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A béke felé.
A mi skrupulus volt a

miniszterelnök javaslata ellen, a mai
nappal formaszerint is megszünt; Bánffy
Dezsö a pénzügyi bizottság mai ülésén
hozzájárult Gullner Gyulának a 3. §-ra
vonatkozó módositásához. A kormány
rendeleti intézkedésének hatálya nem ter-
jedhet tul 1898. végén s azokról megté-
telük után tizennégy nappal jelentést kell
tenni a Háznak, ha együtt van az ország-
gyülés, illetve jelentést kell tenni azon-
nal az ülések megkezdésekor, ha a ren-
deletek kibocsátása idején szüneten volna
a képviselöház. A javaslat szelleme telje-
sen megfelelt ugyan elöbb is annak, a
mit a módositás elöir, de jobb igy, hogy
az intenczió és a fogalmazás, teljesen
összevágnak.

A mi kifogás lehetett hogy a kor-
mány mulasztása okozta a kényszer-
helyzetet, a mely a hazafiság, és al-
kotmányos érzés kötelezö parancsává
tenné az önálló rendelkezésröl szoló
javaslat elfogadását, az ma eloszlott.

A mi kérdés lehetett: hogy mik
a kormánynak a javaslat keretén túl-
menö tervei, szándékai, nézetei, az
a pénzügyi bizottság mai ülésén mind
megtalálta a nyilt és határozott feleletet.
A kormány nem akart , ámitani sen-
kit a május elsejére szóló utasitás
dolgában. Megmondta tisztán és ha-
tározottan, hogy akarja a vámszövet-
séget, a jegybank közösségét, de nem

minden áron. Kijelentette a pénzügy-
miniszter, hogy épen nincs kizárva a
vámterület, a jegybank közösségének
kettészakadása. De nem a taktika, nem
az obstrukczió leszerelésére való törek-
vés vitte rá e sulyos horderejü enun-
cziáczióra. Hozzátette rögtön, hogy mikor
szabad az ország érdeke szerint e sza-
kadásnak bekövetkeznie; akkor, ha
Ausztria folytatná a kvóta dolgában
igazságtalan követeléseit, és akkor, ha
odaát fel akarnák forgatni az eddig
elért megállapodásokat, ha vissza akarnák
szivni a sikereket, a melyeket Magyar-
ország az eddig folytatott tárgyalások
során már elért s a melyekre a pénz-
ügyminiszter, kivált a bank dolgában,
ujabban is rámutatott.

Ennyi is teljesen elegendö lett volna,
hogy biztosittassék a javaslat korrektsége
mindazok szemében, akiknek itéletét a
tények módolják ki, akik cselekedeteik-
ben a politikai helyzettel számolnak.

De jóval több történt.
Ma formálódott ki az a józan köz-

vélemény, a mely kell, hogy döntö sze-
repet játszszon majd akkor is, ha a vég-
leges rendezkedésre kerül á sor. Ma

mondatott ki a teljes öszinteség a vám-
szövettség kérdésében. Hangzik pedig ez

az igazság ekként:
Elöállhatnak helyzetek, amikor Ma-

gyarország kénytelen lesz hogy ráálljon
a vámterület és a jegybank egysé-
gének megbontására, mint elkerülhetetlen

rosszra. De szerencsétlen dolog lenne, ha
ezt a rosszat mi magunk provokálnánk.

Az a nemzedék, mely megcselekszi
a szakadást, keservesen megfogja azt
sinyleni és nem száll majd áldás a po-
litikusok fejére, akik vezérei lesznek a
különválásnak. Tehát ne szálljon vissza
Magyarországra a sanyaruságok ódiuma,
ne legyen Magyarország az, aki a vesze-
delmet fölidézi.

Azt hiszszük, ezekért az igazságo-
kért, ezért az öszinteségért nemcsak a
vámszövetség hivei tartoznak hálával, de
azok is, akik most az obstrukczión dol-
goznak. Az ország is, ök is tudják, mit
kell érteni a május elsejére adott utasitás
alatt. Most már obstruálhatnak teljes lé-
lekzettel, ha magukra akarják venni a fe-
lelösséget azért,' ami deczember végével kö-
vetkezik és még inkább azért, a mi május-
ban lesz eljövendö. Most már megfon-
tolhatják, vajjon ök is segitsenek-e bele-
hajszolni ez országot az esetleg elkerül-
hetetlen rosszba, avagy hasznosabb-e,
ha most beérik álláspontjuk szilárd kör-
ülirásával és pro- grammjuk, gazdasági
elveik megvalósitását azokra, a talán nem
is oly nagyon messze levö idökre, amikor
Magyarország gazdasági fejlödése minden
rázkódtatás nélkül megfogja hozni mind-
azt, a mi mostan csak vészes kataklizma
utján volna elérhetö.

Most már vissza kell vonulnia a
közjogi szörszálhasogatásnak, mely annak
kideritésében keresi az ország boldogsá-

Lányok a szinházban.
Itt van elöttem a leveled, kedves Sárikám.
Te azok közül való vagy, • kik lilaszinü

papirra irnak és ibolyaport szórnak a boriték
közzé. Akik hosszukás, dült betüket karczolgat-
nak, ismerik a helyesirás szabályait, szerelik az
irásjeleket és pazarul diszitik, fel velük az illa-
tos, szines és érdekes levélkét. Szóval: te ugy-
nevezett müvelt leány vagy, ki jogosan meg-
követelheted, hogy Saroltának tiszteljelek s ki
most bizonyosan fel is biggyeszted szájacskádat
annak láttára, hogy csak ugy Sárikának szólit-
gatlak a mai napig.

De én azért mégis csali rád adom ezt a
nevet, Sárikám. Azzal a beczézö cziczomázó
szeretettel, melylyel egy üde virágkoszorut
tennék a fejedre. Csak csipkerózsából. Csupa
nevetö, éretlen, piros bimbóból, halvány szimpla
rózsából, ebböl az olcsó, Utszéli virágból, mely-
röl olyan sok ember elfeledte már, hogy szép.
A te fejedre, a te ékesen bodrozott fejedre,
mely után minden ünnepélyes alkalomkor három
forint adót fizetsz az udvari fodrász elsö
segédjének. Csak felteszem mégis és szerelném,
ha összeborzolna egy kicsit s a piros bimbók
szint vétnének érdekesen halvány arczodra.
Sárikának hivlak, mindannak daczára a mi
arra vall, hogy te úgynevezett müvelt leány
vagy. Mert nagyon szeretném elfeledni.

