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Történelem.
Ami ma Bécsben történt, az : törté-

nelem. Nagyobb jelentőségü, mint azok
a pártforrongások, melyek a második ki-
egyezés idején ütöttek Já és talán nagyobb,
mint bármi más, amiben hatvanhét óta
yolt része ennek az országnak.

Elesik a provizórium és helyébe
Magyarország, ha csak ideiglenesen is,
de önállóan rendezkedik Ausztriához való
viszonyának két nagy problémájában: a
vám- és a jegybank kérdését illetőleg.

Az osztrák parlament nem dolgozik
tovább, ki tudja meddig. Legalább a
kiegyezés dolgában nincs odaát alkot-
mányosság, tehát Magyarország nem tud
megegyezni az osztrák alkotmányos áram-
mal.

Megegyezni, kivel alkudni: nem tud.
De tudja az érdekeit. És nem fogja meg-
engedni, hogy Szerbia vagy Montenegró
váljék belőle csak azért, mert Ausztriá-
ban nincs alkotmány. :

A sors letette Magyarország kezébe
ujból a kérdést -—' nem azt--a-"- kérdést,
hogy elfogadja-e BánffyMiyé&SJávaslatát,
de azt a kérdést, hogy nagyhatalom akar-e
maradni Európában, avagy Szerbia akar-e
lenni, vagy legjobb esetben: Románia
akar-e lenni?

Mert ez a kérdés.
Akarunk-e ;— amire ez ország tör-

ténelme predestinál bennünket — tovább
is nagyhatalom lenni:

noha tizenhét millió lélek manap
nem nagyhatalom,

noha nincs akkora gazdagságunk,
mint amilyen a nagyhatalomrangjával jár,

noha nincs akkora ennek a mi or-
szágunknak a földje, mint a németé, fran-
cziáé, angolé, olaszé, oroszé.

Avagy ezentul kis országocska sorára
kívánkozunk-e, amely nem maga határoz
a sorsa feleit, mely örökös idegen ambi-
cziók tanyája, melynek soha nincsen nyu-
godalma.

A magyar nemzetnek meg kell mu-
tatnia ujból a történelem itélőszéke elött,
hogy nagy faj-e a népek sorában; hogy
ha tudott ez évre szóló országot alapitani,
tudja-e most a nagyhatalom rangját fen-
tartani?

A kérdésre a felelet nem abban van,
hogy törvénynyé válik-e az a javaslat,
amelyet hétfön a miniszterelnök a Ház
elé terjeszt. Hiszen az bizonyos. De az
adja majd meg a feleletet, hogy miképen
viselkedik az ország közvéleménye
abban a pillanatban, amikor önállóan,
egyezkedés nélkül kell rendelkeznie
azok fölött, amikben harmincz esztendeje
csak egyezkedéssel határozott. Vajjon
meghallgatja-e az,államalkotó politika sza-
vát? Vajjon utat találnak-e leikéhez a
'gazdasági okosság igéi?

Bebizonyosodott, hogy csak Ausz-
triával együtt számítunk a világ nagy
tényezői között, de Ausztriával együtt
nagyot számítunk. Amiként ezt a mo-
narkiának külügyi politikája mutatja,
amely elsö sorban a mi érdekeinket szol-
gálja. Bebizonyosodott, hogy ezt az
Ausztriát az alkotmányosság nem képes

együtt tartani. Vajjon megakadályozzuk-e
ennek az Ausztriának a fenmaradását ?

Bizonyos, hogy Ausztria sokban és
sokszor károsított bennünket, ha igy job-
ban tetszik : gyakran szipolyozott ben-
nünket a közösségek révén. Bizonyos,
hogy ma mi vagyunk az erősebbek,
hogy most vissza tudjuk adni a kölcsönt,
hogy vissza tudjuk szerezni a közössé-
gek révén, amit eddig jogtalanul vesztet-
tünk. Vajjon épen most hagyjuk el eze-
ket a közösségeket?

Ha arról volna sző, hogy: vagy a
nagyhatalmi állás, a gazdasági haszon,
vagy a magyar alkotmány, a magyar sza-
badság — hát pusztuljon a nagyhatalom
rangja, legyünk koldusok, de szabadok
akarunk lenni, ezer éves jogainkat
nem adjuk, Pe az osztrák alkotmány?
Azért küzdöttünk mi ezer esztendeig, hogy
Ausztriának parlamentje legyen? Ha Ausz-
triának nincs alkotmánya, akkor lemond-
junk mindarról, amit végre, annyi küz-
ködés után elértünk ?

Jól van, igaz, sokat szenvedtünk
attól á néptömegtöl, amelynek szétzüllé-
sét megakadályozni most mi vagyunk
hivatva. De vajjon ez-ea fizetség órája?
Vajjon olyannyira gyerekkorát élné-e ennek
a nemzetnek politikai bölcsesége, hogy
fizetni akarna még azon az áron is, ha
magát végveszedelembe sodorja?

Rajtunk lesz a világ itélö szeme és meg-
látja majd, méltók vagyunk-e a nagy népek
társaságára, méltók vagyunk-e hirünkre,
azokra a nagy nemzetközi sikerekre, ami-
ket legutóbb elértünk ?

A temesi gróf.
Irta: Mikszáth Kálmán.

Elandalitó visszaemlékezéseket keltett ben-
nem ma az „Országos Hiríap "-ban ; a D'Artag-
nan tárczája az utolsó temesi grófról.

A tavaszi napfénytől még a fűzfa rapan-
czos kérge is megpuhul, hát még az érző em-
ber. Pedig olyan tavasznapfényes alak én előt-
tem az utolsó temesi gróf, Tihanyi Ferencz. Ha
ez a csontos, magas termetü öreg ur, vélnéd
Tél apónak, elém lép a multak ködéből, vele
kiugrik a gyerekkorom is. Az pedig szép.
Egyéb szép nincs is a világon.

Mély tisztelettel és félelemmel nézegettem
Tihanyi Ferenczet, ki a szomszéd faluban, Ebecz-
ken lakott, egy csinos kastélyban, amely most,
ha jól tudom, a Laszkáry Gyuláné Tihanyi Bor-
bála úrhölgy tulajdona. Ebeczken nincs lutherá-
nus templom, de hivek vannak, hát a kürtösi
pap minden évben néhányszor isteni tiszteletet
tartott a kastély nagytermében s ilyenkora
környék protestáns famíliái mind oda mentek
magyar istentiszteletre, engem is elvitt egy-
kétszer az anyám, nem hogy az istenhez vezé-
reljen, mert még arra éretlen voltam, de hogy
az ördögtől megmentsen, mert annak a szavára

már kezdtem konyitani, amint sugdosta, hogy
mászszam fel a fákra- a madárfészkek után.
Ekkor láttam az öreg Tihanyit Méltóságteljes
alakja alatta ugy éreztem, hogy a föld is dob-
ban. Némelykor künn is láttam őt s jól meg-
figyeltem rajta mindent, a fehér czilinderét
(aminöt most nyáron a Bánffy-kabinet visel).
De furcsa volt nekem akkor az a magas fehér
kalap! De szerettem volna látni, hogy mi lehet
annak a belsejében. Koczkás angol kabátot
viselt. Az is furcsa volt, senki olyat nem viselt
a környékbeli kisnemesek közül. Később még
egyszer láttam ezt a koczkás kabátot a gróf
Széchenyi István lovasképén.

Nagy nimbusz vette körül az öreg „ke-
gyelmes urat 8 — akkor még nem volt minden
jól öltözött uri ember exczellencziás, mint most,
ez az egy volt messze földön és ez az egy is
rosszul volt öltözve, mert a leirt ruhadarabok
kopottak voltat és a.czizmáit, mert akkor csiz-
mát viseltek a pantallón alatt, gyakran vitte el
az inas a kastély szomszédságában lakó Filcsik
Istvánhoz (SA jó palöczok*. egyik alakja), hogy
vessen rá ő kegyelme foltot. Mégis nagy
nimbusz, nagy tisztelet környezte a hatalmas
urat, kiről azt mesélték a népképzelet szokott
nagyításaival, hogy a fiatal császárral per tu

van. S hirtelenében nem is tudták eldönteni a
gyengébb elméjüek, hogy mi okból van ez
mondva, melyikre legyen az dicsőség.

Akkor egy cseppet se pedzettem a politi-
kahoz, nem tudom, milyen politikai nézetei
voltak Tihanyinak, de azt tudom, hogy jó ma-
gyar ember volt: mert a kürtösi papot is azért
dotálta urasan, hogy otthon magyarul prédikál-
jon neki. Azt mondta: az úristennel nem akai'
tótul beszélni — nem is ment soha a kürtösi
templomba, pedig igen vallásos ember volt a
nagy pártfogója Székács Ferencznek.

Egyetlen egyszer hallottam a hangját
egy komposessori gyülésen, amelyre engem
is elvitt anyám, aki Veres leány lévén (Veres
Mária) Ebeczken birt valami csekély skvarkát*),,
Ott egy Gömöry nevü kurtanemes (akiből „Má-
esik a nagy erejü" alakját faragtam) egy hosszu
szpíeset vágott ki, melynek éle Tihanyi, illetőleg
kommassatiönális érdekei ellen volt irányozva.,
mire az excéllcntiás fumigative integetett a ke-
zével.

Többen csititani akarták Gömöryt, rán-
gatták a bekecsét.

*) A. skyarka tepertyőt jelent tőttű, tehát akkora
kicsi föidet, mint egy tepertyü. Ezért hijják, skvarkának
a nógrádi magyarok a kis birtokot.
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Avagy a világ csufját érdemeljük-e
mi, akik belementünk az alkuba, de nem
fogadjuk szívesen a többet: az önálló
hatalmat, amely azonban mégis biztosítja
mindazt, amit eddig az egyezkedéssel ér-
tünk el.

Mert nem az dolgozik Magyarország
nagyságán, aki most az Ausztriától való
elszakadást prédikálja. Ha most megbom-
lik az ország józansága, akkor örök
időkre be leszen bizonyítva, hogy eddig
való viszonyunk onnan eredt, mert gyön-
gék, tehetetlenek voltunk és a magunk
erejéből nem tudtuk e kapcsokat lerázni ;
hogy sikereinket csak annak köszönhetjük,
inert egy erős, nagy kéz lefogva tartotta
politikai képtelenségünket.

A sors letette Magyarország kezébe
a nagy kérdést. És Magyarország méltóan
fog arra felelni.

POLITIKAI HIREK.
A szászok exodusa. Igaza van a régi

példaszónak, a levest nem eszik olyan forrón,
mint ahogy betálalják, nem, még a Királyföl-
dön sem. Az a mozgalom, mely a szász tulzók
ingerlése következtében az erdélyi szász vá-
lasztókerületekben megindult avégből, hogy a
szász képviselőket az ismert magyar községi
név-konfliktus miatt a szabadelvüpártból való
kilépésre kényszerítse, egyszerüen fiaskót csi-
nált. A szász képviselők ugyanis egymásközt
olykép állapodtak meg az egyetemlegesen kö-
vetendő eljárásra nézve: hogy a hétfői ülésen
az állitólag sérelmes javaslat ellen szavaznak
s ezzel vége. Semmi további lépést, igy a párt-
bontó exodust sem tartják szükségesnek.

A delegácziók. A magyar delegáczió ma rö-
vid formális ülést tartott, amelyen a mult ülés jegy-
zőkönyvét hitelesítették. A legközelebbi ülésre irás-
ban fogják a delegátusokat meghívni, addig a király
megállapítja a kvótaarányt. Az osztrák delegá-
czió ugyancsak teljes ülést tartott ma és a hadse-
reg rendes szükségletét tárgyalta, amelyhez Hoff-
mann von Wellenhof és Kaftan szóltak hozzá.

Uj főispán. A király gr. Hugonnay Bélát kine-
vette Szatmár vármegye és Szatmár-Németi szabad
királyi város főispánjává. A hivatalos lap ma kö-
zölte a kinevezést. Az uj főispán ünnepélyes beik-
tatása deczember 19-én lesz

A dologi jog. A magyar általános polgári
törvénykönyv tervezetét előkészítő állandó bizott-
ság, pénteken délután Erdély Sándor igazságügy-
miniszter elnöklete alatt ülést tartott. Az ülés tárgya
volt dr. Imling Konrád szerkesztő tag előterjesztése
a dologi jog általános részéről.

Az örök rendjel. Jeszenszky Sándor minisz-
teri tanácsosnak román koronarendjével ma a
Kölnische Zeitung foglalkozik. Azt irják neki
Budapestről, hogy az egész kitüntetés azért történt,
mert Jeszenszky Sándor soron volt, tudniillik a
német császár látogatása alkalmával a miniszterel-
nökségnek egy rangban idősebb tanácsosa kapott
porosz rendjelt, tehát a román király látogatásakor
már most Jeszenszkyt ajánlta a miniszterelnök ki-
tüntetésre. Ez, tudvalevőleg, nem igaz, mivel annak
a román dekorácziónak sokkal különb politikai
értelme volt. A dologban csak az az érdekes, hogy
a Berczik Árpád másodosztályu vörös sasrendje
(mert hiszen arról van szó) ezuttal jut először nem-
zetközi jelentőségre.

Az önálló törvény.
A döntés megtörtént. A magyar kormány

nern terjeszti ö felsége szentesítése alá a ki-
egyezési provizórium tárgyában hozott magyar
országos határozatot. Ellenben hétfőn délelőtt
10 órakor báró Bánffy Dezső miniszterelnök a
Ház elé terjeszti az önálló rendezkedésről szóló
törvényjavaslatot.

A nagy tényt félhivatalosan a Budapesti
Tudósító következően jelenti:

0 Felsége ma délelőtt 9 órakor a
két miniszterelnököt, valamint a közös
külügyminisztert és Kállay közös pénz-
ügyminisztert egy óráig tartó közös ki-
hallgatáson fogadta.

Báró Bánffy, aki báró Sterneck ebéd-
jére holnap itt marad, vasárnap este tér
vissza Budapestre és a képviselőháznak
hétfőn délelőtt 10 órakor tartandó ülésén
fogja előterjeszteni azon törvényjavasla-
tot, amely a status quo fentartásáról
Magyarországnak Ausztriához való vi-
szonyai tekintetében kereskedelmi poli-
tikai téren, valamint az osztrák-magyar
bank tekintetében ideiglenes rendszabá-
lyokkal önállóan intézkedik.

Báró Bánffy miniszterelnök ma Ruber
osztrák igazságügyminiszter és báró Dániel
magyar kereskedelemügyi miniszter látogatá-
sát fogadta; ez utóbbi ma reggel érkezett
ide Budapestről és ma este tér vissza Buda-
pestre. Ma délelőtt hosszabb beszélgetése
volt a kereskedelmi miniszternek dr. Lukács

pénzügyminiszterrel, aki erre Budapestre
utazott, ahova báró Fejérváry miniszter már
tegnap elutazott.

A tény, melynek elkerülhetelenségéről már
jó ideje még voltunk győződve, és meg voltak
győződve mindazok, akik a politika fejleményeit
közelebbről látják, itt áll előttünk.

Ő felsége megadta előzetes hozzájáru-
lását ahhoz, hogy az önállóan rendelkező tör-
vény javaslata a magyar országgyülés, a Ház
elé terjesztessék.

E tényről, annak előzményeiről, a benyuj-
tandó javaslat tartalmáról, valamint a várható
alakulatokról teljesen megbízható források alap-
ján a következő informácziókat adhatjuk.

Már az ősz elején felmerültek illetékes
helyen az aggodalmak arra nézve, hogy mi
lesz, ha odaát akként alakulnak a viszonyok,
hogy az osztrák parlamentárizmus tehetetlenné
válik ? Mi lesz akkor, ha bekövetkezik az 1867:
XIL t. cz. 68. §-ának esete? Ez aggodalmak-
nak — hogy ugy szóljunk — kettős volt az
iránya. Az egyik irányban az volt a kérdés,
hogy mi legyen a provizóriummal ? De ennek
nyomán rögtön előállott a másik probléma is,
hogy mi történjék akkor, ha ily módon, a mai
"kezelési mód" mellett nemcsak a provizórium,
de maga a végleges kiegyezés is lehetetlenné
válnék?

Az aggodalmak hosszas és gondos tanács-
kozásokra vezettek a kormány körében. A ta-
nácskozások keretébe belevonattak a szabad-
elvü párt vezető emberei: Szilágyi Dezsö és
Tisza Kálmán s azok eredményeként a mi-
niszterelnök előterjesztést tett a koronának ab-
ban az irányban, amelynek megtestesülése a
hétfőn benyujtandó törvényjavaslatban lesz meg-
található. A felség, hogy a közjogi helyzet te-
kintetében másfelől is informálódjék és hogy
kérdést tehessen az iránt, hogy a javaslat a
hatvanhetes pártok részéről mily fogadta-
tatásra találna: kihallgatáson fogadta elöbb
Szilágyi Dezsőt, aztán Tisza Kálmánt, akik
olyképen nyilatkoztak, hogy a javaslat teljesen
elfogadható és másrészt az egyedül lehetséges
expediens arra az esetre, ha odaát a parlamen-
táris gépezet fennakadna. Kétségtelen, hogy a
javaslat s annak sorsa szóba került azokon az
udvari ebédeken is, amelyek a német császár
látogatása táján voltak a budai palotában.

— Ugyan hagyja abba, sógor, ne be-
széljen 1

— Mért ne beszélnék? pattant fel Gö-
jnory uram ingerülten. — Az én földem is
csak olyan mély, mint a Tihanyi kegyel-
mes uré.

— Persze — jegyzé meg a hatalmas
septemvir nagy flegmával — de nem olyan
széles Gömöry uram.

Fiatal koráról, mely valamikor a szazad
elejére eshetett, körülbelül 1815-re, érdekes ka-
landok keringtek. Egy történetke különösen
megragadta gyerek-fantáziámat, de soha se
jártam utána, mennyiben volt igaz és mik
voltak a voltaképeni részletek. Pályáját ö is
a megyénél kezdte, a kékkői járásnak volt
a főszolgabirája. Apja, ki nern volt olyan
fösvény, mint aztán ö abban a korban, nyalka
négyes fogatot s fényes cselédséget tartott
számára. Egyik tót községben (sajnálom, hogy
nem emlékszem már melyik volt, pedig leirtam
" A majornoki lázadás" czim alatt) a lovai meg-
ijedtek az utfélen álló kereszttől és az árokba
vitték a kis bricskát, mely összetört. Ez annyira
kihozta sodrából a heves gavallért, hogy oda-
szólt a hajdujának:

— Vágd ki hamar azt a keresztet !
A hajdú nem volt rest, kivágta. Baltát

akkoriban mindég vittek a saraglyában.
Visszajövet a járásból, a kivágott kereszt

helyén proczesszióval várta a káplán s megál-
lítván a kocsiját, kemény dorgáló beszédet tar-
tott hozzá.

A kevély ur nem tűrhette ezt, arczába
szállt a vér, intett a huszárjainak. Azok aztán
lecsípték a káplánt és a szokásos huszonötöt
rámérték.

Hanem iszen nagy baj lett ebből. A val-
lásos nép háborgott, morgott a falvakban. A
papok erről szónokoltak a következő vasárna-
pon. Több olyan Öreg emberrel beszéltem még,
akik hallották e prédikácziókat. Maga a nemes
vármegye is csóválni kezdte a fejét. Hm, ez
már nagy dolog! A viczispán, Horváth Elek
is, azt a tanácsot adta neki, jó lesz, ha
egy kicsit elmozdul innen, mig az emberek
emlékezete begyepesedik,

Igy hagyta ott a főszolgabiróságot és
állitólag Bécsbe ment, hol apja befolyásos kon-
siliárius volt . . . Egy pár évig semmit se
hallottak róla a kis Kürtös patak mentén, hol
a Tihanyi névnek fönséges csengése van, hol
azzal szidja az anya, ha a leánya dologtalanul

ül a kanapén: „Ejnye, lányom, lányom, ugy
teszel, mintha egy Tihanyi kisasszony volnál."
Csak ritkán jöttek róla valamelyes hirek, hogy
a császár nagyon haragszik a dolog miatt
(akkor Ferencz császár uralkodott), azt is sut-
togták, hogy a huszonöt botért huszonöt font
hust vágat ki: a Tihanyi testéből. De ezt a
komolyabbak; nem hitték. Hiszen nern bolond
a császár, hogy olyan itéletet hozzon, amit
nem lehet végrehajtani. Van is a fiatal, szikár
Tihanyin huszonöt font hus?

Csak nagysokára bukkant fel ismét a neve,
mindég fényesebben, mindég emelkedőn, mig
végre szeptemvir lett, valóságos belső titkos
tanácsos és temesi gróf.

Most tehát elhagyta a fővárost, ismét
visszakerült az ebeczki kastélyba, de csodá-
latosan megváltozott; egy tündöklő nagy
urat vártak benne s egy elhanyagolt külsejű
Harpagon jött vissza, ki foltos ruhákat vi-
selt, kenderhámos kocsin járt, gatyás kocsis-
sal (hogy a libéria és a fényes hám ne kop-
jék) félfont hust hordatott a mészárszékből,
maga mérte ki a lencsét, zsirt adagonként a
szakácsnénak, á cselédek bevallása szerint
otthon még az ócska vasakat is számon tartotta
és a szögeket " megolvasta' a szakajtóban.
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A javaslathoz a korona hozzájárult, ter-
mészetesen azzal, hogy az csak a végső esz-
köz lehet az esetre, ha a provizóriumnak
Ausztriában parlamentáris uton való elintézése
tekintetében minden reménység eloszlik. De a
korona hozzájárulása már az ősz elején be-
végzett tény volt, noha a javaslat szövegezése
még nem volt véglegesen megállapitva.

Erről a befejezett tényről kétséget se szen-
ved, tudomást kellett nyernie az osztrák kormány-
nak is. A magyar javaslatot az osztrák kor-
mány azzal vette tudomásul, hogy a javaslat
előterjesztése természetszerüen fix határidőhöz
van kötve, már csak a magyar parlamentben
való tárgyaltatás szempontjából is. Az osztrák
kormány, ugy vélte, hogy garancziákat tud nyuj-
tani a provizórium elfogadása tekintetében
határidőt kért és kapott a provizórium el-
fogadtatására, ami egyértelmű volt a magyar
önálló javaslat benyujtási határidejének meg-
állapításával. A határidőt több izben meg kellett
hosszabitani. Közben, november 6-án, Bánffy
Dezsö báró miniszterelnök a képviselőházban
is bejelentette, hogy ha beáll a 68. §. esete,
akkor elesik a magyar provizórinm határozat
és helyette ezzel a törvényjavaslattal fog
a ház elé lépni. Ez a beszéd akkor Ausztriá-
ban nagy reczenzust keltett, a német ellenzék
ugy fogta fel, hogy az az ö megpuhitására van
szánva, hogy azzal a magyar kormány az osztrák
abszolutistáknak tesz szolgálatot. De való-
jában csak az volt a czélja, hogy a helyzet
teljes komolyságát demonstrálja idebent is és
az osztrák kormánynyal szemben is.

Közben az osztrák dolgok érlelődtek.
Badeni kormánya a határidőket nem tudta be-
tartani. Alig csalódunk, ha azt állítjuk, hogy a
javaslat már előbb a magyar képviselőház elé
került volna, ha a függetlenségi párt táborából
olyan hangok nem hallatszottak volna, hogy
obstrukczió készül a javaslat ellen.

A legujabb fejlemények eléggé ismeretesek,
ugy, hogy azokról nem szükséges bővebben
szólanunk. Az osztrák dolgok fejlődése meg-
zavarta a magyar kormány passzivitását, mely-
lyel addig a Reichsrath ügyeit szemlélte, mert
elérkezett az idő, melyen túl alig lehetet késni
az önnálló rendezkedés javaslatának előterjesz-
tésével.

Badeni megbukott s ezzel mintha egy
pillanatra kilátás nyilt volna arra, hogy odaát
a parlament legalább a provizórium tekinteté-
ben a rendes kerékvágásba jut Ezzel ujabb
határidő kitüzése vált szükségessé. Ez az
utolsó határidő: deczember 6-ika, hétfő.

Tudvalevő dolog, hogy az egy perczre
támadt remény meghiusult. Bécs helyett Prága
revoltált, a jobb és a baloldal követelései kö-
zött a távolság áthidalhatatlannak mutatkozott.
Ily körülmények között utazott fel Bánffy
szerdán Bécsbe, hogy az osztrák kabinet tár-
gyalásait közvetlen közelből láthassa s közvet-
len közelből szerezhessen meggyőződést arról,
hogy Gautsch bárónak esetleges garancziális
ígéretei mily értéküek.

S a végeredmény ez: kitünt, hogy a
a Reichsrathot, melyet a császár mult vasárna-
pon elnapolt, nem lehet összehivni anélkül,
hogy ujabb botrányok ne "álljanak elő. Elke-
rülhetetlenné vált az osztrák 14, §. Tegnap
késő estig tartottak a tárgyalások az osztrák
pártok és az osztrák kormány között s az
eredmény az, hogy tisztán láthatóvá lett az
osztrák parlament képtelensége a provizórium
elfogadására. Gautsch abban is hagyta a tár-
gyalásokat.

Ezek után fogadta ma a király együttes
kihallgatáson Bánffyt, Gautschot, Goluchowskit
és Kállayt.

Ezen az audienczián, 122a, adta meg a
felség hozzájárulását ahhoz, hogy a most
már véglegesen megállapított törvényja-
vaslat hétfőn, az utolsó terminus napján, a
magyar képviselőház élé terjesztessék.

Ma már az egész politikai életnek ehhez
kell alkalmazkodnia.

A magyar delegáczió ma tartotta ötödik
teljes ülését és elfogadta a harmadik olvasás-
ban a hadügyi költségvetést. Egyuttal elhatá-
rozták azt is, hogy a magyar delegáczió leg-
közelebbi ülésének idejét csak később fog-
ják megállapítani; előbb, a király meghatá-
rozza az egy évi kvótát, mert a delegácziók
csak ennek alapján határozhatják meg a két
államnak a közös költségekhez való hozzájá-
rulását.

A szabadelvü pártkörben ma meglehetős
élénkség volt, noha a pártot a bécsi hirek nem

találták készületlenül. A részletek dolgában
Darányit s kivált a Bécsből ma hazaérkezett
Lukács László pénzügyminisztert ostromolták.

Ezek után most már magáról a javaslat-
ról szólunk. -

A javaslatnak kettős a tartalma.
Egyrészt felhatalmazást ad a vámszövet-

ségnek és a közös jegybanknak egy évig ideig-
lenesen, Magyarország részéről önállóan való
fentartására, föltéve, hogy ez ügyek tekinteté-
ben a status quo Ausztriában is fenmarad.
Ennek az ideiglenességnek a tartama egy év,
utolsó napja 1898. deczember 31.

Másodszor a javaslat utasitja a kor-
mányt arra, hogy ha a végleges gazdasági ki-
egyezés egy bizonyos időpontig bármi okból
nem lenne a parlament elé terjeszthető ; akár
azért, mert az osztrák kormánynyal lehetetlen
az egyezkedés, akár azért, mert Ausztriában
nincs parlamentárizmus :

akkor a kormány terjeszszen javasla-
tokat a Ház elé, rnely javaslatok segítsé-
gével Magyarország önállóan intézi el a
végleges gazdasági kiegyezés ügyét is.

A kvótáról a javaslat nem szól, minthogy
arra nézve az 1867 :XII. t.-cz. intézkedik, ki-
mondván, hogy: „Ha pedig a két országgyülés
nem tudna egymással kiegyezni, akkor a kér-
dést, az előterjesztett adatok alapján, ő Felsége
fogja eldönteni." Világos dolog a két kvóta-
küldöttség jelentéséből, hogy megegyezés nincs
s igy a korona fog dönteni. A döntés egy évre
terjed s nyilván a mai kvótát fogja tartal-
mazni.

Biztosnak látszik, hogy a nemzeti párt
nem fog akadályokat gördíteni a javaslat gyors
tárgyalása elé. A párt holnap este fog állást
foglalni.

A néppárttól sem kell részben tartani.
A függetlenségi párt mindkét árnyalata,

ma tart ülést, a melyről külön jelenté-
sünk szól. .

A kórmány tudja, hogy a függetlenségi-
párt részéről erős küzdelemre kell elkészülnie.
De ez a küzdelem nem találja védelmi eszkö-
zök nélkül.

Kétségkívül fognak találni módokat, a
melyek lehetetlenné teszik, hogy az obstrukczió

Pedig szép, jövedelmező birtoka volt Ebeczken és
Ócsán, Pestmegyében, azonfelül a feleségének,
a szép Rhédey Borbálának Temesben, Erdélyben
voltak birtokai.

Mindezeken nagyon csodálkozának az én
földieim és az ő kortársai, akik most csende-
sen fekszenek az ebeczki, zsélyi és a kürtösi
temetőkben. De még jobban ámultak el, ha
valamelyiküknek temesi emberrel esett beszél-
getése. Temesben egy másik Tihanyit ösmertek.
Mert a tavaszi és őszi szedriákba minden év-
ben odament kétszer, két-két hétre.

A temesi ember a szemét akarta kika-
parni a nógrádi embernek a szemtelen füllen-
téseért, de nemkülönben a nógrádi is hazug
kutyáknak tartotta a temesieket.

Azok ugyanis azt beszélték, hogy a te-
mesi gróf a legelső gavallérja Magyarországnak.
Ebédjein a burkus király is megnyalhatná a
száját. Aranytól, ezüsttől görnyed az asztala s
még a külső cselédek feje is tokaji aszutól
fáj másnap,

A merre megy, szórja a pénzt. Még a
titkárja, Dámosy Pál is, két körmöczi aranyat
kap költőpénzül napjára, amit az köteles el-
hányni, hadd lássák Temesben, kivel van

duk. Négy arabs paripa, ezüstre patkolva,

szerszámozva, röpiti a hintaját. Mennyre-földre
esküsznek Temesben, hogy még Csernovics
Péter is Tihanyi Ferenczről veszi a mértéket.

Se a temesiek nem hazudtak biz ott, se a
nógrádiak (ezekről nem is engedném mondatni);
igazat beszéltek, Harpagon volt Nógrádban és
Lukullus volt temesben. Nem lehetett máskép.
Azért volt Harpagon, hogy Lukullus lehessen.

Negyvennyolcz hétig szükölködnie, zsugo-
riskodnia kellett, hogy négy héten keresztül
kivághassa a rezet, mindazt uri módon (az
akkori középkorias felfogás szerint) elszórhassa,
amit összekuporgatott. Ez volt a virtus.
S hogy következetesen megcsinálta a sa-
ját önmegtagadása árán; szívós karak-
terre mutat. Tagadhatatlan egy hóbort volt
ez a régiektől. De mégis szépíti öket, mert
abban a fallácziában éltek, hogy ezt tőlük
a közügy kívánja.

Mire én már eszmélő gyerek lettem, a te-
mesi grófság üres titulus lett. Nem voltak többé
szedriák Temesben, valami cseh főnök regnált
a Comitatshausban. Tihanyi Ferencz megörege-
dett, én csak ősz hajszálakkal láttam már, mint
mogorva embert, aki évekig ki nem mozdult az
ebeczki kastélyából. Lukullusra nem volt szük-
ség többé — hát csak a Harpagonságot ját-
szotta. Hogy mit gondolt, mi forrt a szivében

e szomoru időkben, remélt-e valamit és mit,
volt-e kontaktusa az udvarral, vagy a szen-
vedő magyarsággal, sohase hallottam erről, kevés
emberrel közlekedett (de nem is igen volt ott neki-
való ember.) Csak egy vékonyka fénysugár csillan
meg előttem, mint egy szentjános-bogárka; az.
hagy sejteni valamit.

A hatalmas, lassan járó és már törékeny
ur gyakran szokott önmagával beszélgetni dél-
utáni sétáján a parkjában és a szobáiban. Sok-
szor sokan hallották.

Egyszer a kedvelt ügyvédje, a daliás Csör-
föly Imre, szóvá tette ezt egy ebédnél:

— És nem birna erről exczellencziád le-
szokni?

— Nem, édes Csörföly — mondá a temesi
gróf — mert lássa, csak ez az egy passzióm
van. Szeretek politizálni, de csak olyan gent-
leman emberrel, aki tovább nem adja. Azért
beszélek én mindig magammal.

Ez az egy megjegyzés világit nekem, hogy a
lelke mélyén nagy keserűség lehetett, amit nem
volt szabad hallania, csak a nagy jegenyefáknak
(ámbár azok is ugy állottak ott egyenest, glé-
dában, mint valami zsandárok.) Csak a nagy
jegenyefáknak és a saját másik énjének.
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veszedelembe sodorja az ország közgazdaságát
és jogbiztonságát.

A szabadelvü párt holnap este értekezletet
tart a mezei munkásokról szóló javaslat tár-
gyában. A mai események ott aligha fognak
szóba kerülni, mert a miniszterelnök alkal-
masint csak hétfőn reggel érkezik Budapestre.

*
Mint értesülünk, a király a mai udvari

ebéd után, mikor a magyar képviselőket tün-
tette ki megszólításával, azt a reményét fe-
jezte ki, hogy a hétfőn beterjesztendő ja-
vaslatok tárgyalása, az adott viszonyokhoz
képest simán fog lefolyni.

Csak flegma, Poniatowski!
A szélsőbal már csupa tüz. Ugronék be-

szélni sem akarnak, csak egyszerüen permanen-
cziába helyezkednek. Kossuthék pedig már ki
is mondották hivatalosan, hogy a végletekig —
más szóval késhegyig mennek.

Ahogy ez a fegyvercsörömpölés hallik:
az embernek eszébe jut a hires Poniatowski..

Áldott legyen az emlékezete, ámbátor
sohasem jutott el az elsö hőstettéig: a rajongó,
a tüzes Poniatowszki. Pedig a mesebeli sár-
kánynak mind a tizenkét fejét leharapta volna,
ha egy lengyelre mer tüzet okádni; de a
kardjával már akkor kezdett hadonázni, amikor
még nem is láthatta a sárkányt. Mert sok volt
Poniatowszkinak a virtusa és kevés a flegmája.
Ugy esett, hogy sohasem ölhetett sárkányt, de
még az egereket sem bánthatta, mert messziről
figyelmeztetett már mindenkit a kardjának csö-
römpölése. Nem is tudott hős lenni, pedig
olyan bátor volt. Mikor aztán belátta, hogy
mégis csak baj az, ha az ember korán
huzza ki a kardját, maga mellé vett egy apródot,
aki üres óráiban akár siketnéma is lehetett, de
ha meglátta, hogy a gazdája kardjához nyul,
hamar megrántotta a köntösét:

— Csak flegma, Poniatowszki! .
Nem volt tehát hős a hires Poniatowski,

de egy használható akszioma mégis maradt utána.
Csak flegma! A jó ég tudja, hány nemzet élés-
kamrájára szoktak rá az egerek, mert az őriző
macska nyakán ott felejtették a csengőt 1 És a
jó alkalom hány félénk madara, repült el, mert
gyorsabban járt a szája a vadásznak, mint. a
puskája!

Csak flegma! A Poniatowski apródja meg-
tehetné a szélsőbalnak azt a kis szívességet,
hogy ezekben a várandós napokban megrántsa
a köntösét. Mert odaát Ausztriában csakugyan
bekövetkezett, amitől tartani lehetett s veszen-
dőbe ment az alkotmány, amelylyel az osztrák
népek élni nem tudtak. S ebből a romokba
dőlt alkotmányból a magyar szélsőbal már látja
felröppenni a várva-várt madarat: azt a kedvező
alkalmat, amikor élhetünk, törvénybe irott jo-
gunkkal és megvethetjük alapját a gazdasági-
lag is független Magyarországnak. Mert a határ-
idö letelt és az osztrák kormány immár nem
felelhet meg annak a kötelezettségének, hogy
alkotmányos formák közt biztosítsa odaát is a
kiegyezési provizóriumot. Antonio nem tud a
terminusra fizetni és ime kitetszik, hogy Shylock
nincs is kétségbeesve e fizetésképtelenségen,
mert a pénz is jó, de egy font hus az Antonio
szive tájékáról szintén megteszi.

Magunk is azt hiszszük, hogy az okos nem-
zeti politika egyetlen esélyt sem hagyhat kiak-
názatlanul s csak a nemzetre veszedelmes
ugrástól fog tartózkodni, de óvatosan annyi lé-
pést tesz előre, amennyit csak tehet. És az a
fordulat, amely Ausztriában bekövetkezett, két-
ségtelenül olyan esély, amelylyel Magyarorszá-
gon is számolni kell, számolni fogunk. Csak

épen attól kell óvakodni, hogy a kardunk csö-
römpölése el ne riaszsza a kedvező alkalom fé-
lénk madarát. S ha igaz, hogy Ausztria most
tányéron hozza elénk azt a jó zsákmányt,
amelyre ami inyenczeink sokáig csak tehetetlen
étvágygyal néztek — akkor flegma, uraim.

Mert mi következik abból, ha megjött a
kedvező pillanat?

Az, hogy sippal és dobbal figyelmeztessük
a zsákmányt, mielőtt még megfogtuk volna ?
Hogy ujjongva vagy dühöngve kiáltsuk világgá,
milyen örömmel látjuk az uj idő hajnalodását ?
Hogy a rossz nevelésü gyermek módjára az
asztalon keresztül nyuljunk a tányér után,
amelynek édességét — ha nekünk van szánva —
ugy sem veszi el tőlünk senki?

Csak flegma, Poniatowski I
A zsákmány, amig a levegőben van, a

levegőé és nem a mienk. Tanuljunk legalább
az okos pásztortól. Mert csak ragadozó madarat
illik lármával elriasztani, de amikor gyanutlanul
kerengve ereszkedik közénk egy kívánatos ma-
dár, akkor pásztorok és uraim, ott a szélsőba-
lon: csitt! csöndesen!

Vagy ahogy az apród mondta:

— Csak flegma, Poniatowski ! Különben az ellenzéki pártok értekezle-
teiről tudósítóink a következőket jelentik:

A Kossuth-párt.
Az országgyülési függetlenségi és 48-as párt

ma este 6 órakor tanácskozott a politikai hely-
zetről.

Az értekezleten, amelyet Kossuth Ferencz
pártelnök vezetett, a párt tagjai közül vagy har-
minczan vettek részt. Eötvös Károly nem volt
jelen,

A fenforgó politikai kérdést Kossuth Ferencz
elnök ismertette. Hosszasan foglalkozott a kiegyezési
provizórium alkotmányos elintézésének meghiusulá-
sával, a status quo fentartásával, a miniszterelnök
hétfőre igért nyilatkozatával, vagy javaslatával s
végül a következő határozati javaslatot terjesz-
tetté elő:

A párt bevárja a kormányelnöknek a kép-
viselőház hétfői ülésében teendő indítványát
s a mennyiben ez a párt elveinek vagy a
nemzet jogainak meg nem felel: teljes ere-
jével harczba vonul s minden törvényes esz-
közzel, a végletekig folytatja a küz-
delmet.

Justh Gyula szólalt fel ezután. Vázolta a
politikai helyzetet a függetlenségi és 48-as párt
szempontjából s Kossáth határozati javaslatának
egyhangu elfogadását ajánlotta.

Meszlényi Lajos szerint itt az ideje az önálló
vámterület lehető legkönnyebb kivívásának. Ha a
párt e végett akczióba bocsátkozik, föllépését még
a 67-es alapon álló országgyülési pártok is rokon-
szenvvel fogadják. Ezt az alkalmat elmulasztaniok
sulyos bün volna s ezért melegen pártolja Kossuth
javaslatát. Bartha Ödön hangsulyozza, hogy a párt na-
gyon komoly és nehéz napok elé néz. Tegye meg
minden egyes tagja a maga kötelességét s a nemzet
jogainak vcdelmezésében minden képességét hasz-
nálja föl.

Hentaller Lajos ajánlotta még néhány szóval
a határozati javaslatot, amelyet azután egyhangu-
lag elfogadtak.

