aus-
schusz”-ja f. hó 19-én tartott gyülésén tiltakozott és
utasitotta is a szász nemzetiségü képviselöket a tör-
vényjavaslat ellen való állásfoglalásra. A nagy-sze-

beni mérsékelt és magokat liberális pártiaknak ne-
vezö szászok e lépése nagy örömet okozott a brassói
zöld szászok táborában, kik ebben saját, politiká-
juk igazolását és a nagyszebeniek eddig elfoglalt ál
láspöntjának teljes dezavuálását látják s . hiszik,
hogy nincs messze az idö, amelyben a zöld és
fekete (szabadelvü)-párti szászok között leomlik min-
den választó fal és vállvetve fognak küzdeni a
sovinista magyar kormány ellen a szász faji érde-
kekért.

„E törvényjavaslat, a szász felfogás szerint, az
összes nemmagyar nemzetiségek megsértése, kigu-
nyolása a nemzetiségek egyenjoguságának, sulyos
beavatkozás az egyházi autonomiába és hallatlan
eröszak az iskolával szemben, valóságos Zwing-Uri
az országban felállitva, mely Okvetetlenül ellen-
állásra és eröszakra izgat." A Kreisz-Ausschuss
tiltakozásában pedig egyenesen az uniótörvényt
látja benne megsértve.

De miért ez a nagy zaj ? Azért, mert esetleg,
ha e javaslat törvénnyé válik, Brassó, Szeben stb.
neveket kell hivatalosan használni a brassói és sze-
beni városházán, a most ott majdnem kizárólag hasz-
nálatos Kronstadt és Hermannstadt helyett. A
brassai és szebeni ág. cv. gimnáziumok évi értesitöjének czimlapjára nem az lesz nyomatva: TjDas
deutsche Gynmasium in Kronstadt oder in
Hcrmannstadt", hanem in Brassó oder in Nagy-
Szeben. Heltau ezután Nagy-Disznód lesz és Reps
Köhalom.

A magyar parlament szász nemzetiségü kép-
viselöinek, akik mellesleg a szabadelvüpárt tagjai
is — nézetünk szerint — kötelességük volna határo-
zott állást foglalniok, de nem a törvényjavaslat el-
len, mint azt tölök a nagyszebeni „Kreisz Ausschusz"
malom alatti politikusai kivánják, hanem, az ilyen
szász nemzetiségi fészkelödések ellen, mint azt
tölök egyenesen és határozottan megköveteli a
hazafiság és a politikai okosság.

Pártértakezlet. A függetlenségi és 48-as Ug-
ron-pári ma este Szederkényi Nándor, elnöklete
alatt értekezletet tartott, amelyen a gyulai választás
ügyét tárgyalták s megállapodtak a további te-
endökben.

ORSZÁGGYÜLÉS.
A tisztelt házban meg van a jóakarat és

nem akarja ok nélkül a Sándor-utczába csalni
az embereket. A plakátok beszédesen hirdették,
hogy az ülés csak tizenkét órakor kezdödik, ne
törje tehát senki magát jegyekért. De a közön-
ség hitetlen cs nem hagyja magát elriasztani.
Réges-régen van már neki egy aksziomája, hogy
az az igazi érdekes ülés, amelyiknek nincsen
napirendje. Mert annak a napirendjét a szélsö-
bal csinálja meg. S mire az óra elüti a delet:
zsongó karzat lesi a képviselök szállingozását.

Egy darabig marasztja még öket a folyosó
mindenféle kedves látványossággal. ••;

— Ni az a fránya Hentaller! Hát nem paro-
láz Simával, pedig az imént hogy támadta még!

Mert hogy a Kossuth-párt katonái csak-
ugyan nagyon megkedvelték a szentesi yihar-
fuvót, amióta olyan szépen összekülönbözött
Ugronékkal. Gyere vissza Ferencz, minden meg
van bocsájtva! — kiáltja neki még Olay Lajos
is, pedig a választások idején még a pisztolya
elé se akarta állitani. De Szegvár óta szeretet-
tel néznek reá és ma ötven kéz nyult egyszerre
feléje, amikor elhozta magával a kis Mülek
Lajost, aki maga is kész látványosság. Olyan,
mintha valami sebészeti kötöszer-kereskedés
firmájáról ugrott volna a képviselöházba: az
egész koponyája Össze-vissza van kötözve fekete
szalagokkal. Az ember azt hihetné, hogy nem
is jelölt, hanem választó volt a szegvári, kerü-
letben, ugy meg kellett foltozni. De azért na-
gyon vidám és az osztrák rajkszrátért se tudna
olyan komoly lenni, mint Ábrányi Kornél, aki
nyolcz hónap után szintén ma látogatott elö-
ször, a parlamentbe.

Csak két ember, komolyabb még Ábrányi
Kornélnál is : az öreg Madarász, meg a fiatal
Rátkay. Ök csinálják a mai ülés napirendjét
(Már be is jegyezték az interpellácziós könyvbe.)

— Hol a kultuszminiszter ? — kutatja
Wlassicsot mindenfelé Madarász apó.

— Azt a Wlassicsot se látja az ember
soha! — kontráz Rátkay László, mivelhogy mind-
aketten megjárták s épen azt a minisztert akar-
ják meginterpellálni (nyilvánosan megkérdezni,
amint Rátkay mondja), aki nem jött el az
ülésbe. De minek is keresték m maguknak
Wlassicsot ? Dolga van annak. Nézték volna ki
Bánffyt vagy Lukácsot, akik egyenest pihenni jöt-
tek le egy napra a bécsi delegáczióból; vagy Da-
rányit, aki mára már behozta a régen várt munkás-
javaslatot és mindig örül, ha mellékesen egy-
két interpelláczióra is felelhet. De nekik Wlassics
kell. Csakhogy Wlassics azalatt talán már el is
rendezi azokat az ügyes-bajos dolgokat, ame-
lyek miatt interpellálni akarják. Csak nem vár,
amig Madarász apó figyelmezteti!

A karzaton már a csipkekendök is elö-
kerülnek. Nagyon sok leánykát engedték el az
internátusokból ebbe a kicsike ülésbei S ugy
jön a jobboldal valamelyik fiatalja, kérni Láng-
Lajost, hogy nyissa meg már az ülést. Néhány
perczczel késöbb aztán nyelvelni kezd a villa-
moscsengö : a kegyelmes alelnök a formális
ülést megnyitotta.

S jönnek sorba a bejelentések.
Ruffy Pál beterjeszti a közigazgatási

bizottság jelentését a községi és egyéb hely-
nevekre vonatkozó törvényjavaslatról.

Ráró Bánffy Dezsö miniszterelnök uj
törvényjavaslatot tesz a ház asztalára a konzuli
illetékek szabályozásáról.

Darányi Ignácz földmivelési miniszter a
munkaadók és mezögazdasági munkások
közti jogviszony szabályozásáról szóló törvényt
mutatja be s már ekkor az egész vonalon
helyeslés hangzott. Mikor pedig tetejébe még
azt kéri; hogy a javaslatot sürgös tárgyalásra
adják ki a földmivelésügyi bizottságnak, a szélsö
balról dörög legsürübben az éljen!

A parlamenti mezön megmozdulnak a
táblák: a jegyzö szóhtja az öreg Madarászt,
utána a fiatal Rátkayt. De egyiknek sincs
kedve hosszabb beszédre, hiszen ugy sem hall-
gatja a kultuszminiszter. Csak ugy szüken ol-
vassák fel kédéseiket: Madarász József a
fiumei iskolák.tankönyveinek alkotmány ellenes
tartalma, Rátkay László pedig a magyar li-
turgia ismeretes zátonyrajutása miatt. A kriti-
kát akkorra tartogatják, mikor majd Wlassics-
tól feleletet- kapnak. Mintha bizonyos volna,
hogy a Wlassics felelete után még okuk lesz
a kritikára!

. . . Harmincz percz se telt le s az in-
ternátusok kipirult leánykái már békén távoz-
hattak az ülésböl, amely nem akart izgalmak-
kal szolgálni. Hja már az ellenzék sem tud
jóravaló, napirendet csinálni.

A delegácziók.
A magyar delegáczió hadügyi albizottsága,

mint tudósitónk Bécsböl telefonálja, ma befejezte
tanácskozásait és beható vita után az összes
elöterjesztéseket elfogadta. Az albizottságnak
ezen a záró tanácskozásán a magyar kormány
részéröl csali báró Fejérváry Géza honvédelmi
miniszter volt jelen, minthogy a többi minisz-
terek még tegnap Budapestre utaztak.

A hadügyi albizottság ülése délelött tiz órakor
kezdödött. Széli Kálmán elnökölt. A közös kormány
részéröl megjelentek Krieghammer Ödön hadügy-
miniszter. és Kállay Béni közös pénzügyminiszter,
a magyar kormányt báró Fejérváry Géza honvé-
delmi miniszter képviselte.

Napirenden a rendkivüli szükséglet volt. Ennél
tüzetesebb viták fejlödtek ki, miután Münnich Aurél
elöadó minden pontnál kimeritö indokolást terjesz-
tett elö.

Az elsö pontnál (fegyverügy) tábori' ágyuk ja-
vitására :. 400.000 forint. Bolgár Ferencz kérdezi,
hogy ez miben áll, és vajjon azok a hirek, amelyek
nagyobb összegekröl szóltak és a közvéleményt
nyugtalanitották, megfelelnek-e a valóságnak, vagy
nem ? Krieghammer Ödön hadügyminiszter erre ki-
jelenti, hogy a tábori ágyuk átalakitása azért szük-
séges, mert ezzel jelentékenyen nagyobb tüzgyorsa-
ság érhetö el

A-8. czimnél (kerékpárok beszerzése) Miklós
Ödön kérdezi, hogy miután Magyarországon is van
már kérékpárgyár, történtek-e ott megrendelések.
Krieghammer Ödön hadügyminiszter azt a felvilá-
gositást adja, hogy igenis egy párt kipróbálásra
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onnan is vettek és most folynak azokkal a ki-
sérletek.

A 14. czimnél (ágynemüek beszerzése) Hege-
düs Sándor ráutal arra, hogy félreértés forgott fenn,

mert tényleg az ordinariumon az ágynemüekröl
gondoskodva van.

A. 21. czimnél: (eröditési intézkedésekre vo-
natkozó szükséglet) hosszabb, bizalmas természetü
vita fejlödött ki, amelynek folyamán a közös
hadügyminiszter és a hadmérnöki kar fönöke adtak
tüzetes fölvilágositásokat, mire a czimet elfogadták.

A 22. czim 3. tételénél (egy tüzérhadapród
iskolának épitése) Bolgár Ferencz megjegyzi, hogy
nem méltányos az az arány, amelyben a had-
apródiskolák és a nagyobb katonai intézetek a
Lajtántul és Magyarországban vannak és hogy
igen kivánatos volna a hadapród iskolát Magyaror-
szágba átteni. Erre Krieghammer Ödön megjegyzi,
hogy az uj kadetiskola helyére vonatkozólag az lesz
irányadó, hogy a tanitásra szükséges kellö tüzérségi
anyag hozzáférhetö legyen. Erre az albizottság bele-
nyugodott abba, hogy a hadapród-iskola mégis csak
Ausztriában épittessék, de elfogadta Bolgár Ferencz-
nek azon felfogását, amelyhez a hadügyminiszter
is hozzájárult, hogy puhatolózások történjenek, hogy
a 16. hadapródiskola lehetöleg Magyarországon he-
lyeztessék el.

A többi czimeket változatlanul fogadják el és
az albizottság áttér a két épitkezési hitel meghosz-
szabbitásáról szóló elöirányzat tárgyalására, amelye-
ket az albizottság módositás nélkül fogad el.

Végül Széli Kálmán elnök elismerö szavakban
emlékezik meg a bizottsági tagok részvételéröl és
köszönetet mond a hadügyminiszternek tüzetes
Öszinte és beható fölvilágositásaiórt.

Az albizottság az elnök éltetésével oszlott szét
és a jelentés hitelesitését a vasárnap déli 12 órakor
tartandó ülés napirendjére tüz.e ki.

Holnap délután 3 órakor a négyes bizottság a
bosnyák költségvetést fogja tárgyalni.

Holnapután délután 3 órakor a zárszámadási
bizottság tart ülést.

A magyar delegáczió hétfön, 29-én tartandó
teljes ülésében a pénzügyi és a tengerészeti, szerdán,
deczember 1-én a külügyi, pénteken, deczember 3-án
a hadügyi albizottság jelentéseit veszi tárgyalás alá.

KÜLFÖLD.
A verekedök parlamentje.

— Az osztrák képviselöház ülése, —
A bécsi telefon rendesen komoly politikai

eseményekröl szokott értesitést adni, ma azon-
ban — amikor az osztrák képviselöház ülésé-
röl lestük a legujabb hireket — váratlanul egé-
szen uj téren próbálkozott a telefon. Elmondott
egy adomát és elmondott egy rendöri hirt. A
kettö együtt azonban teljes tudósitás volt az
osztrák képviselöház üléséröl, amelynél botrá-
nyosabbat még nem jegyzett fel a krónika.

Tessék csak meghallgatni.
Száznégy szónok megostromolta a sze-

gény elnöklö Abrahamoviczot és mindegyik szót
kért. A leghevesebb, akiben legtöbb szó rejtö-
zik, Schönerer ur egyszerüen megrohanta az
elnököt:

— Megadja-e a szót vagy sem?
— De kérem, dadogta Abrahamovicz.
Schönerer ekkor kiragadta kezéböl a cser-

göt és a terem közepébe hajitotta,
— Ah, szörnyüködött az elnök és kiment

a folyosóra, ahonnan félóra mulva visszatérvén,
szigoru hangon szólalt meg:

— Miután Schönerer úr az imént elég
merész volt, hogy tölem a csengöt elvegye, ki-
jelentem, hogy hozattam egy másikat.

Nevetés. A czvikkeres Wolf Abrahamo-
vicz mögé szökött és hirtelen elkapta a máso-
dik csengöt is:

— A csengö a miénk!
Abrahamovicz: (a szolgákhoz fordulva)

Kérem, ez türhetetlen. Hozzanak egy harma-
dik csengöt !

… Ez volt az ülés elsö része, az
anekdota.

A második részben a száznégy szónok
egyszerre akarván beszélni, nagy gabalyodás tá-
madt s az emberek annak rendje és módja sze-
rint összeverekedtek. A verekedés során adtak
pofont és kaptak is, azonkivül ragdalóztak,
hajba, kaptak, öklelöztek, továbbá vizzel
fecskendezték, doronggal simogatták s vé-
gezetül késsel is szurkálták egymást.
Amint az a sebesülések következö részletes
listából kitetszik:

Kohn képviselöt véresre verték.
Wolf és Schönerer nyakán erös fojto-

gatás nyomai látszanak.
Geszmann antiszemita képviselö kezét

késszurás sebesitette meg.
Hrahecz képviselöt pedig Wichodil meg-

rugdalta. :
A lista kiegészitéseliépen tudósitónk te-

lefonon hozzátette :
— A képviselöházat rendörök szállták

meg. Az ügyészség közbelép. Pfersche,
Schönerer és Wolf ellen nyilvános erösza-
koskodás miatt a följelentés már meg-
történt.

. . . És ez a csuf rendöri hir számol be az
osztrák képviselöház mai szomoru ülésének má-
sodik részéröl. Durvaságok és örületes jelenetek
folytonos lánczolata. A provizóriumról pedig, ame-
lyet tárgyaim kellett volna, az ülésben szó
sem volt.

Szónokok ostroma.
Délelött tizenegykor kezdödött volna az ülés,

de már jóval korábban megrohanták a képviselök
az elnöki irodát, hogy szólásra jelentkezzenek. Mint-
hogy azonban 84-en jelentkeztek a javaslat ellen
szólásra és 20-an még mellette is : ez a száznégy
ember pedig mind elsönek akart volna beszélni, —
az elnök egyszerüen kijelentette, hogy a sorsra bizza
a döntést. Ugy huztak aztán sorsot, hogy milyen
sorrendben jussanak szóhoz. A sorshuzás nagy zaj-
ban sokáig eltartott s aztán mindenki a terembe
sietett, ahol akkor már minden karzat zsufolva voltt

Az ülés kezdete.
Benn az ülésteremben Tittinger képviselö, aki

a szólásra az elsö sorszámot huzta, bejelentette
elvtársainak, hogy szivesen engedi át a helyét. Való-
szinüleg az obstrukczjóban már kipróbált Lecher
cserél vele, aki a sorszám szerint csak harnúncza-
diknak jutna szóhoz.

Háromnegyed tizenkettökor Abrahamovicz
elnök megnyitja az ülést.

Dr. Grosz számos változtatást inditványoz a
gyorsirói jegyzökönyvben; nevezetesen, hogy az
elnök félbeszakitotta az ülést, noha nem volt lárma,
és igy megsértette a házszabályokat, valamint, hogy
az elnök által inditványozott és a Ház által elfoga-
dott napirend törvénysértést alkot. Névszerinti sza-
vazást kér.

Az elnök kijelenti, hogy Gross kivánságának,
hogy e megjegyzésekel a hivatalos jegyzökönyvbe
vegye föl, nem tehet eleget. Az ülés félbeszakitására
vonatkozólag preczedens esetekre hivatkozik, neve-
zetesen Richbauer volt elnökre, a ki határozottan
kijelentette,- hogy az elnöknek joga van az ülést meg-
nyitni, félbeszakitani és bezárni. (Ellenmondás a
baloldalon.) Igy vélekedtek más elnökök is. Ez
az irányadó reá nézve. Ami a napirend meg-
állapitása által történt állitólagos törvénysértést
illeti, ha ez tény, akkor már az inségjavaslatnak a
miniszterek vád alá helyezéséröl szóló inditványok
elött való tárgyalása is törvénysértés, (Élénk cllen-
mondás a baloldalon.) Nem áll a házszabályokban,
hogy mikor kell tárgyalni a miniszterek vád alá
helyezéséröl szóló inditványokat. (Megujuló ellen-
mondás a baloldalon.) A baloldal maga hiusitotta
meg vád alá helyezési inditványainak tárgyalását, a
midön 84 névszerinti szavazásit provokált. (Nagy
lárma és ellenmondás a baloldalon.)

Az inditványt négy névszerinti szavazás követi.
Ezután egész csomó névszerinti szavazás vált

még szükségessé.
A hatodik névszerinti szavazásnál dr. Dyck

ifju cseh képviselö jelentkezik szólásra. (A baloldal
gunyos közbekiáltásokkal fogadja Dyck szavait s
számosan Dyck felé sietnek.) Dyck a nagy lármá-
ban közvetitö inditványt tesz. Azt mondja, hogy a
ház elött levö peticziók közül 13 különbözö anya-
got tárgyal, 58 azonban a nyelvrendeletre vonatko-
zik ; ezeket az utóbbi egyenlö szövegü peticziókat
foglalják tehát össze és közösen rendeljék el rájuk
a szavazást.

A baloldal az inditványt óriási lármával
fogadja. A képviselök ingerülten felugranak helyeik-
röl. Kiáltások hangzanak:

— Hallatlan.
— Ez nem tartozik Dick urra!
— El nem türjük.
— Gazság.
Az elnöki emelvényt egy percz alatt több

száz képviselö ostromolja meg.
Több képviselö egyszerre kér szót. Ugyan-

akkor a miniszteri padok elött Wolf, Steiner,
Funke, Pfersche és mások gyülekeznek. Funke
öklével fenyegetödzik és Potocsekkel szóváltásba
keveredik.

— Badeni csendöre vagy! — orditja reá.
— Hallgasson! — kiállt reá Lange,
Mire Funke dühösen vág vissza:
— Fogja be a száját!
Heyer: Pfuj Lange! Szégyelje magát. Hát

maga akar valakit rendre utasitani?
Potocek megrohanja Funkét.
— Mit ártja magát mindenbe? — kiált reá

Funke. Ne vágja az orrát mindenbe!
A három csengö históriája.

Elnök kénytelen végre több ellenzéki kép-
viselönek a szót megadni. De a lárma akskor.
is fokozódik. Százan és százan kiabálnak:

— Lengyel-gazember!
— Csaló!
— Badeni szolgája!
A nagy lármában Schönerer dörgö hangja

hallatszik. Magából kikelve kér szót.
Wolff: Süket az elnök? Mért nem

reagál, ha Schönerer szót kér ?
Elnök: Mihez akar beszélni?
Schönerer : Ahhoz önnek semmi köze.
Abramovicz elnök Schikernek adja a

szót. (Egy alkalommal már megtörtént, hogy
épen akkor tört ki a botrány, a mikor az
elnök Schikernek adta a szólás jogát. Ma is
ekkor kezdödött a botrány.)

Schönerer felugrik az elnöki tribünre,
dühösen megragadja az elnöki csengöt, csön-
getni kezd s öklével az asztalra üt. A csengöt
a, terem közepére hajitja.

— Ugyanannyi jogom van ittsmint
akárki másnak! Ön nem fog engem a szó-
lás jogától megfosztani. Tudja!

Wolf és Kittel Schönererhez sietnek,
hogy megvédelmézzék, mert már a képviselö-
ház szolgái közrefogták. Az ifjucsehek és len-
gyelek az elnöki emelvényhez rohannak. Rop-
pant gabalyodás. Potoczek a terem közepéröl
elhozza a csengöt s odateszi megint az elnöki
emelvényre. Ezalatt az ifjucsehek megragad-
ják Wolfot, földre teperik, leütik a czvikke-
rét s dühösen kiáltják:

— Megállj te bohócz! Te szégyenfolt!
Steiner Wolf segitségére siet, de a dula-

kodásból menekülni kénytelen. Az elnök végre
belátja, hogy nem maradhat a teremben s fel-
függesztvén az ülést, a miniszterekkel együtt
távozik.

Ekkor Wolf és Steiner az elnöki emel-
vényt elfoglalják. Az ülés ugyan már fel van
függesztve, de a lárma ezalatt is tart s a te-
remben több lármás csoport hadonázik és kiabál.
Pfersche az elnöki emelvény irományai
közt kutat, ami a jobboldalon nagy meg-
botránkozást kelt. Kiáltások törnek fel a jobb-
oldalról:

— Micsoda gyalázatos eljárás ez!
— Ki vele!
Glöckner képviselö ezalatt a miniszteri

padiba ül és felszólitja a társait, hogy üljenek
melléje. A baloldal zajosan tapsol. A keresz-
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tény-szocziálisták pártjában is nagy lárma
támad.

Polczhoffer (lengyel dühösen): Nem lát-
játok, hogy az ifju csehek hogy ránczigálják a
német nemzeti pártiakat ?

Strobach: Ne keveredjünk ebbe a
dologba!

Lueger (Pelczhofferhez): Ne fárassza
magát, ez nem tartozik ránk!

Ábrahamovics ekkor a baloldal gunyos
kiálitásai között a terembe jön.

Schönerer ujból szót kér.
Elnök (csenget): Miután Schönerer elég

merész volt, hogy kezemböl a csengöt elkapja,
kijelentem, hogy hozattam egy másikat.

Wolf kiragadja az elnök kezéböl a má-
sodik csengöt is:

— A csengö a miénk !
Abrahamovicz {a szolgához): Keressenek

egy harmadik csengöt!
Polacsek kiragadja Wolf kezéböl a csön-

göt és az elnöki emelvényre teszi. Az elnök
beszélni akar, de Schönerer és Wolf megaka-
dályozzák. Wolf öklével az elnöki tribünt
üti. Kiáltások jobbfelöl:

— Dobjátok ki! Ki vele!
Wrabetz: (ordilva) Csitt! Kormányszolgákl
— Gyalázat igy lopni az idöt, kiáltanak

az ifju csehek.
— Maguk mernek beszélni? Válaszolt

vissza Wrabetz, gondoljanak csak az adó-
reformok tárgyalására.

Milevi: Az urak zsoldot kaptak sazt
akarják megszolgálni. (Roppant zaj).

Wolf: (az elnökhöz) Zárja be az ülést.
Pfuj, mit csinál a parlamentarizmusból
az ön lengyel rablóbandája.

Az általános verekedés.

Az elnök a leirhatatlan zajban ismét fel-
függeszti az ülést Mikor késöbb az ülést uj-
ból megnyiljak, Wolf megragadja az elnöki
csengöt s sokáig csönget vele. Potacsek meg-
támadja Wolfot, hogy kicsavarja kezéböl a csen-
göt. Wolf erösen védekezik, ez alatt elveszti
szemüvegét, lehajlik érte s e pillanatban már
leszoritották. Nagy verekedés támad, ütik-
verik egymást a képviselök. Schonklje ud-
vari tanácsos és Wilradzki keztyü gyáros elke-
seredve megtámadják és torkon ragadják
Wolfot.

— Pfuj! — kiáltják ekkor a karzatokról.
Schönerer Guttenberg hadügyminisz-

ter székét megragadja, hngy ezzel támad-
jon. Hagenhofer német klerikális -Schönererhez
rohan s kézzel-lábbal üti-rugja öt Á minisz-
terszéket Schönerertöl elveszik. A lárma egyre nö.

Pferschet a tolongásban egy cseh
képviselö felpofozza, Wrabetz segitségére siet,
de öt is ökölcsapások érik. Az ifju cseh,
aki Pferschet megütötte, a pad alá rejtözik.
A mint ezt Pfersche észreveszi, odakiált
hozzá:

— Gyáva gazember, elöször üt, azután
a pad alá rejtözik!

Pfersche a nagy dulakodásban a kezeit
akarja kiszabaditani, sikerül is egyik kezével
zsebéböl kést elörántani s magasra emelt
kezével hadonázva azt kiáltja :

— Ha nem szüntök meg az ütlegeléssel,
késemmel védem magamat !

— Lám egy német tanár, aki. késsel dol-.
gozik! kiált reá egy ifju cseh.

— Kénytelen vagyok magamat védel-
mezni, hisz minden oldalról ütnek — feleli
Pfersche.

Novák Pferschetöl elveszi a kést és a te-
rembe hajitja. A kés Geszmann antiszemita kép-
viselöt kezén megsebzi. Ekkor keresztény szo-
czialisták azt orditják Pfersehe felé:

— A gaz zsidó késsel dolgozik.
Vätter jegyzö az elnöki emelvényröl fel-

kapja a vizes poharat és egész tartalmát
leönti a dulakodókra, hogy magukhoz téritse
öket. Wolf aki szintén számos ütleget kapott,
önmagából kikelve, halotthalványan rohan az
elnöki emelvényre, s onnan kiáltja le a terembe:
Jövöre revolverekkel jövünk ide.

Az elnök az ülést megint kénytelen felfüg-
geszteni, s felszólitja a dulakodásban részt vett
képviselöket, hogy kövessék az elnöki irodába.

Az ülés után.
Az ülés bezárása után az elnökség irodájában

számos képviselö találkozott.
Potozek M. azt vallotta, hogy 5 senkit sem

ütött meg s öt sem bántotta senki, a dulakodás
közben látta csak, hogy Pfersche kést rántott és
fenyegetödzött.

Mileczky konstatálja, hogy Potocek senkit sem
bántott s ö is látta, amint Pfersche késével a jobb-
oldaliakat megfenyegette s másokat is felszólitott, hogy késeiket használják.

Holanszky elmondja, hogy ö Pferschet meg-
ütötte a fején, mikor egy ifjucsehet fenyegetett
ilyen szavakkal:

— Leszurom, vagy a hasát vágom fel.
Schuckelje is látta, amint Pfersche fenyege-

tödzött. Pfersehe azt mondta : „Valakit le kell szúr-
nom, vagy a hasát felhasitanom".

Pospischil megragadta Pfersche kezét, amint
egy ifju csehet késével megfenyegetett. Dr. Lang azt
állitja, hogy ö látta, amint Noske és Hohenburger
Wolf segitségére mentek. Ö Schönerert, amint fel
akarta emelni a miniszter székét, hogy az elnöki
emelvény felé siessen, hátulról megragadta. Schö-
nerer ekkor a széket elengedte.

Uderschall is hallotta Pfersche mondását,
hogy valakinek felvágja a hasát. E pillanatban egy
kést látott a teremben repülni.

Lehloch képviselö pofon ütötte Hrayetzet.
Meronovics is tud arról, hogy Pfersche egy

ifju csehet hasának felmetszésével fenyegetett
meg.

Wänger hallotta Pfersche szavát, hogy leg-
közelebb revolverrel jön és egy német klerikális
képviselöt azzal fenyegetett, hogy ö lesz az elsö,
akii lelö,

Pfersche kését különben egy szolga meg-
találta. Egy kis 12 cm. hosszu zsebkés.

Dr. Engel (csehpárti) azt mondja, hogy ö óva-
tosságra intette a cseh képviselöket, mert tudta,
hogy a baloldal eröszakoskodni fog, az ülés alatt ö
is a baloldali Pfersche kezében kést látott és amint
látta, hogy Pfersche egy ifju cseh 'képviselöt meg-
támad, odaszólt hozzá:

— Mit tesz ön, térjen észhez!
E pillanatban látta, amint Halausky Pferschet

megütötte.
Az elnök irodájában elhatározták végül, hogy

a legközelebbi ülés holnap délután 1 órakor lesz s
erre a képviselöket idejében meghivják.

Az elnök kivánságára megállapodtak abban,
hogy a Schönerer által érintett elnöki csengöt
többé nem használják.

Az elnökség védelmére ezentul parla-
menti örséget állitanak föl.

A parlamenti bizottság ülése.

A parlamenti bizottság ülésén jelen volt
Badeni, Bilinszky és Gleispach. A hozott hatá-
rozatot még titokban tartják, de holnap, a jobb
oldal klubbja elé terjesztik s ha itt elfogadják;
ujból a parlamenti bizottság elé terjesztik.

Hirlikj hogy a verekedésben résztvett
képviselök ellen nyilvános eröszakoskodás miatt
a feljelentést megtették.

Sturdza bukása felöl Bukarestben erösen
meg vannak gyözödve. Sturdzának a nemzeti-
ségi kérdésben való magatartása, magyarba-
rátsága, lesz a bukás oka. Sturdza ugyan a
mily ravasz politikus, az ellene való nemzeti-
ségi hangulatot megtéritendö, most maga is
naczionalista szinezetben akar tündökölni. Ez
azonban — mint bukaresti levelezönk irja —
már nem rehabilitálja Sturdza urat, hiába erö-
sitette lapjaiban, hogy sikerült a magyar kor-
mánytól messzemenö reformokat kieszközölnie,
melyek rövid idö alatt a magyarországi romá-
nok helyzetét lényegesen kedvezöbbre fogják
forditani" A kilátásba helyezett reformok nem
következvén el, Sturdza kénytelen volt maga is
az izgatóknak kedvezni, hogy magát ideig-óráig
fontartsa, az aradi és szebeni Tribunát ö istá-
polja, látja el az izgatásra szükséges esz-
közökkel és adja egyáltalján a tulzó nemze-
tiségi politikust. Sturdza azonban annyira disz-

kreditálva van, hogy ma már mindenki tudja,
róla, hogy nem öszinte naczionálsta. Az or-
szágban elvesztette hitelét, de elvesztette saját
pártjában is, mely látja, hogy Sturdza elött
ellenszenves minden, ami az állami gépezetnek
szerve. Azt lehet állitani, hogy nincs az a li-
berális polgár sem, aki ne restemé, ha öt
Sturdza pártinak mondja. Valószinü, hogy a
kamara ujból való megnyitása után egy hét
sem telik le és a Sturdza, kabinet megbu-
kott A liberálisok Aurelianu körül csoporto-
sulnak, bárha Sturdza Aurelianut a maga ka-
binetje számára akarná megnyerni. Sturdzával
azonban sem Aurelianu, sem társai már szóba
sem állanak. Sturdza bukásának bekövetkezté-
vel legkevesebb kilátásuk a konzervativeknek
van. A közvélemény Aurelianut és Stoteszut
tartja a helyzet urának.

A Dreyfus-ügy.
Ez az ügy kezd excesszusokba fajulni. Anti-

szemita heczczek voltak. Párisban, a rue Vaugirard-
ban, a diák negyedben antiszemita-tüntetést rendez--
tek, ugy látszik legföbbkép a Libre Parole szerkesz-
tösége. Millevoye beszédet intézett a tömeghez, hogy
az áruló érdekében való, felújitása az ügynek német
pénzen történt. Jules Guérin, az internaczionális
tökepénzeseket szidalmazta, akiknek egyik keze Ber-
linben van, a másik Párisban. Feltünt egy mulatt szó-
nok is, aki szenvedélyes zsidógyülölö, tomboló be-
szédet mondott. Az ezer vagy másfélezer fönyi tömeg
azt a határozatot mondta ki, hogy a kormány fel-
hivandó : tiltsa ki a zsidókat a tisztikarból és
az államhivatalokból.

De nemcsak antiszemita, hanem Elzász-ellenes
izgatások is folynak. A drága, beczézett Elzász ellen
hangolja a közvéleményt sok szenvedélyes czikk és
hang. Ma már ez járja: „Hunczut minden elzá-
szi". Persze Ro.chefort sem vélekedik máskép. „Az
elzásziak kétkulacsosaku — mert iparvállalataik
a németnek és a francziának is dolgoznak. Aki el-
zászi ember létére keveredett a Dreyfus-ügy felúji-

tásába, az mind gyanus a tömeg ama része elött,
mely a legrövidebb okokkal is megelégszik. Azon-
ban tény, hogy az Alsacien nem tartozik ma a
hizelgö kifejezésekhez. De nemcsak az Elzász-elle-
nes hangulat izgat, hanem egyáltalán az idegenek
iránt való gyülölet igen erös.

Érdekes, hogy Lombroso kisasszony, a nagy
Cesare Lombrosonak a leánya roppant energikusan-.
bizonyitja egy milanói lapban Dreyfus ártatlansá-
gát. Ö tisztán a Lombroso-féle elméletek alapján
mondja ki, hogy lehetetlenség a Dreyfus bünössége.
Az esetnek annyiban van jelentösége, hogy. Lombroso
kisasszony buzgó és elismert mivelöje az apja által
alapitott tudománynak.

Néhány mondat Dreyfus leveleiböl, melyeket
feleségéhez intézett:

— Ha csapás ér valami nagy, szép ügynek a
szolgálatában, azt elviselném. Azonban ugy szen-
vedni, a leggyalázatosabb vád sulya alatt!!

— Meghalni sincs jogom, amig le nem veszem
rólatok a becsületem meggyalázásának súlyát.

— Ha visszaadták majd a becsületemet, vissza-
vonulunk, egészen magunknak élünk. Csak miattad
remélem, hogy a közel jövöben meg fognak gyözödni
az emberek, minö kegyetlenséget miveltek rajtunk 1

Dreyfusné hösies kitartása férje mellett és
energiája amelylyel a küzdelemben résztvesz, általános
tisztelet tárgya.

Eddig az az állitás czirkulált, hogy Dreyfus
degradácziójának napján bevallotta volna Lebrun-
Renaud kapitánynak, kinek az örizetére volt bizva
aznap, hogy csak azért adott el okmányokat, hogy
fontosabbakat kapjon értök. Lebrun-Renaud most ezt
megczáfolta, mert Dreyfus elötte is ártatlanságát
hangoztatta.

Megerösitik azt a felfogást is, hogy ama, fekete
fátyolos hölgy a Piquard ezredes volt szeretöje, aki
boszuból cselekedett. Tudniillik, az Esterházyhoz
intézett levél „Esperance" aláirással volt ellátva.
Tunisban' pedig telegraramokat fogtak el, amelyek
alá „Speranza" volt irva s Piquard ezredeshez volt
czimezve.'.'

Esterházy Valsin gróf kiléte felöl a homály
még mindig nincs eloszlatva, daczára, hogy Ester-
házy fennen hirdette, hogy dementálni fogja az cl-
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lene szóló hireket, ami azonban ezideig elmaradt.
Életének sora ma is csak 1867 óta ismeretes, kül-
földröl jött, az idegen légióban szolgait, késöbb
mint naturalizált franczia tiszt lett. Francziaország-
ban sem járt iskolába — ami az ö helyesirásán
meg is látszik. (Tény, hogy a Dreyfusnak tulajdonitott
levélben is van helyesirási hiba, mig Dreyfus
egyéb levelében nincs) Állitólag Heidelbergben ta-
nult, de ez nincs még kideritve.

Eszterházy Miklós Móricz gróf Csákvárról a
Fremdemblat tban nyilatkozatot tesz közzé, hogy
az Eszterházy családnak franczia ága a Rodostoban
1782-ben meghalt Eszterházy Antaltól-.származik,
kinek fia Francziaországba telepedett le, s ott ka-
tonai szolgálatba lépett. Ez az ág azonban kihalt
l876-ban László grófban. Esterházy Valsin örnagy
Esterházy Mária Anna unokája, akinek egy Valsin
nevü tiszttel kötött morganatikus házasságából való
leszármazottja. A három Eszterházy ág az ugyneve-
zett Valsin Esterházyakat Eszterházy grófoknak soha-
sem ismerte el.

A mai éjszaka kevés ujat hozott. Piquard
ezredest, aki utban van Páris felé, Matthieu
Dreyfust és gróf Walsin-Esterházyt, ugy mond-
ják, szembesitik majd egymással. Ennek a
szembesitésnek az eredményét bevárják, s akkor
fognak dönteni a pörujitás dolgában. A lapok
biztosra veszik, hogy a pör ujra felvételét el
fogják rendelni. Barthou belügyminiszter tegnap
este a hadügyminisztériumba mént hogy Billot,
hadügyminiszterrel tanácskozzék. Piquard ezre-
desnek Marseilleba való megérkezését holnap
reggelre várják.

Egész.Páris roppant érdeklödéssel várja
Piquard ezredesnek, a franczia tudakozódó iroda
egykori fönökének nyilatkozatát. Még nem tud-
ják, mit fog mondani. Beszélnek azonban arról,
hogy a vezértörzskar egy magasrangu tagjának
Piquard ezredes, mikor Dreyfus ártatlanságát
védelmezte, azt mondta:

— A titkot azonban mégsem viszem ma-
gammal a sirba.

Röviddel ezután Piquard ezredest Tunisba
helyezték át. Nem fér kétség hozzá, hogy
Piquard nagyon terhelö adatokat tud Esterházy
örnagyról. Esterházy ezeket a dolgokat elöre
tudván, nem is mulasztotta el, hogy megelözze
és Piquardot azzal gyanúsitsa, hogy az árulás-
ban czinkostársa Dreyfusnak.

A Boulevardokon ma egy könyvet árusi-
tanak „Az áruló” czimmel. Ebben a könyv-
ben Dreyfus exkapitány arczképe mellett, Ester-
házy örnagy arczképe látható.