De nem lehel.. Ezt a levelet te irtad ne-
kem minden felkiáltó jelével s azzal a temér-
dek gondolatot-rejtegetö hármas ponttal, melyet
nyomtatott irásokból tanultál el. Azzal a sür-
getö kéréssel, hogy vigyelek el az ujabb da-

rabok elöadására. Az én vadrózsás Sárikám
nem vágyna ide. Néked okvetetlenül lát-
nod kell.

Nem azért mennél, azt irod, hogy lássák
az uj szinházi ruhádat. Ne tartsalak ilyen gye-
rekesnek. Nem is azért, hogy olykor a
páholy-ajtóra pislangass: nem kopogtatja-e
meg valaki, kinek megigézésére. készitik
az ilyen uj blúzokat. Ne tartsalak ilyen
nevetségesen érzelgönek. Nem is azért mégy,
mintha nagyon szerelnéd tudni: miféle csodák
esnek meg azon a szinpadon. Ne képzeljem,
hogy ilyen nagyon tapasztalatlan vagy. Hanem
el kell menned, mert ezt töled az élet, a tár-
saság, a te pozicziód, a jövöd megköveteli. Mert
e nélkül nagyon szánalmas, nevetséges figura
lennél a zsurokon, hol mindenki müvelten tár-
salog az uj darabokról s te még csak ki se
nyilhatod a szádat, mert azokat a darabokat
még ugy az ujságkritikák után — mint a tár-
saság legnagyobb része — mög ugy sem
ismered.

Nézem a leveledet, Sárikám. Nem a betü-
ket, hanem a pazar irásjeleket. A felkiáltókat,
melyek ugy ágaskodnak fel, mintha csupa ut-
jelzö-pózna volna és elvezetnek biztosan a
sürü hármas pontokhoz. Ut állok én meg, mert
ezek olyanok nekem, mint egy-egy kis fekete
halom, mely alá valaki nagyon sok vágyat,
nyugtalanságot és sejtelmet rejtett el.

Ezt nézem, Sárikám és ezeket a kis hal-
mokat lassan megbolygatom.

Nem is képzeled: micsoda gyönyörüsége
lenne az az én együgyü vén szivemnek, ha
ott találnám meg a szegény, megtagadott szin-

házi ruhácskát és azt a valakit, ki te felöled hiába
kopogtatná meg a páholyajtót. Ha én ott nem
találnék egyebet, mint édes, rózsaszinü csacsi-
ságot.

Nézem is, elszorul a szivem, mert ugy
járok a pontjaiddal, mint azokkal az irásokkal,
melyekböl te eltanultad ; nem találok én ott sem-
mit. Mi asszonyok ugyanis igy mondjuk, ha örö-
met nem találunk, hogy nem találtunk semmit.
Pedig az én kutatásomnak mégis van eredménye.
Rábukkantam arra, amit te legjobban rejteget-
tél, a kiváncsiságra. Ezt találtam meg: ami
asszonyi mivoltunknak a legkedvesebb, legbájo-
sabb alkatrészéi, melyet divat most megtagadni.
Ugy-e neked is sokszor elmondták a nénik,
Sárikám, hogy a lánynak nem szabad többé
kiváncsinak lennie, mert a lánynak tudnia kell.
Tudnia, Sárikám, sokat, mindent, a kegyet-
lenségig.

Megdobban a szivem arra a tán hazug, de
szép sejtelemre, hogy te még kiváncsi vagy.
Hogy te utoljára is szeretnéd tudni azt, ami a
szinpadon történik. Mesét szerelnél látni, hal-
lani. Egy örökké szép mesét szerelemröl, küz-
delemröl, boldog diadalról. De ez a sej lelem
csak egy pillanatig tart. Ujra elrontja a levél
illata, sima, szépen karczolt sora, mely mind
tsak bizonyitja, hogy te úgynevezett müvelt leány
vagy, zsurokra jársz, hol akár csak fülhegygyei
is, de meghallhattad, hogy a szinpadon többé
nem játszanak szép mesét szerelemröl s boldog
egyesülésröl.

S ha egyszer ezt te mar tudod, akkor
mit szeretnél még meglátni?

Most mar ezt kutatom a pontjaid alatt
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gát, hogy vajjon az 1867: XII. t.-cz. 68.
§-a szerint akarhat-e az ország egyebet,
mint az önálló vámterületet. A minek
képtelen voltát különben maga Kossuth
Ferencz demonstrálta, midőn fel akarta
a kormányt hivni, hogy tárgyaljon az
osztrákokkal a statusquo tárgyában, ha a
májusra szóló utasításba fölvétetik az
önálló vámterület, az önálló jegybank.

Most már el kell hallgatnia annak a
ráfogásnak, hogy e javaslat törvénysér-
tés. Banális frázis! Komjáthy Béla tün-
tette föl leghívebben, kijelentvén, [hogy
kész még elveiről is ideiglenesen le-
mondani, ha bebizonyítják előtte a ve-
szélyeket, amik érnék az országot, ha
a javaslat az év végeig törvénynyé nem
válnék.

Most már itt az ideje, hogy mint
a nemzeti párt tette a miért a kor-
mány elnöke részéröl is lojálisan köszö-
netet kapott, az egész parlament letegyen
a pártpolitika kicsinyes szempontjairól s
csak a nagy érdek világánál birálja meg a
javaslatot.

Föl van vetve az egész kérdés, az
ideiglenes javaslat sorsának a keretében,
a nélkül, hogy megszüntek volna az
okok, melyek a mostani javaslat elfoga-
dását föltétlenül követelik. S a kérdés
igy szól:

Siettesse-e az ország az elkerülhetet-
len rosszat, avagy dolgozzék szorgalomban,
hogy ami most veszedelmes kísérlet, maj-
dan mint érett gyümölcs magától hulljon
az ölünkbe?