Á párt ezután röviden foglalkozott a hely-
ségnevek magyarosításáról szóló és a mező-
gazdasági munkások viszonyait rendező törvény-
javaslatokkal is.

Az elsőt némi módosítással egyhangulag elfo-
gadták. A mezei munkások és gazdák jogviszonyait
rendező törvénytervezet fölött azonban nagyon meg-
oszlott a vélemény s a párt végül is nyilt kérdés-
nek hagyta fenn a javaslat pártolását vagy mel-
lőzését.

Hétfőn este 6 órakor ismét értekezletet tarta-
nak, amelyen pusztán a miniszterelnök javasla-

tát tárgyalják.

Az Ugron-párt
A függetlenségi és 48-as Ugron-párt is érte-

kezletet tartott ma este Bartha Miklós elnöklete
alatt Ugron Gáboron kivül pusztán a képviselő
párttagok vettek a tanácskozásban részt

A megállapodást titokban tartják s ezuttal a
pártértekezletről szóló megszokott félhivatalos érte-
sítés is elmaradt

Annyit tart a párt csak szükségesnek nyilvá-
nosságra hozatalra, hogy a mai naptól kezdve
permanencziában marad s minden délután
ülést tart.

A nemzeti és a néppárt
Gróf Apponyi Albert ma távirat utján intéz-

kedett, hogy a nemzeti pártot hétfőn délután öt
órára hívják össze a klubhelyiségbe. Előbb ugy
tervezték, hogy az értekezletet már holnap délután
megtartják, most azonban czélszerübbnek látják, ha
a tanácskozás előtt meghallgatják a miniszterelnök
nyilatkozatát.

A néppárt is hétfőn értekezik. Délután hat
órára van a pártgyülés egybehiva s gróf Zichy
Nándor fogja vezetni.

KÜLFÖLD.
Az osztrák helyzet.

Megy az uj osztrák miniszterelnök ajtóról-
ajtóra: hiába. A politikai klubok ajtóinak is
megvan az a természete, hogy csak azok előtt
nyílnak meg, akik hoznak valamit, de nern
szívesen látják a kéregetőket. Báró Gautsch
Pál pedig nincsen abban a helyzetben, hogy
hozzon valamit. Ö csak kér. Békességet, több-
séget, fegyverszünetet legalább: de hasztalan.
S ma már egészén bizonyos, hogy minden al-
kudozása meddő maradt és a parlament ta-
nácskozásait meg sem kísérelheti. Az uj osz-
trák miniszterelnök rövid kormányzása idejéből
csak egyetlen sikerre tud rámutatni: a prágai
forrongást gyürte le — statáriummal. Az is
csak addig él, amig a tiszavirág. A cseh for-
radalom megdöbbentően igazolja Laboulayenak
azt a mondását, hogy minden forradalomnak
már vége van akkor, amidőn kitör. Persze itt
nem a történelem géniusza müködött, hanem
báró Gautsch Pál, aki egy kissé kövét volna
géniusznak.

A mai nap eseményeiről a következőkben
számolunk be.

A zátonyon.
Az osztrák: miniszterelnök tegnap este az

ujcsehekkel tárgyalt a nyelvkérdésről és a
konferenczia belényult a késő éjszakába. Ti-
zenegy óra tájban az ujcsehek fölhevülten
hagyták el a Judenplatzon levő belügyminisz-
teri palotát és Herold Rieger szavait kiáltotta
oda a Politik bécsi levelezőjének:

— Ne dejme se!(Ne adjuk meg ma-
gunkat !)

Az ujcsehekkel való tárgyalás eredmény-
telensége ma csaknem végkép azt a meggyő-
ződést keltette parlamenti körökben, hogy a
parlamenti munkat nem lehet majd foly-
tatni. A pártkörökbe elszivárgott az a hir
is, hogy Gautsch a magyar kormányt már
informálta is ebben az értelemben. A
német ellenzék ennélfogva a maga ré-
széről sem vár sikert abban a dologban,
hogy a . nyelvrendelet teljes hatályon kivül
való helyezése helyett legalább ideiglenesen
módosított uj rendeleteket bocsássanak ki. Ez
ki van zárva, mivel a csehországi feudális
főnemesség is teljes szolidaritást vállalt.
A prágai cseh estilapok már hirdetik is nagy
diadallal, hogy Gautsch a nyelvrendelet 7.
és 11. szakaszának megváltoztatásáról nem is
mert tárgyalni.

„Sajnálni való vagyok".
Ma éjjel bécsi tudósítónk ezt telefonozza:
Báró Gautsch miniszterelnök fáradozásai

hogy normális parlamenti helyzetet teremtsen,
hiábavalóknak bizonyultak. A helyzetet
legjobban jellemzi, ha konstatáljuk, hogy báró
Gautsch ma délelőtt egy kiváló államfér.
fiunak ezt mondta:
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— Sajnálni való vagyok! Jól értesült körökben a miniszterelnök
törekvéseinek hajótörését nem annyira a német
ellenzéki pártoknak és az ifju cseheknek tulaj-
donitják, mint inkább a cseh-konzervativ nagy-
birtokosok magatartásának, akiknek nyilván az
a czéljuk, hogy az osztrák parlamenta-
rizmust lejárassák. Csakis ez a kicsi,
de nagybefolyásu csoport az oka, hogy
Gautsch eddigi tanácskozásai teljesen meddők
maradtak, mig a csehek, a lengyelek és a
katholikus néppárt sokkal nagyobb elözékeny-
séget tanusitottak az uj kormánnyal szemben,
mint azt eleinte általánosan vártak. Az utób-
biak körében ugyan nagyon vonakodnak annak
a minden parlamentáris elvet megtagadó nézet-
nek elfogadásától, hogy a kisebbség uralkodjék
a többség felett, de őszintén óhajtván a nagy
veszedelemben forgó parlamentárizmus meg-
mentését, lényeges áldozatokra volnának
hajlandók.

Ilyen körülmények között a kormány és
a pártok közti megegyezés reménye majdnem
teljesen eloszlott és itt már biztosra veszik,
hogy báró Bánffy miniszterelnök hétfőn
fogja a kiegyezési provizóriumra vonat-
kozó uj, önállóan intézkedő törvényjavas-
latot a magyar képviselőházban beterjesz-
teni. Ez a javaslat azonban csak három
hónapra fog szólani. Amennyiben minden
várakozás ellenére a jövő hét folyamán mégis
sikerülne a partok között itt megegyezést
kölni, akkor a provizóriumot az osztrák képvi-
selőházban letárgyalják és a magyar képvi-
selőházban benyujtott önálló magyar ja-
vaslatot a magyar kormány visszavonja.

Gautsch miniszterelnök holnap teszi meg
az utolsó kísérletet arra, hogy a pártokicai meg-
egyezzék és egész nap fog az egyes pártokkal
tárgyalni és pedig a németekkel délelőtt, a cse-
hekkel délután.

Tüntetés, büntetés.
Bécsben volt egy kis diáktüntetés. A cseh és

egyéb szláv diákok erővel provokálni akarták a né-
meteket Az aulában nagy tömegben álltak fel a
csehek, tótok és szlovének .és perczekig fel-
váltva ismételték a Hrom a peklo-t, a Hej Slo-
vane kezdetü pánszláv dal refrénjét, majd megnaz-
darozták a prágai kollegákat, de a németeket nyil-
tan abczugolni nem merték, mivel az egyetem ta-
nácsa már napok óla rögtöni relegálással fenye-
geti azokat a diákokat, akik a más nemzetiségüeket
gyalázzák. A németek egy darabig hallgattak, az-
után ki akarták szorítani a szlávokat az aulából.
Csak a pedellusok közbelépése akadályozta meg a
nagyobb verekedést. Mindössze két-három cseh diáknak
szakgatták le a szines pántlikáit.

Az országos büntetőtörvényszék ma kezdte tár-
gyalni a legutóbbi zavargások alkalmával letartózta-
tottak ügyét. Harminczkét embert vonnak felelősségre
hatóság elleni erőszak, csoportosulás, nyilvános erő-
szak, rendőrsértés és büntetendő cselekmények föl-
dicsérése miatt. Közülök ma elítéltek csoportosulás-
ért két munkásembert negyvennyolcz órai elzá-
rásra, egy orvosnövendéket meg tiz forint pénz-
büntetésre.

A csehországi zavargások.
A Neue Freie Presse jelenti Prágából:
A Prágában székelő német birodalomi alatt-

valók segélyegyesülete felhívást intézett valamennyi
tagjához, hogy akkor is jelentkezzenek a segély-
egyesületnél kárpótlás végett, ha mar gróf Eulenburg
becsi német nagykövethez is fordultak volna.

A lyoni polgármester a következő táviratot
küldte Prága polgármesteréhez: „Sympathie a nation tcheque; félicitations

pour votre noble attitude. .Nazdar ! A krakkói szocziálista-párt a prágai városi
tanácshoz táviratot intézett, amelyben sajnálatát fe-
jezi ki a statárium kihirdetése felett. A távirat igy
végződik :

— Éljen Badeni! Éljenek a nyelvrendeletek!
Éljen a cseh szabadság !

A prágai fogházban jelenleg kétszáz egyén
van letartóztatva kihágások miatt. A kihallgatások
minden nap folynak s éjfélig tartanak. A czellák
egészen tömve vannak s a fogház előtt egy szazad
gyalogság van felállitva.

A prágai városi tanács azzal a kéréssel for-
dult a polgármesterhez, tenné meg a kellő lépése-
ket az iránt, hogy az üzletek nyitvatartását megszo-
rító intézkedés visszavonassék. A kérés teljesítését a
polgármester megtagadta.

A Karlsplatzon a katonai őrszem egy renitens
munkást, aki kétszeri felszólítás után sem akart tá-
vozni, bajonetjével czombján sulyosan megsebe-
sítette.

A Prágában egyre csendesedő zavargásokról
a Politik ma a következő sokatmondó statisz-
tikát közli:

Meghajigáltak a tüntetők 800 házat, betörtek
mintegy harminczötezer ablaktáblát ás kirakat-
ablakot, kifosztottak negyvennégy boltot és az
egész kár, az ablakrombolást nem számitva, ötven-
ezer forintra tehető. Az óvárosi köruton elpusztított
kávéháznak, a Prinz-nek, fosztogatói már megkerül-
tek: vagy 16-an vannak a tettesek. Az éjszaka megint
hatvanhét letartóztatottat kisértek be a büntetőtör-
vényszékhez, de ezek közül egy se kerül a rögtönitélő
biróság elé, mert a zavargásokban még a statárium
kihirdetése előtt vettek részt. A Politika zavargások-
ról irván, igen óvatos hangon, de határozottan meg
rója a kivonult katonaság fiatalabb tisztjeit és had-
apródjait, akik „kényszerítő szükség" nélkül, még
„graduált doktorokat" is puskatussal verettek. Az
éjjel azonban egy fiatal hadnagy, akire és őrjáratára
a Breute-utcza egy házából rálőttek, még tovább
ment a graduált doktorok veretésénél. Amint rálőttek,
rögtön, gondolomra visszalövetett, a háznak két
kivilágított ablakára. Szerencsére senkit se
találtak. A házat aztán körülfogták, de a tettest még
ma sem sikerült kinyomozni. Erről az inczidensről
ma még a következőket jelentik. Miután a 22. va-
dászzászlóalj őrjáratára, amelyet Friedl Viktor
hadnagy vezetett, egy ablakból rálőttek, az őrjárat-
ból is lőtt valaki az ablakra ugyanabban a pilla-
natban, amidőn a hadnagy felkiáltott:

— Nem szabad lőni !
Hir szerint a lövés senkitsem talált. A házban

megejtett vizsgálatnál két revolvert foglaltak le
s a tettel gyanusított három egyént a rendőrségre
vitték. Összesen 67 személyt szállítottak be az éjjel
a büntető törvényszékhez és pedig 55-öt a rendőr-
ségtől, 12-őt pedig a külvárosi járásbíróságoktól.

A város egyébiránt ma, nappal, már nyu-
godt. A tömeg most már csak a tiszteket, meg a
katonákat csufolja. A statáriumnak is végét várják,
ámbár a helytartó hangsulyozza, hogy annak még
korántsem lesz vége.

Gráczból ma a következő telegrammot kap-
tuk: A polgármester hirdetményben figyelmeztette a
közönséget, hogy a további tüntetésektől és kihágá-
soktól tartózkodjék. A bosnyák ezred tisztjei, kik
máig nem mertek egy kávéházba vagy vendéglőbe
betérni, ma délután először mentek a .Herrengasse-
ban levö Thonethof-kávéházba, mig több katona a
kávéház előtt sétálgatott. Hat órakor este a tisztek
hirtelen eltávoztak, ugy látszik, felsőbb parancs kö-
vetkeztében. Hir szerint a bosnyák ezredet Görczbe
helyezik át s helyébe a 47-ik stájer gyalogezred jön
Gráczba.

Pihen az éjjel nyugodt volt, de ma délelőtt
már megint zavargásokat jelentenek a sör-Athenáből.
Braunauban a tegnapi zavargások, amelyekből ki-
jutott a 88-ik gyalogezred törzstisztjeinek is, az éj-
jel is ismétlődtek. A csehek ablakait beverték és a
csendőrség éjfél előtt nem tudta a rendet helyre-
állítani. Taborban a zsidók házait meg a zsinagó-
gát támadták meg a zavargók. Letartóztattak öt
embert.

Tetschen-bc bevonult a 18-ik gyalogezrednek
egy zászlóalja ; ebben a kis városban igy ugyan-
azokat a rendszabályokat léptette életbe a rendőr-
ség, mint Prágában. Ennélfogva tegnap este már
csend volt a városban. Strakonitz-ból kisebb tün-
tetéseket, Königshof-ból, Ludintz-ból, Althütten-
ből teljes nyugalmat jelentenek.

A statárium vége.
A Neue Freie Presse prágai jelentése

szerint nagy a megbotránkozás a prágai németek
között, mert az a hir terjedt el, hogy a kormány
hétfőn visszavonja a statáriumot. A prá-
gai németek ugy vélekednek, hogy ez ujabb

zavargások kezdetét jelenti. A tegnapelőtt Prá-
gából Bécsbe érkezett német képviselők is ezen
a véleményen vannak s ma audiencziára jelent-
keztek a miniszterelnöknél, akinek megmondot-
ták, hogy a rögtön itélőtörvényszék bevonása
a németek élet- és vagyonbiztonságának veszé-
lyeztetését jelenti.

Esterházy vizsgálat alatt.
Végre ma bekövetkezett a fordulat, a-

mely elé oly óriási várakozással néztek nem-
csak Parisban, hanem mindenütt, ahol ujságot
olvasnak.

A fordulat Dreyfus ügyére kedvező
habár még mindig nem megoldás.

Soussier tábornok ma ugy döntött,
hogy az elsö párisi hadbiróságot utasította,
inditsa meg Esterházy ellen az előzetes
vizsgálatot. Ennek az előzetes vizsgálatnak
eredményétől fog függni, vajjon Esterházyt
hazaárulás miatt hadi törvényszék elé ál-
litják-e, vagy ellene az eljárást beszüntetik?

A legfontosabb az egész ügyre az, hogy
tehát tényleg hazaárulás vádja miatt indítják
meg a vizsgálatot.

A vizsgálat további folyama, is Saus-
sier tábornok keze alatt lesz.

Az Esterházy ügyét védő lapoknak már
á mai számai igen megcsappant harcziassággal
folytatták a magasra csapott tenort és ugy á
közönség is már sejtette, hogy Eszterházyra
valószinüleg kedvezőtlen fordulatot vett a dolog
Saussier tábornok döntésével.

A Dreyfus-ügy a kamarában.
A Saussier tábornok döntésének hire a dél-

utáni kamaraülésen gyorsan elterjedt és nagy
izgatottságot keltett a folyosókon. Ez izgalom ha-
tása alatt általános volt a felfogás, hogy a kor-
mánynak nyilatkozatra alkalmat kell adni.

Csakhamar négy rendbeli interpellácziót
jelentettek be az elnöknél és pedig a szoczialista
Sembat, a boulangerista Casteline és két klerikális
képviselő, gróf De Mun és D'Alsac.

Az interpellácziókra Méline miniszterelnök
felelt, kijelentette, hogyha a kormánynak a Dreyfus-
ügyben tanusított magatartásáról szóló interpellácziót
kérdés alakjában teszik fel, ugy abban a helyzet*
ben van, hogy rögtön felelhet. Ha ellenben interpel-
lácziót tartanak fenn, akkor vitát nem engedhet
meg, mert a hadügyminiszter az ülésen nincs jelen.
(Közbekiáltások és nagy mozgás.)

Sembat kérdéssé alakítja át az interpellácziót,
mire Méline miniszterelnök* azonnal felel.

Azt mondja, nem létezik Dreyfus - affaire
(nagy lárma és élénk helyeslés), nem létezik e
pillanatban (nagy lárma). Dreyfus ellen megindí-
tották a vizsgálatot, mint minden tiszt ellen megin-
dították volna, akit hasonlóan hazaárulással gya-
nusitanak.

Az Esterházy- és a Dreyfus-ügy között
azonban összefüggés nincs (Helyeslés). Katonai
törvényszék foglalkozott ez ügygyei s teljesen jogos
itéletet hozott s a kormány magatartása he-
lyes. Nem lehet ezen jogügyi aktusba — melyet
teljesen pártatlanul vezetnek — beavatkozni.

Méline folyton fokozódó izgatottság közepette
folytatja beszédét:

— Senkinek nincs joga ebben az ügyben
gyanusitani. Aki ez ügyben tulzó, az az országot
oly veszedelemnek tette volna ki, mint a me-
lyet mindenki ki akar kerülni. (Nagy lárma, tetszést
a czentrumban.)

Ezek a kijelentések elégségesek lesznek arra,
hogy lelkiismeretüket megnyugtassák. (Ujabb zaj,)
A vád nern érinti a hadsereg becsületét. Óva intem
önöket, hogy ebből az ügyből, amely tisztán jogi
kérdés, politikai dolgot ne csináljanak. (Nagy zaj,
folytonos közbekiáltások: rendre! rendre! Élénk
ellentmondások.)

A miniszterelnök nagy zajban folytatja::
Önök közbeszólásaikkal engem nem félemlítenek
meg. Ha azt hiszik, hogy másként lehet eljárni.,
mondják meg önök, hogy mikép?

Milleraud: Persze, hogy lehet!
Méline minisztereklök: A kormány követeli,

hogy a nehézségekkel szembea támogassák. (Élénk
tetszés a czentrumban, nagy mozgás és zaj a bal-
oldalon.)
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Castelain szerint fontos annak a konstatálása,
hogy a Dreyfus-ügy és az Esterházy-ügy nem
áll egymással összefüggésben. Biztosságot kell
szerezni az iránt, hogy Dreyfus bünössége tekinte-
tébe forognak-e fenn kételyek, vagy sem? (Élénk
tetszés a szoczialisták padjain, ellentmondás a czen-
trumban.)

Pelletan tiltakozik ezen kijelentés ellen.
Casteline azt hiszi, hogy akadna több volt

miniszter, a ki bizonyithatná, vajjon Dreyfus bünös-e ?
(Nagy lárma és élénk ellentmondás.)

Sembat a kérdést interpelláczióvá alakítja át,
a mi ellen Meline miniszterelnöknek nincs kifogása,
de kijelenti, hogy előbbi fejtegetéseihez nincs mit
hozzátennie.

De Mun gróf sajnálja, hogy a hadügyminisz-
ter nincs jelen, mire a miniszterelnök az ülést
megszakítja s a hadügyminiszterért küld.

Billot hadügyminiszter megjelenik s beszélni
kezd t

— A miniszterelnök már kijelentette, hogy
Dreyfus-affaire nem létezik. Röviddel ezelőtt
volt alkalmam a kamarában kijelenteni, hogy Dreyfus
kifogástalanul és korrektül lett elitélve. Az
itéletet 37 tanu vallomása alapján hét tiszt hozta
egyhangulag. (Zajos helyeslés.) Az ítélet jogos
és Dreyfus bünös.

Ami Esterházyt illeti, őt gyanusitották.
Pellieux tábornok vizsgálatot vezetett s a had-

biróság ma utasítva lett, hogy Esterházy ellen az
előzetes vizsgálatot megindítsák. A kamara köteles-
sége megakadályozni, hogy a jogügyi aktus ne
befolyásoltassék.

A mi Saussier generálist illeti: kifogástalan
jellemü, közbecsülésben álló ember, s tekintélyét
Francziaországon kivül is elismerik. (Tetszés.) A mi
Boisdeffre törzskari főnököt illeti, csak sajnálko-
zásomnak adhatok kifejezést, hogy ő rosszaka-
ratu gyanusítások czélpontja. (Élénk helyes-
lés,) Boisdeffre-rel közösen azon fáradozom,
hogy a franczia hadsereget azon magaslaton
fentartsuk, hogy minden eshetőséggel szembeáll-
hasson (élénk helyeslés.) Nincs kínosabb dolog e
komplottnál, melyet nem lehet eléggé elitélni.

Kérem a kamarát, tartsa meg számunkra to-
vábbra is azt a bizalmat, melylyel tizennyolcz hónap
óta irántunk viseltetik. (Hosszantartó éljenzés és taps.)

De Mune kijelenti, hogy a hadügyminiszter vá-
lasza fit kielégíti. A vitát berekesztik. Hét napirendet
terjesztenek elő.

Méline miniszterelnök kijelenti, hogy elfo-
gadja a Lavertujon által indítványozott következőt
napirendet :

„Midőn a kamara meghajol a hozott itéle
előtt s csatlakozik a hadügyminiszternek a
hadsereg iránt kifejezett tiszteletéhez, áttér a
napirendre."

£ napirend első részét 490 szóval ,18 ellené-
ben, második részét pedig 523 szóval 18 ellenében
elfogadták.

Richard a következő pótlást ajánlja :
„És amidőn a gyűlöletes hajsza okozóit el-

ítéli stb." Richárd pótlását 154 szavazattal 77 ellenében
és az egész napirendet 313 szavazattal. 65 ellené-
ben el fogadák, mire az ülés véget ér.

A mai ülés vége után Reinach József el-
küldte Milleraud-hoz segédeit, akik pisztolypárbaj-
ban állapodtak meg.

Pro és kontra.
A lapok gunyolódtak Esterházy fölött,

hogy minö komikus, hogy Esterházy had-
birósági vizsgálatot kért maga ellen, ahe-
lyett, hogy bevárta volna, mikép Saussier
tábornok azt az ő kérése nélkül is elrendelje.
Ha pedig várt, várhatott volna még huszonnégy
óráig is, legalább nem lett volna nevetséges.

Csak Rochefort e r ö s k ö d ö t t még reggel,
hogy Esterházynak van elég kő a tarsolyában,
hogy a hadügyminiszterium valamennyi ablakát
beverje.

A „Libre Parole* a bordereau-ügynek egy
uj verzióját tálalta ma föl, nem kicsi meglepe-
tésképeri Esterházy védelmére. Az uj verzió
azonban felette gyanus, kiváltképen, mivel a ti-
zenkettedik órában érkezik. E szerint: igenis
a bordereaut Esterházy irta. És pedig

azért, mert Ő, mint a katonai informatív
irodának a kiküldöttje, meg volt bizva
Dreyfusra kémlelni. A kémkedés eredménye
kétségtelen volt, azonban mivel oly ok-
mányokról volt szó, amelyeket még zárt ajtók
mögött sem mutathattak fel, azért Esterházyt
akinek. az irása hasonlított a Dreyfuséhoz,
hízták meg, hogy készítse el azt a bordereaut,
amelyben azok a rettenetes okmányok egy-
szerüen felsorolva voltak. Titokban azonban
megmutatták a biróság tagjainak az eredeti
okmányokat is, hogy meggyőződésük teljes
legyen.

Természetesen, ezt a verziót ma már
senki sem veszi komolyan és csak nevetnek
rajta. A vizsgálatnak Esterházy ellen való el-
rendelése kétségtelen czáfolat.

Clémenceau a „titkos okmányok" ellen
való hadjáratát folytatja. „Ugy látszik, Orosz-
országtól félünk, ahol Boisdeffere tábornok nagy
kegyben áll. Félünk már ellenségeinktől is, bará-
tainktól is."

Ami azonban Boisdeffre tábornokot illeti,
a hadügyminiszter ma a következő kommüni-
két adta a Havas-ügynökségnek, mint amelyet
Boisdeffre intézett hozzá hivatalosan :

„Bizonyos ujságok tegnap este azt hiresztel-
ték, hogy legközelebb egy sürgönyt fognak közzé-
tenni, melyet állitólag én intéztem Esterházy
grófhoz Londonba. Tisztelettel kérem a Havas-ügy-
nökségnek a sajtó részére a következő értesítést át-
származtatni : Boisdeffre tábornok soha semmit sem
sürgönyzött, sem nem irt Esterházy parancsnoknak.
Nem látta, és nem ismerte őt soha s vele semmit
sem közölt s nem is közöltetett.*

Aláírva: Boisdeffre.
A nagyhecczek közt persze a párbajok

is elmaradhatlanok. A „Jour"-nak mely az
Esterházy-védelemelő harczosa volt, egy munka-
társa a Figarónak valamennyi munkatársát ki-
hivatta. A „Patrie" főszerkesztője szintén kihi-
vatta De Rodayst a Figaro főszerkesztőjét.

Darlan igazságügyminiszter, daczára bu-
kásának, még benn van a miniszteriumban.
Ezt a Dreyfus-ügygyel hozzák kapcsolatba.
Ugyanis az összminiszterium sulyt helyezett
reá, hogy az igazságügyminiszter addig ki ne
lépjen a miniszteriumból, mig a Dreyfus-ügy
el nern dől, nehogy ezt félremagyarázzák. A
miniszterium ebben az ügyben teljesen fenn
akarja tartani szolidaritását.

TÁVIRATOK.
Ferdinand és Sándor.

Belgrád, deczember 4. A viszony Szerbia
és Bulgária közt napról-napra feszültebb lesz.
Az Athos-hegyen levö Hilendár-koíostor, melyre
Szerbia is igényeket támaszt, küldöttséget me-
nesztett Szófiába, hogy Bulgária vegye őket
oltalmába és hogy Ferdinand fejedelem láto-
gassa meg a kolostort. A fejedelem meg is
ígérte, hogy a husvéti ünnepeken ellátogat a kolos-
torba és Boris herczeget is magával viszi. E
miatt Sándor király Georgie bolgár ügyvivőt
magához hivatta és határozottan kijelentette,
neki, hogy személyes sértésnek venné, ha
Ferdinand fejedelem a Hilendár kolostorba
tényleg ellátogatna. Erre — mint itt tudni vé-
lik—Ferdinand fejedelem lemondott a láto-
gatásról. Az eset mindkét helyen lehanyagolt-
ságot okozott.

Szaloniki, deczember 4. Sava szerb püspököt,
ki a szerb király nevében a Hilendár-kolostort bir-
tokába akarta venni, a kolostor szerzetesei kidob-
ták ugy, hogy ő kénytelen volt a kareai orosz kolos-
torba menekülni. Sava püspök, hivatkozással a Hi-
lendar-kolostor alapító levelére, az itteni váli segít-
séget' kérte, aki' azonban minden közbenjárást meg-
tagadott.

Nikita sógora.
Cettinje, deczember 4. Igen kellemetlenül

hatott itt, hogy Milena fejedelemnő egyik fivére
Boszniába ment és felajánlotta szolgálatait a
boszniai országos kormánynak. Miklós fejede-
lem titokban egyik testőrtisztjét küldte sógorá-
hoz, aki azonban agyonütéssel fenyegette a
küldönczöt, ha Boszniát azonnal el nem hagyja,
miért is a fejedelem embere Banjalukába ment
6 ott a szerbeknél elrejtőzött. A fejedelemasz-
szony fivére most Bécsbe utazott.

A németek Kinában.
Berlin, deczember 4. A czirkáló hajóhad

szárazföldi csapatának megerősítésére egy négy
századba osztott, 23 tisztből, 1200 altisztből és
legénységből álló tengerész-gyalogzászlóalj, va-
lamint négy tisztből, 200 altisztből és legény-
ségből álló matróz-tüzérszázad megy Kelet-
Ázsiába. Számos háboruágyut és fegyvert visz-
nek magukkal

A megkötött béke.
Konstantinápoly, deczember 4. A béke-

szerződést Török- és Görögország között ma
aláirták.

A megfenyegetett Haiti.
Berlin, deczember 4. Németország azt

követeli Haititől, hogy Lieders német alattvaló
jogtalan fogságban tartásáért kárpótlást fizes-
sen, valamint, hogy á Haitiba utnak indított
flotta költségeit is fedezze. Ellenkező esetben
Németország a parterőditéseket s a kormány-
épületeket bombázni fogja. A német kormány
értesítette az amerikai kormányt, hogy tarto-
mányhóditásról nem lehet szó.

HIREK. A király szavai.
— A mai udvari ebédről. —

A bécsi Burg szertartási termében ma
délután öt órakor volt a második delegáczioná-
lis ebéd. Magyar és osztrák delegátusok, jó-
barátok és ellenfelek ültek ott a király ven-
dégei gyanánt és talán sohasem néztek olyan
várakozással a cercle elé, mint ezuttal. Az
utolsó napok eseményei és az elkövetkezendő
napok reménységei gomolyogtak a delegátusok
szemei előtt és mindenki a perczet leste, mi-
kor az ebéd végeztével az uralkodó megszóli-
tással tiszteli meg vendégeit.

Az ebéden a magyar országgyülés dele-
gáltjai közül jelen voltak : Gróf Szapáry Gyula elnök, Széll Kálmán al-
elnök, Tisza Kálmán, gróf Zichy Jenő, Radó Kál-
mán, Berzeviczy Albert és Láng Lajos valóságos
belső titkos tanácsosok, báró Bohus Zsigmond,' gróf
Széchényi Imre és báró Uray Kálmán kamarások;
Bolgár Ferencz, .Dániel Gábor,_Fenyvessy Ferencz,
Francisci Henrik, Gál József, báró Harkányi Fri-
gyes, Horánszky Nándor, Kussevits Szvetozár, Lasz-
káry Gyula, Lukács Antal, Münnich Aurél, Pulszky
Ágost, Rosenberg Gyula, Spevec Ferencz, Szabó Imre,
gróf Széchényi Bertalan, gróf Teleki Sándor gróf Tisza
István, Urányi Imre és Zeyk, Gábor delegátusok,
továbbá, gróf Goluchovski közöskülügyminiszter,
báró Bánffy Dezsö miniszterelnök, báró Gautsch
osztrák miniszterelnök, gróf Szécsen osztályfőnök,
Jettel udvari tanácsos, Kállay közös pénzügyminisz-
ter, gróf Pongrácz miniszteri tanácsos, kamarás,
Krieghammer közös hadügyminiszter, báró Sternek
tengernagy, Riper sorhajókapitány, László . sorhajó-
hadnagy, Luft tengerészeti biztos, Plener a. közös
főszámszék elnöke, herczeg Lichtenstein első; főud-
varmester, gróf Paár lovassági tábornok, főhadsegéd,
gróf Bellegarde főkonyhamester és báró Kulmer
szárnysegéd.

A cerele alatt, mint nekünk Bécsből tele-
fonálják, a király a legtöbb képviselőt megszó-
litással tüntette ki, de legtovább beszélt Tisza
Istvánnal és Münnich Auréllal. Majdnem mind-
egyikkel a hétfőn benyujtandó önálló magyar
törvény sorsáról beszélt a Felség és többek
között ezeket mondta:

— Remélem, hogy az adott viszonyok-
hoz képest sima tárgyalás lesz.

Az uralkodó a cseh delegátusokat is meg-
szólította és nagyon erős szavakkal fejezte
ki megbotránkozását a prágai események
fölött.

— A király látogatása. A király, mint
tudósítónk Bécsből telefonozza, nem megy el
a télen Cap-San-Martin-ba, hanem márczius-
ban elkíséri a királynét Teritetbe s három
hétig ot fog maradni.
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— Személyi hirek. Alexandrovits György
orosz nagyherczeg, Miklós czár öcscse, 7-én, a
király meghívása folytán, Bécsbe érkezik, hogy részt
vegyen a gődingi nagy udvari vadászaton. — Ká-
roly Tivadar dr. bajor herczeg két fia, Lajos
Vilmos és Ferencz József herczegek, hosszabb
időre Bécsbe érkeztek és Mária Jozefa föher-
czegnő palotájában szálltak meg. — Wekerle
Sándor a közigazgatási bizottság elnöke, ma Sátor-
alja-Ujhelyre érkezett, ahol tudvalevőleg a napok-
ban választották meg a város díszpolgárának.

— A szerencsés főherczeg. Ferencz Fer-
dinánd főherczegről tudva van, hogy nem csak
kitünő, hanem szerencsés vadász is. Augusztusban
a főherczeg meglőtte az ő ezredik őzbakját. Ilyen
fényes eredménynyel ugyancsak kevés vadászember
dicsekedhetik. Tegnap aztán a lobaui császári vadász-
területen lelőtte az ezredik szarvast is, amelynek
agaucsai a főherczeg gazdag és ritka szép agancs
gyüjteményébe kerülnek.

— Wlassics Gyula Sopronban. Tudosítónk
táviratozza: Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter, aki néhány napig ifjukori barátjának,
Polgár Dénes enyedi plébánosnak volt a vendége,
ma Budapestre utazott. A miniszter részt vett azo-
kon a vadászatokon, amelyeket a mult napokban
Egyedy Arthur országgyülési képviselő rendezett s
tegnap fogadta a soproni szabadelvü párt küldött-
ségét, amelyet báró Augusztinetz Antal veze-
tett eléje.

— Báró Atzél Béla ma elhagyta párbaj-
vétségből eredt tizennégy napos fogságát. A
magyar közéletnek kevés olyan érdekes alakja
van, mint ő, kivált mióta ráunt a politikára,
zajtalanul, igénytelenül dolgozik csetlik, bot-
lik a magyar társadalmi élet élénkítésén s ki
egymaga teremtett ugyszólván észrevétlenül
egy olyan dolgot a parkklubbal, mely az
ország ritkaságai közzé tartozik, a lánczhiddal
vetekszik s az akadémiát felülmulja. Az elitélt
bárót, amidőn fogságát megkezdte, nehéz lé-
lekzés kínozta, ugy, hogy barátjai aggódtak
egészségéért, de mint örömmel jelentjük,
egészségesen, ruganyosan hagyta el a fogházat
— hogy valószinüleg azonnal a Parkklubba
hajtasson.

— Női Tolsztoj. A névaparti metropolisban
kezdődik ez a novellának is beillő érdekes történet,
folytatódik Szibériában és végződik valószinüleg a
Bácskában.

Glafíra Szaslovszkaja herczegnö a hetvenes
években egyike volt Pétervár legszebb és leggazda-
gabb főuri lányainak. Atyja, aki II. Sándor czár
szárnysegéde volt, 1877-ben meghalt, amikor is az
erősen szabadelvü gondolkodásu fiatal leány elha-
tározta, hogy beiratkozik az egyetemre, ahová ekkor-
tájt nem egy föur lánya és fia járt. — Az élénk
leány résztvett minden egyetemi mozgalomban, tagja
volt a titkos társulatoknak, melyek a nyugati sza-
badelvü, demokratikus eszmékért lelkesedtek.

1881. márcziusban légberöpitették a czárt s a
rendőrség elsőben is az egyetemen kezdett nyomozni,
oly óriási eredménynyel, hogy az „alma mater"
rövid időn kiürült, annál inkább megszaporodtak
azonban azok a szomoru csapatok, melyeket akko-
riban Szibéria felé hajtottak.

Glafira herczegnőt is némi gyanuba vették és
rokonsága közbenjárására csak azzal büntették, hogy
kitiltották Pétervárról.

A novgorodi kormányzóságban lévő birtokára
vonult a fiatal herczegnö és hogy demokratikus el-
veit szemmelláthatólag is kimutassa, parasztruhát
öltött, paraszti módon élt, elvégezte a muzsik asz-
szonyok rendes napi dolgait. Mindenek tetejébe
férjhez ment egyik muzsikjához Szolovjev Adriánhoz.

A durva, részeges paraszt csakhamar felta-
lálta magát s ha már paraszt akart lenni a her-
czegnő-felesége, hát ütötte is, verte ugy, hogy semmi
kifogása sem lehetett a paraszt bánásmód ellen.

1887-ben történt, hogy a részeg Szolovjev
ugy megrugta áldott állapotban lévő feleségét, hogy
azonnal idétlent szült. A férj e miatt Szibériába ke-
rült, de az asszony végig akarta szenvedni elvei
minden mártiriumát és követte férjét az ólombá-
nyákba. Itt élt 1895-ig, amikor férje meghalt

Pétervárra jött vissza ekkor a parasztasz-
szonynyá vált herczegnö. Az udvar nem akart tudni
róla, a rokonai lenézték, dühöngtek, szégyenkeztek
miatta. Nem volt mit keresnie már a hazájában,
elhatározta tehát, hogy elhagyja Oroszországot. El-
adogatta birtokait, amit el nem adhatott, muzsikjai-
nak ajándékozta s eljött titkárjával, aki jószágkor-
mányzója volt, amig ő Szibériában élt — Magyar-
országba. Tegnapelőtt Budapestre érkezett s itt
érintkezésbe lépve egy ügyvéddel, ennek tanácsára
és kíséretében, ma délután elutazott a Bácskába,
ahol birtokot akar vásárolni. Itt reméli kipihenni
magát, megnyugodni, itt fog ideális álmainak élni,
jószívüséget gyakorolva, az emberszeretetnek élve,
mint nagy honfia — Tolsztoj.

— Véres kardpárbaj Miskolczon. Kicsinkó
Mihály tartalékos hadnagy a napokban az egyik ká-
véházban valamiféle megjegyzéssel megsértette a
szomszéd asztalnál mulató társaságot. Major Géza
magára vette a sértést s arczulütötte Kicsinkó
Mihályt. Erre általános verekedés támadt s a kávé-
házi személyzet csak nagysokára tudta a küzdő fele-
ket szétválasztani. A kávéházi jelenetnek a folytatása
kardpárbaj lett, melyet Kicsinkó Mihály és Major
Géza ma vívtak meg a Tapolcza nevü kiránduló
hely egyik helyiségében. Az első összecsapás alkal-
mával Major Géza oly sulyos vágást kapott a fe-
jére, hogy a további viaskodást be kellett szüntetni.

— Gróf Badeni elutazása. Gróf Badeni, a volt
miniszterelnök, tegnap utazott el Bécsből a feleségé-
vel Varsóba. A grófi pár onnan a vejének, gróf
Krasinszkynak, a birtokára utazik, ahol huzamo-
sabb ideig szándékozik tartózkodni. A bucsuzásra
a pályaudvaron megjelentek Lichnovszky herczeg,
német követségi tanácsos, Javorszky lovag, a len-
gyel klub elnöke, báró Dipauli, a katholikus nép-
párt elnöke, gróf Pininszky, Zalesky lovag s még
mások. Feltünő volt, hogy az ifjucsehek távollé-
tükkel tündököltek s a volt kabinet tagjai közül is
csak báró Glanz jelent meg. Badeni grófnét sok
virággal lepték meg s az exminiszterelnök nagyon
jókedvünek látszott. Barátságosan beszélgetett az
urakkal s csak amikor a belügyminiszterium egyik
hivatalnokával kezet fogott, mondotta mélabusan:

— Ki hitte volna ezelőtt egy hónappal, hogy
Prágában ki kell hirdetni a statáriumot.

A grófi pár azután beszállt a szalonkocsiba
és a vonat a perronon állók élénk kendőlobogtatása
közben kirobogott. Mellesleg megemlítjük, hogy a
pályaudvar meg volt rakva rendőrökkel, mert tünte-
tésektől tartottak. Az aggodalom azonban alaptalan-
nak bizonyult.