A „Jour” azt irja, hogy Piquard ezredes,
Sandherr ezredes utóda volt, s mint, a katonai tu-
dakozó-iroda fönöke a Dreyfus ügyet vezette. Egy-
szer csak Piquard rendkivüli érdeklödéssel kezdett
Esterházy személyével foglalkozni; összehasonli-
totta Esterházy irását a bordereau irásával és rá-
jött arra, hogy Esterházy és nem Dreyfus az
irójuk. Piquard e nézetéröl annyira meg volt
gyözödve, hogy föllebbvalói elött is hangsu-
lyozta Dreyfus ártatlanságát. Piquardot röviddel
ezután Tunisba helyezték át.

A Jour azt is mondja, hogy a bordereau;
hamisitva van és pedig Esterházy hamisitotta
hogy a miniszterium titkos alapjából pénzt
kapjon. Tehát szerinte Esterházy, nem követett
el árulást, hanem csak csalást.

Piquard ezredes lakásán ma éjjel házku-
tatást tartottak, s több levelet és okiratot lefog-
laltak

A házkutatás egyik szemtanuja azt mondta,
hogy a miniszterium kiküldötte igy nyilatkozott:

— A házkutatás eredménye kelleténél
jobban megerösiti azt, amit már tudtunk.

•

A N. Fr. Pr. tudósitója jelenti, hogy dr. Fri-
schauer Emil bécsi ügyvéd a Dreyfus család meg-
bizásából tudakozódott Karlsbad polgármesteri hiva-
talában, hogy mikor Volt Schwarzenkoppen párizsi
német követségi attasé utoljára ott ? Az ügyvéd Karls-
badból azt az értesülést kapta, hogy 1883 óta a
fürdövendégek tisztájában a Schwarzenkoppen név
nem fordult elö. Ez értesitést Dreyfus párisi kép-
viselöje a bel- és hadügyminiszternek is megküldötte,

TÁVIRATOK.
A király dicsérete.

Konstantinápoly, nov. 24. Hir szerint ö
felsége Ferencz József császár és király legma-
gasabb, megelégedését fejezte ki Calice báró
nagykövetnek a mersinai eset és a. keleti vas-
utak ügyeiben kifejtett sikeres müködéséért.

A zászló becsülete.
Konstantinápoly november 24. Az osz-

trák magyar nagykövetség és Tevfik pasa kül-
ügyminiszter megállapitották a holnap Mersiná-
ban a konzulátus zászlója elött teljesitendö
ünnepies tisztelgés sorrendjét. Az ünnepi ak-
tuson jelen, lesznek az összes katonai és pol-
gári hatóságok diszruhában, továbbá a követség
kiküldöttjeként szereplö parancsnok, valamint a
„Leopard”. osztrák-magyar hadihajó tisztikara.
Egy török csapat a zenekarral a konzulátusi
palota elött foglal állást. A zászló felvonásá-
nak: pillanatában a csapat tiszteleg és a zene-
kar megszólal.

A fiumei postaszekrények.
Fiume, november 24. A postaszekrények be-

mocskolása tárgyában a következö tényállást deritet-
ték Id: Tény, hogy néhány postaszekrény magyar
czimerét ismeretlen tettesek fekete lakkfestékkel egy
éjjel bemázolták, a rendörök azonban jókor reggel
észrevették s mivel a festék még nedves volt, letö-
rülték. Gaál Tibor dr. kormányzóhelyettes a rendör-
séget azonnal a legszigorubban .utasitotta a nyomo-
zás meginditására. Egyuttal a királyi ügyész figyel-
mét is felhivták, hogy a törvényszerü eljárást inditsa
mez. Mindezideig a tetteseknek nem sikerült nyo-
mára jönni. Az.eljárás folyamatban van.

Pandolfi marquis Or sován .
Bukarest, november 24. A Magyarország

ellen való izgatottság alig hogy kissé csillapult,
az ellenzék, ismét ujabb inczidens révén, a leg-
szélsöbb fokra szitja. Pondolfi marquis az
ismert románbarát olasz szenatort, ki sokszor
kikelt már Magyarország ellen, tegnap Buka-
restre várták, hogy. drámájának a nemzeti
szinházban való elöadásán jelen legyen.
Urechia szenatort a liga elnökét értesitette,
hogy Vercierován át déli 11 óra 40 perczkor
jön még Bukarestbe, a pályaudvaron várakozott
s rá a liga embereiböl és egyetemi hallga-
tókból álló társaság, de Pandolti nem jött.
Nehány perczezel késöbb azonban Urechia távi-
ratot kapott, hogy Pondolfi nem jöhet, mert
Orsován a magyar biztos visszatartja. Pandolfi
az olasz követséghez is intézett táviratot, hogy az
orsovai biztos nem engedte meg neki a Romániába
való tovább utazást, mivel útlevele nincs rendben.
A hir itt nagy izgatottságot keltett. A tanulók bi-
zottsága plakátokon tudatta a polgársággal az,
esetet, mint ujabb eröszakoskodást. Nyilvános
tiltakozó gyülést is hivtak össze. Az olasz követ
még tegnap Achrental báró osztrák-magyar
követhez ment, hogy Pandolfi érdekében köz-
benjárjon.

A kinai követ a királynál.
Pécs, november 24. Csang-Ösu krétai köve-

tet a király kihallgatáson fogadta és átvette meg-
bizó levelét. Ezután a követ kiséretével látogatást
tett Goluchovski külügyminiszternél. A követ ma
visszautazott Pétervárra.

Válság Szerbiában.
Belgrád, november 24. A hivatalos jelentések

daczára, melyek arról szólnak, hogy a király a mos-
tani kormánynak hosszabb müködési idöt biztosi-
tott, egyes miniszterek kiválnak a kabinetböl. Vucs-
kovics ezredes, hadügyminiszter már legközelebb
visszalép, mert nem sikerült néki a metropolisnál,
kinek közeli rokona, egy ügyet keresztülvinni. Ez
ügyben nemrég Popovies István pénzügyminisztert
küldték Karlóczára Bojankovics patriárkához, aki
azonban szintén nem tudott eredményt elérni. An-
donovics belügyminiszterröl is határozottan mondják,

hogy beadta-lemondását, miután több állásra olya-
nokat nevezett ki az udvar, kiket a miniszter nem
terjesztett elö.

Belgrád, november 24. Az udvar, mely
jelenleg Nisben tartózkodik, több személyi kér-
dést, a miniszterium tanácsa nélkül oldott meg.
Általánosan elterjedt az a nézet, hogy a kabi-
net le fog mondani.

Az adakozó czár.
Kanea, nov. 24. Az orosz czár pénzsegitséget

küldött a krétái lakosságnak és saját költségén fel-
épitteti a kánaeia görögkeleti püspök palotáját, vala-
mint a retbymnói kórházat.

Á görög török béke.
Konstantinápoly, nov. 24. A békeszerzödést-

tárgyalók ma nem tartottak ülést. A végleges, béke-
szerzödés 11-ik czikket még nem állapitották meg.
Remélik, hogy szombaton a tárgyalások befejezödnek.

Földrengés.
Falkenstein, november 2 4 Tegnap délután

négy órakor Falkensteinban hosszantartó földrengés
volt, melyet menydörgésszerü földalatti robaj kisért.
Éjszaka hó esett.

Vasuti karambolok.
Bécs, november 24. Az északi vasut Angern-

Stillfried közötti vonalán egy anyagszállitó vonat,
beleütközött egy helyi tehervonatba. Két kocsi ki-
siklott és megsérült, A forgalmi tiszt jelentéktelenül
megsérült.

Tarbes, nov. 24. Tournay pályaudvarán ma
reggel két órakor egy tehervonat és egy vegyesvonat
összeütközött; tiz ember meghalt, sokan megsebe-
sültek és számos waggon összetörött

HIREK.
Paraszt-mágnások.

Sok okos ember töri a fejét a munkások baján
és mozgalmain, a miniszter javaslatot nyujtott be,
az államférfiak esze szerte kalandozik példákért, ada-
tokért, orvosságért. Néhány talán (de ilyen okos ke-
vés van) belepillant az életbe is.

Hát ezeknek aliárók megvilágitani én is egy
kis helyet. Egy igen picziny fénysugárral. Csak olyan-
nal, mintha valaki egy gyufaszálat gyujtana meg egy
sötét erdöben.

Hódmezö-Vásárhely a leggazdagabb magyar vá-
rosokból való. Az ember szinte ugy képzoli, hogy a
házfedelekröl zsir csöpög. Hódniezö-Vásárhelynek van
roppant határa, egy. német fejedelemség komótosan
elférne rajta; h e t v e n h a t e z e r hektár.

Lakosa pedig ö t v e n ö t e z e r .
A statisztikával foglalkozó politikus fölkiált:
— Ostobaság! Ennyi ember oly darab földön

kényelmesen élhet!
Csakhogy az a roppant határ nem egészen

kétezer paraszt gazdáé, a többinek pedig nincs
egyebe, csak a két tenyere.

A két tenyér is valami (kivált olyan két te-
nyér, aminö az övék), de Hódmezö-Vásárhelyen
semmi. Nincs nincs. A paraszt-mágnások csekély'
személyzettöl dolgoztatnak, a maguk háza népe is
munkába áll.

Az igényeik még csekélyebbek.
Ezüst gombos mándliban járnak a férfiak,

brokát selyem viganóban az asszonyaik, de a mánd-
lik és viganóknak ilyenforma története van:

— Ezt a szépányám vette, ebben volt a nagy-
apám vöfély stb.

Magam láttám karácsony ünnepe reggelén egy
kétezer holdas gazda menyecske-feleségét, amint
jött a mészárszék felé kaczkiásan, egy tulipántos
cseréptányérral a kezében.

Odaállt a vágószék elé gögös mozdulattal
nyujtván fel a tányért a mészárosnak.

— Mérjen bele egy font húst.
— Igenis Balogné asszonyom.
— De jól megmérje kegyelmed — inté szi-

goru homlokkal — m e r t t a v a l y i l y e n -
k o r i s i t t v e t t ü n k .

Balogné asszonyomnak ez a megjegyzése
eszembe ragadt és ez az a kis gyufa, amit most

gyujtottam. Piczike darabkát világit be… de
mégis fény a sötétségben.
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— A királyné elutazása Biarritzba. A királyné
ma reggel utazott el Biarritzba, a hol két hónapig
fog tartózkodni. Öt percczel kilencz óra elött két
udvari hintö robogott a nyugati pályaudvar indulási
oldala elé. A belsö kocsiban a királyné ült Mária,
Valéria, föherczegnövel, a második kocsiban pedig

Ferencz Salvator föherczeggel. A királynén fekete
ruha és fekete prémes utazó kabát volt. A királyi
és a föherczeg pár azornal az udvari szalon ko-
csiba vonultak, a hol a király a legszivélyesebb
módon bucsuzott el a királynétól és a föherczeg-
pártól. Az elindulás elött két perczczel a király
kiszállott a kocsiból s megállott a vaggonnak an-
nál az ablakánál, ahol a királyné és a föherczegnö
kitekintettek. Mikor a vonat elindult a király szalu-
tált. Mária Valéria föherczegnö és Ferencz Szalvator
föherczeg Amstettenig kisérik a királynét s onnan
Wallseeba utaznak. A királyné Parison keresztül
utazik Biarritzba. Kiséretében vannak Berzeviczy
vezérörnagy, Sztáray grófné udvarhölgy s Klaudy
udvari tanácsos. Azt, hogy a királyné már tegnap
utazott el Bécsböl tévesen jelentették a bécsi lapok.

— Személyi hirek. József föherczeg ma
gyógyhasználatra Wörishofenbe érkezett. — Kos-
suth Ferencz a függetlenségi pártelnöke, már
egy hét óta betegen fekszik lakásán. A mint érte-
sülünk, állapotában lényeges javulás állott be.

— A külügyminiszter ebédei. Gróf Golu-
chowszki Agenor közös külügyminiszter, mint ne-
künk Bécsböl telefonon jelentik, szombaton és
vasárnap ebédet ad a magyar és osztrák delegácziók
tiszteletére.

— Esmarch tanár Budapesten. Esmarch
tanár a világhirü tudós orvos holnap délután érke-
zik Budapestre. A nyugoti pályaudvarnál a mentö-
egyesület igazgatósága és választmánya fogadja a
nagy tudóst, aki a Hungáriában száll meg. Esmarch
tanár a délután folyamán meglátogatja a nientö-
cgyesület központi állomását s megtekint egy-két
közintézetet. Holnapután, 26-án délután 5 órakor
tartja elöadását az uj városház közgyülési termében
az „Elsö segély köréböl”, mely iránt az elökelö közön-
ség körébon nagy az érdeklödés. Erre az érdekes elö-
adásra meghivók még kaphatók a mentöpalotában.
Érdekes az a bensö barátságos viszony„ a melyben
az Esmarch-család Vilmos német császárral és csa-
ládjával van. Valahányszor a császár, vagy a csá-
szárné ellátogatnak Kielbe, meglátogatják az Es-
march családot, vagy meghivják magukhoz. Emléke-
zetben van az a szivélyes távirat, melyet Vilmos
császár a kiváló tudóshoz intézett, annak ezüst la-
kadalma alkalmából. Megjegyzendö azonban, hogy
Esmarch felesége Auguszta császárnének a nagy-
nénje. Mikor Esmarch ezelött vagy tiz évvel egyik
orvosi kongresszuson Amerikában járt, utjában min-
denfelé nagy óvácziókban részesitették s Vanderbilt
saját külön szalonkocsiját bocsátotta Esmarch ren-
delkezésére. A nagy tudós, ki az orvosi tudomá-
nyokat kiváló eredményekkel gazdagitotta, biztos le-
het abban, hogy Budapesten is a legszivesebb fogad-
tatásban fog részesülni.

— Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs …
védnöke? A milleniumi évben tudvalevöleg egyesü-
let alakult, amely czélul tüzte ki, hogy a kopár
országutakat és a községeket befásitja. A bizottság,
amely szép tevékenységet fejtett ki. hogy müködését
még fokozottabb mértekben folytathassa .elhatározta,
hogy megkéri József föherczeget, vállalná el az
egyesület védnökségét. Az erre vonatkozó folyamo-
dásra ma jött meg a válasz. Libits Adolf királyi
tanácsos, a föherczeg jószágigazgatója, átiratban
tudatta a bizottsággal, hogy a fenséges ur, tekin-
tettel nagy elfoglaltságára ujabban semmiféle aj
társadalmi mozgalom vezetésére nem vállal-
kozik. A bizottság mai ülésén mély sajnálattal
vette ezt tudomásul, de egyben elhatározta, hogy
azért együtt marad és folytatni fogja müködését.

— Kussevics Szvetozár jubileuma. Egész
csendben ülték meg nemrégiben Zágrábban ötven
éves jubileumát annak, hogy Kussevics Szvetozárt
Pozsega város a pozsonyi országgyülésbe küldötte.
Az ünnepelt ebböl az alkalomból Pozsega polgár-
mesteréhez meleg hangu levelet intézett, tekintélyes
összeget mellékelve jótékony czélokra. Pozsega
választotta meg tudniillik elöször, 1847-ben, hogy

aztán hosszu ötven éven keresztül jelentékeny sze-
repet vigyen a parlamenti életben. Blackói Kasse-
vics Szvetozár 1823-ban született, Pozsegában. A
papi pályára készült, de aztán elálloit szándékától
cs Györben, Pozsonyban, majd Bécsben jogi tanul-
mányokat folytatott. 1847-ben, mint Pozsega város
küldötte jelent meg a pozsonyi országgyülésen, s a
következö évben miniszteri fogalmazóvá neveztetett
ki. 1850-ben a horvát-szlavon szervezö bizottság
titkára lett, 1854-ben helytartósági titkár, hét évvel
rá tanácsom, miután röviddel Szerém vármegye fö-
ispánjává neveztetett ki. 1875-ben országgyülési kép-
viselö, majd förendiházi tag lett és több izben
részt vett a delegáczióban, Pozsega 1848-ban disz-
polgárrá választotta. 1852-ben a Ferencz József-rend,
1869-ben a Lipót-rend lovagkeresztjével, 1880-ban
magyar nemességgel tüntette ki ö felsége.

— A leányrabló spiritiszta. A napokban tör-
tént Párisban a következö szenzácziós eset: Ougen
nevü fazekas mesternek volt két lánya. . A nagyob-
bik, aki igen szép is volt, tizenhatéves, a kisebbik
pedig hat esztendös. Az idösebbik leányt az apa el-
küldte az iskolához, hogy a kis leányt onnét haza
kisérje. Az iskolás leányka meg is érkezett, de egye-
dül, az idösebbiknek- pedig nyoma veszett. A két-
ségbeesett apa azonnal jelentést tett az esetröl a
rendörségnek.

Napokon át lázas buzgósággal keresték-kutat-
ták, de minden nyomozás hiába való volt. A szép
leánynak egyszerüen nyoma veszett.

Két nappal ezelött azonban, amivel az egyszerü
fazekasmester lakása ajtaja elött megáll, feléje köze-
ledik a szomszédban lakó dusgazdag háziur, revolvert
ránt elö a zsebéböl és az elszomorodott szivü apa
mellére szegezve, igy szól:

— Uram, ha Ön valamikor emlitést tenne a tör-
téntekröl, lelövöm.

Ougent ez a kijelentés persze meglepte. Nem
tudta, mire vélje a dolgot. Csakhamar azonban
eszébe jutott, hogy leányát eltünése napján, ez az
ur az utczán megszólitotta. Persze most már min-
dent megértett, és mihelyt a revolveres szomszéd
eltávozott, azonnal a rendörséghez futott. Itt el-
mondta azt a gyanuját, hogy minden valószinüség
szerint R., a dusgazdag háziur szöktette meg az ö
szép leányát.

A vizsgálat megindult. R-t a rendörség meg-
idézte, ahol a vallató hivatalnok kérdése a követ-
kezö meglepö választ adta:

— Én a spiritizmszszal foglalkozom. Ez
pedig nagyon érdekes és izgató tudomány. Renée-ben
— igy hivták az eltünt leányt — egy kitünö me-
diumoi találtam, de vele soha még kisérletet nem
tettem.

S bárhogy faggatták, nem akarta sehogy sem
elárulni, hogy hol tartogatja a leányt. A vizsgálat
azonban kideritette, hogy R. több nappal ezelött
egyik bulevari szállodában, szobát bérelt a szép
leánynak, bezárta a gyermeket és örökét állitott
melléje, akiknek azután szigoruan meghagyta, hogy
a médiumára vigyázzanak. A különös viselkedésü,
szenvedélyes spiritiszta semmit sem akar elárulni
affelöl, hogy milyen kisérletet akart elkövetni a
leánynyal.

— A körmöczbányai pénzverö munkája. A
valutarendezéssel kapcsolatos arany, ezüst és nikkel
érmek kiverését befejezték. A körmöczbányai pénz-
verö ebben az évben kivert: 770.000 huszkoronás
aranyat, 15.400,000 korona értékben, 200.000 tiz-
koronás aranyat, 2,000.000 korona értékben, 50,000.000
bronz kétfillérest, 1.000000. korona értékben és
5,000.000 bronz egyfillerest, 50.000 korona értek-
ben. Összesen tehát 55.970.000 darab érczpénzt vert
ki 18,450.000 korona értékben.

— A békebiró ur. Nagyszabásu kongresszus
volt nemrégiben Londonban, Salisbury marquis el-
nöklete alatt. A kongresszusra egész Angliából se-
reglettek az idegenek s hogy üres idejükben ne
unják magukat, az elnökség gondoskodott, hogy igazol-
vány ellenében ingyenjegyet kapjanak a szinházakban.
Ilyen igazolványnyal jelent meg a Gaity-szinházban egy
frakkos, fehér nyakkendös, tekintélyes kinézésü ur.
Az elsö sorban adtak neki kényelmes zsöllye-helyet.
Alig. kezdödött azonban az elöadás, kellemetlenke-
désbe fogott a tekintélyes ur. Elöbb halkan, aztán

fenhangon birálgatta a szinészeket. Majd fütyülni
kezdett. Tekintettel a tiszteletet parancsoló igazol-
ványra, udvariasan szólitották fel a tekintélyes urat,
hogy mérsékelje magát. De neki eszeágában sem
volt. Söt. Egyik oldalán éltesebb kisasszony -ült,
akit sans-géne ölelgetni akart. Még nem érhettek
hozzá a szolgák, hogy minden igazolvány daczára'
kivezessék a tekintélyes urat, mikor szivart vett elö,
a gyufát pedig végighuzta a másik oldalán ülö
fiatal leány — dekolletált hátán ! Pár percz mulva
már a rendörállomáson volt.

— Mi a neve ? — kérdi az inspekcziós tiszt.
— Lionel Barnato.
— Foglalkozása?
— Dublini — békebiró!
A rendörtiszt szivesen hazaexpediálta volna

lakására a kollégát, de hát a becsületében megsér-
tett éltes kisasszony, meg a végighuzott hátu leány
erélyesen követelték megbüntetését. S meg is bün-
tették egy font sterling fizetésére, amely összeg
egyetlen békebirót sem fog megakadályozni, hogy
ezután is elöszeretettel viseltessenek a dekolletált —
gyufatartók iránt.

— Az elsö fecske. Ez a czim, ha ugy tetszik,
évröl-évre állva marad az ujságnyomdák szedései
közt. Mert minden szezonnak van valami külön-
legessége, amelynek beköszöntésére ezt a czimet rá
lehet huzni." Az elsö téli kabát s az elsö fürdö-
statisztika, az elsö tavaszi felöltö, az elsö korcsolya-
nap s az elsö fürdö-statisztika, az elsö kortesvacsora
s az elsö kabátlopás: az mind „elsö fecske", csak
épen azt nem mondják az ujságok ilyen czim alatt
el, amikor csakugyan az elsö fecske száll vissza.
Most is messze van még a farsang, de már, bekö-
szöntött szerkesztöségünkbe az elsö báli jelentés s
mi lehetne ez a jelentés más, mint elsö fecske? A
jelentés különben tudatja, hogy a protestáns bál
január 24-én lesz a fövárosi vigadó összes termei-
ben s hogy a bál bizottsága igy alakult meg:. elnök
gróf Bethlen Balázs, alelnökök gróf Vigyázó Ferencz,
dr. Lehoczky Antal, dr. Balassa István és dr. Sze-
lényi Aladár, jegyzö dr. Pokorny Sándor, pénztáros
dr. Szedenics Zoltán, ellenör pedig Györy Lóránt. ,

— Zavargások Gráczban. Tegnap temették el
Gráczban a Griesgasseban történt zavargások áldo-
zatát Mlinarich Károlyt, a kit tudvalevöleg egy ka-
tona szuronyával leszúrt. A temetésen több inint
1500 elvtárs vett részt, de azért minden rendben
folyt le. Mint egy távirat jelenti a Puch és Francz-
féle kerékpár gyárak ma nem eresztették a munkába
azokat a munkásokat, a kik tegnap résztvettek
Mlinarich temetésén. A gyárak csupán azt engedték
meg, hogy a munkások küldöttséggel vegyenek részt
a temetésen. A nevezett kerékpár gyár 700 munkást
bocsátott el a szolgálatból. . . .

— A gondos takarékpénztár. Megnyugtató érzés
az minden olyan halandónak, akinek postatakarék-
pénztári könyve van, hbgy még akkor sem károsod-
hátik meg. ha a könyvecskéjét ellopták, vagy ha
azt elvesziti csak. Posta György kocsis elvesztette a
napokban a könyvecskéjét s egy tót napszámos meg
is találta. De nem tudta, hogy mit csináljon vele s
azért oda adta a könyvecskét Löwy Ignácz szabó-
legénynek, alti sokáig törte a fejét, hogy miképen
értékesitse azt. Nem volt bátorsága hozzá, tehát át-
adta a könyvet a vele egy mühelyben dolgozó Nagy
Elek szabólégénynek, aki meghamisitván Posta György
aláirását, fel akarta venni a pénzt. Rájöttek azonban
a csalásra s mind a két szabólegényt elfogták.

— Az utolsó cseppig, „ aki ki nem
iszsza" szokták mondani kocczintgatás közben. Ez.
a mondás lett halála Maros András margita-szigeti
iparosnak. Mint mohácsi tudósitónk táviratozza, ba-
rátai borozgatás közben össze-vissza szurkáltak, niert
a poharát sohasem itta ki fenékig s még sem akarta
elismerni, hogy ö nem karakteres ember. Maros
András állapota sulyos, ugy, hogy aligha éli tul
ezt a körömpróbát.

— A rokonok. Hext János és Jakab József
munkások a múlt hónap egyik zimankós éjszaká-
ján felcsalták egyik távoli rokonukat Potriczki "Mi-
hályt a Gellérthegyre s mivel szakadt az, esö, bevo-
nultak egy szük barlangba. Hext rövid. idö mulva,
kijött a odu elé. Alig volt kinn néhány perczig oda
bent robbanás történt s Jakab és Petriczky is meg-
sebesültek Hext pedig elmenekült'. A két sérültet
kórházba vitték, ahol Petriczky másnap meghall,
anélkül hogy kihallgathatták volna. Jakab ugy adta
elö a robbanás történetét, mintha valami balesetröl
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lett volna szó. Petriczkynél volt a robbanószer s
véletlenül elsült Kihallgatás közben azonban
elárulta, hogy nem is ketten, hanem hárman voltak,
a harmadik szereplöröl azonban mitse mondott.
Most jött nyomra a rendörség; kézre került az
ismeretlen férfiu Hext János személyében. Az elfo-
gott ember azután bevallotta, hogy Jakabot meg-
akarták ölni, hogy kifoszthassák. Ö állott ört, amig
odabent Petriczky Mihály Jakab Józseffel végez. A
veszedelmes anyag azonban rosszul sült el s mikor
látta, hogy a barlangban mind a ketten megsebesül-
tek, futásnak eredt. Petriczky azért titkolta kilétét,
mert tudta, hogy ha Hext a rendörség elé jut, ö is
börtönbe keiül. Most mind a kettöt fogva tartják.

— Adventi szentbeszédek. Az egyetemi temp-
lomban advent négy vasárnapján: november 28-án,
deczember 5-én, 12-én és 19-én délután három óra-
kor Kiss János dr. egyetemi magántanár, a Szent-
István társulat igazgatója, fogja a szent-beszédeket
tartani.

— Elgázolt vasutasok. Lippáról táviratozza
tudósitónk: Ackermann Ferencz fékezöt a mária-
radnai állomáson a 406-os számu tehervonat elgá-
zolta. A szerencsétlen ember szörnyet halt. — Kál és
Nagyút közt az örháznál pedig a vonat ketté szelte
Gál Sándor vasuti ört, aki a hajnali ködben nem
vette észre a vonat jöttét. A cserencsétlen 22 éves
fiatal ember csak nem régen nösült meg.

— 11 forint és 84 krajczár. Takács Zsig-
mond postatiszt, tegnap levelet kapott Fiuméból
Kálmán nevü fiától, aki a fövárosban kereskedö-
segéd volt, de szombat este óta nem ment haza.
A levél igy hangzott:

Kedves apám!
Én szombaton délután egy 11 forint 84 kraj-

czáros számlát behajtottam, ezen a pénzen revol-
vert vettem és elhatároztam, hogy tovább már
nem szenvedek. Még aznap elutaztam Fiumébe,
hol kedden este agyonlövöm magam. Számos
üdvözlettel

Kálmán.
Az elkeseredett fiu szavának állt. A megré-

mült aggódó atya ma a táviratilag megkeresett
fiumei rendörség értesitette, hogy fia a mult éjjel a
Corso Deákoy revolverrel halántékon lötte magát.
A korházba szállitották, ahol az orvosok a Röntgen
sugár segélyével meg fogják kisérelni, hogy a golyót
a fejböl kivegyék. A fiatal ember állapota különben
meglehetösen reménytelen.

— Tengerészkatonák harcza. Fiuméban, mint
tudósitónk táviratban jelenti, ma éjjel az Angeló
korcsmában véres verekedés volt Osztrak-magyar
és orosz tengerészkatonák között. Az orosz
tengerészkatonák már másfél hónapja, hogy Fiumé-
ban vannak, ahol torpedókat vesznek át az orosz
tengerészet számára, közben pedig hevesen udvarol-
tak az Angelo korcsma pinczórnöinek. A szerelem-
féltö osztrák-magyar tengerészkatonák emiatt egy
orosz katonát véresre vertek, akit a mentök a kór-
házba szállitottak, az osztrák-magyar tengerészkato-
nákat pedig egy erös katonai örjárat vette gond-
jai alá.

— Halottaiból feltámadt Megrenditö esetröl
értesit nagy-mihályi levelezönk: Grünwald nagy-
mihályi kereskedö felesége mult vasárnap hirtelen
meghalt. Koporsóba is telték és a temetési szer-
tartással is még csak addig akartak várni, mig a
táviratilag értesitett szülök megérkeznek., Egyszerre
tompa nyögés hallatszik a koporsóból. Oda*
rohannak, felszakitják a fedelét és örömmel látták,
hogy az asszony nem halt meg, söt rövid idö
alatt magához is tért. Ekkor érkeztek meg a szülök:
Moskovits Eliás szobránczi lakos és a felesége. A
beteg állapota láthatóan javul.

— Házasság. Ifjabb Báthory István okleveles
épitész, e hónap 27-én, szombaton délután Öt órakor

, vezeti oltárhoz a Mária-utczai római katholikus
templomban Zauner Emmike kisasszonyt, özv. Zau-
ner Alajosné leányát.

— Kasics rendöri felügyelet alatt. Egy kö-
nyomatos tudósitó jelenti, hogy Kasics miniszteri
tanácsost állandóan figyelemmel kisérik a detektivek,
mert állitólag avval fenyegetözött, hogy merényletet
készül elkövetni a honvédelmi miniszter ellen.

— A peczekl ozukorgyár égése. Prágából
táviratozzák: A Kollin melleit levö pcezeki czukor-
gyár teljesen leégett. A gyár részvénytársaságé,
melynek részvényei azonban nagyobbrészt a hitel-
bank birtokában vannak. Az. épületeken kjvül még
13 00 métermázsa finomitott czukor is elpusztult.
Ezenkivül husz épület égett le,amelyek a gyár kö-

zelében voltak. A gyár 1,250.000 forintra volt biz-
tositva, a kár azonban több két millió fo-
rintnál.

— A Vajdáné halála. A soroksári utczai czi-
gánytanya gyászba borult, Rácz Palinak az egykor
oly hires Czigány primásnak özvegye Balázs Bor-
bála 62 éves korában meghalt. A valamikor szép
Borbála leánya volt Balázsnak, József nádor hires
udvari czigányának, és a negyedik felesége Rácz
Palinak. Az öreg asszonynak nagy volt a tekintélye
a soroksári-utcza 33. sz. alatt levö Czigány tanyán
s ravatalára valamennyi budapesti zenekar tett
koszorut. A Czigány temetéseknél szokásos zene-
kiséretet mostoha fia, ifjabb Rácz Pali szolgáltatta,
kinek a halálos ágyán meghagyta, hogy ha majd
temetik, ezt a nótát húzza, hogy:

Meghalok én nem sokára,
Piros pünkösd hajnalára,
Keresztet rám ne tegyetek
Viseltem ón életemben eleget.

— Száz láda tojás. A szegedi ipar és
kereskedelmi bankot, mint onnan táviratozzák,
csunyán rászedte Rosenberg Józsiás szegedi tojás-
kereskedö egy hamisitott szállitó levéllel, amelylyel
a bank elött sikerült igazolnia, hogy egy prágai
czégnek szász láda tojást adott fel a vasuton.
Minthogy a bank a budapesti Magyar Általános
Hitelbanktól a tojás árának kifizetésére már elöbb
megbizást kapott, kifizette Rosenbergnek a száz
ládáért járó 3500 forintot s értesitette erröl a Ma-
gyar Általános hitelbankot. Ettöl azonban azt a
meglepö értesitést kapta, hogy Rosenberg hamisitott
szállitó levéllel vette föl a tojás árát. Minthogy
Rosenberg eltünt, a rendörség országszerte körözteti.

— Megszökött apácza. Minden dolognak meg-
jön a maga ideje. Bizony ideje van a cserebogarak
kikelésének s bizonyos ideje a télikabátlopásoknak.
Más idöben vannak a tüzek a vidéken s máskor
történnek a vasuti balesetek. Ezek a dolgok ren-
desen járvány-szerüen lépnek fel s azután elmúlnak
csendesén. Legujabban az apáczaszökdösésnek
jött el az ö ideje. Alig nehány napja, hogy
egy apácza Stájerországban szerencsésen megszö-
kött s ime ma Prágából érkezik a hire, hogy
Huberla irgalmas növér eltünt a nachoni kórházból
és Braunauba menekült. Ott találkozott Horyna
Wenzel porczellán festövel, a ki nehány nap mulva
elveszi feleségül. Érdekes a dologban, hogy Horynát
mindenfelöl meggratulálják ezért az istenes cseleke-
deteért. — A szökevény-leányról egyébként azt jelen-
tik ujabban, hogy nem volt apácza, hanem fogadal-
mat tett noviczia.

— A horvát nyelv jubileuma. Ötven éve, hogy
a drávamenti tartományban, a horvát lett a hivata-
los nyelv. Ebböl az alkalomból — mint nekünk ir-
ják -"- fényes ünnepség volt Varasd-on, az ottani
szinházban! s az ünnepélyen Zichy Rubido föispán
is megjelent. Elöadás után lakoma zárta be a ju-
bileumot.

r - Hajó a zátonyon. Mohácsi tudósitónk táv-
iratozza: A Tisza nevü gözös ma egy gabonával
megrakott hajó vontatása közben Duna-Szekcsönél a
vizi malmok mellett zátonyra jutott. Csak a kapi-
tány ügyességének köszönhetö, hogy a gözös neki
nem ment a vizi malmoknak, amiböl nagy szeren-
csétlenség keletkezhetett volna.

. — Szegény legények Békés-Csabán. Még máig
is maradt egy kevés a hajdani betyárvilágból. A
békés-csabai "Jelkészhez Szeberényi Lajoshoz —
Ugy telegrafálja tudósitónk — tegnap este két álorczás
szegény legény féle ember állitott be s pénzt köve-
teltek. 'Szebcrényi Lajos nem vesztette el a lélek-
jelenlétét s azt mondta a két legénynek, hogy hoz
majd nekik pénzt a másik szobából. Be is ment a
szomszédos benyilóba, de hirtelen bezárta maga
mögött az ajtót, majd az utczára nyiló ablakot fel-
rántva, harsányan segitségért kiáltott. Erre a két
legény elmenekült.

— öreg honvéd halála. Mészáros Mihály nyu-
galmazott honvédszázados, a ki a szabadságharczot
végig küzdötte, 22-én Keszthelyen elhunyt. A keszt-
helyi társasélet egy közszeretetben álló derék embert
s a keszthelyi szegények és jótékony intézetek bö-
kezü pártfogót, vesztettek el benne. Az öreg ur ab-
ban találta a legnagyobb örömét, ha meglátogathatta
az iskolákat, és megajándékozhatta a szorgalmas ta-
nulókat. Temetése 23-án volt katonai pompával és
nagy részvét mellett.

— Álorczás rabló. Sátoralja-uyhejyi tudósitónk
jelenti: 23-án reggel vakmerö rablást követett el
néhai Román János nyugalmazott királyi járásbiró

gazdag özvegyének Kossuth-utczai házában egy
hosszu köpenybe burkolt álorczás rabló. A cseléd-
szobában megfogta a szobalányt, s azzal a kérdéssel,
van-e sok pénz a háznál, revolvert szegzett a mel-
lének. A megrémült leány átadta a rablónak meg-
takaritott pénzét, mire eltávozott. Még eddig nem
fogták el.

— Halálos esés. Szontágh Miklós, 38 éves
napszámos, a Práter-utcza 68. szám alatt épülö
háznál — munka közben — lezuhant a három
emeletnyi magasságból, s a kövezeten teljesen ösz-
szezuzta magát.

— Macska, mint tolvajfogó. Párisi levelezönk
irja: A rue ge la Haciere-en lakik egy dusgazdag
öreg asszony. Valami csavargó megleste a minap,
mikor megy el hazulról, és beosonva a lakásba, s
kezdte összeszedni, amit csak talált. Egyszerre ki-
ugrott az ágy alól egy rendkivüli nagyságu angora
macska, és a tolvajra vetette magát, hatalmasan be-
bekarmolt arczába. A meglepetés és fájdalom követ-
keztében felorditott a tolvaj, mire összesereglettek a
házbeliek és rázárva az ajtót, rendörökért futottak.
Mikor a rendörök odaérkeztek, a tolvajt egy sarokba
huzódva talátták, a macska pedig fenyegetö állás-
ban, ugrásra készen leste minden mozdulatát.

— Lezuhant a magasból két fiatal ember, aki
a Bern mellett levö Monte-Salévet akarta megmászni.
Az egyik száz lábnyi magas szikláról.lezuhant a
mélységbe és szörnyet halt, a másik esésében meg
tudott kapaszkodni egy bokorban. A mentöcsapat
élve szállitotta haza.

— Megint villamos összeütközés, Még föl
sem gyógyultak azok, akik minap a soroksári uton
történt összeütközésnél megsebesültek s ma már
ismét villamos összeütközésröl kell beszámolnunk. A
külsö váczi uton a 717. sz. villamos kocsi neki szaladt
egy szenes kocsinak. A villamos eleje, teljesen ösz-
szezuzódott. A kocsivezetö mellett álló Gerelyi
György molnárt a szilánkok sulyosan, Briiehwall
Antalt pedig könnyebben megsebesitették. A vizsgá-
lat persze megindult.

— Elfogott pénzhamisitók. Csabán már régebb
idö óta nagy mennyiségü Hasnis huszfilléres és ezüst-
forintos volt forgalomban. Varga István nagy-rákai
csendörörsvezetönek végre sikerült a hamisitókat
Kurezel Boncz Károly csatái kovácsmester és Suba
János parasztgazda személyében elfogni.. A pénz-
veröket, kiknél sok hamis pénzt találtak, a lévai
királyi járásbiróságnak adták át. — A kassai
rendörség is elfogott egy pénzverö, bandát, amely
szintén huszfilléreseket hamisitott, A banda feje,
Kolozsvári czipész beismerte a rendörségnél, hogy
egy Böszörményi nevü miskolczi rendör készitette
az ö lakásán a hamis huszfilléreseket, A. vizsgálat
folyik.

