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Brumaire 18.
. . . Brumaire 18-án Bonaparte

Napoleon megjelent St.-Cloud-ban, a sze-
nátorok tanácskozó termében, az ö grá-
nátosaival, és kivervén az ország atyáit a
tanácsteremböl, megbuktatta a direktóriu-
mot, a mely addig Francziaországban a
föhatalmat birta vala.

És majdnem épen száz évvel ké-
söbb, 1897 november 26-án megcsele-
kedtek Badeni és Abrahamovicz annak a
Brumaire 18-nak valami szörnyüséges
paródiáját. Az osztrák Reichsrath termé-
ben megjelent a policzia és elintézte az
osztrák kisebbséget. Bármennyi szimpátia
van is bennünk a kihurczolt, kirugdalt,
letepert úriemberek iránt, akik ha még
oly képtelenül viselkedtek is, mégis
csak a nemzetiségüket védték az elnyo-
matás ellen — ma már nem foglalkoz-
hatunk velük. A jó pohos, csendes Ausz-
triában oly gyorsan nekiiramodtak az
események, hogy — Ausztriáról szólván
— ugyan ki emlékszik még Wolfra és
Resebre és Schönererre ? De arra keres-
sük a feleletet, hogy hát mik az ered-
ményei a csufos osztrák Brumaire
18-nak.

Nem tehetünk róla, minduntalan az
a közhelylyé vált politikai axioma jut az
eszünkbe, hogy Ausztria mindig megkésik
egy gondolattal. Söt most, mintha a mi
rosszabbik felünk a monarchiában nem-
csak egy, hanem száz gondolattal állana

hátrább annál a határnál, ahová már ré-
gesrégen el kellett volna jutnia. Oly rémes,
oly rettenetes odaát a sötétség, mintha
nem is egy állam kezdödnék a Lajta tulsó
oldalán, hanem olyan intézet, amelyet Sil-
vio Rótta képén lehetett látni nemrégiben.

Az isten szent szerelmére osztrák
urak, hát a csendör-szurony fénye, az
ulánus szilva ragyogása, még mindig nem
világitott be az Önök agyvelejébe, hogy
még mindig azt hiszik, hogy ebböl a
helyzetböl hazugságokkal, szóbeszéddel
lehet kigázolni, hogy ezt a szituácziót
jelszavakkal lehet legyürni! Jobbról ki-
adják a jelszót, hogy a tegnapi csúfságot
a szocziáldemokráczia akarta és hogy
Ausztria a szocziálizmus ellen védekezik,
amikor policziával tisztittatja a parlament
levegöjét. Balról meg azt harsogják, hogy
Magyarország akarta, a mi kedvünkért
történt az osztrák Brumaire 18.

A császár hirtelen hazautazik Welsböl.
A külügyminiszter lapja nekitámad

Badeninek a Falkenhayn-féle házirend
miatt, mondván, hogy okvetlenül morális
akczióra van szükség, ha el akarják ke-
rülni az osztrák alkotmányosság kataszt-
rófáját, minden közintézmény felfordu-
lását.

A miniszterelnök félhivatalosa neki-
esik Goluchowskinak, mondván, hogy el-
lenzéki allure-jei vannak, és egyenest ki-
jelenti, hogy épenséggel nincs vele meg-
elégedve.

Grácz, a jámbor Grácz a "Wacht am

Rhein"-t énekli; Schönerer a parlament
termében Germániát, Wolff a forradalmat
élteti.

A tiroli klerikálisok megmozdulnak és
ájtatos szemforgatással ugyan, de mégis
kijelentik, hogy a parlament megrugdosása
nincsen az inyükre.

Lueger és az ö népe, akik az egész
campagne alatt annyi gyalázatot halmoz-
tak az ö fejükre és az ö annyiszor han-
goztatott német mivoltukra, megérzik, hogy
megingott a föld lábuk alatt, hogy leköp-
ködik öket — és kiugranak a többségböl,
beállanak maguk is azok közé, akiknek
hiveit tegnap még az ö helyeslésük köz-
ben is czipelték ki a teremböl.

A kormánynak a többsége tehát meg-
ingott.

A parlamentet ebben a szörnyen
forró politikai idöben három napra el-
napolják.

Azt meg ki tudná megmondani, hogy
az a lárma, mely a Reichsrath szép jóniai
oszlopain tul örjöng, minek a zaja ?

Óh uraim, az isten szent szerelmé-
ért, mondják meg csak egy szóval, mi
van még odaát, ami biztos, ami szilárd ?
Mondják még, elegendö lesz-e, nem
késö-e már Badeni elküldése, Abrahamo-
vicz feláldozása? Vajjon meddig akarják
még, hogy átsüssön hozzánk is az Önök
lázas nyavalyájának forrósága, holott ne-
künk semmi közünk az Önök nyelvren-
deleteihez ?

De Önök nem tudnak felelni, mert

Az osztrák parlamentböl.
Távirat Mikszáth Kálmán-tói

Hogy megfordult a világ!

Ha az ember egy kis neveletlenséget,
barbárságot akar látni, nyugat felé utazik Buda-
peströl és nem keletre. Ide értünk azzal az el-
tökéléssel, hogy megnézzük a mai ülést.
Igen, de hol veszünk jegyet? Nincs az a spa-
nyol bikaviadal, melyre nagyobb értéke lenne
a jegyeknek, mint az osztrák parlament
karzatára. Dóczi Lajoshoz fordultunk. Magyar
szivességgel már ott várt ránk az Imperial Ho-
telben egy kártya Halban lovag osztályfönök-
höz, aki ura a karzati ülöhelyeknek. Kevéssel
tiz elött odahajtattunk a Házba, de itt uj aka-
dályok tornyosultak. Óriási közönség hullám-
zott a szép görög stilü parlament-ház elött.
A bejáratoknál rendörök sorfala állt, kik
daczára zordon hadias sisakjuknak, szöke fony-
nyadt pofáikkal nem néznek ki sem nyalkáknak.
sem félelmeteseknek. A folyosókat is tengernyi
nép lepte el, kik mind jegyek után futkostak.
Mikor elmondtuk, hogy a ház ülésére akarunk
bejutni, a különféle ajtónállók gúnyosan mo-
solyogtak.

— Az lehetetlen.
Hát akkor legalább Halban lovaghoz

szeretnénk bejutni

— Az is épen olyan lehetetlen.

Erre Rudnyánszky Béla képviselötársam
találta fel magát; megpróbálom a dolgot,
mondta magyarul, s végig czirógatván egy
szolga karját, czirógatás közben eljutott a tenye-
réig és benne felejtett vagy három ezüst forintot.

A pohos ajtónálló fejében fény gyult, és
a szive megolvadt és szolgálatkészen gurult
elöttünk, mint egy pók, felnyitván az idegenek
páholyát, hol kényelmes ülöhelyek voltak.

Szétnéztünk.

A félköralaku teremnek más a beosztása,
mint nálunk. Csinos egy lokalitás, különb
társaságot érdemelne. Az elnöki dobogó mögött
a réz kétfejü sastól kétoldalt gyönyörü oszlo-
pok sorakoznak, az aranyozott karzatokat pedig
felváltva nagy emlöjü görög hölgyek és görög
athléták látszanak görnyedten tartani. De voita-
képen semmit sem tartanak, s mingyárt itt kez-
dödik az elsö svindli ebben a parlamentben.

Az elnöki emelvény még üres, csak a
kék-sárgaszegélyes komornyikos ruháju szolgák
állnak ott kétoldalról mozdulatlan méltóság-
ban. Nincs is egyéb méltóságteljes a teremben.

Az emelvény elött következik egy kis fél-
kör ; az elöadók székei, aztán egy nagyobb fél-
kör : a miniszterek zöldbör székei. Középütt a
miniszterelnök helye, mint egy kotlós tyúké.

De Badeni bele nem ül, észrevétlenül vegyül
el a jobb oldalon a lengyel urak közé.

Ezzel az összes berendezéssel szemben
terülnek el a czentralparlament különbözö
nemzetiségei és pártjai. A miniszterek tehát
háttal az elnöknek ülnek, farkasszemet nézve
az egész házzal.

De ma egyetlen miniszter se ül a helyén,
holott a Ház már szépen megtelt. A kétfejü
sas felett féltizenegyet mutat a mohzöld bronz-
óra. Semmi szokatlan, semmi izgalmas jelenség
nincsen, csak a szokott tengermormogás, négy-
száz emberi hangnak a monoton zsivaja. A
lezajlott csatákat sem mutatja semmi. A sorom-
pók, az igaz, nem állnak már, de annak
sincs nyoma, hogy álltak. Csak messze a
czentrum legtetején mutatkozik egy kis rom-
bolás. A pulpitus egy felszakitott táblája
jelzi, hogy ott a bajnok Schönerer ült.

A francziák a bastillet rombolták le ilyen-
kor, a. németek harcziasságának és bösz dühé-
nek egy fapad felsö koczkája esett áldozatul,

Egyebekben egészen illedelmes bent a tár-
saság, csak Lueger élénk egy kicsit. Nagy tö-
meg veszi körül, amint hirdeti:

— Nem állok jót a közbiztonságért a
v á r o s b a n .

Kezét a feljárók végét diszitö kicsi szár-
nyas lóra helyezi - támaszkodón, a másikkal
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bizony száz gondolattal maradtak el a
határ mögött, ahová már réges-régen el
kellett volna jutniok. Önöket nem is in-
sisstáljuk hát a feleletért.

De szólunk azokhoz, akik itt nálunk
dolgoznak azon, hogy mi is veszítsük a
fejünk nyugodságát, a gondolkodás tisz-
taságát. Urak, magyar emberek, hát kivá-
natosnak tartják Önök, hogy az osztrák
convulsiok ennek a földnek a népét is
megrázkodtassák ? !

Holott mi abban a biztos tudatban
élhetünk, hogy a Lajtha oly erös határ,
a melyen bizony át nem . csaphat az
osztrák sár-tengernek egyetlen hulláma
sem.

Magyarország készen van minden
eshetőségre. Ha létre jön odaát a provi-
zórium alkotmányosan, akkor egy eszten-
dőre rendben van az 1867. XII. t.-cz,
sorsa. Ha pedig nem jön létre, noshát
akkor ott van a mi szabadságunk, amely-
lyel Ausztriához való viszonyunkat a ma-
gunk akarata szerint a magunk erejéből
rendezhetjük.

Legyünk őszinték az osztrák felfor-
dulás dolgában!

Akik ma oly aggódó birái annak,
hogy van-e még odaát alkotmányosság,
azért remegnek talán, mert azt hiszik,
hogy a kiegyezés csak alkotmányos
Ausztriával lehetséges és ök a kiegyezést
minden áron akarjak ? Dehogy, dehogy.
Az osztrák alkotmányosságot akarják fel-
használni, hogy amit hazai fegyverekkel
harmincz év alatt megbolygatni se tud-
tak, azt most idegenből hozott faltörö
kossal próbálják kiforgatni a sarkaiból.

Akik oly aggódó birái annak, hogy
van-e még odaát alkotmányosság, azok
azt hiszik talán, hogy ma is az a hely-
zet, hogy a magyar alkotmány élete attól
függ, hogy vajjon odaát mit csinál Ba-
deni ur, Falkenhayn ur, Abrahamovicz
u r ? Dehogy, dehogy. Nagyon jól tudják,
hogy sziklaszilárd Magyarország alkot-
mánya és az osztrák pokol meg nem dönt-
heti azt.

Hát miért kivánják azt, hogy mi a
magunk dolgait ne az okosság szerint,
ne a magunk érdekei szerint, de asze-
rint rendezzük, hogy Wolf ur csinál-e
obstrukcziót, vagy sem ? Mióta ambicziónk
az nekünk, hogy Wolf és Schönerer in-
tézzék a mi közjogi, kereskedelemügyi
politikánk irányát ?

Vagy jók azok az alapok, amelyeket
harmincz év tapasztalata oly fényesen
kipróbált, vagy rosszak. Ha jók, hát fel-
áldozzuk-e azokat a cseh nyelvrendele-
teknek ? Ha pedig rosszak, minek hivat-
koznánk az osztrák Brumaire 18-ra, hogy
azokat megdönthessük ?

Ám tessék figyelemmel kisérni az osz-
trák zűrzavart, de méltóztassanak félrerakni
hazafias aggodalmaikat. Mert azokra semmi
szükség. Semmi szükség mindaddig, amig a
magyar nemzet nem feledkezik meg az
ö politikai józanságáról, higgadtságáról,
bölcseségéröl. A hazafiui aggodalom akkor
kerülne joggal napirendre, ha Önöknek
sikerülne átplántálni az osztrák nyavalya-
törést Magyarországra is; ha Abrahamo-
vicz ur csendőrjei, ha Badeni ur Bru-
maire 18-ja döntene Magyarország nagy
érdekeiről is.

Hogy az osztrák parlamentárizmust
felöklelték-e a bécsi parlamentbe rendelt
policzia emberei, afölött méltóztassanak
csak tovább gondolkodni. De hogy az ö
brutális ökleik a mi alkotmányunkat, a mi
közjogi alapunkat nem érintették, nem
szennyezhetik be, afelöl tessék nyugod-
tan aludni.

Mert erre nem azok. vigyáznak, akik
annyira keresik, hogy megvan-e még az
osztrák alkotmány.

POLITIKAI HIREK.
A magyar delegáczió hadügyi albizottsága

ma délután 5 órakor Széll Kálmán elnöklete alatt
tartott ülésén hitelesitette a Münnich Aurel előadó
által szerkesztett jelentést. A jelentés kiemeli, hogy
a magyar iparnak a közös hadsereg megrendelései-
ben való részesedése vonatkozó határozati javaslat
az idén némileg módosított, szövegében következőleg

hangzik: A cs. és királyi hadsereg ruházati és sze-
relési tárgyainak szállitásánál a magyar ipart megillető
részesedés a jövőre is annak biztosittatik. Hogyha
pedig a magyar kisipar a neki szánt részt vala-
mikor igénybe nem venné, akkor ez a resz a kü-
lönböző gyárak lehető tekintetbevételével szintén a
magyar iparnak engedtessék át.

A Székelyföldön tervbe vett előkészitő had-
apródiskolára nézve megjegyzi a jelentés, hogy
sem Csikmegye, sem Udvarhelymegye távolról sem
voltak hajlandók azokat az áldozatokat meg-
hozni, a melyeket feltételezve vettek tervbe az
előkészitő hadapródiskola tervezésénél, de az eszme
végleg el nem ejtetett s a kérdést vagy egy
előkészitő hadapródiskola tényleges felállitásával,
vagy esetleg egy másik intézet létesitésével fogják
megoldani.

A katonai büntetőtörvénykönyvre nézve az al-
bizottság a hadügyminisztertől nyert felvilágositások
alapján jelenti, hogy a büntető perrendtartás ter-
vezete a hadügyminiszteriumban teljesen elkészült
A tervezetet rövid időn megküldi a két igazságügyi
és a két honvédelmi miniszternek hozzájárulás
végett.

Széll Kálmán elnök a hadügyminiszternek és
Münnich előadónak a bizottság köszönetét tomiá-
csolta.

Toll-csörtetés. A gyarló emberiség átlaga rend-
szerint afféle retrospektív bölcseséggel van megáldva
a természettől. A gondviselés különös kegyelme
csak keveseknek, az ugynevezett providencziális
embereknek adja meg az előrelátás félig prófétai,
félig poétai adományát. Ez a fensőbb elmebeli kva-
litás soha sem képezheti a tömeg, egész nép tulaj-
donát, jó szerencse, ha még a vezérlő államférfiak
között találkozik kellő időben ilyen kiválasztott in-
tézője a haza sorsának.

A nagy svéd kanczellár, Oxenstjerna hallha-
tatlan szálló igéje, hogy "parva sapientia regitur
mundus", nem csupán metszően gunyos epigramma,
hanem kristálytiszta bölcseségü kormányzati poli-
tikái igazság is.

Az a kevés bölcseség, mely e szerint a jó
politikának, elengedhetetlen föltétele, szintén inkább
visszatekintő természetü, semmint előrepillantó,
törvényei a közönséges józan okosságai: óva int az
oktalanságok és fölösleges szamárságok elkövetésétől.

Nem lehet tagadni, hogy Ausztriában a
már elemi állambölcseleti hitágazét s annak meg-
lehetősen minimális követelményei ellen minden
oldalról számos és sulyos hiba történt.

fürgén gesztikulál. Szemei fényben lobognak,
szelid Krisztusszerü arczának némi vadságot
kölcsönözve. .

E pillanatban azonban, mintha a pokol
minden ördöge felszabadulna, éktelen vad ordi-
tás és lárma viharzik. Felharsannak sipok és
trombiták és krikrik. A karzatok hölgyei a füleik-
hez kapnak, és szertehullámzik a felkiáltás: .

— Jön Abrahamovicz!
Csakugyan belépett Abrahamovicz.
Az elnök szikár, magas alak, éles .fran-

czia, abbészerü arczczal és eleven sasszemek-
kel. Se szakáll, se bajusz, a mi még rosszabb,
mert a bajusz helyén annál jobban látszik a
megvető czinikus mosoly. Lendvay-léptekkel
jön (különben is igen előkelö megjelenésü) s
megáll színpadiasan nehány lépésnyire az emel-
vénytől, mint a vadállatok szeliditője a ketrecz
előrészében. Mereven rájok szegzi a szemét.

Az üvöltés növekszik, mint az. orkán,
Leirhatatlan jelenetek következnek. Min-

den száj ordit, csak a jobb oldal ül csendesen.
Egy őszhaju ur egy gyermektrombitát

fuj lélekszakadva, a nagy erőlködésben a
nyála végig folyik a mellényén; egy másik
tiszteletreméltó aggastyán föllépi a pad felső
deszkáját, s mintha gyalulna vele, kip-kop-kip-
kop huzgálja flegmával, néhol csattogtatva
ide-oda

- Ki vele! Ki vele! - hangzik üvöltő
hangon száz torokból.

Az egyik a fürészelést utánozza a hang-
jával, a jóképü Pommer egy operaáriát üvölt
el (különben is nagy krakéler), a legtöb-
bek kezében egy zajt csináló gép van, a
mit "kri-kri"-nek hinak. A sipok vékony
hangja majdnem széthasítja a füleket. Schunda
összes hangszerei egyszerre megszólalva se csi-
nálhatnának ilyen chaost. Bielohlavek és néhá-
nyan siró gyerekbábukat hoztak be és azokat
nyomorgatják. E gyereksirás rémitően hallik
ki a pokoli macskazenéböl; Schneider és tár-
sai az einöld emelvényhez rohannak és. fenye-
getik Abrahamoviczot.

Gróf Badeni a székéhez közeledik, hogy
bele üljön, a nagybajuszu Heeger oda rohan,
fölemeli a miniszterelnöki széket, felforditja és
elkezdi odavagdosni a pulpitushoz. Kong és
csattog, mintha egy tuskóval döngetnék a falat.
Badeni megfordul és visszamegy a lengyelekhez.

Abrahamovicz még mindig ott áll két
lépésnyire az elnöki széktől; hideg gunyoros
arczán a legbecsmérlöbb közöny, mintha csak
nézné, hogy mi lesz ebböl. Se hátra nem
megy, se elöre, csak nézi öket, egyre
nézi kihivó tekintetével. Aztán egy csendesedő
pillanatban egyszerre villámhirtelen felszökik az
emelvényre s kiveszi zsebéböl a csengetyüt és

megrázza, de hajh, a szent István tornyának
a legnagyobb harangja is csak olyan lenne most
itt, mint a méhdöngés.

Az alelnökök is felkászmálódnak a he-
lyükre, a jegyzők is. Messziről ugy látszik,
mintha mozogna is az elnök szája, egy jegyző
ugy tesz a czeruzájával, mintha irna valamit,
de egyetlen hangot sem lehet kivenni; a si-
pok, a reszelök, a siró-babák, a trombiták, a dö-
römbölő lábak, a padokat verő öklök ér-
vényesülnek s a mindent betöltő hangzavar
átveszi a halaimat mindenki és minden fölött
az őrültség elementáris erejével.

Perczek mulnak perczek után, az óra megy,
megy, s a lárma csak nő.

Istenem, milyen tüdejük van ezeknek
a németeknek, kik a trombitákat fujják! Irigy-
ük is a jobb oldalról az ifjucsehek (sok kopasz,
vén ficzkó van köztük), hogy ehhez az instru-
mentumhoz más is ért.

Végre is az okosabb enged. Abrahamo-
vicz, a hideg örmény, látván, hogy beszélni itt
nem lehet, miután Badeni is kioson a terem-
ből, az ülést felfüggeszti, — azaz elhagyja az
elnöki széket.

— Ki vele! Ki vele! kavarog a légben az
orkánszerü kiáltás. A németek összegyúrják az
ülőhelyeikre kiosztott nyomtatványokat és go-
lyóalakban dobálják utána.
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Az eredménykép előállott parlamenti lázadás-
sal szemben már ma harczias hurokat kezd pen-
getni a magyar sajtó egy része, alkotmányjogi felül-
birálatát követelvén a most vajudó osztrák provi-
zórium genezisének.

Minthogy ez a kérdés minket nem éget s meg-
eshetik, ezentul sem fog égetni, a harczias tollcsör-
tetés helyett mégis okosabh volna jó magyarán
mindenkinek az eszén járnia, mintsem az esze után
indulnia, melyet, meglehet, utól sem ér.

A meg nem született gyermek törvényességé-
nek vagy törvénytelenségének vitatása helyett vár-
juk be; egyáltalában lesz-e, sikerül-e a császár-
műtét ?

Mivel pedig a magyar s az osztrák provizó-
rium két iker-testvér, köztük természetileg lehetetlen,
jogilag pedig izléstelen megvonni az elkülönző legi-
timitási határvonalat.

Az államszolgálati pragmatika. A magyar állami
tisztviselők országos szövetségének megbizásából dr.
Keleti Ferencz (úgy tudjuk, szolnoki ügyvéd) tör-
vényjavaslati tervezetet készitett a tisztviselők jog-
viszonyainak szabályozásáról. Nem bizonyos, hogy
ennek egyelőre gyakorlati haszna lesz, mert a szol-
gálati pragmatika kérdésében a kormány még aligha
tart a kodifikálásnál. Ugy látszik, ez az ügy még
nem kurrens és igy Keleti könyvének elsö sorban az
az érdeme, hogy a figyelmet ráirányítja a magyar
köztisztviselőnek más európai tisztviselőkhöz képest
kielégitetlen és bizonytalan helyzetére. Hatszázegy-
nehány paragrafusban végzi el Keleti Ferencz a
nagy tételes munkát. Meglátszik, hogy minu-
cziózusan kiterjeszkedett minden elképzelhető rész-
letre, de doktrínáit neki is a "jogállam" nyomja.
Ez a pragmatika tehát nem haladottabb, például a né-
met szolgálati pragmatikához képest. A tisztviselőnek
ilyen korlátolt cselekvési szabadsága pedig tételes
alakban még rosszabb, mintha csak gyakorlaton
alapszik. Ugy tetszik nekünk, hogy a magyar állami
tisztviselő nem is akarja a "jogállam"nak legvégső
konzekvencziáit levonni; hü a magyar államhoz, de
nem tagadja meg hagyományait. Hagyományai pedig
a municzipális tisztviselő szabadságaihoz vonzzák.
A jogállamból csak egyet kér. Azt, amit Gneist tré-
fásan ugy fejezett ki : „Jogállam az, ahol közigaz-
gatási ügyekben közigazgatási biróság ítélkezik és
Gneist papa ott tanácselnöki állást kap." A magyar
tisztviselő a hatszázegynehány paragrafusból egyelőre
csak egyet kér : „Minden fegyelmi itéletet a közigaz-
gatási birósághoz lehet megappelálni." Tessék ebben
a dologban egy plebiszczitumot megpróbálni.

KÜLFÖLD.
A forrongó Bécs.

-Az osztrák képviselőház ülése. —

A bécsi Reichsrathban . . . de nem, a bé-
csi Reichsrathról nem lehet e napokban egészen
komolyan irni, ámbár ez a lárma-fészek is sokkal
szomorubb helyiség, amióta az, ö saját külön
tanácskozásait az utczáról kardok csörrenése
és sebesültek jajgatása kiséri. A bécsi utczák
eseményei tudják csak visszafojtani azt a ha-
hotát, amely a Reichsrath szánalmasan komikus
ülései nyomán akarna kitörni. Pedig vajmi nehéz
nevetés nélkül megállani, amikor az ember
nap-nap után látja, hogyan áll ki az elnöki
dobogóra (talán inkább pellengérre) az a
szerencsétlen lengyel uri ember, akit Abraha-
movicznak hivnak s hogyan próbál immár há-
rom nap óta valamit megmondani, amiben tegnap
is, tegnapelőtt is megakadályozták. És nem tud
szóhoz jutni. Ellenben őt, mihelyt odaáll a
dobogóra, elárasztják szidalmakkal, gyalázat-
tal és ma már a változatosság kedvéért
könyvekkel és fejéhez vágott tintatartókkal
is. Ö hivja ülésbe a képviselőket és ö az,
aki napról-napra ugy kénytelen az ülése-
ket bezárni, hogy egy bötüvel sem jutot-
tak előbbre, csak éppen őt gúnyolta, szidta és
sértette száz és száz feldühödött ember. Egy
német ma tintatartót vágott a fejéhez, egy
lengyel pedig — mint valami hősi mártírt —
megindultan csókolta homlokon. Az ember
ebben a zavaros komédiában már igazában
nem tudja, ki követett el szegény Abrahamo-
viczon nagyobb inzultust: a brutális német
vagy az elérzékenyült lengyel.

Aztán a végletekig dühített német képvi-
selők is humorral kezdenek dolgozni. Tizenöt em-
bert tegnap három napra kizártak közülök: meg-
annyian vissza próbáltak lopózni. Az egyik (Wolf)
még álszakált is ragasztott, ugy lopódzott vissza
a szinpadra, azaz pardon: a Reichsrathba, Persze,
csak kurta látogatásra jöhetett, mert hiszen
jól tudta, hogy a rendőrök ugy ki fogják tusz-
kolni, mint a peleskei nótáriust, amikor illeték-
telenül avatkozik a komédiába. De nem törődött
vele. Wolf ur belopódzott az ülésterembe, fel-

villanyozta még ki nem zárt elvbarátait, aztán
mikor a rendőrök vállukra kaptak: két halha-
tatlan mondással bucsuzott el diadalainak zajos
színhelyétől. Azt mondta: lám, milyen nép-
szerü vagyok, minden nap vállukon emel-
nek a rendőrök! — s azt mondta továbbá -
Nyolcz millió németet bajos lesz igy Ausztriából
kihurczolni! Amiben igaza is van a hunczut
kis emberkének . . . Mindez ugy-e nincsen a mu-
latságosnak hijával és humor van abban a neme-
zisben is, mely a Reichsrathot ma utólérte, amidőn
a megszigorított házszabályokat már nemcsak
tizenötszoczialista, de önmaga ellen is kénytelen
volt alkalmazni, amennyiben három napra, önma-
gát is kizárta, az ülésteremből és keddig
nem tarthat tanácskozást. Nincs ennél igazsá-
gosabb és tréfásabb nemezis! A nevetésnek ki
kell nyomában törnie, azaz kellene . . . De az
utczáról megvadult rendőrök kardcsörtetése s
megtiprott, összekaszabolt diákok jajgatása ha-
tol be. Még sem illik nevetni.

Estére váratlanul megjött a király !s.
Valaminek az órái, ugy lehet, meg vannak
számlálva. A ribilliónak ? Az ellenzéknek ? Vagy
a kormánynak az ó r a i ?

Itt adjuk sorra a mai bécsi értesüléseket.
A gyülekezés.

Tiz óra tájban a baloldali képviselők már a
helyeiken voltak, csak a szocziálisták nem mutat-
koztak és a Schönerer-csoport romokkal boritott
helye maradt üresen. Az üvegajtokon egy-egy jobb-
oldali képviselő próbált beszállingózni. De a balol-
dal már lehurrogta:

—Hát be mernek jönni ? Hiszen még nincsen
itt a rendőrség!

Lecher harsányan kiáltott feléjük:
— Hívjátok be a rendőröket! Tiz óra van.
A jobboldal azonban éppenséggel nem sietett.

Neki nem volt olyan sürgős a dolog. Künn tolongott
a folyosókon és élénken vitatta, hogy csakugyan meg-
kisértik-e a tegnap kirekesztett szocziálisták a par-
lamentbe hatolni; mert a folyosón ez a hir volt el-
terjedve. Egyébként az ifju cseheknek semmi kedvük
sem volt, hogy a terembe menjenek, mig a minisz-
terek és az elnök nem mutatkoznak.

Ilyenformán ebben az időben teljes csönd
uralkodhatott az ülésteremben...

Papir golyóbisokat! hogy nem szégyenlik!
A jobb oldal unottan nézi. Aludttej folyik ebben
a pártban.

Abrahamovicz észreveszi utközben a röp-
ködő papirfoszlányokat s megfordul, megáll, a
mellét neki szegzi, mint egy gladiátor; mintha
mondaná:

— Dobjátok rám! Én vagyok Abrahamovicz,
és megállók a papiros golyóitoknak. Ide czé-
lozzatok!

Ennyi hősiesség mégis felvillanyozta a
a cseheket és lengyeleket. Ez már mégis sok!
Ez az ember nem ijed meg a Neue Freie Presse
összehajtogatott mellékletétől sem.

— Hoch! hoch! kiáltják gyengén. Egylen-
gyel ur, Kozlovszky elérzékenyült (a lengyelek
érzékenyülnek el a leghamarabb) Abrahamo-
viczhoz rohant és háromszor megcsókolta.
Ebböl a három csókból kell most éldegélni a
Badeni kormánynak ideig-óráig. Egyéb elesége
nincs már..

Az elnök elhagyván a termet, a macska-
muzsika véget ért. — Mit mondott? — kérdez-
ték mindenfelől. — Ki hallotta?

Husz perczre felfüggesztette az ülést.
A sipok, trombiták visszaszármaztak a zse-
bekbe. Már-már beállott a normális állapot, mi-
dőn uj jelenet villanyozta fel a szünetelő házat.

A czentrum egyik ajtaján belépett egy
vézna, pápaszemes alak, rókagalléros téli ka*

hátban, czilinderrel a fején. Olyan volt, mint
egy betévedt szabólegény. Mindenki oda bámult,
miféle idegen botlott be kalappal.

— Vegye le a kalapját! kiálták. A jött le-
vette nem csak a kalapját, hanem a szakállát
is, hüledezve ismertek rá :

— Nini, a Wolf! .
A vörhenyes bajuszu Lecher felorditott a

karzatokhoz:
— Uraim és hölgyeim, itt van Wolf!
Csakugyan Wolf volt, a három napra ki-

zárt képviselö. Belopta magát álszakállal. Hoch
kiáltások hangzottak feléje. Csoportok vették
körül, mint a nap hősét.

— Hogy volt, miképen jött be?
Száz kérdést intéztek hozzá, mire el-

kezdte mesélni oly poziturában, ahogy Napo-
leon beszélhette Elbából valo hazaérkezését.

De talán pontig se jutott a derék Wolf,
midön egyszerre megcsillantak a rendőrök rezes
sisakjai a teremben.

Elöl lépegetett Gorub báro rendőrtiszt
aranypaszomántos ruhájában. Nyomában tip-
top, tip-top kilencz markos rendőr.

Siri csend állott be a teremben és a kar-
zatokon, a lélegzetekét lehetett hallani.

Vérdermesztő volt ez a csend a bedlami
orditások után.

Wolf egy pad közepébe huzta magát, társai
körülvették, mint egy gyürü, hogy fedezzék a

testét. Ide, ide-németek! Elvtársak! Ne féljen
semmit Wolf! Nem lesz semmi baja.

Wolf nem is félt, de nem is nagyon bizott
a németekben, mert sietett a pápaszemét biz-
tonságba helyezni. Levette szeméről, betette
egy tokba és most már gyere martiromság! De
hiszen Wolfban megvolt a lélekjelenlét. Egy
ember, aki a pápaszemére gondol ilyen pilla-
natban! Cézár sem birt több hidegvérrel.

A rendörök egyszerre rávetették magokat
a Wolfot környező védvonalra, mire az szétesett.

Wolf lekuporodott a pad alá, de az egyik
rendőr megragadta a jobb karját, másik a lá-
bát, akkor a harmadik rendőr lehajolt Wolf
másik lábáért, s ezzel ki volt emelve a jó em-
ber, mint egy szétterpesztett nyul.

Az ötödik rendőr most a fejét fogta meg,
a hatodik átnyult a dereka alá s vitték ö nagy-
ságát a levegőben olyan könnyedén, mint egy
pelyhet. Sohasem utazott még parlamenti tag ilyen
forsponton. A nevezetes férfiu viczkándozott,hány-
kolodott, szabadon levö kezével ütötte a rendőrö-
ket. Azok a világért sem viszonozták. Csak lefog-
ták még a másik kezét is és kihurczolták.
Gyöngéden, óvatosan, mint egy makranczos
gyereket

Magyar képviselők a karzaton borzadva
nézték a jelenetet.

— Hát mi ez? miért engedik képviselő-
társukat elfogni ezek az urak?
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Egy kis kárpótlás.
Az idő már tizenegyre járt s mint rendesen

az ülések megkezdése előtt, egy szolga sietett az
elnöki dobogóra, hogy a képviselőket becsengesse.
De alig mutatkozott a boldogtalan szolga — állitó-
lag ugyanaz, aki tegnap Czingr képviselőt a terem-
ből kihurczolta — egyszerre csak pokoli zaj támadt,
az ellenzéki képviselők fütyülni s a változatosság
kedveért tüzoltó-sipokkal trombitáim kezdtek,
aztán a padokat döngették s végül irtózatos hur-
rogással fordullak a szolga ellen:

— Takarodjék onnan ! Az a rendőrség helye 1
A szolga ijedten hőkölt vissza, de ujabb

parancsra visszament a dobogóra és felkapta
a csengőt. Ebben a pillanatban ujra felhangzott a
dobolás, a fütyölés, a trombitaszó. Steinwender és
Funke képviselők átszöktek a miniszteri padsoron,
felrohantak a dobogóra és lerugdosták a szolgát.

— Ha az elnököt nem, téged csak ki-
dobhatunk ! — ordították és megkapva a szolgát,
ugy hurczolták ki, csekély kárpótlásképen az ugyan-
ilyen módon kiexpediált képviselőkért.

Az egész jelenetet az izgalomtól sápadtan
nézték az üvegajtóból Abrahamovicz, Badeni és
Gleispach . . .

Szidalmak zuhatagja.
A miniszterelnök és az igazságügyminisz-

ter tovább is az üvegajtóban maradtak, de az
idő mult és Abrahamovicznek végre be kellett
mennie, hogy az ülést megnyissa. Látszott
rajta, hogy habozik, de csak egy perczre: az-
tán elszántan sietett fel a dobogóra.

Csak ugy zuhogott feléje a szidalom és
a káromlás.

— Le vele !
— Disznó!
— Szemtelen gazember!
— Pimasz lókötő!
A viharzó tábor erősítést kapott, mert ma

már a keresztény szocziálisták is hozzája csat-
lakoztak. Abrahamovicz ugyan ugy tett, mintha
mosolyogva hallgatná a viharzást és össze-
fonva karjait, gunyosan próbált eltekinteni a
tömeg fölött, de nem birta sokáig.

Trombitaszó hallatszott, mintha tüzoltók
rohanó kocsijáról hangzanék a vérfagyasztó
figyelmeztetés. Székeket kaptak fel és azokkal
döngették a miniszterek asztalait. Egy gomolyba
keveredett minden sípoló, dörömbölő és károm-
kodó ellenzéki. És élesen vált ki a dühödt lár-
mából egy sivitó hang:

— Gazember! Gazemberi Gazemberi
Igy. Háromszor egymásután. De ezzel

Szomszédunk, egy kopasz német báro
átszólt hozzánk kiváncsian:

— Hát mit csináljanak ?
— Hiszen többen vannak, ki kellene lök-

dösniök a rendőröket.
— Az ám! hogy becsukjak őket! felelte a

német báró fázékonyan.
S valóban a németek odafenn meg nem

haragudtak, de elszontyolodtak e minden parla-
mentet megszégyenítő szczénára. Csak Lecher
hivta fel ujra tanúságra a karzatokat, kiterjesz-
tett karjaival:

— Ime uraim, ilyen az osztrák szabadság!
Néhány percz mulva megjelent az alelnök

kijelenteni, hogy nem lesz ülés. Bizonytalan,
hogy mikor lesz, még bizonytalanabb, hogy
mi fog azon történni. Bizonyos csak az az
egy, hogy Badeni nem soká marad, hogy a
provizóriumot, ezzel a házzal megcsinálni nem
lehet, legfeljebb valamely ötletes csinynyel,
(Beöthy Aldzsi kell már ide, nem Badeni) de a
legbizonyosabb az, hogy a czentrumpárt erényei
és hibái egyaránt paródiái az emberi hibáknak
és erényeknek, és hogy nem fognak soha for-
radalmat csinálni. Üres lármánál többre nincs
erejök és bátorságuk. És végre bizonyos az,
hogy ha a mi szélbalunk ide jönne, csak egy
napra (ki kellene öket kormányköltségen kül-
dem örök időkre megutálnák az obstrukcziót.

csak kezdődött az igazi anarkia. Mert kiugrott
egyszerre Lecher és felkiáltott Abrahamo-
viczhoz:

— Szemtelen gazember! Takarodjék
onnan!

Majd Kiesewetter orditott reá:
— Dobjuk ki a pimasz lókötőt! Ta-

karodjék ! Becstelen vén bünös, még tel
fogják akasztani.

Heeger uj jelszót talált:
— ün Ausztria leghazugabb embere!
— A lámpaoszlopra vele! — toldotta

meg az uj jelszót dr. Gross,
— Akaszszátok fel a hazaárulót! —

hangzott immár széltiben, gazdátlanul.
Abrahamovicz állott összefont karokkal

és gúnyosan mosolygott. Ez felbőszítette az
embereket. S egyszerre csak végighasitott
valami a levegőn: egy házszabály-könyv
volt, és odarepüli az elnök fejéhez. Másik
könyv is repült a nyomában és harmadik és
negyedik. Mert most már a felbőszült ellen-
zék nem akarta csak a saját torkát koptatni,
hanem ahány könyv a keze ügyébe esett,
mind az elnök fejéhez vagdosta.

Közben pedig tovább zuhogott a káromlás :
— Dobjátok ki a gazembert!
— Mitől tudna ön ugy elpirulni, hogy

végre eltakarodna ?
— Hisz önből kiveszett a becsület-

érzés.
— Ön a nép gyilkosa!
— Lengyel bitang!
— Takarodjék le onnan, szégyenfoltja

a parlamentnek!
A dobolás, sípolás, káromlás és könyv-eső

közepette Abrahamovicz halálsápadtan próbált
csöngetni és szóhoz jutni. De hasztalan. Szinte
pihenésnek vehette, amikor a düh egyszerre
más irányt vett és Halban osztályfőnök ellen
fordult, akit azelőtt Blumenstocknak hivtak s
akiről azt tartják, hogy jobbkeze lévén a mi-
niszterelnöknek, a nyelvrendeleteket is ő for-
mulázta.

— Ezt a zsidó gazembert is ki kell
dobni! — hangzott az uj jelszó.

— Ki a zsidóval!
— A zsidó az oka mindennek!
És igy tovább. Abrahamovicz már fel

akarta függeszteni az ülést, de abban a pilla-
natban egészen újfajta jövevény mutatkozott:
egy tintatartó repült az elnök fejéhez. (Hir
szerint Lecher dobta feléje s ezért Abra-
hamovicz meg is tette ellene a bünügyi
följelentést)

— Hurrá! tombolt és ujjongott örömé-
ben az ellenzék.

Abrahamovicz tintásán, reszketve tántor-
gott le a dobogóról. Még távozásában is röp-
ködtek feléje a szidalmak és a valamivel kom-
paktabb házszabálykönyvek. Odalenn pedig
a lengyel Kozlovszky a nyakába borult és
meghatva csókolta meg.