— Munkácsy Mihály állapota. A nagy beteg
mester állapotáról mindenféle hirek terjedtek el. A
többek között azt is ujságolták róla, hogy nem tűr
maga mellett idegen ápolót s hogy magyar ápolókat
követelt. Munkácsy Mihályné most egyik budapesti
barátjának levelet irt, amelyben megczáfolja ezeket
a híreket. Ha a férje kívánta volna, ugy a legna-
gyobb készséggel hozatott volna neki magyar beteg-
ápolókat. Különben az orvosok rendelték ugy, hogy
a betegnek idegen környezete legyen. Munkácsyné
elmondja még levelében, hogy férje állapotában a
borús napok váltakoznak a tisztákkal. Apatikus
hangulatában nem érdeklődik semmi iránt.

— Garulli meghalt. Bolognából táviratozzák,
hogy Garulli, Olaszországnak utolsó években leg-
kiválóbb lírai tenoristája, tegnap meghalt.

— Pollini végrendelete. Az elhunyt színigaz-
gató végrendeletét, mint Hamburgból jelentik, most.
fölbontották. Egyetemes örökössé özvegye, Bianchi
Bianka van kinevezve, ennek halála után pedig Pollini
két fiára száll a vagyon. Nővéreinek hatszáz márka év-
járadék jut. Az elhunyt által igazgatott három szin-
házra — két hamburgi és egy altonai színházra —
nézve az a végső akarata, hogy a szezon végéig a vég-
rendelet végrehajtói, dr. Dannenberg és Bachur ve-
zessék azokat tovább. A három müintézet közül a
hamburgi Thalia-szinházat, amelyet Pollini nem bér-
ben, hanem tulajdonul birt, utóbb eladjak. Hamburgi
s frankfurti birtokai és házai is eladásra kerülnek.

— Szocziálista zavargások. A Szatmár
megyei- zavargások még mindig tartanak. Mint
mátészalkai tudosítónk táviratozza, Kántor-
Jánosi községben összeütközésre került a dolog

a csendőrség és a körülbelül háromszáz főből álló
tömeg között Dulakodás közben az egyik csendőr-
nek a fegyvere elsült s egyik főkolompos halva,
rogyott össze. Három embert a mátészalkai já-
rásbiróság börtönébe kisértek, Ilosvay főszolga-
bíró negyven csendőrrel Kántor-Jánosi-
ban van. — Tápió-Szent-Márton községben,
mint tudósítónk jelenti, valóságos ostromállapot
van a következő eset miatt: Blaskovich Ernő
és Kubinyi Lajos földbirtokosok a nyári nagy
munkaidőben jászladányi emberekkel dolgoztat-
tak, mert a tápió-szent-mártoniak mind szoczi-
álisták. Már akkor megfenyegették a szent-már-
toniak a ladányiakat, hogy ne merjenek még
egyszer a határban munkát vállalni, mert
megverik őket. Ezt a ladányiak meg is ígér-
ték, de most a tél elején mégis elvállalták a
nádvágást. Tegnap kellett volna megkezde-
niök a munkát, de ekkorra már vagy ötszáz
szentmártoni ember vonult ki a határra, hogy
visszakergessék a ladányiakat Ezeknek a nagyobb
része meg is futamodott, aki pedig nem akart tá-
gitani, azt a szentmártoniak elverték. Kubinyi
Lajos földbirtokos is rosszul járt, mert ahelyett,
hogy lecsillapította volna á feldühösödött falu-
belieket, összeszidta öket, amire megrohanták:
s ugy elverték, hogy most betegen fekszik oda
haza. A nagy-kátai főszolgabíró erre harmincz
csendőrt és katonaságot összpontosított Szent-
Mártonban s meginditotta a vizsgálatot. Már
eddig is sok embert elfogtak, a többek kö-
zött az ottani munkás mozgalom két vezérét
Varga Józsefet és Lakatos Lajost is. Blas-

kovich Ernő kastélyát csendőrök őrzik, mert
további zavargásoktól tartanak.

— Titokzatos gyilkosság. Páris lakosságának
szenzácziót hajhászó része most titokzatos gyilkos-
ság részleteivel foglalkozik. A rue Pierre-le-Grand
egyik házában lakott valami gazdag hirben álló vén
leány. A napokban meggyilkolva találták szo*
bájában Marie Bigot-t. — Széltében, beszélik;
hogy a meggyilkolt rendkívül fontos levelek birtokában
volt, melyek segítségével állandóan, zsarolta a lever-
lek magas állásu íróit. Mivel a levelek a gyilkosság
napján eltüntek, ugy kombinálnak, hogy a levelek
kézrekeritése végett gyilkolták meg a vén.leányt.

— Egy váczi orvos jubileuma. Vácz városának
polgársága ünnepet, ül e hónap 8-án, szerdán, abból
az alkalomból, hogy dr. Steiner Márton orvosi
müködésének negyvenedik évfordulóját tölti be,
dr. Steiner nemcsak Váczott, hanem messze kör-
nyéken általános tiszteletben áll, mint kötelességét
fáradhatatlanul teljesítő jeles orvos. A jubileumon
a fővárosból is többen részt vesznek.

— Kitüntetések. A király Laban Rudolf ve-
zérőrnagynak és törvényes utódainak a magyar ne*
mességet adományozta a Váraljai predikátummal
együtt s Kanka Károly doktort, a pozsonyi köz-
kórház nyugalmazott igazgatóját, a közegészségügy
terén szerzett érdemeinők elismeréseülj vaskorona-
rend harmadik osztályával tüntette ki.

— Egy szép asszony képei. Chimay her-
czegnéről van szó, aki mostanában valahol a
Fáraók földén kalandozik hüséges Rigójával, aki-
nek a fotografiái a párisi törvényszék elé ke-
rültek. Ward Klára ugyanis tavaly, kifogyva minden
excentrícitásból, Reutlinger párisi fényképésznél min-
den elképzelhető pózban megörökittette, azaz sok-
szorosittatta magát, hogy az egész világon gyö-
nyörködhessenek benne. De hát nemcsak ez volt az
indok; főszerepet a nervus rerum gerendatum játsz-
hatott, ami az alábbi szerződésből tűnik ki, melyét
a fényképészszel kötött Rigónő urasszony. A szer-
ződés igy hangzik:

„De Chimay herczegné, született Ward Klára,
fölhatalmazza Reutlinger fényképészt, lakik Paris-
ban, Montmartre-boulevard 21., hogy áruba bocsát-
hassa fényképeit Párisban, Francziaországban, a kül-
földön, egyszóval a világ bármely részén, azzal a
kikötéssel, hogy számára minden eladott száz fény- .
képért 25 frankot fizet.

Az ellenőrzést de Kotta ur, a herczegné meg-
bízottja, fogja gyakorolni, minden két hétben elszá-
molást tartva. A fényképek „dara" névvel lesznek '
ellátva.

Páris, 1897. május 25.
Reutlinger s. k. Chimay herczegnö

született Ward Clara s. k.
Bolond sikert értek el, ezek a fotografiák. Ez-

rével kelt el, különösen az angolok vásárolták a
szép Klára arczképeit. Nem is szólt bele a ható-
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ság mindaddig, mig rá nem jött, hogy még nagyobb
keletje van azoknak a képeknek, amelyek a nyilvá-
nosság elkerülésével, a Reutlinger ur titkos szekré-
nyeiből kerülnek a könyvkereskedők intim fiókjaiba
és kéz alatt a „mükedvelők" zsebébe. Mert ezek a
képek közerkölcsiségbe ütközők. Igy jutottak Rigóné
képmásai a párisi törvényszék elé, mely erélyesen
kutattatja föl a könyvkereskedéseket, hogy az indisz-
krét képeket elkobozza.

— Halálozások. Számos előkelő magyar család
gyászát beszéli az a szomoru jelentés, rnely egy
köztiszteletben és szeretetben élt matróna halálát
tudatja:

„Gulácsy Kálmánné született Szőke Vilma és
férje Gulácsy Kálmán, Szőke Béla, Szőke Ladányi
Ilona, mint gyermekei, Szőke Ilona és Szőke Endre
s előbbinek férje Kotzó Elek, mint unokái, Kandó
Géza, mint testvér és neje szül. Gulácsy Irma és
gyermekeik, továbbá Tóth Lőrincz, mint sógor és
gyermekei, Özv. Kandó Sándorné, mint sógornő csa-
ládjával, ugy a maguk, mint számos rokonaik ne-
vében mély fájdalommal jelentik, hogy forrón szere-
tett felejthetlen édes anyjuk, nagyanyjuk, testvérük,
nagynénjük, anyósuk és sógornéjük: özvegy szentki-
rályszabadjai Szőke Jánosné szül. egerfarmosi
Kandó Róza urnő folyó évi deczember hó 2-án,
életének 72-ik évében, rövid szenvedés után elhunyt."

Dr. Morzsányi Károly fővárosi bizottsági
tagot és nejét született Greig Laurát súlyos csapás
érte. Egyetlen leányuk, Laura, hat heti sulyos be-
tegség után ma reggel öt órakor meghalt. A kis
halottat holnap vasárnap délután 3 órakor temetik
a dohány-utcza 36-ik szám alatt lévő lakásból.

Bay Gábor debreczeni királyi táblai biró az
éjjel hirtelen elhunyt. A köztiszteletben álló birót
neje és három gyermeke gyászolja. - Tüz a Várszínházban. Nagy ijedelmet oko-
zott a várban az a hir, hogy a kis Várszínház ég.
Szerencsére csak annyi volt igaz ebből, hogy a
színházi felügyelő lakásának a kéménye kigyulladt.
Rendőrség, katonaság és tüzoltóság csakhamar a
helyszínén termettek s a kéménytüz néhány percz
alatt el volt oltva. A ma esti előadást már akadály
nélkül meg lehet tartani.

— Közfogó. Baumgarten Arthur, a magyar
fém- és lámpaárugyár főtisztviselője, eljegyezte
Abeles Zsigmond gépészmérnök és államvasuti fel-
ügyelő leányát, Ilona kisasszonyt.

— UJ szer a tifusz ellen. A tifuszt mindez-
ideig orvosi műnyelven szólva „tünetileg" kezelték.
A nagy lázat vizes becsomagolásokkal és hideg für-
dőkkel gyógyították s gondjuk volt az orvosoknak,
hogy a kellő dieta mellett a beteg lehetőleg nyugod-
tan feküdjék az ágyban. Egy angol lapban dr. Paget,
ki sokáig gyógyított Dél-Ausztrália tifuszos vidékein,
most azt írja, hogy a tifuszos láz ellen és a beteg
belek számára, mint lokális gyógyító szer, a legjobb
az olajborsó olaja, beöntés alakjában alkalmazva.
Az elsö négy-öt napon 12—24 órányi időközben
negyedliteres beöntést kell adni a betegnek, későb-
ben pedig minden másodnap egyszer. Ezzel a keze-
léssel a láz azonnal csökken s a tifusz melléktüne-
tei is elmaradnak. Dr. Paget azt állítja, hogy noha
sok sulyos beteget gyógykezelt igy, egyetlen egy
sem halt meg. — Zsebtolvaj speozialista. Valaminthogy a
legnagyobb ritkaságszámba megy a zsebtolvaj, aki-
nek rninden operácziója . sikerül, azonképen még
ritkább az olyan, akit minden vállalkozásán rajta
csípnek. Ehhez az utóbbi zsánerhez tartozik Kassze-
lik Ferencz, a dúsgazdag Kasselik családnak egy
elzüllött távoli rokona, aki minduntalan megpróbál-
kozik a zsebtolvajlással, de a sikertelen kísérletnél
tovább nem viszi. A speczialitása külömben az, hogy
amikor rajtakapják, 300 forintot igér a rendőrnek,
ha be nem kiséri. Csak nemrég fogták meg egy
lóvasuti kocsiban, s ime, alig hogy a rárótt büntetést
leülte, ma ismét megpróbálkozott a zsebmetszéssel,
amelyhez pedig semmiféle tehetsége sincsen. Egy
szegény inasnak akarta a pár forintját kicsenni a
zsebéből, amivel a gazdája bevásárolni küldte, azon-
ban rendes szokása szerint rajtavesztett. Az ökölnyi
iparosgyakornok, amikor érezte, hogy a zsebében
kotorász, mint a harapófogó, ugy belé ragaszkodott,
s addig kiabált, mig rendőr nem jött. Kasszelik meg-

tette a szokásos háromszáz forintos ajanlatot a rend-
őrnek, de az ridegen ellentállott a csábnak s bevitte
a jámbor zsebtolvajt a kapitányságra.

Napirend.
Naptár: Vasárnap, deczember 5.— Róm. kath,

Szabbas. — Prot. Szabbas. —• Görög-orosz (novem-
ber 23.) Amfil. — Zsidó: Kislev 10. — Nap kel : 7
óra 17 percz. — Nyugszik: 3 óra 52 percz. — Hold
kel: 1 óra 25 percz délután. — Nyugszik: 8 óra
37 p. éjjel.

A miniszterek nem fogadnak.
Az egyetem matinéja délelőtt 11 órakor a

VI—VII. ker. kör helyiségében.
Az atletikai klub téli viadala a lovardában

4 órakor.
A Mária Dorottya-egyesület választmányának

ülése 11 órakor Andrássy-ut 65. sz. a.
A II. kerületi közs. polgári leányiskola jubi-

leumi ünnepélye délelőtt fél 11 órakor.
A színmüvészeti akadémia előadása a Vár-

színházban esti 7 órakor.
Kereskedelmi muzeum állandó kiállítása az

iparcsarnokban, nyitva 9—2 óráig.
Adventi szent beszéd az egyetemi templomban

délután 3 órakor.
A téli kiállitás a mücsarnokban, nyitva 9 órától

4 óráig.
Iparmüvészeti muzeum és karácsonyi kiál-

litás, nyitva 9 órától 4-ig.

SZINHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
• Zacconl.Kusovkin szerepét Turgenjev drámá-

májában, a Mások kenyeré-ben csak rossz szinész-
nek volna szabad játszania. Ha Zacconi játsza, mint
ma este, ugy vérfogyasztó. Még orosz írók, az em-
beri martiríum nagy trubadurjai, sem igen festettek
megrázóbb vértanut ennél a Kusovkinnél. Szive már
csupa roncs, de minden rostja tele keserüséggel.
Zacconi, aki alakjainak ezer érző idegszálat ád, itt
megrendít. Borzasztó belenézni ennek az embernek
a szenvedéseibe: iszonytató perspektíva abba a
világba, ahol a fájdalom magamagát hatványozza
vég nélkül. Zacconi arczának egyetlen rándulása ele-
gendő volna, hogy félelmet keltsen bennünk, hát
csak az egész Zacconi! Egyetlen vigaszunk marad
e dermesztő kép láttára: az, hogy Zacconi talán
tuloz.. De föltéve, hogy tuloz, mekkora erejűek
lehetnek azok az indulatok, amelyeket eny-
nyire meg lehet feszíteni, anélkül, hogy hatalmuk
vesztene kegyetlen komolyságából! Zacconinak tehát
egy-két külsőségre nézve talán nincs igaza, de mély-
séges felfogásában mindenkép az igazságnak kell
rejlenie. Az est másik darabjában, a Lélek jogai-ban,
amelynek szerzője Giacosa, egy boldogtalan férjet
játszik. Paolo már meg sem ölheti vetélytársát, mert
ez meghalt. Zacconi fölséges skálával, kémlelve,
lázongva és sírva veszi ki az asszonyból a titkot,
hogy őt sohasem szerette és határtalan nyomorusággal
semmisül meg lábai előtt. Ez a kis darab is csupa
disszonáns hangulatból van összetéve — aminthogy
az élet nem játsza végig kellemes, akkordokban ősz-
szes játékait — de nagyobb következetességet e
disszonaticziákban senki sem teremthet, mint Zacconi.
És mily keserves, egyenesen romboló hatásu
az Anna asszony őszintesége! A hazugság, amelyet
Ibsen, Strindberg és minden ép erkőlcsü ember kö-
telességszerüleg üldöz, a Giacosa apróságának meg-
hallgatása után ugy jelentkezik, mint világfentartó
elem. Az asszony szerepében Varini közvetlen, ter-
mészetes játékának is méltán Tolták bámulói.

Lejáró pályázat. A Petőfi-társaság titkára
arra figyelmezteti a gyakorló költőket, hogy a
gróf Vigyázó-alapból lirai költeményre hirdetett
300 koronás pályázat e hónap utolsó napján jár le.

* Az ajtó és az ablak. A turócz-szentmártoni
Národnie Novini deczember elsején meglepte az
olvasóit, elmondván, hogy a tót drámairodalom egy
ismeretlen kedvelője 100, azaz száz forintokat kül-
dött be hozzá pályadíjul, a tót népéletből merí-
tett jó vígjátékra. A föltételek között legelsőnek
mondja a tót ujság, hogy a kómikum inkább a
helyzetekben legyen és ne s jellemekben.
Mert a tót drámairodalom ismeretlen kedvelője
ugy tartja, hogy a jellemekben már ugyis tulságosan
sok a kómikum. Ellenben a tótok helyzetéből hiány-
zik ez a deritő kellék. Hir szerint a száz forintos
pályázatra már is érkezett egy vígjáték, melynek
czime: Az ajtó és az ablak. Tudniillik az az ajtó,
amelyen a tótot kidobják és az az ablak, amelyen
visszajön. A pályázati föltételnek megfelel, mert
ebben van helyzet és van kómikum.

* Vitás tantiéme-kérdés. Olvasóink bizonyára
emlékezni fognak arra, hogy Madách Imre örökösei

tantiémeket követeltek az Ember tragédiájának
a Nemzeti színházban történt összes előadásai után,
bár annak idején ezekről a szerzői dijakról a tra-
gédia átdolgozójának, néhai Paulay Edének, a
javára lemondottak. A Nemzeti színház jogtanácsosa
azt ajánlotta az igazgatóságnak, hogy bár jogos
követelésről itt szó sem lehet, mégis méltányos-
sági szempontból fizessen az igazgatóság tanti-
émet a darabnak ezután történő előadásai után.
Az örökösök ezt az ajánlatot nem fogadták el s
Madách Aladár, a költő fia egyszer és mindenkorra
4000 forint végkielégítést követelt. Erre a Nemzeti
színház igazgatósága a jogi álláspontra helyezkedett
s hivatkozva az örökösök lemondására, kijelentette,
hogy nem fog tantiémeket fizetni nekik az Ember
tragédiájának előadásai után.

* A kikapós patikárius. Ezt a bohózatot, amely-
nek eredeti franczia czime „Ferdinand le noceur"
és amely a Déjazet-szinházban került szinre, jövő
szombaton bemutatják a Magyar színházban.

* Fehér Anna. Egy fiatal énekesnő neve ez,
aki Bianchi Biankának volt tanítványa s aki most
két estén a szegedi színházban fog vendégszerepelni.
Fehér Anna kisasszonynak ez lesz az első kísérlete
s mint nekünk Szegedről irják, ott érdeklődéssel
néznek a fiatal szegedi leány fellépései elé. E hónap
7-én a Lili-ben, kilenczedikén pedig a Rip van
Winkle Lisbeth szerepében fog játszani.

* A sziniakadémia estélye. Az országos szín-
művészeti akadémia növendékei, holnap, a Várszín-
házban, Bercsényi Béla tanár vezetése mellett, elő-
adják a Deniset.

FŐVÁROS.
(A költségvetés a tanácsban.) A pénzügyi és

gazdasági bizottság változtatott a főváros költség-
vetésén s a deficzitet 217.900 forintban állapította
meg. A tanács e. miatt ma ujból tárgyalta a költ-
ségelőirányzatot s elfogadta a bizottság állás-
pontját. A költségvetést a közgyülés hétfőn és kedden

délután tárgyalja. Az uj Sartoryk.

Előttünk a névsor, melynek láttára reményünk
ujra felébred, hitünk megerősödik és bizva bízunk
a jövőben. Hatalmas, nagy tábor, telve akaraterővel
és felékesitve az ígéretek czifra sallangjaival.

Nos, drága Sartoryk! elmult a választás,
most már itt lesz az ideje, mikor be kell váltani a
a programmot; nyakára kell hágni a monopólium
kígyójának, le kell tiporni az önérdek dudváját.

Most már a Sartory-család kimagasló alak-
jai is megpihenhetnek, . legfeljebb a közügyért szá-
guldó fiakkeres kocsisok számláival zaklatják őket
még néhány napig; azután megkezdődik a küzde-
lem, az uj gigászok harcza, a régi, elodvasodott erdő
ellen.

Üdvözöljük önöket születésük első hajnalán
és figyelemmel kisérjük életük folyását; fel fogjuk
jegyezni erényeiket épugy, mint hibáikat. Szemeinket
kinyitjuk az utczaszabályozásoknál, a kisajátítások-
nál, a közvállalatok bérbeadásánál, az árlejtéseknél.
Ha kell együtt jajveszékelűnk önökkel és ha okunk
lesz reá, síkra szállunk önök ellen is és minden
Sartory ellen, aki letéved az igazság göröngyös ösvé-
nyéről.

A választásból kikerült győztesek névsora a
következő:

A legtöbb adófizetők.
A 'legtöbb adófizetők sorából megválasztandó

bizottsági tagokra beadott szavazatokat ma délután
számlálta össze az e czélból kiküldött bizottság,
Hűvös József királyi tanácsos elnöklete mellett. —
A virilistákra öszesen 12,909 szavazatot adtak be
s ebből 8625 a 45-ös bizottság részéről ajánlott
liszt ára, a többi 4284 pedig az ezzel ellentétes
tisztákra. . .

Rendes tagok. I. kerület; dr. Országh Sándor, Osztoits
Mihály, br. Liptay Béla, Mihálovits Antal.

II. kerület: Rupp Zsigmond, Hebentanz
Nándor, dr. Rónay Károly, dr. Axaméthy Lajos,
(uj), dr, Emmer Kornél (uj), Delmidico Ágost (uj),
Eberling József.

III. kerület: budai Goldberger Sámuel, dr.
Tatai Adolf, Finály Zsigmond (uj), Scháffer Ist-
ván (uj).

IV. kerület: dr. Gebhardt József, Gerenday
Béla (uj), Jármay Gyula, Klón István, dr. Kléh
László, Morlin Imre, dr. Mutschenbacher Béla, dr.
Pertik Ottó (uj), Politzer Gusztáv, Rőzer Miklós (uj),
Steinhardt Antal (uj), Sigray Pál, Véri Karoly, Wo-
diáner Fülöp.

V. kerület: Sárkány József (uj), Légrády
Károly, Kohner Ágoston, dr. Friedmann Bernát
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Mezei Sándor, Hütll Tivadar, Lánczy Leó, Mandl
Ignácz J., Quitner Zsigmond, Kresz Géza (uj), Mik-
lós Henrik, Darvay Fülöp, Stiller Mór, Gundel Já-
nos, lovag Falk Zsigmond.

VI. kerület: Pucher József, Baintner Imre,
Breitner Zsigmond, Bochkor Károly (uj), Eötvös
Károly (uj), Eisele József (uj), Hieronymi Károly (uj),
Schweiger Adolf (uj), Hulitius Károly, Kanz Ferencz
(uj), Mérő János, dr. Neumann Ármin, Oettl Antal,
Popper István, Török József, Weisz Fülöp (uj),
Wodiáner Arthur.

Vll-ik kerület: dr. Apatitzky Sándor, dr.
Arányi Miksa (uj), Beliczay Béla, Hartenstein Zsig-
mond (uj), Herczog Péter, Hevesi Ödön (uj), dr.
Hlatky József, Kunvári Fülöp, Lukáts József, Mauth-
ner Ödön (uj), dr. Salgó József, Schneider Alajos,
Stadler Károly, Wolfer József.

VIII. kerület: dr. Bókai János, Bánhegyi
József, Császár Jenő, Farkas Gyula (uj), dr. Gonda
Ignácz, dr. Grauer Vilmos (uj), dr. Heltai Ferencz,
Hüvös József, Kauser János, ifj. Kölber Fülöp,
Pórszász Gyula, Pártos Gyula, id. Rémi Róbert,
Seenger Béla, Steindl Imre (uj), Szabó József (uj),
Wellisch Alfréd.

IX.—X. kerület: Gerlóczy Károly, Hecht
Ernő (uj), Hindy Kálmán, Horváth A. János, Szán-
tay István.

Póttagok i
Hirschler Mór, Jankovich József, Löwen-

stein Antal, Schiller György, Beck Adolf, dr.
Weinelk József, dr. Nagyőrsi Ferencz, Schubert
Sándor, Galgóczy Károly, ifju Karikás Mihály, Gyar-
mathy Gyula, Klenovics György, Pál Károly, Plei-
ninger Ferencz, Reichl Sándor, Schomann Antal,
Weisz Gyula, Neumann Rafael, Kelemen Gyula,
Szirmai Oszkár, Beimel Sándor, Dalnoky Béla,
Widder Mór, Perger Ferencz, Klein Berthold, Son-
nenberg Imre, Geiger B. Zsigmond, Gelléri Mór,
Keleti Gyula, Politzer Zsigmond, Romeiser Béla,
Sterk Sándor, dr. Berger Rezső, Goldmann Mihály,
Jakabffy István, Popper Mór, Ráth Károly, ifju
Szidon Samu, Breslmayer Kálmán, Hecht Bernát,
Ormai Mór, Schmidt József, dr. Ballagi Aladár,
Hirsch István, Reményi Antal, Zsigmondy Béla.

Szabadon választottak.
Vár. Az I-ső kerületben ma délután 3/4 2

órakor fejezték be a szabadon választandó bizott-
sági tagokra beadott szavazatokat. Kiss Áron elnök
kihirdette az eredményt, amely szerint megválasz-
tattak Szobovich Lajos 668 szavazattal, dr. Kovács
Pál (uj), Zsák Hugó, Seidl Ambrus, Gyertyánffy Ist-
ván, Széll Ignátz, Huszár Adolf, dr. Stipanics Elek
(uj), Madarassy Gábor, Márffy Ágost 608 szavazattal.
Póttagok: dr. Áldássy Antal, dr. Czölder János és
Hoser Viktor.

Víziváros. A IL kerületben 852 szavazatot
adtak be.

Megválasztattak : dr. Buday József, dr. Csorba
Ferencz, Duma György, Eckermann Ede, Hampel
Sándor, Kollár Lajos, Moldoványi Sándor, Paldt
Lajos, Petsis Márk, Szabó M. Ferencz. Póttagok:
Bauer József, Kozma Gyula, Fromann István.

Ó-Buda. A III-ik kerületben 800 szavazatot
adtak be. A hivatalos lista itt is győzött; csak
Déri Izidor bukott ki. Megválasztattak rendes
tagok: Augenstein Samu, Gyulányi Adolf, ifj.
Haszmann József, ifj. Holzspach Nándor, Kirsch-
hofer Károly, Kugler József, dr. Reiss Mór, dr.
Stern József, ifj. Weber József és Cristofolí Fór-.
tunátó. Póttagok; Günther Béla, Kepes Albert és
Kéky Imre.

Belváros. A IV. kerületben a „ s a s - o k listája
győzött, ami különösen Kléh István befolyásának
ék erősen fegyelmezett pártjának tulajdonitható.

Beválasztattak rendes tagoknak: Kirner
Károly plébános 973 szavazattal, továbbá Burián
Béla, Sigmond Gusztáv, Frank Ferencz kegyesrendi
házfönök, Pál Imre, Némay Antal, báró Kaas Ivor
báró Aczél Béla, Szadovszky József, Mezey Péter,
dr. Eulenburg Salamon és dr. Szalay Mihály 859
szavazattal.

Póttagok: Wehner Gy. József iskolaigaz-
gató és dr. Török Aurél.

Lipótváros. Az V-ik kerületben ma reggel 9
órakor kezdték meg a szavazatok összeszámlálását
s a nehéz munka délután 5 órára ért végett. Meg-
választattak rendes tagoknak:

Szilágyi Dezső 1407, Falk Miksa, Kochmeiszter
Frigyes, Mezei Mór, Bródy Lajos, Pollák Illés, Jelli-
nek Henrik, dr. Adler Zsigmond. Neuschloss Ödön,
Beck Dénes, Fleischl Sándor 736 szavazattal. Pót-
tanok leltek: Ullmann Pál 800, Weisz Károly 745,
Baracs Marczell 717 szavazattal. A kaszínópárti
dr. Steinfeld Vilmos és az ellenpárt részéről Singer
Bernát egyformán 682—682 szavazatot kaptak.
Sorshuzás utján Singer Bernát jutott be. Dr, Vi-
sontai Soma 748 szavazattal kimaradt.

Terézváros. A VI-ik kerületben az esti órákig
tartott a szavazatok összeszámolása. Megválasztattak
rendes tagoknak: Radocza János 2382 szavazattal,
továbbá Szászy László, Schóber Albert, Havas Ká-
roly, Róth Péter, Fülöp Károly, Rózsavölgyi Manó,

dr. Löw Tivadar, Rigácz Kálmán, Stieber Vincze és
Dersényi József ez utóbbi 1490 szavazattal Dezsé-
nyi Józsefet saját pártja 992 szavazólapon törülte és
igy Sümegi Vilmos demokratával szemben csak 84
szavazattal győzött.

Erzsébetváros. A Vll-ik kerületben 4210 vá-
lasztó közül leszavazott 2971 választó. Rendes ta-
gok lettek : Márkus József főpolgármester, 2283
szavazattal, Szabó Béla, Marx János, Ehrlich G.
Gusztáv, dr. Kohn Sámuel, dr. Gercsák Károly,
Lád Károly, Dósa Kálmán, Hudetz János, Paksy
Béla, Sennyey Ferencz, Szabó János 2159 sza-
vazattal.

Póttagok: Eckstein Bernát, dr. Csillag Zsig-
mond, dr. Hochmann Henrik, Zilahi Simon.

Józsefváros. Amint már emlitettük is,
Horánszky Nándor kapta a legtöbb szavazatot.
Spannberger Alajos a legkevesebbet. Horánszky je-
löltje volt mind a két pártnak, Spannberger nevét
pedig a saját pártja tagjai közül is sokan kihuzták
a lisztából. Az uj bizottsági tagok közt vannak Sza-
lay Péter miniszteri tanácsos, a posta és távirda
elnök-igazgatója, Mandy Lajos kereskedelmi minisz-
teri tanácsos, dr. Hainiss Géza gyermekorvos, dr.
Grauer Vilmos nagyiparos, Szabó József mérnök,
Máttyus Arisztid ügyvéd, az első kerület egykori
vezérférfia, dr. Verédy Károly tanfelügyelő, Winter
Lajos általános választási főrendező, Filó János a
józsefvárosi kör egyetlen ellenzéki tagja, dr. Ebner
János, a szabadelvü párt egyik alelnöke. A rendes
tagok sorát dr. Kiss József és Michl Alajos egé-
szítik ki.

A póttagok: dr. Földes Árpád ügyvéd, Wert-
heimer Lajos és ifju Ács Károly.

A kerületi választmány tagjai ezek lettek:
Blaschek Rezső, Blaskovich Gyula, Brém Ferencz,
Bleuer Kálmán, Dick Béla, dr. Dáni Mihály, Farkas
Ignácz, Hartstein Géza, dr. Küffer Béla, Novelly
Antal, Sverteczky Gáspár, Szakál László, Sirch
Károly, dr. Schwarcz Nándor.

Ferenezváros és Kőbánya. Felét sem hozták
be a szavazóknak az urnákhoz. 2403 választó közül
midössze csak 962 szavazott. A hivatalos jelöltek
győztek, kevés kivétellel egyhangulag.

A bizottság rendes tagjai között elsö helyen
van Szász Károly ev. ref. püspök. Továbbá Kurfürst
Miksa, Kurz Vilmos, a kerület plébánosa, ifj. Aich
Ferencz, Horváth Lajos, Nagy Dezsö, Okolicsányi
Gyula, Szandtner Károly, dr. Tóth László, Turóczy
Adolf és Vajdaffy Gusztáv,

Póttagok : Földváry Imre, Kollmann Károly,
Sperl Flóris és dr. Székely Miksa.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= A pécsi robbanás dolgában tegnap kezdte

meg a végtárgyalást a pécsi törvényszék. Az eset
annak idején nagy szenzácziót keltett. Tavaly nyá-
ron történt, hogy Köszl János füszerkereskedésében
30—40 kilogrammnyi lőpor felrobbant s e robba-
nás következtében a városház-téren járókelők közül
heten meghaltak, negyven ember pedig sulyosan
megsebesült; maga Köszl János is heteken át élet-
halál közt vívódott. Kezei nyomorékká lettek, arcza
egészen összeégett. A törvényszék Köszlt gondatlan-
ságból okozott hét rendbeli emberölés és negyven
rendbeli sulyos testi sértés vétsége miatt, helyezte
vád alá.

A végtárgyaláson Sável Kálmán kurfai biró
elnököl, a vádlottat Jobbst László ügyvéd védi, a
vádhatóságot pedig dr. Nagy Géza királyi alügyész
képviseli.

Köszl János nem tagadja, hogy a lőport gon-
datlanul kezelte, de hogy mi okozta a katasztrófát,
ő maga sem tudja. Azt tagadja, mintha égő szivar-
ral kezében nyult volna be a Wertheim-szekrénybe,
ahol a lőport tartotta.

Tekintve, hogy a végtárgyalásra sok tanut idéz-
tek be, a térvényszék csak hétfőn vagy kedden hoz-
hat itéletet.

- A feleséggyilkos mérnök, ifj. Gárdos Lajos
bünperében a törvényszék közegészség ellen . való
kihágás miatt vád alá helyezte azt a fővárosi drogu-
istát is, akinél a vád ezerint Gárdos a mérget
vásárolta. A törvényszék e két ügyet egyesitetté, a
királyi tábla azonban külön választotta a következő
megokolással: „A kihágási ügyben terhelt egyénre
nézve társadalmilag is megbélyegző lenne, ha a
gyilkossági ügyben vádlottként szerepelne,
már pedig a biróság ily erkölcsi büntetéssel ok
nélkül nem sujthatja őt."

= Eltünt ezresek. Berger Izidor és Berger
Géza bünügyében három napig tartó tárgyalás után
ma mondott itéletet a törvényszék. Berger Izidort
két évi börtönre itélte, mig öcscsét, Berger Gézát
fölmentette. Az elitélt fölebbezett.

A gellérthegyi rablógyilkbsság,
— Az ítélet —

Nemcsak az esküdtszéki termet, de a folyosó-
kat is ellepte a közönség, dolgot adva annak a négy
szál rendőrnek, akik a bejáró előtt őrködtek, hogy
jegy nélkül senki be ne juthasson.

Fél tiz óra tájban kezdték meg a tárgyalást.
Folytatták a tanuk kihallgatását, akikkel . Fuchs
Mátyás azt igyekezett bizonyítani, hogy épen Hegyi
volt az, aki őt unszolta, rávette a gyilkosságra.

A végtárgyalás kiemelkedő mozzanata Fuchs
Mátyás édesanyjának kihallgatása volt. Gyászban je-
lent meg a birák előtt s csak nagynehezen tudta
elfojtani zokogását, mikor elmondta, hogy Hegyi
Károly mindennapos volt a házánál s ő csábította fiát a
bűnre. Bizony aggályos volt ez a vallomás. Meg is
mondotta azt a közvádló; az elnök pedig vallatás
közben figyelmeztette a jó asszonyt az eskü szent-
ségére és a hamis eskü következményeire. De hát
az szinte természetesnek látszik, hogy az édesanya
mentegeti a fiát, s édeskeveset törődik az elnöki
figyelmeztetésekkel vagy a törvény szigorával akkor,
mikor a kötélhaláltól akarja megmenteni gyermekét.
Ha iszonyattal, undorral fordul el a gyilkostól min-
denki, az anya mégis vele érez ; az ő szivéből ki
nem szakithatja a gyöngéd szeretetet, a szánalmat
semmisem.

És mialatt az anya vallott, a fiu eltakarta
arczát. Talán igazán sirt, talán csak színlelte a
meghatottságot, annyi bizonyos, hogy a közönség
szánalmat érzett — az anya iránt.

Siránkozó hangon vallja a szerencsétlen
asszony, hogy még a gyilkosság napján is ott volt
nála Hegyi Károly.

Hegyi s De bizony nern voltam!
A tanu: Volt! Esküszöm, hogy volt! Maga

hazudik!
Az elnök: No no, ne ragadtassa el magát.

Lássa, jó asszony, az nem sokat változtat a fia sor-
sán, hogy járt-e hozzá Hegyi Károly vagy sem. A
többi tanuk azt bizonyítják, hogy épen a fia járt
Hegyi után.

A tanu: Esküszöm, hogy nem igaz!
Bruszt Béla és Spitzer Miksa ékszerészek

azt bizonyítják, hogy Fuchs többször vásárolt náluk
ékszereket hitelre és mindig pontosán fizetett.

Kihallgatták ezután Fuchs Mátyás öcscsőt,
aki mindenben megerősíti édesanyja vallomását.

A tanuk megesketése után a perbeszédekre
került a sor. A törvényszék elnöke felhívta a köz-
vádlót, hogy terjeszsze elő érdemleges indítványát.

Dr. Genthon Ferencz királyi alügyész e bün-
perben a mai kornak egyik szomoru tünetét látja.
Sokan vannak, akik irtóznak a becsületes munkától,
pedig nagy igényekkel lépnek föl s jövedelmük
az igényeikhez mérten aránytalanul csekély. Manap-
ság a tekintetes ur nagyságoltatja magát, a kiske-
reskedő nagykereskedőnek, a kisbirtokos nagybirto-
kosnak adja ki magát és a kereskedősegéd a gentry
szerepét játsza. Biczikli, lóverseny, orfeum, café-
chantant: ezek voltak a vádlottak ideáljai.

Eszem ágában sincs — ugymond az ügyész,—
hogy a sport értékét kicsinyeljem, de kétségtelen,
hogy ahhoz pénz, sok pénz kell, s mivel a vádlottak
becsületes uton nem szerezhettek annyit, amennyi
igényeik kielégítésére szükséges volt, megszerezték
rablás, gyilkosság utján. Az a pör a jogosulatlan
élvhajhászat szomoru, sót rettentő következményeit
mutatja.

Az ügyész ezután a kriminalisztikai momem-
tumokra tér át s vádinditványának e második részét
azzal vezeti be, hogy Hegyi vallomását igaznak fo-
gadja el. Amit Fuchs mondott, az mese, annak
egy szavát sem lehet elhinni. Bebizonyítva látja a
premeditácíót. A vádlottak napok óta tervezték a
gyilkosságot, kicsalták az áldozatot a Gellérthegyre,
a büntett fölfedezését meghiusitani iparkodtak. Két-
ségtelen tehát, hogy érett megfontolással követ-
ték el a tette. Ugy Fuchs Mátyást, mint Hegyi
Károlyt gyilkossággal és rablással, mint tettestársa-
kat vádolja, Fuchsra a legszigorubb büntetés
alkalmazását k é r i . Azért ölt, hogy rabolhasson,
azért ölt, hogy dőzsölhessen. Azt a fiatal emberi
ölte meg, aki őt barátságával és bizalmával ajándé-
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hozta meg. Fuchsban még a banditabecsület sincs
meg. Még a czinkostársát is meg akarta csalni, eltit-
kólván előtte a rablott tárgyak egy részét. Hegyi is
elvetemedett ember. Ő is vad kegyetlenséggel vett
részt a gyilkosságban, ő mérte rá az áldozatra az
elsö halálos csapást, arra az emberre, akit azelőtt
soha sem ismert, soha sem látott. Rá is a legszigo-
rubb büntetés kimérését kéri. Sulyositó körülmény
az a nagy kegyetlenség, amelylyel Appel Lajost
életétől megfosztották, s a gyilkosság mellett ott van
a rablás is, tehát bünhalmazattal állunk szemben.
Fuchs Mátyással szemben megokoltnak és elfogad-
hatónak tartja a halálbüntetést

Ezután dr. Sós Béla, Fuchs Mátyás védője,
emelt szót. Azt vitatja, hogy Hegyi azért ismerte be
bünét oly töredelmesen, mert nála találták meg az
Összes bűnjeleket, s igy tagadása hiábavaló lett
volna. És elhatározta, hogy magával rántja Fuchs
Mátyást is. Majd a közvádlóval polemizál és azt
mondja, hogyha mindaz igaz is volna, amit a vád
Fuchs Mátyásnak imputál, legfölebb szándékos
emberölés büntettének kísérlete miatt lehetne őt el-
itélni, mert hiszen Appel Lajos halálát nem a
fojtogatás, hanem az agy szétroncsolása idézte elő,
ami pedig Hegyi Károly műve volt. De a szándé-
kos emberölés kísérlete sem bizonyult védenczére,
s azért teljes fölmentést kér.