— Szerencsétlenség a Vaskapuban; - Temes-
vári tudósitónk táviratozza: A kozla dojkei zaha-
tagon épült Duna csatornán ma elszakadt a Fátra
gözös horgonyláncza. A gözös kapitánya a horgony
kiemelésére négy matrózt küldött egy kis csolnakon.
A gyenge jármü azonban felborult s a négy matróz
a vizbe esett., Hármat nagy nehezen kimentettek,
de a negyedik, Stefanovics vitorla-mester nyomtala-
nul eltünt s még csak a holttestét sem tudták meg-
találni.

— Öngyilkos fiatal asszony. Debreczeni tu-
dósilónk jelenti: Szekeres Jánosné született Balázs
Etelka, gyöngyösi születésü, feltünöen szép fiatal
asszony tegnap, pisztolylyal föbe lötte- magát. Balázs
Etelka ezelött.négy évvel otthagyta az urát, Szekeres
Jánost s Debreczenbe jött, a hol egy hivatalnokkal
együtt élt. A szép asszony folyvást jó kedvü volt s
mi sem mutatott arra, hogy sötét gondolatokat for-
gat a fejében. Tegnap délután cselédje durranást
hallott úrnöje -szobájából, berohant s ott látta a
fiatal asszonyt elterülve a pamlagon. Még a kezében
tartotta a gyilkos fegyvert s fejéböl patakzott a vér.
Mire az orvost elöhivták, az asszony meghalt. Hogy
miért követte ol az öngyilkosságot, nem tudják.

— Kifosztott korcsmaros. Lörinczy Gyula,
lajosmizsei korcsmáros még szeptember hónapban
Budapesten idözvén, elhatározta, hogy görbe éjsza-
kát csinál. Beállitott tehát Csányi Sándor és Barna
Ferencz pajtásaival Deutsch Mór akáczfa-utczai pá-
linkás boltjába, ahol mindjárt hozzáláttak az ivás-
hoz. Azaz hogy csak Lörinczy ivott barátai nagy
kinálgatására és.csakhamar tökéletesen elázott. A
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korcsmáros magatehetetlen állapotát arra használták
föl a jó najtások, egyetértve Deutsch Mór pálinka-
mérövel, nogy kihuzták Lörinczy tárczáját s a benne
talált 480 forintból elloptak 230 forintot olyformán,
90 forintot Deutschnak adtak belöle, ök maguk pe-
dig a leitatásért 70—70 forintot tartottak meg. Mi-
kor másnap reggel Lörinczy felébredt, — Deutsch
jóságos arczczal átnyujtotta neki a megdézsmált
tárczát, amelyet — mint mondá — azért vett el
töle, nehogy a barátjai kilopják. Lörinczy azonban
mindjárt észrevette a bugyeláris tartalmának tetemes
megfogyatkozását és jelentést tett a rendörségnél,
amely mostanában nyomozta ki és letartóztatta a
két czimborát és a pálinkaméröt. Csányi és Barna
már beismerték a lopást.

— A merénylö katona öngyilkossága. A szö-
vetség-utczai merénylet tettese Fuchs alias Nucs
János, aki néhány nap elött szökött meg Székes-
Fehérvárról, ma öngyilkossá lett, A nyul-kaszárnyá-
ban levö börtönben nadrágszijjára felakasztotta
magát. Mire észre vették, már halott volt.

— Tüzek a vidéken. A hontmegyei Egegen
és a barsmégyei Vadkerten eddig ismeretlen ok-
ból tüz támadt. Egegen öt, Vadkerten huszonöt
héz pusztult el. — Tatrangon (Brassó vármegyé-
ben) 22-én hajnalban leégett Mikók Islvánné csüre.
A kár 400 forint. A tüzet gyujtogatás okozta.

Napirend.
Naptár: Csütörtök, november 25. — Róm. kath.

Katalin. «— Prot. Katalins — Görög-orosz (november 18.)
Ar. sz János. — Zsidó: March. 30. — Rosch. Ch. <—
Xap kel. 7 óra 5 p. — Nyugszik: 8 óra 57 p. — Hold
kel. 8 óra 40 percz reggel. — Nyugszik 4 óra 34 percz
délután.

A közoktatásügy miniszter fogad délután 4
órakor.

Az igazságügyi miniszter fogad déli 12 órakor.
A bonvédelmi miniszter fogad déli 12 órakor.
A horvát miniszter fogad reggel S órától 10

óráig.
A magyar földrajzi társaság felolvasó ülése

az akadémiában5 órakor.
A józsefvárosi függetlenségi polgárok válasz-

tói ülése 7 órakor a függetlenségi polgárok körében
Baross utcza 59.

Patay Berta, hangversenye a vigadóban esti
fél S órakor.

Nemzeti muzeum termiészetrajzitár, nyitva 9
órától l-ig. Többi tárai megtekinthetök 50 krért.

Utóellenörzö szemle a közös hadseregnél a
75—102. ezredekhez, a honvédségnél a 18—22 ik gyalog-
ezredhez tartozó legénységgel.

Iparmüvészeti múzeum az üllöi-uton, megte-
kinthetö dijtalanul 9—1 óráig. A karácsonyi kiállitás 10
órától 4-ig. Belépödij nincs.

Országos képtár az Akadémiában nyitva 9
órától l-ig.

Mezögazdasági múzeum a városligetben zárva.
Természetrajzi gyüjtemények muzeuma, (Mu-

zeum-körut 4.) nyitva 8—12 óráig.
Akadémiai könyvtár nyitva 3—8 óráig.
Muzeumi könyvtár nyitva 9—l óráig.

A budai rablógyilkosság.
Az iv-utczai szegény asszony meggyilkolása

ma egész nap foglalkoztatta a rendörséget. Reggel-
töl késö estig egymásután kikérdezték a rendör-
ségen a büntett áldozatának minden ismerösét, ruun-
kástársnöit. Valamennyit kihallgatták s egész sereg
detektiv, járta a várost: a bünösnek még sem akad-
tak a nyomára.

A vizsgálat során ujabb gyanu is keletkezett.
Tegnap még bizonyosra vették, hogy Peitl Karolinát,
a szerencsétlen öreg asszonyt a szomszédjánál lakó
Zichtl Anna katona-szeretöje ölte meg és rabolta ki.
Át is irtak már a katonai hatósághoz, hogy a pót-
tartalékos bakát fogják el és adják át a policziának.

Ma délben azonban kiderült, hogy szombaton
este, a gyilkosság elött ki járt utoljára az asszonynál
s erre nyomban ebben az uj irányban is megin-
ditották a nyomozást. Egy fahordó munkásról van
szó, aki a közellevö szénkereskedésböl tüzre valót
hozott. Késöre járt már az idö, mikor a szenet és
fát bevitte az öreg asszonyhoz. Látta, hogy pénze
van s ekkor valószinüleg megérlelödött benne a gyil-
kosság szándéka és kirabolta. Hogy azután mi uton-
módon kerülhetett ki ez az ember a házból, senki
sem tudja.

Három titkos rendör kereste ma délután és
leste a gyanuba vett szenes embert, de eddigelé nem
jutottak a nyomára, Az iv-utczában és a környéken
állandóan czirkáltak, meglesendö, vajjon nem vetö-
dik-e arra, de hasztalan volt minden. Hogy csak-
ugyan a szenes leijetett a rablógyilkos, abból is
következtetik, hogy a halott nyafkán talált zsineg
szenes zsákról való.

A meggyilkolt öreg asszonyt ma délelött bon-

tották föl a törvényszék és a fökapitányság képvise-
löinek jelenlétében.

Hogy valóban gyilkosság történt-e, vagy pedig
csak öngyilkosság, nem állapithatták meg egészen
biztosan. A halottnak a vállán találtak nehány sebet
s ezenfelül két foga is ki volt ütve, de az orvosok
azt tartják, hogy maga is kiüthette esés közben.

Nagy baj, hogy a hurkot a halottszállitók, a
kocsira tevéskor elmozditották az eredeti helyéröl.
Egyik sem emlékszik már a zsineg állására, pedig
ebböl tudhatnák meg legbiztosabban öngyilkosság
történt-e vagy büntett.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* A mama szeme. A német Rosen Gyulának

egy ilyen czimü egyfelvonásos vigjátékát mutatták
be ma este a Magyar Szinházban. A kis bluettenek
az a thémája, hogy nézd meg a lányát, vedd el az
anyját. Egy öregedö tanár megkéri egy fiatal leány kezét,
aki kezdetben nem is utasitja el, mert „a mama szemé-
ben" igen jó parthie, de utóbb arra a meggyözödésre
jut, hogy soha sem lehetne boldog olyan férfiuval,
aki se nem tánezol, se nem korcsolyázik. Ha a
professzor ur annyira tetszik a mamának, hát
menjen hozzá a mama, — aki véletlenül fiatal
és özvegy! A lánykának annyira megtetszik
ez az ötlete, hogy nyomban a tanár ur kezébe
teszi a mamának még mindig puha kacsóját.
Ez az apróság abból az irodahni világból s
abból az idöböl való, a. mikor az unalom
még nem volt a tehelségtelenség jele, hanem
bizonyos irodalmi jogosultsággal birt. A kislány.sze-
repébeu Arauyossy Janka elég temperamentumosan
játszott.

* A csehek. A cseh vonósnégyes-társulat,
amelyet, ahol megfordulnak, minden zenész és zene-
barát lelkesültséggel fogad, ma ujra ellátogatott
Budapestre. Sajnos, a Royal-diszterme nem telt meg
egészen, ami a hangverseny-szezonra nézve elég ba-
rátságtalan perszpektivát nyujt. A csehek ma is
csupa fénynyel, lendülettel és inspiráczióval játszot-
tak. Schumann és Haydn remekei mellett bemutat-
lak Dvorzak uj vonós-négyesét. Hangulatos és el
més részletek vannak e kvartettben is, de egészben
véve nem járja át az a meleg páthosz és az a köz-
vetlenség, mely a, zenekköltö többi müveit jellemzi.
A közönség az elöadókat elhalmozta öszinte bá-
mulatának minden jelével.

Salvini Pécsett. Az olasz müvész most Pé-
csett arat zajos sikerekét. A „Bánk bán”-ban zsú-
folt ház tapsolt neki, ma Hamletet játszotta, holnap
pedig a „Romeo és .Juliánban bucsuzik a közön-
ségtöl. Ez egyuttal bucsuja lesz Magyarországtól is,
mert szombaton már Velenczében játszik.

Humperdinck „Királygyermekei". Humperdinck
a „Királygyennekek” czimü operája elé, amelynek
idáig' csak"rövid elöjátéka volt, most nagy stilü
nyitányt irt. Ezt a londoni filharmonikusok, hangver-
senyén mutatja be elöször. . . .

* Elhalasztott premiere. A Magyar Szinházban
pénteken kellett volna megtartani Zachariásné Kallós
Ilona „Titok" czimü népszinmüvének elsö elöadá-
sát. A bemutatót most elhalasztották a jövö hét
péntekjére.

Az iparmüvészeti muzeum kiállitása. Az
Országos Iparmüvészeti Muzeum szombaton meg-
nyilt kiállitását eddig 10.000 embernél több ember
nézte, meg, Megjelent már a katalogus is, mely
nagyon megkönnyiti a tárlat gazdag anyagának meg-
tekintését. A karácsonyi kiállitáson, ahol a legtöbb
tárgy eladó, már igen sok darab kelt cl.

Réjane a „Ma cousine"-ban!
A Ma, cousine Meilhacnak egy vigjátéka, ame-

lyet mi budapestiek idáig nem ismertünk. Réjane
asszony ma este a Vigszinházban eljátszotta. Egé-
szen bátran mondhatjuk, hogy eljátszotta nekünk
nemcsak a saját szerepét, hanem az egész darabot.

Riquette, a Folies Amoureuses ünnepolt szi-
nésznöje, áll a darab középpontjában. Egy napon
megjelenik nála D'Arnay la Hutte bárónö és bemu-
tatja magát Rjquettenok, mint törvénytelen ágon
való unokatestvérének, A cousinenak nagy bánata
van. Férje, Raoul báró megcsalja öt egy bankár
feleségével. Ez a bankár, akit Champcourtlernak hiv-
nak, némajátékot szerzett és épen Riquette-et kérte
meg, hogy játszók a darabjában. A szinésznö, aki

segiteni akar cousinejának a báján, azt tanácsolja,
néki, hogy rendezzen a lakásán szinielöadást,
és adassa elö Champcourtier darabját. A próbákon
természetesen ott lesz mint házigazda a báró és ott
a szerzö felesége, a csapodár Victorine is. Riquette,
hogy nemes tervét megvalósitsa, arra is elhatározza
magát, hogy levelet ir Raoul bárónak, amelyben
gyöngéd érzelmeiröl biztositja. Sikerül is a rossz
férjet Victorine asszonytól elhóditani, de nem a
maga, hanem a báróné számára. Victorine is, aki
csak Riquettenek köszönheti, hogy férje ott nem érte
egy találkozón, megfogadj a örangyalának, hogy többé
nem lesz hütelen Champcourtier urhoz.

Feltünö, hogy ezzel a szellemes és kedves
darabbal csak Réjane asszony közvetitésével ismer-
kedhettünk meg. Mennyire elvesznek sikamlósságai
a sok finom részlet és az egész mü frissesége mel-
lett ! Ha nem húzódoztak a Vigszinházban annak
idején a Helyettes-töl, amelynek brutalitását aligha
lehet többé fokozni, nyugodtan szinre hozhatják az
Institut tagjának vigjátékát is. A könnyüvérü
Riquette, aki visszaadja két családnak a nyugalmát,
egyik legelökelöbb kompozicziója egy elökelö szel-
lemnek.

Réjane a legnagyobb virtuósággal elevenitette
meg ezt az — ismételjük — finoman konczipiált
alakot. Ötletességébe belevonja orgánumának min-
den természetadta árnyalatát, ruhájának minden
ránczát, selyem topánjának egész csábját. Egy mü-
vésznö, aki nem teremt, de mindent megragad és
semmit el nem ejt. Ez Réjane.

A második fölvonásban, midön Raoul bárót
csábitja, humora és mozgékonysága eléri tetöpont-
ját. A próba-jelenetben vakmerö tánczot lejt, amely-
lyel annak idején, midön a „Ma cousinea-nak a
bemutatója volt, furorét csinált, mert egy párisi
hires tánczosnöt utánzott benne. A Vigszinház telis-
tele nézötéren is lelkesültek ma este a tánczért,
jóllehet azt a ballerinát sohasem láttuk. Réjane tehát
nagyon kitünöen tánczol is.

Réjane a franczia nemzet ama képviselöi közül
való, akik, mint Judic a dalaival és Forain a rajzai-
val, hálából, hogy ez a nagy nemzet beléjük lehelte
szellemét, megédesitik a franczia polgártárs napjait.
És a szinésznöhöz, aki annyi sok szépen, nagyon
szépen elszavalt pikantériával mulattatta a polgár-
társat és gyönyörködtette öt ruhatárának minden
darabjával, a legintimebbjeivel is, valamelyik napon
beállit egy fekete frakkos ur és ezt mondja:

— Asszonyom, a franczia köztársaság elnöke
nevében van szerencsém önnek átnyujtani a becsület-
rend keresztjét.

m. g.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
** Adomány az akadémiának. A tavasszal az

akadémia Mechwart Andrásnak, a Ganz-gyár igaz-
gatójának, a magyar ipar elömozditásáért odaitélte
a Wahrmann-dijat. Mechwart most 3000 forintot
ajándékozott az akadémiának.

** A Kisfaludy-társaság ülése. A Kisfaludy-
társaság a magyar tudós akadémia épületének elsö
emeleti termében ma délután felolvasó ülést tartott,
melyen nagyszámu hallgatóság jelent meg. Különö-
sen sokan érdeklödtek Rákosi Viktor székfoglalója
iránt; ki Szoborügy Felsö-Árpáson czimmel si-
került felolvasást tartott. A közönséget folytonos de-
rültségben tartotta a népszerü felolvasó és végül
zajosan megéljenezte, Rákosi Viktornak ezután
Gyulai Pál a következö szavak kiséretében nyujtotta
út a tagsági oklevelet.

Alapszabályaink huszadik szakasza értelmében
van szerencsém önnek átnyujtani tagsági oklevelet,
Társaságunk önt a vig elbeszélések terén kifejtett
élénk munkásságáért választottá tagjának. A jókedv,
humor, komikum drága kincs az életben s müvészet-
ben egyaránt. Azonban a müvészet lényegében min-
dig komoly, s minél komolyabban fogja föl ez iró
hivatását, annál több és nemesebb derültséget áraszt,
olvasóira. Bizonyára ön is erre törekszik s adja Isten,
hogy a siker minél magasabb fokára emelkedjek.
Még egyszer üdvözlöm önt társaságunk nevében s
kérem munkás részvétét ügyeinkben."

Rákosi Viktor igy felelt:
„Midön köszönetet mondók a társaságnak,

hogy engem tagjai sorába választolt, igérem, hogy
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irodalmi munkásságommal a jövöben arra fogok rö-
iekedni, hogy a társasághoz méltóvá tegyem magam.*

Ezután Kozma Andor olvasta fel Zichy
Géza grófnak három hangulatos költeményét, me-
lyek szintén tetszést arattak. Radó Antal rendes
tag pedig Budai János „mester" czimü elbeszélö
költeményét olvasta fel. Höse egy Ammanati nevü
flórenczi famüves, ki honfitársai gunyolódása elöl
Ozorai Pippónak, a hires temesi bánnak meghivá-
sára Magyarországba vándorolt s élete fogytáig itt
maradt és a „Budai János mester" nevet vette fel.
A költemény nagy tetszést aratott és szerzöjét meg-
tapsolták. Utolsónak Baksay Sándor mutatta be
„Mosé katonái” czimü hosszabb történeti beszé-
lyét, mely komoly tárgya mellett is olykor jóizü hu-
morral van füszerezve. A felolvasó ülés után a ta-
gok zárt ülést tartottak.

FÖVÁROS.
(A községi választások.) A biráló választmány

tegnap délután Márkus József föpolgármester elnök-
lete alatt ülést tartott, a bizottsági tagok közül jelen
voltak : Kléh István, Szászy László, dr. Nyiry Lajos,
Steiger Gyula, Országh Sándor. Elöadó : Rényi Dezsö
tanácsjegyzö volt.

Az elnök tudatta, hogy Mérö János különvé-
leményt jelentett be az ellen a határozat ellen, amely-
nélfogva a választmány nem járult hozzá az elnök
inditványához, hogy a IV., VI. cs VIL kerületekben
kétszeres számu szavazatszedö küldöttségi tagok le-
gyenek s ezek két szakaszra oszolva szedjék be a sza-
vazatokat, Jelentette az elnök, hogy ezenkivül még
fölebbezések is érkeztek be ; igy az egyikben azt
kérik, hogy a belvárosban a választás ne a régi
Tárosháza tanácstermében, hanem az uj városháza
sokkal tágasabb valamely helyiségében legyen. Az
elöadó bemutatta Schlesinger Pál és társainak fe-
lebbezését az ellen, hogy az igazoló választmány az
V-ik kerületben Hüttl Tivadart tette meg a szavazat-
szedö küldöttség elnökévé. Ezeken kivül Nagy Sán-
dor, Alpár Ignácz és társai hasonló tárgyu felebbe-
zését vették tárgyalás alá. A biráló választmány
.Szászy László és Steiger Gyula felszólalása, után a
felebezéséket egyhangu határozattal elutasitotta.

(Nemzetközi gyermekvédö kongresszus.) A
Flórenczben tartott elsö nemzetközi gyermekvédö
kongresszus abban állapodott meg, hogy legköze-
lebbi második gyülését Budapestre hivja össze. A
konferenczia még jó messze van, de a készülödés
már megkezdödött. A bizottság ehez mindenekelött
ezer korona költséget kér, ezenfölül egy köztörvény-
hatósági vagy tanácsi tagot, aki a gyüléseken a fö-
várost képviselje. A tanács nagyon örül annak, hogy
a nemzetközi gyülés Budapesten lesz, hanem
pénzt egyelöre nem ad. Bizottsági tagot azonban
készséggel.

(A föváros vevöi.) Budán, egy szerzetház alap-
jára hagyott föuri házat, a napokban elárverezték,
A föváros ugyanis nem használhatja sem a telket,
sem az épületet, mert kicsiny, s a tanács ugy ter-
vezte, hogy értéköket készpénzben gyümölcsözteti.
30,160 forint volt a kikiáltási ár. Három vevö jelent-
kezett. A föváros rendes árverezöi ezek, akik min-
denütt ott vannak. Az egyik 25, a másik 28 ezer,
a harmadik 28 ezer 5 frtot ajánlott. A tanács keve-
selte az összeget, s azt mondotta, hogy majd eladja
az.összeget késöbb, amikor a bombatéri vásárcsar-
nok s a budai vigadó felszökteti a telek árát. Más-
nap ott járt mind a három vásárló az illetékes tana-
esi ügyosztályban, Az elsö 31,6 00, a második 35,000,
a harmadik 35,600 forintot igért a telekért. Két nap
alatt elégséges változás!

(A belváros jelöltjel. A belvárosi szabadelvüek
már megállapodtak a városi képviselöjelöltek listájára
nézve. A névsor a következö:

Ágoston József, Jurgi István, Plosz Sándor,
Bánhegyi József, Zitterbarth Károly, Sztojanovits
István, Krajcsich Ferencz, Fodor József, Bunczel
Alfréd, Rakovszky Géza, Grünbaum Miksa, Szkupit
József, Kuncz Jenö, Sacellary Mihály, Kollárits Jenö,
Hubenay József, Böke Gyula, Mandl János, Bossányi
Iván, Papp József, Horváth János, Steindl Imre.
Gerö Izor, Székely Ferencz, Strauss Lajos, Herzfeld
Zsigmond, Ernyei Gyula, Pelláty Béla, Püspöky
Emil, Néger Antal.

(Fáy Andras-utcza.) Steiger Gyula irásos in-
ditványt adott ma be a végett, hogy a Zöldfa-utczát
Fáy Andrásról nevezzék el. Az inditványt a jövö
közgyülés tárgyalja.

VIDÉK.
* (Lelkész választás.) A kovásznai refor-

mátus hitközség egyházi gyülése Ignácz László,
péterfalvi lelkészt választotta meg a hitközség
papjának.

* (Pénzügyigazgatóság Ipolyságon. Immár be-
fejezett tény •— irja levelezönk —• hogy Ipolyság
visszakapja évek elött Lévára vitt pénzügyigazgató-
ságát. A miniszter már leirt e tárgyban a lévai
pénzügyigazgatósághoz, hogy 1898. évi augusztus
l-ig — a mikor a pénzügyigazgatóság müködését
Ipolyságon megkezdi — 00 magánlakás és megfelelö
hivatali helyiség rendelkezésre álljon.

* (Uj városháza Egerben.) Régen, már négy
vagy öt. éve, hogy elhatározták az egeri uj város-
háza felépitését;. meg is kezdték az épitést fel is
épitették a nyugati oldalt, de kiadták bérbe és ma-
radtak a hivatalok a régi rossz, szük, kis lyukak-
ban. Végre a közgyülés elhatározta, hogy a nyugati
oldalt is kiépitteti egész modern stilusban, nagy
diszteremmel, karzattal és erkélylyel.

* (Szeged a pénzügyminiszternél.) Most vasár-
napra — sürgönyzi tudósitónk — nagy deputáczió
érkezik Szegedröl Budapestre és ott megjelenik a
pénzügyminiszternél az állami fogyasztási és ital-
mérési adók bérlete ügyében panaszszal és kéréssel.
A panasza, hogy eddig is erösen ráfizetett a bérletre,
melyhez csupán azért köti magát, hogy idegen vál-
lalkozók által zaklatásának a város közönsége kitéve
ne legyen — és most a kincstár az eddigi bér-
összegnél is többet kér, évi 330.000 forint helyett
— 365,000 forintot. Szeged már az utóbbi három
év alatt fizetett 330,000 forintot és tetemes ráfize-
téssel gyözte és már a harmadik év közepén föl-
mondta a bérletet. Most pedig elhatározta, hogy
semmi körülmények közölt nem ad többet a bér-
letért 300,000 forintnál és ha a kincstár ennyiért
nem adja: menjen idegen vállalkozó kezébe. Ma
volt a kitüzött árverés harmadik napja és csak
Szeged város jelent meg a 300,000 forintos aján-
latával. Erröl jelentést tesz a pénzügyigazgatóság a
miniszternek, mire a szegedi deputáczió odaér.

* (Milleniumi iskola-avatás). Nyitráról táviratoz-
zák nekünk: Alsó-Köröskényben ma nyitották meg
a millennium emlékére állitott népiskolát nagy kö-
zönség jelenlétében. Ott volt Thuróczy Vilmos föis-
pán és Thuróczy Károly megyei föorvos is, kiket az
uj iskola létesitésével érdekében kifejtett buzgalmu-
kért Libertiny Gusztáv tanfelügyelö lelkes beszéd-
ben üdvözölt. Miután Selley János jegyzö fejtegette
az iskola jelentöségét, Libertiny tanfelügyelö átadta
az iskolát rendeltetésének, Thuróczy föorvos pedig
az ünnepély emlékére millenniiuni ezüstkoronákat
osztott szét a tanulók között.

TÖRVÉNYKEZÉS. -
= Megrágalmazott miniszterek. Izenberg

Lipót hessen-nassaui herczeg „pillanatnyi" pénz.
zavarában fühöz-fához és azonkivül még egy
Mantnek nevü budapesti ügynökhöz is fordult,
hogy szerezzen neki hitvány százezer forintot. Az
ügynök megszerezte a pénzt két hónap alatt, a
herczeg elverte azt egy hónap alatt, aztán sietett
följelenteni az ügynököt uzsora vétsége miatt. Ne-
szét vette e bünpörnek Ammer István nyugalma-
zott jószágigazgató s levélben azt az ajánlatot tette
a herczeg gondnokának, hogy szerez neki olyan
három tanut, akik a herczeg javára fognak val-
lani. Meg is nevezte levelében a három tanut,
s mindegyiknek kétezer forint jutalmat kért. Meg-
jegyezte a levélben azt is, hogy ne csodálkozzék
azon, ha a tanuk pénzt követelnek a vallomásukért,
mert Magyarországon még a miniszterek is fo-
gadnak el per nefas jutalmat.

Spindler dr. a herczeg gondnoka a levelet
elküldte a budapesti büntetötörvényszékhez, 'amely
becsületsértésért 400 forint pénzbüntetésre itélte
Ammert. A kir. itélötábla ma Szabó János dr. táblai
biró elöadása alapján helybenhagyta az elsöbiróság
itéletét.

— A Dunagözhajózási társaság czimü tegnapi
közleményünkre vonatkozólag fölkértek bennünket
annak kijelentésére, hogy a „Hableány" nevü csa-
vargözös, amelyröl Agorasztó ügyvéd a Dunába
esett, nem a Duna-gözhajózási társaságé., hanem a
„Csavargözös-vállalat" tulajdona.

— Letartóztatott gyáros. Az okirathamisitásra
való felbujtás és csalás miatt letartóztatott Marion
József védöje a vizsgálati fogságot elrendelö végzés
ellen fölebbezést adott be, a törvényszék vádtanácsa
azonban a vizsgálóbiró intézkedését helyhenhagyta,
s igy Marton továbbra is fogságban marad.

= A gellérthegyi rablógyilkossági bünpert de-
czember 2-án tárgyalja a budapesti törvényszék. A
végtárgyalás iránt mindenfelöl nagy az érdeklödés,
ugy hogy csak belépö-jegyekkel lehet majd a te-
renibe jutni. A kis számban kiadott jegyeket e hó
28-tól deczember l-ig adja ki Czárán István kir.
táblai biró, aki a végtárgyaláson elnökölni fog.

= Salamoni itélet. Sághy József szénkereske-
döt egy házmester beperelte Budapest egyik elöljá-
róságánál 11 forintos követelése erejéig. A keres-
kedö azzal védekezett, hogy nem tartozik, mire az
elöljáróság marasztaló itéletet hozott és itéletét kö-
vetkezöleg okolta meg: „Ha alperes nem tartoz-
nék a felperesnek, a felperes bizonyára nem
perelte volna be." Ez aztán niegokolás!

— Párviadal vétsége miatt vonta felelösségre
az ipolysághi törvényszék e hó 19-án Ivánka Osz-
kár országgyülési képviselöt és Schiller Antal
ipolysághi közjegyzöt. A párbajra Schiller Antalnak,
mint a szabadelvü párt elnökének egy kortes be-
széde adott okot. A törvényszék Ivánka Oszkárt
hat napi, Schiller Antalt három napi államfog-
házra itélte. •'

— Odescalchi herczeg válópöre. Odescslachi
Arthur herczeg két évvel ezelött hosszabb külföldi
utjáról hazatérve, a szkiczói kastélyban ott találta a
feleségét legjobb barátjával, Bethlen Gergely gróffal.
A nejére féltékeny herczeg erre olyan indulatba
jött, hogy a grófot kiutasitotta házából, a feleségét
pedig egy szobába zárta, amelynek ajtaja elé fegy-
veres öröket állitott. A járás szolgabirájának kellett
közbelépnie, hogy a herczegnö fogságából kiszaba-
duljon. A herczeg és a gróf párbajt vivtak, de
egyikük sem sérült meg. Az akkoriban nagy szen-
zácziót keltett eset folytatása most az a válópör, a
melyet Odescalchi herczegnö inditott a férje ellen,
követelve egyuttal, Hogy a herczeg tartásdijat fizes-
sen neki, amig a válópör el nem döl. A kir. kuria
annak idején meg is állapitott havi 200 forint tartás-
dijat. A herczeg azóta ujabb érvekkel igazolta e
tartásdij fizetésének jogosulatlanságát, s a kir. kuria
ma Ádám András biró elöadása alapján ki is
mondotta, hogy a nötartás kötelezettségét a mai
naptól fogva megszünteti; a gyermekek tartása és
nevelése dolgában pedig az alsóbb biróságok intéz-
kedésének mellözésével megállapitotta a kuria, hogy
a gyermekekröl a gyámhatóság van hivatva gondos-
kodni, s ezért az iratokat átteszi az árvaszékhez,

— A szjenicsáki vérengzés tárgyában., tegnap
folytatták a végtárgyalást. Több tanut hallgattak ki.
Vuicsics-Relya Markó tanu vallja, hogy a vádlot-
tak rokonai öt azzal fenyegették, hogy felgyujtják a
házát, ha ellenük vall. De ö megmondja az igazat.
Mrkály Pál és Manojlovics Száva voltak azok,
akik felszólitották a falubelieket, hogy örizzék a
templomot, nehogy kitüzzék rá a magyar zászlót.
Spanovics György tanu szerint maga a lelkész
izgatta az embereket; söt a községi tanitó az
iskolában is felszólitotta a gyermekeket, hogy.men-
jenek a templom elé. Sztipics Pál tanu látta, amint
Loncsár Márta vádlott kapával ütötte Brozovics
szolgabirót. Nikolics Katalin pedig arról tanusko-
dik, hogy a .haldokló Djakovics mérnök vizet
kért Loncsár Mártától, mire ez egy kapával addig
ütötte a szerencsétlent, amig az meghalt. Azt is
hallotta kiáltozni, hogy minden magyar embert
agyon kell ütni. A végtárgyalást holnap folytatják.

— Az elsö nöügyvéd. Párisból jelentik, hogy
az elsö nöügyvéd madmoiselle Chauvin ma jelent
elöször meg a törvényszék elött, még pedig a
saját ügyében igazságot keresni. A nöfiskálist ugyan-
is nem aharták az ügyvédek jegyzékébe bevenni és
neki az ügyvéddé való felavatását megengedni.

— Szerencsétlenség a gözsiklón. Mult év
nyarán történt, hogy báró Bánffy Dezsö miniszter-
elnök fényes estélyt adott az ezredéves kiállitás
alkalmából fövárosunkban idözött külföldi hirlapirók
tiszteletére: Az estély 11 óra .után véget ért, s akkor
a vendégek egy része a gözsiklóra ült, noha az csak
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fehér-barna foltos, liosszuszörüek, fülök különösen
szép, göndör szörezetü. A Cocker spaniel fekete
szöre hosszas, állitólag a legjobb hajtókutyák. Mind
a két fajt angolok tenyésztik.

IV: csoport: Vizslák.
Német és angol vizslák itt igen szép számban

voltak kiállitva, melyek között két csoportban Fónagy
József öt darab remek pointerje és öt setterje. is
ott volt.

Magyarországról több kutyát nem is jelentet-
tek be.

A Fónagy-féle kutyák összesen 18 elsö, 3 má-
sodik és 3 tiszteletdijat hoztak haza.

V-ik csoportban voltak a borzebek és fox-
terierek minden fajai kiállitva.

A kiállitás mindkét napján nagyszabásu borzeb
és foxterier verseny volt. Nálunk ha nem is ösme-
retlen, de még ilyenféle verseny nem volt.

A jövö év tavaszára borzeb és foxterier ver-
seny rendezésével nagy kiállitást terveznek Buda-
pestre. Ugy az osztrák, mint a német vadászok
nagy örömüket fejezték ki e terv hallatára.

Ugy a kiállitást, mint a versenyeket nagy
érdeklödéssel nézték Péter és József Salvator fö-
herczegek, söt Péter föherczeg „Hexi” nevü borz-
ebe versenyezett is; látható nagy örömöt szerezve
fenséges gazdájának a megnyert elsö dijjal.

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. A király Seemayer Béla verseczi

járásbirói albirót a magyar-cséki járásbirósághoz járás-
biróvá, Bajor Antal nagyváradi itélötáblához berendelt
birósági aljegyzöt a szerhalmi járásbirósághoz albiróvá,
a miniszter Zombor sz. kir. város, mint anyakönyvi
kerületbe 2-ik anyakönywezetö-helyettessé Láng Gyulát,
Kolozs-vármegyében az apahidai anyakönyvi kerületbe
anyakönywezetö-helyettessé Dlabik Istvánt nevezte ki.

Áthelyezések. A király megengedte Dósa Kál-
mán csik-szentmártoni királyi járásbirónak a csiksze-
redai királyi törvényszékhez birói minöségben való át-
helyezését ; a vallás- és közoktatásügyi miniszter Jakab
József rettegi állami elemi iskolai rendes tanitót a felsö-
sófalvi állami elemi iskolához"; Szedlárik László gat-
tájai és Gyenis Antal móriczföldi állami elemi iskolai
rendes tanitókat kölcsönösen} Nagy József medvééi
állami elemi iskolai rendes tanitót a magyar-sülyei
állami elemi iskolához; Greguss Ilona tur-terebesi
állami elemi iskolai rendes tanitónöt az igazfalvi állami
iskolához; Özv. Nagyné-Szilágyi Róza kalota-szent
királyi állami elemi iskolai rendes tanitónöt a, zárni
állami elemi iskolához; Medveczky Aranka gyalul
állam elemi iskolai tanitónöt a királyházi állami eleini
iskolához,helyezte át.

Névváltoztatások, Ungvár: kiskoru Rosenberg
Sámuel), Sándor vezetéknevének Rónára; Kolozsvár:
Grósz Ádám vezetéknevének Nagyra,; Budapest: Hol-
länder Mór, valamint Holländer Manó és Vilmos veze-
téknevének Hollóra; Bécs: kiskoru Karpeles Béla, Jenö
és Gusztáv vezetéknevének Józsefire; Budapest: Klein
Bernát, valamint kiskoru gyermekei Jolán, Eugénia,
Kornélia és Jakab János vezetéknevének Keményre
kért átváltoztatását belügyminiszteri rendelettel meg-
engedték. .

Áthelyezések. Az igazságügyminiszter dr. Sirchich
György szegzárdi alügyészt a trencseni kir. ügyészség-
hez, Baló Ödön hátszegi kir. járasbirósági aljegyzöt a
kézdivásárhelyi kir. törvényszékhez és Biró Lajos zala-
egerszegi kir. töryényszéki aljegyzöt a veszprémi kir.
járásbirósághoz; a vallás és közoktatásügyi m. kir.
miniszter Urhegyi János alsó-lendvai állami polgári is-
kolai rendes tanitót és Szenes Adolf resicza-bányai ál-
lami polgári iskolai rendes tanitót a nagybecskereki ál-
lami polgári és felsö kereskedelmi iskolához helyezte át.

Pályázatok. A csaczai törvényhatóságnál ut-
mesteri, a csepregi és felsö-pulyai magyar királyi adó-
hivatalpknál 400 forint segélydijjal javadalmazott gya-
kornoki, az ö-radnai járásbiróságnál irnoki, a szegzárdi
királyi törvényszéknél birói, az Ó-becsei járásbiróságnál
aljegyzöi, a lugosi pénzügyigazgatóság területén adó-
tárnoki, a fiumei kir. törvényszéknél 111. osztályu hivatal-
szolgai, a temesvári posta- és távirda igazgatóság terü-
letén postamesteri, a pécsi kir. itélö tábla területében
több joggyakornoki, az aradi állami postaigazgatóságnál
számtiszt, a szolnoki pénzügyigazgatóságnál szám-
vizsgálói, a szeredi járásbiróságnál aljegyzöi, az egri
járásbiróságnál végrehajtói, a mármaros-szigeti pénz-
ügyigazgatóságnál végrehajtó, a györi pénzügyigazgató--
ságnál fogalmazó gyakornoki, a pécsi kir. adóhivatalnál
gyakornoki, a segesvári pénzügyigazgatóságnál fogal-
mazó gyakornoki, a nagybecskereki pónzügyigazgatóság-
nál pénzügy szemlészi, a nagyenyedi kir. adóhivatalnál
adótiszti, a temesvári törvényszéknél III. oszt. hivatal-
szolgái állás van üresedésben.

11 óráig közlekedik, s Nagy Mihály gépész már
oda is hagyta, a mühelyt. Az utasok kivánságára
Tápai György fütö inditotta meg a kocsit, amely-
ben ott volt többek között Prilészky Károly ud-
vari titkár is. Egynéhány pillanattal az indulás után

felsö kocsi iszonyu robajjal lezuhant a vizivárosi
állomásba, az alsó kocsi pedig széditö gyorsasággal
föbröpült a várba. Az utasok közül heten sebesültek
meg, a legsúlyosabban Prilészky Károly, aki
összetört lábszárcsontokkal, eszméletleül feküdt a
kocsiban, A katasztrófát nagyban elösegitette az a
körülmény, hogy a fölülröl induló kocsiban körül-
belül tizennégyen voltak, mig az alsó kocsiban csak
egy utas ült. Meginditották a vtzsgálatot, s annak
befejeztével ma terjesztette be inditványát a vád-
hatóság a törvényszék elé. Vádat emel Tápai
György: fütö, Frisch Ignácz. Szétoszt Ferencz,
Huszár Károly és Oroszlán Gyula kalauzok ellen a
438. szakaszában körülvet közveszélyü cselelk-
mény vétsége miatt, mig Nagy Mihály gépész
irányában a további eljárás megszüntetését inditvá-
nyozza, minthogy nem volt jelen a szerencsétlenség
szinhelyén. A vádinditvány fölött a jövö hét folya-
mán határoz a törvényszék.