Ballada
az elűzött és visszatért — Wolfról.
Az elnöki dobogó üresen meredt. A völgy-

ben látható lett, amint Lueger és Lichtenstein
átmennek a konzervativ nagybirtokosokhoz. A
teremben sokan figyelték s állitólag hallották,
amikor Lueger kijelentette, hogy ezentul ő és
párthivei teljes erejükből támogatni fogják a
baloldalt. S a kisebbség csakugyan éljenezte
Luegert, akinek — ugy látszik — elrontotta az
éjszakáját, hogy tegnap Bécs utczáin abczu-
golták is.

De im — mi történt?
Az üvegajtón besiet a tegnap kizárt

Wolf téli kabátban, kalappal és bottal;
megáll a terem közepén és azt kiáltja:

— Hurrá parlament!
Az ellenzéki képviselők hozzá sietnek, ke-

zet szoritanak vele, gratulálnak neki és Hoch-
kiáltással üdvözlik, Lecher fölkiált a karzatra:

— Wolf megint itt van !
És ostromolni kezdik kérdésekkel, hogy

miképen jöhetett be. Azt mondják, hogy ál-
ruhában és álszakállal lopózott a terembe;
mások szerint a terem bejárója elölt detektí-
vek fölismerték és nyakon csípték, de Wolf ki-
szabadult a kezükből és berohant az üléste-
rembe. Egyszerre, ugy tizenegy óra tájban,
bevonult a rendőrség egy rendörtisztviselő

vezetésével s a csapat egyenesen Wolfhoz
megy s a tiszt felszólítja,, hogy távozzék.
Erre az ellenzéki képviselők oda rohannak,
hogy Wolfot megvédelmezzék, de a rend-
őrök félre lökik őket; a kik szépszerével nem
hátrálnak, azokat rugdossák, lökdösik és
megfogják Wolfot, aki földre veti magát
és kézzel-lábbal harczol a rendőrök ellen,
de ezek rávetik magukat és irgalmatlanul
ütik, verik, pofozzák, lábukkal rúgják,
haját tépik, aztán fölemelik és kiviszik a
teremből. Wolf még akkor is protestált, a mi-
kor a rendörök a teremből kihurczolták.

— Nyolcz millió németet bajos lesz
igy Ausztriából kihurczolni! kiállotta.

A mikor a rendörök fölkapták s kifelé
indultak vele, gunyosan mondta:

— Ez aztán a népszerüség! Engem a
rendőrök mindennap a vállukra emelnek!

A rendőrök Wolfot a kisebbik miniszteri
szobába hurczolták, ahová a rendörtisztviselő
is követte s kijelentette Wolfnak, hogy Őt
ezennel letartóztatja. Wolf és Steinwender,
aki egy pillanatra sem távozott a kirekesztett
képviselő mellől, dühösen tiltakoztak a rendör-
ség brutálisa ellen, de a rendőrtiszt még
csak nem is hederitett tiltakozásukra, hanem
intett legényeinek, akik megragadták Wolfot,
kihurczolták a miniszteri szobából s beta-
szitották egy bérkocsiba, a melyen két lo-
vasrendőrrel elül és kettővel hátul a rend-
őrségi palotába szállitották. Ott jegyzőköny-
vet vettek föl vele s a hivatalnok kijelentette
neki, hogy nyilvános erőszakosság büntette
miatt megindítja ellene az eljárást s ezzel ujra
átadta öt a rendőröknek, kik a tartományi
törvényszék épületébe kisérték, ahol letar-
tóztatták.

A mikor Wolfot a miniszteri szobába
vitték, ott volt Gleispach igazságügyminisz-
ter is, aki a habozó rendőrtisztviselőnek azt
mondta:

— Csak tartóztassa le ! az én felelős-
ségemre!

Dasinszki is be akart hatolni a kép vi-
selőház üléstermébe, de a detektívek fölismer-
ték és erőszakkal távolitották el. Ugyanigy járt
Berner is, csakhogy ő eljuthatott az ülésterem
küszöbéig, ahol bekiáltotta a képviselőknek:

— Tegnap a proletariátus szólalt meg ! Ma
a polgárságra kerül a sor!

A következö pillanatban a rendőrök nya-
kon csípték és erőszakkal eltávolitották a
parlamenti épületből

A szünet alatt.
Wolf kihurczolása után Novák képviselő

minden miniszteri széket felforditott és azokat
össze-vissza dobálta.

Dr. Kramarz alelnök észrevétlenül felsictett
a dobogóra s lekiáltott:

— Az ülést félórára felfüggesztem.
— Mégsem megyünk el! Résen leszünk ! — kia-

bálták alulról s a teremből csakugyan senki sem
távozott,

A teremben nemsokára hire terjedt, hogy
Lueger fölkereste Badenit és kijelentette" neki,
hogy amennyiben a parlamenti helyzetben kedvezőbb
fordulat nem áll be, ő sem vállalhat garancziát
arra nézve, hogy Bécsben a rendet és nyugodal-
mat fentarthassa.

Időközben a baloldali pártok klubelnökei
összegyültek és tanácskozni kezdtek a helyzet felöl.
Tanácskozásaik értelmében rögtön a miniszterelnök-
höz siettek és ott a következö kijelentést tették:
A helyzet tarthatatlan és semmiesetre sem alkalmas
fontos politikai teendők megbeszélésére. De miután
a felelősség csak őt és minisztériumát terheli,
lelkére kötik, hogy a kinos szituácziónak ves-
sen véget és az ülést rekesztesse be.

Gróf Badeni azt felelte, hogy ő egyelőre
nem tehet semmit, mert az uralkodó nincs
Bécsben. A saját felelősségére egyelőre csak any-
nyit intézkedhetne, hogy a mai ülés berekesztes-
sék, ha a klubelnökök odahatnak, hogy a bere-
kesztésnél a botrányok kerültetnek. Ebben az eset'
ben keddig nem tartatna ülést

A klubbelnökök visszasiettek a terembe és
közölték ezt a képviselőtársaikkal. Igy aztán félóra
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mulva. Kramarz alelnök elfoglalta az elnöki széket
és elég csöndben jelentette ki:

— Az ülést ezennel bezárom és a legköze-
lebbi ülés idejét és napirendjét irásbelileg fo-
gom a képviselö urakkal közölni.

Konferencziáit.
Az ülés berekesztése után valamennyi

párt konferencziára gyült össze. A jobbpártok
parlamenti bizottságánál megjelent gróf Badeni
miniszterelnök és az összes miniszterek. Ezen
a konferenczián a kormány különféle nyilatko-
zatot lett, melyeknek meghallgatása után meg-
állapodtak abban, hogy a ház legközelebbi ülé-
sét keddre hivják össze.

Az ellenzéki pártok elhatározták, hogy a
jövőben tölük telhetőleg megakadályoznak
minden ülést.

A lengyel klub, mint nekünk éjjel tele-
fonozzák, holnap bizalmas konferencziát tart.

A nap egyik legfontosabb eseményének
tekintik, hogy Dipauli pártjában, a katholikus
néppártban, elkerülhetetlennek látszik a szaka-
dás. A czentrumnak a német néppárttal való
fuzióját is küszöbön látják.

Rendkivül érdekes a következő rövid te-
lefon-jelentés is:

— Az önök tudósítójának ma este al-
kalma volt Auersperg herczeggel, az urak-
háza alkotmányhü pártjának kiváló tagjával be-
szélgetni s a herczeg határozottan kijelentette,
hogy a jövőben az urakháza a képviselő-
házból átküldött minden inditvány törvé-
nyes voltát a kritika alá fogja vonni.

A katholikus néppárt tiroli képviselői
Zallinger által kijelentetik, hogy ök a képvi-
selőházban előfordult erőszakoskodásokat mélyen
sajnálják és helytelenítik, de egyszersmind
Falkenhayn gróf inditványa fölött rosszalásuk-
nak adnak kifejezést.

A keresztény szocziálista párt által meg-
választott jegyző, Weisskirchner dr., ma értesi-
tette a ház elnökéi, hogy tekintettel Falkenhayn
gr. inditványára, mely a parlament elleni erő-
szakot jelenti, a házszabályok értelmében le-
mond jegyzői tisztjéről.

Lueger és társai ma reggel a Ház el-
nökségénél kellően támogatott vád alá helye-
zési inditványt terjesztettek elő Badeni mi-
niszterelnök ellen a képviselőház erőszakos
megrendszabályozása miatt.

Egy pillantás a jövőbe.
Bécsi tudósitónk telefonozza a késő éjjeli

órákban:
— Most, hogy Lueger és pártja nyiltan

a kisebbséghez pártoltak, sőt Lueger külön is
kijelentette a miniszterelnöknek, hogy a jelen
körülmények között Bécs városában nem vál-
lalhat garancziát a rend és a nyugalom fentartá-
sáért: immár azoknak a hite is megrendült, akik bi-
zonyosra vették, hogy Badeni a provizórium elin-
tézése előtt nem bukhatik. A sülyedő hajóról meg-
kezdődött a menekülés — mondják általánosan
és sokat várnak a holnapi naptól, amikor ö
felsége már fogadta a miniszterelnököt. Azzal
azonban körülbelül tisztában vannak, hogy
amikor a provizórium sorsa forog koczkán, amely-
lyel Badeni nem tud boldogulni: Badeninek
föltétlenül ki kell állania az útból Ebben
a tekintetben talán már a holnapi nap
elvezethet a döntő fordulathoz.

(Megjegyezzük, hogy hasonló hirek buda-
pesti politikai körökben is keringtek. Beszél-
ték, hogy Badeni azt fogja ő felségének java-
solni, hogy a különböző pártok vezérférfiait
meghallgassa; más verzió szerint Badeni el
lenne tökélve lemondani s a provizórium ke-
resztülvitelét átmeneti miniszteriumnak áten-
gedni.)

Alkalmi bécsi tudósitónk, aki föltétlenül
megbizható forrásból kapta értesüléseit, lapunk
zártakor még a következőket telegrafálja:

— Badeni helyzetét a felsőbb kö-
rökben tarthatatlannak hiszik. Mondják,
hogy szerepe csupán a provizórium megszava-
zására szorítkozott, de aligha teljesítheti ezt

is. Józan osztrák politikusok emlegetik,
hogy a magyarok beavatkozása nem volna
czélszerütlen. Badeni utódjául gróf Thuunt
és Lichtenstein herczeget emlegetik, de az
előbbire a csekek haragusznak, az utóbbi
pedig tehetségénél fogva gyönge a viszonyok-
kal megküzdeni. Legvalószinübb, hogy egy
provizórium lesz, élén a mostani osztrák
honvédelmi miniszterrel.

A tüntetések.
A tegnapi tüntetéseknek ma sokkal nagyobb

mérni folytatása volt. A tegnapi utczai tüntetések
alatt elfogott 51 személy közül 13-at csoportosulás
és hatósági intézkedések megtámadása, egyet nyil-
vános erőszakosság miatt a Büntető törvényszéknek
adtak át. Kihágások miatt 10 személyt jelentettek
fel az állam ügyészségnek. Öt embert hivatalos eljá-
rás megakadályozása miatt a kerületi törvényszék-
nek adtak át. Tizenötöt rendőrileg büntettek meg.
Hét letartóztatott ellen még nem fejezték be a vizs-
gálatot. Egyet szabadon bocsátottak.

Ma délelőtt nagyobb csoportosulások voltak a
parlament palotája eiőtt. Legnagyobbrészt diákok,
fiatalemberek és részben kíváncsiak gyülekeztek
össze, A rendőrség és a lovasrendörök kiürítették a
teret és néhány embert letartóztattak, mert
ellenálltak a rendőrségnek.

Reggel a képviselőház környéke, valamint az
egész Ring meglehetős csöndes volt, csak később
támadtak nagyobb csoportosulások, melyeket azon-
ban a czirkáló rendőrök és lovasrendőrök megaka-
dályoztak. 9 óra felé nagyobb élénkség támadt, de
ekkor a rendőrség is megerősbült. Az egyetem előtt
nagyobb diákcsoportosulások támadtak. Bent az
egyetemben minden ablak és ajtó meg volt szállva
diákokkal, kik szines sapka nélkül jelentek meg.

A parlamentnek a Stadion-utcza felé nyiló ka-
puja előtt már 9 órakor nagyszámu rendőr foglalt
állást egy felügyelő vezetése alatt, arczczal a kapu felé.
Már ebben az időben nagyszámu közönség is volt
jelen, amely a karzatokra akart feljutni és az utcza
másik járdáján helyezkedett el.

Tiz óra felé megnyilt a karzatlátogatók szá-
mára a kapu, amely a Stadion-utczába vezet. Irtózatos
tolakodás és dulakodás kezdődött erre a jegytulaj-
donosok és azok között, a kiknek jegyük nem volt.

A helyzet oly fenyegető alakot öltött, hogy a
rendőrség visszaszorította az egész tömeget, amire
megkezdődött az első tüntetés. Az óriási tömeg-
ből éktelen kiáltások hallatszottak, fütyülésekkel
és vonitásokkal tarkitva. A tömeg mindjobban
a kapu felé szorult. A közbenlevőket annyira nyom-
ték, hogy alig birtak lélekzetet is venni és örült
módon kiáltottak segitségért. A rendőrség, eset-
leges nagyobb szerencsétlenséget megakadályozandó,
elhatározta, hogy erélyesebben lép föl és lovasren-
dőrök ugrattak a tömegbe, a melyet szét is
kergettek. Több száz személy a városháza előtt
elterülő parkba vonult, de a lovasrendőrök ide is
utánuk vágtattak, több embert elgázoltak és szá-
mosakat letartóztattak.

A Ringen ezalatt mozgalmas élet uralkodott.
Sok száz ember sétálgatott a parlament környékén,
egész az egyetemig. A parlament feljárója el volt
zárva. A rendőrség nem türte sem a csoportosulást
sem a megállást. Igy tehát az egész tömeg folyton
hullámzott.

Harcz az egyetemen.
Az egyetemen elmaradt a szokásos séta, mert a

rektor megtiltotta. Amikor l l órakor bezárták az előa-
dásokat, számos diák a hallgatótermekböl az aulába
jött és izgatottan beszéltek a tegnapi eseményekről.
Majd több izben elénekelték a Wacht am Rheín-t.

Negyed 1 órakor a diákság egy része kiment
az egyetemről, hogy a parlament elé vonuljon
tüntetni. Künn azonban a rendőrség várta öket és
valoságos viadal fejlődött ki közöttük. A rend-
örség kardot rántott és behatolt az egyetemre,
ahová a diákok visszavonultak. Ezalatt az emeleten
levők társaik segitségére siettek és köpöládákat,
rácsozatdarabokat, ablakrámákat stb. hajigál-
tak a fölnyomuló rendőrségre. A rendőrök ki-
vont kardokkal a diákok után iramodtak, azonban
csak az első emeletig jutottak, mert ott a diákok
valóságos barrikádot állitottak föl, mindent
összehalmozva, ami a diákok kezük ügyébe akadt.

Ezalatt a diákok egy küldöttsége megjelent a
rektornál, hogy tudomására hozzák a rendőrség el-
járását és brutalitását, amennyiben tudvalevőleg a
rendőröknek az egyetem falai közé nem szabad be-
menni. A rektor fel is szólitotta a rendőrtisztviselőt
a rendőrök visszavonására, ami meg is tőrtént.

Az egyetemi tüntetések alkalmával 12 letar-
tóztatás történt. Egy egyetemi hallgató, Schmidt

Lajos, egy kardcsapással a fején, sulyosan meg-
sebesült; számosan pedig könnyebb sérülést szen-
vedtek.

Tizenkét órakor az egyetem hirdetőtáblájára
kifüggesztették a rektor egy komoly intését, a
melyben felszólítja a hallgatókat a tüntetéstől való
tartózkodásra.

Az igazi tüntetéseket estére várják, a meny-
nyiben ma szombaton vannak a munkásfizetések
Az egész helyőrség konszignálva van. A
szocziáldemokraták azt beszélték, hogy este
legalább 50 ezer tüntetőt visznek a parla-
ment elé.

Az esti harczok.
Ma este hét órakor mint tudositónk tele-

fonozza, a Ringstrassen óriási demonstráczió
volt. Tanulók és munkások tüntettek a kor-
mány és a rendőrség ellen. Az egyetemi tanu-
lók délóta jóformán nem hagyták el a
Ringet s egész esti hat óráig élénk korzó volt
a Ringstrassen. A rendőrség a csoportosulást
megakadályozta, hat óra után azonban a tolon-
gás már életveszélyes mérvet öltött. A
tanulók és a rendőrség és katonaság kö-
zött összeütközés történt.

Az ut mentén kiáltások sivitanak:
— Pfuj Badeni!
— Le nyelvrendelettel!
— Le a katonasággal \
— Abczug Lueger, a népáruló!
— Le a Badeni czirkuszával !
A lovas és gyalogos rendőrök kivont

karddal megrohanták a tüntetőket,, nagy-
számu sebesülés tőrtént és sok tüntetőt le-
tartóztattak. Gyerekek és asszonyok is meg-
sérültek a rendőrség brutalitása, következ-
tében.

Egy nagy tömegnek sikerült a Judenplatz-
hoz érni. Itt a miniszterelnök palotája előtt
éktelen macskazenét rendeztek, botokkal
megdobálták a palotát és összezúzták ab-
lakait.

Lovas rendőrök verték szét itt is a töme-
get. A Ringen a demonstráczió még késő
éjjel is tart

Nagy csata volt a Burgtheater köze-
lében levő Landmann kávéház előtt is; az
itt összesereglett több ezer főnyi tömeg Da-
sinszkyt és több más szoczialista képviselőt él-
tette. A lovas rendőrök itt is kivont kardok-
kal vágtattak a tömegnek és számos sérü-
lés és elfogatás történt.

A tüntetésekről a Magyar Távirati Iroda
bécsi telegrammja ezt a képet adja:

Bécs, november 27. Az egyetem zsufolásig
tele van hallgatókkal, akik kis idő mulva a Reichs-
rath-strasse-ra távoztak. Ott ismét összegyültek,
dalokat énekeltek és tüntetőleg viselkedtek. Kis idő
mulva és miután nagyobb rendőrcsapat jelent meg,
az utczát sikerült kiüriteni, az egyetemen azonban
még sok hallgató volt, akik a rendőrségét gúnyolták
és az ablakokból különféle tárgyakkal megdobálták,
ugy, hogy ezek kénytelenek voltak az egyetem mel-
letti utat szabadon tartani, nehogy valaki meg-
sérüljön. Egyik letartóztatott zavargó megszökött és
a rendőrök elől az egyetemre menekült, akik
az egyetem kapujáig üldözték. A zavargók az egye-
tem épületébe rohantak és igy nem érhették utól.
A visszavonuló rendőröket az egyetem épületében
levő hallgatók követték, a leghátulsó rendőrt
nehéz fadarabbal ütlegelték és gipszszel leön-
tötték. Még mindig történnek kisebb gyülésezések,
amelyeket azonban rendszerint szétoszlatnak. A
Franzesringen nagy néptömeg vonult végig a szo-
cziáldemokrata Schumeierrel és Schrammellel az
élén. Ezt a tömeget hasonlóan szétoszlatták. Az
utczákra még mindig özönlik a nép.

Esti nyolcz óráig összesen hatvanegy em-
bert tartóztattak le. Közülök huszonnégyet átszol-
gáltattak a törvényszéknek, részint az osztrák állam-
törvény 65. §-a (közcsendháboritás) részint a 219.
§. (csoportosulás), a 283. §. (engedetlenség a ható-
sági közegek iránt csoportosulás alkalmával) és a
300. §. (hatósági intézkedések ócsárlása) alapján.
Két embert a rendőrség megsértése miatt a kerületi
törvényszékhez kisértek át, a többit rendőrileg bün-
tették "meg. Esti tiz óráig ismét történt néhány le-
tartóztatás.

Nyolcz óra felé a Judenplatzon levő bel-
ügyminiszterium előtt több száz munkás
gyült össze, a Marseillest énekelve, a kor-
mányt abczugolva. A rendőrök közbeléptek,
de a tömegnek csak kis részét tudtak szét-
verni. A Judenplatz összes üzleteit bezárták
és a belügyminiszterium kapuit is bezár-



6. oldal. — Budapest, 1897. ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, november 28.

ták. Harmincz lovasrendőr a tömeget szét-
verte. Féltiz órakor ismét több száz ember
rohanta meg a belügyminisztériumot, lovas-
rendőrök és rohamlépésben érkező katonák a
tömegét szétverték.

Készülődések.
Az egyetemi polgárok — mint tudósitónk tele-

fonálja — holnap délelőtt tiz órakor a parlament
és az egyetem eiőtt tüntető körmenetet rendez-
nek. Az egyetemi polgárokhoz a teknika és a
fölső földmivelési iskola növendékéi is csatlakoznak.

Szocziáldemokrata ülések is lesznek holnap
Bécs több kerületében. A munkásokat már ma
felszólítják, hogy az ülések után a Ringen
végigmasirozzanak.

A visszhang.
Gráczban ma is visszhangja volt a bécsi ese-

ményeknek. A Neue Freie Pressé-nek jelentik
Gráczból, hogy ma délelőtt az egyetemen több száz
német és olasz egyetemi polgár találkozott s innen
József császár szobrához vonult, ahol egy teknikus
beszédet tartott s a közben megszaporodott tömeget
felszólította, hogy énekeljék el a Wacht am Rheín-t
s aztán nyugodtan oszoljanak szét. Ez meg is történt.

Esti hét óra után nagy demonstráczió volt
Több száz munkás a Herrengassén át vonult fü-
tyülve, kiabálva s a paplak ablakait bezuzta.
Nyolcz órakor közbelépett a katonaság, mely a
tüntetőket szétverte.

A Grazer Extrablatt egy számát a tüntetők
elégették, s egy antiszemita vezér lakásának abla-
kait beverték. Az Auerspergplatzra vonultak aztán s
ott egy Badeni vonásait utánzó babát akasztot-
tuk fel egy fára. A tüntetők a Muhrgassen egy
őrt álló bosnyák katonát kövekkel dobtak meg; az
őrszem oldal fegyverét elsütötte, a golyó két
tüntető halálát okozta, s kettőt sulyosan meg-
sebesitett; A katonaság a tüntetőket kivont kar-
dokkal szétverte.

Prágában a Bécsből érkező vonatot nagy
tüntetéssel fogadták a pályaudvaron. Steiner Jozsef,
szocziáldemokrata képviselőt a tömeg német és
cseh nyelven éltette; a rendőrség közbelépésére a
tömeg szétoszlott.

• Egerből jelentik: Nyolcz óra óta a város
nagy demonstrácziók szinhelye. Az egész lakos-
ság talpon van. Badeni miniszterelnököt s Abra-
hamovicz elnököt erősen abczugolják. A kerületi
kapitányság előtt összesereglett tömeget harmincz
lovasrendőr szétverte.

A tintatartók.
A Reichsrath elnöksége az államügyésznél tett

feljelentését a következőkkel motiválja;
1. Tintatartóval megdobálták az elnöki tri-

bünt; a tintás üveg dr. Fuchs és dr. Lang
közé esett.

2. Dr. Lang rendező felé egy tintaállványt
dobtak.

3. Dr. Lecher az egyik miniszter réz-
tintatartóját dobta Abrahamovicz elnök felé
a tintatartó, mely darabokra törött, Abrahamovicz
és Lang közé esett. Rojowsky lengyel képviselő
szedte össze a tintatartó darabjait és corpus delicti
gyanánt Abrahamovicznak adta át.

A feljelentésben indítványozva van, hogy
szemtanukként báró Widersberg, Rojowsky, Krump-
holz, Matalka s Berdlik képviselöket hallgassák ki s
hivják meg tanukul azokat az ujságirókat is, akik e
dolgokról lapjaikban irtak. A tettes képviselők elfo-
gatását a büntető törvénykönyv 81 §. alapján indít-
ványozzák.

Az elnök felé repülő tintatartó az elnököt
bal kezén és arczán tintával bemocskolta, a
téntatartó főtartalma az elnökség mögött levö bal-
oldali oszlopot piszkitotta be.

A király Bécsben.
A király ma este hét órakor Walseeból

Bécsbe érkezett. Feltünést keltett, hogy ma ki-
vételesen nem a megszokott uton, hanem a
Mária Theresiaplatzon át hajtatott a Burgba.

Hire jár, hogy nyomban megérkezése
Után magához kérette Badeni miniszter-

A Dreyfus-rejtély.
Piquard ezredes kihallgatásáról mindezideig

részletek nem szivárogtak ki s mindössze találgatá-
sok folynak. Az Esterházy örnagy pártját fogó
lapok a csendet felhasználják arra, hogy állitsák
miként Piquardnak nincsenek is adatai s hogy ő
mindig csak Esterházy személyével foglalkozik a
kihallgatáson.

Esterházyt ma kihallgatták. A "Jour" egy
hasábon gúnyolódik Esterházy merész viseletén
Többek közt azt is megirja, hogy Esterházyt és kisé-
retét rendörök követik. A kiséret egy izben, a
rendőrségtől megszabadulandó, több üzletbe tért be
a rendőrök azonban mindenütt nyomukban van-
nak. Egy üzletből kilépve, az őrnagy kíséretének
egyik tagja tiltakozott a rendőrség ezen eljárása
ellen s felszólította a rendőröket, hagyják el
őket. A rendörök azonban nem tágítottak.
Erre felszólitotta Esterházy egyik barátja
rendőröket, hogy a rendőrprofekturára kövessék öket.
Ide érve, Esterházy barátai a rendőrprefektus szo-
bájába mentek, s mialatt az őrnagy az ajtó előtt
várta barátait, panaszt emeltek a prefektusnál, hogy
nem türik e kellemetlen rendőrkiséretet. Itt azonban
azon választ kapták, hogy a dolog nem tartozik a
prefektus hatáskörébe s igy nem foglalkozhatik vele.

A franczia lapok — mint irtuk — azt újsá-
golták, hogy gróf Esterházy- Walsin Ferdinánd a
heidelbergi egyetemet látogatta volna. Az egyetem
hiteles könyveivel igazolja, hogy 1858-tól 1880-ig
a heidelbergi egyetem hallgatói sorában sem Wal-
sin, sem Esterházy nevü hallgató nem volt.
(N. Fr. Pr.)

A "Matin" szerint Piquard ezredes Pellieux
tábornok előtt azon egyéni nézetének adott kifeje-
zést, hogy Esterházy egyidejüleg franczia, német
és olasz kémszolgálatot végzett és a franczia
kormányt rászedte. Esterházynak büntársa volt a
törzskarban, akinek nevét Piquard szintén meg-
mondotta.

A „Nordd. Allg. Ztg." ma kijelenti, hogy ne-
hány párisi lapnak az az állitása, mintha a német
császár a haditörvényszék Dreyfus ellen hozott
itéletének végrehajtása előtt sajátkezüleg irt levelet
intézett volna a franczia köztársaság volt "elnökéhez
a vádlott érdekében, teljesen alaptalan. A császár
ebben az ügyben soha egyetlen levelet sem irt.

A kamara ülésének végén az a hir terjedt el,
hogy két elfogatás történt. A Journal des Dékats
azt irja, hogy az egyik illető elfogott délelőtt óta a
térparancsnokságon van s csak ez Piquard ezredes
lehet, mert Esterházyt az utczán látták. (N. Fr. Pr.)

TÁVIRATOK.
A román trónbeszéd.

Bukarest, november 27. A király ma trón-
beszéddel nyitotta meg a kamarát. A trónbeszéd
első sorban emlékeztet azokra a kemény megpróbál-
tatásokra amelyeket Románia az idén a trónörökös
betegsége miatt szenvedett. A király háláját fejezi
ki az odaadásért, amelyet akkor az egész társadalom
tanusitott. A külpolitikára vonatkozólag a trónbeszéd
azt mondja, hogy az a nyugtalanság, amelyet Európa
a görök-török háboru alatt érzett, ma eltünt. A
nagyhatalmak egyesült akcziója biztositja az általá-
nos békét, amely a népek fejlődésének uj lendületet
fogadni.

E körülmény következtében Románia helyzete
még inkább megszilárdult. A királyság visszonya
minden államhoz a legjobb. Fontosnak tartottam
— ugymond tovább — hogy az idén is kifejezést adjak
a barátság és tisztelet érzelmeinek, amelyek ő fel-
sége Ferencz József császár és király iránt
mindig éreztem. És megelégedéssel konstatá-
lom azt a fényes fogadtatást, amelyben a
királynőnek és nekem Magyarország főváro-
sában részem [volt. — A jó szomszédság
Románia és Bulgária között uj erősítést nyert Fer-
dinand fejedelem látogatása által, aki becses bizonyi-
zékot adott a saját és népének irántunk való érzel-
meiről. Hálával kell említenem az orosz czár kegyes
figyelmét, aki második fővárosomban rendkivüli
követtel üdvözöltetett engem.

Gazdasági viszonyainkat Törökországgal egy
uj kereskedelmi szerződés szilárdítja meg, amely
rögtön az önök tanácskozásának lesz tárgya.

A trónbeszéd ezután megemlékezik a jassy-j
egyetem felavatásáról és a szivélyes fogadtatásról, a
melyben a királyi pár ott részesült. Azután törvény-
javaslatot jelent be a közép- és főiskolákban való
tanításról.

A pénzügyekre vonatkozólag a trónbeszéd
kijelenti, hogy az 1896—97-iki költségvetés ez évi
szeptember 30-án több mint három milliónyi fö-
lösleggel záródott le. Ez az eredmény bizonyára
kedvezőbb lett volna, ha az esőzések és áradások
nem károsították volna annyira meg a földmivelést.
A jövő évi költségvetés egyensulyt fog feltüntetni.

Az áradások sok kárt okoztak az ország köz-
lekedési rendszerében. Kitünt, hogy az utakról és
közlekedési eszközökről szóló törvénynek reformra
Van szüksége. A vasutak uj áruraktárak fognak
rendszeres módszer szerint épiteni.

A trónbeszéd ezután a tengeri hajózás javítá-
sát, a vízjogi törvény reformját és a vasutak ujjá-
szervezését fejtegeti. A továbbiakban törvényt jelent
be a hadsereg szervezetének javításáról, az előlép-
tetésekről, az ujonczozásról és a tengerészet fejlesz-
téséről. Továbbá kilátásba helyez egy törvényt a bi-
rák elmozdithatlanságáról, egy állandó törvényhozó
tanács megalkotását s a börtönügy áttételét az
igazságügyminiszteriumba.

A trónbeszéd ezután a községtanácsosokról,
az egészségügyi szolgálatról és a statisztikáról, az
uradalmi miniszterium ujjászervezéséről, mezőgazda-
sági szindikátus alakításáról és a Duna-delta kiszári-
tásáról szóló törvényeket jelenti be.

Végül konstatálja, hogy Románia ' politikai
helyzete ma szilárd és csupán anyagi erőit kell
kifejlesztenie, hasznos és állandó gazdasági viszo-
nyokat kell teremtenie és az erkölcsi és gazdasági
fejlődést megszilárdítania.

A trónbeszédet élénk tetszéssel fogadtak.

"Saját kérelmükre."
Belgrád, november 27. Tizenkét törzstiszt, kik

királyi ukáz-zal "saját kérelmükre" nyugdíj áztattak,
kérvényt intéztek; a királyhoz, melyben kijelentik,
hogy ők a nyugdíjazást nem kérelmezték, mert
még teljesen, szolgálatképeseknek érzik magukat és
hogy a hadügyminiszter a királyt ámította, mikor
állitólag saját kérelmükre terjesztette elő nyugdí-
jazásukat.

A német hajóraj.
Berlin, november 27. A birodalmi-gyűlés elé

terjesztendő tengerészeti javaslat a flotta-erő szabályo-
zását és a szükséges uj hajóépitések idejét szabá-
lyozza A flotta ereje lesz 19 pánczélos toronyhajó,
7 partvédő pánczélos és 42 czirkáló hajó. A szapo-
rodás 5 pánczélos toronyhajó és 9 czirkáló. A költ-
ségtöbblet 165 millió, melyet 7 év alatt használnak
fel hajóépitésre.

HIREK.
— A herczeg-primás jótékonysága. Esztergom-

ból táviratozzák: Vaszary Kolos herczeg-primás az
esztergomi népkonyha javára 500 koronát adományo-
zott. Alig telik el hét, hogy a nemeslelkü herczeg-
primás jelentékeny összeget ne adjon jótékony czélra.

— Hetyey Sámuel Pécsen. Hetyey Sámuel,
az uj pécsi püspök, mint tudósitónk jelenti, ma
teljes inkognitóban Pécsre érkezett, hogy beiktatá-
sának részleteit megállapítsa. Az uj püspök nem
tesz látogatásokat és nem is fogad senkit. Hetyey
Sámuel a pécsi püspökök nyaraló helyére, Nádasdra
is kirándul, ahonnan holnap Esztergomba utazik. A
beiktatási ünnepélyek előreláthatólag igen fényesek
lesznek.

— Hirsch báróné ajándéka. Hirsch bárónak,
az elhunyt emberbarátnak özvegye egy millió frankot
ajándékozott a keleti vasutaknál alkalmazott mun-
kásoknak. Az ajándékot ugy osztották fel, hogy
minden munkás, aki hét évnél tovább szolgálta a
keleti vasutakat, egy évi fizetésének megfelelő össze-
get kapott.

— Pollini halála. Pollini Bernát udvari taná-
csos, az Európaszerte ismert impreszario és opera-
igazgató, Bianchi Bianka férje, mára virradó éjjel
Hamburgban meghalt. Már három év óta betegeske-



Vasárnap, november 28. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1897. — 7. oldal.

dett és ismételten fölkereste a Kaltenleutgebeni
hidegvizgyógyintézetet. Egészségi állapota egy időre
megjavult, de az utóbbi hónapokban sokszor rosszul
érezte magát és most Szivszélhüdés érte, amely vé-
get vetett életének. Polini 1836-ban született Köln-
ben és voltakép Pohlnak hivták. Pályáját mint éne-
kes kezdte, aztán egy olasz zenetársulattal bejárta
Németországot. Fölváltva igazgatta az altonai és a
hamburgi városi szinházat és szervező s vezető
képessége közismeretes volt a művészvilágban. Ki-
tünő szeme volt és sok jeles erőt hódítottak el tár-
sulatától — más igazgatók. Midőn Mahler Gusztáv
megvált a budapesti operaháztól. Pollini szerződtette
őt Hamburgba. Csak pár hónapja esküdött meg
Bianchi Biankával, a kitünő énekesnővel.

— Katasztrófák a tengeren. Az angol hajók
szomoru nevezetességre vergődtek az utóbbi évek-
ben. Alig volt hajóösszeütközés a tengeren, amely-
ben a főszerepet nem angol hajó játszotta volna. A
nemzetközi tengerészetben már régóta rossz szem-
mel nézik az angol kereskedelmi tengerészet bruta-
litását és tudatlanságát, amely a legnagyobb mér-
tékben veszélyezteti már a biztos és nyugodt közle-
kedést. Tegnap egy angol hajó elsülyesztette az Adria
Jókai gőzösét s ma délelőtt 9 órakor, mint Kons-
tantinápolyból táviratozzák, ugyancsak egy angol
gőzös az Antonio neki ment a kikötő bejáratánál
az osztrák Lloyd Diana nevü hajójának, a mely egy
negyed óra alatt elsülyedt. A Diana 150 utasát és a
negyven emberből álló hajó-személyzetet a Hum és a
Taurus osztrák magyar állomáshajók megmentették.
Vajjon mikor unják meg az illetékes tényezők az angol
kereskedelmi hajók vezetésében megnyilatkozó pök-
hendiséget és tudatlanságot s mikor vetnek véget
ennek a valóságos angol tengeri kalózkodásnak. —
A Jókai gözös katasztrófájára vonatkozólag a kö-
vetkező ujabb részieteket jelentik Fiuméból: A Jókai
gőzös személyzete a kapitányból, két hajótisztböl,
három gépészből s tizennégy matrózból állott. Nem
lehetetten, hogy az a négy ember, a kiről azt jelen-
tették, hogy beleveszett a tengerbe, megmenekült.
Azt sem tudják, hogy az állitólag vizbefulladt
Sabotincich fütő az apa volt-e vagy a fiu, minthogy
mindketten mint fűtők voltak a Jókain alkalmazva.
A dungeneszi kikötő, a hol az összeütközés történt,
öt mértföldnyire van Dowertől, szemben a Boulognei
Kikötővel.

— A difteria-szerum ellen. Az orvosegylet
nagytermében ma este 6 órakor Purjesz Zsigmond
tanár számolt be három év óta folytatott tanulmá-
nyozásáról és 2 óra hosszat tartott előadást a dif-
teria-szerum hatásáról. Éles logikával, sujtó guny-
nyal ecsetelte, mint ment világgá a nagy hir,
hogy tengeri nyulat sikerült megmentenie a
szérumnak, és ezen gyenge alapon nagy-
mérvü agitáczió indult meg világszerte. Pur-
jesz statisztika alapján kimutatta, hogy mig
1893-ban 2683, 1894-ben 1500 és 1895-ben 1300
gyermek betegedett, meg a fővárosban difteriában,
az akkor megindult csökkenés mind e mai napig
tart, csupán az okból, mert a járvány ereje sze-
lidült. Magyarországon ez idö alatt 49,000-ről 22
ezerre, majd 15 ezerre csökkent a megbetegedések
száma. Hogy a járvány enyhült, azt tapasztalásból
tudjuk, de hogy a szerum gyógyítana — azt nem.
Purjesz tanár a statisztika amaz eredményének ér-
tékét, hogy a savóval kezeltek 17%-a, az azzal
nem kezeiteknek 41%-a hal meg, a minimumra csök-
kentette le az által, hogy bebizonyitotta, hogy
a savóval nem kezeltek számából a könnyü
esetek kimaradnak, a kezeiteké közül pedig nem.
A kórházban, mióta divatba jött a szerum, aránylag
sokkal több kevésbbé sulyos beteget vettek föl, mint
azelőtt és ezért kisebb a halálozási százalék. A
szerum kezelés az első nap használ a legtöbbet, de
az első napon a legtöbb eset nincs jól diagnosz-
tizálva.

Előadása végeredményeként kijelenti: „a
szerum nincs kísérletileg annyira jól elő-
készítve, hogy annak alkalmazását józan kri-
tika gyakorlása nélkül általánosítani lehes-
sen". — Hozzászólott a kérdéshez és a maga állás-
pontját erősen védte Bókai igazgató-főorvos és még
többen. Az orvosi közönség azonban lelkes tapsok-
kal helyeselte az előadó merész kritikai fejtegetéseit ,

— Az első csalódás. Horváth Anna ujvidéki
leányzó még csak tizenötéves volt s máris halálosan
beleszeretett egy honvéd őrmesterbe, aki a hadse-
regnek a szerelmi ügyekben elfoglalt álláspontjának
megfelelően a sirig való hüséget nem tekintette okve-
tetlenül kötelező dolognak. A tizenötéves szerelmes lány
nagyon a lelkére vette őrmesterének a csapodárságát
s a hajóhidról a Dunába ugrott. Kovács Imre hajós-
legény azonban csolnakkal utánna ment s kifogta
Horváth Annának semmi komolyabb baja se történt,
hacsak otthon a mamája nem rendezett a számára
egy kis családi katasztrófát.

— A csendőr boszuja. Izgalmas jelenei tör-
tént tegnap a bácsmegyei Földvár községben. Si-
madrovac Jakab csendőr a régi szeretőjére, Berecz
Rózára rálött s mikor nem találta, a kardjával su-
lyosan megsebesítette. Berecz Róza sokáig bolondi-
totta a halálosan szerelmes Simadrovacot, aki meg-
takarított pénzecskéjét is a leányra költötte. Berecz
Róza, mig a pénzben tartott, azt igérgette a szerel-
mes csendőrnek, hogy a felesége lesz, mikor aztán
a pénz elfogyott, a faképnél hagyta s menyasz-
szonya lett egy moholi rendőrnek. Simadrovacot
nagyon felbőszítette kedvesének csalfasága, s elha-
tározta, hogy véres boszut fog állani. Az esküvő
napján megleste a nászmenetet s mikor Berecz
Rózát megpillantotta, szolgálati fegyverével rálött,
de nem találta. Erre kirántotta kardját s az egyik
boltba menekülő menyasszonyt sulyosan megsebesí-
tette. A további vérengzésben nehány markos legény
akadályozta meg, akik átadták a csendörörsnek, a
mely beszállította az ó-becsei járásbirósághoz.