POLITIKAI HIREK.
Az általános polgári törvénykönyv. A magyar

általános polgári törvénykönyv tervezetét szer-
kesztő bizottság pénteken tartotta Erdély Sándor
igazságügyminiszter elnöklése alatt e heti ülését,
melyen dr. Zsögöd Benő terjesztette elő a szer-
kesztésére bizott családjogi fejezeteknek: a házas-
társak személyes jogviszonyának és a házas-
sági vagyonjognak alapelvi vázlatát. A miniszter
a végből, hogy a szerkesztés munkája a nyilvános-

ság ellenőrzése és a szakkörök folytonos közremü-
ködése mellett történjék, lehetővé tette, hogy a
szerkesztő-bizottság jegyzőkönyvei nyilvánosságra
hozassanak. Legutóbb pedig a miniszter ugyanezzel
a czéllal a jegyzőkönyvek egy-egy példányát meg-
küldötte a kuriának, az összes tábláknak, törvény-
székeknek és járásbíróságoknak azzal, hogy kivána-
tosnak tartja, hogy a bíróságok tagjai a felmerült
kérdésekhez, akár az irodalom utján, akár közvet-
lenül a bizottság vezető tagjához, Lányi Bartalan
miniszteri tanácshoz beküldendő munkálatokban
hozzájáruljanak.

Képviselőjelölés. Muraszombaton a városhá-
zán ma délelőtt tartották meg a kerület szabadelvű-
pártja jelölő értekezletét, melyen mintegy 300 választó
vett részt. Az értekezlet dr. Czipoth Zoltánt elnökké
választván, az ő javaslatára egyhangulag gróf Szé-
chenyi Tivadart kiáltotta ki a muraszombati kerü-
let szabadelvüpárti képviselőjelöltjéül. Az értekezlet
80 tagból álló bizottságot választott, mely folyó hó
13-án a polánczi kastélyban felajánlja neki a jelölt-
séget. Megválasztották a párt központi intéző-bizottsá-
gát is, melynek tagjai lettek : dr. Czipoth Zoltán Pintér
Géza, Olajos Sándor és Pollák Pongrácz, pártjegyző
Kiss Elemér. Délben banket volt. Gróf Széchenyi
Tivadar minden valószínüség szerint egyhangulag
fog megválasztatni.

A hullámkák. A községek nevéről szóló törvény-
javaslat lényegében nem ver fel nagyobb hullámokat,
mintha például a peronoszporáról szólna. Az urszőlő-
jének birtokosai, a királyföldi szászok az egyetlenek, akik
megmozdultak és apró hullámkáikkal most csapdosni
kezdik a magyarság szikláját. Münnich Aurél, mint
német nevü ember, szélről áll a támadóknak és igy
ő érzi ma az első hullámcsapást, azaz névtelen leve-
let. Ez igy szól:

Tisztelt (ma még) Münnich u r ! *)
Ön téved, ha a képviselőházban azt

mondja, hogy a Szepességben németek lak-
nak : ott ugyanis nincsenek németek, csak
renegátok, akiit külsö előnyök Fejében meg-
tagadták a világ legnagyobb nemzetével való
kulturális közösséget és elcserélték ezt a
közösséget egy olyan nemzetével, amilyen a
magyar. Pfuj ! Egy német.

Ezen a protestáláson kivül még a beszterczei
választókerület országos képviselője, Fluger Károly

*) Münnich = Mönch = Bará|. Az anonimusz
arra czéloz, hogy miért nem „Barát" már a Münnich
Aurél vezetékneve.

kapott levélkét a választóinak egy részétől, a besz-
terczei „zöld" szászoktól. Ez ellen a hullámka ellen
azonban a beszterczei szabadelvüpárt felszólal és
nyilatkozatot tesz közzé. A nyilatkozat egészében
igy szól:

„A beszterczei szabadelvüpárti választó-
közönség alólirt tagjai meglepetéssel értesültek
arról, hogy a választókerület szász nemzetiségü
választóinak— tehát a szabadelvüpárti választó-
közönség egy töredékének — ugynevezett kerületi
bizottsága a szabadelvüpárti választóközönség
összehívása, s igy tudta és beleegyezése nélkül,
jónak látta a kerület szabadelvüpárti képviselő-
jét egy fölmerült esel alkalmával külön utasí-
tással ellátni, illetve öt az országházban leendő
magatartására nézve befolyásolni és irányítani.

„Miután Fluger Károly országgyülési kép-
viselőt ezen kerület szabadelvüpárti és nem
szász nemzetiségi programmal választotta kép-
viselőül, a választó közönség itt aláirt tagjai
saját képviselőjüknek bármi irányítását, mint a
képviselői állás függetlenségével meg nem egyez-
tethetö dolgot, meg nem engedhetönek és sza-
bálytalannak nyilvánítják; egyszersmind ugy a
jelenre, mint a jövöre nézve is tiltakoznak min-
den a jelenlegihez hasonló és a párt egységé-
nek megbontására irányuló külön gyülekezések
és külön határozatok ellen; mit nyilvánosságra
hozni és erröl a kerület képviselőjét is értesi-
teni alkotmányos kötelességüknek ismerték.

Besztercze, 1897, deczember 6-án.
(Következnek az aláírások.)

Az önrendelkezés.
— A pénzügyi bizottságban. —

A képviselőház pénzügyi bizottságának
mai ülése, mondhatni, programmszerüen
folyt le.

A szőnyegen forgó uj provizórium-javas-
latot a pénzügyi bizottságnak összes, 67-es ala-
pon álló tagjai elfogadták, ellene csupán a két
függetlenségi tag szavazott.

A miniszterelnök hozzájárulása után elfo-
gadta a bizottság a nemzeti párt részéről a
szükséges kormányrendeletek érvényének határ-
idejére vonatkozólag benyujtott módosítást.

Ezzel az önrendelkezési törvényjavaslat
keresztülment az előzetes tárgyalásokon s a
körülötte kifejlődhető mérkőzés szintere ezentul
maga a parlament lesz.

addig-addig, mig egyszer csak felvillan előttem
egy régi kis adoma emléke. Két bolondos em-
berről, ki a befejezett dolgok után is akart
még látni valamit.