Czigányfurfang.

— Ejha! Be magasan hordja :az orrát, Péntek
uram, Pedig hát én is vevö volnék ám, vagy mi a
fránya!

— Van is kendnek pize!
Erre kinyitottam a bugyellárisomat. Bele pis-

lantott az öreg és mikor meglátta a ropogós tizese-
ket, megszelidült az orczája.

— Aztán hogy vesztegeti a szegény párákat?
— Ha komoly a szándéka, potom áron jut-

hat hozzájuk. A kövéret száz forintért, a soványat
ötvenért adom.

Sokáig alkudoztam, de a jó ember egy ga-
rast sem akart engedni a lovak árából. .Mit tehet-
tem egyebet? Megvettem a soványat ötven fo-
rintokért. Ki is fizettem tüstént és elvezettem a
Sebét.

Amint ballagunk egymás mellett — én, meg
az a sovány jószág, egyszerre nagyot gondoltam.
Visszakerültem Péntek Matyóhoz.

— Gazduram, mondok, nagyon bus képe van
ennek az állatnak. Szeretném kicserélni.

— Jussa vagyon hozzá,

— Adtam kigyelmednek ötven forintot, ugy-e ?
— Beste volnék, ha letagadnám.
— Ehun ez a sovány pára. Ez is megér öt-

ven forintot, ugy-e ?
— De megér ám!
— No látja! Ötven forintot már adtam, ötven

forintot ér ez a ló, amit most visszaadok. Ötven
meg ötven : az száz, ugy-e?

— Annyi biz' az Isten és ember elött.
— Már pedig ha kigyelmednél hagyom a so-

vány lovat is, meg az ötven forintot iá, kérek száz
forintot adtam.

— Hiszen igaza van. Ötven meg ötven: az
száz. Vigye ol hát a kövéret.

A szolgabiró : És elvitted ?
A czigány : Már hogyne vittem volna el,

mikor Péntek Matyó uram megengedte. Azóta már
tul is adtam rajta husz forint nyereséggel.

A szolgabiró : Hát Péntek uram, van-e va-
lami megjegyzése ?

Péntek Matyó : Amondó volnék, hogy hazu-
dik a czigány. Mikor elvezette a lovat, utána kiál-
tottam, hogy

— Hozza csak vissza azt a lovat! Tévedés
van a dologban.

De biz ö rám se hederitett. Tessék csak le-
csukatni.

A szolgabiró: Majd átteszem az ügyet a
pestvidéki törvényszékhez. Elmehetnek. Gutlus.

SPORT.
+ A „Kincsem'- lovasa meghalt. Madden

jockey halálát jelentik Bécsböl. Az. elhunyt már az
elsö osztrák Derbyben lovagolt, akkor „Vieux Garcon:'
(a harmadik) nyergében ült, utoljára meg 1881-ben
szerepelt. Ismert lovak közül Altonát, Adonist. La
Gondolat, Viennát, Cnmbusiert, Econyt és Hirnököt
vitte gyözelemre. De mondhatni világhirüvé lett azzal,
hogy „Kincsem" nyergében ült, amelylyel két-
szer megnyerte a baden-badeni nagydijat 1879-ben
közvetlenül a verseey elött az hirlett, hogy megvesz-
tegették s ennélfogva Busby lovagolt. Ez az affaire
annak idején nagy feltünést keltett. A baden-badeni
nagydijat ezenfelül még elvitte „Höchstappler"-rel, a
Derbyt háromszor Adamssszal, Bauernfaugerrel és
Künstlerinnel Az Union-dijat hatszor szerezte meg
gazddájának.

+ A Budapesti Torna-Egylet disztornája. A
Budapesti (budai) Torna-Egylet deczember 7-én
disztornázást rendez, a melynek sorrendje a követ-
kezö : Bevonulás után közös gyakorlatok vasbottal.
Erre csapattornázás öt csoportban és pedig: bakon,
rohanódeszkán, ugró zsámolyon, magas korláton cs
magas ugrás. Azután iskolatornázás lesz lovon és
rnintacsapat buzogánynyal, erre versenyek követ-
keznek lovon széltében és nyujtón. Ebben a három
versenyben az elsö gyöztes nagy ezüst érmet, a má-
sodik kis ezüst érmet kap. A disztornázás után a
tornacsarnokban társasvacsorát tálalnak. Ugy az
egyleti tagok, mint a vendégek csak belépö-jegygyel
bocsáttatnak a csarnokba. A disztornázás este 6½
órakor kezdödik.

+ A városligeti korcsolyapálya. A városligeti
tóvizét nem régiben leeresztették s ha most befagyna,
aligha korcsolyázhatnának rajta. A napokban ujból
megtöltik a tavat, annyira, hogy legalább 5 centi-
méter vastag jégkéreg képzödik.

Kutyakiállitás Bécsben.
A nemzetközi kulyakiállitást, a sportkörök

élénk érdeklödése mellett, most a napokban tartot-
ták meg az osztrák fövárosban. 211 darab külön-
féle faju és minöségü vadászkutyát állitottak ki.

A bécsi állatkert nagy kiállitási csarnoka zsu-
folásig megtolt elökelö érdeklödö közönséggel, hoz-
zájárult ehhez a kettös ünnep, mely csak az osz-
trákoknak kettös, amennyiben a vasárnapot követö
hétfön Alsó-Ausztria védszentjének, szent Lipótnak
volt a nevenapja.

Ez alkalommal a következü faju vadászebeké
állitották ki.

/ . csopori: Hannoveri vérebek,'
/ / . csoport: Osztrák kopók.
/ / / . csoport: aportirozó és csaholó kutyák;

itt Tieid spaniel és Cooker spánielek voltak' ki-
állitva.

A spánielek nálunk majdnem ismeretlenek.
Apró kutyák ezek, melyek a legjobb aportirozók,
vizböl a vizalá uszva is kihozzák a lött vadat, szinük

NYILTTÉR.

kik feltünö, olcsó és szép

puhaszövet, bársony és selymekét
óhajtanak (már karácsonyi ajándékoknak i$)
vásárolni,, kérjék levelezölapon az ország legnagyobb
divatárüházának legujabb mintagytijtenaényit, (a
mely meglepd oooaiio-oxlkkeket tartalmaz s melyet
IM ingyen ót bérmentve küld meg.

Weiner mátyás
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KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

Bécs, nov. 24. (Utótözsde). Az üzlet je-
lentéktelen volt, osztrák hitelrészvény a peceki czu-
korgyár égése következtében gyengült, de utóbb ja-
vult. A mai tözsdén föleg a valuták és devisek emel-
kedtek : Osztr, hitelrészv. 355.52. Anglobank 163.—.
Bankverein 254.50. Unionbank 293.75. Osztrák
Lánderbank 224.—. Osztrák-magyar államvasutak
337.—, Déli vasut 79.75. Elbevölgyi vasut 260.—.
Lszak-nyugoti vasut 247.50. Török dohányjövedék
154.50. Rimamurányi vasmü 250.— Alpesi bánya-
részvény 132.30. Májusi járadék 102.35. Magyar
korona-járadék 115.—. Töröksorsjegy 61.90. Német
birodalmi márka 58.93.

Berlin, november 24. (Eredeti távirat.)' A mai
tözsde szilárd irányzatu volt. Egyes német vasuti
részvények árfolyama azonban csökkent. — Jegyez-
tetett : Osztrák hitelrészvény 222.25, Disconto Com-
mandit 198.50, Darmstadti bank 128.30, Deutscher
bank 204.70. Drezdnerbank 156.60, Handelsgesell-
sciiaft 171.88, Nationalbank 149-60, Osztrák-magyar
államvasutak 143.10, Svájczi Északkeleti vasut 106.50,
Svájczi központi vasut 137.30, Olasz déli vasut
134.10, Olasz Középtenger-vasut 97.80, Olasz jára-
dék 94.30, Török sorsjegy 15.50, Mexikói kölcsön
95.50, Laurakohó 174.—, Dortmundi 94.50, Bochumi
195.60, Gelsenkircheni 185.25, Harpeni 186.37, Hi-
bernia 201.75, Trust 176.90, Északnémet Lloyd
102.75, Magánkamatláb 4Vi%. Ultimópénz 478%.

Berlin, november 24. A „Reichsanzeiger"
szerint a német birodalomban a vetések állása no-
vember lió közepén a következö volt, öszibuza 2*6,
öszi tönköly 5-5, öszi rozs 2-6, lóhere 2 ' 3 ; -(1 igen
jó, 2 jó, 3 közép, 4 rosz és 5 igen rosz minöségét
jelent.) Az 1897. év termését a következökép becsü-
lik; zab 14-3, burgonya l lO' l , ióhere 51-5 és rétek
42*8 métermázsa hektár szerint.

Páris, november 24. (Tözsdei tudositás.) A
tözsde szilárd irányzatu volt. A határidöpiaczon cse-
kély üzlet. Járadékok javultak. Török papirok közül
B. Sorozat 34.40, C. sorozat 24.80, D. soro-
zat 22.17. Jegyzések: 3°/0 franczia járadék
103.70, 3 % töri. jár. 102.42, 3Va°/0 franczia járad.
106.62, Franczia bank 37.90, Credit Foncier 657,
Szuez rószv. 3274, Spanyol külföldi kölcsön 61.3/ie,
Magyar aranyjár. —.—, Olaszjár. 95.55, Orosz
kölcsön 102.60, Uj orosz konzol 94.20, Portugál
kölcsön 2O.°/is Ottoman bank 592.—, Osztrák Lán-
derbank 489.—, Osztr, magyar államvasut 727, Déli
vasut 185, Rio Tinto 624.50. Zárlat szilárd.

Mezögazdaság.
A párisi kiállitás. Lukács Béla, a párisi ki-

állitás kormánybiztosa az Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület közgyülése alkalmából e hó 27-én
délutáni 5 órakor elöadást tart a párisi kiállitásról
a Köztelek nagytermében.

A körös-ttsza-marosi ármentesitö társulat ez-
idei közgyülését, mely tiszlujitással járt, tegnap tar-
totta meg Hódmezövásárhelyen. Megállapitották a tár-
sulat jövö évi költségvetését közel egy millióban s ezt
mind elitölték uj védelmi és szabályozási munkála-
tokra. Most soron lesz az elfogadott belvizszabályo-
zási terv végrehajtása, Nagy lelkesedéssel válasz-
totta meg a közgyülés ujra a társulat elnökéül
Károlyi Tibor grófot. Alelnöknek meg Garzó
Imrét.

Ipar és kereskedelem.
Gép és vasöntö-gyár Szatmárott. Mint

lapunknak Szalmárról irják, a budapesti Ganz
és társa részvénytársaság közremüködésével a
város erkölcsi és anyagi támogatása mellet uj
gép és vasöntö-gyár van alakulóban.

Ujdonságok a ruházati ipar terén. Az Országos
iparegyesület igazgatósága abból a czélból, hogy a
szabadalmak terén felmerült ujdonságokat a hazai
Iparosokkal megismertesse, annak idején felkérte a
magy. kir. szabadalmi hivatal birói karát, hogy ily
ismertetö elöadásokat tartson. IS felhivásra tegnap
Soda Rezsö kir. szabadalmi biró az elsö lynemü
felolvasást tartotta az egyesület helyiségében nagy
hallgatóság elött. Az elöadó ez alkalommal raj-
zok és leirások bemutatásával, valamint táblára ve-
tett vázlatokkal bemutatta a ruházati ipar terén

felmerült újdonságokat. Az ingekre vonatkozó sza-
badalmak közt egy olyan ingröl szólt, mely elöl
egészen végig nyitva van s könnyebben ölthetö fel.
A czipöipar terén sok az uj szabadalom, föleg a láb
egészségügye szempontjából. A zipökapcsolásra is
van néhány sikerüit találmány. A felsöruhák közül
fontos egy magyar textilipari társaságunk mellrész-
szel ellátott nadrág-szabadalma, mely abban áll,
hogy a nadrág eleje egészen a nyakig megy föl s a
vállon át, mint nadrágtartó eösittetik meg. Egy
bécsi czég kiforditható ktabátot szabadalmaztatott. A
kabát kivül utazókabát, belül látogatásra alkalmas
kabát. Van olyan is, amelynek egyik oldala polgári,
másik oldala egyenruha. Ezután több gombszaba-
dalmot, ruhafogast s több találmányt ismertetett a
hallgatóság élénk figyelem közt, a melynek nevében
Matlekovics Sándor mondott köszönetet az érdekes
elöadásért.

Szesztermelés és szeszforgalom, A magyar
korona országainak szesztermeléséröl és szeszforgal-
máról szeptember havában a következö kimutatást
teszik közzé: Termelési adó alá esö szeszfözdék
termelésre bejelentettek 5,318 hl. tiszta alkoholt.
Fogyasztási adóval szeszfözdékben 48.388 hlitert
bevételeztetett fogyasztási adóval terhelt szesz, sza-
badraktárokká nyilvánitott szeszfinoniitókban és
szesz-szabadraktárakban: a) a magyar korona or-
szágaiböi 11.057 hl., b) a birodalmi tanácsban kép-
viselt királyságok és országokból 4.148 hl. Elszállitott a fentemlitett vállalatokból: a fogyasztási adó
lefizetése mellett 69,707 hl. a fogyasztási adóval
terhelten a magyar korona országaiban levö válla-
latok részére 10,269 hl., a birodalmi tanácsban
képviselt királyságok és országokban levö vállalatok
részére 2,891 hl., a vámvonalon át való kivitelre
4,116 hi., másnemü adómentes felhasználásra
7,130 hl.

Csödnyitások. Stern Hermann félegyházi bej.
kereskedö ellen, a kecskeméti kir. törvényszéknél.
Csödbiztos Korinnay Lajos törvényszéki biró. Tö-
meggondnok Huszka Dezsö félegyházi ügyvéd. Beje-
lentési határidö 1898 február 12. Felszámolási tár-
gyalás 1898 márczius 10. — Schneider Heim
Marianna párdányi lakos czipésznö ellen a nagy-
becskereki kir. törvényszéknél. Csödbiztos dr. Soly-
mossy Sándor törvényszéki biró. Tömeggondnok dr.
Kiszely Kálmán módosi ügyvéd. Bejelentési határidö
1897 deczember 24. Felszámolási tárgyalás 1898
január 10. — Balázs Kálmán rozsnyói lakos sza-
tócs ellen a rimaszombati kir. törvényszéknél. Csöd-
biztos Medveczky Sándor törvényszéki biró. Tömeg-
gondnok Badinyi Gyula rozsnyói lakos. Bejelentési
határidö 1898 január 17. Felszámolási tárgyalás
1898 január 24.

Csödmegszüntetés. Cziner Gábor szolnoki la-
kos elleni csöd vagyonhiánya miatt beszüntettetett.

Köbányai sertéspiacz nov. 24. Magyar elsö-
rendü : Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli sulyban) 51 ½—52½ krajczárig. Közép (páronkint
251—320 klgrig terjedö sulyban) 52½—53½ kr.
Könnyü (páronkint 250 klgrig terjedö sulyban) 54—55
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban)
51 ½ —52½ krajczárig, közép (páronkint 230—260

czárig. Sertéslétszám : november 22. napján volt kész-
let 20.000 db, nov. hó 23-ik napján elszállittatott 397
darab, évi nov. hó 24-ik napjára maradt kész-
letben 19.716 darab. A hizott sertés üzletirányzata
csendes.

Budapesti sertés-konzumvásár. November 24.
A ferenczvárosi sertés-konzumvásárra nov. 23-án,
Érkezett 556 drb. Sertéslétszám nov. 22-éröl 494 drb.
Összes felhajtás 1050 darab. Elszállittatott budapesti
fogyasztásra 450 darab, eladatlan 600 darab. Napi
árak: 120—180 klgr. sulyban 50V2—52 te, 220—
280 klgr. sulyban 52—52Va krig, 320—380 klgr.
sulyban 48—50 krig. Öreg nehéz 48—50 krig,
malaczok 35—38 kivág, ár 53—54 krajczárig kilo-
grammonkint. A vásár hangulata lanyha volt.

Közlekedés.
A szerb államvasutak bérbeadása- Belgrádból

ismételten jelentik, hogy a kormány a szerb állam-
vasutakat egy pénzügyi konzorcziumnak akarja bérbe
adni, oly. feltétel mellett, hogy az a tervbe vett
vasuti vonalakat kiépiteni köteles. Ha ez a. transz-
akczió tényleg létesül, cz a körülmény az országra
nézve nemzetgazdasági szempontból nagyon elönyös
lehet, mert a mai viszonyok között szerbia pénz-
ügyi helyzete nem engedi meg a szükséges vonalak
kiépitését.

Uj vasuti internátus Szegeden. Szegednek van
már egy internátusa, az állam szép palotájában job-
bára nemzetiségi vidékekröl való 100-nál több vas-
uti gyerekkel, akik mind elemi iskolások. Most —
mint szegedi tudositónk jelenti — közel van annak
az uj tervnek a megvalósulása, hogy Szegeden az
állani egy második vasuti internátust állit fel, ezt

szintén nemzetiségi vidékekröl való vasuti fiuk részese,
azonban akik már a középiskolákba járnak. A ke-
reskedelmi miniszterium értesitette a várost, hogy a
középiskolai vasuti internátust felállitja, azonban a
terv dolgában kikéri az államvasutak igazgatóságá-
nak a véleményét és igy már most ott van az ügy,
A várossal való tárgyalásra pedig a miniszter e hó
végén egy megbizottját átküldi Szegedre.

Pénzügy.
A monarkia aranybehozatala. Szeptember óta,

a mikor a külföldi piaczokon megdrágult a pénz és
a váltóárfolyamok alakulása megszünt reánk nézve
kedvezö lenni, megszünt egyuttal az aranybéhozatal
is. Mindazonáltal ez év folyamán tetemes mennyi-
ségü arany került külföldröl a monarkiába, legna-
gyobbrészt az osztrák-magyar bank pinczéibe. Az
aranyimport ugyanis október hó végéig 67'8 millió
frt értéket képviselt szemben a tavalyi 28.3 millió
forinttal.

Pénz helyett bor. A már évek sora óta fel-
számolás alatt levö Központi ipartársulati hitelinté-
zet, miután már a szövetkezet tagjai által befizetett
üzleti töke legnagyobb része odaveszett, legalább
más uton igyekszik kárpótolni a csalódott szövet-
kezeti üzletrész tulajdonosokat. A még megmaradt
vagyoni állományban szerepel egy borpincze és
ebböl a szövetkezet felszámolói a részvények ará-
nyában „in natura" osztogatják ki a tagoknak
pénz helyett a bort. Akik a bort nem kivánják
átvenni, azok részét nyilvános árverésen adják el
a legtöbbet igérönek s a pénzt letétbe helyezik.
Az utolsó ilyen borkiosztás november 30-án lesz
az intézet pinczéjében.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE,
— Saját tudósitónktól. —

Budapest, nov. 22.
Az a körülmény, hogy a gabonacsarnok ab-

lakai a budai hegyekre nyilnak, már nem egyszer
volt az üzlet ellanyhulásának az okozója. Igy ma
sürü, sötét felhöket láttunk éjszak felöl és a speku-
láczió mindjárt országos esöt taksált, amely a ki-
aszott földeknek meghozza a várvavárt csapadékot.
Mintha ma a jövö évi termés sanczai volnának az
árképzödés szabályozói, nem pedig az idei elkerül-
hetlenül rosz eredmény, a melynek következményeit
a maguk teljességében csak a téli hónapokban fog-
juli igazán megismerni.

A mi a nemzetközi gabonapiacz helyzetét il-
leti, a tengerentuli.jelentések elég biztatók voltak,
Newyork czents-nyi emelkedést jelzett rosszab-
bodott argentiniai terméskilátások következtében, va-
lamint erösbödött kiviteli keresletre Chicagóban ½
czenttel emelkedtek az árak. A londoni, liverpooli
és párisi zárárfolyamok szintén csekély árjavulást
tüntettek fel. A délután beérkezett sürgönyök közül
kiemelendö a londoni tudósitás, amely két penny-s
emelkedést jelentett és a berlini, amely szilárdan
fenntartott árakról szólott és végül a párisi, amely
20 czentimes-nyi javulást jelzett.

Buza.

Készáruüzlet Malmaink akczióképességére az
óriási sulylyal nehezedik az a rengeteg készlet,
amely náluk finom lisztfajtákban felhalmozódik. Ma
is csak néhány malom' jelent meg a piaczon és
immel-ámmal Vásárolt egy-két tételt. Egy nagyobb
tétel oláh buza forgalomba hozatala mentette meg a
piaczot attól, hogy mai buzaüzletünk eredménye
megüsse egy. nagyobb vidéki hetivásár forgalmának
mértékét. Az elért árak nagyobbára 2½ krajczárnyi
olcsóbbodásról tanuskodnak. A legmagasabb napiár
(13 : 17½ frt) egy tétel pestvidéki 77½ kilós bu-
záért fizettetett.

Elöfordult eladások.
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Hivatalos jegyzések.

F J U

Tiszavidéti . . . . . . oj
. • • • • • • • »

Pestvidéki '. I ! I t ! uj

Fejénnegyei . . . . . u j

74
78
78
80
74
76
78
80
74
76
78
80

iOOkÜOfr.
készp. ara

frttól I Mig

12.85
12.65
12.00
13.20
12.80
12.60
12.90
13.15
12.40
12.70
13.—
13.20

12.45
12.70
18.05
18.25
12.40
12.65
13.—
13.20
12.50
12.75
13.10
18.25

100 kilogr.
készp. ara

frttól Ifrtjg

12.55
12.80
13.10

12.75
18.05

ÜSÖ
12.85
13.10

12.60
12.90
18.15

12I55
12.85
13.10

liléi
12.95
13.15

Raktárállomány: A fövárosi közráktárakban
158.900 métermázsa búza [és 92.300 métermázsa
liszt; a nyugati pályaudvari raktárban 67.685 mé-
termázsa búza és 5182 métermázsa liszt; a Lu-
czenbacher-féle áruházakban 63.500 métermázsa
búza.

Határidöüzlet. Az irányzat ugy a tavaszi,
mint az öszi határidöre nézve délelött lanyha, dél-
után szilárdabb volt. A piaczi spekuláczió ujra el-
érkezettnek látja az idöt a baisse müveletekre.

Elöfordult kötések.

Határidö

márczius

szept.

Délelötti és déli tözsde

kezdet

12.06

6.63

forgalom

12.07—OS—07—06
05-04-02

9.60

zárlat

12.03

9.58

Délutáni tözsde

kezdet

12.03

9.59

forgalom

12.03-04 1 05

zárlat

12.06

Hivatalos jegyzések.

Határidö

márcz.-ápr.

szept.

. nov.
pénz

12.02

Jeli tözsde zárlata
23.

aru

12.04

nov.
pénz

.12-051

24,
áru

12.06

Leszámoló
árfolyamok

—

Rozs.
Részármüzlét: Egészben két waggon kelt el

nem igen kedvezö; árak mellett.
Elöfordult eladások.
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Hivatalos jegyzések.

faj •

elsörendü
másodrendü

hektolitorenkinti
suly

kilogrammban

70-72

100 kilogramm_készpónz ára

frttól

8.55
8.50

' frtig
8.65
8.55

53.900 métermázsa ; a nyugati pályaudvaron 18.633
métermázsa ; a Luczeubacher-féle áruházakban —.—•
métermázsa.

Határidöüzlet. A forgalom nehány kötés ta-
vaszi rozsra szoritkozott lanyhuló árfolyam mellett.

Elöfordult kötések.
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Hivatalos jegyzések.
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nov. 24-án
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8.80
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áru
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november 23-én
_penz áru

8.I8

Leszámoló
árfolyamok

Takarmanyfélék. ^
. Ugy árpában mint zabban a forgalom teljesen

üzlettelen, söt tengeri kánt is nagyon megcsappant
a vételkedv. ?

Elöfordult eladások. /
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Hivatalos jegyzések.
ó

VBCT

uj
*

Faj

takarmány
égetni való

BörfBzdei

bánsági
másoemtt

Hektolite-
re ukinü suly

kg.-ban .

60-62
62-84
64-66
39-41

100 kg

frttól

5.80
6.30
7.50
6.40
4.90
446

készp.

frtig

6.15
7.—
9.—
6.70
6.—
4.90

: Baktárállomány: a közraktárakban 168.700
métermázsa tengeri, 97.500 métermázsa árpa és

113,900 métermázsa zab; a nyugati pályaudvarban
: 1004 métermázsa árpa és 14o métermázsa zab ; a
i Luczenbacher-féle áruházakban 23.300 métermázsa
tengeri s 2006 métermázsa zab.

; Határidö-üzlet: Zabban nem volt forgalom,
;még névleges áruk sem állapithatók meg. Uj ten-
I geriben meg oláh számlára igen nagy mennyisége-
ket adtak el. Az árfolyamok ennél fogva olcsóbbod-
tak, de délután ismét javultak.

Elöfordult kötések.
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Hivatalos jegyzések.
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Gabona- és lisztforgalom.
Az orsz. m. kir. statisztikai hivatal az 1897. evi november hó 28á-n

elöjegyzett gabona- és lisztmennyiségekröl a követ-
kezö kimutatást teszi közé:

Az áru
megnevezése

É r k e z e t t
vasuton] hajón | együtt ||vasutonj hajón | együtt
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telrc elöjegyzett
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összesen • • • I 1412

BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, nov. 24.

Kevés volt ugyan az üzlet az egész nap; de
azért a tözsde alapjában mégis szilárdnak mutat-
kozott. A megnyitásban a nemzetközi papirok ára
kissé ingázott, Azt jelentették tudniillik Bécsböl,
hogy a pecseki czukorfinomitó (Csehország) leégett
és nagy kárt szenvedett. Minthogy az osztrák hi-
telintézet e czukorgyár üzletében tetemesebb mér-
tékben érdekelve van; a félénkebb emberek kinálni
kezdték az osztr.-hitelt. Azonban csakhamar az elsö
hirt ujabb váltotta fel, mely jelenté, hogy a gyár
biztositva volt, hogy azon részei, melyekben a nyers
Czukor készül, a tiiztöl érintetlen maradt, szóval,
hogy a kár nem nagy. Ehhez járult még a prolon-
gáczió feltünö könnyüsége is; minek konstatálása
után az elsö eladók visszavásárlásokat eszközöltek,
az irányzat megszilárdult és a nemzetköziek körül-
belül egy forinttal fölebb mentek. Áruk azonban
nem tartotta magát soká, lemorzsolódott, ugy, hogy
a délutáni zárlat már csak alig volt 20—30 kraj-
czárral magasabb a reggeli nyomott kezdö árnál.
Helyiértékekbe kevés a változás, csupán jelzálogban
mutatkozott némi kinálat azok részéröl, kik az
utóbbi napokban nagyobb áremelkedés reményében
vásárolták, most pedig e papir árfejlödését hirtelen
megszjákasztottnak látják. A jelzálog ily mód 2½—3
forintot vesztett tegnapi árából. Délelött még az
újlaki téglagyár részvényei is keresettek voltak.

&z elötözsdén magyar koronajár. 100.05.
Magyar hitelrészvény 387.50—387.75, Leszámitoló
bank 252.75. Osztrák hitelrészvény 354.80—355.50.
közuti vaspálya 380-381. Ujlaki tégla 251-255
frton köttetett.

Délelött 11 óra 25 perczkor zárultak:
Osztrák hitekészvény 355.—, magyar hitelrészvény
387.50, aranyjáradék 122.35, koronajáradék 100.05,
leszámitolóbank 252.75, jelzálogbank - .—, rima-
muránvi 250,50. osztrák-magyar államvasut 335.50

Ji délitözsdén elöfordult kötések: Pesti
magyar kereskedelmi bank 1440—1443. Haza taka-

rékpénztár 83.70. Magyar aszfalt 227.—. Salgótarjáni
köszénbákya 604—605. Ujlaki tégla- és mészégetö
256—258. Kö2uti vasut 381—372. Villamos vasut
284.75—285.—. Jelzálogbank 279. 280.—. Osztr.
hitelrészvény 354.80—355.10. Osztrák magyar állam*,
335.75—336.25 forinton.

Délutáni 1 óra 30 perczkor zárulnak»
nov. 22. O.0T. 28.

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

Dijbiztositások : Osztrák bitelrészvényekben
holnapra 1.75—.2.— frt; 8 napra 4.50—5.50 frt;
deczember utoljára 10—11 frt,

Az utótözsde tartott irányzattal folyt le.
Délután 4 órakor zárulnak:

nov. 24.
Osztrák hitelrészvény 355.—
Magyar hitelrészvény 387.25
Osztrák-magy, államvasi 335.75
Rimamurányi vasmü 250.—
Közuti vaspálya 387.—
Városi villamos vasut 284.75

122.25
100.10
387.—
101.50
279.75
252.—
250.—
355.—

80.—
336.25
382.—
284.75

122.25
100.10.
387.—
101.50
282.25
252.25
252,50
355.50

80.—
335.50
380.50
285.—

nov. 28.

354.75

335'05
250.50
381.—
285.—

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, nov. 24. Zsiradékárukban csekély

forgalom változatlan árakon. Szilvában szintén
jelentéktelen volt a forgalom nyugodt irányzat mel-
lett. Az árak nem változtak. Köttetett: boszniai
100 dbos szilva effektiváru 19.64 frton, ugyanaz
85 dbos 21.43 frton és szerbiai 100 dbos novem-
beri szállitásra 18.75 frton.

Hivatalos jegyzések.
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ingyen hordó
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» - » 85 „

. . . . . . 100 .

. . . . ; . . 83 ,

. . . . . . . .85 .
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Pénz.
irt

58,—

55.—
55.50
60.50

isi—
19.25
21.50
16.—
18.25
21.25

18I—
19.25

• 21.50
18.—
18.50
21.25

19.50
17.50

o *—
48.—
28.—
32.—
85.—

Áru

frt
58.50

55.50
56.—
6 1 —

18I5O
19,75
22.—
16.50
18.75
21.75

IÜ50
19.75
22.—
16.50
19.—
21.75

20.—
18.—

zrz
52.—
81.—
34.—
40.—

Budapesti vásárcsarnok.

Budapest, nov. 24. A mai vásár irányzat a
nagybani forgalomban és az egyes czikkeknél a kö-
vetkezö volt: Húsnál forgalom gyenge, árak emel-
kedtek. — Baromfinál élénk, árak csökkentek. —
Halban ĝyenge árak nyomottak. — Tej- és tejier*
mékeknél élénk. Tojásnál élénk, árak emelkedtek.'
Zöldségnél lanyha. — Gyümölcsnél lanyha. — JPÜ-
szereknél csendes. — Idöjárás borult, enyhe.
A központi vásárcsarnokban nagyban eladott élelmi
czikkek hivatalos árjegyzése' a következö: Hüs.
Marhahus hátulja I. 46—55 frt, U. 40—52.
Birkahus hátulja I. 30—36 frt, II. 28—32
frt. Borjuhus hátulja I. 60—60 frt, II. 56—56 frt.
Sertéshus elsörendö 52—560 frt, vidéki 42—46 frt.
(Minden I00 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilonkint). Sertészsir hordóval 58-O—58-5 frt (100
kilonkint). — Baromfi (élö). Tyuk Ipar—.—.—
frt. Csirke 1 pár 0-60—1.00 frt. Lud hizott kilon-
kint 0-43-052 frt. — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 drb) 40—46 frt. Sárgarépa 100 kötés 3—6
frt. Petrezselem 100 kötés 3.50—8 frt. Lencse ra.
100 kiló 14—18 frt. Bab hagy 100 kiló 9—11 frt.
Paprika 1. 100 kiló 35—52 frt, II. 18—30 frt. Vaj
közöns, kilonkint 70—80 frt. Vaj téa kilonkint 0'95
—1.20 frt. Burgonya rózsa 100 kiló 2.00—2.50 frt.
Burgonya sárga 100 kiló 2,40—8.00 frt. — Halak.
Harcsa (élö) O'40—l.— frt 1 kiló. Csuka (élö) 030—.
1.— frt 1 kiló. Ponty dunai 0*40—080 frt.

Szesz.
Budaput, nov. 24. Az irányzat változatlan.

Mai jegyzések: Finomitott szesz nagyban 56.—
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— « L 2 5 frt, kicsinyben 56.50—56.75 frt. Élesztö-
flMSZ ttMAan 56. 56.50 frt, kicsinyben 56.50—
{&— frt. Nyersszesz adózva nagyban 55. 55.25
frt, kicsinyben 55.30—55.% frt. Nyersszesz adózatlan
(adott) 14 14.50 frt. Denaturált szesz nagyban
19. 19.26 frt, kicsinyben 19.50—19.75 frt. Az
feak 10,000 lkcrfokonként bordó nélkül, ab vasut
Budapest, készpénzfizetés mellett értendök.

Béos, nov. 24. Kontingens nyersszesz azonnali
asáffltáora 19.20—19.40 frton kelt el, zárlat 19.20
—19.30 frt, deczemberre 18 frt.

Prága, nov. 24. Adózott trippló-szesz nagyban
M*k--5i.— frton kelt el. Adózatlan szesz azonnali
giáüitáera 17.50—17.75 frt.

Trleeit, nov. 24. Kiviteli szesz tartályokban
szállitva 90% hektoliterenkint nagyban 10 frt, román
ára 9»/4 frt.j

BorHn, nov. 24. Szesz helyben 38.— márka
M 22.39 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
á 10,000 literszázalék, átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 frt.

Stettin, nov. 24. Szesz 70 márka fogyasztási
adóval 36.70 márka = 21.59 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 58.60 frt.

Boroszló, nov. 24. Szesz (50-es) pr. novem-
ber 55.50 márka = 32.64 frt; szesz (70-es) pr.
november 36.— márka = 21.17 frt. Átszámitási
árfolyam 100 márka = 58.80 frt.

Hamburg, nov. 24. Szesz nov.—decz. 20.60
márka = 12.12 frt; decz.—jan. 20.60 márka =
11.12 frt; jan.—febr. 50.10 márka = 11.92 frt.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 forint.

Páris, nov. 24. Szesz folyó hóra 45.— frk =
23.72 frt; deczemberre 44.75 frk = 23.58 frt;
négy elsö hóra 44.25 frk = 23.33 frt; májustól
4 hóra 44.— frk = 23.19 frt. Az árak 10.000 liter-
Bzázalókonkint V4°/o leszámitolással értendök. Átszá-
mitási árfolyam 100 frk = 47.55.

Czukor.
Prága, nov. 24. Nyersczukor 88% czukortar-

talom alapján franco Aussig azonnali szállitásra
12.20 frt. deczemberi szállitásra 12.225 frt.

Hamburg, nov. 24. Nyersczukor f. o. b. Ham-
burg azonnali szállitásra 8.99 márka, deczemberi
szállitásra 8.925 márka, januári szállitásra 9.025

márka, májusi szállitásra 9.30 márka. Irányzat:
gyenge. A külföldi (nyugoti) tözsdék befolyása alatt
czukorárak tovább hanyatlanak.

Páris, nov. 24. Nyersczukor (88 fok) kész áru
27.25—27.50 frk, fehérczukor novemberre 29.V8 frk,
deczemberre 30.3/8frk,4 elsö hóra 30.50 frk, 4 hóra
májustól 31.— frk. Finomitott készáru 98.50—
99.— frk.

London, nov. 23. Jávaczukor 10.75 shilling.
Ártartó.

Petroleum.
Hamburg, nov. 24. Petroleum helyben 4.70

márka — 2.76 frt.
Antwerpen, nov. 24; Petroleum fin. helyben

14.75 frank = 7.01 frt. Nyugodt.
Bréma, nov. 24. Petróleum fin. helyben 4.95

márka = 2.91 frt.
Newyork, nov. 24. Petroleum fin. 70 Ábel Test.

Newyorkban 5.40 cents, fin. petróleum Philadelphia.?
ban 5.35 cents; United Pipe Line Gertifikates de-
czemberre 65; Nyers petróleum deczemberre 5.95.

Olajok.
Páris, nov. 24. Repczeolaj folyó hóra 59.75

frk (= 28.12 frt); januárra 59.25 frk (= 27.89frt);
négy elsö hóra 59.50 frk (= 28.01 frt); négy hóra
májustól 58.35 frk (= 27.42 frt). Árak 100 kilon-
kint értendök. Átszámitási árfolyam 100 frk =
47.55 frt.

Hamburg, nov. 24. Repczeolaj helyben 60
márka (= 35.28 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 frt.

Köln, nov. 24. Repczeolaj májusra (hordóval)
61.— márka (=35.87 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 frt.

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Béos, nov. 24. Effektiv gabonából föleg orosz

áruban volt forgalom. A legtöbb czikk ára nem
változott, csak tengeri ára emelkedett mintegy 5
kajczárral. A határidö piaczon a szilárdabb kül-
földi jegyzések daczára kedvetlenség uralkodott és
az irányzat gyengült. Köttetett: búza tavaszra 11-98—
11.96 frton, rozs tavaszra 9.89 frton, tengeri mái.-
jún. 5.79 frton.

Hivatalosan jegyeztetett:
búza tavaszra 11.95—11.97
rozs tavaszra 8.88—S.9Ö
tengeri novemb. 5.60—5.65*

„ máj.—jún. 5.78—5.80
zab tavaszra 6.85—6.87
Repcze jan.-febr. 14,05—14.15 frton.

Boroszló, nov. 24. Buza helyben 18.80 marka
= 11.05 frt) sárga, Buza helyben 18.70 márka

( = 10.99 frt), Rozs helyben 15.10 márka ( = 8.88
frt.) Zab helyben 13.80 márka (== 8.11 frt.) Tengeri

helyben —.— márka (= —.— frt.) Minden 100 kilón
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 frt.

Hamburg, nov. 24. Buza holsteini 178—189
márka ( = 10.47—11.11 frt), Rozs meklenburgi 150—
150 márka ( = 8.23—8.82 frt), Rozs orosz 109—110
márka (= 6.41—6.47 frt) Minden 100 kilónként.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 frt.