— Aranyleletek Hajdumegyében. Nemrégiben
egy kabai parasztgazda érdekes régiségekre buk-
kant az udvarán ásás közben. Ez a lelet figyelmessé
tette a környékbelieket s mindenki ásni kezdett.
Mint debreczeni tudositónk irja, a Kabával szom-
szédos Hajdu-Szoboszlón, a Cseke Máté szőlejében
nagybecsü régiségeket talált. Bogdán Ferencz nap-
számos. Az egyik darab karperecz-formáju, négy
élü csigaalakban végződő szinarany ékszer, melynek
sulya megfelel 96 1/22 körmiczi aranynak. A másik
egy hét körmöczi aranyat nyomó szintén karperecz-
féle. Az ékszerek Lefkovits Artur debreczeni éksze-
részhez kerültek, aki felajánlotta azokat a nemzeti
muzeumnak.

— Egy főpap nyomorban. Már régen sugták-
bugták Esztergom városában, ma pedig már egész
nyiltan beszélik, hogy a főkáptalan egyik nagy va-
gyonnal biró tagja — nyomorog. Ez a kanonok:
Czibulka Nándor, a bécsi Pazmaneum rektora,
akit sulyos betegsége miatt csak az idén men-
tettek fel ez állásától. Több évvel ezelőtt szélhüdés
érte s azóta egészen tehetetlen. Ez állapotában ro-
konai kierőszakolták beleegyezését ahhoz, hogy va-
gyonát ők kezeljék, kanonoki jövedelmeit ők vegyék
át s ennek fejében illö ellátásáról gondoskodnak.
Gondoskodtak pedig aképen, hogy bedugták Salzkam-
mergut egy harmadrangú szanatóriumába, ahol érette
és inasáért teljes ellátás és gyógykezelő fejében negy-
ven forintot fizetnek. A szegény beteg aki életében
a legnagyobb fényűző kényelemhez volt szokva s
annak idején a budapesti főuri szalonok rendes,
kedvelt látogatója volt, mai nyomoruságos helyzeté-
ben napról-napra megtörik, de rokonai keserves
panaszaival nem törődnek. A főpap barátai és tisz-
telői azon igyekeznek, hogy az elhagyatott ember
érdekében maga a főkáptalan, amelynek Czibulka
régi tagja, mielőbb a legerélyesebben lépjen fel.

— Az Igazság. Alfred Capus rendesen vig
hurokat pönget, legutóbb azonban igy filozofál a
„Figaró"-ban:

Államférfi. Mondja csak, kedves fiatal
barátom, mit beszélnek a nap kérdéséről abban a
társaságban, ahol megszokott fordulni?

Titkár. Ugy gondolom, hogy az általános
hangulatot ebben a pár szóban fejezhetem ki leg-
jobban : szerelnék valahára megtudni az igazságot.

Államférfi. Óh, fiatalság, fiatalság! Milyen
szép dolog is az a fiatalság! De hát szegény ba-
rátom, egy halandó sem ismeri az igazságot! egyet-
len egy sem ! . . mert igazság nem létezik!

Titkár (meglepetve). Hogyne léteznék
igazság?. .

Államférfi, Igazság nincs. Jobban mondva.

már n incs . . . Nincs igazság semmiben, sem a poli-
tikában, sem az irodalomban, sem a történetben.
Azáltal, hogy mindent meghamisítunk, mindent
kiveszünk a formájából, azáltal, hogy hatra-vakra
füllentünk, arra a majdnem érthetetlen eredményre
jutottunk, hogy nincs már semmi igaz ! A minket
körülvevő légkör telítve van hazugsággal és ebből az
egyvelegből soh sem fog kiviláglani az igazság. A hazu-
dozás ragadós betegséggé vált, inficziál mindenkit. Egész
ösztönszerüleg hazudozunk, egész jóhiszemüen . . .
hisz az igazságot nem mondhatjuk, mivel — már
nem létezik. Éppen ezért a most napirenden levő
kérdésre sem fog világosság áradni . . . legfeljebb
egy halavány Csik, ami még sem lesz az igazság,
csak árnya . . . semmi . . . hazugság. Ért engem
már most, fiatal idealista barátom ?

— Kárba veszett millió. Galacból táviratozzák:
Óriási tüzvész pusztitott ma a városban, amelynek
egy sereg lakóház esett áldozatul. A kár meghaladja
az egy millió frankot. A tűzkárban leginkább a
Generáli és a román Dácia biztositó társaságok van-
nak leginkább érdekelve. Az oltás alkalmával négy
tűzoltó sulyosan megsérült.

— Tüntetések Üszkübben. Az Üszkubben lakó
bolgárok, mint Szalonikiból táviratozzák, annyira
haragszanak Firmilián szerb arcüimandritára.hogy
majdnem mindennap tüntetnek ellene. Firmilián nem
mer az utczán mutatkozni, mert attól fél, hogy
agyonverik. Tegnap is egy többnyire bolgárokból álló
embertömeg megrohanta az archimandrita házát s
ha idejében be nem csukják a kaput, hát csunya
dolgok történhettek volna. A dühös tömeg erre be-
dobálta az épület valamennyi ablakát. A törők ren-
dőrség, amely nem veszi tulságosan komolyan azt,
ha idegen nemzetiségü alattvalók veszekednek egy-
mással, nagy későre közbelépett s szétkergette a
tömeget.

— 200.000 röpirat. A socziálisták nincsenek
megelégedve a mezei munkásügy szabályozásáról szóló
törvényjavaslattal, mert azt a munkásokra nézve
sérelmesnek tartják. Ennek következtében elhatároz-
ták, hogy óriási mozgalmat inditanak meg a javaslat
ellen. Meg is szerkesztettek már egy röpiratot, a
melyet 200.000 példányban küldtek szét a földmű-
velőkhöz s amelyben ismertetvén a javaslat sérel-
mes részeit, felhívják a földművelőket, hogy tart-
sanak minden községben tiltakozó gyüléseket s szó-
lítsák fel a megfelelő kerületek képviselőit, hogy
szavazzanak a javaslat ellen. Deczemberben föld-
müves kongresszust fognak tartani, amelyen meg-
beszélik, hogy miféle ellenakczióval akadályozhatnák
meg leginkább a javaslatnak törvény erőre való
emelkedését.

— Egy leány tragédiája. A napokban megir-
tuk, hogy Bécsben egy fiatal hölgy keresztül ugrott
egy czipészbolt üvegajtaján, mert az üzletben azzal
gyanusitották, hogy pár hónappal ezelőtt czipőt lo-
pott. Dr. Eirich bécsi ügyvéd leányáról volt szó és
bár az apa egyenesen kizártnak tekintette, hogy
leánya lopott volna, az üzlettulajdonos fenntartotta
vádját, Azóta a szegény teremtés valóságos busko-
morságba esett és tegnap édesanyja lakásán két
revolverlövéssel kioltotta életét. A szüleihez és
barátnőihez irt búcsúlevelekben ismétli azt, hogy
ártatlan és elmondja hogy nem viselheti el tovább
azt, hogy nyilvánosan tolvajnak bélyegezzék. A hu-
szonhat esztendős leány tragikus vége a szülőket
annál fájdalmasabban éri, mert néhány évvel ezelőtt
egy másik leányuk is öngyilkossá lett.

— Óriási hid Brüsszelben. Az az eszme, hogy
a brüsszeli felső és alsó várost hiddal kössék össze,
nemsokára a megvalósulás stádiumába lép. Fichefet
mérnök tett ajánlatot a 800 méter hosszu hid épi-
tésére, amelylyel állitólag két év alatt elkészülne.
Szekérút, gyalogút és villamos vasut vezetne a hi-
don, a hidoszlopokra alkalmazott liftek pedig az
alsó város több pontján állanának a közönség ren-
delkezésére. A mérnöki világ nagy érdeklődéssel néz
a terv kivitele elé.

— Á türelmetlen plébános. Kolozsvári tudósi-
tónk értesit bennünket az itt elmondott esetről. Most
25-én Kolozsvár egyik igen tekintélyes polgárának,
a katholikus egyházközség egyik legbuzgóbb tagjá-
nak, leányát nőül vette egy fiatal városi tisztviselő.
A házasság megkötése elött a plébánosnál jelentkező
párnak kijelentették, hogy a házasság csak ugy köt-
hető meg a templomban, ha a vőlegény megegyezik
a menyasszonynyal az iránt, hogy a születendő
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gyermekeket a katholikus hitben nevelik. A vő-
legény nem volt hajlandó ilyen megegyezés elfoga-
dására, mivel az atyja is, testvére is református
pap, s csak nagy utánjárással sikerült a plébános-
nál kieszközölni, hogy a fiatalokat az egyik mellék-
oltárnál megeskesse. Az egybekelés napján, a pol-
gári kötés után a násznép előbb a református
templomba hajtatott, mivel korán alkonyodott, s fél-
tek, hogy beesteledik, s akkor a kálvinista tem-
plomba, hol a gyertya nem ég, nem mehetnek el,
Szász Gerő esperes áldása után a katholikus plé-
bánia templomhoz hajtattak. A templom kü-
szöbén egy fiatal káplán várta az érkezőket s ki-
jelentette, hogy mivel elöbb mentek a református
paphoz, a katholikus egyház áldásában nem része-
sülhetnek. A násznép a templom ajtaja előtt kény-
telen volt visszafordulni és haza hajtatni. Betetőzte
a történeteket az, hogy az esküvőt követő fényes
lakomáról, melyen a város legelőkelőbb polgárai
és tisztviselői voltak jelen, a plébános elmaradt, pe-
dig az örömapa a református lelkészt csak azért
nem hivta meg, mert a plébános kijelentette, hogy
abban az esetben, ba más felekezet lelkészét is meg-
hivják, a lakodalomban nem vehet részt.

— Hidegviz-kura. Botánszky Márkus kárpi-
toslegény tegnap délután a Dunaparton összekerült
egy napszámossal; a kölcsönös köszöntés elhagyá-
sával érintkezésbe léptek egymással, A nyomósnál-
nyomósabb érvelések közepette a higgadt tárgya-
lás egyenes utjáról letévedtek a szeszélyesen hány-
kodó Duna habjaiba. A vita megszünt s mind a
kettő a rakodópart lépcsőjére iparkodott. Köszöntés
nélkül fordullak el egymástól. Ekkor ért a helyszi-
nére egy rendőr, hogy meginterjuvolja őket, ez azon-
ban csak Botánszkynál sikerült, mert a másik az-
alatt odébb állott. Botánszkyt, hogy a hidegvizgyó-
gyitás sikerét biztositsák, utókurára bevitték a rend-
őrség fogházába.

— A vetélytárs. Tüz volt tegnapelőtt a jász-
berényi uti téglagyárban. Egy szalmazsák égett csak,
azon pedig egy munkás, Bobits Péter nevezetü.
Aludt szegény a szalmazsákon s azalatt gyuladt
meg alatta. Mire a mentők a kórházba értek vele,
meghalt, anélkül, hogy kihallgathatták volna. Mindenki
azt hitte, önmaga gyujtotta meg a szalmazsákot
s öngyilkossá akart lenni. A rendőrség azonban
gyanakodott ennek a hirnek az alaposságában s
vizsgálatot inditott. Váratlan nyomra bukkant s most
már bizonyos, hogy a fiatal ember gyilkosság
áldozata volt. Egy leányt szeretett egy gyári mun-
kással, akinek a nevét nem tudják s aki azóta a
táján se volt a gyárnak. Ez gyujtotta meg a szalma-
zsákot, hogy vetélytársától szabaduljon. — Most
keresik.

— Esküvő. Ma délelőtt esküdött örök hüséget
bilkei Lipcsey Gábor honvédfőhadnagy, Ludovika-
akademiai tanár, Csesznák Benő cs. és kir. vezér-
őrnagy, a Ludovika-akademia parancsnoka leányának,
Csesznák Ilona urhölgynek.

— Villamos és gázcsillárokat ajánl a CsiIIárgyár
részvénytársaság, Budapest, VII., Ilka-utcza. (Közlekedés
zuglói közuti vasuttal.)

— Rheuma, csúz, köszvény, vese- és epekőba-
jok a tudományos alapon álló Dióssy-féle Risso-czitrom-
nedv-kurával biztosan gyógyithatók. Ismertetést ingyen
küld Dióssy Lajos gyógyszerész Budapest, Damjanich-
utcza.
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SZINHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
Operaház. A magyar királyi operaházban

Márkus Dezső, a talentumos fiatal karmester,
csütörtökön dirigál először. A Büvös vadászt fogja
vezényelni. A mult szezonban, midőn a Vigszinház-
ban Fausztot dirigálta, karmesteri készültségének szép
jelét adta.

* A téli kiállitás megnyitása. November 30-án,
kedden délután 5 órakor nyitja meg Wlassics
Gyula közoktatásügyi miniszter az idei téli kiállitást.
E napon csak a társulat tagjai és meghivott vendé-
gek látogathatják a tárlatot.

Salvini statisztikája. Salvini befejezve pécsi
vendégjátékát, elhagyta Magyarországot. Összesen
százhatvanszor játszott magyar színpadokon, a vidé-
ken a legtöbbször — tizennégyszer — Pécsett. De-
czember 18-án föllép Velenczében mint Bánk bán,
aztán Anconában és Rómában játsza el ezt a sze-
repet. Márcziusban talán visszatér Magyarországba és
ellátogat Kassára és Miskolczra. Majd oroszországi
körutra indul, májusban Pisa mellett fekvő birtokán
megpihen, szeptemberben pedig Amerikába indul.

* Premiére a népszínházban. A népszinház
legközelebbi ujdonsága Planquette Róbertnek, a Kor-
nevillei harangok és Rip van Winkle szerzőjének
A varázsgyürü czimü nagy operetteje lesz.

* A bécsi magyarok müvészestéje. A bécsi
magyar nemzeti szövetség deczember 11-én a
Ronacher disztermében müvészestét rendez. A
hangversenyben közreműködnek: Pálmay Ilka. Raffay
Izabella, Muck Mici, Fiala Ferencz, Stefanides
Sándor és Charles Jules.

Hirek a Vigszinházból. A Vigszinház legkö-
zelebbi ujdonsága Voss Rikhárdnak fantasztikus
drámája, a Szöke Katalin lesz. A darab, amely-
bő ltegnap tartották meg az olvasópróbát, deczember-
ben kerül bemutatóra. Coulisset ur! a szinház
nagysikerű kasszadarabja, kedden némi szerepvál-
tozással kerül szinre, A czimszerepet Hegedüs he-
lyett Balassa fogja játszani.

A bohémek.
— Leoncavallo operája. Elsö előadása a magy. királyi operaházban

1897. november 27-én. —

Leoncavallo megirta először a vásári komé-
diások drámáját, azután a bohémekét. Szigoruan
vett drámai zenét nem irt sem akkor, sem most —
hisz a Bajazzoknak is csak a szövegkönyvében lük-
tet drámai ér —, lévén az ő nagy tehetsége, csak
ugy, mint a többi uj olaszoké, első sorban lyrai te-
hetség, és Verdi Otelloja óla nagy drámai operát
nem is irt senki Olaszországban. Irnak azóta „lirai
ket", — drámákat", „melodrámákat", „epizódokat",
jelenetecsak operákat nem.

Leoncavallo kartársa, Puccini, aki hasonlókép
megzenésitette Murger gyönyörü müvét, szintén ke-
rüli az „opera" szot és alkotását ugy nevezi, hogy:
„Jelenetek Henry Murger Vie de Bohémejéből". Be-
csületes eljárás ez mindenesetre, mert dalmü szöve-
gében soha sem fog az a furcsa kis világ: Rudolf,
a poéta, Schaunard, a zenész, Marcel, a festő, a
halavány Mimi meg a kaczér Musette ugy össze-
forrni, mint a franczia eredetiben. Sok, rendkivül
sok bizalmas vonásnak el kell vesznie, az egész kép
halovány foszlányokra tépődik, még jóravaló apró
zsánerek is alig-alig kerülnek belőle. Tapasztaltuk
ezt akkor is, midőn Murger müvét drámai szinpadra
alkalmazták, és mennyivel inkább most, midőn
a zeneszerző keze alá illegették. De való igaz,
hogy annak helyébe, amit a librettista elvesz, sokat
pótolhat a zeneköltő; ha arravaló, talán mindent.
Mert ki követhetné Murger szívverését jobban, mint
a zenész az ö kifejezési eszközeinek végtelenségével,
hol találhatnának a bohéme-élet finoman rezgő han-
gulatai gyöngédebb visszhangot, mint a zene édes
vibrálásaiban ?

Ha egyedül a szinszerüséget tekintjük, Leon-
cavallo müvének már a szövegkönyve is nagyon
ügyes munka. Ez is a maestro tolla alól került ki,
s az, hogy versei magyarul is jól gördülnek,
Radó Antal kitünő fordításának köszönhető.

Karácsony estéje van. A Momus-kávéház egyik
termében mulatnak a bohémek. Célestin, a kávéház
gazdája, nekik ront, amiért unos-untalan lár-
máznak, vigadnak. Marcell itt fogadja modelljeit.
Rudolf itt találkozik muzsájával, ha ódát ir, Schau-
nard meg épen a kávéház czégérén hirdet zenei
tanfolyamot férfiak és nők számára. A czigány-ta-

nyának uj vendége van : Mimi, a virágáruslány el-
hozta egy barátnőjét, a kis Musettet. Mimi Médon-
ban esküdött meg Rudolffal; egy papjuk rigó
volt vagy talán fülemile. Musette pedig az imént szaki-
tott egy bankárral és barátnője lesz Marcelnek. A bolon-
dos kis társaság jó kedvét megzavarja Celestin apó, aki-
nek harmincz frank és negyven centime követelése
van rajtuk. A bohémek nem tudják kifizetni, ám
szivesen fizet helyettük Barbemuche, aki egy ifju
gróf nevelője, különben szintén iró és cserében csak
annyit kér a czigányfiuktól, hogy vegyék be közéjük.
Ajánlatát nem fogadják el, ellenben Schaunard haj-
landó vele játszani egy billiard-partiet, amelyet ha
Barbemuche elveszt, ki kell egyenlítenie a számlát.
Az alku áll. Schaunard a partiet megnyeri és
Célestin megkapja pénzét. Künn megkondulnak a
harangok és a bohémek örvendezve köszöntik szent-
karácsony ünnepét.

A második fölvonás szinhelye Musette házá-
nak udvara. Musette, mint tudjuk, szakitott a ban-
kárral és azóta Marczellel osztja meg a szegénysé-
get. És mert kicsiny házbérét nem tudja megfizetni,
butorait kirakosgatják az udvarra. Ez a szczéneria.
A czigányokat azonban, akik látogatására jönnek,
mindez nem zavarja, sőt alkalmasabb helyet, ahol
mulatságot csaphatnának és ahol hatszáz bohéme és
grisette is elférne, keresve sem találhatnának, mint ea
udvart. Rudolf amugy is tuladta husz ódáján és egy
hosszu trilogiáján és igy kerül három frank, amely-
lyel megvesztegethetik a házmestert. A bohémek te-
hát a nyilt udvaron dalolnak, zenélnek, tánczot jár-
nak, amig csak a ház lakói szét nem verik őket. De
Mimi már korábban megszökött tőlük, követve egy
ifju grófot, aki igért neki hintót, gyöngyöt és palotát.

A harmadik kép alatt Marcel padlásszobájá-
ban busulnak a fiuk. Rudolfot elhagyta Mimi,
Schaunard pedig megverte kedvesét, egy kis vasaló-
nőt, mert szive egész kaszárnya volt. (Az eredetiben
azt mondja Murger, hogy: szive már nem is ka-
szárnya, hanem valóságos hadgyakorlat !) Most
Marcel fejére szakad- a vész. Musette is megunta
már a szegénységet; kínozza az éhség, hivja az
utcza. Csak ne volna oly :drága a csipke és bár
tudna néki Marcel csak kenyeret is adni ! De
nem tud, tehát elhagyja. Mimi viszont ezalatt visz-
szatér Rudolfhoz, mert szomju lelke ujra szerelmet
állit, a poéta azonban nem bocsát meg néki és
elutasítja. A bohéme-tanyára ráborul a fekete nyo-
moruság.

Mikor a függöny negyedszer felgördül, ismét ka-
rácsony van. De mennyivel szomorubb, mint ezelőtt
egy évvel! Künn zúg a téli szél, a kandallóban ki-
hamvadt a tüz és Rudolf egy olajmécs gyenge fé-
nyénél dolgozik. Ekkor nyilik az ajtó és belép rajta
Mimi, sápadtan, lomposan. A gróf elhagyta azon a
napon, amelyen Rudolfot ujra felkereste. Aztán jött
az inség, a betegség, a láz. A bohémek könyveiket
vetik a kályhába, hogy tüzet rakjanak és a pattogó
tűznél fölélednek Mimi emlékei.

A lépcső felől hallatszik a Musette dalocskája:
A Mimi Pinson, adta lelke,
Az ám a helyre kis leány!
Hamis zuzája,
Nevet a szája —
Még életébe'
Nem sirt talán!

Musette belépve, látja, amint Rudolf és Schau-
nard a szemüket törlik. A tüz ujra kialudt, Mimi
teste meg csupa jég. Musette gyorsan leveti karpe-
reczét és gyürüjét, s odaadja Schaunardnak, hogy
szerezzen rajta pénzt. De mar késő; Mimi meghal,
ajkán e szavakkal'; Karácsony, karácsony!

Látnivaló tehát, hogy Leoncavallo a Bohémek-
be szorult kettős hangulat-elemet, a csapongó, vi-
dám jókedvet és a mély szomoruságot nem szürte
össze, mint Murger, de kettéválasztotta, ami az
egyes képeknek bizonyos elszigeteltséget ad. Az elsö
két felvonás végig, megszakítás nélkül, bohókás, a
másik kettő végig érzelmes. Ez az izoláltság a kö-
zönség hangulata közé is ékelődik, részben megbontva
ennek egyöntetüségét. De vajjon ki fogja Leonca-
vallo szemére vetni azt, hogy müvének hangulata
nem egységes, midőn egyáltalán tudott hangulatos
lenni és mindig az tudott lenni! Mert a Bohémek
zenéje inspirált, bájos és megható zene; töméntelen
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szépsége mellett nem tarthatunk haragot a szerző-
vel azért, hogy az első két felvonásban, nevezetesen
az utóbbiban, néhány ütemnyi boulevard-zene is
megcsendül.

Az elsö felvonás az elmés zenei silhouettek
egész sorában adja vissza a bohéme-tanya hangula-
tát. A czigányok társalgását gyujtó zenei ötletek ki-
sérik; Musette és Mimi kupiéi mind kellemesek és
elegáns kidolgozásuak. Abban természetesen már
meg kell nyugodnunk, hogy ezek a szellemes röp-
pentyük mind rövid lélekzetü dallamok, arasznyi
frázisok, amelyekből alig van valami thematikailag
kidolgozva; sisteregve tűnnek el és nyomukba má-
sok lépnek. Ez csupa igazság, és ha az uj olasz
mesterekre Verdi is ezt a megjegyzést tette
aminapában, akkor bizonyára nem az elfogultság
beszélt belőle.

A második fölvonás is csak ugy hemzseg a
a pompás zenei bonmotktól. A vigalom során, ame-
lyet a czigányok az udvaron csapnak, Musette ke-
ringője és Schaunard parodisztikus kantatéja igen
kedvesek. Mindennél azonban becsesebbnek tartjuk
a harmadik fölvonást, amely csupa bensőség és
poézis. Leoncavallo dallamereje itt teljesen előtérbe
lép, de szembeötlő egyuttal az, hogy a zeneköltő
jóval kisebb mértékben szakitott a hagyományokkal,
mint a többi modern mester. Nem forradalmár és
ez az opportunus vonás talán szintén hatásának
egyik titka. Marczel utolsó áriája (amely hasonmása
annak az áriának, amelyet a Bajazzokban Canio énekel
ugyancsak a felvonás befejezéseként) feltünően tá-
maszkodik a régi olasz zenére. A negyedik fölvonás
is meleg és meginditó.

Az a körülmény, hogy Puccini is megzenési-
tette a Bohémeket, sokkal jelentékenyebb vitát idé-
zett föl a zenei világban, semhogy a két mü össze-
hasonlítása elől egészen kitérhetnénk. Nálunk meg
épen Bécsre szokás esküdni zenei dolgokban is —
bár erre az udvari opera már meglehetősen régen
eljátszotta jogait, — s ott fenn nem reflektáltak Leon-
cavallo müvére. Mi azt tartjuk, hogy midőn a ma-
gyar királyi opera Puccini és Leoncavallo között az
utóbbit választotta, jól teljesitette kötelességét nem-
csak a közönség irányában, (mert Leoncavallo müve
népszerübb irályu), hanem a müvészet irányában is.
A nyáron hallgattam meg Puccini operáját a berlini
Kroll-szinházban. Pucciniben egyikét látom a leg-
szellemesebb modern zenészeknek, de dallamereje
és érzelemvilága sokkal szegényesebb, semhogy
sikerrel kopogtathatna a bohémek padlásajtaján.
Pedig csak e mansardok levegőjét szíva lehet meg-
érteni a czigányfiuk emberi nagyságát és egész
keservét.

Puccini zenei dekadentista, aki elmés széljegy-
zeteket, aforizmákat irt a Bohémek-hez, de nem irt
róluk és még kevésbé irta meg öket. Ezzel szem-
ben hasztalan hivatkoznak arra, hogy ő a finomabb
érzékü zenész és Leoncavallo a szinpadiasabb. A
szinpadi érzék nem szállithatja le a talentum
értékét. Abban mindakét mester megegyezik, hogy
hosszas párisi tartózkodásuk nyomot hagyott müvei-
ken : az esprit gaulois itt is, ott is megcsillan. Az
érzelmes helyeken azonban eltérnek; itt Leoncavallo
valóban érzelmes, mig Puccini dalainak bizonyos
macabre-illatuk van a bensőség és átható szenvedély
pótlásául.

Az ujdonságot Máder Raoul karmester gon-
dosan tanitotta he, a zenekar pedig szerető figye-
lemmel játszotta. A szereplők közül elsö helyen kell
említenünk Ábrányinét aki Musettet rendkivül han-
gulatosan és gracziózusan ábrázolta. F. Pewny
Irén a legintelligensebb énekesnő, aki a Mimi szere-
pére az igazgatóságnak rendelkezésére állott, de hang-
jánali élessége csorbította a hatást. Nagyon jó volt
Takáts (Schaunard), elfogadható Larizza (Marcel),
aki az első két felvonást magyarul, a többit olaszul
énekelte; és a többi szereplő, mint Beck, Dalnoki,
Váradi, Kornai, Mihályi és Válent Vilma is
megállták helyűket.

A Bohémeknek ma este teljes nagy sikere
volt. A szerzőt az est folyamán vagy harminczszor
hivták; az első felvonásban Musette dalát, a má-
sodikban Schaunard kántótéját és Musette keringő-
iét meg kellett ismételni- Dr. Molnár Géza.

FŐVÁROS.
(A községi választások.) A főváros köztőrvény-

hatóságában az idén 98 nem virilis tagnak jár le
a mandátuma s az igazoló választmány mégis 100
tagnak a választása iránt intézkedett. Igy a nem
virilisták nem a törvényszabta számban, hanem
kettővel többen, azaz kétszázketten lesznek. E miatt
tartott ma délben értekezletet a választmány.

Mérő János elnök inditványozta, hogy jelent-
sék be a tévedést a főpolgármesternek s kérjék meg,
hogy rendkivüli közgyülést hívjon egybe, ez pedig
mondja majd ki, hogy ne 100, hanem 98 tagot
válaszszanak. Rácz Károly szerint az elnöknek ez
az inditványa törvényszegés. Ujabb törvénysértés
nélkül a bajon egyáltalán nem segíthetnek. Ha már
100 tagra hirdettek választást, válaszszanak ennyit.
Morzsányi Károly, Heinrich Kálmán, Hüvös
József, Turóczy Adolf felszólalása után elfogadta a
választmány az elnök inditványát, amire Rácz Károly
különvéleményt jelentett be.

A lipótvárosi kereskedők és iparosok
pártja ma bejelentette a negyvenötös bizottságnak,
hogy az ellenpárt nem a kerület többségét képviseli.
Bár a kereskedők és iparosok pártjából a negyven-
ötös bizottságban egyetlen tag sincs, nem volna
igazságos, ha a legtöbb egyenesadó alapján a
kerület kereskedői és iparosai részéről jelölésre
ajánlandók lisztáját mellőznék, mert a vátasztópol-
gárság nagy többsége ehhez a párthoz tartozik. Ren-
des tagságra dr. Darvay Fülöpöt, lovag Falk Zsigmon-
dot, dr. Friedmann Bernátot, Kohner Ágostont, Lánczi
Leót, Légrádi Károlyi, Müller Vilmost, dr. Miklósi
Henriket, dr. Mezey Sándort, Quittner Zsigmondot,
Rieger Györgyöt, Sárkány Józsefet, dr. Stiller
Mórt, Tsögl Henriket, dr. Zsigmondy Jenőt; pót-
tagságra : Beimel Sándort, Czettel Gyulát, Dan-
kovszky Istvánt, Gruber Flórist, Herz Vilmost, dr.
Kramer Tivadart, dr. Kelemen Gyulát, dr. Perl
Somát és Szimon Istvánt ajánlják. A kérelmet a 45-ös
bizottság minden tagjának megküldötték s ez hol-
nap tartja jelölő értekezletét.

(A koronázási jutalomdij.) A főváros koroná-
zási jutalomdijára hirdetett tudományos pályázatra
beérkezett munkákat tegnap bírálta a kiküldött bi-
zottság. A pályázók közül Simonyi Zsigmondot ta-
lálta a bizottsága jutalomraméltónak.

(A főváros költségelőirányzata.) A pénzügyi
és gazdasági bizottság Halmos János polgár-
mester elnöklete alatt ma délután folytatta
a költségelőirányzat tárgyalását; előadó Sacher
István tanácsjegyző volt. Ma következett a bevé-
telek rovatának a tárgyalása. A rendes bevé-
teleknél a községi adópótlékből az egyenes
állami adók után 3.200,000 frt van előirányozva,
melylyel szemben a föszámvevö szerint az év végeig
csak 3.107,000 frt bevétel várható. A házbérkraj-
czároknál előirányoztak 1.500,000 frtot, ezzel
szemben várható bevétel 1.539,930 frt. A fogyasz-
tási adópótlékul várható 1.765,471 forint bevétel lett
előirányozva, A kövezetvám tételénél a M. Á. V.
behozott tárgyak után kivetett s előirányzott 938.000
forintot 62.000 forinttal felemelték. A telekátirási
dijaknál 52.000 forint van előirányozva. A tételt
25.000 forinttal emeltek. A vizvezetéki tételeket
50.000 forinttal, az épitésrendőri dijakat 14.000 fo-
rinttal, az irnoki és mérnöki dijak tételét pedig
29.410 forintról 35.000 forintra emelték.

Ekként letárgyalta a bizottság a költségelő-
irányzatot s a végeredmény azt mutatja, hogy a
mutatkozott 392.800 frtnyi hiányt sikerült
204,843 frtra leszállítani.

VIDÉK.
* (Megvadult szászok.) Brassó város képviselő-

testülete e napokban közgyülést tartott. A közgyü-
lésen dr, Luroz Károly ügyvéd rendkivül hevesen
fakadt ki a magyarság ellen. Beszédében utalt arra
a nagy ielháborodásra, melyet a községi, és más
helynevek megállapításáról szóló törvényjavaslat a
nemzetiségek között ülőidézett; utalt azokra a nagy
érdemekre, amelyeket a szászok szereztek ma-
guknak az ezeréves Magyarország nagyfoku fej-
lődését illetőleg, amelylyel a magyarok oly fen-
nen dicsekednek; utalt Szt. István amaz állitó-
lagos mondására, hogy nem állandó az egy-
nyelvű ország: utalt a budapesti lapok viselkedé-
sűre, amely valóságos orgia a törvényjavaslat benyuj-
tása fölölt érzett örömükben és megemlékezett a
Brassói Lapok-ról. mely elöljár az orgiák rendezésé-
ben, midön azt irja, hogy a szász néppárt nagy-
szebeni választmányának is csak az lehet a kiván-
sága, hogy a kormány saját költségén adja neki a
törvény értelmében szükségessé váló bélyegzőt ezzel
a felirattal: Nagyszebener Kreisausschuss; utalt
arra a bizonyosságra, mely szerint ebben a kérdés-
ben a szászok minden házi perpatvart félre téve,
mint egy ember fognak sikra szállani a multnak

dicsőségéért és kifejezte azon reményét, hogy ebben a
küzdelemben Wolf Károly fog elöl menni, az a Wolf
Karoly, aki a magyarok és szászok egyetértésének
oly buzgó harczosa volt, mert midőn az égbekiáltó
merénylet és istentelen névrablás ellen kell sikra
szállani, akkor nem lesz ellentét a szászok között.
Ezután azt kérdezte a polgármestertől, hajlandó-e
mindent elkövetni arra nézve, hogy ebből a törvény-
javaslatból törvény ne váljék, nevezetesen hajlandó-e
a hajdani királyföldi városokkal érintkezésbe lépni
az országgyüléshez peticzió, esetleg a királyhoz
monstre-deputáczió küldése czéljából.

A polgármester kijelentette, hogy mindenben
az interpelláló intentiói szerint fog eljárni. Ugy dr.
Lurtz Károly, mint a polgármester kijelentéseit zajos
"hoeh"-okkal és tapsokkal fogadták.

* (Egy feledékeny polgármester.) Esztergom
város polgármestere Maiina Lajos, mint tudósi-
tónk irja, kissé feledékeny ember. Tavaly megalakí-
totta a tervezett millennáris ünnep rendező bizott-
ságát, de elfeledte csak egyszer is összehívni s ugy
történt, hogy amig a vármegye legkisebb községe
is megünnepelte a nagy dátumot, Szent István
szülővárosa nem vett tudomást róla. A városi köz-
gyülés ez év márczius havában kimondotta, hogy
reáliskolája segélyezése ügyében a kultuszmi-
niszterhez memorandumot intéz. E héten de-
rült ki, hogy az emlékirat a polgármester ur
asztalfiókjába rekedt. De ugyane héten a pénz-
ügyi bizottsági ülésen egy sokkal kellemetlenebb
feledékenység is derült ki. A város október 4-iki
díszközgyűlésén elhatározta, hogy a királyt a tíz
szobor ajándékozása alkalmából feliratban üdvözli.
A feliratot nyomban meg is szövegezték és akczep-
tálták. Ö felsége azonban Esztergom város loyalitá-
sáról és hálájáról mindeddig tudomást nem szerez-
hetett abból az egyszerü okból, mert a polgármester
e feliratot is elfeledte expediáltatni. Ez utóbbi
feledékenységének azonban, mint levelezőnk irja,
már komolyabb következményei lesznek.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Jöjjön a lakásomra I Ez a röpke mondás,

amelyet az utóbbi időkben kissé pikáns értelme-
zéssel oly gyakran hangoztattak, rövid időn a buda-
pesti esküdtszéket egész komolyan foglalkoztatni
fogja. Nopcsa Elek báró, a magyar királyi opera
volt intendánsa, ugyanis ma délelőtt sajtóügyi föl-
jelentést nyujtott be — viszonvád alakjában — dr.
Szalai Mihály lapszerkesztő ellen.

E sajtóper előzményei ismeretesek. Ez év
május havában komoly, sulyos vádakkal illették az
opera intendánsát. A. vádak foglalkoztatták a kép-
viselőházat is és vizsgálatot is inditottak annak ki-
derítése czéljából, hogy mi igaz és mi nem igaz
a kompromittáló vádakból. A vizsgálat eredménye
az volt, hogy maga Perczel belügyminiszter alapta-
lanoknak mondotta az intendáns ellen felhozott
panaszokat.

Az intendáns elleni vádakat a Magyar Estilap
kezdte szellőztetni, és egy czikksorozatban ismertette
az intendáns állitólagos visszaéléseit. Az egyes czik-
kek sértő kifejezésekkel voltak tele, ugyannyira, hogy
Nopcsa báró megunta a hosszu hallgatást s egy
erélyes hangon irt nyilatkozatban adta meg a választ
a sértésekre. E nyilatkozat miatt Szalai Mihály dr.,
a Magyar Estilap szerkesztője sajtópört inditott Nopcsa
Elek báró ellen, aki most viszonvádat emel ellene.

A büntetőtörvény 259. szakaszában körülírt,
sajtó utján elkövetett rágalmazás miatt emel pa-
naszt és panaszában idézi mindazokat a kifejezé-
seket, amelyeket magára nézve meggyalázóaknak
tart. Ezek között elsö helyen inkriminálja a Jöjjön
el egyszer lakásomra, czimü közleményt, amely
annyira „pikáns", hogy, a szerzö bocsánatot kért
olvasóitól, hogy oly csunya és piszkos dolgokkal
kell foglalkoznia. A Ne legyen olyan vad ! czimü
közlemény egyenesen azzal vádolja Nopcsa bárót,
hogy közpénzeket akart fölhasználni saját
czéljaira. A „nyomorult lakáj" fölirásu czikk a
következő kifejezéseket adja Nopcsa szájába;

— A nemzeti szinház hölgyeinek nincs mit
tiltakozniok, hiszen mindegyik szeretőt tart!

„Jászai Mari se volt különb, mégis kezet
csókolnak neki!"

A báró természetesen tiltakozik az ellen, mint-
ha e kifejezésekkel valamikor élt volna. Nem egyéb
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az rágalomnál Az intendáns ur barátja czimü
hir Nopcsa bárónak egyik állitólagos ténykedéséről
emlékezvén meg, azt irja, hogy „lehet, hogy magán-
ügy, de veszedelmesen hasonlit az — alkalomcsiná-
láshoz." Az egykori intendáns sértőnek tartja a
következő kitételt i s : „Egy trikóba öltöztetett szinész-
nőt barátságosan végigsimogatott.. ."

Az esküdtek fogják majd eldönteni, van-e a
Nopcsa báró által inkriminált kifejezésekben rágal-
mazás vagy becsületsértés. Az az egy bizonyos, hogy
ha a sajtobiróság majd megengedi a valódiság bizo-
nyitását, ami valószinü, rendkivül pikáns sajtóperre
van kilátásunk.

= „Reklámhajhászas." A debreczeni ügyvédi
kamara nemrég fegyelmi eljárást inditott egy ügyvéd
ellen, mert egy bünperröl, amelyben védőként sze-
repelt, az általa szerkesztett ujságban a „valóságnak
meg nem felelő módon" irt, más szavakkal: a tény-
állást elferdítve adta elő. A vádhatározat megokolása
szerint ez az eljárás az ügyvéd állításával össze
nem egyezhető reklámhajhászat szinében „lát-
szik feltünni" s az ügyvédi kar tekintélyét és
becsületét sérti. Az ügyvéd e határozat ellen föleb-
bezett, azzal érvelvén, hogy ebben az esetben nem
az ügyvédi kamara, hanem a sajtóbiróság van hi-
vatva ítélni. A királyi kuria azonban helybenhagyta
az ügyvédi kamara határozatát, mert annak az el-
bírálása, hogy az ügyvédnek irodalmi müködése
sérti-e az ügyvédi tisztességet vagy sem, nem a
sajtóbiróság, hanem az ügyvéd fegyelmi bíróságá-
nak hatáskörébe tartozik.

A bevádolt szabadkőmivesek.
Egy Farber Lipót nevü zenetanárnak nemrégi-

ben az az eszméje támadt, hogy — mint egy spanyol-
országi nagypáholynak képviselője — itt Budapesten
valami fiókpáholy-félét létesit. Farbernek szándéka
csakhamar tudomására jutott a magyarországi szim-
bolikus nagypáholy tagjainak, akik egyik ülésen szó
tárgyává is tették azt a visszaélést s informácziókat
kértek be a különféle nagypáholyoktól. Hamburgból
azt az értesitést kapták, hogy Farber neve a páholy
által kiadott koldusjegyzékben többször szerepel.
Ennek alapján értesitettek a spanyol nagypáholyt,
hogy Farber Lipót nem olyan ember, akire a spa-
nyol. szabadkőmüvesek a képviseletet bizhatnák;
tisztességéhez szó fér s viselkedése nem kifogástalan.