Emlékezel rá, Sárikám ? Ez a két Mujkos
valahol Görömbölyön a kakasülöről nézte egy
ropogós csizmába és népies poezisba bujtatott
Sobri Jóska istentelenségeit.

A darab végén itéletet mondott fölötte a
költői igazságszolgáltatás s az érdemes nézők-
nek tudtára adatott, hogy a semmirevalót, ki
őt felvonáson át gyilkolta a segéd-szereplőket
és a népies poezist, kötél által fogják kivégezni.
Akkor mindenki borzongva és éhesen ment
haza, de azzal a nagy megnyugvással, hogy a
hős utoljára is czélhoz ért s ezzel a darab
bevégzödött. Mindenki elment, csak a két Muj-
kos könyököli még akkor is, mikor eloltogattak
minden lámpát és a szinházi szolga végigjárta
az üres padsorokat. Megtalálta a két atyafit.

— Hát maguk nem mennek haza?
— Már azt a bolondot csak nem tesz-

szük. Hiszen hallotta tan, hogy most jön a
java. Akasztás lesz itt. De már ezt csak meg-
nézzük.

És ott maradtak, mert ők látni akarták
szögiről-végére magát a czélt, amint elöttük
megtestesül.

Az adoma végéből tudjuk, hogy a két
atyafit utoljára is kidobták. Akkor régen, még
Görömbölyön, haragudtak azért, hogy valaki
akasztást akart látni a szinpadon. Pedig lesz
az még másként is, a biztató jelekből sejtve.

Hát nézd, Sárikám, amint igy eszembe
Jut ez a régi kis tréfa, én olyan nagyon elszo-
morodom. Elgondolom, hogy eddig te is csupa

olyan darabot láttál még, ami ott, ahol nagyon
érdekes lett volna, bevégzödött. Megmutatták
neked is, mint minden fiatal leánynak, azokat a
darabokat, melyekben Mihályfi és Márkus Emilia
este hét órakor szeretni kezdik egymást.
Nyolczkor, kilenczkor még folyton küzdenek
különféle akadályokkal, de tiz órakor czélt ér-
nek. A hős és hösnö egymás karjaiba borul, a
környezet esküvőről, házasságról beszél. De
aztán leeresztik a függönyt a közönség, haza megy
és mindenki tudja, hogy a darab bevégzödött.
Hazamennek a fiatal leányok is és nincs arról
adoma, hogy egy is ott maradt volna valame-
lyik páholyzugban megvárni a javát, mint a
két atyafi.

De éjjel, mikor az álmatlan leány-fejek
belemerülnek a szalagos párnák zizegő csip-
kéibe, mikor a szoba tulságosan meleg lesz s
ugytetszik, elfogy még a levegő is, akkor ezer
meg ezer nyugtalan sóhaj száll vissza az immár
szürkén betakart piros ülésekre s megostoro-
molja a hideg, unalmas vasfüggönyt.

— Mi történik azután? Hogyan él a
hős és hösnö együtt ? Milyen az, amiért annyit
küzdöttek? Milyen a házasság?

Sokáig bolyongott igy a te nyugtalan
sóhajod is. De mostanában egyszer csak fél-
uton elakadt. Meghallottad, hogy az ujabb
darabokban éppen magáról a házasságról ját-
szanak komédiát és szögiröl-végire megmagya-
rázzák azt a nagy kérdést, hogy mi történik
az után: Világosan, sejtelem, titok és alum nélkül.
Nem kell többé magatoknak kiszínezni az angol,
német regények nyomán, meg abból, amit a
nagymamák mesélnek, kik mire megöregednek,
maguk is olyanok, mint a családi regények:

csak arról tudnak, ami a házasságban is szép.
A többit kicsókolták szemeikből a gyermekek.

Hallottál felöle, hogy ott az igazságot
mondják el erröl a kérdésről is, a ti nagy,
egyetlen, szent kérdésetekről s le most szeret-
néd ezt az igazságot látni. Sárikám, Sárikám,
te a müvelt leány, ki nem vagy gyerekes, nem
vagy érzelgös, nem vagy tapasztalatlan, ki
tudni akarsz mindent a kegyetlenségig, le édes,
sápadt Saroltám, akasztást akarsz látni.

Kiolvastam a titkodat a pontjaidból ős
megígérem neked, hogy az olyan darabok elő-
adására, melyek magát a házasságot színezik
ki beteg lelkü, beteg elméjü szerzők kérlelhet-
lenségével, én nem foglak tégedet elvinni soha
sem. Az én segítségemmel le nem leszesz
tanuja annak a lassu kivégzésnek, moly alatt
három felvonáson át vergődik s végre csúfo-
san kimúlik a leányok szép álma arról, amit
ök házasságnak gondoltak.

Tudod, édes Sárikám, nekem még meg
vannak a régi, nevetséges terveim. Szeretnék
elvinni magammal egy fiatal leányt, ki vállamra
hajtja a fejét és pirulva súgja meg, hogy az
elsö kis fehér blúzában szeretne színházba
menni. Ah, milyen édes kaczagással nevezném
én ezt kis bohó gyerekemnek. Egy fiatal leányt,
ki felvonásközben remegve lesi a páholyajtó
nyilását s az után, hogy ujra becsukódott,
ugy, hogy rajta többé soha sem röppen ki
a sejtelmes boldogság egészen más szemekkel
nézné a szinpadi mesét. Óh, milyen gyönyörü-
ség volna megtudni, hogy a szive érez s a
lelke csak sejt. Aztán néznök a mesét Régi,
szép, tiszta mesét szerelemről, küzdelemről,
boldog diadalról. Mesét, moly itt véget ér s
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A képviselőház pénzügyi bizottsága Tisza
Kálmán elnöklete alatt tartott mai ülésén tárgyalta
a vám- és bankügynek, valamint az ezekkel össze-
függő némely kérdésnek ideiglenes szabályozásáról
szóló törvényjavaslatot.