Páris, nov. 24. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
30.25^frank (==14.38 frt), Buza deczemberre 30.—
frank ( = 14.26 frt), Buza 4 elsö hóra 29.80 frank
( = 14.16 frt), Buza 4 hóra májustól 29.75 frank
( = 14.14 frt), Rozs folyó hóra 18.25 frank (= 8.68
frt), Rozs deczemberre 18.30 frank ( = 8.71 frt)
Rozs 4 : elsö hóra 18.30 frank ( = 8.71 frt), Rozs 4
hóra májustól 18.75 frank (= 8.91 frt). Minden 100
kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 frank = 47.55
forint.

Páris, nov. 24. (Zárlat.) Buza folyó hóra
30.10 frank ( = 14.31 frt.), Buza deczemberre 29.90
frank ( = 14.21 frt), Buza 4 elsö hóra 29.60 frank
( = 14.11 frt), Buza 4 hóra inájiistól 29.40 frank
(= 14.02 frt).

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, november 24. Az értéktözsde ma is

csendes irányzattal indult és ugy a kulisszában,
mint a korlátban csak egyes kötések fordultak elö.
A peceki czukorgyár égéséröl érkezett hirek az
osztrák hitel árfolyamára gyakoroltak nyomást, de
az effectiv vásárlások csakhamar javitották az ár-
folyamot. Járadékokban nem volf üzlet. Az ultimo
prolongáczió ma vette kezdetét és nem okozott ne-
hézséget. A kulisszában is ugyanazon tételek voltak
érvényben mint a bankokra. A déli tözsdén csak
Lánderbank részvényekben volt élénkebb üzlet emel-
kedö árakon, mivel hire járt. hogy a bank egy elö-
nyös birtokeladási üzletet kötött.

Az elötözsdén : Osztrák hitekészvény 354.75—
355.50. Anglobank 163.— Magyarjelzálog bank
282.—. Osztrák magyar államvasut 336.-336.25
Alpesi bánya 132.10—132.50, Osztrák villamossági
300.25. török sorsj. 62—62.10. német márka 58.92.
Lánderbank 221.75—222.25. Bustiehrádi vasut hit.
bank 570—571. Grauhoflachi vasut 290.50. Duna-
gözhajózás 450—452. Török dohány részv. 155—
155.52. Nemzetközi villamossági 328.25 frton köt-
tetett.

Délelötti 11 órakor zárainak: Osztrák
hitelrészvény 355.25. Magyar hitekészvény 388.50.
Anglobank 163.;—. Unionbank 293.—. Lánderbank
222.25. Osztrák magyar államvasut 336.25. Déli
vasut 79.75. Alpesi bánya 132.25. Rimamurányi 251.
Májusi járadék 102.45. Török sorsjegy 62.—.

A déli tözsdén : Osztrák Mtelrészvény 355.—.
Magyar hitekészvény 388.50. Lánderbank 222.25.
Unionbank 293. Angol bank 163.—. Bankverein
254.—. Osztrák magyar államvasut' 336.25. Déli
vasut 79.50. Elbavölgyi vasut 260.—. Északnyugoti
vasut 247.50. Alpesi bánya 132.25. Rimamurányi
251.—. Prágai vasipar695.—.Májusijáradék 102.45.
Magyar koronajáradék 100.10. Török sorsjegy 62.—.
Nemet márka 58.91 frton köttetett. ,

Délután 2 óra 30 perczkor zárulnak: Ma-
gyar aranyjáradék 122.25. Magyar koronajáradék
100.10. Tiszai kölcsönsorsjegy 139.50. Magyar föld-
tehermentesitési kötvény 97.85. Magyar hitekészvény
387.50. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 152.50.
Kassa-oderbergi vasut 190.25. Magyar kereskedelmi
bank 1441.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.85.
Magyar keleti vasut államkötvények 120.55. Ma-
gyar leszámitoló- és pénzváltóbank 253:—. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 249.25. 4.2%-os papir-
járadék 102.35. 4.2°/o-os ezüstjáradék 10402..
Osztrák aranyjáradék 122.80. Osztrák koronajára-
dék 102,15. 1860. évi sorsjegyek 143.60. 1864. évi
sorsjegyek 191.75. Osztrák hitelsorsjegyek 200.50.
Oszü'ák hitekészvény 355.—. Angol-ösztrákbank
162.75. Unionbank 293.50. Bécsi bankvereih 253.50.
Osztrák Lánderbank 223.50. Osztrák-Magyar bank
947.—. Osztrák-Magyar államvasut 336.25. Déli vasut
79.50. Elbavölgyi vasut 259.75. Dunagözhajozási
részvények 448.—. Alpesi báiiyarészvény 132.10.
Dohányrészvóny 154.—. 20 frankos 9.54V2. Cs.
kir. vert. arany 5.68. Londoni váltóár 119.95.
Német bankváltó 58.93. Az irányzat gyengébb.

Berlin, nov. 24. (Zárlat) 4*2°/o ezüstjáradék
102.20, 4% osztrák arányjáradék 104.40, 4°/o magy.
aranyj. 103.70, osztrák hitekészvény 222,30.. déli
vasut 34.80, Osztr.-magyar államvasut 143.10, Károly-
Lajos-vasut 107.20, kassa-oderbergi vasut 95.50,
orosz bankjegy 217.40, bécsi váltóár 169.60, 4% uj
orosz kölcsön 66.50, Magyar beruházási kölcsön
102.60,, olasa járadék 94.40. Az irányzat szilárd.

Berlin, nov. 24. (Utólüzsde.) "Osztrák hitel-
részvény 222.20, déli' vasut 34.70. oszüwnagyar
államvasut 143.—. Az irányzat csendes.

Frankfurt, nov. 23. (Zárlat) 4'2D/o papirjáradék
86.75, 4-2°/o ezüstjáradék 86.65, 4°/o osztrák arany-
járadék 104.25, 4°/o magyar aranyjáradék 103.60,
magyar korona járadék 100.40, osztrák hitelrészvény
300.37, osztrák-niagyar bauk 806.—, osztrák-magyar

államvasut 283,75, déli vasut 71.—, északnyugoti
vasut 208.20, elbavölgyi vasut 224.50, bécsi váltóár
169.70. londoni váltóár 203.45, párisi váltóár 80.75,
bécsi Bankverein 217.—, villamos részvény 139.80,
alpesi bányarészvény 111.—, 3% magy. arany-
kölcsön 92.60. Az irányzat csendes.

Frankfurt, nov. 24. (Utótözsde.) Osztr, hitel-
részvény 300.12, osztrák-magyar államvasut 283.75,
Déli vasut 71.—.

Hamburg, nov. 24. (Zárlat. 4.2°/0 ezüstjáradék
87.—, osztr. hitekészv. 300.50,) Osztr.-magyar állam-
vasut 709.50, déli vasut 168.—, olasz járadék 94.25,
4°/0 osztr. aranyj. 104.—, 4°/0-os magy. aranyj.
104,—. Az irányzat csendes.

Páris, nov. 24. (Zárlat.) 3°/0 franczia jár.
103.70, 8Vs% franczia jár. 106.62, olasz járadék
95.55, osztr. földhitekészvény 1263.—, osztr. m.
államv. 727.—, Franc. töd. jár. 102.42, 4% osztr.
aranyjáradék 104.10. Ottománbank 591.50, dohány
részv. 320.—, párisi bankrészv. 867.—, osztr. Lán-
derbank 489.—, alpesi bányarészvény 287.—. Az
kányzat tartott..

London, nov. 24. (Zárlat.) Angol consolok
113.25, déli vasut 7.25, spanyol járadék 60.75,
olasz járadék 94.3/s, 4°/0 magyar arariyjáradék 103.26,
4V* osztr. járadék —.—. 4°/o rúpia 62-Vs, canada
pacificvasut 82. Vs, leszámitolási kamatláb 2^/s,
ezüst 27.Vs, bécsi váltóár 12.13. Az irányzat nyu-
godt.

New-York, nov. 24. ezüst 57.75.

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet t&viraiti
jelentése I8&7. november 24-ón reggel 7 órákor.

Állos t&áok

Árvaváraim .
Selmeczbánya
N.-Szombat .
Magyar-Óvár
O-Gyalla
Budapest •
Sopron .
Herény .
Keszthely
Zágráb .
Fiumo. .
Cirkvenica
Pancsova
Zsombolya
Arad . .
Szeged •
Szolnok .
Eger . .
Debreczen
Késmárk
Ungvár .
Szatmár •
Nagy-Várad
Kolozsvár .
Nagy-Szeben
Bécs . . .
Salzburg.
Klagenfurt

651

67*7:

2.4

t

1.0

Allomiaok

Póla .
Lesina
Sarajevo
Torino
Flórencz
Róma .
Nápoly
Bráadisi
Palermo
Málta .
Zürich
Biarritz
Nizza . ,
Eáris .
Kopenhlga
Hamburg
Berlin. .
Christiansund
Stockholm. .
Szent-Pótervár
Moszkva . .
Varsó . . . . .
Kiew
O d e s s z a i . . . .
Sulina. • • • •
S z ó f i a . . . . .
Konstantinápoly

67-9
68-9
72-1
68-8
69-5
69-1

68-1
69-6
68-2
71.6
78'1
68-3
72-2
62.9
68-1
66-4
66-7

46-7
40-6

56-8

69-9
66-0

11
KI
t 8.6

8.5
7.0
8.8
3.0
3.0

U.O
11.5
16.7
0.2
8.7
6.4
0.2
0.8
4.2
2.0

— 1.S

— 8.6
— O.7

"Ö.2

— 9.8

+ 3.9

1 = többnyire derült, 2 cs
= egészen borult, # = esö.

Felhözet: 0 = egészen derült,
részben felhös, 8 = többnyire borult, 0
^ = hó, S = köd, £ 5 = zivatar.

A depresszió ismét Közép-Oroszországba vonult és keleten
erSsen sülyesztette a barométert. A mapas nyomás azáltal mind-
jobban nyugatra tolódott.

Csapadékot jelentenek föképpen Oroszországból és Német-
országból. Déli- és Nyugpti-Európában az idö száraz. A hömérséklet
a Keleti-tenger vidékén már csökkenöben van. .

Hazánkban csupán az északkeleti határmegyékben volt kérés
esö, illet. hö. Az Alföldön az idö ma reggel még derült, egyébként a
borultság van növekedöben. A hömérséklet északon magasabb '• mint
délen, de itt sem megy az éjjeli lehülés — 4—5° alá.

Többnyire felhös, enyhe idö és keleten némi csapadék várható,
mérsékelt nyugoti szelek mellett.

VIZÁLLÁS.
— November 24-én.

Ino
Duna

Morva

Nyitra
Rába

Dráva

Száva

Vizmérés

Scharding
Passau
Bécs
Pozsony
Komárom.
Budapest
Ercsi
Paks
Mohács
Ujvidék
Zimony
Pancsova
Báziás
Orsova
M.-Falva
Zsolna
fiz ered
Érsekujvár
Sárvár
Györ
Zákány
Eszék
M.-Szerdah,
Ságráb
Sziszek
Mitrovicza
Károlyvár.
Novi
Banjaluka
Doboj
Zwornik

. . A> 1
+ 120> 2

•-"")> 4
> 2
> 2

M-'lOl
+ 131

90

Kutpa
Unna
Verbioz
Botzna
Drina
Mura

Jelek,magyarázata: • .
< = áradt; > = . apadt; V

•fs
czentiméter

115 >
79 >
54

62

+ 112

84 > S

'lI <~ 2
20

.65 >
88 >
80 > 2

Felyl Vizmérés 4!
czentiméter

Számi

U R ;
Onieva
Bedreg
Saji
Henrid
Béremé
Sab.Hr.

F.KIrlt
Feb.Mr.

KP
Márai
Tenet
Béia

TiSZ« M.-Szfeet
Tifiza-Ujlak
V.-Namény
Csap
Tokaj
Szolnok
Csongrád
Szeged
Titei
Deés

„ Szatmár
Latereza Munkács
Lafeereza Homonna

Ungvár
Bártfa
Zemplén
Zsolcza
H.-Németi
B.-Ujfalu
Csucsa
fagyvárad

Belényes
Borosjenö
Békés
Gyoma
Gy.-Fehérv.
Arad
Makó
K.-Kostély
Temesvár
N.-Becskor.

— ec
— 92
— Ill

8£
+ 68- 24>
+ 16
— C

t
+_ie
- 17
- 20>
+ ?0

- 145
- 29
- Si

5
> 4

< S

> 1

4

1

I

6

: Jeges viz; + = 0 felettj — =s 0 alatt*
- kétséges.
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A budapesti értéktözsde hivatalos árjegyzései 1897. november 24-én.

4=.'ar

efa

4Va
4'As
4
5
3

4
4
3>;-i
4
4*2
4
4

4
4
4
4
4','i
4
4

I. Államadósság.

Mmgjur álfamadóeság.
anatfáradék

, . 10,000 M o s .
Magyar koronajánuiék . . . .
1876. keleti vasuti kölcsön . .
I8S9. évi államvasuti aranykölcsön
1089. , , eztistkölcsön
Vaskapukölceön
18TO-ki nytrem.-WIcsön, 100. frtos
1870-ki » . 50 ,
Magyar regále-kárt. kötvény . . .
Horvát-Szlavon . . . . .
Magyar földteheim. kötvény . . .
Horvát-Szlavon , o . . .
Tiizai és bzejedl nyer.-kOlcsön . .
tiorv.-Szlav. jelz. fóldv. kötvény .

b) Osztrák államadósság.

•Egyes. Járadék papir febr.—aug,.
«, . „ máj.—nov .

Egyes, járadék ezüst. Jan.—júl. .
. „ „ ápr.—okt. .

Osztrák aranyjáradék
pattrák koroaajáradvk . . . .
AfiiunBOrsj. 1854. évb. 2Ö0 frt

.1860.
1860.
1864.
1804.

ÖOO
100
100
60

P-t!-
o.é.

ájlannöössügok.

Bolgár államv, zálogkölcsön . . .
Sitrb. nyer.-kölcsön

, (osztr. felb.)

II. Más közkölcsönök.
Bosnyák-Horczegov. orsz. kölcsön
•Budapest föváros lÖfiQ-ld kölcsöne
Budapest föváros li>;)7-ki kölcsöno
•Temes-bégavölgyi kölcsön . . . .

111. Záloclevelek és köi*
csön kötvények.

* / budapesti intézetek kibocsú-
•'• -'• tússi.

Belvárosi takarókpönzlár r.-t. . .
Egyes, bpesti fövár, tekarékp. . .
, o •> * „ koronaért.
Sisbirt. orsz. földhit..

50.1'a.évkor. ért.
„ COtya cvre . . .

Magyar iöidMtcJint. pap
> . „ 4 1 évro .
n „ Kor. órt. 50 évre
. „ kor. <jrt.63évro
„ „ . . szab., talaj jav.!

•lágy. va=ai. kötv,. fiflVa <>VF> . . . 1
» „ * »- - 50 évre kor. étf. ;

50 .CYIU.IOJ'YO. i
iagyar jol

, „ 00 évre kor. órt. . .
, „ kijzs. k. öO ó., vf. 110 frt.
, r kOzs. kötv. 30 óvro .
, , közs. kötv. 50 évro .
, „ nyrr.-kölr
, „ , osrir. falüUj. j |
, „ iijer.-jegy n

p • opstr. Mülb. ||
„ nyer.-kütv. „ . j;

;.-. or«. Ttr.zp. .taknrékn. . . . "
* Kor. ért.4'.2 |

4 i - ,
4'.-J | Magy. takfiT..'kp. 1

4'

5-"a

4»."3

[>. j«L».(i!og3i .
„ kor.'iff.
„ közs.k. i

Osztrák-magyar bank -tOV: ivre . j
, „' . 50 óvro . . j

Fesü hazai takarékp. kflzs. kötv. . !
...^•:.. « „ zilogl. kor. ért. '
Pösii ni. kerusK.. bank "

V- I I l liök'ltl 110 frt !j
' . ' , . * „ » közs. k. 210 k. <j

• •••"y T7«V.W c.s /ritf/SM; tói. A7*. j '

JUMna takarók- és hitelintézet . . W —
]«. takarikp. 40 ivre . . .

40u.H0 frt.
40 érre . .

110.90
36—
37—

97.75
100.—
98.23

100—
9 9 . -

100.25
100—
97.75

102—
102—
10025
100—
98.25
98.25
91.75
97.25
99.30
95—

sum
102.23
100—
9910
00
98.25

100—
121.50
123—
2 0 -
2 2 . -

10250
100.25
100.25
9825

100.50
98.25

10& —
96.--

100.10
100.10
96.30
99 -

1ÖÖ.~
"98:75
105.--
9 9 , -

102.75
102.75
102.75
102.75
12350
102.50
181.25
144.25
160.50
193.
193.~

111.50
37—
38.—

9«.75
101.-
98.75

101.—
99.50

101.25
1 0 1 . -
98.75

103.-

100I75
101—
98.75
98.75
92.25
97.75

100.50
97—
99.30

103.25
101 —
100.10

; Ara'iniCjfyei lakai
i Ho>Dvák-in»nv;pg.">v. i>nv..

•ni cl.-öt:ili.ar!ikm;a2:tór .

1 0 1 . -
100 -
98.50

5 ÉrdéJyr. m. ;••!/.Jiogi»U?th.40évio .
V i. . . ' . . , B - r 40é. vissiafii..
•l' i ' ' tfórvi-szlav. ors?z.j«lz;Y!o<rhaTik . . "!
5. MfS'sgVPi»b. ált. <;ikp. 3J>/sé.,H0fr!,.
5 v r r p ; - , • „ „ 4oijrrr. KtR frt-

. ^iviclV.kib. ' i
-/••IICDI fiiWIiitiiMnif'zM . . . !'

'•
l * '. . '. fi

VI. kib. '
•lik rúWhilcünt, nyer.-kötv. . il

j " s y - • il
;. ™ nver.-je^' . .

Temo.-v.Ji; vlyó Uikaréiipwiztár. . !

4' 3
4
4
4
4
6
5
4
4
4
4
4
4'/a
&
5
4

IV. Elsöbbség! kötvények, i
idrift m. kir. t. bajoz. r.-t. . . . '

Bpesti kfizuti \'aspalyn kor. órt. . ;
Bprs-ti \ill.-jmos v. vat-ut r.-t. . .

96
100 , -
98.50

103.50
102 . -
102 . -
10175
1U0.25
103.50
102.-
TO3.-
100.25
119.25
1ft~

101.—
09 . -

100.50!
M -A. l

: 9I50l
».5O

\I'M> tv. kir. !?/. «Jiinaeii,;haj«)Ziif!I t.
i Elsö hpMiiiTn- ••? •sontliszfgri'ir r.-t.
[Kiiisa-otirrti^iii \Ti=nit 1SSI,'ecllst
[•,..- - . I9SW.afa.iy

„ . 1S91, arany
foszt, von.) JS80, cz.

toiyaiü- t*s tcn^i-rtiaj. r.-t.
.gi-jVorssági \HB*III I. id!'. .

P H. Mb, .

99.25
101 —
122.50
124—
a i —
23—

103.50
101.25
101.25
93.-

10150
9925
01 —
97—

101.—
101.50
3550

100—
101.—
99^0

106—
100.-

102—
100.50

100.50
9 9 . -

99I5Ö
101—
99.50

101.25

102.25
101.25
105.-

101.25
123—
1 9 . -

ige—
93.50

101.50
9940
99.50
67.50

• , „ . 1S74. W.
SSfajfa.V cl*, kölcsön
Ui-itrák-KiEgvar államv. ISSS. . .
: „ . - . X. tób. 1S8-5
iPtiti T.lct<?- {.-. t.-)2*ie<;rfi!il • . .

1 *-

150 50 .
99.— 1

12O.r
98.75 I

120.- }
99.50

100.-
108.-
107^5-
98501

106.75
106.76
121.50

100.-

152.30
100. -
121.-
99.75

121. -
100.50
101 . -
1 0 9 -
108.25
99.60

107.25
107 J »
122.50

100.50

5.50
7—
5.
12—
60—
7—
40—
400.-

12—
14—
25—
18.
43.40
65—
16.-

___ OOI
500 K 2000|4

50000 K. 200 5
5OO0K. 200 4
5000 K. 400 -
30000 1005
85000 2005

IOOOOO! ioo 5
3000iAr.200 5

S7000 Ar.100 5
6000 200 5

75000 K. 400>5
MUÚl' ItAA 9!6000

250000
150000
25000
60000

12000
710000
12000
5000

14.
16 . -

230.—
7—
5.—
I l ,éé

6—
70—

35—
12—
8—

32—
10—

5005
160'S
600 5
5005
2005

25000
992

10000K. 200
25000 K. 400

100 5
50 -

10900
öiKtt
3000

20000
5000

15Ö00

300
ioo!
300|

iooo!

20015
10001
10015
100 -

.—_ 100UJ
SOCCjK. 200 5
2000 300 -

2300
825

6750
8750
2000
4503
8000

400
400

6000 K. 500

5 — 20000
5 — 6000 K.
1 1 — 2000
5 — ' 20000
1 0 — 23000
5.50 20000
q i *-J*
1I5O 15OÖ9I
7 — 5000'K,
4 5 — 2100{

5—I 15Ö0OI
8—; 3400f|
3—; 20000!
1 0 — lOOÖOi

6000 K.
32000'
.8000
50000!

32.—

0 —
•j

10—
4—
6s—

12—

200
160
400
200
150

100 5
2001 -
1 0 0 1 -
1005
100;5
1GG:5
100| -
301 -

200 -
160 -
200 -
100 -
10015
1005
100(5
1003
200I5
1005
130| -

i

7500: 200i5
30000 K. 200 5
6000 400 -
3750 200 5

1WO0 K. 200 -
100000 100|5
10000 200; -
GOOOiK. 200 5

JOOÖJK. . "

2 0 — i 4000. 100,
3.50

25.

6.50

7.-
24.-

t70.-

4800; 150'
13000; 1005
2000 K. 200.
3000: 200,

591! 500; -

HBOiK.
ISOOO;K.
280DIK
4000IK.

35D00IK.
tt\W«

3000!
700;

3000;70.—; ouw
- . - . I 25001
6.-! 2500
8— 5550

It"! SS
- . - 3886
- — I 2Ü00O,K
— s onooi
18.-! H 0 0!
—.- 20000 K
-.-! 20000 K

26000
30800

7.- 4000

4Ü0IÓ
200! —
500 -
2001a
2005
2oo: -
100! --
2W; ~
300' —
200; -
2005
80' •-

ioo; - -
500! -
20OI —
200i -
100! -
100! -
100! -
200;
200!
SOÓ'
100 4
100J4

Torontáli h. é. racutak « .
Urikáoy-zsilv. m. kSazéab,,

n.

V. Bankok részvénye?.
Angol-osztrák bálik . . . . • , .
Budapesti bankegyesület. . . . .
EIs5 magyar ijtarbaük . . . . . .
Fiumei hitelbnnk . . . . . . . .
Pö%'árosi bank r.-t
Bpesti giro- és pénztár-egylet . .
Hazni bank r.-t
Hermcs ma^y. ált. váltóüzlet t. .
Horvát leszáinitcló bank
tlorv-sslav. orsz. jelzálogbank . .
Magyar általános liitcibank . . .
Magy. ipar- ó.s keresk, b a n k . . .
Magy. jclzáloghite'b. I. Jubocsiitás
Magy. jelzáloghitelb. II. tibocs. .
Magyar kereskedelmi r.-t. . . . .
M. Ieszámit. ós pénrváltvt bank .
M. takarékp. közp. jolzálogb. . .
Osztrák hitoltatéset
Osztrálc-mag^-ar bank
Pesti magy. keresk, bank . . . .
Unlobank . . . . . . . . . . . .

VI. Takarékp. részvényei.
Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, ID. k. takarékp. . . .
Bpest-erzsébetvárosi tnkarékp. . .
Bpssti takarékp. s orsz. zálogic. r.-t.
Egy. bpesti fövárosi tflkarökp.. .
Magy. Alt. tAkaréitp .
M. orsz. központi Lifcarókpéiizt. .
Pesii hazai takarékpénztár . . .

VII. Biztositó-társ részv,
Bécsi biztositó társaság

;si élet- és jár.-bizt.intézct . .
Elsö in. ált. biztositó társaság . .
Fonciére, posti bizt. intézet . . .
Lloyd, m. viszontb. társ
M. jég- és viszontb. r.-t
Jiemzeü baleset biztositó r.*t, . .
Pannonia viszontb. i n t é z ö t . . . .

VIlI. Gözmalmok részv.

Mai siró-
árfolyam

——'

pénz áru

120.50

163.-
106.-
191.-
108.-
82.-

105!-
120.-

180.-

5ÖÖI-

443.-
293.-

98—
112—
87.—

232.—
210—
125—
835—

B370—

260.—
329—

f»125.—
125.—
98—

125.—
129—

1050 —

Concordia-göziaalom r.-t.
els. réss.v.

Elsö bpesti gözmalom
Erssébet-gSzmalom . .
Lujza-gözmalom . . . .
Pesti hengermalom . .

esti mpln. és sütök . .
Pesti Yiktória-gözmalom

IX. Bányák és téglagy. r.
Brassói bánya- én kolió^egriet. . .
Bpest i tégla- és mészégetö « . . .
Bpest-pzentlörinezi téglagy. . . .
F.$X. tégla- rá ezomentg^-ar . . .
Sfiiakra. ogy. köszéaú. éii i p a r v . .
?i:ls5m. bánya- is kohómü . . .

Is tván ti'-iJIagyiJ r.-t . .
Kassa-^omodi köszérü). id. cl ism.

j Kis -^beFI grii

Küszénbónya t-a teglagrá t . . . .
Leelmer rákosi t é g l a g v á x . . . . .
Magy:u' asplialt r.-t. . . . . . . .
Masy. áll., kösiértbányn r.-t. . . .
Magy. R5ztigla?yár r.-t
Magvar kerámia i gyár . . . . . .
Péfe'rhctjyi tóglnipar
HaJgótarjáni köszénb inya . . . .
Ujlaki tégla- éw iöészégt»tö . . . .
Uriknny-2i=i3völffyi m . k5s2cnl i . . .

X. Vasmüvek és gépgy. r.

Elsö in. gazdasfigi gépgyár . . , .
„Danubius" hajó- im pópgyár . .
Ganz és társa vasöntöde . . . . .
Niidrági vasipftr társulat . . . . .
.Micholsoa" gépgyár r.-t
flimamurány-5nlgótar,i«ni vasmü .
Scbltek-féla vasöntütlo
Ttmdlüü' és Dittrieh gépgy. A. sor.
Weiizer JI.BOS gép-, wuggijngyái1.

XI. Könyvnyomdák r.

'..AJieaaeiun" irod. ét! nyoiild. r.-t,
•Franklin-tármilat
Jtosnms" m i 5 i n t é z e t . . . ^ . . .
Könyves Juilmnn r.*t
„.PaUiiR'' irod. és iiyötnii. r,-t. . ,
Pesti kiinyVhvoinUa r.-t. , , . . .
i

XII. Különféle váll. részv.
Általános wiijtgonkülosiinzü . . . .
_.\pf!lvV- !iöo!i)l|rinoiiiitó-syúr r.-l . .
Bnnliin-föie. vcigyi gvárok ' r . - t . . .
Kihar-siiilúgyi olajipas* r.-t. . . . .
Bpcsli ült. 'vlliamossági r.-t . , . .
Égy. miigyarh. ilvcgsyaifi'v r.-t . .
lils'ci inujsy. btjtüöiitöüo
Tilsö irt.'^y. {ty»pj«moüó r.-S. . , .
TilsS rnagy. rcszvinypiTIözödö . .
EIHO niitgy. BCTit';?i;izlHli»
lüsö masrv. h';;nllliá<!i vúl lü lu t . . .
Elfi'i nu ic ra r K.-nlloáu
lUiö pD^ti spi'diiini-syrtf . . . . .
I''iuint:! riEiFhnr.tolt-n's"1 . . . . .

I Gtfclnrindl-iclc awsizviiv . . . .
I Gr. Kátorhány oc<?nat;-£Tiir . . . .
J „Hunsnriii" iuUtr»»vn-3 kúniav-gv.
j ju rd im Yiktor-rilii bör^-á r . , . ".

l?. rút-tr.

29ö—
402.—
715—
255—
155—
670.—
235.—
135—

165—
115—
195—
93—

195.50
109.-
62—
23.—

108—
735.—
635.—
112—
227—
119.50
80—

154—
80—

604—
254—

118.-

185-

51o!-

950
1447.-

294.-

100,
114.
89.

233.
1215.
126.
845.

8400.

283.-
339.-

4175.-
127.-
100-
127.-
132.-
070.-

2SS—

725!—
263.—
160.-
eeo.-
240—
140—

im. -
1 2 C . -
20D—
37—

196—
111.--
63—
25—

110—
745—
645—
117—
230—
120.50
82—

156.—
82—

607—
255—

190— 200.
103— i 105.

12190.- 2220.

105—

212—
145.—
265.—

I 3I5,-
!l 235.-

200."
1500^

540.-

320.-

143*--

107—

2151-
155—
270—

380—
245—
75—

150,
416.

;12üO.
250.
220.

1 230,
130,

1625.-
470.-

340.-

144!-

i 155'.-
420.

(1210.-
i 26D.
! 238,
: 240,

• 135.-
!1875.-
; 480.

40 ,
78.

305.
40 ,

6.B0

*16.
55—

13—

164.-
107.-
193-
108-

— — | ir. 15
106.-
130.-

"3500"

900
30000

1600
12500

"TOÖ
10000 K. 200 5
40000 K. 200 ~

500 -
2005

7000K. 4005
2000

100
12000 K. 200 -
2000 200! -
1250: IOO; —
6000'K. 100, —

200CC0|Fr.2ö0 5

Magyar ruggy&ntaáru-gyájr . .
Magyar vasuti forgalmi r.-t •
Magyar villamossági r.-t. . .
Nagyszebeni villantosma r.-t
Nemzetközi villamostárs.. . .
Nemzetközi waggonkölcsöuzö.
Popper Lipót faipar r.-t . .
Ouaraero részvériytársaság.
Royal hagyszálloda r.-t. . . .
Szegedi kenderfonó-gyár r.-t.
Sziszeki tárházak r.-t. . . . .
Telefon Hirmondó r.-t. . . .
Török dohánvegyed r.n. . . .

Osztalak I
i

10—;

H-i
9'-

12.-
7.-

fr. 4 —
2 1 —

7.94V10

10—

4.50
3 —
3 —

ir. 31 —
9.94"-'io

I0Ö5
100) —
20015
105! —
1005
100 5 _

~ 100 5 ~

100 —
100 -

K. 200 5
100 -

Ar. 200 5
500 5

K. 200 5
200 —
100 5
200 4
280 —
2005
200 —
2005
100 4Va
100 -
10Ö —
100 —
100 -

K.1000 —
A. 200 5

200 5
100 —
200 —

XIII. Közieked, váll. részv.
Adria m. k. teng. hajó r,-t . . .
Aradi cs Csanádi r.-t
Barcs-pakráczi vasu t . . • . . . .
Budapest a J a g u t - t á r s u l a t . . . . .
Bposti közuti vasp.

r o a id. rósz] , . . .
» , . élv. jegy . . .

Bpesti villám, var vasut
» * < » 4 élv. jegy.

Bpest-Bzt.-lörinczi h. 0. vasut • .
, » » » • els. röszv.

Bpest-ujpost-rakosp. v a s u t . . . .
Debreczcn-hajdunanási vasu t . . .
Déli vasut • . . .
Elsö cs. kir. dunagözhajó-ti . . .
Gölniczvölgyi vasut elsöbs
Györ-sopi-oh-ebenfurti vasut . . .
Kassai közuti vasut . . . . . . .
Kassa-oderbergi vasut . . . . . .
Kassa-tornai h. é. vasut ela. r . .
Magyar-gácsországi vasut . . . .
Magyar h. ó. vasutak r . - t . . .
Magyar nyugoti vasut . . . . .
Máramarosi sóvasut els. részv. . .
Máramarosi só vasut törzsr . . . .
Máramarosi sóvasút B. részvényei
Marosvásárh.-szászr. vasut e. r . .
Nagykikinda-nagybecsker, v. r . .
Öriente m. teng. hajózási r.-t . .
Ösztrák-inagyar államvasut . . .
Pécs-barcsi vasut .
Pétróz.-hipényi fi. é. v.éls. részv. .
Szlavóniai h. é. vasut els. részv. .

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

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

7>ie3városi nycrernénykölcsön 1874. é v r ö l . . . .
Kudavárosi sorsjegy . . . . . . . . . . . . . . .

„ r osztr. felülbélyegzéssel. ., , ;
j,Jó ssiv" og\'osüle|i sorsjegy .*,*.•

r osztr. folülbélyegz.'.'.
sorsjegy . . . » . - • -«• • *

„ „ B „ oszt. felülbclyegzi: .
n r> * t. nyeremóny-jégy". . .

Olasz vörös-!rerá?2t gfffijeff ' •
„ „ „ o'prtr. fulOJbélyegz.. .

Osztrák vr.ru3-]i.(.Te?2t iorsjegy
Osztrák liitelialézeti sorsjogy . . . . * -
I'i'ilffy ? o r s j o 5 T . . . . . « .

XV. Pénznemek.
Arnuy, cs . cs k i r . ver t . . •

„ „ n „ „ kör. . . . . . . . . . . .
. „ osztréJ: vagy magyar 8 frtos . . . . . . .
„ S0 f r a n k o s . . ^ . . . . . . . . . . . . .
„ 20 má rkás . . . . . . . . . . •

török aranyl i ra , .
Nömet birod. vagy e^y-cnórt. bank j . ( lOOmárka). . .
Franejtia bankjegy (100 frank) (M. ) . .
Olasz bankjegy (IGO ü r a ) . . . . . . . . . . . .
Papi r rubel d a r a b o n k i n t . . . . . . . . . . . . .
R o m á n bankjegy (100 lei) I . . . . . .
Szerb bankjegy (100 ezüst dinár)

XVI. Váltok árfolyama! (látra).
Amsterdam . . . 300 hollandi i r tér t . . . . .

• B r u s s f l . . . . - . -lOOlTiuikért-
London . . . . . 30 sterlingért . . . * . . .
Niinietbankpiacok 100 m á r k á é r t . . . . . . . .
Olasz bankpiacok 300 liráért . . . . . . ^ . .
I'/tris 100 iralikért . . ' . . . . . .
.Svájcai bankpiacok 300 „ . . . . . . . .
c.2-..-ntp*ten*ar • . . 1O0 nibolér t . . . . . . . .

XVII. Határidöre kötött értékp.

November hó rögére.

Mn.;-/yiir ar.myjúra<l. *. . . . . . . . . . . . . .
Magyar .koronajáiadúk
Magyar ;iitalános iiitclbnn'c '. '. .
Magyar ipar- <-H kereskedelmi b a n k *
Magyar jalzáloe hitelbank
Ma™ynr JeHzámitOló <'•? pi-nzváltü bank . . . . .
Rini.iinurúBvi vasmü . . . . . . . . . . . . .

herhö

Oi?.<r;iU hitelinJúEct . . . .
I)ó!i vasut
Osr.trák-mnCTay államvasut

Mai Jfáro-
áfiolyam.

pénz ára

162—
125.-
t44.^-
490—
328—
530—

280—

155.-

215.51

206—

250.-
284.75
150—

90.-*
102—

448—
100—
121—

190ÜÖ
200—
212,

211—
96.50

100—
100—

223—
100—

6.30
6.80
1.60

165.50
62—
63—
.3.50
3.80
8
9.50
2.50

11—
11.50
19.50

199—
59—

5.66
5.63
9.53
9,53

11.77

58.875

45*25
1.28

99.40

119.35
58.90
45.25

47.625
47.425

122.25
00.10

3C7—
01.50

279.76
252—
2 5 0 . -

3 5 5 -
80—

335.25

165—
130—,
145.—
510—
330—
535.—

390.*-

158—

216.50

207!^

255.^
28535.
155—

92.—,
103—'

453I—

191.50
205—.
213—

212.^-
97.50
67—
67.-t

101.—
101—

224.—
101.—
175.—

6.80
7.20
1.90

167.50
63.-*-
64 —
3.80

IZ
10.^-
2-flO

11.ÖO
1
0 ^

202—
61H#*

5.70
5.67
8.57
9.57

11.81

6ÖTÖ75

4Ü45
1.29

99.70

120^5
69.1U
45.45

47.775
47.575

12&5C
100.30
387.50
102J0
280.25
25250
250.50

355 JM
80 JO

336.75

Leszámoló i
Magy. ,-ilt. hitc-ibank . . .
Osztriik liik-liiiiézot . . .
Masyar iwanyjiiradék . .
Magyar kovnaajáradék . .
iMapy. ip. iá keresk, bank
Magy. Iclziuophitelbanl; .
Magy. loszániitoló bank .
lUniii-Murányi vasmü r.-t.
Dóii vasut
Osztr.-magy, államvasut.
Budapesti bankegyesftlet.
l'Ilsö mag\Tir ipnrbank . .
Fhunei hitölbank . . . .
Posli masry. keresk, benk
Hpesti takp. cs zálog, r.-t
Bp. Erzsébetv. takarókp .
Alapy. iUt. takarékpinztár
M. or^ü. kö;p. takarékp..
EI95 tna^-. alt. bizt.-társ.
Erzsóbet-gormalom r.-t. ,
Lujza-göznialoiu r.-t. . . .

irfolyamok nóvumba- '2i-":röl.
I. 388.— |i. Brassói hAny.i- is kohóm.

355

Magy.
uiagy. r .- t .

J:ós«vnb.- r.-t. .
ijkili r.-t.". . .

P'-iarj
Ujlaki léiilagytir r.-t. ..* >
Ditnnbiusöehoun. hajógf.
Oanst-rölo va?Sntödo r.-t.,.
t>(;]iIicL*fi\l'» vusüulüda i.-t.

105.— i \\'< ii.-or-T'ilo wuggongy&t.
191.— i Ált. wajfüi-niiölosön. r.-t. .
109. — i lilsü magy:;r róizv.-serfözS

1440.— j! Klsj m. ierir-shizlaló r.-t.
Magyar, villamossúüi r_.-t..
K&bunyai polji. sorfözö r.-t.
Mapy. ezukor-ipar r.-t.. .
.Adiiu m; tcngcrliajAt. r.-t,
Bp. közuti vitspálya-tára..