Dr. Molnár Gyula, Hegyi Károly védője, hosz-
szasan bizonyitgatja, hogy védencze maga is áldo-
zat : Fuchs Mátyás áldozata. Ez tervezte a gyilkos-
ságot és sodorta magával Hegyit, akiben nem volt
elegendő akaraterő. Felsorolja a nyomatékos enyhítő
körülmények egész halmazát s enyhe büntetés kisza-
bását kéri.

A perbeszédek után a tárgyalás folytatását
délutánra halasztották.

Négy óra után hirdette ki Czárán István elnök
a törvényszék itéletét.

E szerint a biróság bünösnek mondta ki
Fuchs Mátyást és Hegyi Károlyt a büntető törvény-
könyv 278-dik szakaszába ütköző gyilkosság s a
344-dik szakaszban körülirt rablás bűntettében s
ezért Fuchs Mátyást életfogytig tartó, Hegyi
Károlyt pedig tizenkét esztendei fegyházra itélte.

A megokolásban röviden kifejtette az elnök,
hogy az előre megfontolt szándék kétséget kizáró mó-
don igazolva van. Fuchs Mátyás tagadásával szemben
a bizonyító eljárás adatai igazolják, hogy elkövette
á terhére rótt cselekményt, ugy, amint azt a vádható-
ság képviselője elmondotta. — Fuchs Mátyással
szemben nem vette sulyositó körülménynek azt,
hogy a gyilkosságot kegyetlenséggel követte el,
jmert noha tény az, hogy Fuchs a meggyilkoltat éle-
tétől megfosztani akarta, de nem válogatott az esz-
közökben, hanem ölt azzal az eszközzel, amely
rendelkezésére állott. A bünhalmazat sem sulyositó
körülmény, mert a bűnhalmazat kérdése a minősítés
keretébe tartozik. Fuchsszal szemben enyhítő körül-

ménynek vette a büntetlen előéletet, mig Hegyi
Károlylyal szemben az enyhítő körülmények oly
nyomatékosak, hogy enyhébb büntetéssel kellett
sujtani.

Az elnök: Fuchs Mátyás! Hallotta az itéle-
tet? Önt a törvényszék gyilkosság és rablás bün-
tette miatt életfogytig tartó fegyházra itélte. Meg-
nyugszik, vagy fölebbez?

Fuchs Mátyás: Fölebbezek. Az elnök: Hegyi Károly! A törvényszék önt
is bűnösnek mondta ki gyilkosság és rablás büntet-
tében. Megnyugszik, vagy fölebbez ?

Hegyi Károly: (meghajol). Bünös vagyok:
megnyugszom.

A közvádló: Tekintetes királyi törvényszék!
Tisztelettel fölebbezek a büntetés sulyosbitása
czéljából.

Fölebbezést jelentettek be a védőügyvédek.is,
mire a tárgyalás véget őrt.

NYILTTÉR.
Szt.-Lukácsfürdő Gőzfürdők

Téli és nyári urak és hölgyek részére
egész nap nyitva.

KÖZGAZDASÁG.
A tőzsde hete.

Kissé furcsa a tözsde emberének lélek-
tani minősége. Nem igen hasonlitható az más
közönséges halandóéhoz. Sok tekintetben hom-
lokegyenest is ellenkezik vele. A nagyközönség
— már azt a részét értjük, rnely tőzsde-üzlettel
is foglalkozik, — a jövő képét mindig a jelen-
nek színeivel festi ki magának. Soha eszébe
sem jut. hogy a helyzet, az áramlat meg is
változhatik. A nagy és tartós árfejlő-
dés korszakában — mely korszakot tőzs-
dei münyelven „epokának" neveznek — a
vásárló közönség azt hiszi, hogy ez mindig
ugy fog maradni, a papiros mindig az élet leg-
főbb java lesz, az osztalék szükségképen min-
dig csak nőni fog, és az árfolyamok lajstroma
örökkön-örökké, amig csak a világ áll, minden
reggel uj nyereség, uj gazdagodás hirét fogja
hozni. A tőzsér, akinek kizárólag az
üzlet a hivatása, pályája és életfentartója,
ilyenkor ép ellenkezőleg vélekedik. Ő tapasz-
talatból tudja, százszor látta, hogy minden
irányzat véges dolog; bizonyos napon meg kell
szünnie ; még mindig megszünt; és ennélfogva
most is meg fog szünni. Ő tehát ilyenkor pesz-
szimista. Kiszámítja magának, hogy az értékek
a mostani árban tul vannak már fizetve és
látja elöre a pillanatot, amikor „azok az urak"
mindmegannyian tul adni törekednek papirbirto-
kukon, amely körülmény okvetlen le fogja rom-
bolni az uralkodó nagy árakat. E jövendő
perczre, melyet világosan lát maga előtt, ren-
dezi be üzletét. Idejekorán „kimegy" a hausse-
poziczióból, melyet ő is kihasznált addig, amig
egészségesnek, indokoltnak, fejlődésképesnek
vélte. Innen van aztán, hogy az árak alább-
szállásakor a szakmabeli üzér rég künn van a
veszélyből — a nagy krachokról, melyek min-
denkit magukkal sodornák, természetesen nem
beszélünk, mert azoknak megint más a törvé-
nyük; — a husz forintos baisse, mely a helyi papír-
ban 30—-40 forintosnak az ekvivalense, Őt
meg nem ingatja, söt gyakran nem is érinti.
Még a „kétes jóságu" kliens papirbirtokát is
idejekorán tudja magáról lerázni. Ö állva ma-
rad. És csak a könnyenhivő, vérmesen remény-
kedő bourgeois marad bent a csávában.

Mikor viszont az árcsökkenés irányzata
a tartós; mikor a pénz drágasága, az üzlette-
lenség, a politikai bizonytalanság, a gazdasági
viszonyok ziláltsága borítja el az üzlet
láthatárát huzamosabb időre, akkor a
közönség megszökik; zsebre vágja azt, ami
nincs, vagyis lenyeli szenvedett veszteségét és
— feléje sem néz a tőzsdének. Ekkor a tözsér
megint máskép vélekedik. Elgondolja, hogy az
árak most már tulságosan aláhanyatlottak; az
értékek végtelen devalvácziója lehetetlen; a tőke
mégis csak kénytelen lesz elhelyezés után nézni;
ennélfogva ö megint erre az eshetőségre ren-
dezi be magát, hogy akkor, midőn a közönség
is megérzi már a javult viszonyok hatását, ö
biztonságban és hidegvérrel „realizálva", learat-
hassa hasznát.

A tartós árcsökkenés ilyen perczét éljük
most is.

Az osztrák hitelrészvény az áprilisban
fizetett osztaléka óta, a török-görög háboru, a
rossz termés és a pénzszüke behatása alatt,
28 forintot veszített volt árfolyamából — le-
ment vala 376-ról 348-ra; ami már tetemes
összegnek . mondható, különösen oly időben,
mikor tulspekuláczióról panaszkodni nem lehet.
E mély árfolyamnál kezdett éledni a tőzsér
reménye. És minthogy a magánspekuláczió
nern mozdult és a tőzsér maga szabta meg a
vásár rendjét, a fedezés megkezdődött, vala-
mely csekély vélemény is vegyült a dologba,
és a vezető papir ára 9 forinttal emelkedett,
körülbelül 357-re mai napig.

Ez képezi a dolgok histórikumát és ez
magyarázza meg , egyszersmind a tözsdének
alapjában való ama feltünő szilárdságát, melyet
két hét óta minden kétséget kizáró módon
tapasztalunk. Tagadhatatlan, hogy a tőzsde
bizik a jövőben. Embereinek nagy része ugyan
Berlinben spekulál; még pedig nagy szeren-
csével ; mert a német ipar- és bankpapiro-
sok megdrágulása már sok pénzt hozott és
még többel is kecsegteti; de azért a nemzet-

papirok, söt helyiértékeink is javultak
árban; és a jövőbe fektetett remény hangosan
emeli föl szavát az üzlet embereinek széles
körében. Amint a bécsi obstrukczió eltünt, föl-
derült arczuk. Meghegyezték irónukat és elö-
vették a zsebekben már-már megpókhálósodott
jegyzökönyveket. A látvány bizalom-gerjesztő volt.

Már most csak az a kérdés, hogy végül
kinek lesz igaza: a még mindig tartózkodó kö-
zönségnek-e, vagy a már reménykedő tőzsér-
nek? E kérdésre, könnyelmüség nélkül, nem
igen lehet határozottan felelni.

Megvalljuk, hogy részünkről még nem lát-
juk a dolgokat oly rózsásaknak, mint aminőknek
a Lloyd-épület első emeletén föltünnek. Ha a
bécsi zilált politikai viszonyok igazán mérv-
adók az üzletre, akkor nagy örömre és
különösen a hausse részéről zászlóbon-
tásra, még mindig nincs komoly ok. Ott fönt
a dolgok egyáltalán nincsenek még annyira
rendben, mint sokan hiszik. És erről valószinü-
leg meg fogja győzni már a hétfői nap is azo-
kat, akik a miniszterelnök által beterjesztendő,
az egyezkedési status quo ante föntartásáról
szóló törvényjavaslatot figyelmesen elolvassák.
Ha az üzlet a bécsi ügyeken magát tul tenni
elég bátor, vagy mondjuk, elég merész, akkor
persze megmaradhat az utóbb megkezdett
irányzat.

Tehát majd meglátjuk ,kinek lesz igaza,
a még mindig borongós tényeknek-e, vagy a
hires tőzsdei „szimatnak", mely eddigelé sok
esetben bizonyitotta be élességét és helyességet ?

Közgazdasági táviratok.
Berlin, deczember 4. Az üzlet gyengébb

irányzat mellett nyugodt volt. Osztrák hitelrészvény
223.10, Disconto társaság 157.62, Darmstadti
bank 201.—, Deutsche bank 158.87, Drezdai
bank 174.75, Handelsgesellschaft 150.50, Natio-
nalbank 144.—, Osztrák-magyar államvasutak
34.60, Gotthard vasut 147.40, Svájczi Északkeleti
vasut 105.80, Svájczi központi vasut 136.75, Olasz
déli vasut 99.—, Olasz Középtengeri vasut 99.50, Török
sorsjegy 115.25, Mexikói kölcsön 96.50 Laurakohó
177.90, Dortmundi 97.25, Bochumi 202.40, Gelsen-
kircheni 188.55, Harpeni 189.25, Hibernia 203.75,
Északnémet Lloyd 102.75. Magánkamatláb 4V2°/o.

Páris, deczember 4. Á forgalom élénk, az
irányzat szilárd. 3%-os franczia járadék 103.04.
3°/o-os törlesztéses járadék 102.06. 31/20/ járadék
106.77, Franczia bank 3775, Credit Foncier 655,
Szuezi csatorna részvény 3275, Egyiptomi kölcsön
560.—. Spanyol külföldi kölcsön 71 7/32, Magyar
aranyjáradék 204/8, Olasz járadék 96.35, Orosz
kölcsön 103.—, Uj orosz konzol 94.85, Portugál köl-
csön 21Vie. Ottomanbank 586.50, Osztrák Lánderbank
486.—, Osztr.-magyar államvasut 732, Déli vasut
—.—., Rio Tinto 629.50.

New-York, deczember 4. (C. T. B.)
decz. 3.
cents

Buza, deczemberre 96 96V*
„ januárra
B májusra

Tengeri májusra

decz. 4.
cents
96
96
92V*
335/s

Chicago, deczember 4. (C. T. B.)
decz. 4. decz. 3.

cents cents
89V2 897/s
28Va 288/s

96Vé
928/4
335/s

Buza, májusra
Tengeri májusra

Mezőgazdaság.
A vetések állása. A földmivelésügyi m. kir.

miniszterium az állandó gazdasági tudósitóktól be-
érkezett jelentések alapján a vetések állásáról a kö-
vétkezőket teszi közzé: a november hó végén bekö-
vetkezett kisebb mérvű csapadék az ország nagy
részében meglehetősen jó hatást gyakorolta hosz-
szan tartó szárazság és hideg időjárásban szenvedett
őszi vetésekben. A felvidéki, az erdélyrészi várme-
gyékben és a Tisza-Maros szögén több helyütt ha-
vazott és igy a vetések részben hótakaró alá kerül-
tek. A szárazság és hideg időjárás, fökép pedig a
csaknem országszerte nagy mennyiségben mutat-
kozó egerek és férgek az őszi vetésekben jelenté-
keny károkat okoztak. A későn vetett mag eső hiá-
nyában nagyon sok helyen nem kelt ki, részben
pedig az egerek is tönkre tették, ez okból ágy a
korai, mint a késői vetések általában véve gyenge
közepeseknek jelezhetők. A folyamatban lévő gazda-
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sági munkálatok: erdei favágásból, nádvágásból és
ahol az idő még engedi, a tavasziak alászántásából,
végül a szölőrigolirozásból és a trágya kihordásából
és teregetéséből állanak. Takarmánynemüekben nin-
csen hiány; alom-szalma azonban már több helyen
hiányzik.

A kötött erdőbirtokok kezelése. A földmi-
velésügyi miniszteriumban az utóbbi napokban szak-
tanácskozmányt tartottak ama törvényj avaslat ter-
vezete tárgyában, melyet a miniszter a községi és
ezekkel egy tekintet alá eső kisebb terjedelmü kötött
forgalmu erdőbirtokok állami kezeléséről és a közbirto-
kosságok és volt urbéresek tulajdonában levő közösen
használt erdők vagyonkezelési kérdésének szabályozá-
sáról előterjeszteni szándékozik. A javaslat első része
tulaj donképen az erdőtörvény kiegészítésnek tekinthető
s czélja az, hogy az állami erdőkezelés szervezésével
első sorban a községeknek és volt urbéreseknek, másod-
sorban pedig a többi kötött forgalmu erdők birtokosai-
nak módot nyujtson annak a kötelességnek a teljesíté-
sére, melyeket rájuk az erdőtörvény ró. Ezt a czélt
a javaslat az állami kezelés szervezésével törekszik
elérni. De. nagy jelentőséget kölcsönöz a javaslat
ezen részének különösen az a körülmény, hogy az
egyszersmind a vízmosások és kopár területek meg-
kötését és befásitását is egy jelentékeny lépéssel
előbbre vinni törekszik. A második része a javaslat-
nak a közbirtokossági és volt urbéres erdők vagyon-
kezelése körül a sok helyen tapasztalható rendezet-
len állapotokat és viszásságokat akarja megszün-
tetni. A földmivelésügyi miniszter a végleges szö-
vegezés előtt még a legközvetlenebbül érdekelt vár-
megyék illetékes köreit s különösen a közbirtokosságok
képviselőit, nemkülönben több kiváló jogászunkat és
közigazgatási tekintélyünket is meghallgatni kívánta, a
mire a három napig tartott tanácskozmány bő alkalmat
is nyujtott. Nagy megnyugvására szolgált a minisz-
ternek különösen az, hogy a javaslat intenczióit ép
a legközvetlenebbül érdekeltek, tudniillik a közbir-
tokosságok képviselői mind a legmelegebben üdvö-
zölték. A tanácskozások befejezésekor a miniszter
kijelentette, hogy a javaslat végleges szövegezésénél
a tanácskozmány folyamán hangoztatott kívánságo-
kat figyelembe fogja venni; megelőzőleg azonban a
javaslat felől még az „Országos Erdészeti Egyesü-
let" véleményét is meghallgatni szándékozik.

Ipar és kereskedelem.
Kőbányai királyserfőző r. t E társaság deczember

8-án tartotta rendes évi közgyülését kőbányai központi
telepén, megyeri Krausz Lajos kir. tanácsos elnök-
lete alatt, 44 részvényes jelenlétében. Az előterjesz-
tett igazgatósági évi jelentés, nemkülönben az az in-
ditvány, mely szerint a javasolt és keresztülvitt leírások
után fenmaradó 57,500 frt üzleti tiszta nyeremény-
ből 48.000 frt az elsőbbségi részvények osztalékául
már deczember hó 6-ikától kezdve kerüljön kifize-
tésre, egyhangulag tudomásul vétetett és Schön
Zsigmond részvényes indítványára a társaság igaz-
gatóságának buzgó és a jelen viszonyok között
kiválóan sikeres müködéseért, különösen pedig a
sörgyártás kiváló minősége feletti elismerését és
köszönetét fejezte ki és ennek jegyzőkönyvbe való
vételét elhatározta. A megüresedett -felügyelő bizott-
sági tagságra egyhangulag dr. Virava János ügyvéd
választatott meg. Ezután a közgyülés Pollakovics
vezérigazgató éltetésével véget ért.

Kőbányai sertéspiacz, decz. 4. Magyar első-
rendü: Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli sulyban) 51 1/2—52 1/3 krajczárig. Közép (páronkint
251—320 klgrig terjedő sulyban) 52 1/2—53 kr.
Könnyü (páronk. 250 klgrig terjedő sulyban) 53—54 1/2
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban)
49—51 krajczárig, közép (páronkint 230—260
kilogramm sulyban) 49—51 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban) 49—51 kraj-
czárig. Sertéslétszám: deczember 2. napján volt kész-
let 21.675 db., decz. hó 3-dik napján felhajtatott 913
drb., decz. hó 3-dik napján elszállittatott 370 darab,
decz. hó 4-ikére maradt készletben 22.218 darab. A
hizott sertés üzletirányzata csendes.

Budapesti sertés-konzum vásár, deczember 4.
A ferenczvárosi sertés-konzumvásárra deczember
3-án érkezett 738 drb. Ebből készlet deczember
2-ről 1024 drb. Összes felhajtásl762 drb, elszállittatott
budapesti fogyasztásra 1061 darab, maradt
készlet 701 darab. Napi á r a k : 1 2 0 — 1 8 0 klgr.
sulyban 46—49 kr., 220—280 klgr. sulyban 47—49
krig, 320—380 klgr. sulyban 47—49 krig., öreg, ne-
héz 47—49 kr.; malaczok 33—40 kr. A vásár han-
gulata élénk.

Bécsi vesztegzári vásár, decz. 4. A mai vá-
sárra felhajtottak 372 drb vágómarhát; között

volt 147 drb hizómarha, 20 drb legelőmarha és 205
drb sovány marha. A mai felhajtás jobbára sovány
marhából állott és jobb minőségben csekély volt
kinálat. Az üzlet ennélfogva szilárd irányzatu volt
és a hétfői magasabb árak érvényben maradtak
Első minőségü magyar áru hiányzott és galicziai
ökör kevés volt a vásáron, alárendelt minőségben
Jegyeztek: Magyar hizó 30—36 frt, német hizó
32—43 frt, I. min. 43 frt, galicziai hizó ökör 30 frt
legelőökör 24—30 frt; bika és tehén 23—33 frt
Minden métermázsánkinti élő sulyban, fogyasztási
adó nélkül.

Bécsi husvásár deczember 4. (Bauer Arnold
jelentése.) A mai vásárra felhozatott: 141.010 kiló
marhahus, 15.320 kiló borjuhos, 24.748 kiló juhhus,
1303 drb borju, 173 drb juh, 1335 drb sertés.
Fizettetett: Marhahus hátulja 46—64 kr., marhahus
eleje 36—56 kr., borjuhus 40—62 kir.., juhhus 26—
46 kr., Sertéshus 40—70 kr., borju 40—60 kr., juh
28—42 kr., sertés 38—56 kr. kilónkint ingósulyban,
minden költséget beleértve. A vásár irányzata válto-
zatlan és azt hiszik, hogy e héten az árak módo-
sulni nem fognak, sőt valamelyes javulást várnak,
főleg, ha az áru jobb minőségü lesz, mivel alsó-
rendü minőség kevésbbé értékesíthető.

Bécsi vádvásár decz. 4. (Bauer Arnold jelen-
tése.) Miután az időjárás hidegre változott és igy
Angliába is megkezdődött az export, a felhozott
áru gyors elhelyezésre talál, ami nem maradhatott
hatás nélkül az árakra. Közeledvén a karácsony,
arra az esetre, ha az időjárás kedvező marad, kie-
légitő árakat várhatni. Fizettetett. Szarvas 38—42
kr., dámvad, 38—42 kr., őz 48—56 kr. kilónkint;
nagyobb nyul 1-20—1-30 frt, kisebb nyul 0"80
1.— frt, fogoly 50—70 kr, fáczán l.2O—1.60 frt,
vadkacsa 0.70—1-20 frt darabonkint.

Közlekedés.
Az osztrák Lloyd hajógyára. Mint lapunknak

Triesztből jelentik, a N. Fr. Presse azon hire, hogy az
osztrák Lloyd igazgatósága a hajógyári vállalatnak
a Stabilimento tecnicoval való egybeolvasztását vagy
bérbeadását tervezi, mindenesetre korai. Mindössze ar-
ról van szó, hogy tárgyalások folynak az iránt, miként
lehetne e két nagy vállalat érdekeit összeegyeztetni,
hogy ne versenyezzenek egymással.

Vasuti altisztek és szolgák segélyezése. A
kereskedelemügyi magyar, királyi miniszter a magyar
királyi pénzügyminiszterrel egyetértőleg megengedte,
hogy a magyar királyi államvasutak Budapesten
állomásozott IV. rangfokozatbeli nős vagy családos
altisztjei, továbbá az ugyancsak Budapesten állomá-
sozott III. és IV. rangfokozatbeli ama nős vagy
családos szolgái, kik az engedélyezett 60, illetve
90 forintnyi évi helyi pótlékot nem élvezik, a folyó
évre évi fizetésüknek 10%-ával felérő rendkívüli
segélyben részesittessenek. Hasonló kedvezményben
részesültek a kassa-oderbergi vasut Budapesten állo-
másozott nős vagy családos ugyanezen rangfokozat-
beli altisztjei és szolgái; utóbbiak természetesen
kivétel nélkül, mert a kassa-oderbergi vasutnak Bu-
dapesten állomásozó, különbfen is csekély számu
szolgái helyi pótlékot nem kapnak.

A vasuti üzletszabályzat módosítása. Az 1892.
XXV. törvényczikk alapján 1893. január 1-én életbe-
léptetett vasuti üzletszabályzat némely intézkedései
a változó viszonyoknak megfelelő módosítást., illetve
kiegészítést igényelnek. Ennélfogva a kereskedelem-
ügyi miniszter abban állapodott meg a cs. kir. oszt-
rák vasutügyi miniszterrel, hogy a módosításokat
együttes bizottsági tárgyalás alá veszi. A tárgyalá-
sokat a megállapodások értelmében deczember hó
13-án délelőtt 11 órakor Bécsben, a cs. kir. osztrák
vasuti minisztérium tanácstermében kezdik meg. A
magyar kereskedelemügyi minisztérium részéről a
tanácskozásokon Tolnay, Hendel é3 Békéssy fel-
ügyelők vesznek részt.

Pénzügy.
Az osztrák-magyar bank valutamüveletei. A

főtanács tegnapi ülésén a vezértitkár jelentést tett a
jegybank valutamiveleteiről az utóbbi hetekben. Ami-
kor a bank látta, hogy a valuta és devizárfolyamok
drágulnak, segítségére volt a piacznak. Habár ez ál-
tal nem is akadályozhatta meg az árfolyamok emel-
kedését, annyit mégis elért, hogy a relácziós árfo-
lyamot a kurzusok csak kevéssel haladták meg. No-

vember havában a bank 13 millió frt összegű kül-
földi váltót adott kölcsön a piacznak, c között
14—15 millió márka összegü német váltót. Ezenkí-
vül mintegy 10 millió márka effektív arany ment ki
Berlinbe. Ez a bankkimutatásokból nem tünik ki,
mivel a pénzügyminiszter aranyletétei paralizálták

kivitelt. A legutóbbi kimutatásban már meg is lát-
szik a hatás, mert az érczkészlet 2 1/2 millió írttal
kisebbedett.

Magyar agrár- és járadékbank. Emlitettük már,
hogy az arad-csanádi egyesült vasutak 1.500,000

forint összegű uj részvényeket bocsát ki, amelyeket
a magyar agrár- és járadékbank vesz át. E hirün.-
ket most maga a bank következő közleményével
erősiti meg: A magyar agrár- és járadékbank rész-
vénytársaság az aradi és csanádi egyesült vasutak-
kal uj törzsrészvényeinek finanszírozása ügyébea
egyezményt kötött, amely szerint ezen vasut-társa-
ságnak 1897 május 30-án tartott közgyűlésében
hozott határozata értelmében kibocsátandó 15.000
darab 100 forintos részvényből az agrár-bank 10.000
darabot véglegesen átvett, a többire pedig opcziót
gyakorolhat.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, decz. 4.

Ma is üzlettelen volt a gabonatőzsde. Jellemző,
hogy foglalkozás hijján a gabonacsarnok tagjai ivet
köröztettek, amelyet csakhamar vagy háromszázan
irtak alá, folyamodva a tőzsde tanácsához, hogy a
téli hónapok alatt a csarnok minden ünnepnapon
zárva legyen, mert eddig deczembertől kezdve,
ünnepnapon is volt délelőtti tőzsde. Az üzletnek
egyedüli tárgyát mostanában az árpa képezi és e
helyütt is külön kiemeljük; hogy hibátlan minőségü
árpára nézve most jó idők járnak. Minden nap több
exportőr van jelen a piaczon, összevásárolva minden
áruba bocsátott tételt és e közben az árunál 1/4
forinttal több vagy kevesebb nem igen játszik sze-
repet. Ily kitünő jegyzések mellett, amikor hibátlan
minőségekért a déli vasut mentén levő állomásokon
8 forint 60 krajczárig, a felsőmagyarországi állomá-
sok 8 forintig és a tiszavidéki állomásokon 7 forint
50 krajczárig terjedő árakat engedélyeznek, az áru-
tulajdonosok tartózkodásának nincs értelme. Kon-
statáljuk még, hogy a multheti 138.154 métermázsányi
buzahozatallal szemben a lefolyt héten 145.093 mé-
termázsát szállítottak ide és pedig 48.011 méter-
mázsát vasuton és 97.082 métermázsát hajókon.
Elvittek pedig 4567 métermázsát.

Az amerikai jelentések ma nem szolgáltattak
valamelyes impulzust. Ugy New-Yorkban mint Chi-
cagoban ingadozott az iráayzat, Argentiniából jelen-
tették, hogy az aratás kedvező körülmények között
kezdődött, de hiszen a délamerikai jó termést már
hetek óta eszkomptálják. A délután beérkezett sür-
gönyök közül kiemeljük a párisit 5 centimesnyi
emelkedéssel, mig a berlini, londoni, liverpooli vá-
sárok nem jelentettek változást.

Buza.

Készáraüzletben elkelt nehány vaggon ma-
gyar és 14.000 métermázsa oláh buza változatlan
áron.

Elöfordult eladások buzában.
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Hivatalos jegyzések buzában.
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Raktárállomány buzában és lisztben: A
fővárosi közraktárakban 156.900 métermázsa buza
és 93.200 métermázsa liszt; a Silosban 64.250
métermázsa buza, a nyugati pályaudvaron '78.763
métermázsa buza és 5096 mmázsa liszt.

Határidöüzlet buzában. Egy czég eladásai
lanyhulást idéztek elő tavaszi buzában. Öszi buzá-
ban kevés forgalom volt.

Elöfordult kötések buzában.

Határidő
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szept.

kezdet forgalom
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0.49
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Hivatalos határídőjegyzések buzában.

Határidö
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Rozs.
Készáruüzlet rozsban : Kevés forgalom mel-

lett a helybeli fogyasztás változatlan árakat engedé-
lyezett. Kivitelre nem vásároltak semmit.

Elöfordult eladások rozsban.
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Raktárállomány rozsban : a fővárosi köz-
raktárakban 57.000 métermázsá \ a nyugati pálya-
udvaron 18.483 métermázsá.

Határidöüzlet rozsban. Tavaszi rozsban egy-
két kötés fordult elő. Szeptemberi rozsra nézve még
névleges árfolyamot sem hallottunk.

Elöfordult kötések rozsban.
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Hivatalos határidöjegyzések rozsban.
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Takarmányfélék.
Készáruüzlet takarmány félékben. Tengeri

élénk, árpa, zab gyér forgalmu, amint ezt már az
egész héten konstatáltuk. Export árpát tartósán
keresnek.

Előfordult eladások takarmányfélékben.
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Hivatalos jegyzések takarmány félékben.
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Baktárállomány takarmányfélékben: A
közraktárakban 87.700 métermázsa árpa, 17.200 mé-
termázsa zab, 133.800 métermázsa tengeri. A Si-
losban 2000 métermázsa zab, 23.100 métermázsa
tengeri, a nyugati pályaudvarban 2198- métermázsa
árpa és 761 métermázsa zab.

Határidő-üzlet takarmányfélékben : Zab-
ról mitsem hallani. Májusi tenger) tartósan uralja a
piaczot, ma lanyhább volt. •

Előfordult kötések takarmányfélékben.
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Hivatalos határidőjegyzések takarmány-
félékben.
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Gabona- és lisztforgalom.
A m. kr. közp. statisztikai hivatal az 1897. éri deczemler hó 2-án
este 6 órától deczember 3-án este 6 óráig Budapestre vasuton és hajón
érkezett.s innen elszállított gabonaküldeményekröl és a budapesti
fövámhivatalnál elöjegyzett gabona- és lisztmennyiségekröl a követ-

kező kimutatást teszi közé:
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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, deczember 4.

A tegnap délután keletkezett feltünő szilárd-
ság ma is tartósnak bizonyult. Osztrák hitel és
államvasut az egész napon végig vevőkre talált;
legnagyobbrészt fedező vevőkre. De ez utóbbi tényt
sem kell alábecsülnünk, inert a baissier csak akkor
fedez, midőn irányzatát az erős ellenáramlat által
veszélyeztetve látja. És ily veszély látszott ma is
kidomborodni az üzlet. részleti tényeiből. Senki sem
látszik hinni abban, hogy Bécsben még baj is lehet:
mindenki abban bizik, hogy ott a rend végre helyre
áll. Az államvasut részvényéi is kedveltebbek voltak,
mind . máskor; Bécsből typpelték öket nagyobb
hévvel. Vajjon mire? Wittek-re talán? Hiszen
Wittek volt az államvasut mumusa, mikor osztrák
felét államositni akarták. Ki lát itt világosán? Az
osztrák földhitel-intézet emberei talán? Mert mikor
azok világosan látnak, a többi világ rendesen meg-
vakul. Helyi értékeink közül ismét á közuti vaspálya
vette á f a vezetést; árfolyama ismét javult.

Az előtözsdén: Magyar hitelrészv. 388.25—
388.70. Jelzálogbank 280.59. Osztr. hitelrészvény
356.40—356.90. Osztr.-magyar államvasutak 338.75
—340.—. Közuti vaspálya 887.50, Villamos vasut
285.50, Rimamurányi 250—250,50 frton köttetett.

Délelőtt 11 óra 25 perczkor zárulnak:
Osztrák hitelrészvény 356.60. Magyar hitelrészvény
388.25. Leszámitoló bank 251.50. Jelzálogbank
280.— Rimamurányi 249.75, Osztr.-magyar államv.
339.25. • Ipar és kereskedelmi bank 101.50. Déli
vasut 79.50. Közuti vasut 387,50. Villamos vasut
285.50.

A délitőzsdén előfordult kötések: Ujlaki
téglagyár 268, mezőgazdasági gépgyár 190, közuti
vaspálya 387.75—389.50, villamos vasut 284.75—
285.75 - magyar hitelrészvény 388.75—389.25, jel-
zálogbank 280:25, leszámitoló bank 252, rimamu-
rányi 249.75—250, osztrák hitelrészvény 356.80—
357.20. . osztr.-magyar államvasut 339.50—339.75.
frton köttetett.

Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra, 2.——.2.50 frt; 8 napra 5.——6.-—frt;
deczember utoljára 9 . - - 1 0 . — frt.

Délutáni 1 óra 30 perczkor zárulnak:

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

Az utótőzsdén jegyeztetett:

decz. 4.
122.25
100.15
389.—
101.50
280.—
252.-
250.—
357.—

79.50
339.50
389.25
284.25
Osztrák

decz. 3.
122.25
101.15
388.—
101.50
280.—
251.—
249,75
355.80

• 79.—
338.—
386.—
2Ö5.-

: hitel-
részvény 356.90—356.50, Magyar hitelrészvóny
388.75—389.—. Osztr.-magyar államvasut "339.
339.50 közuti vaspálya 283.50—284.60 frton köttetett.

Délután 4 órakor zárulnak:

Osztrák-hitelrőszvény
Magyar hitelrészvény
Osztrák-magy. államvasut
Leszámitoló bank
Jelzálogbank
Rimamurányi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut
Ipar és keresk, bank
Déli vasut

- decz. 4.
356.50
388.—
339.25

• 252.—
280.50
250.—
384,—
284.—
101.50

79.50

decz. 8.
356.70
388.75
339.25
251.50
280.—
250.—
387.50
285.50
101.50

79.75

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, deczember 4. Zsiradéküzletben az

üzlet lanyha irányzatu volt és az árak ismét gyen.
gültek. A szilvaüzletben szintén csekély volt a for-
galom és az árak lanyha irányzat mellett Va írttal
emelkedtek. ; J i

Hivatal08 jegyzések.
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Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, decz. 4. A mai vásár irányzata

nagybani forgalomban és az egyes czíkkeknél a kö-
vetkező volt: Husnál forgalom élénk, árak estek.
— Baromfínál csendes, árak szilárdak. — Halban
csendes, árak szilárdak. — Tej és tejtermékeknél
élénk. — Tojásnál csendes, arak estek. —
Zöldségnél lanyha. — Gyümölcsnél csendes. —
Füszereknél csendes, — Időjárás borult, enyhe.
A központi vásárcsarnokban nagyban eladott élelmi
czikkek hivatalos árjegyzése a következő: Hus.
Marhahus hátulja I. 46—57 frt, II. 40—54 frt.
Birkahus, hátulja I. 30—36 frt, II. 28—34
frt. Borjuhus hátulja I. 60—70 frt, II. 56—65 frt.
Sertéshus elsőrendő 50—50 frt, vidéki 42—50 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilonkint), ^erteszsir-hordóval 54*5—540 frt (100
kilonkint). — ÉaMÓWB 'félő). Tyuk I p a r 80.—1.—
frt. Csirke í pár 0-60—070 frt. Lud hizott kilón-
kint 0-40—052 frt. — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 drb) 44-0—44-5 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—5.00
frt. Petrezselem 100 kötés 3.00—5.00 frt. Lencse m.
100 kiló 14—18 frt, Bab nagy 100 kiló 8—14 frt.
Paprika I. 100 ki$ s35—52 frt, II. 18—30 frt. Vaj
közöns, kilonkint 70—80 frt. Vaj téa kilonkint 1.—
—1.40 frt. Burgonya rózsa 100 kiló 2.00—2.50 frt.
Burgonya sárga 100 kiló 2.30—3.20 frt. — Halak.
Harcsa (élő) 050—1.20 frt í kiló. Csuka (élő) 0 '40~
1.— frt 1 kiló. Ponty dunai 030—065 frt.

Szesz,
Berlin, decz. 4. Szesz helyben 37.70 márka

= 22.20 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
á 10,000 literszázalók. Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.90 frt

Stettin, decz. 4. Szesz 70. márka fogyasztási
adóval 36.10 márka — 21.26 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka == 58.30 frt.

Boroszló,- decz. 4. Szesz (50-es) pr. deczem-
ber 55.10 márka ~= 32.45 frt; szesz (70-es) pr.
deczember 35.60 márka — 20.97 frt. Átszámitási
ái-folyam 100 marka = 58.90 frt,

Hamburg, decz. 4. Szesz nov.—decz. 20.90
márka = 12.31 frt; decz.—jan. 20.50 márka =a
12.08 frt; jan.--febr. 20.25 márka == 11.93 frt.
Átszámitási árfolyam 100 márka *= 58.90 forint.

Párl3, decz. 4. Szesz folyó hóra 44.50 frk =
23.46 frt; deczemberre 43.75 frk = 23.05 frt;
négy első hóra 43.50 frk = 22.93 frt; májustól
4 hóra 43.— frk == 22.66 frt. Az árak 10.000 liter-
százalékonkint Véfo leszámitolással értendők. Átszá-
mitási árfolyam 100 frk = 47.55,

Petroleum.
Hamburg, decz. 4. Petroleum helyben 4.70

márka — 2.76 frt.
Antwerpen, decz. 4. Petroleum fin. helyben

14.75 frank = 7.01 frt.
Bréma, decz. 4: Petroleum fin. helyben 4.95

márka = 2.91 frt.
Newyork, decz. 4. Petroleum fin. 70 Abel Fest.

Newyorkban 5.40 cents, fin. petróleum Philadelphiá-
ban 5.35 cents; United Rife Line Certifíkates de-
czemberre 6 5 ; Nyers petróleum deczemberre 5.95.

London, decz. 4. Petroleum, amerikai 48/* sh,
orosz 4Va sh.

Olajok.
Páris, decz. 4. Repczeolaj foíyó hóra 59.50

frk (*= 28.01 frt); januárra 59.50 frk ( = 28.01 frt) ,•
négy elsö hóra 59.50 frk ( = 28-01 ü t ) ; négy hóra
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májustól 58.— frk (— 37.80 frt). Arak 100 kilon-
kint értendők. Átszámitási árfolyam 100 frk
4f .65 frt

Hamburg, decz. 4. Repczeolaj helyben 57.
márka ( = 33.57 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka =- 68.90 frt.

Köln, decz. 4. Repczeolaj^ májusra (hordóval)
61.— márka ( = 35.93 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.90 frt

London, decz. 4. Repczeolaj 25.6 sh, Lenolaj
K ah. Terpentin 23.6—23.9 uh,

Czukor.
Prága, decz. 4. Nyersczukor 889/o czukortar*

tatom alapján: franco Aussig azonnali szállitásra
12.75* frt januári szállitásra 12.20 frt

Hamburg, decz. 4. Nyersczukor t. &. b.
Hamburg azonnali szállitásra 9.05 márka, januári
szállitásra 9.078 márka, februári szállitásra 9.17a,
májusi szállitásra 9.35 márka, gyengébb.

Páris, decz. 4. Nyersczukor (88 fok) kész ára
27.50—28.— frk, fehérczukor deczemberre 30*50 frk,
decrember—januárra 30*/s frk, 4 elsö hóra 318/8 frk,
4 hóra májustól 31.75 frk. Finomított készáru 98.50—
W.— frk.

London, decz. 4. Jávaczukor 10.75 nyugodt.
Nyers igen nyugodt Jegeczedett változatlan. I^no-
mitott darabczukor nyugodt, ártartó. Külföldi tört
bágyadt és olcsóbb. Jegyeztetett: helyben lOVsshil-
ling, decz.-re 10-9 shilling; májrczius-áprüisra 109
shilling. Répaczukor megnyitáskor igen bágyadt,
zárlatkor nyugodt: deczemberre 8*1125shilling, feb-
ruárra 9-225 shilling, áprilisra 9*375 shilling, mő-
jusra 9*45 shilling.