Pulszky Ágost előadó utal arra, hogy a provizó-
riumot illető törvényjavaslat a benne kikötött feltétel
következtében meghiusult s nincs is kilátás rá, hogy
kellő időben törvénynyé lehessen. Ennek következ-
tében itt az ideje az önállóan való intézkedésnek az
illető ügyekben, kivévén a kvótát, amelyre nézve
más az elintézési mód. Természetesen ez intézkedés
hatálya csak 1898. végeig terjedhet s ugy is van
értve. Mindez intézkedések egyaránt megfelelnek az
1867: XII. törvényczikk betüjének és szellemének,
miért is a törvényjavaslatot elfogadásra ajánlja.

Gullner Gyula, ha azt keresné, hogy a fen-
forgó kényszerhelyzetnek mik voltak az okai, nem
menthetné föl a kormányt a felelősség alól, hogy
hijával volt a szükséges előrelátásnak s elmulasz-
totta megtenni az előkészületeket, melyekkel e kény-
szerhelyzet el lett volna kerülhető. Előttünk van azon-
ban a kényszerhelyzet s kötelességünk modus vivendit
találni. Ha pusztán pártpolitikai szempontból indulna
ki, meg kellene tagadnia a törvényjavaslathoz való
hozzájárulást; azt tartja azonban, meg kell szavazni
a provizóriumos javaslatot, mely csakis a létező
viszonyokat tartja fenn addig, mig elérkezik az ideje
a megfelelő végleges rendelkezéseknek; s azért is,
mert a mostani bizonytalan helyzetnek véget kell
vetni, s mert ha bárkilenne ma a kormányon,
nem járulhatna az országgyüléshez más elő-
terjesztéssel. A rendeleti uton való intézke-
désre vonatkozó felhatalmazást azonban a harma-
dik szakasz utolsó bekezdésére nézve alkotmányjogi
szempontból aggályai lévén, javasolja annak ki-
mondását, hogy e rendeletek a törvényhozásnak, ha
együtt van, 14 nap alatt, ha együtt nincs, össze-
ülése után azonnal bemutatandók s érvényük 1898.
deczember végével mindenesetre megszünik. Szóló
és elvtársai e módosítás elfogadásához kötik a
törvényjavaslatnak általánosságban való elfogadását.

Báró Bánffy Dezső miniszterelnök nem kiván
reflektálni azokra, amiket előtte szóló mintegy a
kormány eljárásának hibáztatásául mondott, csakis
annyit jegyez meg, hogy a kormány azt az utat
követte, melyet az ország érdekeinek szempontjából
a legczélszerübbnek tartott. Nem is a kormány vala-
mely mulasztása, hanem a velünk szövetséges állam
helyzete okozta azt, hogy az uj törvényjavaslatot

utána álomba szédíti az én kis leányom fejét.
Álmát nem bolygatja többé semmi. Látta a
czélt, mely az ö czélja is lesz s arra nem tud
gondolni, hogy milyen lesz majd az élet azután.
Oh, milyen diadal lenne őt tapasztalatlannak
nevezni.

Te nevetsz rajtam, édes Sárikám. A te
bolondos, vén nénéden, aki nem jár hozzátok
zsurba minden kedden délután. Ki nem fogja
megtudni, hogy egy ilyen fiatal leány nem ül-
het azok közzé, kik olyan alaposan beszélnek
az uj darabokról, melyeket megnézni köteles-
ség. (Igaz, miért jelenti ez a szó: sikk, azt, hogy
kötelesség?) Ki nem fogja megtudni, hogy az
olyan darab, mely nem foglalkozik „igazsággal"
(megint egy olyan szó, mely tulajdonképen két
fogalmat fejez ki: a piszkot és durvaságot),
minden hozzáfüződő hangulatával csak limo-
nádé. Semmi más, csak langyos, édeskés sa-
vanykás czitromlé. Mai n a p ! Mikor az asszo-
nyok szivaroznak és az inyöket aligha csik-
landozhatja más, mint egy korty jó, erős ab-
szint.

Nevetsz majd fölöttem, a te vén nénéden,
aki nem mondhatja el azt, amit már te ezer-
szer meguntál (mert az olvasmányaidra nézve
is csak ezt mondtam), de nem tudtál elfeledni.
Tudom, el is produkálod a gúnyolódó társaság
elött. Nevetséges szentenczia lesz, másként
hangzik, de szórul-szóra az lesz, amit a szivem
mélyéből mondtam neked:

— Szeresd a limonádét, mert ebből a
zöldes italból egy tengernyi sem fog neked ugy
megártani, mint egy korty abból az erős szesz-
ből, amit abszintnak neveznek s amelynek a
szine határozottan mérges, haragos-zöld.

Szabóné Nogáll Janka.

be kellett nyujtani. De igaza van előtte szólónak
abban, hogy oly kényszerhelyzet előtt állunk,
amely parancsolólag szabja meg, hogy e
törvényt kellő időben megalkossuk. Csak köszö-
netet mondhat azért, hogy előtte szóló erre az állás-
pontra helyezkedett s hogy a pártpolitikai szempon-
toknak eléje helyezte az ország javát, mondhatni
létkérdését. A javaslatba hozott módosításhoz hoz-
zájárul, mert az nem ellenkezik a javaslat állás-
pontjával és csak olyasmit kiván, ami a kormány-
nak is intencziójában kellett, hogy legyen.