,— Budapesti vili. városi vasat
il Bp.-ujpost-r. villaia. vasut

1M--

ia"P

• • — C —

103—

4̂ f-c/ megjalólt
u tw'piArfcvvvl, az

crltiüo.yu'i'okná!, mrtytk üzleti éw aem ösik össst
ozztÁicA- nt utolsó üzhtéx-Wvonnt&ozólág irteadt
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Központi kiadóhivatal:

VIlI. ker., József-körut 65. szám.
Minden szó 2 krajczár, vastagabb betükböl szedve 4 krajczár.

fizetendök készpénzben, levélbélyegekben vagy postautalványon. V . ker., M a r o k k ó i utcza 4. szám.

Fiók-kladóhlvatal:

Ha m hirdetö czimét is közli a hirdetésben, vagy a választ poste-restante kéri, akkor minden közlés után még 30 krajczár kincstári bélyegilleték is fizetendö. — Czélszerü az apróhirdetést postautalványon
deni, s a szövegét az utalvány szolvényére irni; esetleg közönséges levélben is lehet a szöveget s a Ievéljesyeket beküldeni. Mindenki könnjen kiszámithatja az apróhirdetés árát.

bekül-

LEVELEZÉS.
1896.^ . „ r , . . - . - - tázara, miröl irtam, nem frázis volt, lat-

J/XyZaiV 1 0 9 0 . £atod rajtam, tegnapi fötindutóságom is tul-
fezsitett idegzet reaheziója, bocsáss meg érte 1 Jól esett könnyezve
kézni vétlen bünömért, mit levélben elkövettem — irgalmat. Megnyu-
godtam. Boldog vagyo"k, mert szeretsz, láttalak, éreztem ismét szép
szemeid delejes ereiét, ékes kezed Bzoritását. Kezedben volt életem,
hs. másként válaszoltál volna . . . mert nem tudok, nem akarok

arátságod nélkül élni. Imád . . . 34—1
M A R I t i4t i I4 m / m Levelök van a kiadóhivatalban. 41—1
41 t i l t v a l l j a lUCjf..
I f ö f p m azon Gatal- szöke- hölgyet, akit tegnap este a Vigszmhazban
411.1 Klll özen lapra figyelmeztettem, tegye lehetövé rám nézve a
közeledést és irjon „Ami" czimen e láp kiadóhivatalába. 296—1

i € < W hfihinrb* I Reczipéje hatott. Már sokkal jobban érzem
V.Utd UUAtUttVai .magam, ámbár bolondos féltékenység! má-
niám ismét felébredt.-Igaza van, mikor azt állitja, hog_y rossz javit-
hatatlan gyerek vagyok, .mert ma ismét megszomoritottam. az én
jó öregemet. Félek,.hogy nem fogja bünömet megbocsájtani. Minda-
mellett, au revoir 1 kis paciense. 308—1

azon urat, kivel ez év nyarán azt hiszem julius hóban
Szt.-Gotthárdra utaztam véletlenül egy kupéban és akit

én azóta mindenütt keresek társaságban, szinhazakban, szóval min-
denütt ahol emberek jóinak, do sehol sem láthatok, adjon magáról
ólotjelt, vagy ami még inkább kivánatos volna, tegyen lehetövé egy
találkozást. Azt hiszem kitalálja, hogy ki vagyok és egy „par distance"
rzimü levélkében vagy egy teljes czimre irt levélben megfogja „hatá-
rozni a találkozás napját és helyét. Azt hiszem a várakozást Ön is
megolégelto és nem tartja ideámot korainak . . . 306—1
£>A1MV0IIM fövárosi vállalat elökelö tisztviselöje vagyok. Vig ko-
fgOig je iUl , délyü ftölgygyel óhajtanók levelezésbe lepni, Id szelle-
xnes soraival megedbsiif az élet fanyaruságait. Levelek .Hived" jelige
alatt e lap kiadóhivatalába kéretnek. 588—1
^.ySnoXt t e v a n v n n l r Jo k te vs^vwak és barnák is vagyunk ;
d Z e p g f t IS V a g j U n K , 6öt mi több vigkedélyü barátnök is
vagyunk. Ifjak! Képesnei érzük magunkat arra, hogy. szivecskéinket
elrabolják? Igen? Nos akkor löveljék nyilaikat „Szépeknek" jelige
alatt a kiadóhivatalba. 268—1

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

• L ^ _ _ _ _ 156—1
tm» háh M « m t i " kislány egy fekete szemü ur barátságát óhajtja.
C J J KcK SZKUltt Leveleket .Kék {szemü" jelige alatt e lap kiadó-
hivatalába kéretnek. ' ' r 214—1

"" HÁZASSÁG.
ifffoffihltS hivstdn czéljából, esetleg a szülök utján, oly szép
JIIKlOVQl UaZaSSAQ keresztény, házias leánnyal óhajtanék
megismerkedni, kinek igényei vagyonának' megfelelnek. Középkoru,
államszolgálatban Ibyo vagyonos,'egyetemi képzettségü föhivatalnok
vagyok. Kimeritö ajánlatok „D "A" alatt a kiadóhivatalba kéretnek.
Titoktartás föMtéteV ' ; ; ' ; ; 47—2

ttfAeiálMt A b n i t "82 éves; 7 év óta önálló kereskedö. Hozomány
J105UIIU UHdJI nem szükséges. Ajánlatokat .Minél hamarabb"
czimen kérek a kiadóhivatalba. 250-2

fi ü i á l l i s f . ^ v e s bankhivatalnok (keresztény) szöke
•»- - • •)• « J « l l i a i . Ms leányt óhajtana nöül venni, ki házias
nevelésen kivül 10—20.000 frt liozománynyal is rendelkezik. Vallás
mellékes. Discretió'válasz -Boldog jövö" jelige alatt akiadóhivatalba
héretik. '..'.'.. 238—2
£ v i f lV fizetésem 1200.— irt hivatalom után; megfelelö hozo-
*VI JIA mánnyaLbiró izr. hölgy komoly ismeretségét óhajtom
házasság czéljából. Ajánlatot M. K. alatt e lap kiadóhiv. kérek. 254—2

ÁLLAST KERES.
?f i blzonyitványokkal rendelkezö könyvelö, ü az irodai munkála-
J w tokban teljesen jártás, kedvezö feltételek mellett állást keres.
Ajánlatokat „Kedvezd" jelige ^alaft a kiadóhivatal fogadj el- ' 304—3
tkfouolflMA *öbb ^vi' gyakorlattal, jó bizonyitványokkal sürgösen
^tKYCIUilU állást koros.. Szives megkereséseket „Szorgalmas" jelige
alatt a kiadóhivatal közvetit.. . 2S2—3

l i i l t ' y*.. irodákban mint irodavezetö' volt alkalmazva,
! U l l | 'ilyen minöségben állást keres.' Leveleket „Iroda-

vezetö* czimen a kiadóhivatal fogadd ^el. | ' 284—3
"fpftütst alkalmaztatást keres intelligens fiatal hölgy, ki négy polgári
•JivvMl osztályt és koreskedebni szaktanfolyamot idtünö sikerrel
végzett, már ilyen minöségben alkalmazva volt és jö bizonyitvánvok-
kal rendelkezik. Czim a kiadóhivatalban. . .266—3

109flV ^ .maÉYiIrl1' <& németül beszél és már volt Üzletbe
w ivdilJTj á&almpzyá, eloiusitönöi állást keres. Leveleket
„Árva" czimen a kiadóhivatal toyábbjt.^ \ \ 276—3

rendelkezö szolid házaspár, házmesteri
állást kores. Czim a kiadóban. 242—3]6 bizonyitványnyal

" érti s 0 0 ° frt-biztositókkal pénz tárnoki vagy pénz-
, *«J» beszedöi állást keres. Ajánlatokat „Pénz-

hqszedS" jeh'go alatt e lap kiadóhivatala fogad el. 220-̂ -3
ajánlkozik egy elökelö fövárosi vállalat fötiszt-

m viselöje, szerény feltótelek mellett. Óvadékot
nyújthat. Czim a kiadóhivatalban. B. J. 224—3
*£•» »«<ibM««t E szakinii'oan jártas cs a vevöközönségnél jól beve-
f A - S Z a K m S ! zetetfr ».fl -bocsi,- környékbeli elökelö czégek kép-
viseletét keresi. Ajánlatok „Megbizható 130 N; H." jeügo alalt a ki-
adóhivatalba kéretnek. •

külsejü özvegy asszony,
helvetesitö

vagyi i l cot i i c . s m o? ,0ZV6ey asszony, gazaasszonyi vagy
hlildKjU' háziasszony nelyetesitö állást keres. Szives

megkereséseket ,Magdqlqa* jelige alatt a lap kiadóhiv.. fogad el. 243—3
\l 4ni*\i\ht\iA*i keres egy elökelö, müveit leány a leg-
31 JOgltUKOZaST szerényebb föltételek mellett. Ajánlatok

,G. Sz." jegy alatt a kiadóhivatalba intézendök. 53—3
Hfanv u r i ^á^aklioz gyermekek mellé ajánlkozik egy intelligens,
JlOJJJ U l l idösabb aú nö, görög katholikus papnak leánya, a ki
szivesen végezne háai teendöket.is s a rábizott kicsinyeknek gondos
lelügyelöje, saoretö gondozója lenne. Jóakaró megkereséseket .Anya-
helyettes" czimen a kiadóhivatal továbbit." 126—3
fiánk ift[thnw\}07t>I'h délutáni foglalkozást keres; beszél ma-
n a l U l IURUMJrrliA1.IW gyár, német és romáa Jiyelvon. Czim
?WadöInvatalban. . . . 204—3

ÁLLAST KAPHAT.
fiaial emberek helyi képviselökként alkalmaztatnak.
Czim a kiadóhivatalban. 1—l
kerestetik egy irodalmi laphoz. Ajánlatok- az eddigi
müködés megjelölésével .Jövedolem" czim alalt edZCTKcafclV müködés

lap kiadóhivatalába kúrolnck. 218—4
kerestetik egy szón fiatal leány. Ajánlatokat
.Földbirtokos" czimen a kiadóhivatal to-

vábbit.
AStmR kerestetik vidékre 8 gyermek meüé., azok akik a nöi
.lOnO munkában és a fohérvarrásban jártasak, elönyben része-
• Ajánlatok „Vidékre" jelige alatt bizonyitványmásolatokkal a
Üvatalba küldendök. *&-*

vábbit.

Jicvelönö
kiadóhivatalba küldendök

idákl jobb házaknál volt alkalmazva
fávárosban. azo

kiadóhivatalba kttldon—..

P-sr-——-j-TTH a ki vidéki Jobb hazaknál volt alkalmazva
" EllCS 18411J, és még nöm regen van a fövárosban, arón-

nal alkalmaztatik. Vidékröl jövöknek i» » fözéshea ié wtöknek elöny
adatik. Czim a ki»ddhiwt«lbM. IB»-4

hivatalba.

ajánlkozik üzletbe mint pénztárnoknö. Aján-1"i"'~ -Szorgalmas" czimen kérek a kiadó-
' 33-4

fra:
egy kis lány mellé felvétetik. Xeveleket „Jó
házból" jelige alatt a kiadóhiv. fogad el. 2S0-4

és franczia nyelvmestemö alkalmazást nyer . Ajánlatokat
„Született angol* jelige alatt a hiadóhivatal közvetit. 260—4

Ügyes lapkihoröók felvétetnek. Czim a kiadóhivatalban.

alatt.

» foglalkozást nyer egy derék-szabóné. Le-
veleket "a kiadóhivatal közvetit .Állandó" ielige

" " 120-4

OKTATÁS.
7 AH HAM miito&einn ^ már láz év óta müködik mint ilyen,
fcVUUUld UlUVZd&nVt zongora órákat óhajt adni, ugy lakásán,
mint házaknál is elválalja azt. Czhn a kiadóhivatalban, 300—5

Jfflocet! V0ff70ft joghallgató elökészit érettségire. Leveleket
C K d U I KI.1)6KII „biztos siker" jelige alatt e lap kiadóhivatala

fogad el. 216—5

Alapos hcgcöüoktatást ^S& ^4**^
e lap kiadóhivatalába intézenaök.

adok.
czimen
19tS—5

tanit, egy hölgy legjobb módszer szerint kottából.
Czime a .kiadóhivatalban. . 186—5

gyermek-kertésznö, még néhány szi
kezik. Czim a kiadóhivatalkan.

abad órával rendel-

- j állást keres egy ATH. reáliskolai tanuló. Szives
J J t l I I V I I megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek

.Corropetitor* jeh'ge alatt, hol az illetö czime is megtudható. 80—5
If07flfl1ft10lf a f r a n c z i a nyelvböl oktatást adok heti 3 órával, havi
iVii,vVMKti 6 frtért. Szives megkereséseket „Szorgalom" jelige
alatt e lap kiadóhivatalába kéretnek. " "(32—5

Je eherche iino jeune francaise qui m'instriiirait la
langue franoaise, par conversation agriaile. Lettres sous

iMedicinc á l'expedition de ee Journal. 78 5

BIRTOK ELADÁS.
birtok. JBorsodzaegyében egy 2000 holdon felüli

bútok, melyböl a szántóról 1,000 hold az
L898-ik évtöl kezdve 12, egetleg 15 évre bérbe adatik. Évi bérösszeg
7000 frt. A feltótelek a megbizottnál tudhatok meg. Czime a kiadó-
hivatalban. J34—6

Kiriü l? 1250° nöld terjedelmü nagy vadászterülettel, öserdövel,
Oll I l in melyben mindennemü vad található, ritka szép emeletes
kastélylyal teljesen bebuterozva; iparvállalattal, 650,000 frtért eladó.
Venni szándékozók *Va,dászterüJet* czimen küldjék be ajánlataikat
e lap kiadóhivatalába. 140—6

HÁZ ÉS VILLA ELADÁS.
VrtVllf közelében egy 3 emeletes bérház még 12 évig adómentes,
alfcVI III kedvezö feltételek mellett eladó. Szükséges töke 40.000 frt.
Ajánlatokat „1000" jelige alatt a kiadóhivatal közvetit. 320—7

VMIIVIII •• hél*l lá7 Az Andrássy-ut közvetlen közelében, nagy
j u i i j w i H u t u i H & i forgalmu utczában az összes lakások par-

quettel és tapettákkal ellátva, elsörendü épitkezés. Bérjövedelem
15,500 frt. Terhek 117000 frt 5% törlesztéssel együtt. Ára 210.000 frt.
Eladó czimét megmondja a kiadóhivatal. 130—7

ELADÁS.
___. . Alig használt, teljesen jö karban levö S.
i jUia . Windhoffer-féle hat ös fél oktávos, 80 billen-

tyüs zongorámat a lehetö legjútányosabh árórfc eladom. Czim a
kiadóhivatalban. 310—S

2'Á f A r n a l m t t füszerüzlet . a föváros legnépesebb utczájában
,« J U i g a i U l l l betegség miatt eladó. Levelek „FüszerüzletM'eligo
[att e lap kiadóhivatalába .kéretnek. 27—S

Reáljogu gyógyszertár nagy vidéki városban,
megye szókholyén 30000 frton felüli tkvi forga-

lommal 90000 Mórt eladó-. Bövebbet a kiadóhivatalban. 138—S
Á fÜ«7£>rII7lof '-Püszerüzlet a Kerepesi ut közelében,
U jtld&CI Hullái, sarokházban, családi körülmények miatt

eladó és azonnal átvehetö. Bövebbet a kiadóhivatalban. 130—8
Az Andrássy-uton kitünö forgalomban levö kávéház
16000 frtért eladó. Bövebbet a kiadóhivatalban. 132- -8

VÉTEL.
keresek egy jó állapotban levö fedeles kocsit. Aján-
latokat .Kocsi 100" jelige alatt a kiadóhivatal

318- 9
egy jó karban levö korékpárt megvételre. Ajánlatok

' „Pneumatik" jelige alatt a kiadóhiv. küldendök 302— 9

a kiadólüvatal továbbit.

jlós, elöszobába sürgösön kerestetik moi?-
vétolre. Leveleket „Ruhaszekróny" joligo alatt

270—9
csillár 5 karós megvételre kerestetik. Ajánlatokat „Lég-
szcszcsillár" jelige alatt a kiadóhiv. fogad el. 272—9

| 5—6 méter h., megvétolre kerestotik. Ajánlatok e lap
'f kiadóhivatalába kéretnek „Üvegfal 292—13" szám alatt.

keresek megvétohrs. Ajánlatokat a kiadóhivatal
továbbit »CeUo< jelige alatt. 24—9

lüvatalba kérek.

kerestetik megvételre. Ajánlatokat az ár megjelölésé-
vel »PedAIos czimbaloim . . . . sz. a. a kiadó-

30-9

Dutilop
kerékpárt keresek megvételre lehetö olcsó áron. Ajánlato-
kat a kiadóba „Kerékpáros" czimre. 54—9

pianinó megvételre kerestetik. Ajánlatok „Pianinó" jelige alatt ké-
retnek a kiadóhivatalba. 4—9

6-ik
KIADÓ SZOBÁK,

n. Türúz-Ivöniton egy gyönyörü erkélycs szoba kiadó.
Czim a kiadóliivatalban. 190—10

. , . . , . I m i A P A 9 A U szép nagy utczai szoba az Erzsébet-
ganSail UUlOrOZOIT kömton? a New-York palota közpiu-

ben ogiszen külön bejárattal azonnal kiadó. Lift cs telsfon a ház-
ban. Czim a kiadóhivatalban. 23—lü
Jt MÁMe«inlt9*HA9 k ó z e l °SY külön bejáratú 2 ablakos utczai
Ji nepSZinnaZIlOZ SZ0ba egy vagy két ur rés/.éro nzonnul ki-
adó.Ugyanott esetleg jó mag\-ar házikoszt is kapható. Levelek a kiadó-
hivatalba kéretnek „Olcsó szoba . . . czimen. 91—10
utirnrn^nTT r T n n i kcnyobncs cs csendes (udvari) különbcjá-
j ) U l 0 r 0 Z 0 H SZ0Ö3 r a U a l deczember l-re kiadó. Levelek ké-
retnek „Bútorozott szoba" ea. a. M—10

szoba
h t t t n r r a l va6y anélkül, gyonncktolen családnál a bel-
Uil l l l l ia i városban azonnal kiadó. Levélek köretnek

bficzim alatt
zo

.Két ibltóos utczai szobficám tl&ti. 90-10

LAKÁS KERESTETIK.
tyasági lakást keresek, lehetöleg a képviselöház közelében.

B

SZOBA KERESTETIK.
bútorozott szobát keresek, lehetölep külön bejárattal. Aján-
latokat a hely és az ár megjelöiOse mellett „Bútorozott

szoba" alatt a kiadóhivatalba küldendök, 316—12
>fiy FryeÓUohtirtieUin egy magános úrnönél deczember lö-re
JtZ CrZSeOeTVarOSuan külön bejáratú szobát keresek. Leve-
leket ^Fiatalember" jelige alatt a kiadóhivatalba kerek 278—Id

Bl i f A V A V A U VinM^n/tc *«»#»k4i- keres e.:y iiatal ember lépcsö-
UTOrOZOTT nOnapOS SZOOat házra vagy kapu alá nyUó aj-

tóval a József-körut és a József-uteza közelében havi 16—18 frtért.
Ajánlatokat a kiadóhivatal fogad el „Lakás" czim alatt. 62—12
fnv inffilfiHAMc barátságos családnál teljes elláttást keres
fcyj t l l i e i l lDe i l a e g y hivatalnok az üllöi-ut közveUen közelében.
Szives ajánlatot „3\Tem üzletböl" jeh'ge alatt aj ár megnevezésóvpl
a kiadóhivatalba kéretnek. 194^—1:5

KIADÓ LAKÁSQK.
1 e n l/ftfiitfli1 Karácsonyi-uteza, egy 3 utczai szobás földszinti
f a U ftKIHIKii jakás kiadó. Bövebbet a kiadóhivatalban.' 1SS—13
1aCn iiPJ'iiloi' Rézmál-dülö, a János-kórház közelében 2 iiairv
I i ü nt i lUIKI; szoba, veranda, fürdöszoba, konyha (vizvezeték-
kel), éléskamara, pincze és padlásból álló lakás"azonnal kiadó.
Czim a kiadóhivatalban. 118—13

2 S|» |/Ay>i}lAf -a Bimbó-utczában egy I. emeleti lakás kiadó, mely
IA nKIHlKl) áll 4 nagy, 1 kis szoba, elö-, fürdö-, cselédszoba,

veranda, konyha stb., azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 170—13
i|s b o r i i ! o f Sas-uteza CSY 4 utczai, 3 udvari szobából álló lakás,
1IV n&tUI«l^ mellékhelyiségekkel kiadó. Bövebbet a kiadóhiva-

talban. 17S—13

5 : 1 , Ugy Nádor-utczában egy másodemeleti lakás, mely áll o
IA RKI . | utczai szobából, amelyek közül az egvik nagy terem,

továbbá 5 udvari,'elö-, fürdö-,'cselédszoba azonnal Madó. Bövebbet
a kiadóhivatalban. 180—13

Wk a Kálmán-utczában a EU-ik emeleten 3 udvari, elö-,
lj fürdö-, cselédszoba, konyha, éléskamra stb., közbe-

jött akadályok miatt kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 176—13
Káhnán-utcza, három udvari-, elöszoba, konyha,
kamra, stb.-böl álló lakás a ni-ik emeleten azonnal

kiadó. Czim a kiadóhivatalban; • 114—18
és raeüük-

a kiad'i-
116—13

5-ik

5 t1» I/AVSSIAI- Bálvány-utcza, két udvari szoba, konyha
"IK RKlHls I j helyiségekböl álló lakás kiadó. Czim

hivatalthivatalban.

5 {lp I / A r n l 0 t a Nagykorona-utczában az I. emeleten egy elegáns
"IR tttl Uieiy lakás kiadó, mely áll 4 utczai, 4 udvari, elö-, fürdö-,

cselédszoba, éléskamra stb. Bövebb felvilágositást a kiadólüvatai
nyujt. 1?JG— 1"

6 JI. hny Andrássy-ut közelében 1 utczai, 1 udvari és •elöszobá-
i n ll%l.y ió l álló, konyha nélküli lakás, irodának vagy garoor-

lakásnak alkahnas, azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 10á—13

6 il? XtOY Vörösmarty-utczában egy Il-od emeleti, 2 udvari, elö-
"IR Wil •} szóba, konyha stb.-böl álló lakúg azonnal kiadó. Czim a

kiadóliivatalban. ' ' ' ' 110—13

7m\\t XtOY a ? István-uton, a liget közelében, egy udvari kis szoba
IR RKI.y kiadó, csakis intelligens, korán hazajáró lakókra aspi-

rálok. Czim a kiadóhivatalban. 48—13
7 51? XtOY a z István-utón egy I. emeleti lakás azonnal kiadó,

"IR RCI.y mely áll 2 kerti szobából, konyha, kamra stb. Bövebb
czime megtudható a kiadóhivatalban. 172—13

8-ik
tálban.

a Népszinház közelében, Berzscnyi-utcza, egy fl-od
•I emeleti udvari lakás azonnal kiadó. Czim a Mailóhiva-

106—13

8-ik ker, a Baross-utczábau 2 udvari szoba, konyha, éléskamra
'I kiadó. Bövebbet a kiadóhivatalLan. 160—13

HITEL-PENZ.
kKIreXn földbirtokra, és budapesti házakra
AVIhdVII 5°/ü-ra, Ugyszintén lI. esetleg IH-ik

helyre 6 és öVs '̂o-ra. Birtoknál csupán telekkönyv és kataszteri iv
küldendö be. Elöleg nem fogadtatik el. Bövebbet a kiadóbau 142—1-1
T á r é XtOYO*.\o\\Xt S00—1000 frttal egy minden téren nélküiöz-
éa\9 ACIVdl t i l in . hetetien mü kiadhatásáiioz. Czim a kiadóban.

19S—l-t

Vififflfi l i ra i? (Ögyvódek, közlüvaüünokok, gazdászok stb.) föld -
r IVKRI Hl un Birtokkal karöltvo járó ügyletek révén clsöraupu
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1800 frt. Czim a kiadóhivatalban. 31:.' - l 7

bolthelyiség a József-köruton azonnal kiadó. Evi bér 400 fiTT
Czime megtudható a kiadóhivatalban. 314—17
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Erzsébet Királyaé*uija 5ö. Székesfövárosi Közlekedési*Viil/ula t.

6409—Id
családnál egy hölgy teljes ellátást és lakást kaphat
Czim a kiadóliivatalban. .1 -

ApostoI-gyógyszonHz, Budapest József-körut 64
eszközölök, teljesen dijtalanul, csupán n

' i *i «•« ,"., • ; . . hozzávaló megtéritésével. Lovalek kéret-
uck c lap kiaduluvalalaba „Amatcur " sz a 148—IS

keresek. Levelek fénykóppol c lap kiadóhivatuhUm
kllldendok ^Modell" jelige alatt t 150-18

ad egy a föváros közepún lakó polgári család,
„ . - , . , . , . . ,. "gyanolt fáfcies és jó Mzi koszt kapható.
Czim a kiadóhivatalban, Ü10--1S

Reális fljsletlicz társat keresek. Ajánlatokat „Sürgös" czimen e lap
kiadóhivatalába kérek. 246—1H
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A közönséghez.
Az „OrszágosHirlap" 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 irni.

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"
czimü hosszabb szatirikus politikai rajza.

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.

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

Üdvözlet!
— Nyilt levél a föszerkesztöhöz. —

Olvasom: Az Országos Hirlap pártok-
tól, kormánytól, egyéni és üzleti érdekektöl, ezé-
loktól független, szabadelvü politikai napilap.

Olvasom tovább : Az Országos Hirlap
rendületlen hive a szabadelvüségnek, mert az
a legbiztosabb módja a magyarság faji erö-
södésének.

Leteszem a lapot: agyamon, szivemen
keresztül nyilallik e dallamos szózat.

Vélném, ösök erényéröl, magyarok régi
dicsöségéröl szól egy lelkesitö ének. . . egy
fénysugár tör utat az érdekhajhászat ködös
atmoszferáján, egy villám czikázik szemeim
elött, mély bevilágositja a szürke levegöt.

Ugy-e naiv vagyok én, akit egy programm,
egy jelszó annyira fellelkesit, hogy mindjárt
Árpád, Hadur jutnak róla eszembe, de hát az
én agyam aként van megalkotva, hogy benne a
a szó, az irás, nem hang, nem betü, de mind-
járt testet öltött képzet alakjában rajzolódik
le ; ez az eleven képzet, amely beszél, bölcsel-
kedik, jövendöl, tervez és imhol visszavará-
zsolja a multnak képeit.

Elismerem, hogy ez nem szabályszerü
dolog, fiziológia- és pszihologiával ellentétes,
valamint a hatodik érzék, amelynek létezése
a köztudatba még nem ment át, (pedig ebben
is hiszek…) s ezért nem is bánt engem az a
bizonyos szánakozó mosoly, az ideált, a lelke-
sedést perszifláló gögös mimika.

Ki ne ösmerné e mosolyt?
Olyan az a többi mosolyok között, mint

a torokhang a többi hangok között; nem a
sziv de az agy reflex-müködése szüli — disz-
harmónikus.

Különben a XIX. század termelte, talán
a gözzel jött divatja — s a villamosság álta-
lánositotta.

Nem bánt hát, mert mit resteljem beval-
lani, söt kérkedem vele, hogy én még most is
nagyüstökü, csapott faru magyar mokány lovon

járok, sallangos szerszámun; az is elvisz oda,
ahol az én czélom, az édes hazában. Az igaz,
hogy messze földre nem gyöz el a lába . . .
meghorkan az idegen határon.

Épen azért; nem kell nekem az idegen-
böl vett hajtóerö, hogy elragadjon önczélom-
tól; elérem én a magam becsületes józan
szándékát, lassan bár, de biztosan a magam
emberségéböl, a magam lovával. Mit bánom én
ha mondják, hogy maradi vagyok.

Haj! ha a nagyapám megmaradt volna a
szépapám köntöse mellett, s darus-pántlkás
kalap helyet nem nyom angol köcsögöt a kocsisa
fejébe, tizezer hold enyém lenne valahol a
somlyódi határban.

Hát igaz', az a bizonyos tizezer hold,
most is meg van a somlyódi határban, s egy
nagy államférfiu bölcs mondása szerint a hazá-
nak nincsen ebböl kára, mert mindössze csak
az „adózó alany" változott.

Ámde az én naiv felfogásom szerint
rendkivül fontos nemzeti érdekböl, s a ma-
gyarság faji erösödésének szempontjából az
adózó alany kvalitása.

Gondolkodtam, hogy mi lehet oka ennek
a két külömbözö felfogás között levö eltérés-
nek. Rájöttem.

Az államfériiunak a kis ujjában van a
nemzetgazdaságtan és pénzügytan tudománya,
ahol is meg vagyon irva, hogy az államház-
tartás milyen adónemekböl tartatik fenn, hogy
mi az igazságos, igazságtalan, méltányos, mél-
tánytalan — progressziv, egyenlékeny adó.

Ezekböl a tételekböl aztán levonta az ál-
lamférfiu a maga igazát.

Én ellenben az adónemeket a történelem-
böl tanultam, ami tudvalevöleg nem arra való
tudomány, mert nincsenek az adónemekre vo-
natkozólag theoriái — fix tételei.

Ámde, akinek van mélyebb politikai ér-
zéke, ösztöne — hogy ugy mondjam, —letud
szürni a történelem empirikus tudományából
egy fenséges megdönthetetlen theoriát, az az
adónemekre vonatkozólag az eseményekböl de-
finicziókat dedukál, amely defnicziók ellent
nem mondanak a pénzügytani meghatározások-
nak, söt felveszik azokat a maguk teljes egé-
szében, mint egy specziális adócsoportot, csak-
hogy esszencziális értéket ezeknek nem tulaj-
donitanak.

Ime a két adónem, amelyekre a történe-
lem tanit.

Elöször.: A közvetlen vagy kényszeradók,
mindazok az adók, amelyek a pénzügytan tu-
dományában fejtegetvék, vagyis ama vagyon-
jogi szolgáltatások, amelyek az államháztar-
tást látják el a szükségesekkel;

Ez adók viszontszolgáltatással járnak,
kapni értük jog- és vagyonbiztosságot, utakat,
polgári tisztségeket, sok adóért esetleg keresz-
teket csillaggal vagy anélkül, még több adóért
báróságot, söt grófságot, förendiházi tagsággal
vagy anélkül.

Ezeket az adókat be lehet hajtani karhata-
lommal, ha adós marad velök az adózó alany;
lehet ujakat szabni, változatosakat, czifrákat,
mint a bunda; arra sem kell nagyon ügyelni,
hogy az adózó rókának csupán egy böre va-
gyon ; meg lehet próbálni, hátha mégis kettö
van rajta.

Másodszor: A közvetett vagy önkénytesen
felajánlott adók; ezek sorába tartoznak a faj-
szeretet, hazafiság, közügyek iránt való lelkese-
dés, a polgári becsület s a sziv vére,
ha kell.

Ezek az adók anyagi elönyöket biztositó
viszontszolgáltatásokkal nem járnak; ott fakad-
nak, ahol a vallás, erkölcs és lelkiismeret fo-
gantak — a szivben — amiért is végre nem
hajthatók, mert emberi erövel és tudomány-
nyal a szivet megoperálni, annak vérét lecsa-
polni a vérkeringés megszüntetése nélkül nem
lehet.

Ime a véleményeltérés oka.
Az államférfiu a történelemböl megkonczi

piált adónemeket nem ösmerte — azrrt volt
neki közönyös az adózó alany — s igen sok
államférfiunál az a fö hiba, hogy nem a törté-
nelemböl dedukál, hanem abs rakt, lelketlen
tudományok száraz tételeit veszi kész bölcses-
ségnek, reájuk kaptázván az állani javitást igénylö
ntézményeit.

Hej 1 Hiszen adózó alanyt találok én ele-
get ; muszka, sváb, tót, ugylehet mind kényel-
mesebb adózók, mint a magyar ember, csak-
hogy ezek az országot legfeljebb egy jól szer-
vezett adókerületé teszik. Ámde olyan alanyt,
amely amaz önkénytes adókat szolgáltatja, hon-
szeretö lelkes polgárt nem találok minden bo-
korban, olyat nem nevel csak évszászadok ke-
serves küzködése, vérrel áztatott anyaföld, török
emléke, —- régiek dicsösége.

Pedig ezek teszik az országot hazává…
édes hazává . . .

És csak hazából lehet hatalom! Egy or-
szág, amely csak adókerület: lélek nélküli, fej-
lödésképtelen, hanyatló organizmus.

Amit itt leirtam, benne van e két szó-
ban : faji erösödés . . . Csakhogy még több van
benne: egy nagy könyvet betöltö államböl-
csészet.

Ugy-e ennek a propagálására lett az
Országos Hirlap alapitva ?

Ugy-e csakugyan e nagy eszmét fogja
szolgálni, nem a pártot és a kormányt csupán ?

Ugy-e kérem, nem naiv az én örömöm, a
midön nem veszem üres jelszónak , a zászló
feliratát, az igazi liberalizmust klikk és protek-
czió nélkül?

Becses válaszát kérem, mélyen tisztelt
föszerkesztö Ur, hazám koszorus irója, Mikszáth
Kálmán!

De mielött a dolog érdemében válaszolna,
egy szerény kérésem lenne Önhöz.

Nem tudom ugyanis, hogy ez az irka-
firka milyen állapotában jut a kezeihez . . .
Fején lesz-e a nemzet koszoruja, avagy haja-
donfö házsártoskodik a belsö tagokkal; az
volna alázatos kérésem, hogy utóbbi esetben,
vegye ki azt a babérfüzért az amerikai iró-
asztal fiából és tegye a fejére, ugy adja meg a
választ.

És egyáltalában, ha kritikus momentumok
elött fog állni, sohase mulassza el feltenni a
koszorut…

A nemzetek ingyen azt még a genieknek
sem adják…

Szemere György.

(Közöljük az érzéssel irt levelet, mely
arra látszik fölhivni, hogy részletesen szóljunk
programmunkról. Semmi sem könnyebb, mint
felsorolni mindazon teendöket, feladatokat és
vágyakat, melyek a z o n p i l l a n a t b a n ,
mikor a programm készül, szükségesek és el-
érhetöknek látszanak. De az állami élet tarka
és változatos; a tavalyi hangulatokat elfujják
az ideiek és az ideieket a jövö éviek. Igy van
a nemzeti szükségletekkel is. Az idö uj helyze-
teket hoz s uj helyzetek uj szükségleteket. A
ki hosszu idöre ad részletes programmot és
a z t b e i s a k a r j a t a r t a n i , neheziti
helyzetét, hogy az é l ö p o l i t i k á b a n
mozoghasson.

Azért tartottuk elégnek megjelölni a ha-
tárvonalakat, melyek közt mozgunk és amelyek
közt megmaradunk. Különben sem osztjuk,
hogy egy frázis-czikk kidomborithassa egy
lapnak az irányát, lelkét, phisiognomiáját a
közönség elött. Valjon kinek imponálhat egy
szép bizonyitvány, amit az illetö maga állit ki?
Hanem igen is imponálhat a lap magatartása.
Ez fogja bizonyitani a jövöben, valóban függet-
lenek vagyunk-e kormánytól, pártoktól és hogy
jól szolgáljuk-e az országot.

Ami a levélnek azt a keserü részét illeti
mely arról szól, „mindegy-e ki az a d ó z ó
a 1 a n yc, — megvagyunk gyözödve, hogy azt
az illetö államférfiu sem ugy értette, mint a
t. levéliró veszi. Ember, akit magyar anya
szoptatott, nem gondolkozhatik ilyen siváran.
És bizonyára senki sincs, aki például az an-
halti herczeg magyar birtokain vagy a nem-
zetiségi vidékeken nem látná örömestebb
magyar nemzetes és tekintetes urak kúriáit —
de viszont különbséget tenni a magyar és a
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magát magyarnak érzö magyar lakosság közt,
plánee osztályok szerint, bármily tiszteletre méltó
legyen is valamely osztály és bármilyen em-
lékek aranyozzák be, lehet egyéni elfogultság,
rokonszenv, lehet poezis dolga, de okos ma-
gyar politika nem lehet. Szerkesztöség.)

A mezei munkások törvénye.
A képviselöház mai ülésén terjesztette elö dr.

Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter a m u n -
kaadók és a mezögazdasági munkások közötti jog
viszonyok szabályozásáról szóló törvényjavaslatot.

A javaslat lényeges rendelkezései a követ-
kezök :

Az elsö fejezet, mely a munkás-igazolványok-
ról szól, megállapitja, hogy annak, a ki nem cseléd
minöségben gazdasági munka teljesitésére vállalko-
zik, igazolványnyal kell birnia, a melyet a munkás
állandó lakhelyének községi elöljárósága állit ki.
Az igazolvány egy munkástól sem tagadható meg,
kiálhiásáért az elöljáróság dijat nem szedhet és
csak az elveszett vagy megsemmisült igazolvány
másolatának kiadásáért fizetendö a községi segély-
alap javára 1 korona dij.

A második fejezet a gazdasági munkaszer-
zödések megkötéséröl szól. E szerint a szerzö-
dési' feltételek megállapitása a felek szabad egyez-
kedésének tárgya. A szerzödö feleknek a törvényben
foglaltakkal ellenkezö, vagy a szerzödési okiratba fel
sem vett megállapodásai a közigazgatási hatóság
elött nem érvényesithetök. Közös munkára ugyan-
azon .szerzödés által elszegödött munkások egyetem-
Jegesen kötelezettnek tekintetnek. Aratást, hordást,
nyomtatást, eséplést s általában bármely gazdasági
munkát nem cseléd minöségben szerzödésileg elvál-
lalni gzandékozó munkásokkal a munkaszerzödés
mindig irásban kötendö meg. Az aratási munkára
kötött szerzödésben learatandó termények neme, a
terület megjelölésével mindenkor kitüntetendö, ha
pedig a munkaadó az aratás egy részét hozzátartozói-
val, cselédjeivel, alkalmazottaival vagy napszámosok-
kal kivánja végeztetni, ezen felül megjelölendök azon
vetéstáblák, melyek learatására munkások felfogad-
tattak.