Kávé, tea, rizs.
London, decz. 4. Santos határidö megle-

hetősen ártartó: decz-re 29.9 sh,, máj-ra 31 fa,
szept.-re 31-3 sh.. Tea : Ceylon jól kérésre) yálto-
zmon.Rizs : ártartó, de üzlettelen, ''"^

Fémek.
London, decz. 4. Réz 48.-«-«48I/» kfezára

48«/e—486/a font st 3 hóra; best selected 518A—51V*
font s t Ón: finom külföldi 62»/i«—638/i6 font
sterling, készáru és 63VÍ—63s/a font sterling 3

hóra. Olom: angol 13.V«—13*/á font sterling;
külföldi 13Vie—13V8 font sterhng. Horgany: kül-
földi 18—18J/w font sterling. Higany: 7 font
sterling elsö' ős 6.19 font sterling másodkézből.
Vas: A glasgovi nyersvaspiacz lanyhán indult és
bágyadtan zárult mérsékelt üzlet mellett: 44115
sh. készáru és 45*2 sh. £gy hóra; Cleveland 40-6
sh. készáru és "4Ö& sh. egy hóra; Hematit 47.95
shilling készáru és 48 shilling egy hóra; Middles-
borough 48.95 shilling készáru és 49 shilling
e g y h ó r a . [ ' . . ' . ' . ' ' . ' - '

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK,
Bécs, deczember 4. A készáruüzletben vál-

tozatlan árak voltak érvényben csekély forgalom
mellett. Buza iránt cseh- molnárok jobb érdeklődést
tanusitottak, de csak orosz származékok állottak
rendelkezésre. A határidő igen üzlettelen volt Kötte-
tett : buza tavaszra 11.91—11.93, rozs tavaszra 8.86
—888, zab tavaszra 683—-685, tengeri máj.-jun;
5.80—5.82 forinton.

Hivatalosan Jegyeztetett:
Buza tavaszra 11.93—41.94, rozs tavaszra

8.86—8.88, tengeri máj.-jun. 6:80-^-5.82, zab 6.83—
6.85, repcze jan.-febr. 14.05—14.15 frton.

Borosxló, decz. 4. Buza helyben 18.80 márka
(— 11.07 frt) sárga. Buza helyben 18.70 márka
( = 11.03 frt), Rozs helyben 15.10 márka ( « 8.89
frt) Zab helyben 13.80 márka (=»-8.13 frt) Tengeri
helyben 11.75 márka (=; 6.93 frt.). Minden 100 kilon-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.90 frt

Hamburg, decz. 4; Buza holsteini 180—190
márka (=?= 10.60~íl.lS-frt), Roz»meklenburgi 140-^-
152 márka ( = 8.25—8.95 frt), Rozs orosz 108—109
márka ( = 6.36—6.42 frt). Minden 100 kilónként
Átszámitási árfolyam 100 márka » 58.90 frt

München, decz.'4. Buza 22.1 Ö márka ( = 13.02
frt), Rozs 158.50 márka (*= 9.84 frt), Árpa 160.—
márka ( = 9.43 frt), Zab 157.25 márka ( « 9.27 frt).
Minden 100 kilónként Hozatal 9*307 q. Készlet
7.763 <j. Átszámitási árfolyam 100 ro. .«=• 58.90 frt

Lindau, decz. 4. Orosz buza 21.10—22.70 márka
( = 12.43—13.37 frt). Román buza 20.30—22.30 m.
( = 11.96—13.14 frt).

Zürich, decz. 4. I. min. magyar buza —.—
frank ( = — frt). Orosz buza 27—28 frank
( = 12.B6—13,34 frt). Román buza 26—28.50 frank
( = 12.38—13.58 frt). Minden 100 kilónként Átszá-
mitási árfolyam 100 frank = 4 7 — 5 5 frt

Páris. decz. 4. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
30.G0 frank (— 14.55 frt). Buza deczemberre 30.10
frank ( = 14.31 frt). Buza 4 első hóra 29.75 frank
-44.14 frt). Buza 4 hóra május. 29.25 frank

.--13.94 frt). Rozs fylyd hóra 18.60 frank ( = 8.85
frt). Rozs deczember hóra 18.50 frank («= 8.80 frt).
Közs 4 elsö hóra 18.80 frank (== 8.93 frt). Rozs 4
húra májustól 19.— frank (=9.03 frt) minden 100

kilónként Átszámitási árfolyam 100 frank — 47.55
forint

Páris, decz. 4. (Zárlat.) Buza folyó hóra
30.60 frank ( = 14.15 frt.), Buza deczemberre á0.10
frank ( « 14.31 frt), Buza 4 első hóra 29.75 frank
(=• 14.14 frt), Buza 4 hóra májustól 29.25 frank
(=. 13.94 frt).

London, decz. 4. Buza gyengébb, liszt szi-
lárd, nyugodt tengeri irányzata a vevőknek kedvez,
árpa szilárd, zab nyugodt, ártató: úszó gabona'
boi buza igen lanyha, Vi sh.-gel, amerikai Vt sh.-
gel alacsonyabb, árpa szilárd, tengeri jobban keresve.
Tengeri helyben; $7;50 schilling.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Béos, decz. 4. A külföldi tőzsdék kedvezőbb

zárlati árfolyamaira a mai tőzsde is magasabb kur-
zusokkal indult, mindazonáltal a forgalom nem élén-
kült, mert utóbb hire járt, hogy az uj kormánynak
nern sikerült a kompromisszumot létesíteni. Határo-
zott javulás állott be azonban osztrák-magyar állam-
vasuti részvényekben, miután az államvasuti tanács
tárgyalásai során bebizonyosodott, hogy az uj kor-
mány a szállítási adót elejti. Emelkedtek mégLloyd-
részvények is, A déli tőzsdén, a forgalom is élén-
kebb lett és az árfolyamok lényegesen javultak.

Az előtözsdén t Osztrák hitelrészvény 357.12—
356.62. Union-bank 299.25. Magya- hitelrészvény
389,75—388.25. Osztrák magyar államvasut 339.87—
339.25. Déli vasut 79.75—79.87, Alpesi bánya
132.50—132.70. Prágai vasipar 694. Union bádoggyér
48.50—50. Osztr, villamossági 300. Török sorsjegy
61.75—61.60, Landerbank 222.75. Leszámitoló-bank
252.50. Bustiehradü vasut lit B. 573—57.360. Lloyd
422—426, frton köttetett

Délelőtti 11 órakor zárolnak í Osztrák
hitelrészvény 356.87. Magyar hitelrészvény 388.5(X
Osztrák-magyar államvasut 339.50, Alpesi bánya
132.50, Török sorsjegy 61.60.

A déli tőzsdén ; Osztrák hitelrészvény 357.—.
Magyar hitekészvény 389.—. Landerbank 222.75.
Unionbank 298.50 Anglo bank 162.50. Bankverein
256.—. Osztrák magyar államvasut 339.50. Déli
vasut 79.75. Elbevölgyi vasut 261.75. Északnyugoti
vasut 248.—. Alpesi bánya 132.60. Rimamurányi
250,—* Prágai vasipar 694. Májusi járadék 102.30.
Magyar koronajáradék: 100.— Török sorsjegy 61.60.
Német márka 58.95. frton köttetett

Délután 2 dra 30 perczkor zárulnak'. Ma-
gyar aranyjáradek 121.95. Magyar koronajáradék
99.95. Tiszai kölcsönsorsjegy 138.50. Magyar föld-
tehermentesitési kötvény 97.85. Magyar hitelrészvény
388.25. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 153.—%
Kassa-oderbergi vasut 190.25. Magyar kereskedelmi
bank 1432.—.Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.60.
Magyar keleti vasut államkötvények 120.90. Ma-
gyar leszámitoló- és pénzváltóbank 252.--% Rima-
murányi vasrészvénytársaság 249.—s 4.2%-ós papir-
járadék 102.20. 4.2%-os ezüstjáradék 102.15.
Osztrák aranyjáradek 122.60. Osztrák koronájára*
dék 102.25. 1860.. éM sorsjegyek 143.50. 1864. évi
sorsjegyek 187.75. Osztrák hitelsorsjegyek 200.75.
Osztrák hitelrészvény . 356.63, Angol-osztrákbank
162.75. Unionbank 298.50. Bécsi bankverein 255.75.
Osztrák Landerbank 222.75. Osztrák-magyar bank
953.—. Osztrák-magyar államvasut339.—.Déli vasut
79.75. Elbevölgyi vasut 261.75. Dunagözhajózási
részvények 452.—. Alpesi bányarészvény 133.20.
Dohányrészvény 153.50. 20 frankos 9.55V». Cs.
kir. vert arany 5.67. Londoni váltóár 120.25.
Német bankváltó 59.—.

Bécs, decz. 4. (Utótözsde.) Az utótőzsdén
szilárd irányzat jutott érvényre, amely mellett az
árfolyamok emelkedtek. Jegyzések i Osztr, hitelrész-
vény 356.62. Magy. hitelrészvény 388.75. Angol-bank
162.75. Bankverein 256.—. Lánderbank 222.75.
Osztrák-magyar államvasut 339.—. Délivasut 79.75.
Elbevölgyi vasut 262.—. Észak-nyugoti vasut 248.-%
Törők dohányjövedék 153.—, Rimamurányi vasmü-
249.50. Prágai vasipar 133.20. Májusi járadék 102.30.
Magyar korona:járadék 99.95. Tőröksorsjegy 61.60.
Német márka 59.03.

Berlin, decz. 4. (Zárlat) 4-2% papirjáradék
101.80, 4-2o/o ezüstjáradéklO1.8O, 4-fye osztrák
aranyjáradek 103.90, 4°/o magy. aranyj. 103.60,
Elbevölgyi vasut 131.50,osztrák hitelrészvény 223.10,
magyar koronajáradék 100,10 déli vasut 34.60.
osztr.-magyar államvasut 144.—, Károly Lajos-vasut
106.90, orosz bankjegy 216.80, bécsi váltóár
169.30, 4°/o uj orosz kölcsön 66.90, Magyar be-
ruházási kölcsön 102.70, olasz járadék 94.90. Az
irányzat javult

Berlin, decz. 4. (Utótözsde.) Osztrák hitel-
részvény 223.10, Magyar koronajáradék 99.90,
déli vasut 34.50, osztr.-magyar államvasut 144.—.
Az irányzat gyengébb.

Frankfurt, decz. 4. (Zárlat) 4-2*/o ezüstjára-.
dék 86.25, 4 % osztrák aranyjáradek 103.70, 4 %
magyar aranyjáradek 103.50, magyar korona já-
radék 100.20, osztrák hitelrészvény 301.75, osztrák-
magyar bank 803.50, osztrák-magyar államvasut I

286.12, déli vasut 70.75, bécsi váltóár 169.32.
londoni váltóár 20.365, párisi váltóár 80.776, bécsi
Bankver. 218.87, Uniobank 249.— villamos részvény
137.35, alpesi bányarészvény 112.—,3% magy. arany-
kölcsön 91.85. Az irányzat szilárd.

Frankfurt, decz. 4. (Utótözsde.) Osztr, bit*-
részvény 301.25, osztrák-magyar államvasut 286.12,
Déli vasut 70.75.

Frankfurt, decz. 4. (Esti tözsde.) Osstr. hitel-
részvény 301.25. Déli vasut —.—. Osztrák-magyar
államvasut 285.87. Az irányzat nyugodt

Hamburg, decz. 4. (Zárlat) 4.2%, ezüstjámiék
86.30, osztr, hitelrészv. 301.—, osztr.-magyar ál-
lamvasut 715.—, déli vasut 166.75, olasz járadék
94.85, 4 % oseti; aranyj. Í03.50, 4%-os magy.
aranyj. 103,40. Az irányzat gyengült

Páris, decz. 4. (Zárlat) 3e/0 franczia jár.
104.-T-, 3Va°/o franczia jár. 106.71, olasz járadék
96.35, osztr, földhitelrészvény 1264.—, osztr. m»
államv. 732.—, Franczia törl. jár. 102.60, 4%.
osztr, aranyjáradek 103.10* ottomanbank 585,—,
dohányrészv. 826.50, párisi bankrészv. 872.—, osztr.
Landerbank —.—, alpesi bányarészvény 291.—Í AZ
irányzat szilárd.

(London, decz. 4. (Zárlat.) Angol consolok
112"/i«, déli tasut 7.25, spanyol járadék 61.25,
olasz járadék 94.78,4°/0' magyar aranyjáradok 103.50,
4 % rupia 618/8, canada pacificvasut 82.50. leszá-
mítolási kamatláb 3%,- ezüst 27.*/ie. \hz irányzat
szilárd. ••

New-York, decz. 4 ezüst 59B/s

IDŐJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati

Jelentése 1897. deczember 4-én reggel 7 órakor.

Allomások

Árvavámlja .
Selmeczbánya
N.-Szombat .

•ftilptst
Sopron . ír
Herény • •
Koszthely .
&áb& g á . >
Fimna. . .
Cirkvenica.
Pancsova .
Zsombolya
And .4 .

67.9
66-7
64-8
WT
64-1
65-4
62-4
68'6
63 :9
64-7
5T<>
57-0
ae-a
62-7
65-7

4
80«
08-0
65-0
69-9

— 11.0
2,8.
0.3
1.0.
0.6.
2.2
1.4
1.2
0.2
0.8
5.5
8.2
4.7
4.4.
0.8.
1.8
8.6
5.0
6.2

— 10.2

Állomások

Lesina •
Suajevo
Torino .
FlóraneK
Roma . .
Nápoly1

Bradiá
Palermo
Malta .
Zttrith
Biarrifs
Niza .
Pária . . ,
Kopenhága
Hamburg .
Berlin. . . .
Christiansund
Stockholm. •
Szent-Pétervár
Moszkva • •
Varsó
Kiew . . . .
Odesuai. . .
S u l i n a . . . .
Szófia

54-7 --•16.6

66*4
70-8
67-9

Eger . .
Debreczen
Késmárk
Ungvár • . . . 478-6 — 6.6
Szatmár . , . , 74-0 — 54
Nagy-Várai . . 67.1 — 4.0
Kofomir . , . 89-1 - 9.4
Nagy-Szeben . 68-2 — 3.8
Bécs . , 4 . . . 68-6 — 1.6 _ _ . .
Salzburg. . » . 61-2 4- ÖJB g Konstantinápoly
Klagenfurt. . > 62-6 — 1.8f

Felhőzett O e egészen derült, 1 = többnyire derült, 2 —
részben felhős, 3 = többnyire borult, 0 «=> egészen Borult, % =s eső,
X «=* bó, £ = köd, f ^ «= zivatar.

Az Olaszország fölött levö depresszió czentruma kissé, dé-
lebbre-ment Hatása az adriai.és génnai öbölben és azok környékén.,
általános nagy mérvű esőzésben nyilvánul. Uj depresszió nyoma van
a i r h szigeteken, ahol szintén jelentékeny esőzés indult meg. A
magas légnyomás Európa keleti szélén tartózkodik. Az idő különben
Európaszerte többnyire felhős, a hőmérsékleti viszonyok keveset
változtak. - -

Hazánk délnyugoti részén sürü lecsapódások léptek fel, kü-
lönösen a partvidéken; ahol felhőszakadást fokozódtak. (Crkvenicán
76 mm.). Az idö kissé enyhült és nyugatról felhösebb l e t t

Jobbára felhős idö várható, az ország nyugoti, de még in-
kább déli részén csapadékkal ás fagypont körüli hőmérséklettel.

VIZÁLLÁS.
— Deczember 4-én. —

•m

birt

;«r»3
Ina
IHMU
I

VTnnírés Fityl

Scharding
Passau
Bécs
Pozsony
Komárom
Budapest
Ercsi
Palts
Mohács
Ujvidék
Zimony
Pancsova
Bifdái
Orsova
M.-Falva
Zsolna

Sárvár

Zákánr,
teék

M^Szerdah,
Zágráb

Mitrarica
Károlyvár.
Kovi

l u m Banjaluka
Brtu Dbboj •
•in {Zwornik..

Illet Mirartntl: * «= Jeges viz; •
< = áradt; > « apadt; f — kétséges.

Ivto ' - -

Vizmérés

Tton M.-Sziget
Tisza-Ujlak
V.-Namény
Csap
Tokaj
Szolnok
Csongrád
Szeged
Titel
Deés

. Szatmár
Ufiraza Munkács

Hpmqnna
Tnsrrár

Bártfa
Zemplén
Zsolcza
H.-Nómeü
B.-Ujralu
Csucsa
Nagyvárad
Belényes
Borosjenö
liíéa

fiyoma
íy.-Fehéry,
rad

K.-Koitély —
Temesvár

,-Be«áker,

•S-sp 1?"
czenlütiétcr

+ ? 0 >
- 160

112 >
- 52 <

110
- 100 >+
— 23
+ 18

i
IC
38
18
44
20
26

— 130
- .42

80
— 75
- SS

24
168 >
145

2i

— 1
1

— 1

- = OiUatt;
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4
5
4V«
4V2
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4*/»
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VPo
4
4
4
5
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I. Államadósság.
a,) Magyar államadósság.

Magyar aranyjáradek » . . • .
, . 10,000 frtos. .

Magyar koronajáradék . . . . ' .
ISfTÖ. keleti vasuti kölcsön . .
1889. évi államvasuti aranykölcsön
1889. „ . ezüstkölcsön
Vaskapukölcsön
1870-ki nyerem.-kölcsön, 100 frtos
1870-ki „ 50 „
Magyar regale-kárt, kötvény . . .
Horvát-Szlavónt „ , . . .
Magyar földteherm, kötvény . . .

Horvát-Szlavon „ , . . .
Tiszai és szegedi nyer.-kölcsön . .
Horv.-Selavl jelz. földv, kötvény .

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

» • • máj.—nov .
Egyes, járadék ezüst, jan—jul. ,

. . . ápr.—okt. .
Osztrák aranyjáradek
Osztrák koronajáradék
Ulamsorej. 1854. évb. 250 frt p.p.

„ 1860. , 500 . o.é.
_ 1860. . 100 „ „ „
* 18B4. „ 100 „ . „
» IBM.--1. 50 , „ „

Idogen államadósságok.
Bolgár államv, zálogkölcsön . . .
Szerb, nyer.-kölcsön . . . . . . .

„ , (osztr, felb.)

il. Más közkölcsönök.
Bosnyák-Etarczegov. orsz. kölcsön
Budapest föváros 1890-Id kölcsöne
Budapest főváros 1897-ki kölcsöne
Teme9-béga*6!gyi kölcsön . . . .

/
4Va
4
5
5
41/3
4»/2
4
4
3*/a
4
4>/a
4
4

4»/a
4
4
4
4
4Va
4
4

4
4»/s

•4
4
4
4
4
4»/s
4
4V»
4

4Va

5
4»/«

í
4«/a
6r
í
4V«

V
4
4
4
4
C
8
•4
4
4
4

•4

4 1 / .

•3

III. Záloglevelek és köl-
csönkötvények.

\) budapesti intézetek kibocsá-
tása,!.

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

" »' » m - t , koronáért.
Kisbirt, orsz, földbit.. •

. . . . 50Vs év kor. ért.
» , . . . . 5Oi/2 évre . . .

Magyar földhitelint, pap
» , 41 évre .
„. kor. ért. 50 évre

, „. . . kor. ért. 63 évre
„ „. szab., tálajjav.

Magy. vasut, kotr. 50Va évre . . .
„ . „. .50 évre kor. ért.

.,. 50 évre 105%.
Magyai i e l z á l o g h i t e l b a n k . . . . .

50 évre kor. ért. . .
iÖZ8.k.50é.,vf.ll0frt.
. közs. kötv. 50 évre .
. közs. kötv. 50 évre .

nyer.-kötv
osztr, felülb.

nyer.-jegy
. , .„. osztr, felülb.

. . »yer.-kötv. „ „
rlagy. orsz.'közp. takarékp. . . .

kor. ért.

Magy. takarékp, közp! jelzálogb ".
„ kor. ért.
„ közs.k.

Osztrák-magyar bank 4O'/2 évre °.
50'éne •. .

_p. közs. kötv. .
„ zálogl, kor. ért.

'esti m. keresk, bank . . . . . .

, , , . közs. k. 110 frt
, , . , közs. k. 210 k.

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

40 é. 110 frt.
„ ' » » 40 évre . .

Aradmegyei takarékpénztár . . .
Bosnyák-herczegov. orsz. bank . .
Debreczeni elsö takarékpénztár. .
Erdélyr, m. jelzáloghitelb. 40 évre .

•, . , 40é.visszafi7.
Horv.-Szláv, orsz. jelzálogbank . .
Nagyszeb. ált. takp. 8H/a é.,110 frt

, . . 40évre,106 frt
, , . 40évreín.kib.

, 85óvrelV.kü).
Nagyszebeni földhitelintézet . . .

" " Vl! kib.
Osztrák földnitelínt. nyer.-kötv. .

Temesvári elsö takarékpénztár. \

IV. Elsőbbségi kötvények.
Adria m. kir. t. haióz. r.-t. . . .
Bpesti közuti vaspálya kor. ért. .
Bp«eti villamos v. vasut r.-t. . .
Bpest-pécsi vasut . . . . . . . .
DéÜ vasut
EIsfi cs. kir. sz. dunagözhajózási t.
Első spódium- és csontlisztgyár r.-t.
Kassa-oderbergi vasut 1889, oztist

. , 1839, arany

. . 1 8 9 1 , ezüst
, . 1891, araay

(oszt. von.) -1880, ez:
Magyar folyam- és tengerhaj, r.-t.
Magyar-gácsországi vasut I. Kib. .

, . II. kib. .
, „ ezüst . .

Mafy.ny. v. (széjwat-gyír-grácziv.)
_ • , B 1874. kib. , . . . ,

Magyar v. els. HHeson
Osxteak-mafyar államv. 1888. ,

. , X. kib. 1885
Pesti Lloyd- éa tóadeépttlet. . .

Mai záró-
árfolyam

pénz
122.10

99.95
120.50
121 —
100.75

9250
153—
152.50
101.—
101.25
98.25
9 6 —

139—

102—
102—
102—
102—
123—
102—
160.25
143.25
159.50
187.50
187.50

110.50
3 6 —
3 7 —

97.75
100—

98.25
1 0 0 —
99.25

100.25
1 0 0 -

97.75
102—
102—
10025
100—
98.25

gi .75
9 7 —
99.50
9 6 —
9850

102.25
100—

99.10

100—
98.25

100—
121.50
123—

2 0 —
2 2 —

102.75
100.25
100.25
98.25

100.50
98.25

100—
9 6 —

160.10
100.10
96.30
98.50

1 0 0 —
9875

1 0 5 —
99—

1 0 1 —
100—
101 —
100—

98.50

9 9 —
100—

98.50
100.50
102—
102—
101.75
100.25
103.50
102—
103—
100.25
119.25

1 8 —
1 0 1 —
99.25

100.50

98.50
96.50

150.50
9 9 —

120—
98.75

120—
99.50

100—
1 0 8 —
107.25

98.50
1J6.75
106.75
121.50

100—

122.60

100.45
121.50
122—
101.75

9 3 —
154—
153.50
101.75
102—
99.25
99.-

140—

102.50
102.50
102.50
102.50
123.50
102.50
161.25
144.25
160.50
188.50
188.50

111.50
3 7 —
3 8 —

98.75
1 0 1 —

98.75
1 0 1 —
100—

101.25
101 —

98.75
103—

100.75
1 0 1 —

98.75
98.50
92.25
97.50

100.50
9 7 —
99.50

103.25
1 0 1 —
100.10

99.25
101.-,
122.50
124—

2 1 —
23-—.

103.50
101.25
101.25

99—
10150.
99.25

101 —
97—

101—
101.50

97—
99.50

101.^-
99^0

W6.T-
100—

102—
100.50

100*50
9 9 —

99Í5Ö
101 —

99.50
101.25

102.25
101.25
1 0 5 —

101.25
1 2 0 —

1 9 —
1 0 2 —
1 0 0 —

101.50
99.50
99.50
97.50

152.50
100—
1 2 1 —

99.75
1 2 1 —
100.50
1 0 1 —
109:—
108.25

99.50
107.25
107.25
122.50

100.50

!§

8.50150000
7 —

1 2 —
6.50
5.50

40—
6 —

te.-
1 5 —

5.50
21 —

6 —
r48—
i-24—

1 2 —
1 4 —
2 5 —
1 8 —

3000Ar.200
97000 Ar.100

6000
75000 K
6000

250000
43.40150000
6 5 —
1 6 —

5.50

\
1 2 —
6 0 —

7 —
40.

W 0 —

14—
16—

Í30—
7—
5—
8—
6—

70—

35—
12—
8—

32—
10—

5—í
5—!

1 1 —
5 —

1 0 —
5.50
3 —
150
7 —

45.—
30.—

1 5 —
8 —
5 —

1 0 —

32Í—
1 4 —

10 —
t - 7 . -
1 0 —
1 4 —

6 —
1 2 —
13.—
I l -
l ő —

f .S:=

18—

t i —
t4.50

!

60000
13334
12900

4000
500 K 2000 4

50000 K
5000 K.
5000 K
30000
85000
100000

25000
60000

25000
992

12000
10000
12000
5000

100
50

10800 K. 200
25000 K. 400

300
100
300
1000

200
200
1000
100
100
100

5000 K. 200
2000 300

10000
5000
3000
20000
5000
15000

2300
825
6000 K. 500
6750
8750
2000
4500
8000

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

6000
3750

00000
10000

,4000
4800
13000

3000
591

2310V4
3000
700
3000
2500
2500
5550
1200
1600
3000

20000
5000
3000
6000

26000
30000
4000

120 5
100 5
150
80
100

200
2004
400
100
200
100

200
400
500
160 5
600
500
2005

400
400

200
160
400
200
150

7500 200
300D0 K. 200

400
200

10000 K. 200
100
200

6000 K. 200
6000 K. 400

100
150
100

2000 K. 200
200
500

6000 K. 400
15000 K. 200
2800 v. 500

K. 200
35000 K. 200

200
100
200
300
200
200
80
100
500
200
200

K. 100
100
100
200

20000 K. 200
20000 K. 200

100 4
100 4
100

Torontali Íj. é. vasutak . . . . .
Ürikány-zsilv, m. k ö s z é n b . . . . .

» „ B „ II. kib..

V. Bankok részvényei.
Angol-osztrák bank . . . . . . .
Budapesti b a i i k i s g y e s ü l e t . . . . .
Elsö magyar iparbank
Fiumei hitelbank . . . . . . . .
Fővárosi bank r.-t
Bpesti giro- és pénztár-egylet . .
Hazai bank r.-t
Hermes magy. ált. váltóüzlet t. .
Horvát leszámitoló bank
Horv-szlav, orsz. jelzálogbank . .
Magyar általános hitelbank . . .
Magy. ipar- és keresk, bank . . .
Magy. jelzáloghitelb. I. kibocsátás
Magy. jelzáloghitelb. IL kibocs. .
Magyar kereskedelmi r.-t
M. leszámít, és pénzváltó bank .
M. takarékp, közp. jelzálogb. . .
Osztrák hitelintézet . . . . . . .
Osztrák-magyar bank . . . . . .
Pesti magy. keresk, bank . . . .
Uniobank

VI. Takarékp, részvényei.
Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, EL k. takarékp. . . .
Bpest-erzsébetvárosi takarékp. . .
Bpesti takarékp.s orsz.zálogk.r.-t.
Egy. bpesti fővárosi takarékp. . .
Magy. ált. takarékp.
M. orsz. központi takarékpénzt. .
Pesti hazai takarékpénztar . . .

VII. Biztositó-társ részv.
Becsi biztositó társaság . . . . .
Bécsi élet- és jár.-bizt.intézet •. .
Első m. ált. biztositó társaság . , ;
Fonciére, pesti bizt. intézet . . .
Lloyd, m. viszontb, társ.' . . . .
M. jég- és viszontb, r.-t. •... . .
Nemzeti baleset biztositó r.-t. . .
Pannonia viszontb, intézet .'•. . .

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

Klső bpesti gőzmalom
Erzsébet-gőzmalom .' .
Lujza-gözmalom.. . . .
Pesti hengermalom . .
Pesti moln: és sütök . .
Pesti Viktória-gőzmalom

els.rész.v.

IX. Bányák és téglagy, r.
Brassói bánya- és kohó-egylet . .
Bpesti tégla- és mészégető . . . .
Bpest-szentlőrinczi téglagy. . . .
5gy. tégla- és czementgyár . . .
Eszakni. egy. köszénb, és iparv. .
Felsőm, bánya- és kohómü . . .
István téglagyár r.-t
Kassa-somodi köszénb, id. elism.
Kis-sebesi gránitbányák . . . . .
Kőbányai gőztéglagyár . . . » . ;
Köszénbánya és téglagyár . . . .
Lechner, rákosi t é g l a g y á r . . . . .
Magyar asphalt r.-t. . . . . . . .
Magy. ált. kőszénbánya r.-t. . . .
Magy. gőztéglagyár r.-t. . . . » .
Magyar keramiai gyár . . . . . . .
PéterhegYi téglaipar . . . . . . .
Salgótarjáni köszénbánya . . . .
Ujlaki tégla- és mészégető . . . .
Urikány-zsilvölgyi m . k ö s z é n b . . .

X. Vasművek és gépgy. r.

Elsö m . gazdasági gépgyár . . . . '
„Danubius" hajó- és gépgyár . .
Ganz é s társa vasöntöde . . . . .
Nadrági vasipar társulat
„Nicholson" gépgyár r.-t. . . . .
Rimamurány-salgótarjáni vasmü ..
Schlick-féle vasöntöde . . . ' . . .
Teudloff' és Dittriph gépgy. A. sor.
Weitzer János gép-, waggongyár.

XI. Könyvnyomdák r.
„Ahenaeum" irod. és nyomd. r.-t.
Franklin-társulat . . . . . . . .
..Kosmos" müintézet ,
Könyves Kálmán r.-t „. .
• „Pallas" irod. és nyomd. r.-t. . .
Pesti könyvnyomda r.-t. • . '_. . .

XII. Különféle váll. részv.
Általános waggonkölcsönző. . . .
„Apolló" köolajfinomitó-gyár r.-t..
Bantlin-féle vegyi gyárak r.-t. . .
Bihar-szilágyi olajipar r.-t
Bpesti ált. villamossági r.-t. . . .
Egy. magyarh, üveggyárak r.-t. .
Első magy. betüöntöde . •,-. . .
Elsö magy. gyapjumosó r.-t. . . .
"Első magy. részvönyserfőződö . .
Első magy. sericsliizlaló
Első magy. szállítási vállalat. • .
Elsö magyar szálloda . . . . . .
Elsö pesti spódium-gyár . . . . .
Fiumoi rizshántoló-gyár. . . . . . . .
Gschwindt-féle szeszgyár . . . .
Gr. Esterházy- cognac-gyár . . . .
„Hungária" műtrágya- s kónsav-gy.
Jordán Viktor-féle bőrgyár

- „ « els. részv.
Kábelgyár részvénytársaság . . .
Kőbányai Jtíraly-seríözö r.-t. . . .
Kőbányai polgári serfözö r.-t. . .
Magyar czukoripar r.-t. A. sor. .

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

Mai záró-
árfolyam

120.50

163—
106.-
190—
108—

8 2 —

105—
120—

117—

180—

500—

945—
1435—
299—

9 8 —
112—

8 7 —
230—

1209—
125.
8 4 0 —

Ö370—

260.
329,

4125—
125—

9 8 —
125—
129—
050—

2 9 0 —
402—
710—
2 5 3 —
155—
670—
235—
120—

163—
115—
195—
96—

195.50
107—
64—
2 2 —

108—
735—
640—
112—
227—
120—

8 0 —
154—

8 0 —
606—
267—

190—
103—
1190—

1 0 5 —

2 1 2 —
1 4 5 —
2 6 5 —

3 7 0 —
2 2 6 —

65 —

2 0 0 —
5 0 0 —

540—

350—

142-50

150—
416—
200—
250—
220—
2 3 0 —
130—
625.—
4 7 0 —

3 5 —
7 4 —

295—
3 8 —
7 6 —

152—
133—

164—
106.50
191 —
109—

8 3 —

106!—
130—

510—

950:
1439.

30D—

100.
114.

89.-
231.-

1210.
126.
850.

8400.-

263.
339.

4175.
127—
100.
127.
132—

1070—

293—

715—
257.
160.
680—
240.
125.

164.-
120.-
200.-

97.-
196—
108.-

66.—
24.-

110—
745—
642—
117—
230.-
121 —

82.-
156.-

82.-
608—
268—

1 9 6 —
1 0 5 —

2210—

1 0 7 Í -

2 1 4 —
1 5 5 —
2 7 0 —

3 7 5 —
2 3 0 —

7 0 —

203!—

12.50

6Í50

t 1 6 —
2 5 —

15—

5 4 5 —

3 7 5 —

143ÜÖ

155—
420—
210—
260—
230.—
240—
135—
675—
480—

40—
76.--

305—
40—
TI—

154.—
1 3 5 —

30001 100
10000 K. 200
40000 K. 200 5

900
30000

7000 K. 400 5
1600

12500

2000
1250
6000 K. 100 -

fr. 15|200000 Fr.200 5

500
2005

2000
100

12000 K. 200
200
100

Osztalék
1896-ra

1 0 —

10—

9—
1 2 —

7 —

fr. 4.
21 —

3Í—

9
10.

9.87^/w
4.50
O

3 —

fr. 3 1 —

Névért.

100 5
100 —
200 5
105 —
100 5
100 5

100 5

100 —
100 —

K. 200 5
100 —

Ar. 200 5
5005

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

K. 1000 —
A. 200 5

200 5
100 —
200 -

Magyar ruggyantaáru-gyár . * > *
Magyar vasuti forgalmi r.-t. . . .
Magyar villamossági r.-t
Nagyszebeni villamosmtl r.-t. . .
Nemzetközi villamostárs
Nemzetközi waggonkölcsönző . . .
Popper Lipót faipar r.-t. . . . . .
Quarnero r é s z v é n y t á r s a s á g . . . .
Royal nagyszálloda r.-t. . . . . .
Szegedi kenderfonó-gyár r.-t. . •
Sziszeki tárházak r.-t •
Telefon Hirmondó r.-t
Török dohányegyed r.-t

XIII. Közieked, váll. részv.
Adria m . k. teng. hajó r.-t . . .
Aradi és csanádi r.-t. . . . . . .
Barcs-pakráczi v a s u t . . • . . . .
Budapest a l a g u t - t á r s u l a t . . . . .
Bpesti közuti vasp

„ , , id. r é s z j . . . .
. élv. jegy . . .

Bpesti villam, var vasut
„ , élv. jegy.

Bpest-szt.-lörinczi h. e. vasut • .
n v » » » ^s- részv.

Bpest-ujpest-rákosp, v a s u t . . . .
Debreczen-hajdunánási vasut. . .
Déli vasút • • . .
Elsö cs. kir. dunagőzhajó-t. . . .
Gölniczvölgyi vasut elsőbs
Győr-sopron-ebenfurti vasut . . .
Kassai közuti vasut . . . . . . . .
Kassa-oderbergi vasut . . . . . . .
Kassa-tornai h. é. vasut els. r. .
Magyar-gácsországi vasut . . . .
Magyar h. é. vasutak r.-t. . . .
Magyar nyugoti vasut
Máramarosi sóvasut els. részv. . .
Máramarosi sóvasut t ö r z s r . . . .
Máramarosi sóvasut B. részvényei
Marosvásárh.-szászr. vasut e. r . .
Nagykikinda-nágybecsker, v. r . . .
Oriente m. teng. hajózási r.-t . .
Osztrák-magyar államvasut . . .
Pécs-barcsi vasut
Petroz.-lupényi h. é. v.els, részv.,
Szlavoniai h. é. vasut els. részv..

XIV. Sorsjegyek.
Bazilika s o r s j e g y . . . . . . . . . . . . . .

- „ „ osztr, felülbélyegzéssel. . .
. „ „ nyeremény-jegy

Bécsvárosi nyereménykölcsön 1874. é v r ő l . . ,
Budavárosi sorsjegy . '. . -

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

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

„ „ » » oszt. felülbélyegz..
n » 1. B nyere.mény-jegy. ,

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

Osztrák vörös-kereszt "sorsjegy . . . . . . .
Osztrák hitelintézeti sorsjegy . . . . . . . .
Pálffy sorsjegy . . . . . « . . . • . . . . . ,

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

„ „ „ „ kör. . . . »
osztrák vagy magyar 8 frtos . . . . . . . .
20 frankos
20 márkás ' . . . . * . . . . , .

„ török a r a n y l i r a . . . . . . . . . . . . . . .
Német birod, vagy egyénért, bankj . ( lOÖmárka). .
Franczia bankjegy (100 frank) ( M . ) . .
Olasz bankjegy (100 l í r a ) .

• Papirrubel darabonkint
R o m á n bankjegy (100 l e i ) . . . . . . . . . . . .
Szerb bankjegy (100 ezüst d i n á r ) . . . . . . . .

XVI. Váltók árfolyamai Gátra).
Amsterdam . . . 100 hollandi írtért . . . . .

•Brüssel 100 frankért .•'.. . . . . . . .
London 10 sterlingért . . . . . . .
Németbankpiacok 100 márkáért.
Olasz bankpiacok 100 Uráért . . . . . . . . .
Páris 100 frankért . . . . . . . .
Svájczi bankpiacok 100 „ . . . . . . . . . .
Szentpétervár . . 100 rubelért . . . . . . . .

XVII. Határidőre kötött értékp.

Deczember hó közepére.

Magyar aranyjáradék . . . . . . . . . . . . . .
Magyar koronajáradók .'
Magyar általános hitelbank
Magyar ipar- és kereskedelmi b a n k . . . . . . .
Magyar jelzálog hitelbank . . . . <
Magyar leszámitoló és pénzváltó b a n k . . . . . .
Rimainurányi vasmü . . . . . . . . . . . . . .

Deczember hó végére.

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

Leszámoló
Magy. ált. hitelbank . .
Osztrák hitelintézet . .
Magyar aranyjáradek .
Magyar koronajáradék . .
Magy. ip. és keresk, bank
Magy. ielzáloghitelbank
Magy. leszámitoló bank
Rimá'Murányi vasmü r.-
Déli vasut
Oszlr.-magy. államvasut
Budapesti bankegyesület
Elsö magyar iparbank .
Hazai bank r . r t . . . . . . .
Pesti magy;; keresk, bank
Bpesti takp. és zálog. r.-t.
Egyes. Bp. fŐv- takarép..
Magy. ált. takarékpénztár -
M: orsz. közp. takarékp..
Első magy. alt. bizt.-társ.
Első budapesti gőzmalom
Lujza-gözmalom r . - t . . . .

árfolyamok deczember é-éröl.

Mai záró-
árfolyam

pénz
162—
125—
143—
490—
328—
530—

280—

1 5 2 —

21325
116—
206—

389Í25

250—
284.25
150—

90—
102—

450—
100—
121 —

190Í50
200—
212—

211 —
96.50
62—
62—

100—
100—

223—
100—

6.30
6.80
1.60

165.50
6 2 —
6 3 —

3.50
3.80
8
9.50
2.50

11 —
11.50
19.50

200.50
59—

5.66
5.63
9.54
9.54

11.79

58.975

1.28

9950

12ÖÍ1Ő
59—
45.35
47.65
47.45

122.25
100.15
3 8 9 —
101.50
2 8 0 —
2 5 2 —
250.—

3 5 7 —
79 50

339.50

aru
165—
130—
143.50
510—
330—
535—

290—

1 5 4 . -

213.75
117—
207—

255—
284.75
155—

9 2 —
103—

455—

123—

50
205—
213—

212—
97.50
6 7 —
6 7 —

1 0 1 —
1 0 1 —

2 2 4 —
1 0 1 —
175—

6.80
7.20
1.90

167.50
8 3 —
6 4 —

3.80
4.10
8.50

1 0 —
2.80

11.50
1 2 —
2 0 —

202.50
6 1 . -

5.70
5.67
9.58
9.58

11.83

5ÍTÍ75

45:50
1.29

99.80

59.20
45.55
47.80
47.60

122.50
100.35
389.50
102.50
280.50
252 50
250.50

357.20
8 0 —

340—

389—
357—

1 9 1 —
105,-.