Kossuth Ferencz megjegyzi, hogy midőn a
párt, melyhez tartozik, általánosságban nem fogadja
el a javaslatot, meg van arról győződve, hogy nem
veszélyezteti az országot, csakis kötelességét telje-
síti s csakis a hazaszeretet vezérli, nem pedig a
kormány iránt való ellenszenv vagy kormánybukta-
tási szándék. Nincs itt helye az elvi vitának, mert
ez nem közjogi, hanem pénzügyi bizottság; meg-
jegyzi azonban, hogy ha egy párt harmincz év óta
önzetlenül vallott elvei mellett hiven megáll, hazafias
szándékát senki sem vonhatja kétségbe, sőt méltán ítél-
hetnék el — ha épen akkor tennék le a zászlót, amidőn
kilátás nyilik elvei legalább egy részének megvaló-
sulására. Ugy alkalmazkodni a helyzethez, hogy ez-
zel törvénysértések követtessenek el, helytelen volna,
mert a helyzet nem olyan, hogy a kibontakozás
más uton nem volna lehetséges. Törvénysértést lát
e javaslatban, mert az 1867. XII. törvényczikk nem
ismer oly szakaszt, amely kimondaná, hogy a hatá-
rozott időre kötött szerződés eként meg lenne hosz-
szabbitható. Ily világos törvénysértésre nincs is ok,
mert a törvény világosan kimondja, hogy ha Ausz-
triával a megegyezés nem sikerül, visszaszáll Magyar-
országra ez a jog, hogy saját akarata szerint intéz-
hesse gazdasági ügyeit, már pedig nem teheti ezt,
ha akaratának érvényesítése a szomszéd állam hozzá-
járulásától függ. A törvény 68-ik §-a csak az ön-
rendelkezést értette, ez pedig nem az. Ha az or-
szág e joggal élve, felállítja az önálló vámterületet,
ez nem jelenti a vámháborut, sem pedig azt, hogy
a kormánynak a szükséges előkészületekre az idő
megadassák. De az idő megadásának más alapon kel-
lene történni; utasitni kellene a kormányt, hogy kezdje
meg a tárgyalásokat az osztrák kormánynyal a
status-quo bizonyos időre való fentartása iránt, de
csak miután már törvényben kimondták, hegy az
önálló vámterületet felállítják. Vannak módok
arra, hogy az átmeneti megrázkódtatást kikerüljük
az ország érdekeinek megóvásával s emellett a tör-
vények tiszteletben tartásával. A külön bank felállí-
tása esetére is lehetne például a részvények bizo-
nyos számát az osztrák-magyar bank számára fen-
tartani, ami kizárná ennek ellenséges magatartását.

Első kötelessége a törvény alapjára állani s
csakis ez történnék annak kimondásával, hogy az
önnálló vámterület és nemzeti bank felállittatik s a
kormány utasittatik, hogy az előkészítés czéljából
kezdje meg a tárgyalásokat az osztrák kormánynyal
a statusquonak bizonyos időre való fentartása iránt
s indítson tárgyalásokat oly egyezmények kötése
tárgyában, aminőket független államok szoktak
egymással kötni, világos kijelentésével annak, hogy
a vámháborut ki akarjuk kerülni.

Lukács László pénzügyminiszter utal arra,
hogy előtte szóló félreértette ugy a törvényjavaslat-
nak, mint az 1867 : XII. törvényczikknek rendelke-
zéseit, mert nem szerződésnek, hanem állapotnak a
fentartásáról van a javaslatban szó, függetlenül
attól, hogy a másik állam mit tesz. Ideig-
lenes dispoziczió ez, amely teljesen meg-
felel az 1867-iki törvény 68-ik §-ának, mert
az önálló rendelkezést mond ki, ebben a
javaslatban pedig semmi egyéb nincs, mint
az önálló rendelkezés dekretálása. A kérdéses sza-
kasz nem feltétlenül követeli meg az önálló vámte-
rületet és bankot, hanem csak azt, hogy az önálló
rendelkezés az ország érdekeinek megfelelő módon
történjék. Nem vonja kétségbe, hogy előtte szólót s
társait csakis hazafias tekintetek s nem egyéb
okok vezérlik. Ebből azonban az következik, hogy
meggyőződésük szerint Magyarország jóléte attól
függ, hogy minden körülmények közt önálló vám-
terület és bank legyen. Szóló szemébe óhajt nézni
e kérdésnek s tüzetes fejtegetéssel mutatja ki, hogy

amint közgazdasági viszonyaink ma állanak, nem a
vámelkülönzés, hanem a vámközösség áll az ország
gazdasági érdekében, s hogy sok tekintetben
ílluzoriusak a külön vámterülethez . financziális
szempontból füzött várakozások is. Ami a
bankot illeti, nem tagadja szóló, hogy lehet Magyar-
országnak ezt felállítani, mert megvan hozzá a joga
és ereje is, csakhogy az eként előálló helyzet alig-
ha lenne jobb az eddiginél. Különben is az osztrák-
magyar bank irányunkban minden kötelezett-
ségét teljesitette, arra, hogy vele szakítsunk,
semmi okunk sincs s az uj szervezetben még
a formai kellemetlenségek is elimináltattak s
teljes mértékben keresztül vitetett a paritás.
Van azonfelül még egy szempont, a valutarendezés
szempontja, amely nemcsak nem ajánlja, hanem
egyenesen tiltja nekünk a szakítást. Nem mondja
szóló, hogy ki van zárva gazdasági téren az elkülö-
nítés, de ez csak két esetben következhetnék be :
ha Ausztria a kvóta-kérdésben oly méltánytalan és
igazságtalan követelésekkel állana elö, amelyeket
nem teljesíthetnénk s ha egyéb kérdésekben, me-
lyekre nézve már megállapodtunk, ezeket az igaz-
ságos megállapodásokat felforgatnák. Ez eset-
ben kénytelenek lennénk — mint elkerül-
hetetlen rosszba — belenyugodni, de hogy
ezt mi provokáljuk, az ország érdeké-
ben teljesen elhibázott dolog lenne.

Komjáthy Béla kiemeli, hogy anyagi szempontok-
ból is kivánatosnak tartja ugyan az önálló vámterüle-
tet, de nem tisztán az anyagi jólét érdekei vezérük,
sőt még az esetben is, ha biztosan tudná, hogy
bizonyos gazdasági válságon mennénk keresztül,
politikai, állami szempontból az önálló vámterület-
nek lenne a hive. A kormánynak kötelessége lenne
felvilágositást adni arról, hogy e javaslat el nem
fogadása esetére minő veszélyek fenyegetnék
az országot. Ha meggyőznék róla, hogy
ily veszélyek csakugyan bekövetkeznének, szólói
és pártja még elveit ől ideiglenesen való eltérés ese-
tében is, eme veszélynek kikerülésében közremű-
ködnék. Amig ez nem történik, üres szólásfor-
mának tartja a veszélyekre való utalást. A javas-
latot egyébként nem tartja őszintének, mert a
kormány nemcsak nem akarja az önálló vámterü-
letet, hanem épen ellenkező törekvést tanusit. A
pártnak, melyhez tartozik, e javaslatot elfogadni
annyi volna, mint harmincz esztendei müködését
dezavuálni.