Á spanyol nagypáholy elküldte ezt az értesi-
tést Farbernek s egyuttal felszólitotta, hogy igazolja
magát, amire Farber Lipót azzal válaszolt, hogy
majd a büntető járásbiróság utján fogja magát iga-
zolni. És panaszt emelt a büntető járásbiróságnál.
Gelléri Mór és Bossányi Iván ellen, mert a sza-

badkőmivesek egyik ülésén sértőleg nyilatkoztak
róla; továbbá Neuschloss Marczel és Berecz An-
tal ellen azért, mert ök szerkesztették a spanyol
nagypáholynak küldött informácziót.

Ma tartották meg ez ügyben a tárgyalást a
járásbiróság vezetője, Gajzágó Manó kir. táblai biró
előtt.

Először Bossányi Iván dr. ügyvédet hall-
gatták ki.

A biró: Az ügyvéd urnak milyen állása van
a nagypáholynál?

Bossányi dr.: Én a nagypáholy főszónoka
vagyok.

— Főszónoka ? Mit jelent az?
— Az körülbelől az ügyészi állásnak fe-

lel meg.
— Az ügyvéd ur hallotta Farber ur panaszát.

Sziveskedjék megmondani, részt vett-e azon az
ülésen?

— Nem emlékszem, hogy az ülésen ott vol-
tam, vagy ott az inkriminált kifejezéseket használ-
tam volna. Hogy Farber ur a koldusjegyzékben
benne van, az köztudomásu dolog.

— Mi az a koldusliszta ?
— Az a liszta. melyben a professzionátus kére-

getők neve fordul elő, azoké, a kik a páholy égisze
alatt kéregetnek. Ezt a jegyzőket a hamburgi nagy-
páholy állitja össze a többi nagypáholyok közremü-
ködésével. Ilyen lisztán szerepel a vádló is, aki azzal
jött Budapestre, hogy itt spanyol páholyt fog föl-

állitani.
— Mit jelent az, hogy spanyol nagypáholyt

akart fölállítani ?
— Nagypáholyt fölállitani egyáltalán nem 1e-

het. Egy nagypáholyt több, rendesen megalakult
páholy Összessége és egyeteme alkothat. Voltaképpen
nemis nagypáholt akart a vádló mondani, hanem holmi

képviselőnek adta ki magát. Ilyent pedig mi nem
ismerünk. Én tizennyolcz esztendeje, hogy ennek az
előkelő testületnek a tagja vagyok, de még nagypá-
holyi. képviseletről nem hallottam soha.

— Lehetséges-e az, hogy egy külföldi nagy-
páholy Magyarországon fiókot állitson?

— Hogy lehetséges-e, azt nem tudom, de hogy
eddig nem történt meg, az bizonyos. Nem is hiszem,
hogy a kormány erre engedelmet adna.

— A hazai fiókintézetek a nagypáholy ellen-
őrzése alatt állanak ?

— Igen. Meg van ugyan az autonomiájuk, de
azért felelősek a nagypáholynak. Nem is hiszem,
hogy Farber ur páholyt akart volna alapitani, ő
csak szédelegni akart.

— Önök tehát elhatározták, hogy értesitik a
spanyol nagypáholyt, hogy Farber a kolduslisztán
előfordul.

— Mi csak tanácskoztunk azon, hogy mi
módon világosítsuk fel a spanyol nagypáholyt.

Nagy Dezső dr. védő : Tudtommal Rudnay
főkapitány értesülvén arról, hogy Farber Budapesten
idegen páholyt akart létesíteni felhívta a magyar-
országi szimbolikus nagypáholy nagymesterét, hogy
közölje vele az uj páholy alapítására vonatkozó ész-
revételeit. Mit válaszoltak erre az átiratra ?

Bossányi dr.: Hogy Farber megbízhatatlan
ember.

Farber Lipót: Mikor értesültem, hogy a nagy-
páholy bünvádi följelentést akar tenni ellenem, kér-
dést intéztem a páholy akkori elnökéhez, hogy mi
alapon vádolnak engem, mire Berecz ur azt irta
nekem, hogy engem senki sem illetett gyanuval,

Berecz Antal: Kérem, csak azt feleltem, hogy
ha nem ön az a bizonyos Farber Lipót, hát ne
vegye magára.

Gelléri Mór megjegyzi, hogy az összes európai
páholyok elhatározták, hogy az ilyen egyénekről
jegyzéket csinálnak s azt közlili egymással. A liszták
összeállítását a hamburgi nagypáholyra bizták.

A biró (Farberhez): Mi volt az oka annak,
hogy ön az ugynevezett kolduslisztán ezzel. a meg-
jegyzéssel fordul elö : „Semmi joga sincs arra, hogy
magát szabadkőmivesnek gerálja?"

Farber: Berlinbe kerülve, beteg lettem s mi-
vel minden pénzemből kifogytam, segélyért folya-
modtam. :•

— Melyik páholynak volt akkor a tagja?
— A newyorki Pithagoras páholynak.
Bossányi dr.: Farber ur azért került a lisz-

tába, mert sok helyen szorult segítségre. Mi tuda-
kozódtunk New-Yorkban is, ...hogy milyen ember a
panaszos ur s azt a felvilágositást kaptuk: „Farber
már egy év előtt kivált a Pithagoras-páholyból s
azért nincs joga ennek a páholynak a tagjaként,
szerepelni. Farber mindazonáltal a tagsági jegy alap-
ján több német páholynál szerencsét próbált a ké-
regetéssel.

Farber: Én csak a berlini nagypáholyhoz
fordultam segélyért. Erre pedig kényszerülve voltam
azért, mert én is, meg a feleségem is sulyos betegek
voltunk.

Gelléri Mór, a nagypáholy volt főtitkára s
a Kelet és az Orient szabadkőmives-ujságok szer-
kesztője, azt mondja, hogy. a gyülésen egy szót sem
szólt Farberről, hanem csak a jegyzőkönyvet vezette.

A biró : Aláirta azt a testvéri táblát, amelyet
a spanyolországi páholy nagymesteréhez intézett a
magyarországi nagypáholy ?

—- Igenis aláirtam.
Ezután a nagymestert, Berecz Antalt hallgat-

ták ki, aki azt mondta, hogy ő a panaszost nem
akarta megbántam, csak az ellen az ember ellen
szólalt föl, aki a lisztában mint professzionátus kére-
gető fordul elő.

Neuschloss Marczel kihallgatása után Nagy
Dezsö dr. védő bemutatja a newyorki Pythagoras-
paholy értesítő levelét, a mely szerint Fabber min-
den becsületérzés hiján van.

A tárgyalás eltartott délutáni két óráig. Ekkor
hirdette ki Gajzágó biró az itéletet, a mely vala-
mennyi vádlottat fölmenti.

Farber Lipót fölebbezett,

KÖZGAZDASÁG.
A tözsde hete.

A mult hét. óta a helyzet képe alig vál-
tozott; a határozatlanság, a kedvetlenség, mely
az üzletet hónapok óta megbénítja, nemcsak
hogy nem mult el, de még egy fokkal sem
szállt alább ; az árfolyamok pedig az egész
héten végig 2—3 forintnyi közben mozogtak föl
s alá, a szerint, amint a távbeszélő oly hirt
hozott, mely a bécsi parlament pártjainak va-
lamelyes megegyezését engedte lehetőnek fölté-
telezni vagy pedig olyat, mely e lehetőséget
kétségbe vonta. A coulissier, akinek a füle
mindig ott van a telefon végében, e szerint

irányozta vételeit vagy eladásait; más ember
pedig, mint a coulissier, mai napság nem igen
köt üzletet.

Más időben a pénz olcsósága egyrészt,
mely az összes európai tőzsdéken érezhetővé
kezd válni ; a poziczió másrészt, mely egészen
féloldalra, a fedezetlen eladások oldalára nehe-
zedni látszik, régen vásárlásra ösztökélte volna
azokat, kik tőzsdeüzlettel rendszeresen foglalkoz-
nak. Mikor a havi prolongácziónál a halasztási
dij minimálisan csekély vagy pedig, mint egyes
papíroknál volt észlelhető, épenséggel semmi;
mikor Bécsböl az osztrák hitelre nézve feltünő
darabhiányt jelentenek: a kevésbbé müveitek is
fel tudják ismerni, hogy a bevásárlási idő
elérkezett. Mikor kézzelfoghatóan világos,
hogy áz egész papirkészlet erőteljes kezekben
fekszik, melyek semmi körülmények között sem
fordítják meg a papírokat fogva tartó vasszek-
rények kulcsait; mikor válságos, és mily válsá-
gos ! idök közepette a fedezetlen eladás mivelői
vállvetett erőlködéssel nem képesek a hitelrész-
vényt az 50-es árfolyam alá leszorítani, de a
legcsekélyebb lendületnek neszére azonnal siet-
nek eladott papírjaikat visszavásárolni: nem
létezhetik az üzletnek avatott embere, ki más
fejlődést jövendölhetne az árfolyam fejlődésé-
nek, mint az emelkedőt. És mégis! A bátorság
hallgat, a vélemény késlekedik; a tőzsde üz-
lettelen. Homlokegyenest ellentmond a tény az
értelemnek.

Mi magyarázza meg a feltünő jelenséget ?
Egyszerüen a homály, mely a bácsi poli-

tika jövőjét mindinkább sürübben övezi ár-
nyékával.

A tőzsde semmitől sem fél ugy, mint a
bizonytalanságtól. A kész veszély, a már kitört
baj nem ijeszti meg a tőzsde emberét. Egy
pillanat alatt átlátja az üzér még a kitört
válság esélyeit is; ellenáll vagy fordul, da-
czol vagy uszik az áramlattal: de tesz va-
lamit. Mikor fölismerte ellenségét, megmérte
annak erejét vagy fölveszi a küzdelmet, vagy
irányt változtat: de nem vesztegel. Tétlenség-
ben csak akkor marad, mikor a helyzetteremtő;
tényezők behatásának eshetőségei iránt a vár-
ható fejlemények minősége és mértéke iránt
tájékozatlannak érzi magát.

És ily helyzetben van jelenleg az üzlet
embere.

Ki volna képes felismerni, hogy hová
vezet a bécsi politikai ördögtáncz ? Ki tudná
megmondani, hogy mi ólálkodik egy "parlament
végvonaglása mögött a sötétben ? Rendszer-
változás? Megegyezés? Az erőszak győzelme,
vagy a hőn óhajtott békének malasztja?

Mozdulatlan tekintettel, végkép lehangolt
lélekkel áll minden ember a kérdések előtt:
feleletre egy ajak sem nyilik.

Érdekes megfigyelni a tőzsde-terem képét
ez időben.

Háttal a sorompóhoz támaszkodva, jegyző-
könyvével zsebében, az irónnal füle mögött áll
az ügynök egykedvüen, tétlen, mig az üzér-
közönség, kis csoportokba összeverődve, halkan
beszélget az enyhe időjárásról, Réjané vendég-
játékáról vagy a lakások árának tulmagas
voltáról.

Ekkor jő egy kéksapkás fullajtár és a
távbeszélőhöz szólitja valamelyik ügynököt, ki
ez órában tartja rendes megbeszélését bécsi
megbízottjával.

Beszalad a párnázott zárkába; a beszélő-
kagylóra alkalmazza hirsóvár fülét és kérdi:

— Mi ujság fönt önöknél?
— A szomszédos buffet-ben most bontot-

tak ki egy friss doboz orsovai kaviárt. Pompás ?
— Jó étvágyat hozzá! De az üzletben?
— Az üzletben!? Hát van még üzlet?

Micsoda istenhátamögötti zugban élnek önök,
hogy még üzlet létéről ábrándoznak ?

— Hm! És mégis jól esik a kaviár?
Önök javíthatatlanok.

— Ön téved. Mi az áremelkedésen dol-
gozunk. És minthogy az értékek nem kelendők,
hát a kaviár árának emelését kisértjük meg
tömeges fogyasztás által. A zsebünk lapul; de
gyomrunk legalább kellemesen megtelik.

— Nem rossz. De hát tréfán kivül, mi-
korára lát ön egy kis helyzetjavulást?

— Mikor szünik meg ez a tespedés?
— Majd ha Wolff bereked.

— Akkor hát jó volna összevásárolni
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összes mellczukorkákat, hogy az az ur ki ne
gyógyulhasson,

— Helyes. Majd közlöm kollegáimmal.
— Schlusz!
— Alázszolgája.
És a kipirult ügynök törli le a meg-

indult verejtéket homlokáról, visszajö a külsö
folyosóra; rágyujt egy Laurens-szivarkára és
egykedvüen sétál föl s alá.

Igy folyik ez napról-napra, hétről-hétre.
A tőzsde tudósítójára nem vár más szerep,
mint hogy Wolff képviselő ur hangszalagjainak
lazulásáról vagy feszességéröl adjon pontos
bulletin-eket.

Ma este a tözsde kissé berlini jelentésekre
megszilárdult; a hétvégi fedezések is némi ár-
emelést idéztek elő.

Közgazdasági táviratok.
Bécs, nov. 27. (Utótözsde) Az a hir, hogy ő

felsége Bécsbe érkezett, javulást eredményezett az
utótőzsde : Jegyeztetett: Osztrák hitelrészv. 354.25
Anglobank 162.— Bankverein 254 —. Unionbank
294.50 Osztrák. Landerbank 222.50. Osztr.--m államv.
337.50 Déli vasut 78.50. Elbevölgyi vasut 261.50.
Észak-nyugoti vasut 247.50. Török dohányjővedék
152.—. Rimamurányi vasmü 247.50 Alpesi bánya-
részvény 131.70. Májusi járadék 102.25. Magyar
korona-járadék 100.—. Töröksorsjegy 61.40. Német
birodalmi márka 58.93.

Berlin, nov. 26. (Eredeti távirat) A tőzsde szilárd
volt. Bányaértékek közül Bochumi emelkedett. Osztr.
hitelrészvény 222.—, Disconto társaság 199.12,
Darmstadti bank 153.37, Deutsche bank 206.10,
Drezdai-bank 156.75, Handelsgesellschaft 172.50,
Nationalbank 149.62, Osztrák-magyar államvasutak
143.25, déli vasut 34.25, Gotthard vasut 147.75,
Svájczi Északkeleti vasut 105.40, Svájczi központi
vasut 137.30, Olasz déli vasut 133.80, Olasz Kő-
zéptenger-vasut 98.—, Olasz járadék 93.40, Török
sorsjegy 140.75, Mexikói kölcsön 94.50 Laurakohó
174.90, Dortmundi 94.90, Bochumi 198.62, Gelsen-
kircheni 186.25, Harpeni 188.12, Hibernia 202.25,
Trust 175:25. Északnémet Lloyd 102.50. Magán-
kamatláb.4V8%.

Frankfurt, nov. 27. (Esti tőzsde.) Osztr, hitel-
részvény 299.25. .Osztr.-rnagyar államvasut 284.62.
Az irányzat szilárd.

Hamburg, nov. -27. (Esti tözsde.) Osztr, hitel-
részv. 290,40. déli vasut —, osztr.-magyar állam-
vasut 285.—. Az irányzat csendes.

Páris, nov 27 (Eredeti távirat) A mai tőzsdén az
árfolyamra jelentéktelen gyengülése mutatkozott 3%
franczia járadék 103.46, 3 % törlesztéses jára-
dék 102.20, 31/2% járadék 106.35, Franczia bank
37.75, Credit Foncier 657, Szuezi • csatorna rész-
vény 32.65, Egyiptomi kölcsön 515.50, Spanyol
külföldi kölcsön 61°/IB, Magyar aranyjáradék 104.—,
Olasz járadék 95,30, Orosz kölcsön 102.30, Uj orosz
konzol 94.20, Portugál kölcsön 2O.11/16. Ottomán
bank 588.—, Osztrák Landerbank 4.85—. Osztrák
magyar államvasut 728, Déli vasut 188, Rio
Tinto 622.—.

Mezőgazdaság.
Az O. M. G. E. közgyülése. Ma délután tar-

totta meg az országos magyar gazdasági egyesület
évi rendes közgyülését gróf Dessewffy Aurél el-
nöklete alatt, a tagok élénk részvétele mellett. Az
elnöklő gráf megnyitó beszédében utalt arra, hogy az
egyesület a gazdasági egyesületek szövetségének'
megalakulásával uj korszakba lép és erre való tekin-
tettel kéri tagokat, hogy továbbra is az eddigi buzga-
lommal viseltessenek a gazdasági ügyek iránt. Ezután
Forster Géza igazgató, bemutatván a módosított alap-
szabályokat, röviden ismerteti az egyesületnek évi
müködését Az egyesület tagjainak száma 3001, ezek
között van 200 uj tag. A számvizsgalóbizottság és a
választmány jelentését a zárszámadásról, a vagyoni
állapotról és kezelésről, valamint a jövö évi költség-
vetést is a közgyülés jóváhagyta. Időközben meg-
számlálták a beadott szavazatokat: Alelnökké meg-
választották egyhangulag Bethlen András grófot. A
szamvevő bizottságba Bolla Mihály, Eösz Ferencz,
Perczel Ferencz, Lejtényi György és Reusz Hen-
rik választattak meg. Igazgató választmányi tagok
lettek: Boross Károly, Bolla. Mihály, Csillag Gyula,
Förster Aurel, Harkányi Károly báro, Kodolányi
Antal, Lejtényi Györgv, Luczenbacher Miklós,
Makkfalvay Géza, Melczer Gyula, Ottocska Béla,
Renner Gusztáv, Szcitovszky János, gróf Szapáry
Gyula, gróf Szapáry István Szentiványi Zoltán. Dr
Hagara Viktor inditványára, azért a buzgalomért,

melylyel az egyesület elnöke és tisztikara a gazda-
szövetség szervezését keresztülvitt, a közgyülés ezek-
nek jegyzőkönyvileg köszönetet szavazott. Gróf Des-
sewffy Aurél, Forster Géza és Bujanovics Sándor
meghívták ezután Lakács Bélát a párisi világkiál-
lításról való előadásának megtartására. A kiállitási
kormánybiztos fölötte érdekes előadásban hivta föl
a gazdasági egyesületet, hogy a XIX. század zár-
kövét képező 1900. évben Párisban rendezendő
kiállitáson, mely nemzetközi békeünnep jellegével
bir; mint Magyarország egyáltalában, ugy mezőgaz-
daságunk méltó képviseletét viseljék szivükön. Ismer-
tette ezután a kiállitás szervezetét és a méltó meg-
jelenések végett tett intézkedéseket. Az elöadást a
közgyülés nagy érdeklődéssel és figyelemmel hall-
gatta meg és végezetül az előadót élénken meg-
éljenezték.

Ingyen csemeték községeknek. Az állami
faiskolákban s gazdasági intézetekben nevelt cseme-
tékből a nagyközönség tudvalevőleg olcsó áron sze-
rezheti be szükségletét. A földmivelésügyi miniszter
most elhatározta, hogy szegényebb községeknek dij-
talanul enged át csemetéket s ojtványokat, ha azért
folyamodnak. Ugyanilyen kedvezményben részesülnek
tanitók, papok s egyes szegényebb " gazdák. Folya-
modni a jövő hónap végéig lehet.

Sertésvész elleni védőojtások. A földmivelés-
ügyi miniszter nagyobb arányu kisérleteket végeztet
a sertésvész elleni vérsavó kipróbálása czéljából, sőt
hogy a kisérletképen ojtani kivánó gazdák a vérsavó-
hoz gyorsan és könnyen hozzájuthassanak, ujabban a
székesfőváros közelében égy állami felügyelet és ellen-
őrzés alatt álló sertésvész elleni vérsavót előállító ideig-
lenes telepet is létesitett. A telep naponkint mintegy
500 adag vérsavót termel s azt a gazdáknak egy-
előre ingyen bocsátja rendelkezésére. A megrendelé-
sek a földmivelésügyi m. kir. miniszterium állat-
egészségügyi osztályához, Budapest, intézhetők, A
sertésvész elleni védőojtásokkal megbizott ál-
lami állatorvosok f. é. szeptember hó l-töl no-
vember hó 15-ig 48 községben összessen 9807 drb
sertést ojtottak be. A kisérletek, ha nem is mindig,
de az esetek tulnyomó részében olyan kedvezők
voltak, hogy az eljárás folytatását indokolják. Ha-
sonló kisérleteket végeztet legujabban az "Erdélyi
gazdasági egyesület'* is.

Ausztria czukorrépa termelése. A hivatalos ada-
tok szerint Ausztriában a czukorrépával bevetett te-
rület 1897-ben összesen 205.900 hektárra rugott,
melyből az egyes országokra a következő terület
esik,nevezetesen : Csehország 139.259 hektár 67 6°/o,
Morvaország 56 079 hektár- 27-2%, Alsó-Ausztria
4-410. hektár 2 2 % , Galiczia 3 258 hektár 1-6%,
Szilézia 2-894 hektár l'4°/o. A mult évi területtel szem-
ben az idén 41.586 hektár csökkenés mutatkozik, ami
az összterület 16'8%-ának felel meg. A területcsökkenés
az összes tartományokban észlelhető; tényleg azon-
ban legnagyobb a csökkenés Sziléziában és Alsó-
Ausztriában, ahol 3 8 1%, illetve 35 4%-kal; kisebb
terület volt czukorrépával bevetve. Csehországban
17%, Morvaországban 12'9% és Galicziában 12-3°/o
volt a területcsökkenés.

Ipar és kereskedelem.
Országos iparegyesület. Az országos ipar-

egyesület Összes szakosztályai november 29-én
(hétfőn) délután 5 órakor az egyesület helyiségében
együttes ülést tartanak a következő napirenddel:
1. Brüll Armin előadása: a vaskartelről. 2. Fekete
Ignácz dr. értekezése: a kartelekről általában.

A hazai üvegipar támogatása. Hogy az a vál-
ság, mely a hazai üveggyártásra az- utóbbi időben
különféle okokból nehezült, némileg könnyítést nyer-
jen, Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter elren-
delte, hogy az iskolák szükségleteiket magyar gyá-
rosoknál szerezzék be.

Brassói bánya- és kohó-egylet. A társaság igaz-
gatósága elhatározta, hogy a részvényesek közgyü-
lését deczember 20-ikára hivja egybe, ahol is indit-
ványozni fogja, hogy a társaság összes aktívái 3 1/2
millió forinton adassanak el egy külföldi konzor-
cziumnak, maga a* társaság pedig likvidáljon. Az uj
részvénytársaságnak a czime brassó-hunyadi bánya-
és kohómü részvénytársaság lesz, alaptőkéje 4 1/2
millió forint, amely 6 millióra emelhető fel. A brassói
bánya- és kohómüegylet felszámolásából részvényen-
kint 167 frtos hányadot várnak.

Kőbányai polgári serfőző részvénytársaság. £
vállalat tegnap tartotta meg közgyülését. Az idei,
csak 9 hónapra terjedt üzem-időszakról előterjesz-
tett zárszámadások, valamint az igazgatóság indit-
ványai jóváhagyattak és elhatároztatott, hogy a mai
naptól kezdve részvényenkint 4 frt osztalék fizettes-
sék ki. A 4. számu szelvény beváltása — a 3. számu
szelvény egyidejü bevonása mellett — Budapesten a
magyar ipar és kereskedelmi bank részvénytársaság-
nál és a Magyar leszámitoló és pénzváltó banknál,
Bécsben az Angol osztrák banknál történik. Az ösz-
szesen 82,406 frt 55 krra rugó leirások levonása
után, a tavalyi nyereség áthozattal együtt 99,432
frt 67 kr. állott rendelkezésre, mely összegből 80,000

frt az esedékes szelvény beváltására fordittatik, mig
a fenmaradó összeg a tartalékalap gyarapítása és az
igazgatóság jutalékának levonása után uj számlára
vezettetik elö. Az igazgatóság kisorsolt tagjai: ma-
darasi Beck Miksa, Lakács József és Posch Gyula
urak, valamint a felügyelő bizottság tagjai ujból
megválasztattak.

A kiállitási érmek szétküldése. Az ezredéves
országos kiállitás érmeinek és okleveleinek szétkül-
dése már folyamatban van, A földmivelésügyi mi-
niszter a hét folyamán szélküldötte az összes
kertészeti időleges kiállítások és az elsö lókiál-
Iitás érmeit és okleveit, a díszoklevelek kivételével. A
jövő héten a tenyészállat, a juh és bizott marha s
a második lókiállitás érmeinek és okleveleinek a.
szétküldésére kerül a sor. A szétküldés sorrendjében
a VI. és VII. csoportok érmei és okmányai s á dísz-
oklevelek lesznek az utolsók.

Kőbányai sertéspiacz nov. 27. Magyar első-
rendü : Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-:
lüli sulyban) 51 1/2—52 1/2 krajczárig. Közép (páronkint

. 251—320 klgrig terjedő sulyban) 5 2 1/2—53 1/2 kr.
Könnyü (páronkint 250 klgrig terjedő sulyban) 53—54
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 200 klgr. felüli sulyban1)
51—52 1/2 krajczárig, közép (páronkint 230—260
kilogramm sulyban) 50—5l krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban) 50—51 kraj-
czárig. Sertéslétszám : november 25. napján volt kész-
let 20.858 db. nov. hó 26-ik napján felhajtatott 900
drb, nov, hó 26-án elszállittatott 688 darab, nov.
hó 27-ik napjára maradt készletben 21.070 da-
rab. A hizott sertés üzletirányzata csendes.

Budapesti sertés-konzumvásár. November 27;
A ferenczvárosi sertés-konzumvásarra nov. 26-án
Érkezett 740 drb. Sertéslétszám nov. 25-röl 599 drb.
Összes felhajtás 1339 darab. Elszállittatott budapesti
fogyasztásra 811 darab, eladatlan 528 darab. Napi
árak: 120—180 klgr. sulyban 47—52 krig, 220—
280 klgr. sulyban 52—53 krig, 320—380 klgr.
sulyban 50—53 krig. Öreg nehéz 50—51 krig,
malaczok 35—40, A vásár hangulata élénk volt

Bécsi vesztegzári vásár november 27. A mai
vásárra felhajtottak 275 drb vágómarhát; e között
volt 79 drb hizómarha, 17 drb legelőmarha és 179
drb sovány marha. A felhajtás ma igen csekély volt
és az üzlet jelentéktelen. Az irányzat szilárdabb volt
és a csekély készlet a hétfőméi valamivel magasabb
árakon kelt" el. Magyar ökör 32—38 frt, I. min. 41
frt, galicziai hizó I. min. 41 frt, legelőökör 2 4 - 2 8
frt; bika és tehén 24—32 frt. Minden métermazsán-
kénti élő sulyban, fogyasztási adó nélkül.

Közlekedés.
Viczinális vasutak fuziója. A kereskedelemügyi

miniszter a Békésmegye kisujszállás-dévaványa-
gyomai és a mátrai h. é. vasutak egyesülését
jóváhagyta. Az alakitandó uj részvénytársaság neve
„mátra-kőrösvidéki h. é. vasut r. t." lesz. A
miniszter egyszersmind felhívta a mátrai h. é. vasut-
társaságot, hogy az egyesülés tényleges keresztül-
vitele érdekében szükséges intézkedéseket haladék-
talanul tegye meg.

Telefon Kassa és Budapest között. A kassái
kereskedelmi és iparkamra — mint levelezőnk irja
— fölterjesztést intézett a kereskedelemügyi minisz-
terhez, melyben Kassának telefonnal való összeköt-
tetését kéri Budapesttel. Felső-Magyarország fő-
helyeinek élénk forgalmára való tekintettel Kassán
abban reménykednek, hogy a kereskedelmi miniszter
a kamara fölterjesztését kedvezően fogja elintézni.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE,
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, nov. 27.
A mai üzlet lefolyása ujra meghazudtolta a

professzionatus becslőket, akik az előjelek után a
forgalom irányát megjósolják. Szilárd külföld, kemény
hideg, a hozatalok csökkenése, mind oly körülmény,
amelyből az árak javulására lehetett következtetni,
mindazonáltal az üzletnek inkább lanyha jellege volt,
kivált a határ idöpiaczon ami a nemzetközi gabona-
piaczot illeti, Newyork és Chicagó élénk üzletet más-
fél czentig terjedő emelkedéssel jelentettek, jóllehet
egy ottani elsőrangu szaklap szerint a téli vetések
állása javult cs a jövö tavaszra igen élénk kivitel
várható. A délután leérkezett sürgönyök szintén szi-
lárd irányt jelentettek az európai piaczok üzletére
nézve.

Buza.
Készáruüzlet buzában : Az egész héten ke-

veset vásároltak a malmok és ma megragadták, az
alkalmat a valamivel erősebb kínálatot kihasználva,
raktárállományuk gyarapitására. Elkelt vagy huszezer

métermázsa szilárdan fentartott, helyenkint 5 krral
magasabb árak mellett. Legmagasabb napi ár egy
tétel 78 kilogrammos minőségü pestvidéki; buzáé
volt, amely 13.20 forintot ért el. Ma is sok idegen
buza került forgalomba,
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Előfordult eladások hazában.
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Baktárállomány buzában és lisztben: A
fővárosi közraktárakban 155.000 métermázsa buza
és 92.900 métermázsa liszt; a nyugati pálya-
udvaron 71.380 metermázsa buza és 5046 mmázsa
liszt; a Luczenbacher-féle áruházakban 53.300 mé-
termázsa buza.

Határidöüzlet buzában. Tavaszi buza
olcsóbbodó árfolyamok mellett köttetett.

Előfordult kötések buzában.
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Rozs,
Készáruüzlét rozsban : Állandóan jó keres-

letnek örvend, különösen elsőrendü áruban" melyért
álig terjedő árakat is kinálnak.

Elöfordult eladások rozsban.
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Baktúrállomány rozsban : a fővárosi köz-
raktárakban 52.800 metermázsa; a nyugati pálya-
udvaron 18.528 metermázsa.

Határidöüzlet rozsban. Mindössze 1500
metermázsa tavaszi rozs vo|t forgalomban.

Elöfordult kötések rozsban.
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Takarmányfélék.
Készáruüzlét takarmány félékben. Zab tiz

krajczárral emelkedett, árpa változatlan, tengeri
szilárdan fentartotta az árait.

Hivatalos jegyzések takarmányfélékben..
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Előfordult eladások ták ármány félékben.
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Baktárállomány takarmány félékben: A
közraktárakban 92.700 metermázsa árpa, 14.500 mé-
termázsa zab, 154.200 métermázsa tengeri. A Si-
losban 2050 métermázsa zab, 23.000 métermázsa
tengeri, a nyugati pályaudvarban 1096 métermázsa
árpa és 608 métermázsa zab.

Határidö-üzlet takarmányfélékben: A
gabonahatáridőügyleteknek ma volt a leszámolási
napja, illetve ma kellett a kötések jegyzékét a giro-
és pénztáregyletnél benyujtani. Mindössze már ke-
vés tételre rugott az engagement tengeriben, melyre
nézve 5.15 frtos likvidácziós árfolyamot állapitottak
meg. Különben ma csak májusi tengeriben volt
forgalom hanyatló árak mellett.

Előfordult haiáridőkötések takarmányfélékben.
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Hivatalos jegyzések.
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Gabona- és Iisztforgalom.
A m. Mr. közp. statisztikai hivatal az 1897. évi november hó 25-én
este 6 órától november 26-án este 6 óráig Budapestre vasuton és hajón
érkezett s innen elszállított gabonaküldeményekröl és a. budapesti
fövámhivatalnál előjegyzett gabona- és lisztmennyiségékröl a követ-

kező kimutatást teszi közé:
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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, nov. 27.

A mai tözsde ismét az osztrák parlamenti
botrányok és a bécsi utczai tüntetések hatása alatt
állott. Kezdetben az árfolyamok gyengültek is
ennek folytán és csak amidőn hire jött, hogy a
parlament üléseit néhány napra elhalasztották, állott
be némi javulás. Azt hiszik, hogy e néhány nap
alatt tisztázódik a helyzet. A helyi értékek piaczán
a forgalom ma számosabb értékre terjedt ki. Egyes
befektetési értékeket, malompapirokat, bánya és
téglagyári részvényeket jobb árakon kereslek. A va-
luták ára még mindig szilárd.

Az elötözsdén: Magyar hitelrészvény 3S6.25
—386.75. Jelzálogbank 280. 280.25. Osztrák hi-
telrészvény 853. 853.70. Osztrák-magyar állam-
vasutak 336.50—337.10. Salgótarjáni köszénbánya
608.— frton köttetett.

Délelőtt 11 óra 25 perczkor zárulnak:
Osztrák hitelrészvény 353.—. Magyar hitelrészvény
386.—. Déli vasut 7.8.50. Villamos' vasut 285.—.
Leszámitoló bank 252.—. Jelzálogbank 279.50.
Rimamurányi 248.—. Osztrák-magyar államvasut
336,50. Ipar és kereskedelmi bank 101.50. Közuti
vaspálya 381.50.

A délitőzsdén előfordult kötések: Korona-
jaradék 100.10, Magyar nyereménykölcsön 153.—,
Regalekötvények 101.30, Elsö budapesti gőzmalom

712. 718.—, Köszénbánya és téglagyár MO.—,
Magyar aszfalt 119.—, Salgótarjáni köszénbánya
605.—, Budapesti közuti vasut 381. 381.50,
Budapest közuti vaspálya 285.25, Magyar általános
hitelbank 386. 386.50, Rimamurányi 247.
247.25, Osztrák hitelrészvény. 352.90—353.50, Osztr,
magyar államvasutak 336.30—336.75 forinton.

Dijbiztositások Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 1.50—.2.— frt; 8 napra 5 .-6 .— frt j
deczember utoljára 10—ll frt.

Délutáni 1 óra 30 perczkor zárulnak:
nov. 27. nov. 23.

Magyar aranyjáradék 122.25 122.25
Magyar koronajaradék 100.10 lüü.10
Magyar hilelrészvény 386.50 387.25
Macyar ipar és keresk, bank 101.50 101.50
Magyar jelzálogbank 280.— 280.25
Magyar leszámitoló bank 251.75 251.75
Rimamurányi vasmü 247.50 248.25
Osztrák hitelrészvény 353.50 353.70
Dőli vasut 78.75 79.25
Osztr.-magyar államvasut 336.75 337.50
Közuti vaspálya 381.75 381.75
Villamos vasut 285.— 285.50

Az utótözsdén javult irányzat mellett: Osztr,
hitelrészvény 353.40—354.40, Riinamurányi 248.—
—248.25, Osztrák magyar államvasut 335.75—
337.25, Közuti vasut 282. 282.25 forinton köt-
tetett.

Délután 4 órakor zárulnak:

Osztrák hitelrészvény
Magyar hitelrészvény
Osztrák-magy, államvasut
Leszámitoló bank
Jelzálogbank
Rimamurányi vasmü
Közuti vaspálya
Városi villamos vasut
Déli vasut

nov. 27.
354.30
387.-
337.25
252.—
280.—
248.25
382.25
285.25
78.75

no*. «.

354.10
386.75
337.25
251.75
280.25
248.25
381.50
285.50
79.50

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, nov. 27. Zsiradékárukban a

forgalom lanyha irányzat mellett gyenge volt, A
ezilvaüzletben nyuugodt hangulat mellett csekély
forgalom volt; árak nem változtak. Köttetett szerbiai
effektiváru 100 dbos 18.08 frton.

Hivatalos jegyzések.
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Szilva
Határidőre

Minőség
500 grammonkint

Szilvaiz
Kész áru
Ingyen hordó
Szilvaiz
Határidőre
Ingyen hordó

Heremag

•Btídaiioső' , ; . . - ü c *.
vidéki . . . . . . . .
magyar la légenszáritott vidéki
városi légenszáritott, 4 daracos

füstölt . . . " " . .
boszniai, 1895. évi usancc-minőség

120 darabos .
100 . .
•áB . •

szerbiai, , a usance-minöség
100 d a r a b o s .
85

b o s z n i a i , . . . . . . . usance-min.
. . . . . . 120 darabos
. . . . . . 100 .

85
szerbiai, . . . . . . usance-min.

. 100 darabos
85

«rlavóniai 1896
SZÖ biai 1896 .

szlavóniai
szerbiai .
luczerna magyar, 1896
vörös aprószemü 1S96
vörös középszemü 1896
vörös nagyszemü 1898

Ar luu küo-
graiumonkint
Pénz
frt-

52.50
53.—

18.—
19.25
21.50
16.—
18.—
21.25

1 8 . -
19.25
21.50
1 6 . -
18.Ó0
21.25

19.50
17.50

4 8 —
28.—
32.—
3 5 . -

Aru

*~írF

58.—
53.50
60.50

18.50
19.75
•22.—
16.50
18.75
21.75

18.50
19.75
22.
leiőo
19.—
21.75
20.—
18.—

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, nov. 27. A mai vásár irányzat a

nagybani forgalomban és az egyes czikkeknél a kö-
vetkező volt: Husnál forgalom csendes, árak emel-
kedtek. — Baromfínál élénk, árak csökkentek. —
Halban lanyha, árak szilárdak. — Tej- és tejter-
mékeknél élénk. Tojásnál csendes, árak emelkedtek.
Zöldségnél lanyha. — Gyümölcsnél élénk. — Fü-
szereknél csendes. — Időjárás derült, hideg.
A központi vásárcsarnokban nagyban eladott élelmi
czikkek hivatalos árjegyzése a következő: Hus.
Marhahus hátulja I. 46—56 frt, lI. 40—52 frt.
Birkahus hátulja I. 30—32 frt, II. 28—30
frt. Borjuhus hátulja I. 60—60 frt, II. 56—56 frt.
Sertéshus elsőrendő 52—52 frt, vidéki 42—46 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilonkint). Sertészsir hordóval 58'5—585 frt (100
kilónkint). — Baromfi (élö). Tyuk 1 pár — . — . —
frt. Csirke 1 pár 060—1.00 frt. Lud hizott kilon-
kint 040—050 frt. — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 drb) 45—46 frt. Sárgarépa 100 kötés 3—5
frt. Petrezselem 100 kötés 3.50—5 frt. Lencse ra.
100 kiló 14—18 frt. Bab nagy 100 kiló 8—12 frt.
Paprika I. 100 kiló 35—52 frt, II. 18—30 frt. Vaj
közöns, kilonkint 70—80 frt. Vaj téa kilonkint 1.—
—1.20 frt.. Burgonya rózsa 100 kiló 2.00—2.60 frt.
Burgonya sárga 100 kiló 2.30—3.00 frt. — Halak.
Harcsa (élö) 040—1.— frt 1 kiló. Csuka (élő) 0-25—
1.— frt 1 kiló. Ponty dunai 040—080 frt.
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Szesz.
Berlin, nov. 27. Szesz helyben 36.50 márka

= 21.50 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
á 101)00 literszázalék, átszámítási árfolyam 100
márka = 58.90 frt.

Stettin, nov. 27. Szesz 70 márka fogyasztási
adóval 36.20 márka = 21.29 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 58.90 frt.

Boroszló, nov. 27. Szesz (50-es) pr. novem-
ber 55.80 márka = 32.86 frt; szesz (70-es) pr.
november 36.30 márka = 21.38 frt, Átszámitási
árfolyam 100 márka = 58.90 frt.

Hamburg, nov. 27. Szesz nov.—decz. 20.25
márka = 11.93 frt; decz.—jan. 20.25 márka =
1.1.93 frt; jan.—febr. 20.— márka = 11.78 frt.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 5S.S0 forint.

Páris, nov. 27. Szesz folyó hóra 45.— frk =
23.72 frt; deczemberre 44.50' frk = 23.46 frt;
négy első hóra 43.50 frk = 22.93 frt; májustól
4 hóra 43.25 frk = 22.79 frt. Az árak 10.000 liter-
százalékonkint 1/4% leszámítolással értendők. Átszá-
mitási árfolyam 100 frk = 47.55.

Petroleum.
Hamburg, nov. 27. Petroleum helyben 4.70

márka = 2.76 frt.
Antwerpen, nov. 27. Petroleum fin. helyben

14.75 frank = 7.01 frt. Nyugodt.
Bréma, nov. 27. Petróleum fin. helyben 4.95

márka = 2.91 frt.
Newyork, nov. 26. Petroleum fin. 70 Abel Test.

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

Olajok.
Páris, nov. 27. Repczeolaj folyó hóra 59.—

frk ( = 27.77 frt); januárra 59.25 frk ( = 27.89 frt);
négy első hóra 59.25 frk ( = 27.S9 írt); négy hóra
májustól 58.— frk ( = 27 30 frt). Árak 100 kilón-
kint értendők. Átszámitási árfolyam 100 frk =
58.90 frt.