Amennyiben a szerzödö felek az aratási, hordási,
cséplési vagy nyomtatási munkabért, a remélt termés
bizonyos, hányadrészében állapitják meg, akkor a
szerzödésben a munkabér készpénzben is megálla-
pitandó, vagy a minöség megállapitásával suly szerint
meghatározandó azon legkisebb 'terménymennyiség,
melyet a munkaadó a munkásnak az esetben is tar-
tozik kiszolgáltatni, ha a szerzödésben meghatározott
hányadrész szerint a terményböj munkabérül annyi
nem is esnék. Ha a szerzödésben a munkaadó arra
kötelezi magát, hogy a munkásokat maga élelmezi,
a szerzödésben megállapitandó a napi élelmezés pénz-
értéke is. A foglaló vagy elöleg a munkabérbe be-
számitandó, A szerzödést aláirás elött köteles a községi
jegyzö az elöljáróság egy tagja, a munkaadó vagy
megbizottja és a munkások jelenlétében felolvasni, a
felek jogait és kötelességeit a felek anyanyelvén meg-
magyarázni s a feleket a szerzödésszegés törvényes
következményeire figyelmeztetni.

A szerzödés aláirása után köteles a jegyzö,
elöljáró társával együtt, a szerzödési okirat mindkét
példányára rávezetendö záradékban a felolvasás és
megmagyarázás megtörténtét bizonyitani, az aláirá-
sokat hitelesiteni. Egy-egy szerzödési okirat megma-
gyarázásáért, felolvasásáért és hitelesitéséért a jegyzö
a szerzödö felek számára való tekintet nélkül, össze-
sen 1 korona dijat szedhet. Ha a felek másként
egyeztek meg, a szerzödéskötés költségeit a munkaadó
fizeti. A jegyzönek a szerzödéskötésnél közremü-
ködnie tilos, ha a szerzödéskötés czéljából megjelent
munkások igazolványnyal nem birnak, vagy ha már
ugyanazon munkára más munkaadóval, tudomása
szerint szerzödést kötöttek. A földmivelésügyi minisz-
ter a belügyminiszterrel egyetértöleg egyes tör-
vényhatóságokra nézve kivételkép megengedheti,
hogy a területükön létrejött gazdasági munkaszer-
zödéseknek az elöljáróság elött való megkötése mel-
löztessék. A szerzödéseket köteles a munkaadó azon
község elöljáróságának, melyben a szerzödés létre-
jött, láttamozás végett bemutatni; köteles továbbá a
munkaadó, ily szerzödések megkötését a szerzödött
munkások igazolványába bejegyezni, s a szerzödési
okirat egyik példányát a munkásoknak átadni. A
megkötött munkaszerzödés egyoldalulag jogosan fel
nem bontható, hanem a törvényes következmények
terhe alatt mindkét fél által teljesitendö. A gazda-
sági munkaszerzödések bélyeg- és illetékmentesek.

: A harmadik fejezet a szerzödés felbontásá-
nak eseteit tárgyalja. A munkaadó jogosult a
munkaszerzödést azon munkással szemben felbon-
tani, aki a szerzödés megkötése utáni idöben:
a) munkaadót, családtagját, megbizottját,
tettleg bántalmazta, becsülétében sértette; b)
a munkaadónak, családtagjának, megbizott-

jának tulajdonában szándékosan kárt okozott;
c) büntetett vagy nyereségvágyból eredö vétség miatt
elitéltetett, vagy ellene az eljárás folyamatba téte-
tett ; d) ezen törvénybe ütközö kihágás miatt elitél-
tetett vagy ellene az eljárás folyamatba tétetett; e)
a-munka teljesitésének megkezdése után a munka
teljesitésére betegség miatt képtelenné válik. Köteles
azonban a munkaadó ebbeli elhatározását a felbontás
okául felhozott eset tudomására való jutása után
24 óra alatt a munkással szóval vagy ezen idön
belül feladott ajánlott levélben közölni.

Viszont a szerzödött munkás az esetben jogo-
sult a szerzödés felbontására: a) ha a szerzödés
megkötése után a munkaadó, családtagja, tisztje
vagy cselédje által élete, biztonsága s testi épsége,
vagy vagyona veszélyeztetett; b) ha a munkaadónál
a szerzödés megkötése és a teljesités megkezdése
közötti idöben mint cseléd vagy napszámos
szolgált s ezen szolgálata után járó bért vagy
járandóságot a munkaadó jogtalanul visszatar-
totta ; c) ha a szerzödés megkötése után az elvál-
lalt munka teljesitésére betegség miatt képtelenné
válik ; .d), ha azon idöre, melyben a szerzödést tel-
jesitenie kellene, katonai szolgálatra behivatik. De
a munkás is köteles ebbeli elhatározását a munka-
adóval a felbontás okául felhozott eset bekövetkezte
után 24 óra alatt szóval vagy ezen idön belöl fel-
adott ajánlott levélben közölni. A munkaadó köteles
a szerzödés felbontását az ok megjelölése nélkül a
munkás igazolványába bejegyezni, Az a szerzödö
fél, a ki a szerzödés felbontását jogtalannak tartja,
panaszát a hatóságnál a felbontás közlése után 48
óra alatt jelentheti be.

A negyedik fejezet a szerzödés teljesitésé-
röl gondoskodik. Köteles a munkaadó, ha a munka
megkezdésének idöpontja a szerzödésben meg nem
határöztatott, a munkásokat a munka teljesitésére
lehetöleg 24 órával elöbb felhivni, a munkásokat
elfogadni, a bért pontosan megfizetni, a járandósá-
got a kötelezett mennyiségben és egészséges minö-
ségben pontosan kiszolgáltatni.

A munkások munkabérét, élelmezési járandó-
ságát szeszes italokkal, vagy áruczikkel egészben
vagy részben megváltani, bárminemü utalványnyal
fizetni, a munkásokat arra kötelezni, hogy élelmi,
élvezeti, ruházati czikkeiket, eszközeiket a munka-
adónál, vagy az általa kijelölt egyénnél vásárolják,
a munkásoknak adott elöleg után kamatot .szedni,
az elöleg értékéröl váltót,venni, a termés, biztositást
diját a munkások béréböl levonni tilos.. Köteles a
munkaadó a munkahelyen megbetegült idegen köz-
ségbéli munkás gyógykezeléséröl nyolcz napig gon-
doskodni s ha a betegség nyolcz napnál tovább
tart, a községi elöljáróságot értesiteni.

A szerzödött munkások a szerzödésben meg-
meghatározott idöpontban, vagy a munkaadónak fel-
hivására kötelesek a munkaadó által megjelölt helyen
és idöben s ha arra szerzödés szerint kötelezvék,
munka eszközeikkel, segédmunkásaikkal (marokverö,
kötözö) megjelenni, a munkát megkezdeni, azt a
munkaadó utasitásai szerint pontosan teljesiteni, a
munkaadó által gazdaságára nézve megállapitott ren-
dét betartani, s általában szerzödés szerinti kötele-
zettségeikét teljesiteni.

Ha az elvállalt munka az idöjárás miatt meg
nem kezdhetö vagy megakad, a munkások el nem
távozhatnak s ha, a, szerzödésben magukat erre köte-
lezték, tartoznak más gazdásági munkát teljesiteni;
viszont - pedig 'a munkaadó, ha a szerzödésben az
élelmezés, vagy élelmezési járandóság kiköttetett,
köteles a munkások élelmezési járandóságát vagy
élelmezését a munka szünetelése esetére is kiszol-
gáltatni Ha a munkások a munka helyén meg nem
jelennek, vagy a munkahelyröl eltávoznak, s a jogtalan
eltávozást a községi elöljáróság meg nem akadá-
lyozhatta volna, az elsöfokú hatóság a munkaadó-
nak"'kérelmére, köteles a munkásoknak a munka-
helyre kai-hatalommal való kivezetését elrendelni és
rögtön foganatositani. A munkások kivezetésére vo-
natkozó határozat ellen felebbezésnek helye nincsen.
Ha a munkások a munka megkezdését
vagy folytatását, a szerzödés jogos felbontásának
esetein kivül megtagadják,. ellenük az eljárás azonnal
meginditandó. .

Ha a munkások a szerzödési megállapodás da-
czára munkaeszközeik vagy segédmunkásaik nélkül
jelennek meg, vagy ha a munkát szándékosan rosz-
szul teljesitik, szerzödésszegönek tekintendö.

Ha a szerzödött munkások a munkahelyen
meg nem jelennek, továbbá, — ha a munkások
vagy. közülök egy vagy több munka megkez-
dését vagy folytatását megtagadja, a munkaadó a
szerzödésszegö munkások helyébe jogositva van
azonnal más munkásokat szerzödtetni. A munka-
adó a munkások által okozott kárának ér-
téke erejéig a munkások munkabérét, egyéb járandó-
ságát, biztositékát, ingóságát visszatarthatja, köteles
azonban kárkövetelésének megállapitása végett az
eljárást az illetékes hatóság elött, a visszatartás
után 3 napon belül meginditani. Más jogczimen
fennálló követelésének fedezésére a munkaadót a mun-
kásokkal szemben visszatartási jog nem illeti meg.
Ha az ingatlan tulajdonosának vagy birtokosának

(birlalójának) személyében a munka teljesitésének
megkezdését legfölebb nyolcz héttel megelözöleg,
bármily okból változás áll be, a jogutód a jogelödje
által kötött munkaszerzödéseket a községi elöljáró-
ság utján kártéritési kötelezettség nélkül felbonthatja.
Hasonlóképen a munkások is jogosultak a munka-
adó személyében történt változás okából a szerzö-
dést, de ugyancsak legfölebb a munka teljesitésére
megszabott idöpontot nyolcz héttel megelözöleg,
kártéritési igény nélkül felbontani. Ha a jogutód
vagy a munkások a felbontás e jogával nem élnek,
a Jogelöd által megkötött munkaszerzödés a feleket
egész terjedelmében kötelezi.

Az ötödik fejezet a gazdasági napszámo-
sokról rendelkezik. A munkaadó és a napszámos
között a szerzödés szóval is megköthetö. A feltéte-
lek megállapitása a felek szabad egyezkedésének
tárgya. A törvénynyel ellenkezö megállapodások azon-
ban érvénytelenek. Napszámost a munkaadó alkal-
mazottja által is szerzödtethet. A napszámos meg-
bizottja által is köthet szerzödést. A napszámos, a
felfogadáskor köteles munkásigazolványát átadni. A
munkaadó köteles az átvett igazolványt megörizni s
a munka befejeztével azt a munkásnak visszaadni.
Ha a munka tartamára nézve más világosan ki nem
köttetett, mindig egy napi munka értendö.

A napszámos munkanapja, ha az iránt a felek
között más megállapodás nem létesült, napkeltétöl
napnyugtáig számittatik, mely idöre a napszámosnál-;
délben egy egész órai, április 15-töl szeptember 30-ig
pedig reggel és délután is egy-egy félórai szünidö
számittatik. ,

A munkaadó köteles a szerzödtetett napszá-
most elfogadni, annak munkabérét és járandóságát
pontosán kiszolgáltatni.

A napszámos köteles a munkát, 3 melynek
teljesitésére felfogadtatott, vagy ha ez a munka bár-
mely akadályozó körülmény miatt nem folytatható,
a munkaadó által meghatározott más gazdasági mun-
kát teljesiteni.

Ha a napszámos meg nem jelen, vagy a mun-
kát abban hagyva eltávozik, a községi elöljáróság
által a munkaadó kérelmére, elöleges tárgyalás nél-
kül a munkahelyre, kényszereszközök alkalmazásával
kivezetendö. A napszámos a kárért, melyet a mun-
kaadónak okozott, felelös. Köteles azonban a mun-
kaadó, kárkövetelésének megállapitása végett az ille-
tékes hatóságnál az eljárást három napon belül
meginditani. Ha a felek között a kifizetéskor a napi
bér nagysága tekintetében vita merül föl, a hatóság
a napi bért oly összegben állapitja meg, a milyent
azon idöben és helyen vagy annak legközelebbi vi-
dékén hasonló munkáért rendszerint fizetnek.

A hatodik fejezet a büntetö határozatokat tar-
talmazza. Amennyiben e törvény ellenkezö intézke-
déseket nem tartalmaz, a kihágási büntetö törvény-
könyv általános határozatai a jelen törvény által
megállapitott kihágási ügyekben is alkalmazandók.
Kihágást követ el és 600 koronáig terjedhetö" pénz-
büntetéssel büntetendö az a munkaadó, aki a mun-
kás vagy napszámos kivezetését törvényes alap nél-
kül kéij, aki — igaolványnyal biró munkással
szemben a munkaadó kötelességeire vonatkozólag a
törvényes rendelkezéseket, tilalmakát megszegi. Ki-
hágást követ el és 15 napig terjedhetö elzárással
és 100 koronáig terjedhetö pénzbüntetéssel bünte-
tendö az a munkás vagy napszámos, aki egyidöre
két munkaadóhoz szegödik el. Kihágást követ el
s 60 napig terjedhetö elzárással büntetendö az a
munkás vagy napszámos, aki a munkahelyen
önként meg nem jelen, avagy kivezettetvén, a mun-
kát meg nem kezdi, szakadatlanul nem folytatja,
vagy szándékosan rosszul teljesiti. Kihágást követ
el és 15 napig terjedhetö elzárással és 600 koro-
náig terjedhetö pénzbüntetéssel büntetendö:

a) aki más által elszegödte tett munkást vagy
napszámost e körülményt tudva, felfogad vagy elö-
nyösebb igéretek által munkaadójától elcsábitani
törekszik;

b) aki munkásigazolványt zálogba vesz, vagy
arra hitelez. Nem birnak hatálylyal sem azon
összebeszélések, melyekkel a munkások azt czé-
lozzák-, hogy közös munkaszünetelés által a
munkaadókat magasabb bér megadására kény-
szeritsék s általában tölük elönyöket csikarjanak ki.
sem azon egyezmények, a melyek által azoknak, a
kik az érintett összebeszélések mellett megmarad-
nak, támogatása, azoknak pedig, a kik az összebe-
széléssel szakitanak, megkárositása czéloztatik. Ki-
hágást követ el s 60 napig terjedhetö elzárással és
400 koronáig terjedhetö pénzbüntetéssel büntetendö
az, a ki :

a) az ily összebeszélések, egyezmények lé-
tesitése, terjesztése vagy foganatositása czéljából
a munkásokat, napszámosokat, cselédeket szabad
szabad akaratuk érvényesitésébee fenyegetés vagy
tettleges bántalmazás által akadályozza vagy aka-
dályozni törekszik;

b) ily összebeszélések, egyezmények létesitése,
terjesztése, vagy foganatositása czéljából a szerzö-
dött munkások között álhireket terjeszt, pénzt gyüjt,
a szerzödött munkásokkal összejövetelt tart, ily
összejövetel czéljaira helyiségét átengedi, s ily ösz-
szejövetelen részt vesz-'
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Végül a hetedik fejezet a hatóságokról [és
az eljárásról intézkedik.

Mindazon ügyekre nézve, amelyek a jelen tör-
vény szerint hatósági intézkedést igényelnek, vala-
mint az egyénenként száz koronát meg nem haladó
kárkövetelések elbirálására.

1. elsöfoku hatóság:
a) vármegyékben a föszolgabiró ;
b) törvényhatósági joggal felruházott váro-

sokban a tanács kijelölt tagja ; r. t. városokban
a polgármester;

c) Budapesten a kerületi elöljáró;
2. másodfoku hatóság: a közigazgatási bi-

zottságnak az 1879 : XXXI. t. cz. 120. §-ában
megjelölt módon alakitott külön albizottsága.

3. harmadfoku hatóság : a földmivelésügyi
miniszter.

Két érdemben egybehangzó határozat ellen
felebbezésnek helye nincsen. A száz koronát meg-
haladó kártérités iránti ügyek, továbbá az alakszerü-
ségek betartása nélkül kötött szerzödésekböl eredö
minden vitás kérdések elbirálására a rendes biró-
ságok illetékesek.

* •
A törvény indokolásában a miniszter utal

arra, hogy az 1876. évi XIII. törvényczikknél a me-
zögazdasági munkásokra és a munkaadók jogos vi-
szonyaira vonatkozó rendelkezései nem felebiek meg
miért is szükségessé vált, ezeket a viszonyokat egy
külön álló ujabb törvénynyel szabályozni. Ami
a most beterjesztett javaslatot illeti, ez bárha
a munkaadó s a munkás érdekét egyaránt figyelembe
veszi, s..egyoldalú intézkedések helyett mindkét félre
nézve egyaránt megszabja a jogokat s kötelességeket,
rendelkezéseivel közvetlenül nem hatol be a jog-
viszonyoknak tisztán a szerzödö feleket érintö s
anyagi jelentöségü részleteibe, hanem csak annyi-
ban s ott kiván intézkedni, amennyiben, ahol s
amily mérvben arra közérdekböl, jelesen gaz-
dasági, közrendészeti s közegészségügyi szem-
pontokból feltétlen szükség van s igy a helyett, hogy
a. szerzödö felek között a munkabér képzödés tekin-
tetében, bármely fél elönyére részrehajló biró kivánna
lenni, csak megszabja azon keretét, melyben a
munkabér képzödés természetes törvényei, mind-
két fél érdekének egyenlö méltatása mellett, érvé-
nyesülnek..

Azt a több oldalról hangoztatott kivánságot,
hogy a munkabérek minnimuma és maximuma
vidékenkint állapittassák meg, a miniszter ugy a
mezögazdasági viszonyok, mint a munkásmozgalom
szempontjából, mellözendönek tartotta, söt az úgy-
nevezett diskreczió ingyenmunka tilalmazása tekin-
tetében sem vett fel a javaslatba közvetlenül tiltó
intézkedéseket.

Az ily munka csak a szerzödésben lévén ki-
köthetö - a munkások beleegyezése nélkül azt.a mun-
kaadó nem biztosithatja magának, a munkások
zöme pedig ilyen, diskrécziós munka mellett szer-
zödéseket kötni, ott, ahol az ilyen kikötések az elé-
gületlenségre okot adtak, immár általában nem haj-
landó. Az u. n. diskrecziós munkát maguknak a mun-
kások versengése teremtette meg és most ugyancsak
a munkások magatartása szünteti azt megilletöleg
korlátolja.

Az pedig, hogy bármely munkaadó a munká-
sok megszorultságát " titkon kihasználhassa, kizártnak
tekinthetö, mert a munkaszerzödös e javaslat szerint
a községi elöljáróság elött vagy tudtával köttetvén
meg s csak az okiratba foglalt megállapodások lé-
vén érvényesithetök, a munkások szülte a jó gazdák
közvéleményének oltalma alá helyeztetnek.

A törvényjavaslat intézkedései nem elvont el-
méletekböl származtattak le, hanem az érdekelt kö-
rök kifejezésre jutott s éveken át gondosan megfi-
gyelt nézeteinek kellö mérlegelésével a gyakorlati
életben a tapasztalás szerint szabályozást igénylö
viszonyaira, esetekre vonatkoznak.

A javaslat intézkedései egyengetni óhajtják
a társadalmi fejlödés utjait, s akkor, a mikor
megvédik a munkaadót a munkás szerzödés-
szegése, eröszakoskodása ellen s megvédik a mun-
kást a munkaadó esetleges tulkapása ellen s szi-
gorral büntetik azt, aki a kiegyenlithetö ellentéteket
szántszándékkal a végletekig kiélesiteni igyekszik :
megjelölik amaz irányt, melyben a társadalomnak
s abban az érdekelt feleknek az eröszakos rázkód-
tatások megelözése végett, egymást megértve, halad-
niok kell.

A törvényjavaslat elökészitésénél a miniszter
figyelembe vette mindazt, ami az 1876. XIII. tör-
vényczikk életbelépte óta a törvényhozási tár-
gyalásokban, a törvényhatóságok, a gazdasági egye-
sületek fölirataiban, emlékirataiban, a gazda- és
munkáskongresszusok tanácskozásaiban, határo-
zataiban, a szaklapokban, az irodalomban, e kér-
désre vonatkozólag kifejezésre jutott — figyelembe
vette továbbá a Tallián-féle tervezetet s a gazdasági
egyesületeknek ezen tervezet véleményezése alkalmá-
ból nyilvánosságra hozott nézeteit;— meghallgatta
a törvényhatósági tisztviselök véleményét; e javas-
lat elöadói tervezetének tárgyalása végett pedig ér-
tekezletet tartott, a melyen kiváló gyakorlati szak-
emberek véleményét kérte ki s ezenkivül vélemény-

adás végett, számos gazdával és közigazgatási szak-
emberrel is közölte az elöadói terveietet.

Azt hiszi ennélfogva a miniszter, hogy az ily
módon elökészitett javaslat ezen jogviszonyok sza-
bályozása tekintetében az ország minden vidékének
megfelelö intézkedéseket tartalmaz.

MINDENFÉLE.
Spiritlsták a tizenhetedik században. Az orien-

talisták legutóbbi nemzetközi kongresszusán.egyik ki-
váló franczia tudós érdekes elöadást tartott, honfitár-
sának Bellanger de Lespinay-nek hátrahagyott mun-
káiról. Bellanger megirta, hogy 1674-ben a Pondichery
nevü franczia gyarmaton élt. Egy alkalommal nagyon
elfogta a honvágy és felette kiváncsi is volt, hogy
barátainak és jó ismeröseinek, miként szolgál az
egészség és a jó szerencse. Fogta tehát magát és
elhatározta, hogy megkérdezi az indus jósokat. Az
indus spiritiszták azonban — amint Bellanger leirá-
sából igen jól kiviláglik — már a középkorban is
nagyon jól értették a mesterségüket. Még a szeánsz
megkezdése elött egész sorozatát kötötték ki az el-
mulasztbatatlan feltételeknek. Egyik indus jós ugyanis
kijelentette neki, hogy a jövendölés csakis akkor
fog sikerre vezetni, ha a szeansznál egy fiu, vagy egy
leányka jelen lesz. Hozzá is fogtak rögtön a keresés-
hez. Találtak is leányt még pedig szépet és fiatalt. Egy
második feltétel volt, hogy a jósolást csakis éjjel, vala-
mely elhagyott, magányos helyen lehet megkisérteni
Ebbe is beleegyezett Bellanger. Igy is történt. A
megbeszélés szerint össze is jöttünk — irja a fran-
czia igazhivö —"éjjel, egy csendesen elhagyatott
parkban. A jós a háttérben szépen megvonult, fel-
állitott egy asztalt, leteritelt eléje egy csinos szö-
nyeget ; odaállitott az asztal mellé két nagy veres-
rézböl készült csillogó fazekat, nagy csomag rizs-
kását, tömjént és égö faszénnel megtöltött füstölöt.
Ezután egyik fazekat feltette az asztalra és valami
fekete szinü, fénylö olajjal jól bemázölta. A szép
kis leány az edény elé állott és mereven ránézett a
csillámló fazékra. Mögötte állott két igazmondó,
akik szintén erösen fikszirozták a fényes fazekat.
Innét két lépésnyire távolban pedig egy hosszu,
fehér szakállu aggastyán álldogált, aki halk
hangon érthetetlen szavakat mormogott a szakállába
idönként pedig egy-egy marék rizskását majd a le-
vegöbe, majd pedig a földre dobott és közben-köz-
ben a szomszédságában állókat tömjénnel jól meg-
füstölte. Bellanger a legnagyobb bizonysággal ál-
litja, hogy ezek után a manipulácziók után a kö-
vetkezö megfigyeléseket tette : „Láttam — irja teljes
komolysággal — hogy egyik tengeri hajónk, ame-
lyen Báron nevü ismerösöm, egy franczia föigaz-
gató, utazik, éppen most hagyja el a Surat nevü ki-
kötöt. Egy pillanattal késöbb már határozottan láttam,
hogy ugyancsak ez a hajó beérkezik a bombay-i ki-
kötöbe. A parton angol matrózok járnak-kelnek, akik
türelmetlenül várják a franczia hajó megérkezését. A
kiszálló utasok közt nem egy jóbarátomat ismertem fel.
Mindezeket a jelenséget teljes egymásutánban ész-
leltem, ugy mintha mindent szemeimmel a valóság-
ban láttam volna, "Bellanger kivánságára az indus
spiritiszták elövarázsolták vendégüknek San Thome
ostromát is. „A vicze-király — irja Bellanger — olt
állott kivont karddal, fejedelmi pózban katonái kö-
zött, akik között nem egy jó barátomat ismertem
fel." Bellanger késöbb a történteket elbeszélte Baron
föigazgatónak, akit rendkivül meglepett barátjának ez
a látomány és legott kinyilatkoztatta elötte, hogy ez
csakis ugy lehetséges, hogy Bellanger. az ördögökkel
cimborái. Ez az eset az orientalisták kongresszusán
élénk megbeszélés tárgy a volt. A hozzászollók kimutat- '
ták.hogy ilyen szeanszok ebben a korban már nemcsak
az indusoknál, de az araboknál, a régi görögöknél,
söt még a négereknél is divatba voltak. Az indu-
soknál egyébként még ma is javában folynak a
a spiritisztikus mutatványok. Különösen a fakirok
nagyok ebben, akiket különben mi is jól isme-
rünk még az ezredéves kiállitás idejéböl.

Hogy lesz az ember miniszterré? Erre a
kérdésre, mely, ugy hisszük, szélesebb körök érdek-
lödésére számithat, megfelel Tiedemann, a német
birodalmi iroda volt fönöke. Miniszterségre vágyó
embertársaink érdekében azonban öszintén sajnáljuk,
hogy Tiedemann nem szolgál általános reczepttel,

hanem csak egy bizonyos esetet mond el. A brom-
bergi történelmi társulat ülésén beszélte el a követ-
kezöket: Midön Camphausen otthagyta a miniszteri
széket, nem találtak helyébe alkalmas utódott Bis-
marck eleinte Stephanra gondolt.

— De mit is töröm a fejemet! mondá a her-
czeg tréfásan Tiedemannak. — Törje ön. Miért tar-
tanék magamnak elöadót, ha még egy minisztert sem
tud nékem szerezni? Kérem, keritsen nekem ma
estig egy minisztert!

Tiedemann borongos gondolatokkal ment el
a klubba, ahol számos politikai és irodalmi elö-
kelöség volt együtt. Köztük volt Hobrecht föpolgár-
mester is.

— Mi baja önnek? Arcza oly komor 1 Szólt
Hobrecht Tiedemannhoz fordulva.

Ugyan abban a pillanatban eszébe jutott Tiede-
mannnak, hogy hát ha Hobrecht lenne az alkalmas
ember! Nemsokára aztán Bismarck kocsin Tiede-
mannért küldött. Éjfél után egy óra volt és a her-
czeg már lefeküdni készült.

— Stephan nem fogadja el a miniszterséget,
Már most mit csináljunk? E szavakkal fogadta Bis-
marck a birodalmi iroda fönökét. Ez tneg erre
Hobrechtet ajánlotta.

— „Keresse föl rögtön és hozza el a választ-
szólt Bismarck.

Tiedemann éjnek idején elment Hobrecht
lakására. A föpolgármester nem volt odahaza.
Tiedemann türelmesen várt és kevés idö mulva.
Hobrecht vidáman fütyürészve és mit sem sejtve
hazajött. Nagy nehezen sikerült vele megértetni,
hogy jól kell figyelnie, mert komoly dologról van
szó. Arról, hogy akar-e pénzügyminiszter lenni ?
Hobrecht erre a következö klasszikus kijelen-
tést tette :

— Ha holnap, mire kitisztul a fejem, ugyan-
igy gondolkozom majd, mint ma éjszaka becsi-
pett állapotban, akkor igent mondok!

Tiedemann még az éjjel Bismarckhoz sietett
és szorul szóra elmondta neki Hobrecht válaszát. .

— Lássa, ez praktikus ember ! jegyezte meg
Bismarck mosolyogva. Másnap reggel Hobrecht még-
jelent a herczegnét estére megegyeztek és harmad-
napra Hobrecht miniszter volt.

A kétlábu kutya. Nem hiába tartja a köz-
mondás : ebesont összeforr, ezt bizonyitja a' Nature
czimü franczia tudományos folyóirat: Mult junius-
ban egy szép, tarka juhászkutya valamely- vágógép
alá került és a kések mindkét jobb felöl esö lábát
iszonyu módon megcsonkitották. Különösen a hátulsó
jobb lába sérült meg nagyon, az eltört csontok csak
ugy lógtak a nagy sebböl. A szegény állat közel
volt a halálhoz. Gardája azonban nem akarta engedni,
hogy hü társa elpusztuljon, szekéren hazavitte és gon-
dosan ápolgatta. A kutya két-három hét alatt annyira
javult, hogy nagynehezen már vánszorogni tudott,
ha a csonka elsö lábára támaszkodott, Most pedig
már kutya baja sincsen. Gazdája minden nap kiki-
séri a levegöre. A három kilométernyi utat két lábon
járja meg.. A hátulsó lábának egyáltalán nem birja
hasznát venni, az elsöre is csak ritkán támaszkodik.
A járása ilyenformán esik: az állat hirtelen felugrik,
a csonka jobb elsö lábát átveti a balra, a két bal
lábán balansziroz, akkor gyorsan elöre ugrik olyan-
formán mint egy madár. A kétlábu eb már most is
elég gyorsan tud szaladni és vigan örzi a rábizott
juhokat.

Offenbach és Sardou. Most, hogy a franczia
akadémia, a hatvannyolcz esztendös Bonnefois kis-
asszonynak adta a kétezerötszáz frankos erénydijat
és Claretie Gyula szép beszéddel magasztalta az
erényt, a franczia ujságok nagyon érdekes vissza-
emlékezést közölnek, Esztendökkel ezelött ugyanis
az akadémia megbizásából Sardounak jutott az a
szerep, hogy az erénydijat magasztaló beszéd kisé-
retében nyujtsa át a jutalmazottnak. Sardou akkor
olyan csodaszép szavakkal dicsöitette az erényt,
hogy Offenbach másnap meglátogatta Sardout és
engedelmet kért, hogy azt a beszédet megzenésit-
hesse. S hogy ez nem csak exczentrikus ajánlat
volt, azt legjobban, bizonyitja a Sardou birtokában
levö eredeti kézirat: az akkori beszéd, megzenésitve
cs teljesen hangszerelve.



20. oldal. — Budapest, 1897. ORSZÁGOS HIRIAP Csütörtök, november 25.

A RÓKAUT
S U D E R M A N N H E R M A N

REGÉNYE. (6)

Szégyenlösen mosolygott, azután igy foly-
tatta :

— Egész nyugodt lehetsz kedves Bolesz-
iáv. Semmi az egész. — Tudod, mióta tengerész
akar lenni, fejébe szállt a hazaszeretet.

— De mi közöm nekem az ö hazaszere-
tetéhez '? — kérdezte Boleszláv. — Ép úgy gyü-
lölöm ezt a vérebet, ezt a Bonapartét, mint ö.

Helene hallgatott, s a köpönyegét simo-
gadta, melyei a jeges téli szél keskeny csipöi-
hez csapkodott.

— Én bennem bizhatsz, mondta aztán
nagy vártatva, — én nem haragszom rád érte.

— Az Isten szerelmére — miért?
Erce aztán kipattant a dolog.
— Ne vedd nagyon a szivedre, édes

jó Boleszláv. — Tudod a faluban lenn azt be-
szélik a népek, hogy az apád a francziákat
éjnek éjszakáján a rókauton keresztül a poro-
szok hátába vezette, — tudod, — aztán a barna
Regina, az asztalosleány, tudod az a kicsi,
göndörhaju, aki velünk járt iskolába, az
vallotta be, mert ö volt a francziavezetö. S
most azt mondják a faluban, hogy apád haza-
áruló, nem akarnak neki dolgozni, s fel akar-
ják gyujtani a kastélyát.

Hát ez volt. Ez volt az a pillanat, ami-
kor életkedve ugy leszakadt róla, mint május-
ban a virág a viharrázott fáról.

El veletek, — cl néma kinok szomoru
képei! — el veletek, el, tompa büntudat és
emésztö szégyen emlékei.

Sokáig tartott, a mig a gyanu hire átszi-
várgott Königsbergbe. Hónapok multak el, mig
az elsö vésztjósló jelek érezhetökké váltak.
Elegendök voltak arra, hogy Boleszláv lelkét
teljesen felforgassák. Emberkerülö lett és ügyet-
len, bizonytalan a nézése, hirtelen változó a

mindig a sarokba huzódott, s összerez-

zent minden szóra, melyet váratlanul hozzá
intéztek. Azután elkövetkezett az idö, mikor a
tanitói észre se vettek, s a pajtásai elhuzódtak
mellöle, — az idö, mikor a néni eltiltotta a
reggeli üdvözlést, mert nagyon gyengélkedö,—
az az idö, mikor csukott ajtók mögött családi
tanácsot tartottak, az inasok nem hallották meg
a kivánságait, s egyszer-másszor valaki elmenö-
ben az ajtójára köpött.

Látta feléje csuszni azt a hideg, ragadós
férget, amely egyre közeledett, hogy megbilin-
cselje a kezét, ereiben megfagyaszsza a vért.
Hallotta a gyürüinek karikázását, a szjsszenést,
amelylyel közelebb tolta magát — és védtele-
nül, megbüvölve, megkövesülten bámult rá, és
nem volt bátorsága egy kérdésre, egy kiáltásra,
egy fohászkodásra.

Helenát is elvesztette. — Nem az ö hi-
bájából, világért se. Ö továbbra is türte, csak
ugy. mint eddig, hogy minden pénteken meg-
huzta az intézet csengetyüjét, barátságosan be-
szélgetett vele, megpróbálta, hogy jókedvü le-
gyen és gyengéd tréfálkozással szórakoztassa ;
de akár ö maga változott meg nagyon, s mint
mindenki mást, a kedvest, is szégyenböl és
aggodalomból szött fátyolon át nézte, vagy a
lány igazán csali a. kimélö szánalom hangján
beszólt vele azóta. — elég az hozzá, mindig
gyámoltalanabb lett a közelében, s már alig
mert reá föltekinteni.

Egyszer aztán a fiatal leány helyett a vén
aggszüz fogadta. Hajlongott és mosolygott, mint
mindig, legalázatosabb szolgálójának vallotta
magát, mint mindig, de amit mondott, az vá-
lást jelenlett. Szeretett öccse, a tiszteletes ur,
azt nyögte ki akadozva, illetlen dolognak tartja,
hogy leánya a méltóságos báró urfival érint-
kezzék s ennélfogva elrendelte, hogy a leány
mentöi elöbb utazzék el Königsbergböl.

Kék pecsétes levélke, ez volt a bucsuzója.
Édes. kedves Boleszláv!

Az apám azt parancsolja, hogy kerüljelek
léged s nekem engedelmeskednem kell. Isten ve-
led. Mindig, de mindig szeretni foglak.

Erre esküszik
Helenád.

Hat sietve irott sor, nagyon sovány utra-
való egy vágygyal és lemondással tele életre.
De kivánhatott-e többet? Hát nem unos-untig
elegendö szeretet és hüség-e, hogy ragaszko-
dást igér most is, mikor mindenki, de mindenki
elhagyta öt, a becstelent?

Ezentul csak mint egy tulvilági szentre,
Ugy gondolt rá. Képe összefolyt emlékében
szent szüz Mária képével, melyet a székesegy-
házban látott, s ha reá gondolt, csak dicsfénynyel
tudta elképzelni, liliomok és bazsarózsák közölt.

Ha nem lelt volna olyan igen nagyon
fiatal, önzés és erély leküzdték volna e bá-
gyasztó bánatát, de a gyerekes tisztelet, amely
még mindig bénitóan nehezedett reá, még azt
se engedte meg, hogy az apjától bizonyosat
megtudjon,'nem hogy még kérdöre is vonja.

Csak mikor egyszerre megjelent nála, akkor
támadt föl benne az ellenállás.

Még csak tizenhét esztendös volt, s már
néhány hónap mulva az egyetemre mehetett
volna, ha ismételten nem adták volna értésére,
hogy nagyon kivánatos volna az intézetböl való
kilépése. Még a jóságos néni is, aki eddig ag-
godalmasan kerülte a borzasztó hir emlitését,
amely neki is mondhatatlan kint szerzett, még
a néni is szóba hozta, hogy milyen kivánatos
volna a távozása.

Más körülmények közölt buzgósága és
becsületérzése fellázadt volyan ilyen óhajtások
hallatára, de most nem volt más érzése, csak
mondhatatlan keserüség, nem volt más vágya,
csak szégyenében meghuzódni valahol, ahol
emberfia nem láthatja.

Ilyen lelki állapotban került egyszerre
szembe az apjával.

Azért jött, hogy lázongó parasztjai ellen
igazságot keressen, de minden ajtó zárva ma-
radt elötte. Tajtékzott dühében, s egész lénye két-
ségbeesett daczra vált. Az alacsony, tagbaszakadt,
bikanyanyaku alak láttára, mikor villogó sze-
mébe, és vörös, duzzadt képére nézett, még
egyszer elfogta a régi gyerekfelelem. Minden
erejét összeszedte; de a végzetes kérdés mégis
alig jött az ajkára.

(Folytatása következik.)

Tartalma: Szatirák, humoreszkek, krónikás adomák, Mujkos-
kalandok, politikai karrikaturát illusztrált adomák, tréfás versek stb.

Elöfizetési ára:

Kiadóhivatal: V. kir,/XálfflálMlteza 2. SZátil, nFallas^nyomk
Mutatványszámok kivgnmfaa ingyen küldetnek, ~ m
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SZINHÁZAK.
Budapest, csütörtök, 1897. november 25-én,

NEMZETI SZINHÁZ.

Évi bérlet 206. Havi bérlet 20.

A Pont-Biquet

család.
Bohózat U felvonásban. Irta :

BisEog. Forditotta : Ráday F .

Személyek:
I.a Reyneüe
.laques Dubois
f'ont-Piquct
Toupance
Dajobürt
Trmneau
l'nnzn
Hinczér
Matiiiida
Pont Pipuetnó

Oodurrfné
Mafcik-Ua

Keidete 7

Náday
Dozso

Újházi
Latabár
Vizvári,
Körösmezei
Gabányi
Faludi
fiorö L.
Hiikosi Sz.
BOLT H.
Meszlényi
Palotai P.
Keczeri

órakor.

NÉPSZINHÁZ.

Kuktakisasszony.
llnekes bohózat 3 felvonásban.
Irta -Márkus József. — Zwiójót

bzoKcltc Szabados Béla.

Személyek:
Krig/.tüióró
Liana
Lizu grófnö
Miss O'Keyl,
Al-Ztli PTüf

Németh
A. Bárdi G.
Káday Iluna
M.CsataiZs.