Tisza Kálmán nem mint elnök szól, hanem
egyéni véleményt nyilvánít. Kijelenti, hogy ő is
harmincz éven át a közös vámterületnek, ha tisztes-
séges feltételek mellett teheti, hive volt s íly fel-
tételek mellett ma is hive, mert meggyőződése
az, hogy a különválás káros lenne hazánkra,
de legalább is ily mérvben káros lenne Ausztriára
nézve is. Meggyőződése, hogy a jövendő igazat
adna neki abban, hogy ha a külön vámterület
létrejő, amint fél töle, hogy az ausztriai viszo-
nyok miatt csakugyan létre fog jönni, pár év
mulva átkozni fogják ugy Ausztriában, mint nálunk
azokat, akik létrehoztak. Ne legyünk tehát mi az
előidézői, hanem ha ránk kényszeritik, meg lesz az
a megnyugvásunk, hogy a bekövetkezendő rossznak
nem mi vagyunk az okai, hanem azok, akik ezt
ránk erőszakolták. Ezek előrebocsátásával kijelenti
hogy elfogadja a törvényjavaslatot s hozzájárul a.
Gullner módosításához is.

Justh Gyula ugy tudja, hogy Tisza Kálmán
csak a szabad kereskedés mellett volt a közös
vámterület hive, ez pedig lényeges különbség,
mert ez esetben a közös vámterület csakugyan
kevesebb veszélylyel járna. A pénzügyminiszter
által mondottaknak legerősebb kritikája az,
hogy egészen egy nyomon halad Lecher osztrák
képviselő ismeretes hosszu beszédével. A vám-
terület kérdésével nem foglalkozik ezuttal tüze-
tesebben, csakis annyit jegyez meg, hogy a vám-
közösség káros volt hazánkra a multban, s ha
fentartatik. káros lesz a jövőben, mert e vámközös-
séggel vele jár, hogy minden előnyét az erősebb
élvezi s minden hátrányát a gyengébb viseli. A mi-
niszter által kifejtett theóriáknak egészen ellenkező-
jét bizonyitják a kisebb keleti államok. A
nemzeti bankot még akkor is fel kellene álli-
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tanunk, ha nem lenne külön vámterület s nagy
hiba volt, hogy eddig is nem létesítettük. Annak,
hogy a valuta még nincs rendezve, Ausztria az oka
s az a viszony, melylyel az osztrák-magyar bank-
hoz állunk ; s ez is a külön bank szükségesség mellett
bizonyít. Csatlakozik a Kossuth és Komjáthy által
mondottakhoz. Nem járulhat a törvényjavaslathoz.

Tisza Kálmán elnök s Lukacs miniszter csak
annyit jegyeznek meg Justh Gyula egyik állitására,
hogy Lecher beszédében a külön vámterület mellett
argumentált, tehát Justh és társai vannak vele egy

• állásponton, nem pedig a pénzügyminiszter.
Kossuth Ferencz az országra nézve igen

veszélyesnek tartja azt, hogy Magyarország produk-
cója épen az Ausztriával való közösség miatt hát-
ráltatva lévén, iparának kellő fejlesztésében oly térre
tereltetett, a mely téren a konkurrentia előrelátható-
lag még növekedni fog. A pénzügyminiszterrel szem-
ben határozottan állitja, hogy az osztrák produktió-
nak tekintélyesebb része jő Magyarországba, mint a
mily része a magyar produktiónak Ausztriába megy.
Ennek tudatában, méltán követelhetjük, hogy Ausztria
teljesítse a mi jogos követeléseinket, ha csakugyan
szó lesz még a vámszövetség megkötéséről.

Hegedüs Sándor azt tartja lényeges kérdés-
nek, hogy mi történjék január 1-én. Kossuth indit-
ványa e kérdésre nem felel meg, holott a javaslat
első sorban ezzel foglalkozik. Kimutatja amaz álli-
tás téves voltát, hogy e javaslat sérti a tör-
vényt. Különben is képtelenség azt mondani,
hogy egy javaslat, amelynek feladata az, hogy
törvénynyé váljék, sérti a törvényt. Itt egy
oly provizóriumról van szó, amely még Kossuth
és elvtársai szempontjából is előnyösebb az előbbe-
ninél. Azokat a kérdéseket, melyek e vitába bevo-
nattak, akkor tartja szóló megvitatandóknak, amidőn
esetleg beterjesztetnek a május 1-i időponttal kap-
csolatos előterjesztések; csakis annyit jegyez meg,
hogy Kossuth és társai megfeledkeznek arról a je-
lentőségről, melylyel nyersterményeink szempontjá-
ból az osztrák piacz bir. Érti szóló, amit Komjáthy
mond, hogy neki a külön vámterület kell, még ha rossz
is, még ha kárral is jár, de ha érti is, nem he-

lyeselheti. Nem lehet különben szólónak kifogása az
ellen, hogy Kossuth és társai elvi követelményeiket
felállítják, de azt méltán el lehetne ítélni, ha január
1-én törvényen kívüli állapotba akarnák juttatni az
országot. A Kossuth javaslatában csak két elvi
enuncziáczió foglaltatik, amelyeket január l-ig ki le-
het ugyan nyomtatni, de nem lehet életbe léptetni.
Mindezeknél fogva elfogadja a törvényjavaslatot.

• Zichy János gróf röviden kijelenti, hogy a
néppárt feltétlen hive lévén a kiegyezésnek, öröm-
mel fogad bármely kormány részéről minden oly
előterjesztést, mely a kiegyezés fentartását vonja
maga után. Hozzájárul tehát a törvényjavaslathoz,
azonban bizalmatlansággal viseltetvén a kormány
iránt, nem járulhatna a törvényjavaslat 3-ik §-ában
foglalt rendeleti felhatalmazáshoz végleges állásfoglalá-
sát attól tette függővé, hogy a pénzügyi bizottságban
miként fog e rendelkezés precziziroztatni. Ama ki-
jelentés után azonban, melyet a miniszterelnök a
nemzeti párt idevonatkozó inditványára tett, nem
kétli, hogy a néppárt harmadszor való olvasásában
is hozzá fog járulni a törvényjavaslathoz.

Matlekovics Sándor rámutatván a közös vám-
terület gazdasági jelentőségére, elfogadja a javaslatot.