23Ö—
1210—

Brassói bánya- és kohóm.
Felsőm, bánya- és kohómü
Köszénb, és téglagy, r.-t.
Magy. ált; köszénb, r.-t..
Magyar asphalt r.-t. . . .
Salgó-Tarjani köszénb, r.-t.
Ujlaki téglagyár r.-t. . . .
Panubnis-Schoen. hajógy.
Ganz-féle vasöntöde r.-t..
Schlick-féle vasöntöde r.-t.
Weitzer-féle waggongyár •
Alt._ waggonkölcsön, r.-t..
Első magyar részv.-serfözö
Első m. sertóshizlaló r.-t.
Mugyar villamossági r.-t..
Köbanyai polg. serfözö r.-t.
Magy. czukor-ipar r.-t.. .
Adria m. tengerhajóz, r.-t.
Bp. közuti vaspálya-társ..
Budapesti vfU. városi vasut
Bp.-ujpest-r. villam, vasut

640.

264::

384-
285-

- A +-el megjelölt értékpapíroknál, melyek üzleti éve nem esik össze
naptár i évvel, az osztalék az utolsó üzletérre vonatkozólag értendő
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SZINHÁZAK.
Budapest, vasárnap, 1897. deczember 5-én.

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

Általános bérletszünet.

L i L i o m f i,
Eredeti vigjáték 3 szakaszban.
Irta: Szigligeti Ede. Zenéjét

szerzete: Szerdahelyi.

Személyek:
Sfj Tódor
Camilla
Mariska
Lüiomfi
Szellemfl
Kányái

a
Gyuri
Schwartz

Ujházi
Györgynó
Nagy Ibolya
Dezsö
Vízvári
Gabányi
Gerö L.
Zilahi
Abouyi

Este 7 órakor:
XX23V. bérletszünefc.

Az arany ember.
Eredeti dráma 5 felvonásban, elő-
játékkal, 7 képben. Irta: Jókai M.

Személyek:
TLTiár Mihály
Trikálisz E ü
Timea
Teréza
Noémi
Krisztyán
Brazovics
Zsófi
Athália
Kadisa

Pálfy
Egressy
Maróth'y
Jászay
Nagyi.
Káday
Gabányi
Vizváryné
Szacsvayné
Horváth

VIGSZINHÁZ.
D. u.3 órakor nappali előadásul:

Niobe.
Kőházat 3 felvonásban. írták-
^•f?, 1 1 1 4 0 !? é s E - A- Paulton!
fordította: Szomaaázy István.

Személyek :
.Niobe
Duna Péter
Karóim
Griffin Helén
Griffin Hetty
Griffin Kornél
Lord Hamilton
íiiloks Péter
Beatrice
Mifton Magda
Mary
Innings

Lánczy
Hegedüs
Hunyadi
Nikó
Varsányi
Ráthonyi
Balassa
KazaHczky
Nőgrády
Berzótei
Sz. Kész R.
Tapolczai

Este fél 8 órakor rendes hely-
áxalakal:

553. szám. 533. szám.

A valóni nász.
Színmű 4 felvonásban. írták
Ganghofer L. és Brociner 51.

Fordította KürLhy E.

Személyek:

Fortunát Demeter Gál
Adél, neja Hunyadi M.
Joncl, fiók, GöUi
Rutára Arisztid Gyöngyi
Bogdán Mihály Bárdi
Zoe, neje R. Rostagni
Pia, leányuk Molnár R.
Gorovi Mátrai
Csuku Pantasi Fenyvessi
Aldeanu Rónaszéki
Lydia, neje CselXa J.
Nizetti, képviselő Déosi
Olescu Tapolczai
Grünspecht, bankár Gyözö
Szanda L. Fái Sz.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

Bérletszünet 29. szám.

Bohémek.
Opera 4 felvonásban. Szövegét
lMurger nyomán) irta ós zenéjét
szorzotté Leoncavallo Rujrgiero.

Fordította Radó Antal.

Személyek:
Marcel
Rudolf
Schaunard
Collíné
Barbemuche
A kis gróf
Célestín
I)urand
Az I. emeleti ur
Egy paraszt
Musetto
Mimi
Eufémia

Larizza
Beck
Takáts
Várady
Komái
Mihályi
Dalnoki
Kertész
Ney B.
Kiss
Abranyiné
Kaczér M.
Valent V.

Kezdető 7 órakor.

NÉPSZÍNHÁZ,

Déhitán fél 3 órakor bérleten
kivül, mérsékelt belyárakkal:

Az oroszlán vadász
Operetté 3 felv. Schönthan és Steia
utaa irta és zenéjét szeizé Yerö.

Személyek:
Brisson
Dorottya
Madlén
Previüier
Lusac
Toupin
Guervasson
Joanette

Solymosi
M.CsataiZs.
V. Margó C.
Mihályi
F. Hegyi A.
Tollagi
Várnay
Bártfai M.

Este fél S órakor xandes
helyárakkal:

Kuktakisasszony.
Énekes bohózat 3 felvonásban.
Irta Márkus József. — Zenéjét

szerzette Szabados Béla.

Személyek:
Krisztofórö
Lián a
Liza grófnő
Miss O'Neyl,
Arzén gróf
Buk Leobald
Piki gróf
Didicsev grófnő
Palacsinszki bárőné
Félix, pinczér
Misi
Nina
Böske
Terus
Vera
Linus
Lóra
Maris
Kata
Rószi
Panni
Zsuzska
Hus
Giza
Margit
Szolga
A grófnő inasa

Németh
Z. Bárdi G.
Náday Ilona
M.CsataiZs.
Szirmai
Kassai
Gazsi M.
Vidorné
Bártfai M.
Lubinszky
Tollagi
Ban M.
Vedress G.
S. HarmathI
Makkos E.
Tallián I.
Vasvárinó
Budai
Emericzi M.
Kottái J.
Deliiné
Rádai T.
Szegő I.
Kovács I.
Galambos B.
Újvári
Kocsis

MAGYAR SZINHÁZ.
Délután fél 3 órakor mérsékelt

belyárakkal

Derül-borul.
Operetté 1 felvonásban. — Irta
Adrián Ross. Fordította: Faragó
Jenő. Zsnéjét szerzette: Selby.

Személyek:
Legényke Ferencz? K.
Leányka Felhő R.

Utána:

A báránykák.
Operetté 2 felvonásban. — Irta:
Lwrat. Fordította: Makai Émü.

Zenéjét szerzette: Yaraey.

Személyek :
Badurel
Christian
Fifrelin
Joseph
Emoraldino
Alice
Grobichon
Gennaine
Marcell©
Mariette
Jeanne
Juliette
Louise
Justine
Madeleino
Bianche
Susanne
Victorine
Lóonie

Sziklav K.
Szentmiklósy
Iványi A.
Ferenczy K.
Láng Etel
Vlád G.
Csik I.
Rózsa L.
Szegedi I.
Hében A.
Gombaszögi
Haraszti V.
Zelenka I.
Bükéi I.
P . Tidor H.
Lélek E.
Völgyi K.
Pichler M.
Várady M.

Este fél 8 órakor rendes helyárak
mellett:

Harmadszor: Harmadszor:

A titok.
Eredeti népszinmü ' felvonásban.
I r t a : Z. Kallós Hóna. Zenéjét

szerzetté: Dankó István.

Személyek:
Özv. Fodorné
Lajos, fia
Erdős Zsófi
Erdős Sándor
Mihály
Feri
Tini
Biró
Kovács
Zsuzsa
Postás fiu

Borowsk?
Szentmiklóssy

Vlád G.
Füredy
Boross
Iványi
Szilassy
Szilágyi

Mátrai
Láng Etel
Torkos A.

Szinház! müsorok a 19. oldalon.

„OLYMPIA" magyar mulató
igazgató BORSODY VILMOS, Kerepesi-ut 63.

Nyitva reggel 5 óráig:.
Mindennap változatos műsor. Zanello, világhírű contorsíonista. Dn-
bola négyes, jeles tánezosnök. Holland, kiváló humosista. A hir-
neves Gyurkovios leányek. Papp Marisba a világ legkisebb

primadonnája. Piocardi nővérek nemzetközi tánezosnök.

A kéményseprő egy nevelőintézetben.
kedves nevettető bohóság. Kitünő étkek és italokért kezeskedik.

Szilárd Zsigmond, tulajdonos.

Cinematograí Lumiére
Budapest, Kerepesi-ut 11. sz.

Ma pont a előadások. Délután 3 órától esü S óráig, óránként.

$|gr 16 legszebb kép. Tttg
Élő fényképek életnagyságban. Belépü dij 20 kr.

Gyermekek- és katonáknak 10 kr. (159)

lyoni részvénytársaság.
Alaptőke 3 millió írcs.

Az A P F E JLí-1é\e
régi jó bimevü (C>3)

gr fogmüterem 9
rnely eddig a Váczi-köruí és Deák-iér sarkáa létezett,

Erzsébet-kőrut 12. sz.
alá (a New-York palotával szemben) helyeztetett át.

Kovember 1-vel nyilt meg a Sas-istcza és Erzsébet-tér
sarkán lévő uj palotában

Kerékpár-szalonunk és iskolánk,
mellre a t. ez. közönséget tisztelettel meghívjuk (75)

Fodop Eápoly és Társa
az amer. .Columbia* és ,3Koteor' kerékpár-ffrárak vezérképviselője

és mindennemű házi
ipari és

részére
szükséges berendezése-
iket jótállás mellett szállít.

Oárdtner és Knopp
iAusztria-Hagyarország legna-

gyobb gyára,
Bécs, XSÍS.j Llnzerstrasse 8. sz.

Árjegyzék ingyen és bénnentte.

ICON
Budapesten, Andrássy-ut 69. sz. iisj

A székesfőv, iegeiegánsabb és legkényelmesebb nagyvendéglóje.
Franczia étterem, nagy sörözőterem. XIV. I>ajos korabeli min-
tára berendezett télikert, rnely egymaga is látványossá-
got képez. Kitünő magyar én franozía konyha. Dróher-féle
és pilseiai sörök, valamint a legjobb minőségü bel- és
külföldi borok kimérése. Sülön termek. — Fontos és elő-

zékeny kiszolgálás. — mérsékelt árak.

azt mondja: Kitünően hat csúz,
,__ köszvény, zsába és más ha-

"•?""" sonló rheumatikus fájdalmak-
nál a Gaultheria- olaj tok belsőleg a.Craaltheria-szesz kül-
sőleg. Katása feltétlenül biztos. Ara mindegyiknek 1—1 fo-
rint. A Cocáin pastiUából néhány darab megszünteti a garat-
és gégehurutot, köhögést és rekedtseget. Ára 1 doboznak 75 kr.
Kapható Hazslinszky Sándor-téri gy"gyógyszertárában Bpesten.

Belégzési Intézet
ujonnan átalakítva és nagyobbitva, (T3

Dr.ZIFFER E., gleichenbergi fürdőorvos vezetése alatt.
pÖgT József-körut 10. szám. *^B(

sóviz szétporlasztással külön fülkékben. Fenyöfü-belégzés' és pneu-
matikus kúrák. Mell, gége, garat, orrSetegeknek, Nyitva egész nap.

ftT Kitüntetve az ezredéves orsz. kiállításon jfi munkáért. T W

SCÍIXJBEÍ1T5Í JÁNOS, késes.
Csakis XV. kerület, Granitoa-utoza 3. szám.

KÉSEK, OLLÓK, BERETVÁK, legolosóbb gyári áron.
Javítások, köszörülések és vidéki megrendelések lelkiismeretesen tel-

joÉittetnck. Korcaolyák javíttatnak és nilikélestetnek. (40)

LAJOS,
Belégaési-intózete;

mell-, gége-, torok- és oríbetegúknek, astlimatikusoknak.
Hendel 11-1-ig és S-á-ig. (140)

BUDAPEST, VII., Erzsébet-körűt 6.

r Karácsonyi I
újévi ajándékok:
Legujabb divatu levélpapírok, családi
cassetták (Family Box), emlékkönyvek,
naplók, albumok, írókészletek, nap*
tárak, diszes jegyzőkönyvek, papir-,

broncz- és czelluloid-disrtárgyak.

Karácsony- |
fadísz- I I legnagyobb

újdonságok, j választéka.
SÁROSI ADOLF,

papirkereskedésében,

Budapest, V.9 Nádor-utcza 2O.

WO drb. lithogpaftílt névjegy 1.2O frt., 9 so-
ros 1.40., 3 soros 1-60 frt. — Ajánlott

küldés SO kr.

KÁLDOR ZSIGMOND

„COMMÉRCE" kávéház,
Baross-utcza és József-körut sarkán, •

Naponta a hires Kuthy Vincze és Gyurka zene hangversenye.
Kitünő 7 tekeasztal, az összes kül- é% belföldi lapok a N. É. közön-
ség szórakoztatására, jó italok, pontos és lelkiismeretes kiszolgálás.

A N. E. közönség fcecses pártfogását kéri
(185) tisztelettel

KÁLDOR ZSIGMOND, kávés.

Wein Károly és Társai
ajánlja hírneves szepessógi 165

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

Gyártelep: Kósmárk~Busaócz.

]{eckenast Gusztáv
zongora termei.

Budapest, IV., Kigyó-utoza 7. sz.
Legnagyobb

választék.
Elsőrendü

gyártmányok
Árjegyzékek

ingyen.

Legalkalmasabb
ír i

es ujevi
LÖW SÁNDOR

órás és ékszerésznél,

3uöapest?Vlil,3c2scj-korut81. sz. alatt
. kaphatók. 1 9 7

Ugyanott óra- és ékszer-műhely.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve'.

AZ
a legrégibb, legkedveltebb magyar élczlap.

Szerkeszti B SZABÓ ENDRE.
Megjelenik minden héten temérdek képpel.
Tartalma: Szatírák, humoreszkek, krónikás adomák,
Mujkoa-kalandok, politikai karrikaturák, illustralt

adomák, tréfás versek stb. sVtsos)

Előfizetési ára s W T negyedévre 2 forint.
Kiadóhivatal: V., Kálmán-irteza 2 . s z . „Pal]ás"-nyomda.
•ST Akik már most elS/Uetnek, átok újévig ingyen kapják a* „Vttökto't-t,

U elS/Uetéstlk ctak 1898. Január hó elsejétől siúmittatik, "Wt
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Központi kiadóhivatal: Minden szó 2 krajczár, vastagabb betükből szedve 4 krajczár. Flók-kIadóhlvatal:

VIII.ker., József-körut 6 5 . szám. Elöre fizetendők készpénzben, levélbélyegekben vagy postautalványon. V. ker., Marokkói-utcza 4 . szám.

LEVELEZÉS.
jelige alatt levél érkezett a kiadóhivatalba 123—1

Silo., 7üepold9. Nopra, yileinostodopra nopolman'
_ moli6 — noprodovi — kilemoj. - P a — rene Söli —.

fii vo Hstómenda. Novesla 562—1
Drou Bplett5 N.hoploti noveljS. 17. pome ros8 7. Kip-
Kipnstig. Repoti. 554—1

Tanárjelöltnek levele van a kivont helyen Margittol 560—1

szonyka.

czéliából művelt fiatal emberrel óhajt levelezni
egy fess, kedves modora barna asz-

576—1

fess barnától levél a kiadóhivatalban. 578—1

Szellemdüs hölgynek levél ment
jelölttol. a kívánt helyre tanár-

564—1
Tegnap is ott valtam. — Láttam Mélaniet egy

j tiszt karján ; észrovott, de nem mutatta ezt.
Folyton követem és ha biztos adataim lesznek, kitolom veled. Deti.

5 5 8 - 1

29.
Ma nem jöhetek, van itt valaki, aki gátol az
utczára menetelemben. No neheztelj, nem

vagyok hibás, csak nagy bünös, de érted tettem,. — Lelki ismeretem
összezsugorodik lelki szemeim előtt és nem vagyok képes magamnak
mágbocsajtáni azt a meggátolkodottságot, hogy egy szegény ártatlan
kis teremtést bűnhődtetek miattad. Hogy fogom majd őt kiengesztel-
hetni, azt nem tudom, de érzem, hogy elsűlyedek a szégyentol. P á ;
óleTa eátán. . 556—1

HÁZASSÁG.
ftmeretség hiányában ^SfímÍS
reskedő leányával. — bzintén jobb családból származó 2tí éyes keres-
ko4ő vagyok, megnyerő külsővel és körülbelül 8—8000 frt vagyonnál,
amely: házasságom esetére biztosittatik. Komoly, esetleg fényképpel
eOátott nem annonym levelek *Boldogok leszünk* jelige alatt.a ki-
adóhivatalba intózendöfc. 598—2

Ki akar imádott kis feleségem tenni.
j Leányok és özvegyek I Fiatal müveltczuk-
rútez, keresztény, egy 16—26 éves leányt vagy özvegyet keresVjíÜÖO
vágj 3500 frt készpénz hozománynyal, azonuali nösülósi szándékból.
Ajanlatokat kér e i a p kiadóhivatala .Jó férj 111" szám alatt beküldeni.

111—2
AI csinos leány ismeretségét keresi egy fiatal

J OI fodrász. Szives) megkeresést' ker „rparos"
jelige alatt a kiadóhivatalba. 3 2 8 2

p
328—2

ÁLLAST KERES.
esti foglalkozást keres. Elvállal min-

jr g dennemü irásbeli munkákat, máso-
latokat, fordításokat német és török nyelvből. Gyors és pontos
munkás. JL A. czimen kér levelet e lap kiadóhivatalába. 624—3
^!ÚVlHíAvAV9nVk honvédíöhadnágy, id a Ludovika Akadémiát
J1jUIJ<Uill(UUgl végezte, komptoarista állást keres. Czime ineg-
tu'üható a kiadóhivatalban. 572—3

végzett tiatal ember, ki mint
könyvvezető bankban hosszabb

ideig volt alkalmazva, megfelelő állást keres. Czim a kiadóhivatalban.

JKereskeDelmi szakképzettséggel
áSIcben jártas cs ugy a magyar mint a német nyelvet
irásban bírja, állást keres. Czim a kiadóhivatalban.

szóban és
580—3

ajánlkozik egy hölgy ki a kereskedelmi tanfolyamot jeles
eredménnyel végezte, a magyar és német nyelvet birja,

irodában már alkalmazva volt, és kitünő ajánlatokkal rendelkezik.
Czime megtudható e lap kiadóhivatalban. ' '• 540—3

ajánlkozik egy óvadékképes .kitünő bizonyit-
ványokkal és legjobb ajánlatokkal rendelkező,

éves férfiu. Czime megtudható a kiadóhivatalban. 534—8
magyar, német cs román levelező, állást keres a

; fővárosban vagy vidéken. Ajánlatok „K. G." szám
alatt az Országos Hírlap fíok kiadóhivatalába kéretnek. 568—8

Egy vidéki 19 éves leány nevelőnöi alkalmaztatást keres. Neml annyira a, fizqtésre, mint inkább a jó bánásmódra
yenektál. Czime megtudható a kiadóhivatalban. ,582—S

- kisasszony, aki a gépírásban jártas, magyarul, né-
y t metttl, francziául beszél. Szerény feltételek mellett

megfelelő foglalkozást keres. Czime a kiadóhivatalban- 456--3
szaktanfolyamot jó sikerrel végzett fiatal hölgy
irodai alkalmazást keres. Czim a kiadóhivatalban.

,,•463-3
elvállal egy tisztességes asszony lakasért. Czime meg-
tudható a kiadóhivatalban. . 436^-3

^ 9 ivót órássogéd vagyok, szeretnék valahol a vidéken alkal-
Wfc K r * * i n ázást'nyerni ilyen minőségben, lehetőleg az alföldön.
Czimem megtudható o lap kiadóhivatalába. 412—8
*] r AJk«i teendőkben jártas joghallgató szerény feltételek mellett al-
Vl-vwdl kabnazást keres ügyvédi irodába. Czime a kiadóhivatalban
megtudható. . 858—8

nevelőnek ajánlkozik e téren jártai egyetemi hallgató.
Czime a kiadóliivatalban megtudható. 356-8

witk« és feliórencmU-varrónő ajánlkozik házakhoz vagy
O r U n a * ' ottbon' végezhető munkákra. Czim a kiadö-
)úvátalban 852-^3

^^ évi-gyakorlattal, jó bizonyítványukkal sürgősen
állást keres. Szives megkereséseket ,Szorgalmas" jelige

Alatt a kiadóhivatal közvetít. 2823

ÁLLAST KAPHAT.
Utazó
alatt a kiad

évadokkal állandó jó keresetre tehetnek szert.
Ajánlatokat flntclligetta ügynök*

iltivatalba k&ru'tnek.
kerestetnek egy uj készítmény eladásához, amelyek
ugy a városi, mint a vidéki gazdánnak nélkülözhe-

Aci.^n. Mindenki, Akinek ismeretsége van magánosoknál, mint mellék-
korcsot ügynökömet. Mftgas jutalek, vagy fix fizetés bistosittatik.
Ajánlatok német nyelven , P . F." jelige alatt a kiadóba küldendők.

508-4
mint helyi ügynők és utatásr^alkalmas,
kerestetik. Csak kiválóbbak ajanlata ké,

tátik. .Vanntaző 08' J a t t a kiadóhivatalba. 460--t
ki már ily minőségben alkalmazva volt,
fizetőssel azonnal felvétetik. Ajánlatok

„Gyakornok* cglm alatt a kiadóba. 468-4
jóravaló, fiu, nyomdába felvétetik. Czim a kiauouan.

514--4Janónczttl
kis lány mellé felvétetik. Leveleket .Jó
'"" '-Mid alatt a ciadóbiv. fogad ti. 280-4

OKTATÁS.

gunnáaíum összes tantárgyamul, eioücszxt maganvizsguia-tt. ívucnyu
kipróbált gyakorlitü tanmód. Leveleket K. A. czimen a kiadöltiva-
taíba kór. ' 6 - 4 - 5

még egy-két tanítványt elfogad mérsékelt dijazá
sért. Szives ajánlatokat az Országos Hírlap fiók

kiadóhivatalába kór „Alapos* jelige alatt. öGö—5
I f t á n v y a m a €V? r ' német és francza DV"1VS-

w . . . - . ' - 3 Kuuji tanítja, még néhány órával rende.'k zik
Czime megtudható a ktádóliiVatalbaii. 4-'d—c
Jt XTrrtlilirii f 6\o ? z?P' r° iskolában, hol 8-^-10 óra alatt a szép
T| r r ö l l l l t n ' * J ClC irást el lehet sajálitani, az esti tanfolyam fol
nőtek részére megkesdődott. Hölgyek külön taníttatnak". Czim a kiadó
hivatalban. 510—5

m 8 i M U bícaeevAnv Keresek egy társnőt, kivel zongo-s
mnygit Kisasszony. r á n négy kézre játszhatnéis,. 450-5

Egy disztinguaít kisasszony zongora órákat óhajt adni.
* Czim a kiadóhivatalban. 452—3

lfltP frJH1C3Í50 i u s t r | i i '* ' cherche uue le^op trois á quatrq foi
aus iüitiales „Le cous

une heure par semaino. Ádresser é I'expedition
466-5

hivatalban.

nemkülönben mértani rajzolásban kezdőknok okta-
tást adok szerény feltételek mellett. Czim a kiadó-

440-5
"\TA-ivw\\\\ineinto iskolai növendék, elemi iskolai ta
JjPaTlHuY6d2gll korreptitomak ajánlkozik. Czim
vatalban.

tanulók mellé
a kiadólu-

438-5
és magyái" német gyorsirási tanfolyam,

^ m m Bányai Amanda oki. tan. személyes veze-
tése alatt. Beiratkozások naponként elfogadtatnak, Glogowskj és
Társa czégnél V. ker. Erzsébet-tér 16. 202—5

^ m a r t i z é v ó t a működi11 l l l in t ilyen,
feO , zongora órákat óhajt adni, ugy lakásán,
mint házaknál is elválal.ja azt. Czim a kiadóhivatalban, 300—5

e ^'^ s t keres ogy Vili. reáliskolai tanuló. Szives
J megkeresések e lap kiadóliivatalába kéretnek

.Corropetitor" jelige alatt, hol az illető czime is megtudható. 80—5
^° o n e r c i 1 0 V116 Í u u l l e franoaise qui tn'instruiiaií la
langue francaise, par conversation agriable. Lettres sous

*Medicin* a l'expediíion de ce Journal. 78—5

BIRTOK ELADÁS.
Börsodmegrében egy 2000 holdon fölüli

p birtok, melyből a szántói-ót 1000 hold az
1898-ik évtől kezdve 12, esetleg 15 évre bérbo adatik. Évi bérösszeg
7000 frt. A feüútelek a megbízottnál tudhatok meg. Czime a kiadó-
hivatalban; 134—6

1^500 hold terjedelmü nagy vadászterülettel, őserdővel,
melyben mindennemű vad található, ritka szép Pme/ctes

kastélylyal teljesen bebutorozva, iparvállalattal, 650,000 írtért eladó.
Venni szándékozók »VadásztetSfet* ezimon küldjék bo ajánlataikat
e lap kiadóhivatalába. 140—6

HÁZ ÉS VILLA ELADÁS.
közelében egy 3 emeletes bérház még 12 évig adómentes,
kedvező feltetelek mellett eladó. Szükséges töke 40.000 frt.

Ajanlatokat „1000" jelige alatt a kiadóhivatal közvetít. 320—7
V i d é l c i nagyobb városba egy emeletes sarokház 40

V . • Döl területen nagyon niaszivan épitve, haláleset
miatt eladó. Czim a kiadóhivatalban. ' 332—7

ELADÁS.
Budán, a Gellérthegy legszebb helyén, a fő-ut

t l á U l ) l i í lnCn* mellett, két szép telek villának igen alkalmas,
szabad kézből eladó. Ajánlatokat „H. K. s jelige alatt e lap kiadója
továbbit. 628- 8

egy diszes virájíasztal,. phönix és legyező pál-
mákkal több rendbeli dísznövény eladó. Leve-

Atruariuma- jelige alatt a kiadóba intézéndök. 680—8

visszaküldotik.
Keáljogu • gyógyszurtár nagy vidéki váiosban,

J- 8 X - • m e K y o székhelyén 30000 frton felüli tkvi forga-
lommal 90000 Mért eladó. Bővebbet a Idadóhivatalban. 138—8

ft •fílc»Oí>«»l»f Jftisznrú2let a Kerepesi ut közelében,
%laUU JUd£grU£ICI. sarokházban, családi körühnónyek miatt
eladó és azonnal átvohető. Bővebbet a kiadóhivatalban. 130—8

VÉTEL.
Tfftfat v£c£rlfl1f Budapesten vagy környékén. Irásbeli ajánlatok
iK\WÍ\ VOdailVA .Készpénz" jelige alatt a kiadóba kérek.

500-9
Tie7fatCf>Iflfol0n011 lakást vagy hazat keresek bérbe, mely
JlSZlVI5«IUieigpen 2 - 3 - 4 utczai szobából és tartozékaiból
áll, május 1-ére. Ajanlatot kérek B. M, 75 czim alatt a kiadóba.

518-9
if fővárosi hazakat, lehetőleg kevés teherrel vagy anélkül a
A Margit-hid tájékán^ Ügynökök közvetítése kizárva. Levelek

.Birtokos" czim alatt keretnek e' lap kiadóhivatalába. 448—9

fi Damjanich-utczában
KIADÓ SZOBÁK.

582-10

Bútorozott utczai szoba
kiadóhivatalban.

uton, azonnal kiadó. Czim a
584-^10.

bútorozott tzoba. a Szondy-utczában, azonnal
kiadó. Bővebbet a kiadóban. 500-10

Rrttenbiller-utczában
hivatalba..

bejárattal kiadó. Bővobbot a kiadó-
536—10

KIS szoba, uri családnál kiadó a klinika köze-
lébon. Czim a kiadóhiviitelban. 502-10

Csinosan bútorozott, ket ablakos utczai hónapos
szoba kiadó. YillamvasuU megállóhely a közvetlen

közelben. Czim a kiadóhivatalban." 620-10

fi Ifagymező-utczában ^
A Fortuna-utczában, földszint, 2 utczai szoba szó-
pen bútorozva, 1-2 urnak azonnal kiadó. 472-10

2-ik kéröletben fczoba> 474-10

SZOBA KERESTETIK.

május 1-ure Jozsef-koruton vâ -y annak koz-
vétlen közelében, rnely 2—3—1 utczai szobából

és hozzátartozékaiból áll.> Ajánlatot kérek B. V. 57 alatt a kiadó-
hivatalba. 516-12

KIADÓ LAKÁSOK.
e í b t f s r Vámház-koruton, 2 utczai, elö, cseledszoba, konyha,
*9m\n wíl» kamra, azonnal kiadó. ^ 430—13
j j Ki-isztina-kőirutón egy 3 utczai elö, fürtiÖ- és cselédszol)áiió) álló
Ji lakás azoimal kiadó. Bövebbett a kiadoJiivatalban. '4őá—13
& ih \fori\iei ^ Váczi-Kuruiun ugy o Dtíjuratu íakas kiadó, rnely
Ö"IK ftlíl Hl%l. áll 5 utczai-, 3 elö-, cselédszoba és konyha.

' 4SS—13

6 \\t \l0YTíÍ\l)Í Vörösmarty-utczába, 2 udvari-, előszoba, kuiiyha,
" I t t Ki>ritl%l. kaiara azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban.

• 4d4-t3
lif hevít]B\ ^ Bnubó-utczábau egy 1. umekü íakab kiadó, 4

- I l i R C l U I S l . n a g y és 1 kis szoba, nagy elö-, fürdő- és cseléd-
szoba, veranda, konyha, éléskamra stb. 47d—13

' KÖNYVEK.
különösen alkalmas. A Háztartás a magyar házi-
asszonyuk egyetlen, kitünő és minden rendes ház-

tartásban nélkülözhetetlen közlönye, mely ujévkor már a IV. évfo-
lyamába lép. Szerkeszti: K ü r t h y Emilné, a legkiválóbb szakirók és
az ország legtapasztaltabb gazdasszonyainak szives közremüködése
mellett. A Háztartás több mint 100 rovatban tárgyalja az összes, a
háziasszonyok mintakörébe tartozó ágakat és évenként több ezer re-
czeptet kózöl : Aszalás. — Aquarium. - - Aratás. — Baromfi-
udvar. — Befőzés. — Bevásárlás. — Családi rovatok. — Cselé-
deink.— Díszkert. — Divat. — Disznóölós. — Ebédlő.. — E^ész-
s.óg. — Egyleti élet. — Ékszerek. — Éléskamra. — Étlapok. —
Ételek, (Levesek, levesbevalók. előételek, főzelékek, tésztátok, már-
tások, halak, sültek, sütemények, iorták, krémek, fagylaltok. Even-
ként ezernél tobb rectept. — Foltozás. — Fürdőszoba. — Fütés és
világítás. — Gondolatok- — Gyermekszoba. — Gyümölcsös. — Halá-
szat. — Hálószoba. — Hasznos tudnivalók. — Házi ipar és művészet.
— Hári szerek. — Házi vegytan. — Háztartás. — Humor. — Husvét.
— Irány-czikkek. — íróasztal. — Irodalom. — Italok. — Jótékonyság.
— Karácsony. Kártékony állatok. —Kedvenczeink.— Kenyérsütés. —
Képzőmüvészet. — Kertészet. — Kézimunka. — Konyha. — Konyha-
kert. — Konyhanyelvészet. — Lábbeli. — Lakás. — Lakomák. —
Lovaink. — Maradékok felhasználása. — Méhes — Mezőgazdaság.
— Mosás és vasalás. — Nevelésügy. — A nők joga és munkaköre. —
Nőkről a nőknek. — Népszokások. — Pecséttisztitás. — Pincze. —
Rejtvények. — Selyemtenyésztés. — Sertéseink. — Sport. — Szabá3
és varrás. — Szappanfőzés. — Szarvasmarhák. — Szépirodalom. —
Szépség á p o l á s a . — Színészet. — Szobakertészet. —Szőlőművelés.—
Társaselet. — Tejgazdaság, — Vidéki -különlegességek. — Zene.
A Háztartás szépirodalmi részében érdekes regényfolytatásokat ég
elbeszéléseket közöl. A Háztartás 10 oldalon, elegáns rószuízinbori-
tokban minden hó 1-én, 10-én és 20-án jelenik meg. A Háztartás
apró hirdetéseit minden előfizető ingyen veheti igénybe. A Háztartás
előfizetési á ra : Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 50kr.
A Háztartás kiadóhivatala: Budapest,- VJIL, József-utcza 45. sz.
Mutatószámokkal szívesen szolgál a kiádóhivatal A Háztartás diszes
és tartalmas karácsonyi albumát a deczemberben belépő uj előfizetők
is megkapják. • 492—15

KIADÖ BOLTHELYISÉGEK.
Nagy sarok bolthelyiséga, ;on azonnal kiadó. Évi

Czim a kiadóban.
31S-17.

*Ífie hftlfltofvteiin a József-köruton azonnal kiadó. Évi bér 400
rf\id UvlMliílJfgdlíjl frt. Czime megtudható a kiadóhivatalban.

314—17

KÜLÖNFÉLE.
\ton t i t á n készítek krétarajzot vagy olajfestményt, bármilyon
ftKjJ U l n l l nagyságban, ugyszintén elvállalok, bárminemű

estőmunkát (legyező-, fa- vagy selyemfestést) igen jutányos áron.
Czimem megtudható a kiadóhivatalban. 588—18
Rvimntf ftnvVjálRQK jlyj Nevelésbe elfogadok kut kisJiucikaiaelló
VjálRQK j l y j e i i n e J e . e—10 éves gyermeket, kinek teljes kiké-
pezt^tósű ream bízatnék, illő dijért. Leveleket Mentor czimen a
kiadölűvatal közvetít. 622—IS

• esetleg más könnyebb kézimunkát elvállalok esteli
_ I foglalkozásul a lehető legolcsóbb áron. Czimcm a ki-

adóhivatalban. 5--V2-18
vállalkozik Katona iíinái;/ az ors^.

J muzeum és könyvtár biz. prapavaterá-
nak nyilvános allatkitöniő. laboratóriuma. Bw/apest, József-körut 21.
Emlősök és madarak tefmészothüen a legujabb módszerrel (model-
liroaással) készíttetnek'; stsebben, jobban, olcsóbban mint bármely
hasonló intézetben. Számtalan elismerés a szép és olcsó prüpani-
tumadik 123—IS

•« sHíslrria7nHsif nólkülözhetollon ujsafíja a
m «.»w»w» «d .amüttllaíViian Madntisztvisplők Lapja.
Minden állást teljes Ingyen közvetít. Páratlanul álló helyközvetitő
működését maga a kereskedelemügyi miniszter is a legmelegebb elis-
meréssel illette. Minden- számban 40-.-50 kínált és kurcsutt állas.
100 koronás pályázat. Rendkívül érdekes czikkek. Változatos, gazdag
tartalom. Megjelenik havonkint kétszer. Előfizetése egész évre 4 frt,
félévre 2 frt, negyed évre 1 frt. Egyes mutatványszám 20 kr. Kiadó-
hivatal Budapesten, 8., kerület Rökk Szillárd-utcza 8. 6423-13

Feltünő
hivatalosan . ^-^,
kelti A hegyezéshez többéké.; néni szükséges, mert "a* papirburkoíat
készei levonható, mi által az Írón folyton hegyes marad l Óriási idö
megtakarítás ! Tiszta munka ! Nem tőnk soha ! ITuczatja: fekete 72 kr.
kék 98 kr., tónta 1 frt., piros 120 kr. Csakis az összeg előzetes bekül-
dése elleneben ! (bélyegekben is.) Viszontelárusitóknak, iskoláknak
és egyleteknek nagy engedmény I Vezerképviselő: Foilák Súudor,
Budapest, V., Szechenyi-utera 8. 6-425—13

elsajáütQtt szakismeretek ed hosszu gyakori.it alapiua
T. l v v u készifek modern stílben kárpitos-és díszítési munká-

kat. Függönyök disziléso, terem-diszitésok itb. kiváló izlóásol k

maradtam
•Budapest,
M a i l t h a AaiIV ^ I e s z naórV, ha hom használja azunual, i
jllAJU l i a j a y / t csak egy kevés fagyviszketegsógut érez, a
ticz-félü f&pyfíutdot. Ezen ismert ős évek óta bevált szer minden
fagyos testrészt Iegrövidobb idö mulva gyógyit, friss bajt már 2 nap
mulva. Egy üveg I korona. Fö- és szétkuldósi raktár- Baditx It.,
Apostol-CTogy57ertára„ Budapest József- frörnt >S4. 110—18

inikor
Ha-

minden

f iatal omhoraVAr érdekelhet tudni azl, hogy

tilm&x nehány napi használat után olmulasztja még a logrégibbéa
legelhanyagoltabb bajokat is. Fölösleges tehát Suntal-o/aj av

51 N. H.-18
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ÜZLETI HETI SZEMLE.
Gabona. Amerika egész hajóraj gabonát küld

Európába, Oroszország öt millió kvarterrel több bu-
zát és lisztet szállitott augusztus óta a nyugateuró-
pai országoknak, mint tavaly és e rengeteg mennyi-
ségek mind átmennek a fogyasztásba; sehol a nyoma
jelentékenyebb raktárállománynak. E kedvező körül-
mény daczára az összes gabonapiaczokon nyugodt
az irányzat, kivéve ama vásárokat, ahol hanyatla-
nak az árak. Ugy érezzük, mintha valaminek tör-
ténnie kellene. De mi legyen az ? Visszaterelődnek-e
az árak a folyó év kezdetén fennállott szinvonalra,
fenmaradnak-e a mostani magaslaton, vagy épen-
séggel ujabb emelkedésnek nézünk eléje ? Egyelőre
minden a délamerikai és indiai termésektől függ és
azért azt hiszszük, hogy mig ezekkel tisztában nem
leszünk, gyökeres árváltozás nem is várható. Ná-
lunk teljesen pang az üzlet, épen csak tengeriben
és kiviteli árpában van némi élénkség. A vetésekre
vonatkozólag az utolsó napokban elmultak a pana-
szuk, amelyekel különben eddig sem vettünk tulko-
molyan.

Buza. Amerika majdnem folyton olcsóbb ára-
kat jelzett és nálunk is ellanyhult az irányzat cse-
kély forgalom mellett. Elkelt vagy 80,000 méter-
mázsa buza és ennek több mint fele idegen szár-
mazékokból állott elő. A felhozatal 145,093 méter-
mázsát tett ki. Az árcsökkenést 15 krra taksáljuk.
A határidőpiaczon szintén gyér forgalom volt. Már-
cziusi buza 11.95—12.05 kr., szept 9.45—9.65 kr.
között végezte fluktuaczióit és zárul előbbi 11.98
frttal, utóbbi 9.50 frttal.

Rozs-ban alig változtak az árak. Mintegy négy-
ezer métermázsányi forgalom után a jegyzések ma
is 8.45—8.65 frtban állapithatók meg. Elsőrendü
minőségeket többször jóval tulfizették a napi áron.
Tavaszi rozs csekély árhullámzás után 8.75 forintot
jegyez

Árpa. Takarmány árpából eladtak hizlalóknak
vagy husz vaggont 6.10—6.35 frtos árakon. Kivitelre
alkalmas jobb árpában nagy a kereslet és hibátlan,
elsőrendü minőségek kitünő áron helyezhetők el.

Tengeri iránt napról napra fokozódik a ke-
reslet, bár, az aránylag olcsó és jó minőségű ro-
mán kukoricza nagy konkurencziát csinál termé-
künknek. Magyar áruért állomásokon — a reláczió
szerint — 4 frt 50 krajczártól 5 frtig terjedő ára-
kat engedélyeznek. Májusi tengeriben igen élénk
forgalom volt, jelentéktelen árhullámzás mellett. E
határidőben jobbára román számlára eszközöltek
kötéseket. Zárul 5.50 frttal.

Zab üzlettelen, szín és minőség szerint
6—6.40 frttal fizetik. Tavaszi zab iránt kevés ér-
deklődés mutatkozik és zárul e határidő 6.48 frttal.