Hamburg, nov. 27. Repczeolaj helyben 60
márka ( = 35.44 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.90 frt..

Köln, nov. 27. Repczeolaj májusra (hordóval)
61.— márka ( = 35.87 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.90 frt.

Czukor.
Praga, nov. 27. Nyersczukor 88% czukortar-

talom alapján franco Aussig azonnali szállitásra
12.30 frt. deczemberi szállitásra 12.35 frt.

Hamburg, nov. 27. Nyersczukor f. o. b.
Hamburg azonnali szállitásra 8.975 márka, de-
czemberi szállitásra íh-— márka, januári szállitásra
9.1Ü márka, májusi szállitásra 9.40 jnárka. Irány-
zat : szilárd a külföldről adott impulzus következté-
ben s a Cubáról érkező kedvezőtlen politikai hírek-
nél fogva.

Péris, nov. 27. Nyersczukor (88 fok) kész áru
27.50—28.— frk, fehérczukor novemberre 30.3/s frk,
deczemberre 30.50 frk, 4 első hóra —.— frk, 4 hóra
májustól 31.— frk. 4 hóra májustól 413/s frank.
Finomitott készáru 98.n0— 99.— frk.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, november 27. Magasabb newyorki jegy-

zésekre a mai tözsde szilárd irányzattal indult, de
utóbb ismét gyengült, mivel nem volt vásárlási kedv.
Köttetett: buza tavaszra 1210—1208, rozs tavaszra
8.97, zab tavaszra 689, tengeri; máj.-jun. 585—586
forinton. Az effektív gabonatőzsdén a hangulat nyu-
godt.. Buzát gyéren kináltak, de a kereslet is cse-
kély lévén, árak nem változtak. Csak árpa szi-
lárdult.

Hivatalosan jegyeztetett:
Buza tavaszra 12.07—12. 7. rozs tavaszra

8.96—8.98, tengeri -novemb; 5.70—5.75, tengeri
máj.-jun. 5.85—5.86, zab tavaszra 6.88—6.90, repcze
jan.-febr. 14.05—14.15 frton.

Boroszlö, nov. 27." Buza helyben 18.80 márka
( = 11.07 frt) sárga, Buza helyben 18.70 márka
( = 11.01 frt). Rozs helyben 15.10 márka (== 8.89
frt.) Zab helyben 13.80 márka ( = 8 . 1 3 frt.) Tengeri
helyben 11.75 márka (=* 6.93 frt.) Minden 100 kilon-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.90 frt.

Hamburg, nov. 27. Buza holsteini 179—189
márka ( = 10.54—11.13 frt), Rozs meklenburgi U O —
150 márka ( = 8.25—8.84 frt), Rozs orosz 109—110
márka ( = 6.42—6.48 frt) Minden 100 kilónként.
Átszámitási árfolyam 100 márka , = 58.90 frt.

München, nov. 27. Buza 22.75 márka ( = 13.—
frt), Rozs 160.20 márka ( = 9.55 frt), Árpa 157.20
márka (= 9.37 frt), Zab 140.— márka ( = 8.25 frt).
Minden 100 kilónként. Hozatal 8,872 q. Készlet
7.060 q. Átszámitási árfolyam 100 ra. = 58.90 frt

Lindau, nov 27. Orosz buza 21.10—22.70 marka
(= 12.43—13.37 frt). Román buza 20.30—21.50 m.
( = 11.96—12.67 frt).

Zürich, nov. 27. I. min. magyar buza 3 1 . —
frank ( = 14.74 frt). Orosz buza 27—29 frank
( = 12.S6—13,82 frt). Román buza 26—28.00 frank
(== 12.38—13.58 frt). Minden 100 kilónként. Átszá-
mitási árfolyam 100 frank — 47—55 frt

Páris, nov. 27. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
31.10 frank (=14.79 frt), Buza deczemberre 30.50
frank ( = 14.50 frt), Buza 4 elsö hóra 29.90 frank
( = 14.21 frt), Buza 4 hóra májustól 29.75 frank
( = 14.14 frt), Rozs folyó hóra 18.60 frank ( = 8.S5
frt), Rozs deczemberre 18.60 frank ( = 8.93 frt)
Rozs 4 első hóra 19.— frank ( = 9.03 frt), Rozs 4
hóra májustól 19.— frank ( = 9.03 frt). Minden 100
kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 frank = 47.55
forint.

Páris, nov. 27. (Zárlat.) Buza folyó hóra
30.90 frank ( = 14.69 frt.), Buza deczemberre 30.30
frank ( = 14.41 frt), Buza 4 első hóra 29.75 frank
( = 14.14 frt), Buza 4 hóra májustól 29.60 frank
(== 14.11 frt).

London, nov. 27. Angol buzából kevés kinálat,
a többi czikk nyugodt. Uszó gabonából buza tartott,
fehér Vi sh.-gel magasabb. Hozatalok : buza 33.640
és zab 39.590 qu. Tengeri helyben 17.50 sh.

Liverpool, nov. 27. Buza 2, tengeri 1, liszt Vá
pennivcl magasabb.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, nov. 27, A parlamenti események és

az aggodalom, hogy azok a külföldi tőzsdéket is
befolyásolhatják, niár. az előtőzsdén nagy kedvetlen-
séget keltettek. Nemcsak az árfolyamok gyengültek,
de a forgalom is teljesen szünetelt. A vezető papí-
rokat az árhanyatlás inkább érintette, mig ipari rész-
vények jobban tartották árfolyamaikat. Az ultinio-
proíongáczió ma véget ért. A déli tőzsdén valami-
vel nyugodtabb hangulat jutott érvényre, miután
hirül hozták, hogy a parlament keddig nem tart
ülést. A forgalom azonban mindvégig csekély ma-
radt. Valuta szilárd.-

Az elötözsdén : Osztrák hilelrészvény 353.75—
352.75. Anglobank 161.75—162.50. Unionbank 294.25.
Osztrák magyar államvasut 337. '335.87. Déli
vasut 79.—. Union bádoggyár 23. 23.50. Alpesi
bánya 131.60—130.80. Brassói bánya 162.—. Török
sorsjegy 62.50—61.20. Német márka 58.95—58.96.
Landerbank 222.25.. Elbevölgyi 260.50, Lloyd 410.
Salgótarjáni 607.50. Brüxi buza 289. Felsőmagyar
bánya 108 frton köttetett.

Délelőtti 11 órakor zárulnak: Osztrák
hitelrészvény 353.—. Magyar hitekészvény 386.50.
Anglobank 162.25. Unionbank 294.—. Landerbank
222.—. Osztrák magyar: államvasut 336.25. Déli
vasut 78.75. Alpesi bánya 131.—. Rimamur. 247.50.
Májusi járadék 102.25. Török sorsjegy 61.25.

A déli tőzsdén •: Osztrák hitelrészvény 353.—.
Magyar hitelrészvény 386:50. Landerbank 222.—.
Unionbank 294.— Anglo bank 162.25. Bankverein
254.—. Osztrák magyar államvasut 336.37. Déli
vasut 78.75. Elbavölgyi vasut 260.50. Északnyugoti
vasut 247.50. Alpesi bánya 131.—. Rimamurányi
247.50. Prágai vasipar 6.92. Májusi járadék 102.25.
Magyar koronajáradék 100.— Török sorsjegy 61.40.
Német márka 58.95. Török dohányrészvény — . — .
Osztrák fegyvergyár— — frton köttetett.

Délután 2 óra 30 perczkor zárulnak: Ma-
gyar aranyjáradék. 122.35. Magyar koronajáradék
99.95. Tiszai kölcsönsorsjegy 138.75. Magyar föld-
tehermentesitési kötvény 97.75. Magyar hilelrészvény
387.—. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 152.75.
Kassa-oderbergi vasut 190.25. Magyar kereskedelmi
bank 1440.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.90.
Magyar keleti vasut államkötvények 120.75. Ma-
gyar leszámitoló- és pénzváltóbank 253.—. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 247.50. 4.2%-os papir-
járadék 102.25. 4.2°/o-os ezüstjáradék 102.25.
Osztrák aranyjáradék 122.85. Osztrák koronajara-
dék 102.25. 1860. évi sorsjegyek 143.50. 1864. évi
sorsjegyek 191.75. Osztrák hitelsorsjegyek 200.50.
Osztrák hitekészvény 353.50. Angol-osztrákbank
162.—. Unionbank 294.25. Bécsi bankverein 254.50.
Osztrák Landerbank 222.—. Osztrák-Magyar báni
948.—. Osztrák-Magyar államvasut 337.—. Déli vasut
78.50. Elbavölgyi vasut 261.25. Dunagőzhajozási
részvények 445.—, Alpesi bányarészvény 131.80.
Dohányrészvény 152.25. 20 frankos 9.55. Cs.
kir. vert. arany 5^68, Londoni váltóár 120.05.
Német bankváltó 58.92.

Bsriin, nov..27. (Tőzsdei tudósitás.) A spe-
kuláczió tartózkodó, a forgalom kismérvű. Bánya- és
kőszénértékek kedvezők. Magánkamatláb 41,/8íVo. A
zárlat tartott.

Berlin, nov. 27. (Zárlat) 4 % osztrák arany-
járadék 103.90, 4 % magy.aranyj. 103.60, elbevölgyi
vasut — . — , osztrák hitekészvény 221.60, magyar
koronajár. 100.30 délivasut 34.30. osztr.-magyar
államvasut 143.—, Károly-Lajos-vasut 106.80. kassa-
oderbergi vasut —.—, orosz bankjegy 217.35, bécsi
váltóár 169.50, 4°/o uj orosz kölcsön 66.50, Magyar
beruházási kölcsön 102.60, olasz járadék 94.—. Az
irányzat szilárd.

Berlin, nov. 27. (Utótőzsde.) Osztrák hitel-
részvény 2*22.—, déli vasut 34.20, osztr.-magyar
államvasut 143.20. Az irányzat sziláid.

Frankfurt, nov. 27. (Zárlat) 4"2°/o papirjáradék
86.50, 4-2°/o ezüstjáradék 86.60, 4 % osztrák arany-
járadék 104.05, 4 % magyar aranyjáradék 103.40,
magyar korona járadék 100.25, osztrák hitekészvény
298.62, osztrák-magyar bank 806.—, osztrák-magyar

államvasut 284.37, déli vasut 69.63, északnyugoti
vasut —.—, elbavölgyi vasut 226.50, bécsi váltóár
169.52. londoni váltóár 20.35, párisi váltóár 807.33,
bécsi Bankverein 216.75, villamos részvény 138.50,
alpesi bányarészvény 110.—, 3 % magy. arany-
kölcsön 92.30. Az irányzat nyugodt.

Frankfurt, nov. 27. (Utótözsde.) Osztr, hitel-
részvény 298.50, osztrák-magyar államvasut 284.37a

Déli vasut 69.75.
Hamburg, nov. 27. (Zárlat) 4.2°/0 ezüstjáradék

S6.30, osztr, hitelrészv. 299.50, osztr.-magyar állam-
vasut 710.—, déli vasut 167.—, olasz járadék 93.80,
4%, osztr, aranyj. 104.50, 4°/0-os magy. aranyj.
103.75. Az irányzat szilárd.

Páris, nov. 27. (Zárlat.) 3% franczia jár.
103.45, 3 1/2 % franczia jár. 106.35, olasz járadék
95.30, osztr, földhitekészvény 1257.—, osztr. m.
államv. —.—-'. Franc. törl. jár. 102.20, 4 % osztr.
aranyjáradók 104.10. Ottomanbank 583.—, dohány
részv. 325.50, párisi bankrészv. 865.—, osztr. Lán-
derbank 485.—, alpesi bányarészvény 287.—. Az
irányzat tartott.

London, nov. 27. (Zárlat.) Angol consolok
113.50, déli vasut 7.25, spanyol járadék 613/8,
olasz járadék 94Vs, 4°/0 magyar aranyjáradék 103.50,
4V4 osztr, járadék — . — . 4 % rupia 62.5/s, canada
pacificvasut 82.50, leszámitolási kamatláb 3.—,
ezüst 27Vs, bécsi váltóár — . — . Az irányzat
uyugodt.

New-York, nov. 27.- ezüst 58.25. •

IDŐJÁRÁS.
A m. kir. meteorológia,! központi intézet t&vir&tl

Jelentése 1897. november 27-én reggel 7 órakor.

Állomások

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

45+

2s

70.3
72-9
72-9
72-5
72-8
73-6
72-1

72-9
73-8
70-6
69-9
75-0
73-3
75-4
74'3
73-6
74-4
74-9
69-5
73-6
740
74.5
75-5
76-9
71-8
73-3
75-3

ISI

7.0
6.1
8.0
6.6
8.0
8.7
9.0
6.9
5.8
7;l
.1.5
1.8
6.8
8.2
8.2
9.2
8.0
8.2

— 11.1
— 6.0
— 6.6
— 5.3
— 7.0
— 14.0
— 15.2
— 7.6
— 6.8
— 9.7

Állomások

P o l a . . . .
Lesiaa . . .
Sarajevo . •
Torino . « .
Flórencz . .
Róma . . . .
Nápoly . . .
Brindisi . . .
Palermo. . .
Malta . . . .
Zürich . . .
Biarritz . . .
Nizza . . . .
Páris . . . .
Kopenhága .
Hainburg • •
Berlin . . . .
Christiansund
Stockholm . .
Szent-Pétervár
Moszkva . .
Varsó . . . .
Kiew . . . . .
O d e s s z a J . . . .
Sulina. . . . .
Szófia
Konstantinápoly

•3 +

fr
ll

70-9
67-1
72-3
72-9
71-6
68-4
67-8
59-2
65-8
63-7
72.5
67-1
71-1
71-6
57.3
61.9
68-5
46-2

41 1
55-5
67-8

+

641

«3l l -s«3.s

0.4
3.1
4.5
1.2
1.4
2.7
4.0

10.0
9.3

17.6
3.8
6.8
2.0
4.0
2.8
0.6

— 1.8
+_4J2

— 0.6
— 7.7
- ~ 7 . 0

70-2 — 8.0
— 4.5

66-1 + 4.9

t => többnyire derűlt, 2 •=>
egészen borult, O = esö.

Felhőzet: 0 = egészen derűlt,
részben felhős, 3 = többnyire borult, 0
$£ = hó, g = köd, f^ t= zivatar.

A légnyomás maximuma délkeleti irályban eltolódra, ma
reggel Magyarország fűlött, minimuma pedig Eszak-Oroszország fö-
lött foglal helyet. A légnyomási külömbségok Közép-Európa északi
felében jelentékenyek, amiért is itt élénk, helyenkint viharos, szelők
uralkodnak.

Az idö Európa északi felében többnyire csapadékos, déli
felében pedig száraz. A hőmérséklet legalacsonyabb Ausztna-Ma-
gyarorszag fölött. • . .

Hazánkban az erös éjjeli kisugárzás folytán az idö hidegebb
lett, areggeü minimum — 10 C körül van, az északi és délkeleti
Kárpátokban pedig elértő a — 15 C-ot. Csapadék sehol sem volt.

Az időjárásban egyelőié lényeges változás nem várható.

VIZÁLLÁS.
— November 27-én. —

Falyf

Inn
Dana

•om
Víg

Nyitra
Bába

Dráva

Szíva

Ksipa
Oina
VirMu
Btuna
Brlsa
Utra

Vizmérés fi •§1l l
j czentiméter

Scharding
Passau
Bécs
Pozsony
Komarom
Budapest
Ercsi
Paks
Mohács
Ujvidék
Zimony
Pancsova
Báziás
Orsova
M.-Falva
Zsolna
Czered
Érsekujvár
Sárvár
Gy5r
Zákány
Eszék
M.-Szerdah,

41
.Hi

— 15297
12ö >
81 >

-j- 109 >

í o
G

4- 67
-f~05>

16 >

r --
l-f- 162. >
í— 40

Folfi Vizmérés IZ

.3
.2-3

l l
czentiméter

Zágráb
Sziszek
Mitrovicza
Károlyvár.

-f- '•» —
+ =? ~

Tisza M.-Szigot
Tisza-Újlak

< 2i „ V.-Namény
3| . , iCsap
1| , {Tokaj

i.Szolisok
j Csongrád
iSzcjed

ll ~, !Titi;l
_ Szasaes inets
Ö „ (Szatmár
3' LatorfiJS'.Munkács

Lamrcza; Homonna
Ö3| |Un?vár
Onoova | Bártfa
Bíílreg IZemplén

II SaJ6 'Zsolcza
I Herrid iH.-.Vmett

- !; BsremíjB.-Ujfalu
ijSeí.KÍr.lCsucFa

„ jNacyvíirad
F.-KérBí Ileiiínycs

— 14!>
7o:>

-}- 10S!>
• 41i>

r.-nsres meiiüiyes
Fea.Hr.'Rorosjeaö
iet.-K8r.,'Bé!íé3
B.-RÍT. Gyoma
Ham Gy.-Fehérv.

Atíul — 1-40 > 1
\ovi ' ' — — „ .Makó - S0 > 1
Banjaluka t Taatl K.-Kostély — 84 < 6
Joboj ' Béga Temesvár — 84 < a

"woraik — — •, N.-Becsker. — 53 > 6
Jelek aagrarázata: • = Jeges vb; + = 0 felett; — aa 0 alatt;

< = áradt; > = apadt; t — kétséges.

- 65 > 2
- SM < • 5
- IM! > 12
- M > 2

8— 83
— 110
— 78

+
— üö
+ Ib

4- 25
I 63
-1-149

+_10
- 13
+ 19 <
- £0
-f- 30

- 42l>
- 1-4Ü>
- S0
- 84<

— 4i
< 1
> X

— 1
> 1

— I

Felelős szerkesztő: L i p o s e y Ádám.
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A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései 1897. november 27-én.

4
"41/3
4

• •

4Va

4
5
5
4t/3

4
4
3*/2
4
4«/a
*
*
5
4V2
4
4
4
4
4Va
4
4

3
4'/3
4Va
4
4Va
4
4Va
4
4
4
4
«

4
4Vs
4

5

4»/a

Vá

t
5
8
V/a
5
5»/s
6
4Va

5
4»/2

41/2
4
4
4
4
6
5
4

••
4
4

r
£
4
5

I. Államadósság.
«,) Magyar államadósság.

Magyax aranyjíxadék
, 10,000 frtos . . .

Magyar koronajáradék
1B76. keleti vasuti kölcsön . . .
1889. évi államvasuti aránvkül csőn
1889. , „ czüstkölusön
Vaskapukölcsön
1870-ki nyerem.-kölcsón. 100 frloa
1870-ki , 50 ,
Magyar regále-kárt. kötvény . . .
Horvát-Szlavon » „ . . .
Magyar főldtehonn. kötvény . . .
Horvát-Szlavon „ „ . . .
Titzaj és szegedi nyer.-kölcsön . .
Horv.-Szlav. jelz. földv. kötvény .

b) Osztrák államadósság.
igyes. járadék papir febr.—aug,.
„ » máj.—nov .

Egyes, járadék ezüst, jan.—júl. .
• m r ápr.—okt. .

Osztrák aranyjáradék
Osztrák koronajaradék
AUamsorsj. 1854. óvb. 250 frt p.p.

1360. „ 500 , o.ó.
„ 1860. „ 100 „ _ „
, 1864. , 100 - , „

1884. , 50 . . .

Mal záró-
árfolyam

i pénz ara
122.10 i 122.60

99.90
120.50
121 —
100.75

9 3 —
153—
152.50
101 —
101.25

9 8 —
9 8 —

139—

102.25
102.25
102.25
102.25
123—
102—
160.25
143.25
159.50
192—
192—

Idegen államadósságok.
Bolgár államv, zálogkölcsön . . . ji 110.50
Szerb, nycr.-köksön 36—

(osztr, feli.) |j 37—

!l. Más közkölcsönök.
Bosnyák-Herczegov, orsz. kölcsön
Budapest föváros 1830-ki kölcsöne
Budapest föváros 1897-ki kölcsöne
Temes-bégavölgyi kölcsön . . . .

ill. Záloglevelek és köl*
csönkötvények,

aybudttpesti iniéietek kibocsá-
tásai.

Beiwawsi takarékpénztár r.-t. ,
Egyes, bpösti fővár, takarékp. .

, « • . . . „ koronaért.
Kisbírt, orsz. fb'Idhü.. . . . . .

„ . .W/a év kor. ért.
. „ 501/2 évre . .

MajjfJtr föíclfcrtelint. pap. . . .
* ir • • » 4 1 é v r e
> „ . kor. ért. 50 övre
„ • »- • kor. ért. 63 évre
„ . . . . . . fizab., talajjav.

Magy. vasut. kötv'. OOVs évre1. . .
„ , „ 50 évro kor. ért.
„ . „ 50 övre lOöb/o.

Magyar jeizcilocbitclbank

» . C0 évre kor. ért. . .
^közs.t. 50ó., vf.llO frt.

, „ Jközs. kötv. 50 évre.
„ „ közs. kötv. 50 évro .
. „ uycr.-köfo;

* . . „ osztr, felülb.
„ nyer.-jegy . . . . .

osztr. íclülb.
„ „ nyer.-kötv. „ „

Magy. orsz. közp. takarékp. • . .
n « n kor. ért.

Magy. takarékp, közp. jelzálogb .
„ „ „ kor. ért.
, „ » közs.k.

Osztiák-rua^yar bank 40Vs éw& .
„ „ „ 5 0 évre . .

Pesti hazai takarékp, közs. kötv. .
„ „ zálogl. kor. ért.

Pesti in. keresk, bank

„ „ „ „ közs. k. 110 frt
. . . , küza. k. 310 k.

b) Vidéki és külföldi int. kib.
Albina takarék-és hitelintézet . .
Aradi polg. takarékp. 40 évre . . .

„ 4 0 é. 110 frt.
„ . 40 évre . .

Axadmegyei takarékpénztár' . . .
Bosnyák-norczegov. orsz. bank. .
Debreczeni elsö takarékpénztár . .
Erdólyr. m. jelzáloghitellé. 40 évre .

. „ n 40 ö. visszafiz
Horv.-Bzluv. orsz. jelzálogbank . . *
Nagyszeb. Alt. takp. 3 U/a é.,110 frt

n „ „ 40ovro,100frt
n . „ 40óvrem.kib.
n. . 85 évro IV. kib.

Nagyszebeni földhitelintézet . . .

. V I . kib.
Osztrák íöldlütellnt. nyer.-kötv. .

» B nyer.-jogy. .
Temesvári elsö takarékpénztar. .

» • » • •

IV. Elsőbbségi kötvények.
Adria ni. kir. t. hajóz. r.-t. . . •
Bpesti közuti vaspálya kor. ért. .
Bpesti villamos v. vasut r.-t. . .
Bpeat-pécsi vasut .
Deli vasut

í

„ » 1880, arany
» . ÍS01, ezüst

„ 1891, arany
(oszt. von.) 1839, ez.

Magyar folyam- és tengerhaj, r.-t.
Magyar-gácsországi vasut I. Jnb. .

; , l ezüst." !
Magy.ny. v. (székesf.-györ-grncziv.)

Magyar"v. óla. kölcsön
Osíliik-magyar államv. 18í5. . .

. X. kib, 1835
Po»B Ltoid- ea wasdeépftlet.

97.75
100—
98.25

100—
9 8 —

! 100.40
! 121.50

122—
101.75

94.
154—
153.50
101.75
•j«y>

99Í-
99—
140—

102.75
102.75
102.75
102.75
123.50
102.50
161.25
144,25
160.50
193—
193—

111.50
37—
38—

•37Í Í B - f í b i
jl Mai záró-
|! árfolyam

ir • i '
pénz

3.50-1500001 IM 5
7 — ! 60000 100 ő
12.—i 13334 150 5
6.S0, 12000 80 5
S.50Í 4000 100' —

40—j 5S0ÍK 20004
6— 50008ÍK. 200 5

f 6 — 5000IK. 200;4
15— 5000 K. 4001 -
5:50! 30000 100 5

21—( 85G00! 2005
6.--100000 100 5

fr48—i 3000 Ar.200.5
fr24—| 97000jAr.100;5

12— 6000! 2005
14— 75000;K. .J00;5
25—1 6000
18—250000
43.40Í150000
65—! 25000
16— 60000

5005
7605
600:5
5005
2005

5.50j 25000 íí»;o
7.- 992 50! -

10900'K. 2C0J -
25000 K.'SOOi12—

100.25
100—
97.75

102—
102—
100:25
100—
93.25
98.25
91.75
97.25
99.50
gg_
93Í50

102.25
100—

99.10

I M —
98.25

100—
121.50
123—

2 0 —
22—

102.75
100.25
100.25
98.25

10050
98.25

100—
9 6 —

100.10
100.10
96.30
9 9 —

100.—
98.75

105—
99—

1 0 1 —
100—
1 0 1 —
100—

98.50

99!—
100—
98.50

100.50
1 0 2 -
102—
101.75
100.25
103.50
102—
103—
100.25
119.25

18 —
1 0 1 —

100.50
99—
98.50
96.50

100.—

98.75
101—
98.75

101 —
99.50

101,25
1 0 t , -

98.75
103—

100Í75
101,-7
93,75
98,75
92,25
9T,7S

100,50
07.-:
99.50

103,25
1 0 1 . —

100,10

looiöb
99,25

lt
23.—

103.50
101,25
10125

99—
10150
99.25

1 0 1 , -
97—

101 —
101.50
96:50

106—
101.—
99.50

106—
100—

102—
100.50

100Í50

99.50
101 —
99.50

101:25

102 25
101.25
1 0 5 —

101.25
120.T-;

1 9 —
1 0 2 —
9950

101.50
99.50
99.50
97.50

150.50
SH*-*-"
120—
98.75
120.—
99.50
100—
108—
107.25
98.50
106.75
106,75
121.30

152.50
100—
121—
99.75
121—
100.50
101 —
109—
108.25
99 50
107.25
107.26
122.50

60—
•J

40—
400—

14—
16—

230—
7 —
5—
8—
6—

70—

35—
12—
8—

32—
10.

5—
5—

n—
5,

10
5.50
3.-
1.50
7 —

t4S—
30—
15—
8—
5—

10—

32—
14—

10-
t7.-

110—
14—
6 —

t 1 2 -
13.-
11.-
16—

12000
10000

10BOO
5000
300Ö

300! —
100! —
300) —

IOQO! —

200 5
2003

1000; —
20000 100Í5

áflOO 100! -
15000 100 5
SOOOiK. 200'5
2000 300! -

2300 40<)
825! 400

6000 K. 500
S75Q
3750
2000
4500
8000

20.
M3.50

1 2 —
8 0 —

2 5 —

25Í—

6Í50

7 —
24 —-

IBU
8 —
6 —

100—
25.

18.-

100.501

T4.50
t8.--

20000!

2000Í
20000
20000
20000|

108 5
60tí0K. 2SSÜ

10a
100]5
10íi!5
10()!5

3500| löOl
150001 30

5000 K- 200
2100
8500
5000

15900
34000
2OO00
10000

6000 K. 20015
32000

8000
50000

6000
3750

7S00 200 a
30000 K. 200 5

400 --
200 5

IÖDOOK. 200 -
100 5
200 -

6ÖÖ0 K- 200 5
6000 K. 400 5

4000
4600

13000
2000
3000

591

2800

160 -
200 -
100 -
100Í5
1005
1005
1005

100 5
150
40

00 K

100 -
150 .-
100 5

[.200 -
200 -
500 -

6000 K. 400
15000 IC 200
oonn ir snnK.500
4000 K. 203 5

35000 K. 200 5
2310Vi

3000
700

3000
2500
2500
55S0
1200
1600
3000
2895

20000 K. 100
5000 100
3000 100
6000 200

20000 K. 200
20000 K. 200
26000
30000
4000

200
100
200
300
200
2005
80
100
500
200
200

100 4
100 4
100

Torontáli h. é. vasutak . . . . .
UiilíáDy-zsilr. m. kőssénb

n. kib. .

V. Bankok részvényei.
An»cl-os;ztrák bank . . . . • . •
Budapesti i J a n k o g y c s ü i e t . . . . .
Elsö ninpyar iparbank . . . . . .
Fiumei hitelbank
Fövárosi bank r.-t
Bpesti girő- és pénztár-egylst . .
Hazai bank r.-t
Hermes ma^y. ált. váltúüzlet t. .
Horvát loszamitoló bank
Horv-szlav. orsz. jelzálogbank . .
Magyar általános hiicLbaiilr . . .
Ma '̂y. ip-r.r- és keresk, bank . . .
Magy. jcLzáloghitelű. I. kibocsátás
Magv. jelzálogliitelb. n . kibocs. .
Magyar kereskedelmi r.-t
M. k-számit. és pénzváltó bank .
M. takarékp, közp. jelzálogb. . .
Osztrák hitelintézet
Osztrák-magyar bank . . . . . .
Pesti magy. keíesk. bank . . . .
Uniobank . . . . . . . . . . . .

VI. Takarékp, részvényei.
Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, III. k. takarékp. . . .
BpOLt-erzsébestvárosi takarékp. . .
Bpesti takarékp, a orsz. zálogk. r.-t.
Egy. bp/^sti fővárosi takarékp.. .
Magy. ált. takarékp
M. orsz. központi takarékpénzt. .
Pesti hazai takarékpénztar . . .

VII. Biztositó-társ részv.
Bécsi biztositó társaság

| Bécsi élet- és jÁr.-bizt.iutézefc . .
j Elsö in. ált. biztositó társaság . .
j Fonciére, pesti bizt. intézet . . .

Lloyd, ra. riszontb. társ
•M. jég- és vis.zontp. r.-t. . . . .

i Nemzeti baleset biztositó r.-t. . .
! Pannonia viszont]*, i n t é z e t . . . .

VIlI. Gőzmalmok részv.

!r

ii 120.50 ! - —

lt 162.50 ! 1§3.50
105.50 | 106—

• 190— 191 —

í? V .2 w-íS
a

2 * 3 •- Si a £3

! j _ _ _ i
12.50; 30007 10Ó' —

10000K. 2C0|5
6.50

r 1 6 . -
25—1

40000 K. 2005
900Í 500Í —

300001 2005
7000 K. 400 S
16O0Í 2000f —

12500Í 100 —
12000 K. 200 —

Concordia-gözmalom r.-í.
ols. rész.v.

Elsö bpestí gőzmalom
Erzsébet-gőzmalora . .
Luj,za-gcizmalom . . . .
Pesti hengermalom . .
Pesti moln. és sütök . .
Füsti Viktória-gőzmídom

IX. Bányák és téglagy, r.
Brassói bánya- én kohó-egylet . .
Bpesti tégla- és mészégető". . . .
BpcaL-szentlőrinczi téglagy. . . .
Ifgy. tégla- és czementgyár . . .
Eszakm. egy. kőszénb, es í p a r v . .
P&lsó'm. bí.nya- és kohómü . . .
István téglagyár r.-t. . . . . . . .
Kassa-somodi kőszénb, id. elisni.
•Kis-sebcsi pri'ánitbáuyák . . . . .
Kőbányai gőztéglagyár . . . . . .
Köszénbánya cs téglagyár . . . .
Lechner rákesi t é g l a g y á r . . . . .
Magyar asnhalt r.-t
Magy. ált. köszénbánya r.-t. . . .
Magy. gőztöglagyár r.-t. . . . . .
Magyar kerámiai gyár • 4 . . . .
Péterhogyi téglaipar . . . . . . .
Sajgótarjani köszénbánya . . . .
Ujlaki tógLi- és mészógotö . . . .
Uiikány-zsűrölg^i m . k ő s z é n b . . .

X. Vasművek és gépgy. r.
Elsö ni. gazdasági gépgyár . . . .
„Danubius" hajó- és gépgyár . .
Ganz ea társa v a s ö n t ő d e . . . . .
Nadrági vasipar társulat . . . . .
„Nicholson" gépgyár r.-t. . •. . .
Rimamurány-galgótarjáni "vasiaü.
Sclilick-fóle vasöntőde . . . . . .
Teudloff os Dittrieh g^pgy. A. gör.
Weitzer János gép-, waggongyár.

XI. Könyvnyomdák r.
„Ahenaoum" írod. és nyomd, r.-t,
Franklin-társulat . . . . . . . .
„Kosmos" m ü i n t é z o t . . . . . . .
Könyves Kálmán r.-t
„Pallas" írod.: ős nyóind. r.-t. .. '. '
Pesti könyvnyomda r.-t. . . . . .

XII. Különféle váll. részv.
Általános waggonkölcsönző . . . .
.Apolló" köolajfinomitó-gyár r . - t . .
Bantlin-l'éjo vegyi gyárak r.-t. . .
Bihar-szilágyi olujipar r . - t . . . . .
Bpesti ált. villamossági r.-t. * . .
Égy. magyarh. üveggyárak r.-t. .
Elsfi juagy. betUöntödo
Elsö magy. gyapjumosú r.-t. . . . .
lílsö mngy. részvénysürlozödo . .
Jílső miigy. serlöshizlaló . . . . . .
Elsö magy. szállitási vá l la la t . . . .
Elsö magyar szálloda . . . . . .
Elsö pesti spódium-pyár
Fiumei rizshántolú-fc'yár
Gscliwindt-félo szesz'g\"ár . . . .
Gr. Esterházy cosnuc-gyür . . . .
„Hungaria" műtrágya- s* kínsav-n - .
Jordán; Viktor-féle b ő r g y á r . . . . .

, . a clá. részv.
Kábelgyár részvénytársaság . . .
Kőbányai Mrály-surfözö r.-t. . . .
Kőbányni polgári serfSzö r.-t. . .
Magyar Czukoripar r.-t. A. sor. .

•» . = » - B . M .
Magyar főin- és lúurpaiim-srár .

il

280.-
4fl2.-
715--
3á5.-
155.-
670.-
235.-
135.-

162,
115—
185—
96—

19.5.50
107—

62—
2 3 —

108—
735—
640—
112—
227—
119—
80—

154—
80—

604—
258—

185,
103.

2175,

105Í

212!-
145-
265.

370.-
235.-
70-

200;-
1500-

540.-

320l-

143Í-

150Í-
416.-

1200.-
250.-
220.-
230.-
130.-

1625.-
465.-

35.-
74.-

38.-
78.-

152:1
133.-

293.-

718!-
2S3.-
160.-
680.-
240,
140.-

164—
120—
200. —

9 7 —
196—
108—

6 5 —
2 5 —

110—
74S—
6^5.—
117—
230—
120—
8 2 , -

156—
82—

605—
260—

190—
105—

2200—

1 0 7 —

2 1 5 —
155.-
270.-

375—
245—

7 5 —

2 0 3 ! -

5 4 5 -

340.-

144Í-

155Í-
420.-
210,
260.-
230-
240.-
135.-

1675.-
475-

40.-
76.-

305.-
4 0 -
80.-

15*!-
135.-

Magyar ruggyanlaára-jrái . .
Magyar vasuti forgalmi r.-t. .
Magyar villamossági r.-t - .
Nagyszebeni yüiamosmü r.-t.
Píemzetközi villamostárs.. . .

• Nemzetközi waggonkölcsönző .
Popper Lipót faipar T.-A. . . .
Quarnero részvénytársaság . .

' Royal nagyszálloda r.-t. . - .
Szegedi kenderfonó-gyár r.-t.
Sziszoki tárházak r.-t
Telefon Hirmondó r.-t. . . .
Török dohányegyed r.-t. . . .

XI!!. Közleked, váll. részv.
Adria m. k. teng. hajó r,-t . . .
Aradi és csanádi r.-t. . . . . . .
Barcs-pakráczi vasut. . . . . . .
Budapest a l a g u t - t á r s u l a t . . . . .
Bpesti közuti vasp

, , . i d . rószj.. . .
,. , élv. jegy . . .

Bpesti-villam, var vasut . . .
» - » n * élv. jegy.

Bpost-szt.-lörinczi li. é. vasut • .
„ » . 1. els. részv.

Bpest-ujpest-rákosp. v a s u t . . . .
Debreczen-hajdunánási vasut. . .
Déli vasut - . . .
Elsö cs. kir. dunagözhajó-t. . . .
Gölniczvölgyi vasut elsőbs. . . . .
Győr-soprori-ebenfurti vasut . . .
Kassai közuti vasut . . . . . . .
Kassa-oderbergi vasut
Kassa-tornai h. é. vasut els. r. .
Magyar-gáosországi vasut . . . .
Magyar h. é. vasutak r.-t. . . .
Magyar nyugoti vasut . . . . . .
Máramarosi sóvasut els. részv.. .
Máramarosi sóvasut törzsr . . . .
Máramarosi sóvasut B. részvényei
Majosyásárh.-szászr. vasut e. r . .
NagykiMnda-nagybecsker, v. r . . .
Orienie ni. teng. hajózási r.-t . .
Osztrak-magyar államvasut . . .
Pécs-barcsi vasut
Petroz.-Iupényi'h. é. v.els. részv. •
SzlaYsniai i . 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 . . . . . • • * • • • .

Bécsvárosi nyereménykölcsön 1874. é v r ő l . . . . . . . .
Budavárosi sorsjegy . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t, r, osztr, f e l ü l b é l y e g z é s s e l . . . . . . .
„Jó sziv" egyesületi sorsjegy

„ „ •• „ osztr., f e l ü l b ó l y e g z . . . . . . .
Magyar vöws-kereszt sorsjegy . . . . . . . . . . . . . .

„ „ » „ pszt. feliHbélyegz.. .. .. . » ,
r, .. n »• nyeremény-jegy. . . . . . . .

Olasz vörös-kereszt sorsjegy... .,,•; ; . * . . . .
» „ „ ' 'i" osztr; felülbélyegz.. . . . . .

Osztrák vörös.kereszt sorsjegy . . . . . . . . . . . . .
Oszírák hiteUntézeti sorsjegy . . . . . . . . . . . . . .
Pálffy s o r s j e g y . . . . . . . . . . • • • . « • • • « • • •

XV. Pénznemek.
Arany, C3. cs kir. v e r t . . . • . • . . . .

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

Német birod. vagy egyénért, hankj. '(100márka). . . . . .
Franczia bankjegy (Í0.0 frank) v . . . . (M.j . . . . . .
Olasz bankjegy (100 l i r a ) . . . . . . . . . . . . . . . .
Papirrubel d a r a b o n k i n t . . . . . . . . . . . . . . . . .
Román bankjegy (100 lei) • • « . . . .
fc'zerb bankjegy (100 ezüst dinár)

XVI. Váltók árfolyamai (latra).
Amsterdam . . . 100 hollandi frtért . . . . . . . . .
B r ü s s e l . . . . . 100 frankért
London 10 sterlingért . . . . . . . . . . .
Német bankpiacok 100 m á r k á é r t . . . . . . . . . . . .
Olasz bankpiacok 100 líráért . . . . . . . . . . . . .
Páris; 100 frankért . . . . . ,
Svájczi bankpiacok 1Q0 „ • • . . » . . . . . . . ,
Szentpétervár . . 100 rubelért . . ' . . . . . . . . . . ,

XVII. Határidőre kötött értéty.

November hi végére.

.Magyar aranyjáraddk . . , , .
Magy/ar koronajaradék . . . . * . . . . « .
Magyar általános hitelbank . . . . . . . . .
Magyar ipar- és kereskedelmi bank . . . .
Magyar jelzálog hitelbank . . . ; . . . . . .
Magyar leszámitoló és pénzváltó bank . . .
Rimamuránvi vasmü .. .

Deczember hó végűre.