Biti; Leobáld Kassal
I'iki gróf (i,i;<<i M.
DidicsfiV rrófnö Yklo.-né
l'iüaciinszki bárónö Ii.irti'ai M.
Misi Tollagi
Nina u i n r,I.
Böske Vedress G.
Terus H. Hannatli I
Vera Makkos E.

Kezdete T órakor.

VIGSZINHÁZ.

523. szánj. 623. szám.

A valóni nász.
Szinmü 4 felvonásban. Irták
Ganphofer h. úa Brocivor M.

Forditoil,-; Kürlliy E.

Szemelvek:
Fortunát Demeter
Adél, uejo
Jonel, iiok,
Xütara Arisztid
I'-o^dán Mihály
Zoe, ncjo
l'ia, leányuk
(iorovi
Csiiku Paniasi
A'dcuuu
l.ydia, neje
Nizct'.i. képviselö
O1CSV.-U

•'•rinspoclit, bankár
t.:jcd

Gól
Hunyadi SI.
Ráthonyi
GyöntTI
(.iútii
II. liostaimi
Molnár Ri
Mátrai
Fonyvessi
Kónaszéki
Cselka J.
Decsi
Taoolczai

•MeVclüs
L. Fái Sz.

Kezdete fé! S órakor.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ.

Djamileh.
Regényes opera egy felvonásban.
Szövegét irta Galet Lajos. Ford.
Ábrányi Emil. — Zenéjét szer-

zetté Bizet György.

Személyek:
Djamileh Kaczér 31.
Harun Arányi
Splendiano Dalnoki
Rabszolgakereskedö Kósa
Egy almó Balogh Sz.
Arakkel Zolnay

A piros czipö.
Tánczlogenda 4 képben, Regei
H.-tól. Choreo"rafiájat Hassreitor,

zenéjét Mailer R. szerzetté.

Személvek:
Fedor
Daritika

Vincze
Barbieri
Ciirbone
Sinaraldi
Fini

Onegiu
Rokkant katona
Üreg parasztasüzony Zsuzsanits
J:jf> szemfényvesztö^
Crodadoktor .lasznigor
Ennek segédjei) Revére \%
A büntetö angyal Hajdu M.
A megváltó angyal Hajdu A. J.

Kezdete 7 órakor.

MAGYAR SZINHÁZ.

Császár ezredese.
Szinmü 6 képben. Irta: Ohnet

Gy. Forditotta: Fái J. Béla.^

Szemelvek:
Roquebruno
Henri de Rimbert
Moinville gróf
Do Révai máikiné
Emiliennc
TlTÓZ
Ynrandias
D'Escongis
Do Villeraméo
Randái
Ttouquin
I. Napoleon
Fouchó
Savary

Molnár L. .
Balla K.
Szilagyi V.
Borovszky;
Hettyey Ai
Szarvassyl.
Füredi B*.

Balázs Zs.
Ádám I.
Tóth L. •
Mátrai J.

« »
Sziklay K.
Odrv Z.

Kezdete 7 órákor.

VÁRSZINHÁZ.

Nagy bérlet 22. Havi bérlet 10.

Borús szerelem.
Szinmü 8 felvonásban. Irfa :

Giuseppe Giacosa. Forditotta :
Radó Antal.

Személyek:
Giulio Scarli
Emma
Gemma
Eltoro Arcieri
Fabrizio Arcieri

Mártha

Gyenes
Hegyesi M.
Rudi E.
Kfticsénvi
Mhályfi"
Császár "
Györgyné

Kczdcla 7 órakor.

müsorok a 22. oldalon*

iessék megrcnSelni

Karácsonyi ajándékai
megválasztása elött

i
4

melyet ingyen küld mindenkinek

lévai testvérek
Urodalmi intézet Részvénytársaság

könyvkereskedése

BuÖ3pest,Váczi-u.1.sz.

. ital.betegsée orvos.
lására, egészsée ápola -

sara, törrényesen védve, legftsztáhb le-
párlás utján egyedül és kizárólag kó
sátre és kapható a
Nagyvárad-Szöllösl
Göz-Sörgyár-

ban cze-Szöllösön
(Nagyráraa mellett).

Ismét eladók jutalékban részesülnek
Képviselök kerestetnek.

November 1-vel nyilt mög a Saa-utoza és Erxaóitet-tée
sarkán levö uj palotábiin

Kerékpár-szalonunk és iskolánk,
melyre a t. cz. közönséget tisztelettel meghivjuk (75)

Focloi? 5£áx»oly és Tá^sa
az amer, ,Golurnbia' és ,Metoor l kerékpár-gyárak vczérképvisplöjo.

a k i j ó m i n ö s é g ü ö s j ó l k é s z i t ö i t
t é l i k a b á t o t v a g y ö l t ö n y t l e g o l -
c s ó b b s z a b o t t á r o n é s p e d i g e g y
t é l i k a b á t o t 13 f r t t ó l , e g y ö l t ö n y t
12 f r t t ó l f o l j e b b v e n n i a k a r , k é r j ü k
l á t o g a s s a m e g a z u r i - é s i l u r u h a
s z a k m á b a n l e g n a g y o b b ü z l e t e t

a z „ A n g o l s z a b ó h o z "
K o h n H e i l m a n n é s F i a i ,

Károly-körut 12. (")

M g " Eiöisyös fizetési feitéttluBit
kaphatók: Optikai müszsr, lát- és táborilátoso, légsulyinérö,
rajzeszköz, amaieur-fényképezö gép felszerelve ésmagyar
nyomtatott ntaaitással, villamos sürgrönyzö-távbészélo és

villáinhái-itó, villamos viHágitási berendazssak.
Emberi enüsxomek. Árjegyzék ingyen.

ijatschek Béla, VIL, Ercsébit-kSritt 5. !1I

ÉRDEKES KÖNYVEK ÁRLESZÁLLitÁSA.
A u b e r t Ch. A szép Lucioie, (1-—) — 30 kr. E a r t a l u s I s t v á n .
A kávénénikék, Humoros regény (1.—) — 40 kr. B e l o t A. A
szép asszony ajkai, (1.—) — 30 kr. B i r t á k , a mig lehetett,
(—.20) — 10 kr. Lepeosé t e l t szerelmesek. (—.201 — 10 kr,
Boccaccio 100 vig elbeszélése, uj remek forditásban hozzáillö
100 -pikáns képpel csak 1 frt. Gyönyörü pikáns képü vászonkött-s-
ben l,r)0. Dr . Albrech t , forditotta és átdolgozta ü r . K á d a s
Mihá ly . A z ember é? a e m e , eg-yedüli jó kiadás (1.—) 50 kr.
D u m a s S. Gróf Montc Christo. 7 frt 50 kr. h. 2 irt I "
A viiág ura, ö frt 25

80 kr. —
h 2. frt. Gárdonyi öéza. A vilúgjár4

angol. Vig regény, 20 kacjiglatö képpel (1.—) — 50 kr. Gá r -
üouy i Géza. >. lámpás. Érdekes regény. (1.—) —50 kr., diszk.
1.—. Dr . G e r l a c h : forditotta cs átdolgozta ör. N á d a s M i h á l y :

pfiT" Monológ' 34-féle v l g é s komoly snasránjeloaet
szavalásra mu!nt?áeokon, a legelökelöbb iróktól Gabiim, Gár-
donyi Eth-töl k'ltittjo csak — 10 kr. A 34 egyszerre csnk
fr t 2.70. "SS3 Ohnet Gy. A vasgyáros. (A hánioi'o>), a I(;g-
pzebb regények en-ikc, teljes fonlitás (2.—) — 60 kr., diszkötús-
ben 1 frt. Ohnet G y ö r g y . Sorge Pánin, (Az élet harczai), 2 irt
li. 60 kr. Szolid tliszk. 1 frt. Pon ipaüoa r ina rqu i se étet cs
jellemrajzÜ, irta IVcronA. tlr. Roppant érdekes, ára 1 frt helyett
- - 50 kr., dis=2k5tésbeú .••!.• frt. S u d e n n a n n . A halofti éúek
IÖO la-.) — lü kr. Stazü«y é s SaizL szeroinú kalandjai .Afriká-
ban. (—.30i — 15 kr. S t r a u s s E . Harács-ligoü iüiiöernö ( 1 . )
2Ö-kr. S t r a u s s A . A Bnliun-fólszigel. Keinek utazási irsü *zk-
mos képpel. l'orij>ás ajándékkütébben (8.—) — 2.50, U r a m -
bátyáin". Teljes, 1S92, !>3, 94. 83, 96, és 97. övre. a tiszta httmor

T h á l i a pongyo lában . Képekkel. 0-~) 30 kr.

A legujabb legteljesebb nagy báziezukrászat
200 képpel irta: K o l l e r G. -Î O oldalon,'2200 recipével, Tartal-
mazza a legteljesebb ozukráSEatot . a legkitünöbb tásisták
könyvé t , gyüniüicsök befözését , fagylaltokat, iialukal stb.

Sxép kütésben ára Ci frl. , . .

SfflT A legjobb, legteljesebb nagy
MAGYAR SAKKÖNYY,
melyet a világhirü Büjrner és ilorphy nyomán A k á n t i a z é s
R o z s n y a i szerkesztettek GGO ábrával, lfkj pruMciBiivi.l I;Ó -~>'J
mcslerjátszmával, a .hudaposti inillenáris. jneEtervwsenyt. is".
Magántaraüásra Icgalkitliiias-ablJ, ára ü forint. Á:0u vúizonkütti-

hen ara - frt 00 kr. ~36 |
Részletes asvpivodfilml árjegyzék ingyen ét hérntenttc.

S frtos megfelelések a pénz clüiejei beküldés: eseten börmentve.
ROZSNYAI KÁROLY könyvkiadónál,

BUD&FSST, XV., Blazoom-körat 16. ssám.
Bárki által liirdstsli könyv vniy zenemü usyariazoa az ár'->n,

kBzorJQva) oliT-öbiJan inegr'Titiellietö. (33)

Csillogó karácsonyfa-disz,
alkalmi ajándéktárgyak, mikulások, korcsolyák,
ski és egyéb téli sportozikkek, mulattató társas-
játékok és tombolatárgyak. lakásfelszerelósi

czikkek és uj gyermekjátékok stb. felöl;

képes árjegyzéket
kivánatra ingyen és bérmentve küld,

i Intézet
ujonnan átaliikitra és nr.gyúbliilva, (72

Dr.ZIFFER E., g!e!chenbergi fürdöorvos vszetése alatt.
$S&~ József-körut 10. szám. ̂ K

Sóviz szétpi'tla>KliU:saI kölön fittk-ckben. I'cnyüff\-ljcl''-fz« és TIÜCU-
m a ü k u s kunlk. Mell, gije, garat, errfeeteqieknck. Nyitva o;;,V-;; nap .

Kristóf-tér.

BÚTOROK
részletfizetésre &

legjutányosabb áron kaphatók,

Budapest, VI., Teréz-körut 8.

fi oszi konyvpiacz újdonságai!
CI-sMUMayIAH kamilla A csillagr-világ,- osodái. Népszerü
/laiUinanOn UaUlUie. csillagászattal! és az égboltozat epye-
tenies leirása. Teljes kiadás. Forditotta Zempltni 1*. Gyula. 2 disses
kiállitású vaskos kütot több mint 30 ivnyi torjodelenibon. Müvészi
kivitelü ábrákkal, csillasrászati térképpel stb. st)j. Ara 1 frt SO kr.
Diszes kötisbcn. \ü frt 5O kr. (34)

A „Fövárosi Lapok" birálata, e müröl kivonatban:
A csillag-világ osodái (Népszerü csillngáaziittaji) czim

müvet mindenki által hozzáférhetövé teszi, mert a két köteles,
remek illusztrácziókkal diszitett münek árát oly olcsóra szabta, hogy
Flainmnrion o könyve most igazán kozkincscsó vúlhatik. Külön
dicséretet felesleges o könyvre pazarolnunk. Fla.mm&rion nevét jól
ismeri közönségünk. Tudományos költemények ezek, melyek lelkünkre,
szivünkre és elménkre egyformán hatnak. Gyönyörü regények, melyek-
nek olvasásánál ábrándokba merülünk, elgondolkozunk az ismeretlen
világokon, amelyeknek rejtelmeibe a franczia tudós bevezet és kép-
zeletünk szárnyain elszállunk odn, ahová a véges ember soha cl

iplcni iV Gyula
müvet is átültette irodalmunkba. A forditúnak ré-asmert jo ueva
Icezesség arra is, liögy az eredetinek minden szépségét megtaláljuk a
forditásban. A két kötet ára 1 frt SO kr.
iinline humoros törvényszéki karczolatat. Elegáns Mállitásu

, 19.111 111* . kütét, sikerült mtivészi czimképpel. Ara 1 frt.
fiftiiai *il)Iin - ^ I l é t s°i>ánV esztendö. Regény. A „Kató" geniális
n u l l á t JUIIV* szerzöjénnk legelsö regénye, mely az egész magyar
olvasóközönség kiváncsiságát felkeltette é3 nagy érdeklödéssel fogad-
tatott. A regény meséje olyan érdekes és az irói elbeszélö, tehetség
oly fényesen jut érvényre a kedvelt küllö ozan elsö, de igazán
mesteri regényében, hogy teljesen meghóditotta a nagyközönségei.
A könyv czúnlapját Márk Lajos remek rajza disziti, Ara 1 frt.

Az összeg elöleges beküldése mellett. — Kimeritö
árjegyzéket leszállitott ,áe*u könyvekröl

bérmentve küldök.
MA^^ JOZSEF könyvkereskodéxo
W M 9 9 J W f c ö t r $8 minta-antlquariuma,

" Budapest, VI!., Erzsébet-korút 38.

Az
régi jó hirneva

i-féle
03)

SF fogmiit&E*ent
mely eddig a Váczi-k6rnt cs Deák-tér sarkún létezett, |

Erzsébet-körut 12. sz.
alá (a New-York palotával szemben) helyeztetett át.l

j^s^BB^a^^^SEBtSBBSBSSSaw^^U!^^^^i^iB3SSSSBA

Heckenast Susztáv
zongora termei. (7t)

Budapest, ITT., Kigyó-utcza 7. sz.

Legnagyobb
választék.

Elsörendü

gyártmányok
Árjegyzékek

ingyen.Alapitva Z8€5-bea.

gummi- és asbest-áruk,
szijak, tömitések, emelö-

gépek, olajak stb.
BUDAPEST, VI., Teréz-körut 29.
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Szinházi müsorok.

Péntek

Szombat

Vasárnap d. u.

Este

r

Nemzeti Szinház Vlr Szinház 1 M. kir. Operaház Vig Szinház ' Nép Szi táz Magjar Szinház
' I ;__ I

Tisztitó tüz — i Yaléni nás^ ' Tiszturak a
! zárdában

Tisztitó tüz Bohémek | Valéni nász
i

Szentivánéji
álom :

Sevillai
Tisztitó tüz | borbély '; Hugonották Coiüissetur zárdában.

Yaleni nász F a l u rossza

! Tiszturak a

A gésák

Derül-borul
A báranykák

Hannele
Mama szeme

A gésák

Kisfaludy Szinház

„A magyar keztyü"
l eg jobb
minöség-
ben és leg-

olcsóbb
árban,

azonfelül
dús raktárt

rajtok
gummlkülönlegresflégek, aérvkötok és betegápolási sze-

rekben, szollá árak mellett. Szétküldés titoktartás mellett.

POLATSCHEK A.HUGÓ,
többszörösen kitüntetetikeztyügy áros és

kötszoresz, (7)

BUDAPEST,
V., Marokkói-utcza 4. a Marokkói házzal szemben,

ELSÖ BIZTOSitÓ INTÉZET KATONAI SZOLGÁLAT ESETÉRE
Ö ol. és kir. fensége József föherczeg; védnöksége alatt.

Biztositási toké : 37 millió kopona.

Fiu gyermekek legelönyösebb ellátása katonai szolgálat költ-
ségének fedezése — illetve a nagykorúság idejére. Bövebb felvilágositással

sszivesen szolgál az

Budapest, ÜT. kex>., Ex>zsébet-téz> X. sz.

9
nemkülönben himzö anyagok és bimzöszövetek.

rendkivül nagy választékban
szabott gyári árakon

kaphatók.

Bérczi D. Sándor,
nöi kézimunka nagyipa-
rosnál Budapest, Ki-
rály-utoza 4. — Képes
árjegyzékem 1185 eredeti i
kézimunka-rajzzal kiva-
natra rendelkezésre áll.
Gyáriraktár alegjobb-

nak elismert (83)

„Victoria"
kézihimzögépnek.

Darabja 4 frt.
ITIaaonteladók árengedményt kapnak.

Hozzávaló himzökeret és himzianyagok nagy választékban.

és szabadalonitulajdonosok út-
mutatója a

ár"
(az uj szabadalmi törvénynyel.)
Ara diszkötésben 1 frt 10 kr.
Kiadja : BERGL SÁNDOR,
hites szabad, ügyvivö, szaba-
dalmi mérnök irodája, Budapest,
VIL, Erzsóbet-körut 8., mely uj
találmányok szabadalmaztatását
és értékesitését is elvállalja
minden államra. Ugyanitt kap-
ható a hivatalos szabad, kataló-
gus 1891—1894. évfolyama köte-
enkint 1 Mórt, (37

MAGYAR GAZDÁK LAPJA"
KÖZGAZDASÁGI HETILAP

GAZDÁK ESDEKJEISEK KÖZLÖNYE

MAGYAR IPAR.

PFAHN KÁROLY ÉS TÁRSAI,
tükör-, kép-, disz-keret,

aranyozott áruk és aranylécz gyára.

Dus választék képekben és tükrökben is.

Raktár: Budapest, VIL, Károly-körut 9.

BÖTszéktpar is x x
# * Jutorborsajtolás

KENDI A.
BUDAPEST,

IV., Káröly-utcza 2.
(Evang. Iskola-épület.)

Állandó nagy készletek valódi
borszékek és karosszékekben
eddiginél sokkal olcsóbb; ár-
ban. • Vidékre is pontos ki<

szolgálás.

Magyarországon a legelsö és egyetlen
>a lÁ4»V f i m á n 9 v. Szt.-János kórházi orvos
Hr lUUZ A«fHi&C2 Bpesten, k. egészségtani tanár

Termoszaié* gyógyintézete (Rendelö-intézet)
BUDAPEST, VÁMHÁZ-KÖRUT 7. SZÁM I. EMELET.

Rendelés: d. e. 10—12-ié és d. n. 3—5-ig.

VUIAMQS flffYFURDi

A legtöbb heveny és idült betegségnél csak. ,ái .természetes gyógymóddal lehet biztos és
maradandó gyógyulást, elérni. Tágas gyógytéraieini-m'ég a szakértök által is elismert tökéletes-
séggel vannak berendezve. Gyógyintézetemben ,'cerendezett korszakalkotó villamos
fényfürdö, villamos homokfiirdö cs rezgö masszázs, messze felülmúlják az összes
meleg- és iszapfürdök hatását, különösen hasznosak vese-, máj- és gyomorbajoknál,
csúzos- s köszvényes bántalmaknál és a csontok elgrörbtiléseinél. Elektromasz-
százs, villamos zuhanyozás és villamos vizfürdö kitünö hatásuak nöi bajok, _ migran _és_ va-
lamennyi ideggyengeségböl eredö betegség ellen. Légzöszók alkahnazása süritett és ritkitott
levegö beszivása megbecsülhetetlen aszttuna é s tüdöcsucs-hnrút ellen. Reflektált vüla-
mosfény biztosan gyógyitja, a fekélyeket. Ezeket még kiegészitik: Thui'e Brand-féle masszázs,
Kneip-kura, gözölések, pontos diétamegszabás, syédgimnasztika stb.

„A Természetes Gyógymód Kézikönyve."
Irta: Dr. PALÓCZ IGNÁCZ. (30)

Megbecsülhetetlen tanácsadó'mindenkinek az egészség megóvására és a betegségek megszün-
tetésére. A ki ezen; könyvet elolvassa, önmagának és családjának házi rorvosa lobiét?

Kapható és megrendelhetö a szerzönél és minden künyvkercskedésben. Ára 3 korona.

KAPPLER KRISTÓF és Társa
Ooiffeur. — Parfumenr. (System Lespes Páris.)

V. kerület, Erzsébet-tér 16. szám, (DeiitscJi-féle palota).

Sok oldalról történt kérdezösködésre. ezúton értesitjük a t. cz. közönséget és a magas nemességet, hogy fodrász-

Rendes árak. Tisztelettel Kaonler Kristóf és tárat

Háztartáshoz
elsörendü porosz darán-.Kocka v.diószén
ölomzárolt zsákokban, nettó 50 kgm. széntartalonimal j i s S

költségmentesen házhoz szállitva lchordással . . 8 3 kr. li|> -g
Nyilt fuvarokban, költségmentesen házhoz szállitva, lehor- j - ^

dással ..... . ,. - • 7? *«•- |S Z
Buda bármely kerületébe szállitva 50 kgmkint 1 krral drágább. Elsörendü buda-

pesti légszeszgyári pirszén (coaks) a légszeszgyár eredeti árai mellett.

GUTMAIW TESTVÉREK
köszénbányáik.

Központi iroda: V., XKZérleg-utcza 3 . sz .
IV., Ferencziek-bazára,

• . . . , , r . i VI, Teréz-körttt 6. szám. .
FIÓK m e g r e n d e l é s i I VI., Nyugati p. u., szén-udvar, Podmauiczky-ntcza.

irnriálc • |Vm., József-körut 44. szám.
u wuaa . i ^ ^ vámhaz-körut központi vásárcsai-nok, fobeja-

v ratnál balra.
Minden egyes zsákokban szállitott szónnol megrakott kocsit ellenör kisir, a ki a szénnek pon^cs
lesBállitására ügyol; inindastontUtal ajánljuk R n. c. közönség közül inindiiEoknak kik a szón et
«Akokbán htóaQak. hogy háztartásukban a szun sulya ellenörzése czeljubol oO kgua. morokopes-zs**° J súgu tizecies mirlegct tarláanakk.Telefon utján tSrténö megrendeléseknél kérjük ozégOnkre,Toimron u«/» _ telefonszámra, B87. sm., ügyelni.

Most jelent
az 1898. évi

r • •

nADÓÜGYI ZSEBNAPTAR"
(második évfolyam.)

szerkeszti: Hoffmann Miháy Miksa az „Adóügyi Szaklap" szerkesztene.
Az adóügyi Zsebnaptár, amely diszes vászonkötésben (Notes alakban) 400 oldal

terjedelemben, naptárral, IiaiAridffjegyzékkel és betüsoros útmutatóval ellátva jelent
meg, az összes adó- cs illetéktörvényeket és rendeleteket dióhéjban foglalva
ismerteti és magyarázatokkal látja el, amiért is ezen csinos zsebkönyv valóságos
kincses túrát képezendi minden pénzügyi és közigazgatási tisztviselönek, közjegy-
zönek, ügyvéduek és minden adófizetönek. Bolti ára 1 frt 50 kr.
Kapható: Az „Adóügyi Szaklap" kin dóhivatalúb&n. Budapest, Andrássy-ut 6.

Ugyanott rendelhetö meg:
1. Az „Illeték Egyenérték Ismertetése" javadalmak, alapitvány oh,

egyházi és világi községek, egyesületek stb. részére. Népies kiadás. Irta: Itöka tTóssef
m. kü\ pénzügyigazgató helyettes. Bolti Ars, 30 krajczár.

L\ Az uj mübortÜFvéhy (a kereskedelemügyi in. kir. miniszternek 53750/1S97
számu rendelete, illetve végrehajtási utasitása,. Ara magyar kiadásban (38 oldal
terjedelmü füzet) 50 kr. Német kiadásban 70 krajczár.

o.. Fogyasztási-, Ital- és Italmérési Adók Rendszeres Ismerte-
tése. Ara, 2 M. Irták: Osváth Imre kir. törv. biró cs Hoffmann Mihály Miksa,
szerkesztö.

4. Pénzügyminiszteri Rendeletek és Döntvények gyüjteménye.
Ara 2 frt. Szerkeszti: Hoff'marin Mihály Miksa.

5. A s z e s z a l k o h o l | hordóiirméret, szölöczcfre, borital és szeszitalmérési
adöátszánrilús táblázati könyv ára 1 frt 50 kr. Szerkesztette: Hoffma,nn Mihály Miksa.

G. Mennyi s z e s z t é s mennyi vizet kell-felhasználnunk a különféle'fok-
tartalniu 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 elöfizetöiknek minden
adó- és illeték-ügybon a legalaposabb és legmegbizhatóbb felvilágositásokat ea
útbaigazitásokat aclju teljesen ingyen. Kivánatra levélileg. (117)
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Nehéz álom.
— Nagy az én bajom, doktor ur! Egészséges

vagyok, mint a makk, nem bántanak semmiféle ko-
molyabb gondok és mégsem tudok aludni.

— Ugyan ?!
— Lefekszem és alig hunyom le szememet,

tánczra kerekednek elöttem a külömbözö sakkbábok.
A kengyelfutó derékon ragadja a királynét és végig
keringözik vele a sakktáblán; a parasztok fölkap-
nak a lovakra s akadályokat ugratnak velök; a ki-
rályt mindenfelöl megtámadják ravasznál ravaszabb
gambitokkal. En pedig meg akarom védeni szegényt,
s tépelödöm órákon át, de hasztalan. Nem értem a
gambit-játékot. Mondja, doktor ur: mit tegyek?

— Istenem! Hát tanulja meg a gambit játé-
kot. Ha megtanulta, könnyü szerrel megvédi azt a
szegény királyt, és nyugodtan elalszik.

— Igaza van, doktor ur! De hogyan tanul-
hatom meg a különbözö cseljátszmákat?

— Nagyon könnyen. Vegye meg Rozsnyai
Károly muzeuin-körut 15. sz. a. levö könyvkereske-
désében a sakkjáték legujabb nagy kézikönyvét,
melyet Akantisz Viktor és Rozsnyai Károly irtak
yilághirü mesterek munkái nyomán. Csak nemrég
jelent meg és máris két kiadást é_rt el,

— Köszönöm. Doktor ur! Ön igazán hálára
kötelezett.

EÜT KltGüietve az ezredéves orsz. kiállitáson ]ö munkáért. "T8*

SCHÜBERTH JÁNOS, késes.
C3&fclö IV. kertUet, Gránát os-utoz* 3. szám.

KÉSEK, OLIiÓK, BSREXVÁK, legolcsóbb gyári áron.
J»7it_ásQI, kbssoriiléstk es vidéki megrendelések lelkiismeretesen tel-

jéi4ttett>eJs. Korcsolyúk javittutnah és nikkeleztetnek. (#.']

06, kiadás

az ÖNSEGÉLY
gyakorlati lajiácsadö %
szimáxi, Lit ifjúkori fc&llépéEek
feövetkEztébca az ideg és nemi szer-

vek betegségeiben szenvednél;.
Olvassa el mindenki, ki szomoru
következményekbenu, m. szoron-
gásban az idegek feldultságüian
ésertiéggtési zavaróidban szenved;

gazdag tartalniu tanitásának
éventa ezrek köszönhetik teljes
gyógyulásukat. Ára 1 fit. Kapható
Rezilska Armin könykoreskcdésélien

est. JBuznam-kirut 3. sz. (120)

Alapitva 1079-ben.

a ligs.itbb és legczólszcrübb

Karácsonyi ajándék.

(Emlék &£ clyhunyiairói.)
Arczképek életnagyságban.

Bármely beküldöit, fénykép
után. Szállitás-i idö 10 nap. A
Jiii hasonlatért kezesség vál-
lalfatilv. A fánykip fcérlitlen
ruaraá. Alkalmi ajándókul
szánt mejrreadil. elöbb kül-

dendök be.

600AS0HER S1E6FBIE0
jutalmazott inüterme. (6S)

"Wiaa, II., Praterstr. ei.

A Pr. BUDAI-féte

Kola pastilla,
egy bizton ható hásiszer.

, tn.igrQ.in, idegességnél. Idegerösitö. A szervezet narróbb
lj energigrej aagfobi jniinka elviselésére képesiti.

1 dqbo? Ira 1 formt,

Ksp&ató Buéapssien 5 Városi gyógyszer tárban,
Városhá2*tér.

különösen.

AHÁZTARTÁS
a magyar háziasszonyok egyetlen, kitünö és minden rendes háztartiisüaii

nélkülözhetetlen közlönye, mely újévkor már a IV. évfolyamába lé s>

szerkeszti. Kürthy Emiiné
a legkiválóbb szakirók és az ország legtapasztaltabb gazdassionyainafc, szi-

ves közremüködése meEett.

A Háztartás föbb rovatai:
Aszalás. — Aquariuir:. — Aratás. — Baromfi-udvar. — Befözés. — Bevá-
sárlás. — Családi rovatok. — Cselédcink. — Diszkért. — Divat. — I 3isznó-
öles. — Ebédlö..— Egészség. — Egyleti élet. — Ékszerek. — Élés .kamra.

Étlanok. r— Ételek. (Levesek, lovesbevalók
y

Fütés és világitás. — Gondolatok. — Gyennekszoba. — Gyümölcsös. —
Halászai. — Hálószoba. — Hasznos tudnivalók. — Házi ipar és iriüvészet.
— Házi szerek. — Házi vegytan. — Háztartás. — Humor. — Hu fivéi. —
Irány-czi kkek. — iróasztal. — Irodalom. — Italok. — Jótékonyság.. — Ka-
rácsonv' — Kártékony állatok. — Kcdvenczeink. — Kenyérsütés.-—Képzö-
müvészei. — Kerteszet. — Kézimunka. — Konyha. — Konyhakert. —
Konyhanyelvészet. — Lábbeli. — Lakás. — Lakomák. — Lovaink. —
Maradékok felhasználása. — Méhes. — Mezögazdaság. —Mosás'is vasalás.

Nökröl a nöknek. — N
Maradékok felhasználása. — Menés. — Mezogazaasag. ..___— ,„„,
— Nevelésig/. — ̂  nök joga és munkaköre. — Nökröl a nöknek. — Nóp-
szokások. — .Pecs'JLiisztitás. — Pincze. —Rejtvények. — SelveD&teirvésziés.

gességek. — Zene.
A H á z t a r t á s szépirodalmi részében ér&ekes regénygolytatásokat

és elbeiz^léseket közöl.
A H á z t a r t á s Ifi oldalon, elegáns rózsaszinboritékban minden I d

1-én, lü-éü. és 20.au jelenik meg.
A Háztar tás apró hirdetéseit 2&r minden elöfizet5 Ingyen^ne

%reheti igénybe. . (87)

A HÁZTARTÁS elöfizetési ára:
Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 50 kr«

A HÁGTAK.TAS kiadóMvatala:

Mutatószámokká! siivesen szolgál a kiadóhivatal! " Ü H
A t$ézfas*tés diszes és tartalmas

karácsonyi albumát a decsomberbsn belépö uj elöfizetök is megkapják.

függönyökre,

fénykép és természet után,
r es s

Telefon.
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A Rtvissant* és • oaelédkérdés.
Szinhely: Egy elegáns jouron.

A*\—né. Mondhatom nektek, hogy ea a helyzet
a mai cselédekkel egyszerüen tarthatatlan. Képzel-
jétek a szobalányom ma kereken felmondott!

?"*"£!*' ! r o„«, aw> H°gY h°gy ? a minta sxo-
D~-?nó. ) ( e g y S 2 6 r r e ) balány, a mustra csnfeág?
A-*--né. Igen a minta szobalány, de nem a

mustra csúfság. Mert hihetetlenül megváltozott az a
volt bibircsokos képü csúnyaság.— Jól. tudjátok,
hogy érek hosszu során át nem tudtam, egy jóra-
való szobalányt kapni, mig végre hozzám került az
a szeplöt? bibircses arczu Zsuzsi. Eleinte a csúnya-
sága miatt nem volt kedvem hozzá, de annyira
ügyesnek mutatkozott, hogy késöbb már szinte meg-
rémültem attól a gondolattól, hogy egyszer csak itt
hagy. De ti maga vigasztalt mindég. „—Ugyan nagy-
sága, miért hagynám itt a Nagyságát, a ki oly jól
bánik veletn. Férjhez nem megyek, mert ilyen csuf
arczczal nttm kellek senkinek." Ez a nyilatkozat jól
esett, de annál jobban bántott az a felfedezés, hogy
» Eavissa.ute üvegemböl, melyet arezböröm ápo-
lása végett Használtam, rohamosanfogyott a tartalom.
Minden héten uj üvegkellett, amig végre egynapon fel-
tünt nekem, hogy az en csuf Zsuzsim arczáról el-
tüntek a szeplök és a bibircsek s a csuf lány arcza
meglepöen megcsinosodott. Képzeljétek a nyomo-
rult, titokhan az én Ravissante arczkenöcsömet hasz-
nálta s mondhatom bámulatos eredménynyel!

Mind. (kiváncsian) Hogy, hogy ?
A~né. Hát csak ugy, hogy aminap bemutatta

a völegényét egy fess tüzoltót, a ki most már hogy
megszépült elveszi feleségül.

fcirá ! (kiváncsian) A z u t á n hol veszed te azt
j)lné i ( J aV£mCSian l a Ravissanté-oi?
A—né. (gyanutlanul) Hát Török J<5?müiéJ a

Király-utcjsai patikában, de azt ajánlommindennyitek-
nek, hogy szobalányaitok elöl zárjátok el az üve-
get,- ha tigy nem akartok járni mint én.

A m. kir. államvasutaktól ercöd
teljesen használható jó karban

levö

tizedes-mérlegek
sulyokkal együtt, minden nagy-

ságban, ugyszinto

vaggon hidmérlegek,
toraiba

távirdat sodrony
bGkerilésiczélokra.valamini hasz-

nált (69)

„Vemül" fegyverek
felette olcsó áion kaphatók

Kohn A. BE.
vas- és ffimnagykereskedSnél,

Budapesten, Mozsár-utcza 9.

30 legjobb és legolcsóbb ásványviz
fi « 9 •

mely számos kitüntetésijén részesült, legutóbb a kiállitási érmet
kapta, megrendelhetö a forrás kezelöségnél, posta Eont-Szántó.

/ rekesz 25 palaczk l*3O fiieres 4- frt — krm

1 „ 25 „ O'7Q „ 3 » 5O „
f „ 5O „ O-7O „ 6 „ 5O „

Ujra töltésnél, ha a palaczkok bérmentve vissza küldetnek, egy
töltés öt krajczár; oz ide-oda fuvarozás költségeivel együtt

Szakálos álSomáson feladva.

Országos engedélyezett
sziivórium fözde

Horvátországban.

Eredeti szilvörium,

k ü l ö n l e g e s s é g
gyanánt ajánlható a

Gróf Khuen-Héderváry jegyü termés.
Föraktár egyedül a,

Horvátországi sziivórium csarnok, (55)
Budapest, V,, Erzsébet-tér 18. (Fürdö-u. mentén.)
Kiváló faju a s z a l t s z i l va ö és 10 kilós csuniag. kilója 45 kr.

Árjegyzék kivánatra bfirmeiitve.
Történt visszaélések folytán a czimre ügyelni tessék, ~3SQ

azt mondja: Kitünöen hat osúz,
köszvény , z s á b a és más ha-
soiilo. rhenmat ikuB iájdalmak-

nálfiGaulthoria-olajtokbelsöleg aGaultlieria-3s;eszkül-
söleg.Hatása fe l té t lenül b iz tos . Ara mindegyiknek.1—1 fo-
rint. A Cocáin pasti l lataól néhány darab megszünteti a gai-át-
és gégehurutot, köliögést és rekedtséget. Ára 1 elöhoznak 7~> kr.
Kapható Hazs l insz l iy Sándor-téil gyógyszertárában Bpeston.

tepn Punjabbau az öt fülyam
országában aratott

Árak angol fonionkint foriniokban;
Csomagokban */s és V* font 1 font

Elowery Pekoo Gtolden Tip 6.— 5.6O
Finost Orange Pekoo . . - S.— 4.60
Ktaéoo Souchong 4.— 3.20
FHsoehoId Mix ta re . . . . 3 . — 2 . 6 0

a legkedveltebbek és
legelterj edtebb ek.

tti csomagokban közvetlen bohózataim
Csak viszontelámsitók kaphatják

az imnorteuröknél
4,90
3JS0
2.8O

Törzsház:
Bombayban.

S. X és Cársa
Budapest, Vil., István-ut 26 , sz. IM)

Fióktelepeli: Calcutta, Delhi Simla. London és New-York.

Cs. és kir.
esztr. magy,

és belga]
kir. szabad.

Kitünt. Brilssel 189S. arany érem
ea diszoktn&nynyal.

KELETI-iéie cs. és kir. szabadad,

orvosi tekintélyek véleménye szerint
a. legtökéletesebb ezen nemben; nem
csúszik, nem gyakorol kellemet-
len nymnást és eltávolitja czélszerü
szerkezeténél fogva az eddigi sérv-

kölök hiányait.
Ára: egyoldalú 6 frt,

kétoldalú 12 frt.
Gyáramban kószülnek ezenkivül mfi-
lábak. mükezek, müleges füzök, egye-
nestartók, járó- és nyujtógépek, gummi
görcscr'aarisnyák, valódi francáa
gummikillönlegességek eredeü cso-
magolásban stb. Megrendeléseketpon-

tosan eszközöl:

KELETI «X.
köt szer ész és orvos sebészi tnüsze-

réss BVBAFESTEN.
Föüzlet: IV., Koronaherceg-u. 17.
Gyár: TV., üostély-utcza 15. sz.
Nagy képes árjegyzék ingyen, zárt
boritba.

BUDAPESTI

ORSZÁGOS

Központi irodát és váltóüzlete:

Fiók: IY;

IV.

Zálogház fiókok: VIlI. kexrölet,

IV. f ó ' p o s t á v a l B9Eei9ci.1bexi.

Befizetett részvénytöke: IOaOOO9OOS korona.
Elfogad betéteket takarékjaetéti könyA-ecskék és pénztárjegyek ellenében 4°/o-os k a m a t o z á s s a l , valamint folyó számlában (ehek-

• számlán). —>. (A 10°/o-os betélkamatadót az intézet fizoti.)

Leszámitol váltókat, elölegeket nyujt

Üzleti órák: d. e. Vs9- %1-ig Üzleti órák: d. u. 3~V25-i(

megbizásból teljesiti

mindenféle értókpapipok vételét és eladását

a legelönyösebb feltételek melleit.
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