Liszt és korpa. A lisztüzlet, a lefolyt héten
kedvezőtlenebbre változott, amennyiben a forgalom
uj eladásokban egyáltalában megszünt, s az átvétel
korábbi kötésekre is lassabban haladt. A külföldi
üzlet szintén pang. Ezek folytán, daczára a malmok
redukált üzemének, a lisztkészletek szaporodnak, s
igy a lisztüzlet sajnos, mindig kedvezőtlenebb viszo-
nyok közé kerül. A korpaüzlet változatlan, finom
korpában a kereslet ugyan nem, kielégitő, de goromba
korpában folyvást hiány van. Árjegyzéki átlagárak:

0 1 2 3 4 5 6

19.70 19.50 19.30 19.10 18.80 18.50 17:90
7 7Va 8 F G

16.20 13.50 8.— 4.50 4.40
100 kilónként, zsákostul, Budapesten szállitva.

Hüvelyesek. E czikkekben tekintettel a kö-
zelgő ünnepekre, valamivel élénkebb volt a forga-
lom, az árak azonban alig változtak. Mai jegyzése-
ink a következők: Bab, nagy fehér 7,30—7.60 fo-
rint, gömbölyű 7.25—7.50 forint, barna 6.80—6.95
forint, tarka 5.70—5.90 forint, apró 7.75—7.95 fo-
rint, triőrt apró 8.40—8.60 forint. Borsó 8—9 fo-
rint. Lencse, közönséges 7—8 forint, zsizsikmentes
10—14 forint. Mák 26—29 forint. Bükköny 5—
5.50 forint. Muharmag 5.30—5.70 forint.

Olajmagvak. Ezekben pang a forgalom.
Névlegesen jegyez : Káposztarepcze 12.75—13.75
frton. Vadrepcze 5.50—6.25 frton. Gomborka
11.50—12.— frton. Lenmag 9.50—10.50 frton.
Olajpogácsa 5.50—5.60 forinton.

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.)
Lóhere. A lefolyt héten ezen czikkben kedvezőbb
volt a hangulat. Szép szinü, nagyszemü mag iránt
továbbra is érdeklődtek és az a kevés, ami ily mi-
nőségből piaczra került, a követelt teljes árakon
könnyen volt elhelyezhető. Luczerna. Külföld ré-
széről gyenge a kinálat; változatlan árak mellett
csendes az üzlet. Belföldi árunak hiánya igazolja
immár azt, hogy rossz az ebbeli termés. A többi
magfélében oly csekély a forgalom, hogy említést
sem érdemel.

Repczepogacsa: A szükséglet e czikkben
még mindég elég nagy s noha agyárosoka csekély
készlet révén, áraikat felemelték, belföldi gazdáink
még is nagyobb mennyiségben vásárolták; az export,
mivel gyárosok az árut nem kínálják, kévéssé alább
hagyott, jegyzése nagyban 5 frt 40 kr, kicsinben
75-60 métermázsánként Budapesten,

Repczeolaj : Továbbra is jó kereslet tárgya,
ugy kész, mint határidő áruból nagyobb mennyiség
volt piaczon, mely 36!/2—363/4 forint árban helyez-
tetett el. — A hét végével e czikk valamivel lany-
hább lett. Mai jegyzése nagyban 36V* forint, kicsiny-
ben 36V2 forint 100 kilogrammonként, engedmény
nélkül, Budapesten.

Szesz. A szeszüzletben e héten élénk forga-
lom volt ismét és a szeszárak szilárdan zárulnak.
Finomított szeszben több nagyobb tétel 50 forint
kelt el, nagyban budapesti gyárak által, mig ellen-
ben vidéki gyárak Budapestre szállítva 1 forinttal
olcsóbban kínáltak. Élesztöszeszben a készletek
még mindig csekélyek és 55.50—55.75 forint nagy-
ban mig kicsinyben 56.50—57 forint jegyeztetett.

Mezőgazdasági szeszgyárak különleges nyers
szeszt e héten 1/8 forinttal olcsóbban kínáltak és
több tétel deczemberi szállitásra el is kelt. Gali-
cziából e héten kinálat nem volt. A kontingens
nyersszesz ára Budapesten 17.74—18 forint.
A kivitel e héten néhány tétel finomított szeszt
vásárolt. Vidéki szeszgyárak közül: Baja, Lo-
soncz, Temesvár, Arad 1/4 forinttal olcsóbban a
többiek változatlanul jegyeztek.

Budapesti zárlatárak e héten : finomított
szesz, 56.—56.50, élesztőszesz, 56.—56.25, nyers
szeszadózott, 55. 55.50, nyersszesz, adózatlan
14.52—15, denaturált szesz 19.25—19.75. Az árak
10.000 liter fokonkint hordó nélkül bérmentve Bu-
dapestre szállitva, készpénzfizetés mellett értendők.

Bécs, deczember 3. Kontingentált nyersszesz e
héten 18.20—18.60 forinttal kel el, azonnali szálli-
tásra. Zárlatár 18.40—18.60 azonnali, 17.50—18
forint deczemberi szállitásra.

Prága, deczember 3. Adózott trippló-szesz
53.75—53.90 forint nagyban.

Arad. deczember 3. finomított szesz 55.25—
55.50 forinttal kelt el.

Losoncz, deczember 3. Élesztőszesz 56.50—
57 forint jegyeztetik azonnali szállításra.

Kenyérmező, deczember 3. finomított szesz
56 forinttal kelt el, denaturált szesz 18 forinttal
hordónként.

Trieszt, deczember 3. Kiviteli szesz azonnali
szállitásra 10.50 forint per hektoliter 90 százalék
tartályokban szállitva.

Gyapju. Az utóbb lefolyt hét gyapjuüzleteről.
csak igen kevés jelenteni valónk van, mert mind-
össze körülbelül 150 bál adatott el változatlan árakon.

Petroleum. Az árak most már szilárdak. A
fogyasztás a ködös és hideg idö folytán természet-
szerűleg nőtt és igy a kötésekből való elszállítások
még mindig emelkedő számmal történnek ; csak
most fejlődik ki az elkésett novemberi élénk for-
galom. Sőt most azok is, akik a két hét bizonyta-
lanságában várakozó álláspontot foglaltak el ujabb
megrendeléseket, sőt még uj kötéseket is eszközölnek.
Nagybani jegyzések. A kőolajfinomitógyár: fiumei:
egy csillagos (amerikai) petróleum 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, fénytelen minőség egy forint-
tal drágább. Budapesten 100 kilogram tiszta suly
után, ingyen hordóban netto tara, per cassa
2 százalék árengedménynyel. Orsovai " San-
dard White (Salon) petroleum 16.75 fo-
rint. Az Apolló ásványolaj gyár-részvénytár-
saság árai: Liliom-császár olaj 23.50 forint. Egy
sziv petroleum 17.75 forint. Csillag-kereszt 16.25
forint. Lámpaolaj 13.50 forint Budapesten, netto
cassa. 100 kilogrammonként ingyen hordóban 20
százalék tara. Apolló III. számu gépolaj 18.50 forint,
Budapesten 100 kilogrammonként, hordóval, netto
tara; per cassa 2 százalék árengedménynyel vagy
négy hónapra váltóval.

Ásványolajok. Az eredeti orosz olajok még
mindig igen keresettek, de azért szilárd árakkal
adatnak el, igen nehéz gépolaj (fajsulya 9O7/910) 24
forint, nehéz gépolaj (905/oo8) 22 forint, könnyű gép-
olaj (900/902) 20.— forint, orsóolaj (900) 15 forint,
tisztitóolaj (885) 13.— forint, Budapesten 100 kilo-
grammonkint, ingyen hordóban, netto tara. Nern
orosz nyersanyagból gyártott olajok a minőség sze-
rinti—4 forinttal olcsóbbak.

Gyarmatáruk. Czukor: E czikk statisztikai
helyzete tartósan kedvező, Ausztria-Magyarországon
ez idén már 50 gyar szüntette be az üzemet, tavaly
ilyenkor még csak 29 gyár szüntette be a répa
feldolgozást és minthogy a jelenleg még üzemben
lévő gyárak a mult évvel szemben rövidebb munka-
tartamot helyeznek kilátásba, az idei termelésnek
mintegy 15—20%-nyi kevesbedése Ausztria-Magyar-
országon biztosra vehető. Ezen körülmény, valamint

csekély látható világkészletek szilárd hangulatban
tartották e czikkel és bizonyára keresztül hatolt

volna az árfolyamnak némi emelkedése is, ha a
német piaczok a jelenlegi árak alapján nem tettek
volna már most eladásokat jövő őszi szállitásra;
nyersczukor Aussigban 12.20—12.25 frttal zárult.
— Finomitványok : A másodkéz részint az előbbi
hónapokból fenmaradt készletek, részint pedig spe-
kulatiókedv hiánya folytán e héten is csak keveset
vett fel; mai jegyzések Budapesten: süvegáru 37*/*
frt, koczka 383/4 frt, pilé 361/2 frt, kristályczukor
35VE frt.

Kávé: A hozatalok a brazíliai kikötőhelyekre
észrevehelően csökkentek és ott az irányzat is meg-
lehetősen javult. Az árak a mult héttel szemben
2—3 forinttal emelkedtek, még egyéb tartomány-
beliek tovább is jó árhelyzetben maradtak.

Rizs és fűszerek szilárd árak mellett az évad-
nak megfelelő jó keresletnek örvendtek.

Vas. A lefolyt héten a vasüzlet nagyon gyenge
volt. A piaczon nagy mérvben észlelhető, a vasön-
tődék rossz üzletmenete, a kereslet a kínálattal
szemben állandóan kisebb. A vasgyárak nagy része
nagyobb rendelések hiányában üzemét észrevehe-
tően redukálta, mely redukczió a téli hónapok
alatt még jobban lesz észlelhető. Budapesti helyi
árak 100 kilogrammonként készpénzfizetés mellett.
2 százalék leszámitolással: magyar nyersvas 4*40—
460 frt, Bessemer nyersvas 4-65-—4"75 frt, fél
nyersvas 4'20—4*30 frt, witkowitzi nyersvas 4*50—
4'60 frt. Ócska vasak: nehezebb darab vasak
3-25—3-30 frt, könnyebb darab vasak 2\90—3 frt,:

elsőrendü öntött vastörmelék 3-65—3-71 frt, elégett
öntött vastörmelék 1-46—1-60 frt, 100 kilogram-
monként készpénzfizetés mellett.

Zsiradékok. Ha a laikustól kérdeznek, mit
fizetne magasabb áron : a könnyű, zsirtalan disznó-
hust, vagy pedig a zsíros, nehéz szalonnát, minden.
gondolkodás nélkül, kétséget kizárólag az utolsó czikkre
adná votumát S mit tapasztalunk a gyakorlatban? Csak-
nem mindenütt, hazánk csaknem minden sertéster-
melő vidékén, a husért magasabb árat követelnek
az eladók, mint a szalonnáért. Ezen utóbbi czikk
oly alacsony ár mellett jegyeztetik, hogy nagyon
sok vidéken el sem adják, hanem beraktározzák
azon reményben, hogy majd csak jobb árt fog el-
érni. Az alacsony árt alig magyarázza meg valami,
mert készleteink a szalonnában nern oly nagyok,
hogy a kinálat sürgős volna és igy egyedül az
amerikai gyártmányok erős inváziójának .tulajdonít-
hatjuk e szomoru jelenséget. De még igy is meg-
lépőnek kell mondanunk az előidézett hatást, hogy
tudniillik szalonna és zsir oly, csaknem megfogha-
tatlanul, olcsó, mert az amerikai áru hazánk ezen
czikkeivel minőségileg nem is hasonlitható össze.

Arad: Szalonnában, daczára a készletnek,
üzlet nem igen jött létre, mert az eladók, az olcsó
árak miatt, készleteiket későbbi időre tartják. Disznó-
hust 50—62 forintért adnak-vesznek ab Arad. (Arad-
ról, mult hó huszonnegyedike óta, ugy szarvasmar-
hákat, mint sertéseket, a bécsi szabad állatvásárra fel-
hajtani meg van engedve. A zárlatot már föloldották
és a sertésvásárokat ismét megtartják.)

Szeged: Az árak szilárdak, de a forgalom
gyenge.

Budapest: A lefolyt héten az üzlet;egészen
pangott, kötések ugyszólván nem történtek, mert a
vevők az alacsony árak daczára tartózkodók. A
3/ioo-os tábla-szalonna az egyedüli czikk, melyben •
kereslet a viszonyokhoz mérten volt, mig 4/ioo-os,
vagy könnyebb szalonna, ugyszintén füstölésre al-
kalmas, aug van forgalomban. A hét végével je-
gyeznek :

Ia. pesti disznózsírt 53VÍ—54 forinttal,]
Fehér táblaszalonnna 8/ioo 51V2—52 ! „ •
Füstölt „ 4/100 59 60 „

MINDENFÉLE.
A király unokája. Érdekes, kedves, hegyes

betűs levelet olvasunk, amelyet Erzsébet Mária
föherczegnő irt, Rudolf trónörökös kis leánya. A
levél, melyet a dr. Pap Zoltán irótársunk szerkesz-
tésében megjelenő Vasárnapi Lapok közöl. Még
ez év elején íródott a levelecske, amelyből két igen
jellemző dolgot tudunk meg: Hogy a kis. főherczeg-
kisasszonynak az ibolya és kankalin a. kedves
virágja, a másik meg az, hogy más kisasszonyokkal,,
ellentétben nagyon szereti a vihart. A levél egyéb-
ként igy szól

Abbazia.
Abbazia kies fekvésű gyógyhely a quarnerói

tengeröböl mellett. Mögötte hegyek emelkednek, me-
lyek az északi hideg szelektől védik. Van hideg és
meleg tengeri fürdője. Igen kedvesek örökzöld ba-
bér-erdői. Gyönyörű villái vannak. Én nagyon meg-
kedveltem és mindig örülök, ha elérkezik az eluta-
zás ideje. Ezidén másodszor vagyunk it. Már sok
kirándulást tettünk, részint gyalog, részint kocsival,
de néha csonakkal és hajóval is. Legszebb kis ten-
geri utam volt a '„Trieste" nevü hajóval Abbáziából
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Buccari felé, amikor örömömre a tenger erősen hul-
lámzott és nagyon haragos volt.

Most már két hónapja, hogy az ég mindig
tiszta és szép kék. Most több ideje nem esett, nagy
vizsszegénység állt be, de végre megeredtek az ég
csatornái, zuhogott az eső, megteltek a kutak. Erre
azután csakhamar kidugták fejecskéiket az illatos
ibolya és sárga-kankalin, az én tavaszi kedvenceim.

Abbazia, 1896. február 26.
Erzsébet Mária.

Hitbuzgó szerzetesek. Valamennyi vallásos
rajongók közt a montreali szerzetesek a legszigo-
rúbbak. Éjszaka koporsókban alusznak, amelyek
azonfelül roppant keskenyek s rövidek. A koporsó-
ban nincsen se párna, se más ágynemű s évről-
évre © kemény nyoszolyát használják, lelkűk üdvére
a bünös szenvedélyeik elfojtására. Kenyéren és
vízen élnek s hogy életük egyhangúságába egy kis
változtatást hozzanak, a nap legnagyobb részét ho-
mályos kápolnájukban imádságok közt töltik el,
nyakukon nehéz vaslánczokat hordozva.

Andrássy aláírása. Az „Üstökös" mai számá-
ból veszszük ki a következő krónikás adomát:

Az Andrássy-miniszterium első évében volt a
miniszterelnökségnél egy fiatal segédfogalmazó vagy
eféle. (A neve már nem jut eszembe, de mellékes
is, mondjuk, hogy Csombók). A fiatal ur nagyon
ficsuros, fesztelen szokásu és meglehetősen vakmerő
természetü volt; különösen nagyra volt pedig azzal,
hogy őt az exczellencziás ur az utczán is megis-
meri és mindig igen szívesen meg is kérdi tőle:
„Hogy van Csombók?" „Ami hiszen nem is csodá-
landó dolog, mert hiszen az apám is jó ismeretség-
ben van ő exczellencziájával."

Történt egyszer, hogy valami aktákat kellett
volna Andrássyval aláíratni. Sürgős aktákat. De a
tanácsos ur ugy volt értesülve, hogy most ő exczel-
lencziája nagyon el van foglalva. Jobb lesz holna-
pig várni,

— Sohse várjunk, ha sürgős, — henczeg
Csombók; — én mindjárt beviszem, hiszen tet-
szik tudni, hogy engemet ő exczellencziája meny-
nyire kedvel.

No hát jól van Csombók, vigye Csombók.
Hát a miniszterelnök ajtaja előtt üldögélő

fogalmazó csakugyan azt mondja Csombóknak,
hogy most nem lehet ő exczellencziájához be-
menni; ő exczellencziája nagyon el van foglalva;
ő exczellencziája azt mondta, hogy csak olyanokat
szabad beereszteni, akik ő exczellencziájához köze-
lebb álló emberek.

— Nos? mosolyog a segédfogalmazó, — hát
azt hiszi ön, hogy engemet nem tart olyannak a
kegyelmes u r ? — Egyben pedig rátette kezét a
kilincsre és belépett.

Andrássy éppen Lónyai Menyhérttel tárgyalt
valami fontos dolgot s az ajtónyilás hallatára meg-
lepetve fordult arra felé. Hát Csombók.

— Exczellencziás uram, — mosolyog Csom-
bók ur. a legczukrosabb mosolyával, — ezt a ne-
hány aktát esedezném aláírni.

Andrássy összevonja a szemöldökét. Lónyai
gúnyosan nevet magában. Végre a miniszterelnök
kiveszi Csombók ifjur kezéből a három aktát, be-
márt egy tollat s hamarosan aláírja az aktákat,
Nem telt bele három percz s Csombók ur már
kint is volt.

Nagy diadallal vágtatott vissza az ügyosz-
tályba, ahol már többen is vártak a vakmerő fiatal
embert, hogy sikerült-e hát csakugyan aláíratni az
aktákat,

— Mondtam ugy-e, hogy én megteszem —
ragyogott Csombók a diadaltól.

— Hát csakugyan aláirta?
— Hogyne irta volna.
— Lássuk.
Nézik. Hát csakugyan alá van irva mind a

három akta, alá van irva az Andrássy gróf voná-
saival — de az aláírás ahelyett, hogy Andrássy,
igy szól valamennyi akta alatt, hogy: Csombók,
Csombók, Csombók.

Persze: ez épen annyit ért, mintha alá se
lett volna irva. De még kevesebbet: mert mind a
három aktát ujra le kellett másoltatni és aláírás
végett beterjeszteni.

A RÓKAÚT.
SUDERMANN HERMAN

REGÉNYE. 06)
Az öreg keserű nevetést fojtott magába.

— Sokat kiván, morogta magában, nagyon so-
kat kiván.

— Ne lásson bennem egyebet, csak egy
fiút, aki az apját akarja eltemetni s akit e leg-
nagyobb és legszentebb kötelesség teljesítésé-
ben meggátol a gyalázatos csőcselék.

Az öregnek remegni kezdett a vad szem-
öldöke, de egy szót sem szólt.

— Önhöz fordulok tehát, a keresztény
egyház lelkészéhez s önt kérdem, hogy meg-
tür-e ilyen gazságot községében — ?

— Az én községemben ilyesmi nem tör-
ténhetik, pattogott az öreg. Ahol nekem hiva-
tásom, hogy a lelkeket istenhez vezéreljem
ott mindenki megkapja az ő becsületes te-
metését.

— S mégis akadnak.
— Megálljon, kiről van szó?
— Atyámról.

— Báró Schranden Eberhardtról ?
— Róla.
— Az az ember hét esztendeje halott.
— Lelkész ur !
— Hét esztendeje vált ki az élők közös-

ségéből. Hét esztendeje porlik a földben. Hagy-
jon vele békében.

— Lelkész ur, én tanítványa voltam ön-
nek .. . Ön az, aki először oktatott isten ne-
vére., . . Mindenkor bátor, becsületes ember-
nek tartottam . . . Szánom-bánnom ezt a hi-
temet . . . Mert ezek gyáva, hazug kerül-
getések.

Az öreg ember kiegyenesedett. Az álla
megrándult. Czimpái remegtek. Sápadtan, izzó
szemekkel állott Boleszláv elé.

—Fiam, — szólott — ugy nézek én ki,
mint aki hazudik ?

Boleszláv magában duzzogva, de bárhogy
védekezett is ellene, még mindig érzett valamit
a hajdani, rég elfelejtett oskola-respektusból.

— Fiam, folytatta az öreg, — csak egy
szavamba kerül és kiszolgáltathatlak annak a
csordának, amely a kertsövénynél rád les, •
de még egyszer mondom, — azért a sapkáért,
amelyet viselve, megbocsátok neked. S amit
mondtam, be is bizonyítom.

Odament az egyik szekrényhez, amelyben
hosszu sorban, — egyik elrongyolt irat a má-
sik mellett, — a templom és a község könyvei
állottak, — levett egy könyvet és föllapozta
azon az oldalon, a melyiken felül ez az évszám
volt: 1807.

— Olvasd ezt fiam.
És Boleszlav olvasta:

„Márczius 5-én meghalt
báró SCHRANDEN JÁNOS EBERHARD,

ex memoria hominum exstinguator.**
Alatta három kereszt volt.
— Hisz ez hamisítás! kiáltott Boleszláv,.
— Igen fiam, mondta az öreg ünnepélye-

sen, — ez nyilvánvaló és tudatos hamisítás,
visszaélés a hivatalomban, s ha föladsz a bíró-
ságnál, elcsapnak és börtönre vetnek, s ott
fogom napjaimat bevégezni. S most cselekedj
a szived szerint. Az én sorsom a te kezed-
ben van,

Bóleszlávot megborzongatta, az elszörnye-
dés és tisztelet vegyes érzelme. A maga lel-
kéből is ismerte jól azt a vad vágyat: szabad-
ságot, boldogságot, életet odavinni a hazasze-
retet oltárára, s nagyon jól értette, mi vihette
az öreget erre az őrült vallomásra.

— Ezekkel a keresztekkel, folytatta a lel-
kész, — hét évvel ezelőtt eltemettem azt az
embert, aki kegyetlenségei és vad kéjvágyai
daczára is, barátom volt, aki azontul csak a
nevét is kiejtette, azt abban a pillanatban ki-
kergettem a házamból. — Akkor jött egy éj-
szaka, amikor az égő kastély lángjai ezeket a
falakat is nappali fénynyel világosították be. Ki-
ugrottam az ágyból, térdre borultam és imád-
koztam azért, aki fölgyujtotta, - mert gyujto-
gatás volt biztosan, egyszerre égett mind a
négy sarkán. — Mostanától — gondoltam, —
a gonosztevővel együtt még a hely is, ahol
a gaztett történt, elpusztul és kivesz az em-
berek emlékéből. — Azzal a kísértettel, amely

később a schrandeni kastély romjai közt
járt-kelt, nem volt semmi bajom. — S
most hirtelen itt vagy te fiam, elmondod,
hogy e kisértet nem kísértet, hanem eleven
teremtmény volt, amely néhány nappal ezelőtt
elhalálozott és most keresztény temetésre vára-
kozik. De én ezt megtagadom, . . . megtaga-
dom ennek az anyakönyvnek az alapján. — Én
kétszer nem temetek el senkit. — Ha följelen-
tem, akkor elitélnek, — ez magától értődik.
Tudod azt is, hogy el vagyok rá készülve. S
most tedd, amit jónak látsz — temesd el a
halottat, — adj meg neki minden tisztességet,
amelyre méltónak itéled, gyüjts össze gyász-
kíséretet, fényesebbet, mint amely császárok
koporsója után megy — de engem hagyj bé-
kében.

Leült zöldpárnás karosszékébe, ránczos.
szőrös kezébe temette az arczát, s belebámult
a föllapozott anyakönyvbe.

Ettől a vasfejü embertől mitse lehet várni,
Őrültség lett volna, ha eziránt tévedésben ma-
rad. — És őrültség lett volna az a tévedés
is, hogy a kedvest harczczal és verekedéssel
ez életben valaha kivívhassa.

Összezúzva, letiporva minden, amit remény-
teljes álmok puszta lelkében fölépítettek.

Keserves kaczagás tört ki belőle.
— Hát ez a kegyelem, a bünbocsánat,

amit prédikáltok! mondta, s a düh könnyei ül-
tek ki a szemébe.

Az öreg nehézkesen fölállt, s a kezét su-
lyosan tette Boleszláv vállára.

— A sapkád kedvéért erre is válaszolok,
fiam noha a látásod gyűlöletes nekem. Másfél
esztendeje jöttek Oroszországból rongyos csa-
patokban kolduló francziák — nyomorúságosok,
tele fagyos sebekkel. A schrandeniek cséplőket
és kaszákat ragadtak, hogy agyonverjék őket.
S talán ugy kellett volna nekik, a Napoleon
pribékjeinek. De én tágra nyitottam nekik a
templom kapuit, hogy oda meneküljenek isten
oltára mellé, tüzet raktam nekik a márvány-
padlón, forró levest főzettem a számukra, szal-
mát hintettem el éjszakára, mert ha el-
lenségek is — mondottam a schrandeniek-
nek, de emberi arczuk van, mint nektek,
és czipelik a vállukon a nagy emberi nyo-
mor keresztjét, melyet egykoron a megváltó
hordott. Menjetek haza, és imádkozzatok isten-
hez, hogy benneteket kíméljen meg ettől a
kereszttől.- -Látod fiam, tudok én lágy-
szívű is lenni.- -S hogy megint a teme-
tésről szóljak — én senkitől sem tagadom
meg a pihenő helyét. Ahol én parancsolok,
senkit se földelnek el az árokban, még az ön-
gyilkost sem. Ha már valakinek keserves volt
az élete, legalább halálában legyen meg a
nyugalma, mondom. És ha a vesztöhely-
röl hoznak valakit, aki a tulajdon édes
anyját gyilkolta meg, én teljes papi dísz-
ben elmegyek a sírjához, összekulcsolom
kezemet a halott fölött, és imádkozom
az egek urához: „Bocsásd meg a bünét,
mert nem tudta mit cselekszik," — Mindenki-
vel kegyelmes vagyok, csak a te apáddal nem!
Mert aki a hazája ellen vétkezik, meggyaláz
minden emberi és isteni törvényt, meggyalázza
az anyját, alá szülte, és megátkozza a gyer-
mekeit. Azt ki kell pusztítani minden emberi
társaságból, mert olyan, mint a bélpoklós, —
halált és pusztulást visz magával, ahova lép.
Olyan, mint a veszett kutya, amely nyalkájával
a veszettségét szórja minden elöre, akit szembe
talál. — Mit gondolsz fiam, mekkora a te apád
bűne, s mi mindent vétett Ő ? Azt a néhány
száz pomerániai fiút, akit ott künn a mezőn
elhantoltak, nem is irom a rovására. Azok
talán amugy is elpusztultak volna. A sírjukon
magas fű nőtt, s talán már a tulajdon apjuk
is leküzdötte a fájdalmat,— De gyere csak
ide, fiam.

Megfogta Boleszláv kezét és odavezette
az ablakhoz.

— Nézz itt ki, — mit látsz a sövény
mellett? Egy csomó vadállatot látsz ott, akik
vérszomjas orditozással lesik, hogy jön-é már
a zsákmányt csillapítani az éhségöket — de
akik mégis gyávák lesznek téged szétszaggatni,
ha közéjök mégy. És most nézz meg engemet,
fiam! Engem ide rendelt az isten, hogy az ö
nagy szeretetét hirdessem s én gyülölséget
hirdetek.

{Folytatása következik)
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Színházi műsorok.

Hétfő

Kedd

Szerda d. u.

Este

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap d. u.

Este

Nemzeti Szinház

A
komédiások

Figaro
házassága

A dolovai
nábob lánya

Egy csésze
tea

Az at taché

A kis
szórakozott

Lear király

Bánkbán

Pry Pál

Vár Szinház

Büvös vadász

—

—

Képzelt beteg

A varázs-
fuvola

A mama

—

I

M. kir. Operaház

—

Ördög Róbert

Maritta
A piros czipő

Bohémek

—

Sába
királynője

Mignon

Vig Szinház

I. Spettri

Anime
solitarie

Coulisset ur

—

—

—

—

Nép Szinház

Az ördög
mátkája

Kukta-
kisasszony

A Gyimesi
vadvirág

Tiszturak a
zárdában.

Kukta-
kisasszony

Tiszturak a
zárdában

Kukta-
kisasszony

A peleskei
nótárius

A kék
asszony

I

Magyar Szinház

Mama szeme
A báránykák

Titok

Mama szeme
Hannele

Titok

Gésák

Titok

A kikapós
patikárius

A gésák

A kikapós
patikárius

Kisfaludy Szinház

—

—

—

—

—

—

5 téltetőtek
mellett

kaphatók: Optikai műszer, lát- cs tábori látcső, lógsulymérő,
rajzeszköz, amateur-fényképezögrép felszerelve és magyar
nyomtatott utasítással, villamos sürgönyzö-távbe3zélö és

villámhárító, villámos villágitási berendezésit.
műszernek. Árjegyzék ingyen.

P s c h e k Béla, ViL, Erzsábeí-körist 5.

BSi okozhat nagyobb örömet, mint egy
gazdagon díszített karácsonyfa?

Bámulatos olcsó karácsonyfadiszitfnényelt,
melyek több éven keresztül alkalmazhatók, ajánlja a

többször kitüntetett régi hírneves czég: (65)

«SÖ) Egyedüli rnktár: Bécs, I., Singerstrasse 11.

Kérem a czimre ügyelni, mert hasonló hangzású czégek-

kol nem állok összeköttetésben s fióküzleteim nincsenek.

1 gyűjtemény 100 darab pompás kará-
csonyfadísz, egy plasztikus kará-
csonyfaalakkal frt 2.75.

1 flyüjteraíny 120 »rab ugyanily diszszel
és nagy gyéinántcsillaggal a fa
tetejére 3 frt 75 kr.

1 gyűjtemény 153 darab diszsel, lebegő
plasztikus angyal, selyemruháva
ós harsonával 6 frt 75 kr.

igen csinos diszitraénvek, eléghptetlon hó
gyapotból, 10 darabonként 75 kr.
1 frt, 1 frt 20 kr.. 1 frt 50 kr.

Szabadalmazott gycrlyatartök, tuczaton-
} ként 8, 18, 30, 4S, 60 cs 75 kr.
Jűpfazérek, aranyban, ezüstben vagy
|i bronzban 10 méterenként 75 kr.
liUigyapot kettős csomagolásban 12 ki.
jLOCS^COk 15 k r .
Igen jutányos Ssszeílllíísiflc tréfás tombolák

részére, fő- és melléknyoremények-
kcl, nyereményenként 5 krtól feljebb.

Veszélytelen szobatOzijátikok karácsonyra
és szilveszterre, gyüjtoményenkent
60kr., 1 frt20kr., 2 frt 50 kr. és 4frt

Eiső biztositó intézet
katonai szolgálat esetépe.

Ö cs, és kir, fensége József főherczeg védnöksége alatt.

§ ^ ~ Biztosítási t ő k e : 2 7 millió korona. "Hsa

Fiu gyermekek legelőnyösebb ellátása
katonai szolgálat költségének fedezése — illetve a nagy-
korúság idejére. Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál
5) az Igazgatóság.

Budapest, V. ker., Erzsébet-tér 1. sz.

egész fekete fényt ád és meg-
tartja a bőr épségét.

világos cipőnek szép fényt
ád és épen tartja a bőrt.

szabad., finom fényt ád és
, . még nedves időn sem veszti a

* szint, nem piszkitja a ruhát,
a bőr puhává, vizáthatatlanná és elpusztitha-
tatlanná lesz. 1 nagy czim-köcsög 10 kr.

szabadalmazott folyékony pom-
, . pás fénymáz, rnely kefélés nél-

* kül sötét-fekete, lakkszerü fényt
ad. Üvegben 10 és 25 krért. W i x i n t világos
czipőknek is készitetetnek.

szabad, elsőrangú talpvédő
szer. Impregnált talpak három
annyi ideig tartanak, mint má-

és nem vesznek föl nedvességet. Legjobb
(67) védelem hideg és nedves lábak ellen 1 üveg 25 kr.

Kapható a hasonló szakmáju üzletben, valamint

a gyári raktárban: ¥ien, Schulerstrasse 21

Cs. kir. szab. vegyi gyar,
alapittatott 1832-ben.

Budapest, Lipót-körut 24.

Kitüntetések: Budapest 1896.?
Berlin 1893., Czernovicz
1886. stb. Arany
érem, érdetn
jcereszt-

Angol

rézágyak, angol

mosdók, angol éjjeli

szekrények, angol consol-

k, angol ftlggönytartók (carnisse)

Kepes árjegyzék kívánatra küldetik.

Előfizetések
hirdetések

felvétetnek lapunk kiadó-
hivatalában,

VIL JóssefkSrut 65. szk,

fi őszi konyvpiacz újdonságai!
o A osillag-viláe csodál. Népszerű

U . rSilhf:;isz*tt.ines az égboltozat egye-
á F d í t t t Z l é i P G l 2 di

f m n i a n O n WamUU. rSilhf:;isz*tt.ines az égboltozat e
temes U'irása. Teljes kiadás. Fordította Zempléni P. Gyula. 2 di
kiállítású vaskos kötet több mint 30 ivnyi terjedelemben. Müvészi
kivitelű ábrákkal, csillagászati térképpel stb. stb. Ára 1 frt 5O kr.
Diszes kötésben. 2 frt 5O kr. (34)

A „Fövárosi Lapok" bírálta, e müről kivonatban:
A csillag-világ csodái (népszerü csillagászattan)

melynek elsö kiadása teljesen elfogyott, ismét hozzájut. Vass Józs
könyvkereskedését iBudapesten, Vll. k(r., Erzsébet-kürut 38.) illeti a
dicséret, hogy e nagyszabású és a vilugirodalomban páratlanul álló
müvet mindenki áltul hozzáférhetővé teszi, mert a két kötetes,
remek illusztrácziókkal diszitett műnek árát oly olcsóra szabta hogy,

l
dicséretet felesleges e könyvre pazarolnunk. Flammarion nevét jól
ismeri közönségünk. Tudományos költemények ezek, melyek lelkünkre,
szivünkre és elménkre egyformán hatnak. Gyönyörű regények, melyek-
nek olvasásánál ábrándokba merülünk, elgondolkozunk az ismeretlen
világokon, amelyeknek rejtelmeibe a franczia tudós levezet és kép-

ragyogásával. A forditást, a legujabb franczia kiadás nyomán,

Zempleni P. Gyula végezte, ki ugyane szerzőnek Urania czimü
müvét is átültette irodalmunkba. A forditónak régismert jó neve
kezessí'fí arra is, hogy az eredetinek minden szépségét megtaláljuk a
fordításban. A két kötet ára 1 frt 5O kr.
GUTIUS humoros törvényszéki karczolatai. Elegáns kiállítású

kötet, sikerült müvészi czimképpel. Ára 1 frt.
HELTAI JENŐ. A hét sovány esztendő. Regény. A ,,Kató" genialis

szerzőjének legelső regénye, mely az egész magyar
olvasóközönség kíváncsiságát felkeltette és nagy érdeklődéssel fogad-
tatott. A regény meséje olyan érdekes és az írói elbeszélő tehetség

Az összeg előleges beküldése mellett. — Kimerítő
árjegyzéket leszállított áru könyvekről

bérmentve küldök.

könyvkereskedése
és minta-antlquaríumat

Budapest, VII., Erzsébet-körut 38.

Bőr- és szépségápolás szakorvosa

Révész
Budapest, Kerepesi-ut 63., I. em.
24 évi gyakorlat, a berlini és bécsi kórházakban szerzett ta-
pasztalatai alapján gyorsan ás alaposán gyógyítja az összes

bőr-, ideg és nemi bajokat. Szépségi
hibákat:

szeplő, anya- és májfolt, .pattanás, szemölcs, rézorr, fagyos,
végtagok, hajkorpa, hajhullás, sebek; szakszerű tanácscsal

szolgál az arcz és kézápolásra.
Feltünő eredménynyel gyógyítja a titkos betegségek név
alatt ismert összes férfi- és női bajokat és azok követ-

kezményeit.
Rendel: délelőtt 8—12, délután 3—7 óráig,

Levelekre azonnal válaszol. Kívánatra gyógyszerekről is gon-
doskodik. Mindenkor mély diskréció.

958. sor. B O N 028. szám
Polgár Sándor

egyet. gyakorlott kötszerész

Budapest, Erzsébet-körut 50. sz.
köteles ezen utalvány beküldése mel-

lett minden megrendelőnek 15%,
azaz tizenöt százaléknyi árkedvez-

ményt adni, az eredet i

F. Berguerand fils
párisi különlegességek (gummi
és halhólyag épugy összes nől
óvszerek) gyártmányaiból. Kimentő

képes árjegyzék díjmentesen zárt
levélben küldetik. Kivágatott : az

„Országos Hirlap"-ból. (145)

HOEpFNER GYULA
utóda,

ifj. MUCK KÁROLY, ó r á s
BUDAPESTEN,

IV. ker., Kigyó-utcza 3. szám alatt,
ajánlja tökéletesen felszerelt raktárát; minden-

nemű, ugy

henger-, mint horgony-óráit,
egy évi jótállás mellett.

„MAGYAR GAZDÁK LAPJA"
W9 KÖZGAZDASÁGI HETILAP.

A MAGYAR GAZDÁK ÉRDEKEINEK KÖZLÖNYE. — • • —

Mutatványszámokat levelező lapon tessék kérni. Budapest, Kemnitzer-utza 15. czimen,,

Előfizetési ár: félévre 4 forint Felelős szerkesztő: Föszerkesztő:
Egész évre . . . 8 „ S Z A B Ó FERENCZ HERÉNYI GOTHARD SÁNDOR

Kiadóhivatal: Budapest, Akadémia-tana 4. szám. (134)
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Világszerte a legjobbnak és legczélszerübbnek elismert

1897/98. 7. sz.
modellüt.

a fővárosban vagy az ország bármely részébe bérmentve küldünk

díjmentes próbahasználatra
vételkötelezettség nélkül

és a rendkívüli egyszerü kezelés begyakorlására saját költségün-
kön küldjük ki szakközegeinket.

Használatban:
a legtöbb minisztériumban, állami hivatalban, pénzintézeteknél,
gyárosoknál, ügyvédeknél, közjegyzőknél, megyéknél, váró-
soknál, stb. stb. mindenütt bámulatot és elismerést keltve
kitünő szerkezetével és páratlanul nagyszerű működésével.

Számtalan elismerő bizonyítvány.
Nélkülözhetetlen minden jól szervezett hivatalban és irodában.

Prospektus ingyen és bérmentve.

az eredeti Remington írógépek és
Edison-Mimeograpfiok kiz. jog. eladási telepe:

ker., Erzsébet-tér 16. szám.

festö-rnüintézete,

Készit:

és családi Czimereket, reklámokat
nyökre, festményeket müvészi

Fest:

fénykép és természet után,
oltár és szentképeket csinos kivitelben.

Telefon.
(116)

Telefon.
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I. Napoleon mondása.
I. Napoleon a következőket mondta: „Ha

valakit kinevezek egy állásra, ezzel kreálok egy
háládatlan és kilenczvenkilencz elégedetlen embert".

Napoleon pesszimizmusára most ráczáfol
Löw Sándor budapesti ékszerész (VIII., József-
körut 81. sz.). Ö készitette a kolozsvári szeretetház
részére rendezett sorsjáték pompás nyereménytár-
gyait is, — és akit karácsonyra vagy újévre meg-
lepnek ilyan étkezőkészlettel, gyertyatartóval, mo-
dern ékszerrel, órával vagy más egyéb arany- és
ezüstnemüvel, amely Löw Sándortól került ki, az
bizonyára örök hálára lesz kötelezve az ajándé-
kozónak.

prof. Nothnagel azt mondja: Kitünően hat osár,
köszvény, zsába és más ha-
sonló rheumatikus fájdalmak-
nál a Gaultheria szesz kül-

sőleg. Hatása feltétlenül biztos. Ára mindegyiknek 1-l fo-
rint. A Cocaln pastlllából néhány darab megszünteti a garat -
és gégehurutot, Köhögést és rekedtséget. Ára 1 doboznak 75 kr.
Kapható Hazslinszky Sándor-téri gyógyszertárában Bpesten.