Osztrák hitelintézet . . . .
Déli v a s u t . . . . . . . . .
OsztiAk-magyar államvasut

Mairáíó-
axfoiyam

,1 162—1 163,-
!| 125— 130.-
|| 144—1 145.-
: 490—: 510.-

328— 330.-
530— 535.-

2 8 0 — 2 9 0 —

li 1 5 4 — ! 1 5 5 Í -

214.50

2 0 6 ! -

381.15

250.-
285—
150—

90—!
102—

445—
100—
121 —

I — —
| 190.50

200—
212—

2 1 1 —
96.50
62—
6 2 —

100.-
100—

223—
100—

6.30
6.80
1.60

165.50
62—
6 3 —
3.50
3.80
8.
9.50
2.50

I T —
11^0
19^50

200.50
59—

5.66
5.63
953
9.53

11.78

5Ü9t

45!35
1.28

99.50

120!-

45.
47.65
47.45

122,
100?10
386.50
101.50
280,
251.75
247.50

353 S0
78 75

336.75

215.50

2 0 7 —

3ffi!25

255—
285.50
155—

K —
W3—

4 5 Ö ! -

123—

19Ü50
205—
213—

212!-
97.50
6 7 —
6 7 —

101.—
1 0 1 —

224—
1 0 1 —
175—

8.80
7.20
1.90

167.50
6 3 —
64—

3.80
4.10
8.50

. 1 0 —
180

11.50
1 2 —
2 0 —

202.50
61 —

5.70
5.67
9^7
9.57

11.82

59!iO

45'55
1.29

9 9 8 0

120!40
59.15
4 5 ^ 5
47.80
47.60

122.50
100.30
3B7—
102.50
280.50
252.25
248—

353.70
79.25

337.25

Magy. ált. hitelbank
Osztrák hitelintézet . . .
Magyar aranyjámdók . .
Magyar koronajaradék . .
Magy. ip. és keresk, bank
Magy. ielziilo^hitelbank .
Mugy. leszámitoló bank ,
liimu-Murónyi vasmtt r.-t.
Déli vasut
Oszlr.-mugy. államTO3ut.
Budapesti bankegyusiilet.
Elsö magyar iparbank . .
Fiiimei liitelbank . . . .
Pesti magy. keresk, bank
Bpesti takp. és zálog. r.-t.
Bp. Erzsébotv. takarékp .
IVfagy. ült. takarékpénztár -

:M;. orsz. közp. takarékp..
Kísö magy. ált. bizt.-lurs.
Erzscbcl-gözmalom v.-t. .
Lűjza-gözmalom r.-t.. ,

Leszámoló árfolyamok november 27-éröI.
! 387.-

355-

106.-

1442!-

Brassói bánya- és kohóm.
Felsőm, bánya- és kohómü
Kőszénb. Os téglagy, r.-t.
Mag '̂. ált. kőszénb, r.4. .
Magyar asphaK r.-t. . . .
Sulgó-Tajjuni kőszénb, r.-t.
Ujlaki téglagyár r.-t.. . ,
Danubius-Schoen. hajögy.
Ganz-félq vasöntőde r.-t..
Schlick'félo vasöntőde r.-t.

•Woitzcr-fólo waggongyár.
Alt. vraggonkölcsön. r.-t..
Elsö magyar részv.-serfőző
Elsö m. sertéshizlaló v.-t.
Magyar villamossági r.-t..
Kőbányai polg. soifözö r.-t.
Magy. ezukor-ipar r.-t... t
Adria m. tongerhajóz. r.-t.
Bp. közuti vaspálya-társ..
Budapesti vili. városi vasut
Bp.-ujpest-r. villam, vasut

626,
120,
227.
604,
253.

882,
285.-

a na
A t-e/ megjelölt értékpapirokaAl, melyek üzleti éve nem esik őssm
naptári ervei, M osztalék az atote6 üSlétévre vonatkozólag
.
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SZINHÁZAK.
Budapest, vásárnap, 1897. november 28-án.

NEMZETI SZINHÁZ. MAGY. KIR. OPERAHÁZ.

Délutáni előadás mérsékelt hely-
árak mellett. Kezdete fél 3-kor.

A Szentivánéji
álom.

Színmü 5 felv. Irta: Shakspere,
Forditotta: Arany János.

Személyek:
Theseue Somló
Egeus Abonyi
Lysander .- Horváth
Demetrius . Császár
Philostrat Paulay
Vaczkor Egressy
Gyalu Kárösmezei
Zuboly Vizvári
Dudás Dezsö
Qrrondi Latabár
Ösztövér Faludi
Hippolita Helvey L.
Hermia, K. Gerő L.
Hulena Alszegi I.
Oberon Maróthy M.
Titánia Török I.
Puk v. Robin Nagy I.

Este fél 8 órákor:
Általános bérletszünet.

Tisztító tűz.
Szinmű 3 felvonásban. Irta :

Bosnyák Zoltán.
Személyek:

Petheé M. - -
Margit
Nadányi
Brandtné
Richard
Lujza.
Diva
Tera
Bertóthy
Babarczyrné
Gróf Zalaváry
Petheő Jenö
Bertóthy G.
Titkár
Maki
Báró Merassz
Capt. Parme
Chameaux
Lizike
Kadét
Gilberto
Pufi
Doda
Lala
Inas

Egressy
Márkus E.
Mihályfi
Jászai M.
Gyenes
Vizvári M.
Maróthy M.
Boér H.
Keczeri I.
Meszlényi
Latabár
Dezsö
Hetényi
Faludi
Nádai B.
Mészáros
Körösmezei
Györgyné
Kertész E.
Eötvös
ligeti J.
Jankó A. .
Dóri M.
Borostyán
Narczisz

NÉPSZINHÁZ.

Délután fél-- 8 órakor bérleten
kivül mérsékelt helyárakkal:

Blaha L. asszony mint

A falu rossza.
100 arany pályadíjjal jutalmazott
eredetinépszinmü dalokkal 3. felv.
Irta Tóth Ede. Zenéjét Erkel Gy.

Személyek:
Feledi Gáspár Horváth V.
Lajos Szirmai
Boriska Gazsi BI.
Bátki Tercsi P. Lukács J.
Göndör S. Kiss M.
Finum Rózsi. Blaha L.
Kónya kántortanitó Ujvári
Gonosz Pista Szabó A.
Gonoszné
Cserebogár Jóska
Czene czigány
Adus.

Siposné
Bertalan
Tollagi
Várnay

Este fél 8 órakor rendes
helyárakkal:

Tiszturak
a zárdában.

Operett 3 felvonásban. Irták :
Paul Ferrier és Jules Prevel.
Fordították Evva Lajos és Fáj J.
B. Zenéjét szerzette L. Varney.

Személyek:
Pont ourlet Kiss l I .
Luiza Küry Klára
Mari Bárdi Gabi
Gontran Kenedich
Narcis Vidor
Bridaine abbé Kassái
Rigobert Szerdahelyi
Bichon Ujvári
Simone Hegyi A.
Jaquelina Gyöngyösi I.
Janneton. Makkos E.
Claudine Erdei A.
Margot Baán M.
Apácza Siposnó
Opportuna Csatai Zs.
Ffhcitas Galambos
Veronika . Vedress G-
Hüdogarda Szöcs K.
Ai-ata Vasvárinó
Izabella Kárpáti
Blanck Ágostoni
La&loa Bokor

VÁRSZINHÁZ.

Zárva.

Bérletezünet 27. szám.
Ourgay Adél k. a. Tendégfel-

léptével:

A Hugonották.
Nagy opera 4 felv. Zenéjét szer-
zette Meyerbeer. Szövegét irta
Seribe. Forditotta Nádaskay L.

Személyek:
Valois Margit
Valentina
Urbain
Udvarhölgy

Nangis Raoul
Marcel
Saint Bris gróf
De Nevers gróf

Csurgay A.
Vasquez M.
Payer M.
de Ponty B.
Rózsa L.
Perotti
Ney D.
Kornay
Várady

Kezdete 7 órakor.

MAGYAR SZINHÁZ.

Délután fél 3 órakor mérsékelt
helyárakkal

A Mama szeme
vigjáték 1 felvnásban. Irta: Ro-
sen Gyula. Forditotta: Beőthi

Zsigmund.

Személyek:
Pataky
Anna
Karolin
Johanna
Simon János
Eröss Károly
Antal

Uiána:

Pataky
M. Borovsky
Szilassy R.
Aranyossy J.
Sziklay K.
Iványi A.
Ferenczi K.

Hannele.
Álomkép 2 szakaszban. — Irta:
Hauptmann Gerhardt. Forditotta:

Telekes Béla.
Személyek :

Hannelé Somló E.
Márta Szilassy R.
Gottwald' Molnár L.
Wachler Székely S.
Tulpe Zborovszkv
Hedwig Szarvassy!.
Pleske Boross E.
Hankó Füredi B.
Seidel Szilágyi V.
Schmidt Kunosi E.
Este fél 8 órakor rendes Iielyárak

mellett:

A gésák
vagy Égy japán teaház tör-

• ' téncte.

Személyek:
Reginait
Brönville'
Cunninglíani
Grimston
Stanloy •
Downey
Bolton •
Vun-Csi
Imári márki
Mimóza • • "

Szentmiklóssy
Ferencz^' K.
Odry Z.
Iványi A.
Serlegi
Fedák
Fodor R.
Sziklay K.
Boross E.
Vlád G.

VIGSZINHÁZ.
526. szám. 526. szám.
D. u.3 órakor nappalielőadásul:

Katonadoiog.
Bohózat 3 felv. Irták: Sylvane os
'•"ascog'ne. Ford. Martos Ferencz.

Személyek:
Lestamboudois Gyöngyi
Lauranco, Makróczy

eneyiéve Baán
Aanillon Góth

Marüiette . Haraszty
Cazaubon Sz. Kész
L-agiiffoul Gál
Lzredorvos . Balassa

La Feuillettó Rátlionyi
Este fél 8 órakor rendes hely-

árakkal:

A valéni nász.
Színmü 4 felvonásban. Irták
Ganghofer L. és Brociver M.

Forditotta Kürthy E.
Szomélyek :

Fortunát Demeter Gál
Adél. nejo Hunyadi M.
Jonel, űok, Ráthonyi
Notara Arisztid Gyöngyi
Bogdán Mihály Góth
Zoe, nqje - R. Rostagni
Pia, leányuk Molnár R.
Gorovi Mátrai
Csuku Pantasi Fenyvessi
Aldeanu Rónaszéki
Lydia, neja Cselka J.
Nizetti, képviselö Décsi
Olescu Tapolc/wi.
Grünspecht, bankár Hegedüs, -v
Szanda L. Fái Sz. -

Sxlnháxl müsorok a t9, oldalon,

„O L Y M PI A" magyar mulató
igazeató BORSODY VILMOS, Kerepesi-ut 68.

N y i t v a reg-gel & órálgr.
Mindennap változatos müsor. Zau«llo, világhirü contorsionista. D a
boüt négyes, jeles táuczosnök. R o l l a n d , kiviiló liumosista. A bir-
••ves ttyorkovíos l e á n y i k . P a p p BZariaka a világ legkisebb

primadonnája, F l o o a r d l n o v é r e k neimelközi táncsosnok.

h, kéményseprő egy nevelőintézetben.
kedvos nevettető bohóság. Kitünö étkek fe iUüokcrt kezeskedik.

OÓ • • Szilárd Zsigmond) tulajdonos.

„A magyar keztyüáá

le ffjobb
minőség-

ben és leg-
olcsóbb

árban,
azonfelül

dás raktárt
vartok

ernnunlknlönlesressé^ek, sérvbStők és beteg-ápolási sze-
rekben, szolid árak mellett. Szétküldés titoktartás mellett.

POLATSCHEK A. HUGO,
többszőröson kitünteteti keztyügyáros em

kötszerész, (7)

BUDAFEST,
V., Marokkói-utcza 4. a Marokkói házzal szemben.

Wein Károly és Társai
ajánlja hirneves szepességi 16G

vászon és kamuka-gyápf snányait.
Főraktár: Budapest, Koronaherczeg-utcza 8. sz,

Gyártelep: Késmárk-Bvsaócz.

I>s?. I^lL&Zmrg' L A J O S ,
Beiégzési-intézete;

mell-, gége-, torok- és orrbetegeknék, astlunatiküsokuak.

Kendéi ll—l-ig és 3—£-l'j. (UO)

BUDAPEST, ¥§!»„ E^séfos-t-kös^t 6.

Csillogó karáosonyfa-disz,
alkalmi ajándéktárgyak, mikulások, korcsolyák,
ski és egyéb téli sportezikkek, mulattató társas-
játékok "és íombolaíárgyak, lakásfelszerelési

czikkek és uj gyermekjátékok stb. felől;

képes árjegyzéket
kivánati'a ingyen és bérsnentve küld,

oso
(Mángorlók; Fac^^ríjfe

i.^s mindennMin hásl
^ ipari hs-

ijözmosodák
% . résxéro

\ .szr&i'vscpes berendexéae.-
I i^et> otellásmeilett siálüt.

j3árdtner és Knopp
StAuutrii-KagYararszSg líjoa-
1 ayobb jjára,

BécS| Xlll«| Linzeratrasse 8. sz» "T&%
Árjegyzék ingyen és .bérmentve.

LAST.I CON
Budapesten, Andrássy-ut 69. sz. ps)

A székesfőv, íegeíetfánscbb és legkényelmesebb nagjívsndéglöje,
Franczia étterfin, nagy sörözőtoram. SIV. i-ajos korabeli xotn.''
• ,„„ i ^ „ . ^ . . , . . , . _ . -yuyiga is láttrányosBi-

külföldi borok kimérése. Külön ttrme*. — Pontos és elő-
zékeny kiszolgálás. — Mérsé&olt árak.

Cinematograí Lumiére KSÍiSrfö;
Budapest, Kerepesi-ut 11. sz.

Naponta előadás.k. Dúiutin 3 órától esti 8 óráig, frankóit.
gígT 16 legszebb kép. '""^a

Élő fényképek életnagyságban. Belépti dij 20 kr-
Gyermekek- és katonáknak 10 kv. (158)

fi®" Kitüntetve az ezr&dgves orsz. kiállításán jA muckáért, " 3 B |

SCHUBERTH JÁNOS, késes.
CsaMs XV. kerület, Granitoa-utoai <&. ssájn.

M^l»Íf Avkst-stitfn egészségi ital.betcgség orvos.
NelKHlOZtlSTETlSn lására, egészség ápolá -V^
sara, törvényesen védve, legtisztább lo- ^ ^ ^ ^
párlás utján egyedül es kizárólag ke
szitve és kapható a
Nagyyárad-Szőllősi
Gőz-Sörgyár

ban Pecze-Szőliösör
r t O ^ ^ * ^ (Nagyvárad mellett).

Ismét eladok jutalékban részesülnek
Képviselők kerestetnek^

Korember 1-vel nyilt meg a "Sas-atexa és Erzsébet'ié*
Sarkán lárö uj palotában

es ts
' raelyro a t,' cz.' köíűnséget tisztelettel nlegHvjuk (75)

»Kápoly és Tapsa
&z amer. ,Columbia 'és ,Meteor ' kerékpár-gyu^vezórképviselője.

Külföldön elsajátított szakismeretek cs hossza
gyakorlat alapján készítek modern stílben

kárpitos- és díszítési munkákat.
Függönyök díszítése, terem, díszítések stb.

kiváló izléssel eszközöltetnek.

Magamat a n. é. közönség kegyes pártfogásába
ajánlva, maradtam kitünö tisztelettel

SZJJUÁG^T 2£S2€HR£O£r:D,
kárpitos és diszitö.

ButSapostj Vihj Dohány-utcza 68*
(Kertész-utcza sarkán.) 120

| 1 ^p^j, \^r\$y»^'V < i e , \&\tip>íis/'<&rTq<pVüf''*B)f^ar*l&TQjrm

ckenast Gusztav
zongora termei. fíi)

Budapest, IV., Kigyó-utcza 7. sz.

Legnagyobb
választék.

Elsőrendü

gyártmányok
í Árjegyzékek

$mr Aupüva 1865-ben. "Bi i ngyen .

KÉSSK, OIJ.ÖK, BEKETVÁK, lo^olcaóbb ffyárl ároa.
Javítások, köszöriilések és vidéki megrendelések lelkiismeretesen tel-

jesiíietnek. Korcsolyák javíttatnak 6s níkfeelestetnek. (40)

U TOR O K '
részletfizetésre m

legjutányosabb áron kaphatók}

r \ f\

Budapest, VI., Teréz-körut 8.

WS IBZ&S&SB mollati
kaphatók: Optikai oiüszer, lát- cs tábori látcső, léssolymérő,
rajze3zköz,amateu7-féűyképezagróp felszerelve ős siagryar
nyomtatott utasítással, villamos sürgrönysö-távbeszélo ea

villámhárító, villamos villágitási borondozéaek.
Emberi miiszemek. Árjegyzták Ingyen.

^ a H c h p k K P I S VII ?t*7«SPllPT-lf8r«> 5 <a Sswyork-fcívé-..l£3idin%K öSlfl, VU,, &r25eUKl-ft0irUl 3, ^2 meiiatt,)

papirkereskedése,

Iirodafölszerelési szaküzletel

guftapest, V., Ĵ áDor-uícza 20.

AZ ÜZLET FŐBB ÁGAI:
j íapir RS pápimemüci. Irodai czikkek, J

rajz- és foatöossret szállitása. [
Nyomtatványok, fizlotl könyvek, litogra-1

I fial és könyvkötészeti munkák készitése.
I Hivatalok, serietek, pénzintézetek, keres-

kedelmi és iparvállalatok

teljes irodai fölszerelése.
Jrjcgyzék hírmentve. 52]

4 A A & t. lithogrofálí névjegy elegáns do-
1 0 0 ÖrD bozban 1.20, 2-seroa 1,40, 3-soros
i ¥ ¥ VI V* ^ e 0 flftt __ Ájaniott küldés 20 kr.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Központi kiadóhivatal: Minden szó 2 krajczár, vastagabb betükből szedve 4 krajczár. Flók-kiadóhivatal:

VIII. ker., József-körut 6 5 . szám. előre fizetendők készpénzben, levélbélyegekben vagy postautalványon. 1 V. ker., Marokkói-utcza 4 . szám.
E a a hirdető czimét is közli a hirdetésben vagy a választ poste-restante kéri, akkor minden közlés után még 30 krajczár kincstári bélyegilleték is fizetendő. — Czélszerü az apróhirdetést postautalványon bekül-

deni, s a szöveget az utalvány szelvényére irni; esetleg közönséges levélben is lehet a szöveget a levéljegyeket beküldeni. Mindenki könnyen kiszámithatja az apróhirdetés árát.

LEVELEZÉS.

Terimészetesen tegnap reggel havazott, hat késett a posta..és a levél
elmaradt, már pedig mi ebből azt következtettük, hogy Önök nem
fognak elmaradni, Sajnos körülmény, most egy kis ideig nem lesz
alkalom a találkozásra, mert ma délután nagybácsinkhoz utazunk
nehány napra — vadászatra. — A lapban találkozhatnak velünk,
cgyebütt egyelőre nem. Mi naponta fogunk magunkról életjelt adni,
h a az Önök részéröl hasonló igéretet kapunk. — Leveleiket — lesz
majd aki utánunk küldi. Önök elég óvatosak voltak elhallgatni kilé-
tüket, mi szintén óvatosságból nem közöljük most Önökkel tartóz-
kodási helyünket és hisszük hogy a legközelebbi biztos találkozáskor
lehull a titok leple. Ne nevessenek rajtunk, hogy e rovatot használjuk
eszmecserére, de kézirásunkat többé nem adjuk oly hamar, — és ez
a bár Önök részéről költségesebbnek mondható szórakozás, minket
csak mulattat. Au revoir tiszt urak, irjanak gyakran e helyen levelük
elküldését, hogy megbizattunk elmehessen azokért. Nem bánja meg.

392—1

Sanyikám Csunya dolog tőled, hogy legutobbi hosszu levelemre
még csak nem is válaszolsz. Hisz jol van, elhiszem,
hogy van dolgod, de azt csak nem fogod elhitetni akarni velem, hogy
egy levél megírására nincs időd. Midön o sorokat olvasod éppen a
legjobb idö, hogy leülj és nékem egy hosszu levelet írj. írd meg,
hogy és mint érzed magad, mint vagy megelégedve a változással,
szóval irj sokat minden ról. Csokol igaz barátod. Én. 394—1

Utitárs Hirdetését a mai Országos Hírlapban olvastam. Azt hiszem
t t b t l t i i d ü n less a>: akii keresek, do engedje mug, hogy a vasár-
napi találkozásra nem mefryek cl részint azért, mert mög nem vagyok
arról tökéletesen inüK;*yözűdve, hogy valóban ün-o az akire gorido-

vagy dólután utaztunk együtt és hogy enüékszik-e még arra, milyen
volt utitá.-snöjü, mert ha valamelyikünk té\-edne a másik személy
azonosságában, u^y igazán felesleges volna ebben a hidegben bizony-
talanra utazni. Személy leirását várja. Ulitárenője. 404—1

«/fr\j£í*<*lra Emlóksaik-e még lí-95. év nyarára, mikor ugyanezen
Ji% VaUaiiiit jelige alatt leveleztünk. En nagyon jól emlékszem és
nem felejtem cl s o h a . . . s o h a . . . Most szeretném felfrissiteni
ezt a levelezést, bár messze vagyunk egymástól — nagyon messze.

és addig üdvözli M-ja. 4 0 0 - 1

K £ w a m r . x ^ A M i h a t ' Csakis oly levelekre válaszolunk, me-
$ . f. JfiatyJ-éúiililVál, Iyeknél a szükséges váiaszbélyeg mel-
lokelvo van. 39— 1
Sí?!rtVÍ>!*M fővárosi vállalat előkelö tisztviselője vagyok. Vig ke-
ljVlí)J\,llllf derüli hölgygyel óhajtanék levelezésbe lépni, Id szelle-
mes somival megédesiti az ölel fanyaruságait. Levelek ,Hived a jelige
alatt e lap kiadóhivaliüáha kéretnek*. 28ö—1

*IK f^ s lá f thát l v a ' " ~° ^ v e s ̂ ány vagyok, sokat hallottam, hogy
j v i d a i H M J U i csinos is vagyok. Vágyaim netovábbja pusztára
raonai férjhez, mert a szabiid természet édes ölén nevelkedtem ;
megtanultain azt az életet mindenek felelt szerelni. Jelenleg a fővá-
roshoz kötnok családi körülményeim, amelyet nem szeretek ; és h a
akadna egy olyan egyén, aki ettől megszabadítana, egész lelkem
odaadásával tudnám ezt coki meghálálni. Szives megkeresést „Ilonka"
jelige alatt kérek a kiadóhivatalba. 330—1

nemi hozománya is van. Ajánlatokat „Szép leány" jelige alatt a
kiadóhivatal közvetít. 346—1

HÁZASSÁG.
WS*5íM-pi r<»rtl!iÁi csinos leánv istneretségét keresi egy fiatal
| 1 0 S H i e S l E Z S l y O l fodrász, Szivos megkeresést kér „Iparos"
jelipo alalt a kiadóhivatalba. 32S—2
tyfrte;!!ti5 Á k " ? * y - éves, 7 év óta önálló kereskedő. Hozomány
J t U d U l i t i Ü Í U j S nöm szükséges. Ajánlatokat „Minél hamarabb"
czimen kérek a kiadóliivalalba. " " " "
S'5«r"!i'»pJ»ft5 "ii^M^stí' -3 éves bankhivatalnok (I
^aSaSSapl SjanSaT. kis loinyt óhajtana nőül
nevelésen kivül 10—20.000 frt hozománynyal is ren

250—3
(keresztény) szokó

1 vonni, ki házias
mánynyal is rendelkezik. Vallás

mellékes. Discrctió válasz „Boidog jövö" jeligo alatt a kiadóhivatalba
kéretik. __ 2SS—2

HflCfllttí szeretne egy vidéki gépész, oly leánynyál, kinek némi
J w d U U l i hozománya van. Ajánlatokat „Gépész és úiolnár" jeligo
alatt o lap kiadóhivatala fogad el. . 344—2

ÁLLAST KÉRÉS.

Nevelői

•fi bizonyitványokkal rendelkező könyvelő, ki az irodai munkála-
J » tokban tf'ljcsen jártas, kedvező feltételek mellett állást kores.
Ajánlatokat „Kedvező" jelige alatt a kiadóhivatal fogad ol- 304—3

>«*« ki magyar német nyelv és zongora oktatást adhat,
»«v> három 6—9 éves fiukhoz teljes ellátásra és fteeiés mel-

lett kerestetik. Czim a kiadóhivatalban. 390 3

üy
czimen körök e lap kindfrhivatalába. 1326—3

Jüsoaéves joRhallgató, S f ó S j
titori állást keres. Czim a kiadóliivatalban.

magyar-német levelező, dél-
órákra irodai, vagy korrepe-

388-3

Jösz kegyes kéabositcni ST2-3
"}»«>•? tenndőkben jártas joshaligató szerény feltételek mellett al-
J l vvül kalmazást keres Uĝ -vcdi irodába. Csime a,kiadóhivatalban
ínegtudliató. 3CŰ-S

V í f t c í í r ö nevelőnek ajánlkozik o téren jártas egyetemi hallgató.
> t v t . n l K Clzimt; a kladóluvatalban megtudhi'tó. 355—!i

" Í K ^ A X S M A M P l i U í ' í t ^ i n r t L 1 (-'Steli fogl:i!kozábt kcifs. Ajánlatuk.'
JmeiUgCnS mVaTginOK N.W.nlatlakiadóhty. továbbit. XX-
/».,.„,,«I/Me«1««i fs fchérenemü-varriinő ajánlkozik liázaklioz vagy
ÜyenilZftrtiKtt- otüioa vőgezheiő munkákra. Czim a kiadó-
lúvaialbnn

€yy házaspár
^ 3ÖJ—3
házmesteri állast keres. Czim a kiadóhivatalban.

55—3

helyettes, aki öket mint uruö fardiroztatná, állást keres. Nagy igé-
nyei nincsenek inkább ió bánásmódot és kellemes otthont óhajtana,
ftf vcresúst ker .Számtutóné'' czimen az Országos Hirlap kiadó-
UIMUÜLL'O. W 6 - 3

ÁLLÁST KAPHAT.
I f f a^á l? ^ ^ mállékfojílalkozást elvállalnak, adják ajánlatukat
UlaMJtV; „havi 150 frt" jelige alatt a kia-lóliivatalba. 3'Jü—4

"Stt t / iüínoMí fiatal emberek helyi ken viselőkként alkalmaztatnak.
J l U g i ü g g n S Czim a kiadóhivatalban. 43-4

%2S expeditor leányok felvétetnek. Czim a kiadóhivatalban.

hüitrytől neyelőnöi képzettséget, de roinden esetre •'megkívánom, ho^y
intelligencziája olyan nivon álljoD, amely képessé teszi ő t leánykáin
szellemét, értelmi képess-fií;ét helyes és nemesebb irányban fejlesz-
teni. Ajánlatokat „Nevelőnő" czimen kérek e lao kiadóhivatalába.

324—4
»-- i i '-nnv •?• •" vidéki jobb házaknál volt alkalmazva

# » d t t t i s i j j é s m é g n e m r é g e n v a n a f ő v á r o s b a n , a z o n -
nal a lkahnaztal ik . Vidékről jövőknek és a főzéshez is értőknek előny
adatik. Czim a kiadóhivatalban. '2<s2— 4

franczia bemie
ftgyes lapkihorüék

egy lus lány mellé felvétetik. Leveleket o Jó
házból" jelibe alatt a eiadóliiv. fogad cl. 280-1

felvétetnek. Czim a kiadóhivatalban.

OKTATÁS.
Ü9»tittf»9t'9 kvffXfA óliajíok venni lakásomon ; hetenként Lán
J-TauCZld UÍ3K31 órát, lehetőleg mérsékelt dijjazással. Czim
kiadóhivatalba;].

om
m a

348-
Id már tiz év óta muködilt mint ilyon,

_ <y zongora órákat óhajt adni, ugy lakásán,
mint Tiázaknál is elváialja azt. C::im a kiadóhivatalban, 300—ü
f f t r f P t t í J Í ' í f f t P ! i ^ ^ s t keres egy VIlI. reáliskolai tanuló. Szives
feUH b j i & l a l v t I megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek
„Correpetitor'- jeb'po alatt, hol az illető czime is niogfaidható. " " *"80—5
^ffi^^ftlítiffií a franczia nyelvből oktatást adok heti 8 órával, havi
J),&£Ul.*iyiLft (j Mért. Szives megkereséseket .Szorgalom" jelige
alatt' o lap kiadóhivatalába köretnek. ^ 82—5

f U f l o - H e «1° cherehe imo jeune frangaise qui m'instruirait la
U K i u t f l í a langue franoaise, par conversation agriable. Lettres sous
tMedicin* a l'expedition de ce Journal. '8—5

BIRTOK ELADÁS.
birtok. Borsodmegyvben egy 2000 holdon felüli

birtok, melyből a szántóréí 1.000 hold az
Í89S-ik évtől kRzdve 12, esetleg 15 évre bérbe adatik. Évi bérösszeg
7000 fr!. A feltételek a megbízottnál tudhatok meg. Czime a kiadó-
hivatalban. 134—8

e lap kiadóhivatalába.

HÁZ ÉS VÍLLA ELADÁS.
VSiaiit- közelében egy 3 emeletes bérház még 12 évig adómentes,
éW\ Ut kedvezö feltetelek mellett eladó. Szükséges tőke 40.000 frt.
Ajánlatokat „1000" jelige alatt a kiadóhivatal közvetít. 320—7
f t S 7 űS^ffeáC Vidéki nagyobb városba egy emeletes sarokház 40
tjaí K i a U a d . Q Ö I területen nagyon niaszivan épitve, haláleset
miatt eladó. Czim a kiadóhivatalban. 332—7

ELADÁS.
M : % i | , | karácsonyi és ujévi megrendelésekre ajánlkozik Horváth
V i u K h l Ferencz, Budapest, Baross-utcza 56.

Kalifas korcsolpa elsö rendü, párja frt 1.50
Halifax koresolya unom nikkelnzott, párja „ 2.60
Halifax koresolya valódi amerikai, párja „ 4.50
Merkúr korcsolya nikknlezett, párja „ 3.—
Jacksnn Hámos korcsolya, párja ,, 5.50
Korcsolyaszijalc párja 35 kr., 1 drb szabadalmazoft nihamosó gép
35 frt., "l drb ruhainángqrló 2R frt., 1 di-b ruhafa^sarógóp 13 frt.,
1 drb családmérleg 10 kilóra 4 és 5 frt., 1 drb darálógép (háztartás-
ban nélkülözhetlcn) 1 frt 65 kr., 1 drb amerikai husvágógép 3 frt 50
és 5 frt 50 kr., 1 drb szab. tóglázó-vasaló zománezozott 2 frt 45 kr.,
1 drb Viktória iryorsfííző szfiszre t frt 60 Iu-. 69—8

í?!«iJVA w A i i r n r i A i i 8 használt, teljesen jó karban levő S.
C l a U O Z O U j j O í a . Windhoffer-félo hat és fél oktávos, 80 bülen-
tyUs zongorámat a lehető legjutányosabb árért eladom. Czim a
kiádóíiiválalban. 310—S

f!«»Jí« 4i\ü<9avnt\f>i Fiiszr-rtultít a Kerepesi ut közelében,
b l t t U Ü j U d A « r U 2 l S i . sarokházban, csalátli körülmények miatt
eladó cs azonnal átvehető. Bővebbet a kiadóhivatalban. * 130—8
VixtAUit &z Andrássy-uton kitünő forgalombaji levö kávéház
j\ÚV<HYáí. 10000 frtért eladó. Bővebbet a kiarlóhivaíalbaa. 132- -8

VÉTEL.
fiti1t«P«nLe>XMw 2—3 ajtós mielőbbi megrételro kprei
KUnaSZenrenj latokat „Ruhaszekrény jeh'go alatt
vatal közvetít.

korestetik. Aján-
kiadólii-

2T0—9

zup
.Bor" czimen. 8S4—9

Üvegf» K Í * 1 5—0 méter h., megvételre „korestetik. Ajánlatok: o lap
t g | " » > kiadóhivatalába kéretnek „Üvegfal 292—13" szám alatt.

Möefftr röílftf l'd'ösek menetelre. AjánlatokatjneSTCr CSilUI toyábhit >&n™ jelige alatt.
a kiadóhivatal

24—9
CW'iilntflf'í kerestetik.megvételre. Ajánlatokat az ár megjelölésó-

liiváííiiba kérek.
>Fcdúlos czimbalom* . . . . sz. a. a kiadó-

S0—9

pianino megvételre kerestetik. Ajánlatok sPianinó" jeligo alatt ké-
retnek a Idadélűvatalba. 4—9

KIADÓ SZOBÁK.
6 11. f,0P R Tcréz-kömton igy pj-önyörU erkélycs Fzoba kiadó.

" I l i n * l « » . Cahn a kiadóhivatalban. ^00—10
flitninevn 1 infAi*A9i iH szop nagy uU-zni szuba az E'zséüuf
C i e g a n S a n UUtOrOZOn könilon, a New-York paluU közelé-
ben esészen külöp bejárattal azonnal kiadó. Lift és telefon a ház-
ban. Czim a kiadóhivatalban. 23—10
Ji nnneiin\tit\\ny köziú og\" külün bejáratú 2 ablakos utczai
/l nepSZinnaZllüZ SZ0ba egy vaj? kut ur ré.szóro azonnal ki-
adó.Usyanott eselles j ó magiirar házikoszt is kapható. Levelek a kiadó-.Usyanott eselles j ó magiira
hivatalba kéretnek .ölcsó szoba . . . czimen. 91-10

Kiadó bútorozott szoba valamint ágy fiiríinakj esetleg nőknek. Czun
a kiadóhivatalba. > 71—10

LAKÁS KERESTETIK.
urasági lakást keresek, lehetőiéig a képvisi'-t3ház közeiében.
Kegy utcza, esetleg 2—3 udvari, cseled es fui'dö-szoba és a

töl>bT"ínt-llék hulyséjiokru van szükségem. LcviLbeli érteíitésekut kéri'k
.Képviselö* czimen a kiadólúvatüiba. 28ö—ll

SZOBA KERESTETIK.
T í e ? f a bútorozott szobát keresek, lehetőleg külön bejárattal. Aján-
tl&ülA jatokr.t a hely DS az ár miigjelüíóse mcll>;tt „Butorozutt
szuba" alatt a kiadóhivatalba küldendők, 316 — 12

•lÖf-y ? r ? ? f f h » > w á í ' r t 1 C h a a C'SY »nagános úrnőnél (ieczeiubtíi lö-ro
TÍZ C r Z S £ ( J 2 Í V a í O S Ö t ó í l '^Ipn bejáratú szobai keresek. Leve-
Icket .Fiatalember" jelige alatt a kiadóhivatalba keruk 273—1-2

Qfi^/trAvnH VnniHAe cvnH'jl1 k e r e s e"V l i a l a l ember lépcső-
JjUTOrOZöU nOíiajJOS SZOÖílI házra vagy kapu alá nyiló aj-
tóval a József-körut és a József-utcza közelében havi 16—18 frtért.
Ajánlatokat a kiadóhivatal fogad el „Lakás" czim alatt. 62—12
f m # t K ^ a i i t M A H e barátságos családnál teljos elláltast keres
&UJ U U C i U g £ i i d e g y lúvataJnok aa Üllői-ut közvetlen közelében.
Szives ajánlatok „Nem üzletből" jelige alatt az ár megnevezésével
a kiadóhivatalba kéwtnek. 1/4—13

KIADÓ LAKÁSOK.
5 íi» lf»s"!5!oí Kálmán-utcza, három advari-, előszoba, konyha,

" I S r . l í íwiUl , kamra, stb.-ből álló lakás a lü-ik emeleten azonnal
kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 114—13

íü~17»3»íí*írtÍ Bálváiiv-utcssa, két udvari szoba kunyha és mcllék-
•"Ift K S Í H Í t í t , helyiségekből álló lakás kiadó. Czün a kiadó-

hivatalban. 116—13

5 :|» hnv?i\ti$ a Na^korona-utczában az L emeleten egy elegáns
" I l i K S Í U U I ) [akás kiadó, mely áll 4 utczai, 4 udvari, elő-, fürdő-,

cselédszoba, éléskamra stb. Bövebb felvilágositás í a kiadóhivatal
nyujt. 166—13

S ; t , V»rt«» Andrássy-ut közelében 1 utnzai, 1 udvari és elöszobá-
" l l i li&i.y böl álló, konyha néiküli lakás, irodának vagy garnon-

lakasnak alkalmas, azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. Í08—13
!$, \(ov Vörösmarty-utczában egy O-od emeleti, 2 udvari, elő-

" i t t RKí cf szoba, konyha stb.-ből álló lakás azonnal kiadó. Czim a
kiadóhivatalban. 110—13

7 Ilf \lDY a z btván-uton egy 1- emeleti lakás azonnal kiadó,
•IR n b l . y mely áll 2 kerti szobából, konyha, kamra stb. Bövebb

czime megtudható a kiadóldvatalban. 172— l a

S \\t \tOT a Népszinház közelében, Berzsenji-utcza, egy Il-ud
" I R wí\ •} emeleti udvari lakás azonnal kiadó. Czim a kiadóhiva-

talban. 1U8—13

8 ih b o r a Baross-utczában 2 udvari szoba, konyha, éléskamra
" I f t K C t . , kiadó. Bővebbel a kiadóhivatalban. 160—13

Imh kisebb és nagyobb ÍPSÍSÍL1

hivatalban.

ó azonnal is, vagy május
Czim a kiadó-

37S—13-

HITEL-PÉNZ.
"ílifalníM I 200-tól 1000 korona jutalmat adok annak, ki nekem
J U l a l U l i l ! iatell. 8—10.000 korona készpénz óvadékkal rendelkező
fiatal embernek pénztárnoki vagy más bizalmi állási szerez. Levelek
„Ova-dék lu.UOU korona," jeligével e laphoz kéretnek 360 14

TAr\n&t\fí9oe bit ire SH földbirtokra és budapesti házakra
JOneSZieSeS KOlCSCn 50;,,.^ ugyszintén n. eseüeg III-ik
helyre 6 és 6Vsft'o-ra. Birtoknál csupán telekkön'i-v és kataszteri iv
küldendő be. Előleg nem fogadtatik el. Bővebbet a kiadóban 142—14
Tét»e l í f l P O e f ö H l í 500—1000 frttal égy minden téren nélkülöz-
túl d M l Kslüt lIV* hetetlcn mü kiadhatásához. Czim a kiadóban.

1U8—14
^Fifiól/i t t r a l f (ügyvedek, közhivatahiokok, gazdászok stb.) föld-
V I W K R I U t á n birtokkal karöltve járó ügyletek révén elsőrangu

fövárosi czég által évi 2—3000 frtnyi mellékjövedelemre tehetnek
szert. Levelek „Series" jelige alatt a kiadóhivatalba. 9—14

KÖNYVEK.
^ H H a m i b l i t á e f I m e ^ v alkalomra ajánljuk dusan felszerelt
JWM a I t l l K U I a d ! • raktárunkat képes- és mesiikönyvtkbcn.
Könyvjegyzéket kívánatra ingyen. — Egyes könyveket, valamint egész
könyvtárakat a legmagasabb áron vásárlunk. Őr* fi dí Badics könyv-
kereski-dé-5, kölcsönkönyvtár, V U . , József-körut 77. sz. 73—15

r»f*fL>flfhír»tvohh íntnioi' é n e k Ö S zungurara ulcsó kiai!ásukb.in
iSgKeöVeiíeöO KíipiEK csakis KiöcÉier Ede zeneműkiadótól
Budapest, Csengery-iitcza G2.'a. megrendeüietők : ilarris, „Bál után"
—20 kr. Line két ől „Édes kalauz ur 1 —20 kr. Wcnn die Biátter leisa
rauschen —20 kr. Oh ne sbrj —20 kr. Tingafing —.20 kr. l ái,8-
tól : Katonadolog. —.20 kr. Szerelmes ifju és fizori;lmi vallomás
egyben —G5 kr. Doktorné —G0 kr. Lepéndi nóták Göre Gábor
négy hires dala —60 kr. Betyár szerelme —60 kr. Tatjána dal
- .70 kr. Tatjána keringő —60 kr. Ditmanttól: Megyek a regi-
ment után —BO kr. Anfangs wollt ich fást verzagen —00 kr. Maii-
nertreue —60 kr. Stündchén (Flerián-Florián) —6n kr. Triilalánun
dal —30 kr. Pukkadjon meg 1 Trilbykböl) —20 kr. Gyurkovics leányuk
—80 kr, Tudom hogy vissza lúvsz még engem —40 kr. 07 -15

Kagy
KIADÖ BOLTHELYISÉCEK.

sarokboltholyiscg a József-köruton azonnal kiadó. Evi bér
1S0O frt. Czim a kiadóhivatalban. 312—17

Kis bolthelyisóg a József-köruton azonnal kiadó. Evi bér 400 frt.
Czime megtudható a kiadóhivatalban. 314—17

KÜLÖNFÉLE.
13 f HttV ^*aJ I e s z DaS7j h a n e n ? használja azonnal, mikor

A laxii f tsak egy_ kevés fagyviszketegsejíet érez, a Ra*

ITíatnl {tius-Valnnk HA kit állása a föváruslioz köl é s akinek
f i m a i n i y t l l d l I l U K n O , m rokonai nincstmuk, keres jobb csa-
ládnál szerény, kellemes otthont. Értesitést kér .Szejjény igényű" ci-
ni'.'n a kiadóhivatalba. _ _ _ ^ Ö* 0 ""^
T O I Í O C fflHHe} a t l c»y a ^várus közepén lakó polgári család,
J S I J t a CllülMdl ugyanott iz/etes e.« jó linzi kuast kapható.
Czim a kiadóhivatalban. 210—18
fi&áÜC t'?l<-ltliu8 láreal keresek. Ajánlatukat .sürgős" czimvn e lap
n « a l l O kiadóhivatalába kén:k. 246—18

tál már nehány napi használat után elmulasztja meg a legrójjibb és
k-Selhanyugoltubb bajokat is. Fölösleges tehát Hitntúl-«l:tj avasy
copaiihbuiztjalúwul kísérletezni, melyek csak a e T«nirot rontják, do
a bajt nem gyógyitják meg. Magyarországi főraktár: Zoltán-fólo gyógy-
szertár Budanc-it. KaiQ'&orona-atcza 23,a bzéchevvi-tér sarkán.
1 üveg ára 1 forint. * 54. N. H.—13
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A közönséghez.
Az „ Országos Hirlap" pártoktól, kormány-

ól, egyéni és üzleti érdekektől, czéloktól füg-
getlen, szabadelvü politikai napilap.

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

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

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

Mikszáth Kálmán főszerkesztő 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 képviselő Kathánghy
Menyhért is, nejéhez irott vidám leveleivel.

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

„Az uj Zrinyiász"
czimü hosszabb szatirikus politikai rajza.

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

Az „Országos Hirlap" előfizetési ára :

egy évre: 14 frt, negyedévre: 3 frt 50 kr.
félévre: 7 frt, egy hónapra: 1 frt 20 kr.

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

ÜZLETI HETI SZEMLE.
Budapest, november 27.

Gabona. Korábban, mint más években, eljutot-
tunk a gabonaüzleti holt évadba. Nagyon is szük
keretben mozognia a hazai gabonakereskedelem,
amelyik nem találja meg nálunk a nyers terményt
szerényebb tevékenységre még sem, hanem kényte-
len idegen országok termésének értékesítésével fog-
lalkozni. Ugy a külföldi piaczokon, mint nálunk,
csekély a forgalom és jelentéktelenek az árváltozá-
sok. Nagyobb mozgalomra a közel jövőben nem is
számitanak, mert sem a délamerikai államok nap-
nap után változó terméskilátásai, sem nálunk az
időjárás alakulásából meritett kombinácziók nem
hoznak az üzletbe valamelyes élénkséget. A követ-
kezőkben foglalhatjuk össze áttekintésünket az egyes
czikkekről.

Buza : Malmaink sinylik a lisztüzlet pangását,
de tekintettel a szerény kínálatra, mégis meg kell
adniok a tulajdonosok esetleg magasabb árkövetelé-
seit. Fogyasztóink előszeretettel veszik az idegen
kenyérmagvakat, mert a január elsejével alkalmasint
megszűnő őrlési forgalmat a lehetőségig ki akarják
használni. Az egész hét forgalma alig tett ki 80.000
métermázsát, az árjavitás körülbelül 15 krajczárt. A
felhozatal 142.728 métermázsára rugott, szemben a
148.736 métermázsával.

A határidőpiaczon szintén pangott a forgalom.
Tavaszi buza a mult szombaton 12.03—12.04 frttal
zárult és ma l l—13 frtot jegyez, őszi buza 960
frttal zárul.

Rozs élénk kereslet tárgyát képezte, különösen
jobb fajtákban. Az árak 10 krral emelkedtek. A
forgalom vagy 3000 métermázsát tesz ki. Ma 8.45
frttól 8.65 Mig terjedő árakat engedélyeztek. Tavaszi
rozs jelentéktelen árhullámzás után 8.78 frttal zárul.

Árpa. Elkelt vagy 2000 métermázsa takar-
mány-árpa 6.50 frt terjedő árak mellett. Égetnivaló
árpa gyárosoknál talált elhelyezést 6.80—7.10 frtos
árakon. Kiviteli korpában javult a kereslet, de el-
adásra kevés tétel került, mert a kinált áru nagyob-
bára nem felelt meg.

Tengeri. Ugy ó, mint uj áruban tartósan ki-
tünö vételkedv volt, ugyannyira, hogy a termelők
alig győzik az elszállitást, illetve az idei tengeri
lemorzsolását. Tiszavidéki állomásokon szivesen
fizetnek 4.50—4.80 frtos árakat, főleg azonnali
szállitásra. .

Zab. A kinálat valamivel terjedelmesebb, mig
a kereslet változó. Mindazonáltal az árak 4000
métermázsa forgalom után fentartattak és. ma
Budapesten 6.20—6.50 forintot fizetnek.

Liszt és korpa. A lisztüzlet a lefolyt héten
keveset változott s a forgalom uj eladásokban állan-
dóan csekély ugy a belföldön, mint Ausztriában
is. Külföldön az irányzat ugyan szilárdabb s a mal-
mok most könnyebben adhatnának el lisztet, mint
nehány héttel ezelőtt, de tétlenségre vannak
kárhoztatva, mert az itteni és a külföldi árak
között a disparitás tulságosan nagy; ennél-
fogva, ha kisebb mennyiségeket el is adnak
a malmok a külföldre, hogy összeköttetéseik
végleg meg ne szakadjanak, de nagyobb
üzleteket a megkivántató áráldozatok mellett nem
csinálhatnak. A korpaüzlet keveset változott, finom
korpa kevesebbet fogy, goromba korpában pedig
állandóan hiány van. Árjegyzéki átlagárak :
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19.50 19.30 19.10 18.90
7 7V3 S

18.60 18.30
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17.90

16.10 12.90 7.90 4.60 4.30
100 kilónként, zsákostul, Budapesten szállitva.

Hüvelyesek. Eddigi külföldi vevőink nagyob-
bára a tengerentuli termékkel fedezik szükségletüket,
miértis a forgalom nálunk igen csekély. Bab. Nagy
fehér bab 7.20—7.50 forint, gömbölyü bab 7.30—
7.45 frt, barna bab 6.90—7.10 frt, tarka bab 5.75—
6.— frt, apró bab 7.80—8.— frt. tört apróbab
8.40—8.60 frt. Borsó kevés kelt el 8—9 forintos
árak mellett. Lencse nyugodt irányzatu volt és alá-
rendelt fajtákat 7—8 forinttal, jobb zsizsikmentes
minőségeket 10—15 forinttal fizetnek.

Mák fentartja árait és 26—29 forintot jegyez.
Bükköny 5—5.50 frton kelt, Muharmag 5.25—
5.75 frtot jegyez.

Olajmagvak. E czikkekben is kevés forgalom
volt. Jegyeztetik: Káposztarepcze 12.75—13.75
frton. Vadrepcze 5.50—6.25 frton. Gomborka
11.50—12.— frton. Lenmag 9.50—10.50 frton.
Olajpogácsa erős kiviteli kereslet mellett, 5.50
forinton.

Szesz. A budapesti piaczon a szeszüzletben e
héten a változatlan szilárd irányzat daczára az
olcsóbb bécsi kontingens nyersszesz-jegyzéseknek,
fenntartotta magát és a szeszárak azonnali szállitása
változatlanul, későbbi szállításon Vi frttal drágábban
jegyeznek. Egy vidéki nagyobb finomitó-gyár több
tétel finomitott szeszt nagyban 55.50—55.70 frtért
adott el Budapestre szállitva. Mezőgazdasági szesz-
gyárak kontingens • nyersszeszt e héten valamivel
olcsóbban kináltak későbbi szállitásra, mig ellenben
azonnali szállitásra az árak szilárdak és a kinált
áru gyorsan helyezhető el. A kontingens nyersszesz
ára Budapesten 18—18.25 frt. A kivitel e héten
több nagyobb tétel finomitott szeszt vásárolt. Vidéki
szeszgyárak változatlanul jegyeznek. Arad, Kenyér-
mező, Győr, Baja 1/8 frttal olcsóbban.

Budapesti zárlatárak f. hö 27-én.
nagyban kicsinyben

Finomitott szesz a 55. 7/8—56.— 56.50—56.75
Élesztőszesz 55.75—56.— 56.50—57.-.
Nyersszesz, adózva 55.——55.1/4 55.50—55.75

adózatlan 14.25—14.3/8 14.50—14.5/8
Denaturált szesz 19. 19.25 19.50—19.75
(Az árak 10.000 literfokonként, hordó nélkül bér-
mentve Budapestre. szállitva, készpénzfizetés mellett

értendők.)
Vidéki szeszpiaczok jegyzése : Arad :

finomitott szesz nagyban 55.25—55.75 frton keltek.
Kenyérmező • finomitott szesz 56 frt, denaturált
szesz 18 frton jegyeztetett. Losoncz : élesztőszesz
szilárd irányzat mellett 56 1/2—57 frton jegyeztetlek.
N.-Várad : szeszárak változatlanul jegyeznek. Fino-
mitott szesz 56 1/4—56 1/2 frtig kelt el. Ausztriai
szeszpiaczok zárlatárai: Bécs: kontingens
nyersszesz e heti zárlat-ára 18.40—18.80 frt. Prága:
adózott tripplaszesz nagyban 53 7/8—54.1/4 frtig kelt
el. Trieszt : kiviteli szesz nagyban azonnali szálli-
tása 10 1/2 frt, január—juniusra 10 1/4 frt hektolite-
renként, 90% tartályokban szállitva.

Repczepogácsa. A kivitel e czikkben tovább
tart, söt mondhatjuk fokozott mértékben Németor-
szágból mind sürübben érkeznek ajánlatok s a
piaczra bocsátott nagyobb tételek a legkönnyebben
voltak elhelyezhetők; a belföld is vett takarmány és
hizlalási czélra néhány kocsirakománynyal; jegyzése
az apadó készlet révén szilárdabb, nagyban 5 frt
45 kr, kicsinyben 5 frt 70 krajczár métermázsán-
ként és Budapesten.

Zsiradékaruk. A sertés-termékekkel valo keres-
kedés és a hentesipar a sertésvész óta rohamosan
hanyatlik. A belföldi szükséglet, illetőleg fogyasztás
statisztikailag kimutatott tetemes megcsappanása az

idegen, főképen amerikai verseny a külföldön, ha-
zánk eme elég kifejlett iparát és exportját veszély-
lyel fenyegetik. Eddig az amerikai verseny különösen
disznózsírban (és csak kissé szalonnában) mutatko-
zott, melyben 2—3 év alatt a pesti disznózsírt csak-
nem teljesen kiszorította a piaczról. nevezetesen Né-
metországban és Ausztriában. Minthogy hazánkban
a legutóbbi, e havi hivatalos kimutatás szerint a ser-
tésvész és sertésorbáncz még mindig 1323 községben
fordult elő, ismét csak kevés zsirt és szalonnát fogunk
nyerni és igy félő, hogy az amerikai verseny sza-
lonna-kivitelünket is teljesen tönkre fogja tenni. A
zsiradékárak e héten nem jelentéktelenül csökken-
tek, mert a vágások már országszerte folyamatban
vannak és igy nincs többé hiány — mint még csak
két héttel ezelőtt — sem szalonnában, sem pesti
zsirban. Ehhez járul, hogy a kinálat mindinkább
sürgetőbb lett. Szegeden és környékén a vágások
már megkezdődtek s ugy szalonnában, mint egyéb
zsiradék-árukban elegendő készlet van. Jegyeztek :
I. disznózsírt 58—59 frttal, pörkölt szalonnát 54
frttal (e czikkben ugyszolván alig kötöttek valamit),
táblaszalonnát 56—57 frttal. Debreczen : a hideg
beálltával nagyobb lévén a kinálat, az árak hanyat-
lottak. Jegyeztek: sózott szalonna 64, sózatlan friss
szalonna 60, háj 64, zsir 60 frttal. — Budapest:
minthogy a vágásra nehéz, öreg sertéseket használ-
nak, 4/1oo-os táblaszalonnában a készlet igen kicsiny,
ami az árra befolyással volt. Füstölésre alkalmas
szalonna a forgalomban nincsen. Jegyeznek: I. pesti
disznózsírt 56 1/2 frt áru, 56 frt pénz, 3/100 fehér táb-
laszalonna 54 frt áru, 53 frt pénz, V100 fehér tábla-
szalonna 53 1/2 frt áru, 52 1/2 frt pénz, 4/100 füstölt
szalonna 61 1/2 frt áru, 61 frt pénz.

Repczeolaj. A repcze ára folyton tartó emel-
kedése folytán, e czikk szilárd irányzatát továbbra
is megtartotta, az érdeklődés eléggé élénk s külö-
nösen tavaszi áru kánt mutatkozott vételkedv, az
árak 36—37 forint között váltakoztak. A hét végé-
vel kevéssé meglanyhult és jegyez nagyban 36 forint,
kicsinyben 36.50 forint métermázsánkónt, engedmény
nélkül, Budapesten.

Petroleum: Még mindig érkeznek elkésett
„hajó "-megrendelések.

Az árak a hét elején még alászállottak ugyan,
de most már el is érték az alsó határt és ugy lát-
szik, egyideig szilárdan meg is maradnak. Már é
miatt is, de főleg miután a fogyasztás is most no-
vemberben mindig a legnagyobb, az elszállitások
tömegesek és a normális novemberi élénk forgalom
mintegy két héttel elkésve már most meg is indult.
Nagybani jegyzések. A köolajfinomitógyár : fiumei:
egy csillagos (amerikai) petroleum 21.15 frt. Három
csillagos (orosz) petroleum 18.50 frt. Brassói prima
15.— frt. A magyar petroleum-ipar-részvény-
társaság: Császár olaj: 24.50 frt. Egykeresztes
petroleum: 19.50 frt. Oroszháromkeresztes petro-
leum: 18.50 frt., Budapesten, 100 kilogramm
tiszta suly után nettó tara, hordóval együtt
(ingyen hordó). Világos hengerolaj I. számu 32 frt.
Sötét hengerolaj II. számu 30.— frt. Könnyü
gépolaj III. számu 16 frt, nehéz gépolaj IV. számu
19 frt, keverő olaj (tisztító olaj) X. számu 12 frt,
keverő olaj XI. számu (fajsulya 905) 14 frt, fény-
telen minőség egy forinttal drágább. Budapesten
100 klgrm tiszta suly után, ingyen hordóban nettó
tara. per cassa 2 százalék" árengedménynyel.
Orsovai Standard White (Salon) petroleum 16.75
forint. Az Apolló ásványolajgyár-részvény-
társaság árai : Liliom-császár olaj : 2350 forint.
Egysziv petroleum 17.75 frt. Háromsziv 16-75 frt.
Csillag-kereszt 16.25 frt. Lámpaolaj 13.50 frt Buda-
pesten, nettó cassa. 100 kilogrammonként ingyen
hordóban 20 százalék tara. Apolló III. számu
gépolaj 18.50 frt, Budapesten 100 klgrmként, hor-
dóval, nettó tara; per cassa 2 százalék árenged-
ménynyel vagy négy hónapra váltóval.

Ásványolajok. Az eredeti orosz olajok még
mindig igen keresettek, de azért szilárd árakkal
adatnak el, igen nehéz gépolaj (fajsulya 907/910) 24.—
forint, nehéz gépolaj (905/907) 22 forint, könnyü gép-
olaj (900/902) 20.— forint, orsóolaj (900) 16 forint,
tisztitóolaj (885) 13.— forint. Budapesten 100 kilo-
grammonkint, ingyen hordóban, nettó tara. Nem
orosz nyersanyagból gyártott olajok a minőség sze-
rint 2—4 forinttal olcsóbbak.

Czukor és kávé. Czukor: Licht statisztikus
legutóbbi becslése szerint Német- és Francziaország-
ban az idei termelést, mintegy 3/4 millió méter-
mázsával veszi föl kisebbnek, mint a mult évben,
mig Ausztria-Magyarország idei termelése a mult évvel
szemben tovább is mintegy 15%-al jeleztetik kisebb-
nek. Ezen adatok következménye volt, hogy a nyers-
czukor-árak nem csak hogy szilárdak maradtak,
hanem még némi emelkedést is értek el és minek
utána Angolország is megkezdte szükséglete fede-
zését, az árak további emelkedését várják. Finomit-
ványok kielégitő keletnek Örvendtek és a mult héttel
egyenlően jegyeznek, Budapestre szállitva: süvegárú
36 3/4, koczka 38 3/4, pilé 36 1/2 kristály czukor
36 1/2. Kávé: brazíliai fajoknak rendkivül alantas
árai felélesztették e czikk iránt a spekulácziót,
Havreben és Hamburgban m á r i s nagyobb tételek



13. oldal. — Budapest, 1897. ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, november 28.

vásároltattak, miáltal a jegyzések a legalantabb
állással szemben 3—4 forintnyi emelkedést mutatnak
fel. Más származásu termés a brazíliai fajok moz-
galmától ezuttal is függetlenek maradtak és szilárd
irányzatot követnek.

Pálinka. A pálinkaüzletekben e héten nagyon
élénk kereslet uralkodott és főleg törköly és törköly-
rakiban volt nagyobb kereslet, mig ellenben szilvórium
iránt nem érdeklődtek és olcsóbb áron volt kinálva.
Jegyezünk: törköly belföldi áru Ia 55—56 frt,
istriai áru 52—53 frt, szilvórium ó 65—70 frt,
uj 56—56.50 frt, seprőpálinka 60—62 frt, boróka
54—58 frt hordóstul. Ab vasut Budapest 2%, vagy
négy hó fizetés mellett nagyban.

Eczet és eczet-esszenczla. Eczet-esszencziában
e héten gyér kereslet volt és főleg kicsinyben igen
csekély a forgalom. Jegyeztetik esszenczia nagyban
42—45 frt hydramktként, kicsinyben 10 hydratus áru
5.50—6 frt hordó nélkül ab vasut Bpest.

Vas. A lefolyt héten a nyersvas árában vál-
tozás nem állott be. A vasöntödék legnagyobb része
kis mértékben van foglalkoztatva, mig ezzel szem-
ben a vasgyárak meglehetős nagy készlettel rendel-
keznek, minek következtében a kinálat a kereslettel
szemben állandóan nagyobb. A budapesti helyi
árak 100 krgmonként, 2 % leszámítolással, magyar
nyersvas 4.45—4.65 forint, Bessemer nyersvas
4.65—4.75 frt, fél nyersvas 4.20—4.30 frt, witkowitzi
nyersvas 4.50—4.60 frt. A nyersvas készítésénél fel-
használható vastörmelékek: könnyebb darab vasak
3 frt, nehezebb darab vasak 3.25—3.40 frt, első-
rendü öntött vastörmelék 3.65-3.71 frt 100 kilon-
kint készpénzfizetéssel; elégett öntött vastörmelék
1.45—1.60 100 kilonkint készpénz fizetés mellett.

A vakság gyógyitása. Néhány hónapja még
lázadásba hozta a tudományos világot az a° hir,
hogy valamely optimista szemüvegkereskedő az X
sugarak segélyével gyógyithatni véli a vakságot. S
most ime azt olvassuk, hogy ezek a remények,-
részben legalább, teljesedésbe mentek s dr. As tu-
dillo Havannában sikeresen próbálkozott a csoda-
sugarak alkalmazásával. A pácziens, aki azelőtt
Madridban lakott, mintegy tizenkét esztendővel
azelőtt vakult meg, még pedig rögtönösen. Véletle-
nül került Kubába, ott mindinkább elszegé-
nyedett, mig végre is koldulással \ kellett ten-
getnie életét. Koldulva jött Astudillo házába, aki
szobájába behívta s szemeit megvizsgálta; nem le-
hetne-e rajta valami módon segiteni. Az X sugarak
segitségével különféle kisérleteket tett s ekkor a be-
teg a világosságba helyezett különféle tárgyakat már
megismerte. Később a nappali órákban a fekete
szint a fehértől is megkülönböztette s végre a tudós
szobájában gondosan elhelyezett különböző gépeket,
szerszámokat is megismerte s magyarázgatta. Dr.
Astudillo tehát most tovább folytatja kísérleteit.

A gyógyitó viz. Nagyon régi dolog, hogy a
viz különféle hőfokában s különféle alkalmazásában
milyen nagy gyógyerejü. Most valamelyik orvos tudós
arra a tapasztalatra jutott, hogy a hagymázt, ezt a
veszedelmes betegséget, az emberi tes|böl ki lehet
mosni. Betegeinek óránkint nyolcz-tiz unczia sterili-
zált vizet ad be s ezzel a betegséget kimossa. A
kolera esetében rengeteg mennyiségü, majdnem forró
viz alkalmazásával szintén kitünő eredményeket
ért el.

Statisztika a hamis fogakról. Valljuk meg
csak őszintén, bennünket vasvillával sem bírnának
kimozdítani abból a hitünkből, hogy ezen a vilá-
gon nincsen hiúbb asszony, mint az európai.
Pedig a statisztika, amely különben nem mond-
ható a legudvariasabb tudománynak, ezuttal bó-
kol az európai asszonynak s határozottan azt
mondja, hogy hiuság tekintetében Amerika höl-
gyeit illeti meg a pálma. New-Yorkban ugyanis
megállapitották, hogy csak magában az Egyesült-
Allamokban négy millió hamis fog készül évente,
mig aranyban egy tonna, ezüstben és platinában
pedig három tonna fogy el a fogak termelésére, ami
magában is csinos értéket képvisel. Igaz aztán, hogy
sokkal kevesebb aranyat fogyasztanak — fülbe-
valókra.

A névmagyarositók. Két elegáns ur talál-
kozik az utczán.

A. Ha nem csalódom; uraságodat Steiner
Jóskának hivják?

B. Nem kérem, hanem Sebő Józsefnek. Hát
kegyed nem Deutsch Dolfi?

A. Nem bizony, hanem Dezső Adolf.

B. (egyszerre.) Akkor hát szervusz pajtás.

A RÓKAUT
S U D E R M A N N H E R M A N

REGÉNYE. (9)

Két-három lábnyi hasadék — amit az
ember egy ugrással még épen átléphetett —
választotta a szárazföldet a fölötte meredező
hidpárkánytól. Ugy telezett, mintha valaki fel
akarta volna vonni a hidat s azalatt elernyedt.

Boleszláv átugrott s keresztül ment a kapu-
nak kővázán, amelyen még ott lógtak a leli
korommá égett kapuszárnyak.

• Most egyszerre rövid, csettenő hangot
hallott, olyanfelét, mint az ij pattanása. Ijedten
állott meg, s egy rókacsapda vas félkörét látta
a földön, amely a törmelék közé volt rejtve
és haraszttal gondosan eltakarva. A két vasáll
hosszu, hegyes fogai erősen egymásba kapasz-
kodtak. Csuda volt, hogy elkerülte a veszedel-
met, amely hetekre ágyba döntötte volna.

Óvatosan, tapogatódzva botjával, ment to-
vább a sivár romok közt, ahol kő és törmelék
itt-ott gunyképen látszottak egy-egy összedőlt
szekér kormos darabjai, vagy egy-egy pálinkás
hordó redves dongái, melyeket alig hogy össze-
tartottak a rozsdás abrincsok.

A dombon álló kastély felé haladt, mely-
nek gyalogjáróját embermagas dudva nőtte be.
Még kétszer talált róka-csapdákat, melyek vé-
kony torkukat éhesen tartották feléje. Az egész
nagy udvar be volt velök vetve — a kulturának
egyetlen jele, melyet eddig tapasztalt.

Tátongó ablaküregekkel, szétrepedt falak-
kal állott előtte a teljesen rommá vált kastély.
Lezuhant törmelék, vakolat és tégla, melyeket
utifü nőtt be, valami természetes védőgát-félét
csinált a fundamentum körül. A megmaradt
függő erkélyből valóságos lugas lett. Egy buja
levélerdő fogta körül áthatlanul.

A zöld levelek; közé ékelve egy fehér
tábla függött, rajta az apja irásával ezek
a szók:

— Vigyázz! — Ide ne lépj !
Megborzongott a háta, mikor hat esz-

tendő után az elsö életjelét látta annak, kinek
a maga életét köszönhette s akit most elte-
metni jött.

Még nehány pillanat s a holttest mel-
lett áll.

De hol találja ? Hol huzta meg magát,
amig élt ? Itt a romok között nincsen ajtó,
nincsen ablak, nyoma sincsen emberi lakásnak.

Megfordult s lassan megindult a falak kö-
rül, el a tornyok mentén, melyek a két sarkon
állottak, s amelyek fekete kővázába a fölfutó
repkén némi életet hozott.

Előtte feküdt a nagy park faóriásaival és
sürün burjánzó cserjével.

Talán harmincz lépésre tőle a pázsiton,
ahol hajdan Diana istenasszony szobra állott
— a szerte heverő, megfeketedett ködarabok
nyílván abból valók, — egy asszonyt látott. . .
egy karcsu, erőteljes asszonyt, göndör, korom-
fekete fürtökkel; vörös gyapjúkabát, meg egy
ing volt rajta, aki hatalmas ásóval vágta ki a
fekete földet.

Közelebb ment. — Az asszony csák ásott,
ásott és nem látta. — Mezitelen lába taktusra
nehezedett az ásó fejére, s könnyedén szinte a
nyeléig döfte bele a földbe. Közbe valami nótát
dudolt, amelynek csak két hangja volt, egy
magas, meg igy mélyebb. Tele és tompán,
mint a harang kongása, törtek ki a hangok a
torkából.

Az ümög, — durva, maga szőtte vászon-
ümög — lecsuszott a válláról s meztelenül
látszottak nyakának tele, erőtől duzzadó formái.

Mikor a kiáltására hirtelen fölijedt és föl-
egyenesedett, félig mesztelenül állott előtte.

Két sötét nagy szem villogott feléje.
— Mit akar itt? kérdezte s erősebben

fogta meg az ásót, mintha fegyver gyanánt
akarná használni. Azután a balkar nyugodt
mozdulatával fölhúzta az ingét kidomborodó
melle fölé.

— Mit akar itt? kérdezte, még egyszer.
Boleszláv még mindig hallgatott.
Tehát ö az, aki az árulást elkö-

vette? A nyomorult, aki - mi volna ha
most válasz helyett kivenné a pisztolyát s
jelkergetné a szigetről, hogy tiszta legyen a
föld, a melyen jár?

A leány e közben, ugylátszik, békés szán-
dékot olvasott le az arczáról.

— Itt nem szabad idegeneknek járni, —
mondotta ezután. — Menjen el innen e szi-
getről. Különben örülhet, hogy nem csipte
meg egy farkascsapda. Menjen.

Egyenesen állott a leány és büszkén, de a
férfi sötét tekintete mindjobban megzavarta.
Félénken kezdett oldalvást pislogni; a fekete
hajerdöt zavartan simította fel napsütötte ar-
czáról s egyre-másra tapogatta a testét, mely-
nek meztelenségét csak most kezdte érezni.

— Mutasd meg a halott uradat — szólt
végre Boleszláv.

Most hirtelen összerezzent a leány, egy
darabig tágra nyilt szemekkel bámult rá, azután
zokogva leborult a lábaihoz.

— Uram, — nagyságos nagyuram, tört
ki belőle az elfojtottan a csodálkozás.

Beleszláv érezte, hogy a kezét akarja
megragadni s hevesen visszalökte.

— Mutasd meg a halottat, mondta, —
azután takarodjál.

Lassan fölemelkedett, a lábával ellökte az
ásót, majd megindult, be a kert mélyébe.

A következö bozótszélén megállt és meg-
fordult, s félénken mondta:

— Itt csapda van.
Boleszláv félreugrott. — Most okvetlen

megfogta volna a láthatatlanul elrejtett vas.
A sűrűségben a leány szétturta az ágakat

s kinyujtott karral addig tartotta, mig a nyo-
mában haladó Boleszláv is megragadhatta, kü-
lönben az arczába vágódtak volna a tüskék.

A tisztáson egyszerre előttük állt egy
fehér, egyemeletes ház, magos kéménynyel, be-
vert melegágy ablakokkal, körülötte felhányt
trágyadombokkal. A kertészház volt, ahol gye-
rekkorában eleget játszott a virágcserepékkel,
magokkal, hagymagyökerekkel. Ez volt az egyet-
len épület, a mely nem égett le, nyilván mert
a gyilkos gyujtogatók nem találtak ide.

— Itt van az akna, mondta most az asz-
szony, egy kis emelkedésre mutatva, amely olyan
volt, mint a frissen hányt vakandok túrása. S
félig magába mormogva folytatta,:

— Aki belelép halálfia!
Boleszláv lehajolt, a kezével kiásta a gyu-

tacsot a laza földböl, s azután messzire elhaj-
totta. Egy fatörzsbe ütödött, s messzehangzó
durranással felrobbant.

A láz elfordította félig a fejét, s zavart
rémült tekintetet vetet feléje, — mintha szent-
ségtörést követett volna el.

Azután kinyitotta az ajtót.
Sötét folyosó tárult eléjök.
A házban csak két szoba volt. Balfelől

volt régen a kertész szobája, jobb felől a mühelye.
A balraeső szobából, melynek az ajtaja

félig nyitva volt, erős halottszag áradt be.
Boleszláv belépett.

(Folytatása következik.)

Az őszi könyvpiacz újdonságai!
dsmttiSrÍAn Camillo •& csillag-világ: csodái. Népszerü
fiaiUlliariOn V«niUie. csillagAszattan es az. égboltozat egye-
temes leirása. Teljos kiadás. Forditotta Zempléni P. Gyula. 2 diszes
kiállitásu vaskos kötet több mint S0 ivnyi terjedelemben. Müvészi
kivitelü ábrákkal, csillagászati térképpel stb. stb. Ara 1 frt 50 kr.
Diszes kötésben. 2 frt SÖ kr. (34)

A „Fövárosi Lapok" birálata, e műről kivonatban:

molynek elsö kiadása teljesen elfogyott, ismét hozzájut. Vass József
könyvkereskedését (Budapesten, VII. ker., Erzsébet-körut 38.) illeti a
dicséret, hogy o nagyszabásu és a világirodalomban páratlanul álló
müvet nn'ndenki által hozza" férhetővé teszi, mert a két kötetes,
remek illusztrácziókkal diszitett münek árát oly olcsóra szabta, hogy
JFlammnrion e könyve .most igazán közkincscsé válhatik. Külön
dicséretet felesleges ö könyvre pazarolnunk. Flammarion 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 oda, ahová a véges ember soha el
nem juthat- A csodák világa, a csillagok világa, a teremtés nagy
műve nyilik meg elöttünk végtelenségében, minden szépségével és
ragyogásával. A fordítást; a legujabb franczia kiadás nyomán,
Zempleni P. Gyula végezte, ki ugyane szerzőnek Urania czimü
müvét is átültette irodalmunkba. A fordítónak régismert jó neve
kezesség arra is, hogy az eredetinek minden szépségét megtaláljuk a
fordításban. A két kötet ára 1 frt 50 kr.
fiti humoros törvényszéki karezolatai. Elegáns kiállitásu

kötet, sikerült müvészi czimképpel. Ára 1 frt.

tátott. A regény ínesójo olyan érdukos és az irói elbeszélő tehetség
oly fényesen jut érvényre a kedvelt költő ezon elsö, de: igazán
mesteri regényében, hogy teljesen meghódította a nagyközönséget.
A könyv czunlapját Márk Lajos romok rajza disziti, Ara i frt.
Az összeg előleges beküldése mellett. — Kimeritő
Árjegyzéket leszállított áru könyvekről

• bérmentv© küldök.
V A S S J O Z S E F kBnyvkoromkedőaa
» * » « « T W f c ^ f c T em minta-antlmuariumm,

Budapest, VII., Erzsébet-körut 38.
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Mi okozhat nagyobb örömet, mint egy
gazdagon diszitett karácsonyfa?

melyek több éven keresztül alkalmazhatók, ajánlja a
többször kitüntetett régi hirneves czég: (65)

isenius
(65.) Egyedüli raktár: B é c s , I, S i n g e r s t r a s s e l l .
Kérem a czimre ügyelni, mert hasonló hangzásu czégek'

kel nem állok összeköttetésben s fióküzleteim nincsenek.
1 gyüjtemény 100 darab pompás kará-

csonyfadísz, egy plasztikus kará-
csonyfaalakkal frt 2.75.

1'gyüjtemény 120 i'arab ugyanily diszszel
es nagy ííyémántcsiilaggal a fa
tetejére 3 frt 75 kr.
gyOjiemény 150 darálj diszeel, lebegő
plasztikus angyal, selyemruháva
és harsonával 6 frt 75 .kr.

Igen csinos d;szifménvek, eléghetetlen hó
gyapotból, 10 darabonként 75 kr.
I frt, 1 frt 20 kr., 1 frt 50 kr.

Szabadalmazott gyertyatartók, luezaton-
j ként 8, 13, 30, 48, 60 és 75 kr.
JégfOzérek, aranyban, ezüstben vagy
I bronzban 10 méterenként 75 kr.
Hőgyapot kettős csomagolásban 12 kr.
Jégcsapok lő kr.
Igen jutányos összeállítások tréfás tombolák

részére, fő- és meljélcnyeremények-
kel, nyereményenkéntö krtól feljebb.

Veszélytelen szobatOziJSlékek karácsonyra
és szilveszterre, gyűjteményenként
60kr., lfrt20kr., 2 frt 50 kr. és 4frt

Mint általánosan ismeretes, a Richter-féle

a gyermekek legkedveltebb játéka.
Az egyedüli játék, mely a gyermekek

figyelmét tartósan leköti cs mely nem
ICÍZ már egy pár nap mulva sarokba
téve.

Azért a legolcsóbb ajándék és magas
nevelési értéke és kitünő kivitele miatt
egyszersmind a legelőkelőbb ajándék is.

Általában a legjobb, mit gyermekek-
nek játék- és i'oglalkozási-szerül aján-
dékozhatunk.

A Horgony-Köépitöszekrények 40, 75,
90 krtól egészen 6 Mig és" magasabb
áron minden finomabb játékszerüzletben
! ap'iatók és a valódisúg jeléül „Horgony"
védj egygyel vannak ellátva,

FffVPSwípyfofl'fo f Egyedül valódikö-
HJf KC8!Í&&)IIB&KÖO épitöszekrényeink

ismeretes niánzói a közönséget azáltal vezetik luviuru, nu&v ju Hírnévnek
örvendő eredeti gyártmányunkat drágának nevezik. Hyea valóílan állitás által

l j k k t f é l t i h ö h l í t á s czéljából
g y y g y

ne liagyjak magánkat félrevezetni, hanem összehasonlítás czéljából
elülünk hamarosan-a képes árjegyzék bekivanandó és üz oly durva és nagyon
]tolakodó módon felajánlott kőépitöszekrény Kint kevesebbért ékü utánzat,

aminö is, keményen visszautasítandó. Csak a „Horgony" védjegygyei ellátott
köépitösickrcnyek' valódiak. Utoljára kitüntetve 1807-ben, Lipcsében az arany
éremmel. ' , (W3)

ER F. AD. ÉS TAR 3A.
Első osztrák-magyar csász, és kir. szabadalmazott kcépiíőszekrénygyár.

Iroda és raktár : L, Operng. IG, B é c s , gyár XIII/i (Hictzing), Rudolstadt
(Thür), Olíea, Rotterdam, London, 3STew-York, 215 Pearl-Str.

Türelem-mfigpróbáló és a „Horgony" cz. társasjáték;
bövebb az árjegyzékben találhatunk.

¥

Kitüntetéseit: Budapest 1896.,
Berlin 1893., Csernovicz
1886. stb. Arany-
érem, érdem-
Jzeresxt-

<&.

rézágyak, angol
mosdók, angol éjjeli

szekrények, angol consol-
tükrök, angol íUggönytartck (carnlsse)

Képes árjegyzék kívánatra küldetik.

fi legjobb és legolcsóbb ásványviz
P 6 9

mely számos kitüntetésben részesült, legutóbb a kiállitási érmet
kapta, megrendelhető a forrás kezelőségnél, pósta Hont-Szántő.

1 rekesz 25 palaczk Í'3O literes 4- frt — kp.
I „ 25 „ 0'70 „ 3 „ 5O „
t » SÖ „ O'7O „ 6 „ 5O „

Ujra töltésnél, ha a palaczkok bérmentve vissza küldetnek, egy
töltés öt krajczár; az ide-oda • fuvarozás költségeivel együtt

SzakáSos állomáson feladva.

Gyógyszertár
„az arany birodalmi

almához".

I., Singer-
strasso IS. szám.

Bécs.

vértiszfifó labdacsai,
azelött egyetemes labdacsoknak nevezve,

az utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mert tényleg nagyon sok betegség
létezik, amelyekben ezen labdacsok valóban kitünö hatásuaknak bizonyultak.

Sok évtized óía általánosan el vannak terjedve ezen labdacsok és na-
gyon kevés család lehet, amelyben ezen kitünö háziszerből egy kis készlet
hiányoznék.

Sok orvos ajánlotta és ajánlja ezen labdacsokat házi szer gyanánt, leg-
fökép minden baj ellen, amely rosz e m é s z t é s vagy dugu lásbó l származik,
mint: az epekeringés zavarai, májbaj, a belek elsenyvedése, szél-
kólika, vórtódulás az agyba, altesti bajok (aranyér) stb.

Vértiszütó tulajdonságuknál fogva különösen jó hatással birnak vér-
s z e g é n y s é g n é l cs az ebböl származó betegségeknél, mint : sápkór, ideges
fejfájás, stb. Ezen vortisztitó labdacsok ezenkivül oly enyhén hatnak, hogy
legcsekélyebb i'ájdaknat sem okoznak cs ezért a leggyengébb személyek, söt
rneg gyermekek által is aggodalom nélkül bevehetök.

. Egy tekercsnél kevesebb nem küldetik. A pénz előleges beküldése mellett
portomentes küldéssel együtt egy tekercs labdacs ára 1 frt 25 kr., 2 tekercs
2 frt 30 ki-., 8 tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt
20 kr., 10 tekercs 9 frt 20 kr.

Kérjük határozattan:

„Pserhofer J. vértisztitó labdacsait" (150>
kémi és arra ügyelni, hotry minden doboz, fedéll'elirata a használati utasításon

álló Pgerhofer J. névaláírást, cs pedig vörög betükkel, viselje.

PSEXLHOFER J. gyógyszertára, Singerstrasse 15, Béos.
Raktár Budapest részére: Török József gyógyszerésznél Király-utoza 12.

EFrfl

gummí- és asbest-áruk,
szíjak, tömítések, emelő-

gépek, olajak stb.
BUDAPEST, V U Teréz-körut 29,
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, földszint* felemelet, 1. emelet.

nagyságára és olcsóságára nézve fölülmulhatatlan és a bel- és külföldi konkurrencziától csak közelöleg elérve,
küldöm kívánatra leggyorsabban ingyen és bérmentve. A czég szolidsága elismert és világhirü. Meg nem felelő

akadály nélkül visszavétetik vagy kívánatra a vételár visszaadatik.

Sok árumennyiségek a karácsonyidényre (leltározás előtt) 30—50%-ig az árban mérsékelteinek, nogy egy
rendkivüli tömeg-kelendőség által az árukészlet redukálható legyen.

Különösen valamennyi legutolsó divatu tiszta gyapjú divat-kelméknél az őszi és téli idényre
2 frttól feljebb egy 10%-os karácsonyi kivétel-jutalék levonatik.

A imsonlithatatlan nagy áru-készletekből itt csak a következő czikkek sorolhatók fel:
frt méterje

S e l y e n i s i c i l i e a n e . . . . . . — . 4 5
Aílas iinprimé . . —.45
SelyeEsbengaline cordenná . . —.60
Lyoni üssta selyenitaffetas raye—.60
Gyönyörü törölt brocate . . . —.85
] A-oni tiszta selyemtaffetas fao. —.85
Mervoiliaux fagonne . . . . . —.98
Selyem-ottomán . —.78
Faille fraiinaise —.98
Legujabb "siót tisztaselyem-

keiisék frt 1.05 1.25
Selyempíqnctüi, legujabb vil.