SZÉKLER IGNÁCZ
(39>férfi szabó,

Budapest, V., Erzsébet-tér 8. sz.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát ízléses, finom kelmék-

ben, legszebb szabás szerint, mérsékelt arak mellett.

A Himalaya lejtőin
Arak angol fontonkint forintokban;

Csomagokban *;i ős V* font 1 font
Elowery Pekoo Golden Tip 6.— S.8O
Finest Orange Pokoo . . . 5.— 4.60
kueoe Souchong . . , , . 4.— 3.20
PHsoehold Mixtura . . . . 3.— 2.60

Punjabban az 6t folyam Y * M I » « Vi l lov toa-fainl/ ft legkedveltebbek és Törzsház:országában aratott JWMigia"F<llll.J"l«fl"Jd|vft legelterjedtebbek.
Crmdall csomagokban kBxwetlon bohózatai. BORibayDan.

C s a k v i s z o n t e l á r u s i t ó k k a p h a t j á k T p i t ^ f t f f i *
a z i m p o r t e u r ö k n é l ; I w l t l j •#• J« %<

3 J J 0 Budapest, VII., István-ut 2 6 . sz . (44)
a!ao Fióktelepek: Calcutta, Delhi Sirnla, London és New-York.

Zsebóráim
ismeretesek 128

joságukról és olcsóságukról,
Goldin rem. óra dupla
fedéllel frt 5.— An-
kor rem. nikkel 1 fr.
90 kr. Valódi ezüst
rem. 4 frt 25 krt
Arany női rem. 12frt.

Ezüst anker rem.
dupla fedéllel 15 Ru-
bin frt 7.— Aczél rem. frt 3.50 Minden
óráért 3 evi jótállást
vállalok. Uj arany
gyürük; (8 kar.) 1 frt

_ 90 kr. Dupla goldin
lánczok 1 frt ")0 kr. Tömör arany
gyiirük í> frt 50 kr. Valódi jegy-
gyűrűk a cs. és kir. fémjolzö hi-
vatal pecsétjével ellátva 1 frt
2 kr Valodi 14 karátos arany
függök (gyémánt utánzattal 2 frt.
Píâ 'v árjegyzéket 31KI ábrával in-

gyen'és hórmentve küld

F i s c h e r A l f r é d
Wien, I., Adlergasoe 12.

Legnagyobb gyári raktár keleti szőnyegekben.
ZACCHIRI M. és G.

Budapest, V. ker., Maria Valéria-utcza 5. sz.
Legdusabb választék valódi smyrna, perzsa és indiai szőnyegekben minden lehető nagyság
és minőségben. Nemkülönben dús raktár: Axmünsteri és nyírott kész szőnyegekben.
Nyírott brüsseli-tapestrie, hollandi és Cocos-futó szőnyegek, minden mennyiségben.

Legujabb kivitelben kaphatók kész asztalterítők, függönyök, ágy- és lótakarok.
Sima, mindenféle alapszínű pokróczkelmék szoba bevonására.

M i n d e z t j u t á n y o s a 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.

József-körut 36.
télen áti megőrzésre elfogad kerékpárokat. Ez a egyetlen, legnagyobb, fedett, villamosvilágitással
ellátott és fűtött kerékpáriskola. A kerékpározás a téli hónapokon át mechanikai készülékkel elsajátítható

és gyakorolható. A helyiség naponta 7 órától reggel egész este 8 óráig nyitva van. 2o

K r e t z s c h m á r E . é s T á r s a k e r é k p á r m ü v e k r . t .

politikai
és irodalmi szemle.

Kilenczedik évfolyam.

Belső dolgozótársak: Ambrus Zoltán, Tóth Béla, Kóbor Tamás, Kozma Andor,
Makai Emil, Ignotus, Heltai Jenő.

Előfizetési Ára: egész évre 10 férint. Félévre 5 forint
Negyedévre 2 forint 5O krajczár.

A HÉT régi, megállapodott hitelü lap. A hét kidomborodó eseményeinele hü
tükre. Politikai, társadalmi, müvészeti és irodalmi kérdésekben a legszabad-
elvilbb eszmék és irányok szóvivője. — Krónikái, lnnen~Onnan rovata,
irodalmi- és szinikritikái már rég kivivták a közönség elismerését.

Mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld

A HÉT kiadóhivatala,
Budapest, Erzsébet körut 6.
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DIVAT SZALON
divat- és szépirodalmi közlöny.

Szerkeszti:

Fanghné-Gyujtó Izabella és Szabóné
Nogáll Janka.

Az 1896-lki berlini nemzetközi kiállításon
az arany éremmel kitüntetve.

DIVAT SZALON megjelenik minden hó 1-én cs 15-én. Diszes, elegáns
DIVAT SZALON kiállítása s különösen müvészies kivjvitelü szines
divatczimlapja által disze minden szalon-asztalnak.
DIVAT SZALON ingyen mellékletével, az UJ GYERMEK-DIVATTAL
DIVAT SZALON együtt 44—48 oldalra terjed.
DIVAT SZALON azonkívül, hogy divat-képei az uralkodó divat tükre,
DIVAT SZALON folyton közöl képeket Parisból, Londonból, Berlin-
ből is. S ez által az idegen divatlapokat feleslegessé teszi.
DIVAT SZALON rendesen közöl egyszerűbb toiletteket is és módot,
DIVAT SZALONi utasítást nyujt a hölgyeknek arra, hogy ruháikat
takarékosan s mégis csinosan otthon készíthessék s ennek megkönnyí-
tésére minden 2-ik számhoz szabás-iv van mellékelve.
DIVAT SZALON m i n c ^ e n előfizetőnek mérték után ingyen készíttet
DIVAT SZALON szabásokat; ez oly kedvezmény, melyet egy divat-
lap sem nyujt.
DIVAT SZALON kézi m u n k á i változatosak, a rendes használatra
DIVAT SZALON szánt hímzésektől kezdve a legritkább, legdivatosabb
uj kézimunkáig mindent bemutatja s érthetően tanítja.
DIVAT SZALON Szépirodalmi része oly dus, érdekes és változatos,
DIVAT SZALON hogy minden más szépirodalmi lapot pótol. Munka-
társai közt ott van irodalmunk minden jelese és gondot fordit arra,
hogy a nők lapjába tehetséges, kedvelt írónők is gyakran írjanak.
A lap szelleme mindig tisztességes. Keresi a szépet, a nemesitőt s kizár
minden frivoi közleményt. Lapunkat fiatal leányok is bátran olvashatják.
DIVAT SZALON számról-számra mutatja be kiválóbb hölgyek arcz-
DIVAT SZALON képeit: a művészet, irodalom s a jótékonyság
DIVAT SZALON nevezetesebb nőalakjait.
DIVAT SZALON állandó rovatot tart kérdések és feleletek közlésére.
DIVAT SZALON E rovat minden előfizetőnek teljesen díjtalanul áll
rendelkezésére.
DIVAT SZALON r e n ^ e s e n karácsonyi ajándékkal is kedveskedik. Ez

n évben is .megküldi a szokásos zsebnaptárt az összes
előfizetőinek.
DIVAT SZALON előfizetési ára: egész évre 6 frt, félévre 3 frt,
DIVAT SZALON negyedévre 1 frt 50 kr.
DIVAT SZALON adóhivatala kívánatra bárkinek küld mutatvány-
DIVAT SZALON számokat ingyen és bérnentve.
DIVAT SZALON kiadóhivatala Budapest, GszeHa-tér (Haas-
DIVAT SZALON palota). (2oi)

10675/A—97.
Cs- kir- szab. déli vaspálya társaság.

A 147 darab 4%-os kötelezvénynek 1897. évi deczember hó 1-én történt tizen-
harmadik nyilvános húzásánál a következő számok huzattak ki :

II. 400 márkás kötelestvény ék i
I. 2000 márkás kötelezvények:
59361—59385-ig = 25 darab.

3801—3900-ig = 100 darab
16901—16922-ig = 22 ,

122 darab
A kihúzott 4°/o-os kötelezvények visszafizetése 1898. május hó 1-től fogra tör

énik, mely naptól megszűnik a kihúzott kötelezvények kamatoztatása.
A fizetések a következő pénztáraknál eszközöltetnek: fi9f

Bécsben: a társaság számvevőségénél, a
cs. kir. szab. osztrák keresk, és
iparhitelintézetnél, a cs. kir. osztr,
általános földhitelintézetnél;

Budapesten: a magyar ált. hitelbanknál;
Triesztben : a cs. kir. szab. osztrák keresk,

és iparhitelintézet fiókjánál;
M/m. Frankfurtban: Rothschild M. A. és

fiai uraknál;
Bécs, 1897. deczember hó 1-én.

(19?)

Berlinben : Bleichröder S. urnái, a leszá-
mitoló társaság igazgatóságánál;

Lipcsében: a német ált. földhitelintézetnél;
Drezdában: a német ált. hitelint, fiókjánál;
Hamburgban: az észak-német banknál,

Behrens L. és fiai uraknál, War-
burg M. M. és fiai uraknál;

Baselben: Speyr és társa uraknál;
Zürichben: a Svájczi hitelintézetnél.

Az igazgató-tanács.

Kiséi?elje meg
a fekete és szines czipők tisztításhoz, valamint mindennemű

bőrárukhoz a
és legczélszex>übbet a>

NNERINT,
TANNER F. és TÁRSA-tól Frauenfeld-ben.

A bőrnek előkelö tUkorfényt ad
Vizhatlannná és puhává teszi
Nedves állapotában sem fest
Kezei és ruhát nern plszkol
Egyszeri bekenés tbbb napra elég

tiszta fényes czTpő

(57)

A mellett mindle _ .
Nagy megtakarítás, mert kiadás a használatban.

ISIT Felülmúl eddigi fénymázt és krémet. ~TSk%
1. sz. 2. sz. Vs ko.

Elegáns bádogdobozokban 3 nagyságban kapható drbja 20 kr 3Ö~kr;—50 kr
Kapható a főlerakatnál:

FREUND F. és TÁRSA, Bécs, IL, Negerlegasse 6.
és minden idevágó detailüzletben.

Viszont eladóknak nagy engedmény. Kelendő áruczlkk.

10675/A—97.

A 21.888 drb. 37o-os kötelezvénynek 1897. évi deczember hó
A. sorozat.

15301 sz. á 15400 100
, 40000 100
, 75200 100
, 90100 100
„ 99000 100
, 110800 100
. 114000 100
, 115000 52
, 116200 100

39901
75101
90001
98901

110701
113901
114949
116101
124501
144601

„ 124600 100
, 144700 100

1052
C. sorozat.

16307 sz. á 16400 94
24801 „ „ 24900 100
35401 . . 35500 100

D. sorozat.
709801 sz.
710201 „
711201 „
721101 .„
755601 ,
765401 „ ,
818701 „
840601 „
843201 .
851601 „
866801 „ ,
868001 „ ,
871501 „
875801 „ ,
901801 „ ,
907601 , ,
951901 , ,
963001 , r

1002401 , ,
1020301 w ,
1033321 „ ,
1042201 „• ,
1047101 , ,
1081701 „

í 709900
, 710300
, 711300
, 721200
, 755700
, 7G5500
, 818800
, 840700
, 843300
, 851700
, 866900
, 868100

871600
875900

, 901900
, 907700

952000
963100

1002500
1020400
, 1033344
1042300

, 1047200
, 1081800

294

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
24
100
100
100

368701
371501
405001
411601
424701
427701
444401
454001
455201
506301
547501

2324 552201
A kihúzott 3%-os kötelezvénynél

F. sorozat.
2954901 sz. á2955000 100
2966141
2966401
3032901
3050601
3076201
3076301
3107101

2966200 60
2966500 100
3033000 100
3050700 100
3076300 100
3076400 100
3107200 100

560101 sz. á 560200

K. sorozat.
760

3501 sz. á
20001 , „
39401 „ „
41101 „ „
57001 sz. á
70501 „ „
75401 , „
82001 , „
84701 „ „
86301 „ „

123501 , „
124901 „ „
126301 „ „
195201 „ „
195501 „ ,
219758 „ „
288401 , ,
291801 . .

3600 100
20100 100
39500 100
41200 100
57100 100
70600
-75500
82100
84800
86400
123600
125000
126400
195300
195600
219800
2S8500
291900

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
43
100
100

J. sorozat.
333401 sz. á 333500

368800
371600
405100
41Í700
424800
427800
444500
454100
455300
506400
547600
552300

1743

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

580901
670801
609301
619101-
621701
629001
657377
657701
662901
675201

581000
607900
609400
610200
624800
629100
657400
657800
663000
675300

1-én
100
100
100
100
100
100
100
24
100
100
100

K. sorozat.
27701 sz. á 27800
35S01
37501
39101
59501
101501
114901
156101
169001
1762ÖÍ

19250*
2107ÖÍ!t„
211781 „
259131 „
266701 „
278501 „
297701 „

35900
37600
39200
59600
101600
115000
156200
169100
176300
183900
192600
210800
210800
259173
266800
278600
297800

2324

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
43
100
100
100
1743

M. sorozat.
3162601 sz. á 3162700 100
3200001 „ „ 3200100 100
3223101 „ „ 3223200 100
3249421 „ , 3249500 80'

380
O. sorozat.

10401 sz. á 10500 100
„ 16400 100
, 19000 100
„ 91965 15

16301
18901
91951
94801 94800 100

történt 38. nyilvános
104701 sz. á 104800 100
108101 „ „ 108200 100
126601 „ „ 126700 100
143201 „ „ 143300 100
145601 „ „ 145700 100
153601 „ „ 153700 100
153701 , _ 153800 100

P. sorozat.
19829 sz. á 19900
20801 ,
33201 r
94701 r
97101 ,

111301 „
124801 „
135001 „
136901 ,
141401 „
159001 „
166601 »

1115

72
20900 100
33300 100
94900 100
97200 100

111400 100
124900 ÍOp
135100 100
137000 100
141500 100
159100 100
166700 100

1172
S. sorozat.

1108801 sz. á 1108900 100
1110201
1122301
1136901
1143801
1165701
1167601
1178201
1205601
1220901
1251001
1251951
1258101
1280601
1293801
1329101
1340901
1370001
1386001
1386701
1386801

, 1110300 100
, 1122400 100
, 1137000 100
, 1143900 100
, 1165800 100
, 1167700 100
, 1178300 100
1205700 100
1221000 100
1251100 100
1251965 15
1258200 100
1280700 100
1293900 100
1329200 100
1341000 100
1370100 100
1386100 100
1386800 100
1386900 100

húzásánál a következő számok huzattak k i :
1439601 sz. á 1439700 100
1469301 „ „ 1469400 100
1479901 „ „ 1480000 100
1488101 „ „1488109' 9

2324
T. sorozat.

1518701 sz. á 1518800 100
1535801
1542811
1548901
1561601
1577601
15.82401
1595101
1605701
1606501
1619301
1626201
1657701

1535900 100
1542850 40
1549000 100
1561700 100
1577700 100
1582500 100
1595200 100
1605729 29
1606600 100
1619400'100
1626300 100
1657800 100

1169
U. sorozat.

3259501 sz. á 3259600 100
3285301 „ „ 3285400 100
3287621 „ „ 3287682 62
3307901 „ „ 3308000 100
3311101 „ „ 3311200 100
3412601 „ , 3412700 100
342,7901 „ , 3428000 100
3434201 , , 3434300 100

762
V. sorozat.

2763001 sz. á 2763100 100

500—500 frankkal való visszafizetése (az X
sorozat kötelezvényeinek kizárásával) 1898. évi január hó 2-töl fogva., az X sorozatú
kötelezvények visszafizetése pedig 1898. évi április hó 1-töl fogva történik, mely
naptól a kihúzott kötelezvények kamaztoztatasa megszűnik.

A mennyiben tehát a kötelezvényeknek későbbi lejárati határidőkre szóló
kamatszelvényei váltattak volna be, az azokért kifizetett összeg a kötelezvények
beváltásakor a tőkeösszegből levonandó lenne.

A fizetés a következő pénztáraknál történik :
Biosben: a társaság számvevőségénél, a cs. kir. szab, osztrák kereskedelmi és ipar-

hitelintézetnél :

2809701 „• „ 2809800 100
2811001 „ , 2811100 100
2846711 . „ 2S46769 59
2875901 „ „ 2876000 100
2904601 „ , 2904700 100
2939101 , , 2939200 100
2943701 „ „ 2943800 100

~759
X. sorozat.

2006801 sz. á 2006900 100
2055801 „ , 2055900 100

a magyar általános hitelbanknál,
a cs. kir. szab. osztrák kereskedelmi iparhitelintézet fiókjánál;

M/m. Frankfurtban : Rothschild M. A. és fiai uraknál;
Berlinben: Bleiehröder S. urnái, a leszámitoló társaság igazgatóságánál;
Lipcsében : a német általános hitelintézetnél;
Drezdában; a német általános hitelintézet fiókjánál;
Hamburgban: az észak-német banknál, Behrens L. és fiai uraknál;
Baselben: Speyr és társa uraknál; (2
Zürichben: a Svájczi hitelintézetnél.

Becs, 1897. évi deczember hó 1-én. J \ z

2117801 sz. á 2119701
2120601
2126201
2185801
2190361
2232501
2241701
2284901
2320701
2356501
2383601
2422601 ,
2436701
2439901 ,
2454401 .
2513301 ,
2526501 ,
2566601 ,
2570601 ,
2594001 ,
2631701 „
2652301 ,
2654901 ,
2656101 „
2680801 „
2729101 ,
2733801 „

, , 2120700
. „ 2126300
, , 2185900
, , 2190395
, „ 2232600
, , 2241800
, „ 2285000
, , 2320800
, , 2356600
, , 2383700
, , 2422700
, „ 2436800
, , 2440000
, „ 2454500

„ 2513400
, 2526600
„ 2566700
, 2570700
„ 2594100
, 2631800
, 2652400
, 2655200
„ 2655200
„ 2689900
„ 2729200
, 2733900

000
100
100
100
35
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2835
Z. sorozat.

1734201 sz. á1734300 100
1751701
1817801
1830701
1836501
1853001
1857901
1865661
1900901
1906901
1936501
1983301

1751800 100
1817900 100
1830800 100
1836600 100
1853100 100
1858000 100
1865692 32
1901000 100
1907000 100
1936600 100
1983400 100

1132

Fiiösszeg 21.888.
Bndapesten
Triesztben:
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kieszközöl a világ összes
államaiban

Kalmár ] .
mérnök és hiteles szaba-

dalmi ügyvivő, ezelőtt
Pompéry

(Benedek L. és Tsa)
Budapest,

VII., Kerepesi-ut 44.

Czerny Tanningene-je
a legjobb festiszer bajnak és szakálnak,
Általánosan maradandó, egyszerüen alkalmazható, söté'

szőke, barna, és fekete színben. Ara 2 frt 50 kr.
ötét-

Czerny keleti rózsateje
gyengéd üde ifjuságu

finom, tiszta arczbőrt kölcsönöz, mely más szer által el
nem érhető. pg~ Balzaamszappan hozzá 30 kr.

Ezen

Blaha Lujza pipere Gréme
nern csak ilonopclt nagymttvcsz-
nönknek, hanem immár a fövá-
ros legelőkelőbb hölgyeinek is
liedvenczc,nieriszerfölötti finom-
ságáért meglepő és feltünést keltő
hatásáért, rnely már az első kí-
sérlet után is észlelhető, minden
hölgy csak ezen pipere eremet
használja. Ezen Blaha Lujza pi-
pere crómo (mint a vegyvizsgálat
igazolja) teljesen ártalmatlan
észslrrnentes, miért a tulzsiros
bőrű hölgyek is bátran használ-
hatják. Ez egy egészen uj bőr
ápoló és bőrtiíztitó pipere szer,
rnely a bőrre kenve azonnal be-
Ezivódik és a bőr gyengén kife-
EZÜI, miáltal az arcz márvány-
Bseril simaságot matt halvány
rózsás fehérséget és üdeseget
nyer. Es ezen üde zománcz
(Tcint Párisién) alatt az arezbör
összes tiszlátalanságai u. m.
bzeplö, pörsenések(wimerlik),hó-
ratka (tnitesser) a zsíros vörös
arezszin, az orr, éskézvörösaége,
a redők és börfo ltok mind eltűn-
nek, s mert zsirmentes és azon-
nal felszívódik nemcsak estvéli
használatra, hanem éppen nap-
pali használatra kiválóan al-
kalmas, miért is estélyre, szín-
házba, vagy sétára menés előtt
nélkülözhetetlen kiegészítő részét
képezi a legelegánsabb toilletnek
is. Számos köszönő és elismerő
levél igazolja ezen crémo jóságát.
1 tégely ára használati utasitás-
eal 1 frt20kr, Blaha Lujza créme-
pouder fehdr, créme és rózsaszín-
ben 1 doboz 80 kr és szappan 1
derab 50 kr. Kapható közvetlen
a készítőnél : JSévai Szőllösy
István gyógyszorúsznél, Buda-
pest, T. k>r.. Karácsonyi-utcza
1 sz. Raktár Budapesten: Török
József gyógyszerésznél, Opera
tryógyszertár, Xádor gyógyszer-
tár és Debreczenben dr. Kotsch-

nek gyógyszertárában.

Törvényesen védett, lelkiismeretesen megvizsgált és va-
lódi minőségben kapható:

ANTON J. CZERNY, BÉCS
XVni. , CarlXiUdwigstrasse 6. (saját ház). Főraktár:
I, Wallf lsohgasse 5. Szétküldés azonnal, utánvéttel.
5 írton felüli megrendelések csomagolási költség nélkül
és ezenfelül postadijmentesen küldetnek. Leírások és
használati utasítások az Isszes Gzetny-féle készitményekríl
kívánatra Ingven és bérmentve. Baktár Budapesten; Törik József

Csa
ysz., Kiráty-utcza 12. és Egger A. Fia, Váczi-kiJrut 17.
kkor valódi, ha Anion J. Czerny névvel van ellátva,

más visszautasítandó.

vezően elismert.
A magy. kor. orsz. hiteles

Gazdaczimtápa,
közel 2 millió czimmel.

A földm. magy. kir. minisztérium megbízásából össze-
állította a magy. kir. közp. statisztikai hivatal. Kimu-
tatja a birtokok területét mivelési ágak szerint az alkal-
mazott cselédek, a fontosabb gépek és eszközök számát,
továbbá az állat-létszámot. Ara vászonkötésben 15 frt.

Kapható:
(179)

Előfizetési felhívás! Az 1§95. évi VUI. t.-cz, alapján
végrehajtott összeírás adataiból készült A magy. kor.
orsz. mezögazd. statisztikája czimü 5 kötetre terjedő
nagyszaMsu műre 189S. február l-ig ugyanitt előfizetni
lehet 30 frttal. Bolti ára magasabb, 40 frt lesz. E mű-
ből már 3 kötet megjelent. Az I . k ö t e t : A magy. mező-
gazdák statiszt. fejlődéséről és az összeírás főbb ered-
ményeiről szól, községenkint. I I . k ö t e t : a Gazdaczim-
tárt tartalmazza. H£ . kö te t pedig a Mezőgazdasági
termelésről az 1895. és 1896. évben. IV. és V. k ö t e t
sajtó alatt van. Magyar és német Madás is kapható.

ifj. Nagel Ottó könyvkereskedésében
Budapest, Muzeum-körut 2.

Az „ADRIA" kerékpárok városi raktára.
Erzsébet - körút

K e r é k p á r o k télen át való megőrzésre és jó
karban tartásra mérsékelt áron elfogadtatnak.

Mini általánosan ismeretes, a Biehter-féle

ony-Kőépitősz
a gyermekek legkedveltebb játéka.

Az egyedüli játék, rnely a gyermekek
figyelmét tartósan leköti és mely nem
lesz 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, mrt gyermekek-
nek játék- és foglalkozási-szerül aján-
dékozhatunk.

A Horgony-Kőépitőszekrények 40, 75,
90 krtól egészen 6 frtig és magasabb
áron minden finomabb játékszerüzletben
kaphatók és a valódiság jeléül „Horgony"
védjegygyei vannak ellátva.

figyelmez gBSESSS
ismeretes utánzói a közönséget azáltal vezetik tévútra, hogy jo lűrnévnek
örvendő eredeti gyártmányunkat drágának nevezik. Ilyen valótlan állítás által
azonban ne hagyjak magnnkat félrevezetni, hanem összehasonlítás czéljából
tőlünk hamarosan a képes árjegyzék bekivánandó és az oly durva és nagyon
tolakodó módon felajánlott kóépitőszekrény mint kevesebbért ókü utánzat,
aminő is, keményen visszautasítandó. Csak a „Horgony" védjegygyei ellátott
kőépitőszekrények valódiak, utoljára kitüntetve 1897-ben, Lipcsében az arany
éremmel. , (MS)

RICHTER F. AD. ÉS TÁRSA.
Elsö osztrák-magyar csász. és kir. szabadalmazott kőépítőszekrónygyár.

Iroda és raktár: L, Operng. 16, Bécs, gyar XIII/i (Hietzingi, Budolstadt
(Thür), Olten, Rotterdam, London, New-York, 215 Pearl-Str.

UJÍTürelém-megpróbáló és a
bővebb az árjegyzékben

ez. társasjáték; MMS ¥
álhatunk. **J *

Polzer C. és ürsa
cs. és kir. udvari szállítók.

Budapest, Gizella-tér 5.
a Haas-palota átellenében.

{137
Ajánlja

tűzbiztos és betörésmentes
pénzszekrényeit,

pánczélbetételt, pánczélszekrényeit, pán-
czóltressorjait a legujabb szisztéma szerint,
valamint ékszerállványokat berendezéssel,
kazettákat, másolópréseket a legjutányosabb

árakon.

Árjegyzékek ingyen.

íe Horgony-Pain-Expeller' Liniment. Gapsici comp. •
Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbájásá-

uak, mert már több mint 27 év óta megbízható, fájda-
lomcsillapító bedörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél,
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél és az orvosok
által bedörzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A
valódi Horgöny-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-Liniment
elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem igazi népszerű házi-
szer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni.
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban majdnem minden
gyógyszertárban készletben van;« főraktár :
Török József gyógyszerésznél Budapesten. Be-
vásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert
töbn Msebbértékü utánzat van forgalomban. Ki
nem»ikar megkárosodni, az minden egyes
üveget „Horgony" védjegy és Richter czógjegy-
zés nélkül mint nern valódit utasitsa vissza.

RICHTER F. AD. és társa, cs. és kir. udvari szállítók, RUÜOLSTADT.

Páratlan sikerű „uj gyógymódom" tapasztalt biztos
eredményei folytán honorárium teljes gyógyulás

ntán fizethető.

Ideg- és
önfertöztetés következményei: syphilis utóbajai mint Mnnily

nagyfokú és idült

„TITKOS BETEGSÉGEK"
ellen uj gyógrmódom minden befecskendezés cs sryógyszerek ada-
golása nélkül néhány nap alatt gyökeres, állandó és teljes gyó-
gyulást biztosit. Elgyengült férfierő (Iinpotentiánál) gyógymódom
az összes gyógymódokat hasonlithatlan sikerei folytán mcsszo

felülmulja. — KagyszaSásu külön gyógytermek.

DR MITZGER TIVADAR,
az ideg- s nemi betegségek szakorvosa, hydroelectrotherapiai

rendelő intézete.
Budapest, VI. ker., Teréz-körut 44. , I. emelet.

9 - 1 , d. u. 3-7. (35)

Gyors-marha-tafearmány
fUlleszto-készsiilekek.

Szecskavágókat
minden nagyságban

kézi- és erő-Uzemrel
„Excelsior"

szabadalmazott dara-malmokat,
„Rapid"

szabadalmi kúzidara-malmokat,

répa-vágókat,
szab. ganajlé-szivattyukat,

valamint mindennemű

szabadalma), gazdasági gépeket
készit és szállít

Friedlaender József
gépgyára,

Budapest, yOiL, Külsö-Kerepesi-ut I.
-Irjegyzékek ingyen és bérmentve. (106)

Külföldön elsajátított szakismeretek és hossza
| gyakorlat alapján készítek modern stílben

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

kiváló ízléssel eszközöltetnek.
Magamat a n. é. közönség kegyes partfogásába

ajánlva, maradtam kitünő tisztelettel

SZILÁGYI ZSIGMOND,
kárpitos és diszitő.

Budapest, Vlh, Dohány-utcza 68,
(Kertész-utcza sarkán.)

Neumann
M.

áruháza
Budapest,
uzeum-

körut 1.
(Szikszayval szemben)*

Kész
áru

osztály:
Zsolnai Loden öl-

töny . . . . frt 16.
Cheviot öltöny
Téü kabát . .
Havelok . . •
Nadrág . . .

16.-
16.-

9.-
5.-

Mérték szerinti
megrendelésekre nagy
választék a legfino-
mabb belföldi és angol

kelmékben.

osztály.
Iskoköltöny . . frt 5.—
Korcsolya-sakko „ 8.—
Télikabát , . . „ 12.—
Fiuöltöny . . . „ 12.—
Havelok • • . • „ 6.—

Szörmeáru
osztály-

Városi
bundák

55—175 forintig.
Legegyszerűbb, legfinomabb, lel-

kiismeretes készítés,

Utazó
bunda

40—110 forintig.

Gazdasági
(Mikádó)

18—42 forintig.

40—65 forintig. .
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Dr. YASKOYITS-féle
Svábhegyi és városmajori

hidegvizgyógyintézet.
Az ország legrégibb vizgyógyintézete.

A modern Hygieia, valamint a mai kor igényeinek teljesen megfele-
lően berendezve. Szigoruan szakszerü kezelés, mérsékelt árak. Közle-
kedés villamos és tarsaskocsival. Prospektust kívánatra bérnentve

küld az intézet vezetősége. (33

Bőrszékipar és
Butorbőrsajtolás
KENDi A.

BUDAPEST,
IV,, Károly-utcza 2,

(Evang. iskola-épület.)

Állandó nagy készletek valódi
borszékek és karosszékekben
eddiginél sokkal olcsóbb ár-
ban. Vidékre is pontos kiszol-

Steinway és Sons

BLÜTHNER GYULA
világhírű czégek, továbbá

Kutachera.Rosenkranz
gyártmányainak, valamint a leg-
jobb bel- és külföldi zongorák és

pianinók rakátára (182)

KOHN ALBERT-nál,
Kigyó-utcza 6. sz .

Legolcsóbb kölcsönzési dij.

és faiskola-

Parkok és kertek
tervezése és átültetése.

Hein János
BUDAPEST,

Csömdri-ut 87. sz.
Telefon 62—78.

Föltalálók
és szabadalomtulajdonosok út-

mutatója a

n Kaptár"
(az uj szabadalmi tőrvénynyel.)
Ára diszkötésben 1 frt 10 kr.
Kiadja : BERGL SÁNDOR,
hites szabad, ügyvivő, szaba-
dalmi mérnök irodája, Budapest,
VII., Erzsébet-kőrut 8., mely uj
találmányok. szabadalmaztatását
és értékesítését is elvállalja
minden államra. Ugyanitt kap-
ható a hivatalos szabad, kataló-
gus 1891—1894. évfolyama köte-
lenkint 1 frtért. (37)

a képes budapesti S z a k á c s -
könyv tanit, melyet Sz. Hilaire
Jozefa és más hires magyar és
külföldi szakácsmüvésznök nyo-
mán Zempléni Szabó Antónia

szerkesztett.
Függelék; A magyar gazdasszony
házi kincstára. Hatodik, négy szí-
nezett képpel, 53 fametszettel és
számos kiváló magyar étellel, bö-
vitett kiadás. Tartalmaz : 83-féle
levest, 63-féle reczept marhahus,
főzelék és mártásról. 134-féle re-
recept becsináltakról, halakról,
szárnyasokról, 238 reczept tész-
tákról, 59 reczept pecsenyékről,
befőttekről, salátákról, 122 reczept
czukrász-süteményekről, 179 re-
czept gyümölcs-befőzésről stbről,
90 reczept tulajdonképeni magyar

ételek stb. stb. (105)
Közel 600 oldalra terjedő vaskos
könyv a legelegánsabb kiállítás-
ban, bámulatos olcsó árban. Füzve
csak 1 frt 80 kr., kartonkötésben

2 frt, diszkötésben 3 frt.
Megrendelhető Lampel Róbert
(Wodianer F. és Fiai) könyv-

kereskedés kiadóhivatalában,
Budapesten, VI., Andrássy-ut 21.

Gyógyszertár
„az arany birodalmi

almáboz". PSERHOFER J. I., Sínger-
strasse 15. szám.

Bécs.

vértisztitó labdacsai,
azelőtt egyetemes labdacsoknak nevezve,

az utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mert tényleg nagyon sok betegség
létezik, amelyeitben ezen labdacsok valóban kitünő hatásuaknak bizonyultak.

Sok évtized óta általánosan el vannak terjedve ezen labdacsok és na,-
gyon kevés család lehet, amelyben ezen kitünő háziszerből egy kis készlet
hiányoznék.

Sok orvos ajánlotta és ajánlja ezen labdacsokat házi szer gyanánt, leg-
főkép minden baj ellen, amely rosz emésztés vagy dugulásból származik,
mint: az 'epekeringés zavarai, májbaj, a belek elsenyvedése, szél-
kólika, vértódulás az agyba, altesti bajok (aranyér) stb.

Vértisztitó tulajdonságuknál fogva különösen jó hatással tarnak vér-
szegénységnél és az ebből származó betegségeknél, mint: sápkór, ideges
fejfájás, stb. Ezen vértisztitó labdacsok ezenkívül oly enyhén hatnak, hogy
legcsekélyebb fájdalmat sem okoznak és ezért a leggyengébb személyek, sőt
még gyermekek által is aggodalom nélkül bevehetők.

Egy tekercsnél kevesebb nem küldetik. A pénz elöleges beküldése mellett
portomentes küldéssel együtt egy tekercs labdacs ára 1 frt 25 kr., 2 tekercs
2 frt 30 kr., 3 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. vértisztátó labdacsait" (150)

kérni és arra ügyelni, hogy minden doboz fedélfelirata a használati utasításon

álló Pserhofer J. névaláírást, és pedig vörös betükkel, viselje.

FSERHOFER J. gyógyszertára, Singerstrasas 15, Bécs.

Raktár Budapest részére: Török József gyógyszerésznél Király-utoza 12.

Előfizetési felhívás

BUDAPESTI BAZÁR
szépirodalmi divatlap harminczkilenczedik évfolyamára. Harminczkilencz év

fennállása eléggé ajánlja lapunk czélszerüségét.
A)„Budapestl Bazár" utasításokat ad előfizetőinek divatrészében megjelenő illuszt-
rácziok után öltönyeik házilag készitésére és kedvezményképpen — Ingyen — mérték
szerint bármily szabásmintával szolgál előifizetöinek. Megrendeléseket is szívesen teljesít

a szerkesztőség.
A szépirodalmi részére is kiváló gond lesz fordítva, január elsei számunkat igen érdekes

regénynyel kezdjük meg.

Egész évre .
Félévre . .
Negyedévre

6 frt — kr.
3 frt — kr.
1 frt 50 kr.

föltételek:
[j Egy hóra . . .
S; Egy szám ára

— frt 50 kr.

— frt 26 kr.

Minden előfizető az alább elősorolt regényekből választhat egy példányt vagy az
1894. évben, előfizetők arczképével megjelent emlékalbumot, A füzeteket megküld-

jük ingyen és bérmentve.

Bora. A félmilliómos asszony. Vénusz.
Az előfizetési pénzek KIRÁLY JÁNOS szerkesztőnek

dendők. (Koronaherczeg-utcza 17. sz.)
kül-

Cs. . szab.
10675/A97.

1837. évi d e c z e m b e r hő 1-én a társaság részvényeinek alap szabály-
szerü 25. kisorsolása ejtetett meg nyilvánosan, mely alkalommal a következő 1128
darab részvény huzatott ki :

24.300 számig 100 drb
96.225 , 25 „

104.100 , 100 . 600.501 , 600.600
175.300 , 100 „ 633.301 „ 633.303 , 3
211.200 , 100 , 685.501 , 685.600 „ 100
213.200 „ 100 „ 711.401 , 711.500 , 100
298.900 i 100 . 744.501 , 744.609 , 100

24.201 számtól
96.201

104.001
175.201
211.101
213.101
298.801

Áthozat
372.801 számtól 372.900 számig

625 drb
100 drb
100 „

Átvitel 625 drb 1128 drb

Ezen részvényeknek 500—500 frankkal való visszafizetése, valamint az
élvezeti részvények kiszolgáltatása (az alapszabályok 49. czikke értelmében) 1898. évi
május hó 1-től fogva a következő pénztáraknál történik:

Bécsben a
13

Budapesten
Tr iesztben :
K/m. Frankfurtban

Lipcsében s
Drezdában s
Hamburgban;

Baselben ;
Zürichben;

a társaság számvevőségénél,
a cs. kir. szab, osztrák keresk, és iparhitelintézetnél;
a magyar általános hitelbanknál;
a cs. kir. szab. osztrák keresk, és iparhitelintézet fiókjánál;

: Rothschild M. A. és Fiai uraknál;
Bleichröder S. urnái,
a leszámitoló társaság igazgatóságánál;
A német általános hitelintézetnél;
a „ „ hitelintézet fiókjánál;
Az észak-német banknál;
Behrens L. és fiai araknál;
Speyr és társa uraknál;
A Svájczi hitelintézetnél.

Budapest 1897. deczember hő 1-én. A& igazgató-tanács*

„Külföldi töltények" egyedüli kincstári eladása MAGYARORSZAG részére.

BUDAPEST, IV. kerület, Egyetem-tér 5. szám alatt.
Kizárólagos raktára, a „Shultze," cs az ,.25. C." füstnélküli angol lőporral, — valamint

az amerikai Cmtis a Harwey-féle fekete ..diamant"-lőpor raltmegtöltött angol Eley töltényhüvelyek-
nek. — Legnagyobb raktára az összes vadászfegyverek-, revolverek-, minden:
szati
nek. — Legnagyobb raktára az összes vadászfegyverek-, revolverek-, mindennemű töltények-, vadá-

ti felszerelések-, sport czikkek-, korcsolyákban, stb. stb. , <138)

aStSTlô nt̂ é. THE MAYPOLE COMPANY LTD.LONDON. 3 £$?*&?£ o. é.
Vezérképviselet és szétküldési raktár:

(angol festöszappan)

BUDAPESTEN,
V., Arany János-utcza 15. sz.
Wien, VII., Neubaugasse 15.

nélkülözhetetlen mlnden h á z t a r t á s b a n . Kevés forró vízzel és ezen világhírű szappannal minden hölgy vagy leány 15 percz alatt, egész ruhát vagy derekat gallérokat, hímzéseket, selyem-
szöveteket, szallagokat, csipkét, selyemkeztyüt, harisnyát, továbbá battiszt, karion, szatin és bármily gyapjúszövetet tetszés szerinti, valódi mosható szinüre képes festeni-

Tegetthof, sotétbordeaux és rakató vörös színben szintén raktáron.
Gyászeseteknél, teljes ruhatárak l óra alatt a, legszebb feketére festhető. Minden szinben 40 kr., fekete és tegetthof szinten darabja 50 kr.

Nagyban és kicsinyben kapható:
Kértey Testvérek, nagykereskedőknél, Arany Jáaoa-ntora 10.
Török Jóxaef, gyógyszertárában, Király-utcza 12.
Semda Nándor, gyógytinikereskedő, Koasneh Lajos-atcza
aiolnár és Koaer, Koronabarosegr-ntoza 9.

Továbbá minden gyógyáru-, illataxom-, gyertya-, ammnpan ém rSvtdára üzletben.

Wald gyula, Király-utcza 34.
Kartsolunaroff A., Serepesl-at 41.
Xinz Blibály. Bfozeou-kömt 7.

FIGYELMEZTETÉSÜL: Minden darabb „Haypole" használati utasítással van ellátva, tessék ehhez alkalmazkodni.

Nyomatott u a ORSZÁGOS HIRLAP" betUrvel Budapest, VIII, József-körut 66. szám.