és sötét szihek >. —.95
Tiszíasslyomtaífet fanönné szép

báli színekben 1.10
Valamennyi gyönyörü szép kivitelben!
Remek ujdonság: Solyemsici-.-

l i e n n e c a r r é . . . . . . . 1 . 1 0

frt méterje
Taffetas carré, Haute Nou-

veauté, ruhákra és blousokra 1.70
Továbbá számtalan modern

tiszta selyem-kelmék a leg-
különfélébb minőségben cs
színezetekben..1. 1.30, 1.45, 1.60.
1.70, 1.75, 2.60 és magasabb.

Brocal Roy al szép báli színek-
ben 1.10

Erocatell tissta selyem-kelmék
ruhákra a leggyönyörűbb leg-
ujabb szili-árnyékolásokban
apart mintákkal . . . . . . 1.85

Gyapjuszövetek duplaszéles . —.18
Kaniaigarn diagonal „ . —.21
Legdivatosabb szinü nyári szö-

vetek —.26

frt méterje
Igen jó Loden duplaszéles . . —.32
Szines gyapjnsz9?ei 120 em.. —.20
Miniázott kammgarnszövetek

duplaszéles —.36
Igen jó koezkázottűivatszovetek

duplaszéles —.40
Legujabb divatszöv. 120 em. sz. —.48
Aagol divatszövetek 120 em. sz. —.48
Angol clisviot carré 120 em. sz. —.50
Kammgarn cneviot 118 cra. sz. —.62
Ssóp angol divatszöv.120 em. sz.

—.70 és —.75
Jó szinü nyári szövetek selyem-

szövéssel 120 em. sz. 1.60
Voile imprimé tiszta gyapjú . —.40
Mosó-szövetek különös olcsó árak

mellett.

frt méterje
Levantíne legujabb minták

—.14, —.13 és —.22
Legjobb Cosmanosi Levantine —.27
Croisó Satinette imprimé leg-

jobb minőség . —.26
Franczia szép atlas satin a leg-

divatosabb . —.30
Zepnir, nouveuaté szép, diva-

tos, finom kivitelben . . . —.29
Zephir jeles minőség, szép,

pompás múltakban . . . . —.19
Bosiaai mousseline világos szí-

nekben és csinos mintákban—.16
Szép, igen jó rnha-barchent . —.15
Lawn Tenais-üanelle —.17 és —.24
Flanelicottou3 Ia 18 krtól feljebb
Hiuialaya-ílaaellccttons 21 krtól félj.

A legczélszerüljben berendezett szétküldési osztályomnak illusztráczió és tartalomdússága igen tisztelt vevőim legmesszebb
igényeinek megfelelőleg tartalmaz tetemesen nagyobbitott

szegélyezett, szépen adjusztalt ke lmék, ruBtákpa és fo8o°asokra? gyagsJMg seByeaw és m o s ó - k e l m é k b e n 5
E é á k valamint sok más szükségieíi czikkek, továbbá jjgSffT e g y kái3©KÖsen es^ l i f ésre méBiói c s a k

az én lizlefeBiibesi kapSiatő

és pedig égen szé& eleféntcsontfehéB*,
szines mintázott

s&iyemzsebkentgők tuczatja 2 frt. 40 kr.
végre legizlésesebb összeállításban, illusztrált, remek küIBeiBegességi kai*ácsonsf«czikkek szétküldési osztályom-
ból, mint bör és peluche-áruk, sachet, diszmü- és ékszeráruk, eliinai ezüst-áruk gyári árakhoz, játékámk és karácsonyfadisz-
tárgyak stb. Midön ezennel legmélyebb köszönetemet fejezem ki azon bizalomért, melyet eddig mélyen tisztelt vevőimtől

..__„. részesittettem, bizlositom szolid elintézéssel minden becses réndelméiiyeknek és maradok kiváló tisztelettel

Minták és katalógus ingyen es bérmentve! Mintarendelményeknél kéretik
a kehnek minőségének és azok árának megnevezése.
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Éhenhalt orvosok.
Ezelőtt néhány évtizeddel legjobb dolga volt

az orvosoknak Spanyolországban; mivel ott volt a
több beteg ember. Az óriás erejü légvonat, mely

a pirenei hegyszorosnkból végig süvölt a félszigeten,
csontfájósakká tette a büszke grandokat és csak a
legedzettebb bikaviadorok birták ki az átkozott ég-
hajlatot.

A főrangu spanyolok ezreket adtak a házi
orvosaiknak, csakhogy némikép enyhítsék a kinzó
fájdalmakat. Nyáron át Hispánia kénes forrá-
sai, hirneves gyógyfürdői, spanyolokkal voltak tele.
A fürdötulajdonosok és az orvosok milliomosokká
lettek.

Egy idő óta azonban csodálatos módon meg-
csappant a betegek száma s valamennyi spanyol
olyan egészséges lett, mint a makk. Az orvosoknak
lement az agiója és keresetük rendkivül megcsap-
pant. Az utóbbi években pedig néhányan már éhen
is haltak.

Az orvosok és természettudósok elnöke
Don Ungvento Morbotrovato a mult évben érte-
kezletre hivta össze társait és ekkor jöttek a nyo-
mára, hogy a spanyoloknak azért nincs szükségük
orvosokra; mert az ország népe a „Horgony
Pain Expeller-t használja minden csont- és
izomfájdalom ellen. Az értekezlet kénytelen volt
egyhangulag constatálni, hogy ez a szer köszvény,
csúz, hátfájás, influenza és kolera ellen tényleg
csodahatásu, e mellett rendkivül olcsó és kapható
40 kr, 70 kr, és 1 frtos üvegekben minden gyógy-
szertárban.

A tudós orvosok erre felszedték sátorfájukat
és az éhenhalás elől kiköltöztek Spanyolországból.

árjegyzékem különben is olcsó
áruiból. Viszont elárusítóknak
és lijiynökiikiH.-k ÍL= a í&
wzöbb bűVi'is.-iiiáíi alkalom,

árjefíyzéfc ingyen
és biirmontve.

kieszközöl a világ összes
államaiban

mérnök és hiteles szaba-
dalmi ügyvivő, ezelőtt

Pompéry
(Benedek L. és Tsa)

Budapest,
VII., Kerepesi-ut 44.

,, Pisti biztosité-itiK**..
Alapittatott 1864-ben.

KÖZPONTI SZÉKHELY:

¥. ker*, sas-utoza ÍQ. sz.
A készpénzben befizetett részvénytőke o. ó. . 4 . 0 0 0 , 0 0 0 k o r o n a >
A nyereség- és díjtartalékok az évi bevételek-

kel együtt több mint . . . . . . . . . . 25.GG0 9QQ0 k o r o n á r a .
rugnak.

Harminczhárom évi fenállása óta kártérítések fejében fizetett az
intézet:
az elemi kárbiztositási osztályaiban . . . . . . . . 132.07~>,0G4 koronát
az életbiztosítási osztályban ". 11.290,418 „
a balesetbiztosítási osztályban 560.422

üssszcsen 14.3.925,004 koronát
Az intézőt igen mérsékelt dij melleit biztosit: tüz-, lég és száliStmánykúrok

ellen, titkÖFisvegekhen eshető töréskárok dieu,

minden gondolható módozat szerint és a~ ember; futet Érhetö balesetek ellen és pcídifi
egyes személyeket, valamint vállalatoknál alkalmazottakat tömegesen éj végre különösen
utasáiíi balesetek ellen is.

:ck, melveket az intézet .íz iletbiztositásnül nvuit:
firöl
•0.)

(nivatiisEzcnt KutniKüuiíik Tnifi.-ck'.'lt mjpollek: mel:«'l!.i
ll) A lultél.eli:k értelmében, a biztositás érv-nyéiK'!: me.jtániadhaClőKsága inéj; az

Bsetbcii is. ha a biztositott púi-Imi vasj" öngyilkosság'folytán halt volna el, fíigY há utólag
kitűnnék, !;osy a biztositott a biztositás alapjául szolgáló ujáulatban lényeges körülményre
nézve téve IM tt.

ej Xj/ei-eségben valo rCssesiilés.
i!) ."Vlr'tr hatályon kivül levö kötvényeknek ujbóli érvényro hozatala.
r) Tőkebiztositíls, a biztositott összegnek esetl-jgcs vagy feltétlenül kétsze

ifizelésjvrl.
:er tWícncndo

Az intézet igazgatósága:
Szentmártoni Radó Kálmán elnök, Szász Domokos alelnök, Báró
Vay Dénes, Bérczi Mór, Cserkuti Engel Miksa, Guitentsg Gusztáv,
Haas J.; Hoffmann Sámuel, lovag Lederer Sándor, Strasser Alfred,

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

lauszig Hugó, vezértitkár. Temesvári; Imre, ezégjegyzö.
Az intézetnek van az Osztrák-Magyar birodalomban 10 vezér-, 60 fö-

és mintegy 8000 kerületi ügynöksége, melyek bármiféle felvilágositással
a lcgkészségescj?bcn szolgálnak.

Tiszteit háziasszony!
Kérem tegyen kisérletet, a

kedvelt női u jság ; a

most kezdődött

8. évfolyamával,
divaí-, gyermekruha-,
fehérnemü- és kézi-

munka-rovattal.

Négy ingyen melléklet:
a) RoEianbiblioiliek zum

Büaii der Hausírau.
b) AP3 a;leir Welí. — Für

alls Welt.
c) Das Blatt der jnngea

Eíadclien.
d) Das Blatt der Kináer,

raascli Róberttől.
í>) Ia Heiui der Welt, EIs-

ter 0.-tól.
(A főlapban):

c) Auf Irrwegen, Eeyke
Nmáíéi. (9S)

d) Bia Síiefscli-írester
BíBíütlifjcs Y

(A regénycsarnokban):
kézi-

Negyedévi próba-előfizetési
ár (6—7) füzetre I frt.

lánaponként lfilzct S5 kr-
Kapható:

Kiadóhivatal:

BÉCS,
!., HíBlselímgeng. 1. te 3-

SZÉKLER IGNÁCZ
(39)férfi szabó,

Budapest, V., Erzsébet-tér 8. sz.
Ajánlja dusan felszerelt raktárát izléses, finom kelmék-

ben, legszebb szabás szerint, mérsékelt árak mellett.

lélegzési Intézet
ujonnan átalakitva és nagyobbitva, (72)

Dr.ZIFFER E., gleichenbergi fürdőörvos vezetése alatt.
gtigT József-körut 10. szám. "Hí

óviz Bzétporlasztással külön fülkékben. Fenyöfü-belégzés és pneu-
matikus kúrák. Mell, gége, garat, crrbetegeknek. Nyitva egész nap.

nemkülönben himzöanyagok és bimzöszövetek,
nagy választékban

szabott gyári árakon
kaphatók.

Bérczi B. %hhrf
r.ői kéziraunlta nag\'jpa-
lObcul B u d a p e s t , 'É.i-
rá ly-utoza 4. — Képes
iirjegyzékpin 1185 eredeti i
î'-z-irntinka-rajzzal hiva.

nmra reudelicezósrc áll."
G y á r i r a b t á r a legjobb-

nak elismert (S3)

„Victoria"
kézihimzeppnsk.

Darabja 4 frt.
Viszonteladók árengedményt kapnak.

Hozzávaló hinizökercí és íiimzöanyagck nagy választékban,

Páratlan sikerü „uj gyógymódom" tapasztalt biztos
eredményei folytán honorárium teljes gyógyulás

uíáu fizethető.

önfertőztetés következményei : syphilis ulóbajai mint bármily
!•'••'' ns.uyfoku és idült

BETEGSÉGEK"
ellen uj iiüni:«i bcfctskoaiK:>:0« é ck ada-

D
felülmulja. — Kagyszabiisu kül.'.n gvógytcmiek.

R.

az ideg- s nemi tetessépele szakorvosa, hyclroelcctrotlterapiai
• rendelő iníé/ctt'.

Budapest, VI. ker., Terés-icörui 44., 1. emelet.
9—!, cl. H. " - " . (35)

MAGYAR IPAR.

KÁROLY ÉS
tükör-, kép ; disz-keret,

aranyozott áruk és aranylécz gyára.
Dus választék képekben és tükrökben is.

Raktár: Budapest, VIL, Károly-körut 9.
uzdagon illusztrált árjegyzéket, amely ingyen és bét

mentve küldetik rnc;r.

Jozsef SS
télen áti megőrzésre elfogad kerékpárokat. Ez a egyetlen, legnagyobb, fedett, viliamosyilágitással
ellátott és futott kerókpáriskola. A kerókpározás a téli hónapokon át mechanikai kószüKv.kel eisajátiliiiitö

cs g^Tdíorolható. A" helyiség naponta 7 órától reggel egész este S óráig nyitva van. po

Kretzschmar E. é s Társa kerékpármüvek r. t.
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ok belsőleg a.Gaultherla-szesz kül

YASKOYITS-fóle
Svábhegyi és városmajori

Az ország legrégibb vizgyógyiniézete.
A módom Hyjrieia, valamint a mai kor i<rónyeinek teljesen megfele-
lően berendezve. .S;:i?yruan szakszerü kezelö?, mérsékelt árak. Közle-
kedés villamos i s társai-kocsival. Prospektus!, kivúiiatra bánncntvc

küld az intézőt vozetösus1-'. (33

Bőr- és szépségápolás szakorvosa

med. univ. Dr, RéVéSZ BSHO
Budapest, Kerepesi-ut 63., I. em.
2i évi gyakorlat, a berlini és bécsi kórházakban szerzett ta-
pasztalatai alapjin gyorsan ás alaposan gyógyítja az összes

bőr-, ideg és nemi bajokat. Szépség!
hibákat;

f-:2splö, anya- ős wájűilt, palfanáí. szer.iölc?. rézorr, fa^-os
végtagok, hajkorpa, liajUiulá:-, s'hi-k : í-zakszíni tanicsc.-al

.-.•íoî á! az iirL2 éí kézápolásra.
Feltünö eredményi!yrl s/yónyitja a titkos betegségek Mio
alatt ismert összes férfit ég nöi bajokat és asoli követ-

kezményeit.
Rendéi: délelött 8—12, délután 3—7 óráig,

Lehelekre azonnal válaszol. Kivánatra gyógyszerekről is gon-
dníkvtlLk. Mindenkor w d y diakreciú.

65. kiadás

az ÖNSEGÉLY
gvakorlaü tanácsadó mindazok
számára, kik ifjúkori ballépések
következtében az ideg és nemi szer-

vek betejségeiben ízenvedaek.
Olvassa el mindenki, ki szomoru
következményekbenu, ni. szoron-
gásban az idegek íeldultságában
ésemósztési zavarokban szenved;

gazdag tartalmu tanításának
évente ezrek köszönhetik teljes
gyógyulásukat. Ara 1 frt. Kapható
Ruzitska írmin könyfejreskedcsóben
Budapest. Muznun;-R8rut 3, sz. (126)

Alapítva 1879-ben.

Csák 3 forint
a legszebb és legczélszerübb

Karácsonyi ajándék.

(Emlék az elyhunytakról.)
Arczképek életnagyságban.

Bármely beküldött fénykép
után. Szállitási idő 10 nap. A
hü hasonlatért kezesség vál-
laltatik. A fénykép sértetlen
maiad. Alkalmi ajándékul
szánt megrendel, elöbb kül-

dendők be.

BODASCHER SIEGFRIED
jutalmazott műterme. (66)

Wien, II., Praíerstr. 61.

KRISTÓF* és Társa
C'oíffeur. — Farfnmeur. (System Lespes Pari--.!

F. Jeerillet, Erzsébet-tér 16. ssám, (Deutsch-féle palota).

,-oL ujfldliol l> rtent kérdezőik nk-ie ezúton értesitjük a t. cz. közönséget os a magas nemességet, hogy fodrász-
tunneiuk a. modern íiy&ipnia Lövetclrnciiyr-inek megfelelően van berendezve, (Lespos tanár szisztémja
s/oiint. Paris.) Berendezés tekintetében termeink látványosságot képozuek. Külön uri es nöi tormák.
Amerikai arezfürdő, fejmosás;, kéz- és köröm ápoló-terem (Manicure et pedicure.)
f i ü érák. 0) Tisztelettel Kappler Kristóf és társam

„Külföldi töltények" eyyeűQli kincstári eladása^ MA8YAADRSZA6 részére.
á J3@x»t>sbla»:n é s T á r s s a ,

BUDAPEST, IV. kerület, Egyeíem-tér 5. szám alatt. ~
Kizárólagos raktára a ,.Schultze1

az amerikai Cmtis a Harwey-féle feketo ~
nök. — Legnagyobb raktára, az összes
szati felszerelések-, sport czikkek-, korcsolyákbun,~s{b. stb (ISS)

a fekete és szines czipök tisztításhoz, valamint mindennemü
bőrárukhoz a

TANNER F. és TÁRSA-tó! FrauenfeSd-ben.
A bőrnek előkelő tOkSrfényi ad
Vizhatlannnú és puhává teszi
Nedves állapotában sem fest (57)
líezot és ruhát nomjjisxk^oB
Egyszeri bekenés több 'napra elég
A mellett mindig tiszta fényes czipő
Nagy megtakaritás, mert kiadás a használatban.

(Jg§T Felülmúl eddigi fénymázt és krémet. lÜg}
1. sz. 2. sz. tys ko.

Elegáns bádogdobozokban 3 nagyságban kapható drbja O Q ^ 3 Q ^ 5Ö~kr~
Kapható a főlerafeatnál:

FREUND F. és TÁRSA, Bécs, IL, Negerlegasse 6.
és minden idevágó detailüzletben.

Viszont oladóknak nagy engedmény. Kslendü úruczlkk.

KÖZGAZDASÁGI HETILAP.
i A 3TAGTJÜ GAZDJlx ÉSJíEKJEníHK KÖZLÖNYE. m

Mutatványszámokat levelező lapon tessék kérni. Budapest , Kemnitzer-utoza IS. cz imen,
Elöfizetési á r : félévre 4 forint. Felelős szerkesztő: Főszerkesztő:
Egész cvro . . . 8 .. SZABÓ FERENCZ HERÉNYI GOTHARD SÁNDOR

Kiailóliivatal: Budapest, Akadémia-utcsa 4. szám. (134)

az 1898. évi

(második évfolyam.)
szerkeszti: Hoffmann Minay Miksa az „Adóügyi Szaklap* szerkesztője.

Az adóügyi Zsebnaptár, amely diszes vászonkötésben (Notes aUKban) 400 oldal
terjedelemben, naptárral, határidőjegyzékkel és betüsoros útmutatóval ellátva jelent
meg, az összes adó- és illetéktörvényeket és rendeleteket dióhéjban foglalva
ismerteti és magyarázatokkal látja el, amiért is ezen Csinos zsebkönyv valóságos
kincses tárát képezendi minden pénzügyi és közigazgatási tisztviselőnek, közjegy-
zőnek, ügyvédnek és minden adófizetőnek. Bolti ára 1 frt 50 kr.
Kapható: Az „Adóügyi Szaklap" kiadóhivatalában. Budapest, Andrássy-ut 6.

Ugyanott rendelhető meg:
1. Az „Illeték Egyenérték Ismertetése" javadalmak, alapítványok,

egyházi és világi községek, egyesületek stb. részére. Népies kiadás. Irta: Bóka Jozsef
m. kir. pénzügyigazgató helyettes. Bolti ára 30 krajczár. •_,«•:

2 . Az uj mübörtörvény (a kereskedelemügyi m. kir. miniszternek 537S0/1897
számu rendelete, illetve végrehajtási utasitása. Ara magyar kiadásban (38 oldal
terjedelmü füzet) 50 Ív. Német kiadásban 70 krajczár.
~ ~ 3. Fogyasztási-, Ital- és Italmérési Adók Rendszeres Ismerte-

tése. Ára 2 frt. Mák: Osváth Imre kir. törv. biró és Hoffmann Mihály Miksa
szerkesztő.

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

5. A szeszalkoüioS, hordóürméret, szölőczefre, borital és szeszitalmérési
adóátszámitás táblázati könyv ára 1 frt 50 kr. Szerkesztette: Hoffmann Mihály Miksa.

6. Mennyi s z e s z t é s mennyi v izet kell felhasználnunk a különféle fok-
tartalmu pálinka készítéséhez. E táblázati füzet ára 50 kr.

7. Az Adóügyi Szaklap, Budapest, Andrássy-ut 6. sz., melynek előfizetési
árai 1 évre 6 frt, "fél évre 3 frt 50 kr., negyedévre 2 frt, az előfizetőiknek minden
adó- és illetéli-ügyben a legalaposabb és legmegbizhatóbb fölvilágositásokat és
útbaigazításokat adja teljesen ingyen. Kivánatra lcvélileg. (117)

Zsebóráim
ismeretesek ^

jóságukról és olcsóságukról.

Goldin rom. ára dupla
fedéllel frt 5.— Án-
ker rom. nikkel 1 fr.
íKlkr. Valódi ezüst
icui. 4 frt 25 krt
Arany nöi rera. 12frt.
Kzüst anker rom.
ciupla fedcllol 15 Pu-
brrt frt 7.— Aczél
m n . frt 3.50. Műiden
üiáórt S évi jótállást
vállalok. Uj arany
jryiirük (S kar.) 1 frt
00 kr. Dupla goldin

Ifajcrok 1 frt 50 kr Tömör arany
jgyürük S frt 50 kr. Valódi jepy-
kyilrUk a cs. és kir. fömjelzo hi-
vatal pccsétjóvol ellátva 1 frt
20 kr. valódi 14 karátos arany
függök gyémánt utánzattal 2 frt.
Nagy árjegyzéket 300 ábrával ia-

gyeu os bónuontvo küld
Fischer Alfréd

, X., Adlergrasse 12.

és G.
Budapest, V. ker., Mária Valéria-utcza 5. sz.

Legdusabb választék valódi smyraa, perzsa és indiai szőnyegekben minden lehető nagyság
és . minőségben. Nemkülönben dús raktár: Axmünsteri és nyírott késs szőnyegekben.
Nyírott brüsseli-tapestrie, hollandi és Cocos-futó szőnyegek, minden mennyiségben.

Legujabb kivi leiben kaphatók kész asztalteritők, függönyök, ágy- és letakarok.
Sima, mindenféle alapszínű pokróozkelmék szoba bevonására.

M i n d e z t j u t á n y o s á n és j ó t á l l á s m e l l e t t i k i s z o l g á l á s s a l .
Uj és képes árjegyzékünket kívánatra ingyen és bérmentve küldjük. --

F.ISELE JOZSEF
W T Az ezredéves országos kiállitás alkalmával a legmagasabb kitüntetéssel: a „MILLENNIUMI DÍSZOKLEVÉLLEL" kitüntetve.

réz-, érozmü- és gőzkazán-gyár,
BUDAPEST, V., KÜLSÖ VÁCZI-UT 138.
p 3 7 J Hegesztett munkák,

Gőzkazánok, víztisztítók, reservoirok, csővezeték, felszerelvények,
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A mi rajtam segitett!
Tisiteli urarp!

Körülbelül 3 hét óta hordom
a Heskier tanár Volta-ke
resztjét és igazán meglep an-
nak a hatása. Lvekcn át ideges
szívbajom volt, a mely heves
szivdoboííásban, sznráa a
mellben és ijesztő érzésben
nyilvánult. Az ön Volta-ke-
reszija már 3 capi viselés
után nagy enyhülést hozott és
Isten segedelmével remélem, hogy
teljesen meg fogok gyógyulni.
A Heskier tanár Volta-
keresztjét minden feleba-
rátomnak melegen ajánl-
hatom.

Teljes tisztelettel (63)
Leleune As*noltí9

kávé - ftülönJy''es5Ó^!.ik nagyban
való iulcfe.

Berlin, D.-n..:ii'fjrsUasse 1., I.
1ST*T. julius lSé

és meghosszabbítja

eletet
a hires viUámos Volta-
hereszfc. Olyan személyeknél,
kik a Volta-kérosztct állandóan
hürdják, a vérkeringés és az
idegjend^rer rendoson müködik,
az érzékek megélénkülnek s va-
lami kellemes jó érzet tölti el
az<ember. Testi, valamint szel-
lemi erőben egvaráut meggya-
rapodik s ez a boldog és sze-
rencsés állapot iné 55 hosszab-
bítja sok embernek nagyon
is rövid életet. Htodén
gryöng-e embíírűek nem ta-
naosolbató eléggé, hegy a
Reif J.^tólEéssben vásárolt
Volta-keres.?.tet állandóan
viseljo; megredzi az idege-
ket, fölfrissiti a vért s az
egész világon elismert gyó?yitó-
szere a következő bc;tcgséi;ek-
nek: C S J / Í és pltauma,
nauraSgis, Idaggyönge-
ség, áSmaílssnsaghideg
kerek és lábak, hypo~
chonifpía (buskomor-
súg), sápkés; asztma,
mepevesSás, görcs, bör-

heíssrjsÉrj, apanyér.
qyomorbnj. influenza,
(tohéigés, slketség és
fülzugás, fsj- és fogfájás

A valódi a* lít látható
vúdöíagygyel törvénye-
san fsll&ntarketö Hes-
klor tanár félő Volta-ke-
roszt mindönki részére
szolgáló villamos osz-
lop. Leányok és asszo-
nyok, fiatal M Idősebb
urak, kik mindig egészségesek
akarnak maradni, viselik ezt a
hires és kedvelt, gyógyitó hatásu
amulettet. A férfi és a nö erejét
állandóan emeli és erösiti, min-
denki mintegy újszülöttnek, két-
szer oly erősnek érzi magát.
Számtalan dicsérő- és elismerő

levél.

Drbja 1 frt 80 kr.
2 frt beküldése esetén bérmentve.
Utánvéttől 20 krral drágább. Az
egyodiU valódi Volta-keresztet az
ismert egészségügyi czég küldi.

J. REIF
Wien,!., Brandst&tte 3,

» Szent-Islván-templora mellett.

Legelökelibbés legnagyobb
fedett

ra r s

Az „ADRIA" kerékpárok városi raktára,
Roy al SZállŐ, Erzsébet-körut.

Nagy jawiósnülaeSjf. ao?)
Kerékpárok télen át való megőrzésre cs jó-

karban tartásra mérsékelt áron elfosradtaüiak.

RiGhíer-féíeHorgoiiy-Pam-Expeller
Liniment. Capsici comp.

Ezen hirneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásá-
nak, mert már több mint 27 óv óta megbizható, fájda-
lomcsillapító bedörzsölésként aikalmaztaíik köszvénynél,
csúznár, tagszaggatásnál és meghűléseknél és az orvosok
által bedöivsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A
valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-Liniment
elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem igazi népszerü házi-
szer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni.
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban majdnem minden
gyógyszertárban készletbon van; <s fő r a k t á r :
Török József gyógyszerésznél Budapesten. Be-
vásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert
több lúsebbértékü utánzat van forgalomban. Ki
nem*akar megkárosodni, az minden egyes
üveget „Horgony" védjegy és Richter ezégjegy-
zés nélkül mint nem valódit utasítsa vissza.

RICHTER F. ÁD. és társa, cs. és kir. advari szalutok, RÜDOLSTADT.

(122)

védiegy.

Minden Jobb üzletben kapható.
Osak akkor valóeii, ha a talpán a következő

védjegygyei van eiiáíva.

Messtorff, Behn & Oó., Hamüurg-Bécs,

Elsö biztositó intézet
katonai szolgálat

0 cs. és kir. fensége József föherczeg védnöksége alatt.

99T B i z t o s i t á s i t ő k e : 2 7 mil l ió k o r o n a .

Fiu gyermekek legelőnyösebb ellátása
katonai szolgálat költségének fedezése—ilielve a nagy-
koraság idejére. BövebJj felvilágositással szivesen szolgál
í) az Igazgatóság.

Budapest, V. ker., Erzsébet-tér 1. sz.

Ifjaknak és öregeknek!

TOKOK JOZSEF gyógyzzertúriiban Király-utcza. 12.
Óvakodni kelj külföldi hasonló kcsxitjnényuktiil. Határozottan]
a bűesi Szt-Gförgy gyógyszertárból valo valódi készítmény kérendő. I

„Ezt a hi rdetés t tessék k ivágni és e l tenni ." 611

hanem lisiloüéscs alapon vag-ronk kepeiek a követke-
zőleg felsorolt britannia-ezüst-készletet, mely 50 darabból
áll, csak 6 frt 00 kinyi hallatlanul ölcsó áron bárkinek

ezállitani.
6 darab l ^fin. brilanuia asztali kés valódi angül pen-

gé\-el.
R darab aaieiiliai biitannia-ezüst v-Hia,.ye|]7 drbból
6 darab anierikai britannia-ezüst éyfiföpáí, ; . ,

12 darab ameiikai britamiia-ezüst.káí'e^ftilnj,
1 darab amerikai britamiia-cziist levestnérö,
1 darab airieriltai briiannia-ezüst tejmérő,
2 darab ainej'Uai britatnnia-czüsl tojás3édejr,
ti darab aiigoí britannia felszolgáló csészealj,
H darab "MtáFos asztali gyerrj-atartőj

• 1 darab Ica.-zürö,
t,darab Jogfinomabb britaimia-czukorhmtő,
3 darab legf. {ryüincil.sős kés, porczellánnyéUel,
8 daríi.b l"Tt'. pvüBKílusös villa, porczellármyéliel,
R darab Viktoria ciészealj

5ö darab együttvíyo csák 6 frt 60 kr .
Az összes fenti 56 tárgyat vagyunk képesek a, 6 Stt

60 k r n y i minimális áron szállitani. A britannia-ezüst
egy minden részében fehér íéhi, mely ezüst szinét 25
éven át niegíartja, a miért jótáUnnk. Annak legjobb bi-
zonyitékául. hogy cz a hirdLÍ;nény Gszta igazságon ala-
pul szolgáljon tőlünk a következö

nyilvános nyilatkozat:
Abbaji az esetben, hogy a beküldött britannia-ezüst

készlet nem felelne meg, a fizetett összeg akadálytalanul
' -visszafizettetik. Akinek tehát bármiképöéfi-szükségéienne

rua, rendelje inog a fentebbi disztészlctet, amely kivá-
lóan alkalmas . ,, . ., .

nász- es tssintp!
valamint szállók, vendéglők cs jobbfajta háztartások

számára.
Kapható csak (71)

szállítója
Tanitók

háza egyletének, stb. bejegyzett czég, íennál már har-
mincz ev óta.

3€CS, lí|E. praícrstrassc 16. p.
Szétküldés a vidékre utánvétellel vagy az

összeg előleges beküldése uUn. ~ >'
Tisztiíópor hozzá 10 kr, láűikp 40 Lr.

QSaK vedjegygysl valódi. Számos elismerő irat bcteftíntíisiő.

(Szikszayval szemben),

töny . -. .
Cheviot öltöny
Téli kabát . ."
Havelok . . *
Nadrág , . .

megrendelésekre n&gy
választék a legflao-
mabb belföldi és angol

kelmékben.

osstály.
Iskolaöltöny . .
Korcsolya-saklíO
Télikabát , . .
Fiuöltöny . . .
Havelok . ,

ü't 5.—
„ S.—
„ 12.—

v 12.—
, 6.—*.

utóda,

i f j . HiUCiC KÁROLY, órás
BUBAPESTEN,

IV. ker., Kigyó-utcza 3. szám alatt,
ajánlja tökéletesen felszerelt raktárát; minden-

nemü,

henger-, mint horgony-óráit,
egy évi jótállás mellett.

Magyarországon a legelső é s egyetlen
^ l Á t f » 9 ¥«-*«<£>** 9 v- Szt.-Jáxos kórházi orvos

«i>I«?3*2S A1£M.<a>*0éG Bpesten, k. egészségtani tanár
Természetes gyógyintézete (Rondelö-intézat)

BUDAPEST, VÁMKÁZ-KÖEUT 7. SZÁM I. EMELET.
Üendeléa: d. e. 10-12-igr os d. u. 3~5-igr, . ,

A legtöbb hfvt-ijy ét idült br.lc^íi'-tnj'l fink .i IITJIIÓS-J'JÍI-S jzyú^vinóddíil lehet, liislus cs
jnamdaniiú "VÍV-VIJIÍÍ̂ L elésiii. Tipa5'J!y«yyliT.'ii-.'3ju ni'1? .i sziikí-rlök iUtsil ií t-lisiüort tökélctes-
ióípel varnak hcfíntltavc. Uyójzynil'\'< lí>n»bunp Lcr>'i:'iív-ll korszakalkotó v i l lamos
fe lyfiiráo. \n i .n ios hpinokiurdö és rezgő masszázs , 5n;.-r;ze felüiir.ulják üz ü-szes
msles- és it,:;ipfr'nlök lint-As-dí, kiilön<").-!?it liar/iioaak vese-, máj- é s gryomorbajoknál'
csúzos- a köszvényes toántalmaknál r> a osontok, elfrörbüléseinél. S lektromasz-
aziza, villamos rahauv(i,:;ts »\s VÍIIRIHOS Yi::íiir(io kitünö hatásuak nöi bajok, ínigiin «!-s va-
lamennyi ideíiíyengoségbGl eredö halc-gír-u cllun. I.<-p.öszék nlkiüi;ia^;iia silrilctt és ritkított
íove^ö bcs.üviisa niL-f:bi;i.\>ülJii.'tct:t>n aszttvma és t.üdöosaoB-horút ellen. Itcflektált viiln-
jnoifény biztosan cy(\gyifja a fckűlyckot. Kzf:k'-l nyu kicg'i&Aitik: Thuro Brand-íéle massziuu,
Kneip-k"ura, crcőlútelr, p<jntos diélames&íabás. svédgiinniisztika stb.

„A Természetes Gyógymód Kézikönyve."
I r t a : Dr. PALÓCZ X ACZ.

WUMÍQ9 Jwff&tfi
Megbecsülhefetlcn tanácsadó mindenkinek az eges^seg jni^.óvásárj. cs a betegségek megszün-

tetésére. A ki ezen könyvet elolvassa, önmagának Os családjának házi orvosa lehet.
Kapható ás megreadolhetó « szerzőnél és núadea könyvkereskedésben. A r a 3 korona.

bundák
55—275 forintig.

Legegyszerübb, legfinomabb, lel-
kiismeretes Készités.

btmda
40—110 forintig.

(Mikádó)

18—42 forintig.
^ r (152)

JCencsikofl
40—65 forintig.
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Családi béke.
Ezelőtt tizenegy esztendővel feleségül vettem

egy zongoramesternek a leányát. Szép volt az eszem-
adta s e mellett nagyon szerette a zenét; egészen
az édes apjára ütött.

Félévvel ezelőtt Kanizsáról felköltöztünk Bu-
dapestre. Az én hitvesemnek nem sok igénye volt,
csupán azt kérte tőlem, hogy minden héten kétszer
vigyem el az operába.

Bármily költséges is volt ez a mulatság, nem
tagadtam meg kivánságát; de a minap nem kaptam
jegyet. Csüggedve tértem haza s midőn megvittem
a szomoru hirt, az asszony mérgesen reám támadt.
Visszaküldött, hogy a föld alól is szerezzek két tám-
lásszéket ; de hiába rimánkodtam, hasztalan kapa-
czitáltam a pénztárnokot és magát Haszár kormány-
biztost, ismét eredmény nélkül tértem haza.

Erre a feleségem kijelentette, hogy ö elválik
tőlem és megy haza Kanizsára. Ekkor egy
ötletem támadt, elrohantam a „ Telefon Hírmondó"
szerkesztőségébe és a lakásomra bevezettettem a
csodamasinát.

Az én angyalom erre kiengesztelödött és ma
este már itthon hallgatta végig Leoncavallo leg-
ujabb remekmüvét.

Az ANKER
élet- és járadékbiztositó-társaság.

Igazgatóság: Magyarországi vezérképviselőség:

Bécs, I., Koller Marki l l . Budapest, VI., Deák-tér 6. sz.
(Anker-hof.) a társaság saját házaiban.

(Anker-udvar.)

Társasági vagyon
Biztositási állomány
Eddigi kifizetések összeg

117 millió korona
472 millió korona
192 millió korona

Megtámadhatlan kötvény. Méltányos feltételek. Hadkö-
elezetteink biztositása háboru esetére pótdíj nélkül.

Nagy nyereményosztalékok.

•ospektussal és felvilá?ositússal szolgál a fenti magyarországi yezérkópviselöség, hová ügynök-
ségek iránti ajánlatok is intézendök, valamint a társaság ügynökei.

Pn

Köhögési
épugy, mint a tu ti ö és torok, va-
lamint a légzö csöveknek hurutod
bántahnait, továbbá nehéz lé-
legzést, szükmeUüségret,

asthmát, szamárköbögrést,
rekedtsaget, köhögési in-
gert, kezdődő tuberoolosnst
leggyorsabban és legbiztosabban
szüntetm.'k meg az évük óta leg-
jobbaknak elismert, orvosi utasi-
tás szerint készitett és ajánlott
szerek,

Szent-György tea csomagja
50 kr., ehhez valo Szont-György
hurut por 50kr. dobozonként, pon-
tos orvosi használati utasítással
együtt. Néhány nap alatt ész-
lelhető hatás. Két csomagnál
kevesebb nem küldetik. VTideki
megrendelésekhez, csomagolási ea
szállitó levélre külön 20 kr. kére-
tik (bérmentesítés nélkül}.

Megrendelések kizárólag :

a Szt.-György gyógyszertárban
Bécs, V/2. Wimmeroasse 33. vagy

Török József
gyógyszertárában

Budapest, Király-utcza 12.
intózendok. (59)

Az összeg előzetes utalványozása
kéretik. Tessék e hirdetést
megőrzés végett kivágni.

Részvénytőke . T : B [ E MAYPOLE COMPANY LTD.LONDON. s S S S é .3 mi!ft6Vfonrínf koe. é.

Vezérképviselet és szétküldés! raktár:
• F

BUDAPESTEN,
"5T., J3La?»M.y János-utcza 15. sz.
Wien, 3TXJ., Neubaugasse IS.

MélkUlozhetlen minden háztartásban. Kevés orró vizzel ék ezen világhirü szappannal minden hölgy vagy leány 15 percz alatt, egész ruhát vagy derekat, gallérokat, hímzéseket, selyem-
szöveteket, szallagokat, csipkét, sölyemkeztyüt, harisnyát, továbbá battiszt, karton, szatin és bármily gyapjúszövetet tetszös szerinti, valódi mosható szinüre képes festeni-

Tegeithof, sötéibordeaux és rikitó vörös szinben színién raktáron.
0BT Gyászeseteknél, teljes ruhatárak 1 óra alatt a legszeéÉ feketére festhető. "WB& Minden SZinben 40 kr., tekete és tegettfiof színben darabja 50 kr.

(46)

Nagyban és kicsinyben kapható:
Wald Gyula, Király-utcza 34.
KartsohmarofT A., Kerepesi-ut 41.
Lux Mihály. Muzeum-körut 7.

Mértey Testvérek, nagykereskedőknél, Arany János-utcza 10.
Török József, gyógyszertárában, Király-utcza 12.
Néruda Nándor,'gyógyárukereskedö, Kos'sneh Lajos-utcza
SSolnár és Moser, Koronaherczeg-utcza 8. , . .

Továbbá minden gyógyáru-, illatszer', gyertya-, szappan és rövidáru üzletben.

FIGYELMEZTETÉSÜL: Minden darabb „Maypole" használati utasítással vau ellátva, tessék ehhez alkalmazkodni.

Utazó-bunda
32 frttól.

Gazdasági bunda
(Mikadó)

14 frttól.

IV. ker.,

fi nyers-szöveteknek és szőrméknek a 16 /ték részére készpénzben valo bevásárlása folytán a vállalat azon
, kellemes helyzetben van, hogy e téren a legjobbat és legolcsóbbat nyujtsa.

Saját készítmény. Legjutányesadb beszerzési forrás teljes jótállás mellett.
Tulkövetelés kizárva. Szabott árak.

Télikabát 14 forint. Városi bunda 48 forint.
Sacco-öltöny 13

Nyomatott az „ORSZÁGOS HIRLAP" betűivel Budapest, VIII., József-körut 65. szám.