A bizottság ezek után általánosságban a 3-ik
§-nak a nemzeti párt által javasolt módositásával
részleteiben is elfogadta a törvényjavaslatot.

Kossuth kijelentette, hogy a részletekhez ő és
társai nem szólnak hozzá, ez azonban korántsem
jelenti azt, mintha a törvényjavaslat részletes disz-
pozicziói helyeselnék.

A törvényjavaslat letárgyalásával az ülés
véget ért. ________

ORSZÁGGYÜLÉS.
Micsoda tanulékony nemzet az a fran-

czia ! Most már azt is tudni akarja, hogy mi
az az obstrukczió. Megismerhette volna ugyan
Ausztriában is, de Vilmos császár óta a nagy-
hatalmak, hogyha a monarkiában akad dolguk,
meg sem állnak Budapestig. A párisi Temps

pedig duplán nagyhatalom, mert franczia is,
ujság is. Elküldte hát egyik munkatársát, hogy
a hely szinén tanulmányozza, mi az az ob-
strukceió.

Lanthier ur pedig, a munkatárs, csak
Budapesten szállt ki. Eljutott a t Házba és
elindult, hogy megkeresi az obstrukcziót. Ugy
kellett meggyőzni, hogy most nem lehet sze-
rencséje az obstrukczióhoz, mert az a tegnapi
ülésben elaludt s talán föl sem ébred a jövö
hétig. Lauthier ur azonban kijelentette, hogy
akkor ö is marad a jövö hétig, mert ő volt
Rómában és látta a pápát, Budapestről se me-
het ugy el, hogy ne lásson obstrukcziót. (Tes-
sék, most már a Baedeckerbe is belekerül az
obstrukczió, budapesti látványosságnak!)

Mit csinált volna Lanthier ur? Hát mit
csináljon az ujságiró, mikor semmit sem csi-
nálhat? Interwiew-okat. Ha már nem láthatja
szemtől-szembe az obstrukcziót, legalább véle-
ményeket kér róla. Azt mondták neki, hogy
forduljon Zichy Jenőhöz, mert az mindjárt két
véleményt is mondhat, a magáét, meg a Vil-
mos császárét. Lanthier ur a fejét rázta. (Va-
lószinüleg a porosz vélemény nem kellett a
francziának). Ellenben nagyon szerette volna,
ha Apponyival beszélhet. Ennyi az egész?
Mindjárt hárman is siettek a terembe, hogy
megkeressék a nemzeti párt vezérét.

— Hol van Apponyi?
Keresték, kutatták: sehol. Az a keskeny

oszlop, a szélsőbal tőszomszédságában, egészen
üres volt. A folyosón még Kaas Ivor se járt,
pedig ott gyüjti a politikai népmeséket. (Egyszer
még kiadja a Kisfaludy-Társaság.) A nemzeti
párt egyszerüen eltünt a föld színéről, holott
választások sincsenek.

— Hol van Apponyi?
Tovább keresték. Egyszer csak hallják,

hogy valami nagyon ismerös hang azt kiáltja
Kristóffy József felé: Ez az igaz! Nagyon jól
beszél! Ugy tetszett, mintha káprázat volna. A
beszéd, az kormánypárti. De a helyeslés, az
ellenzéki. S ahogy körülnéznek, hát csakugyan
odahuzódott az egész ellenzék a jobb mezőre
és mind csak Kristóffyt hallgatta. Gróf Károlyi
Sándor a Falk Miksa helyét okkupálta s onnan
helyeselt. Rakovszky István érezte,hogy reá köte-
lességeket ró a Kubinyi Géza helye, amelyet elfog-
lalt és a legzajosabb helyesléseket ő röpitette
a szónok felé. De a többi hely is gazdát cse-
rélt és ahol például rendesen Sréter Alfréd
bólingat a fejével, most az Ivánka Oszkár kis
madárfeje mozgott sürü helyeslésben.

Amott pedig, éppen a miniszterelnök háta
mögött — akár hiszik, akár nem, gróf Apponyi
Albert integetett, hogy ez nagyon okos beszéd,
de nagyon.

A figyelemben egygyé lett az egész Ház.
(Máskor is beszéltetni kellene ezt a Kristóffyt.)
Mindenkit érdekelt és mindenkit meglepett az
az alaposság, amelylyel ez a fiatal szónok az
alföldi munkásviszonyok dolgát kirajzolta és a
kibontakozás hídjának pilléreit lerakta. A meg-
élhetést biztositó minimum a munkásnak, ez
az egyik pillér, az aratási szerződés felbontha-
tatlan voltának garancziája a munkaadó számára,
ez a másik pillér. Csak tessék öket lerakni és a
szocziális lápból ezen a hidon nyugton haladhat
kifelé a munkás is, a gazda is. (Csak bombát
ne rejtsenek a hid alá azok a lelketlen izgatók,
akiket ma is ugy szoritott vissza a rendőrség
a Sándor-utczából. Mert tüntetni akartak, s azt
mondják, akarnak még a jövő héten is.)

. . . Lanthier urról pedig szinte megfeled-
keztek már az Apponyiért elindult honatyák.
Csak amikor, Kristóffy elvégezte a beszédjét,
jutott eszükbe a kiváncsi franczia. Akkor aztán

bemutatták gróf Apponyi Albertnek és a nem-
zeti párt vezére nyilván meg is mondta neki,
hogy mi véleménye van az obstrukczióról.
(Csak tessék majd a Temps-ban megkeresni, ott
lesz, bizonyosan.) És Lanthier most már sok-
kal könnyebben férkőzött másokhoz, amikor
Apponyit meg tudta szólaltatni, Minden pártból
kapott valamelyes nyilatkozatokat, de azt persze
nem tudhatta szegény, hogy egy egész politikai
pártot sértő módon hanyagolt el.

Visontai Soma kérdezte Sima Ferencztöl:
— Nálad nem kérdezősködött a franczia ?
— Nem. És nálad sem?
Visontatt sem interviewolta meg. Pedig

hát ők ketten is párt volnának. A radikális
demokrata párt — ahogy Visontai mondja. És
velük szóba se állt az a franczia. Nagyon el-
keseredtek miatta, mig aztán Sima Ferencznek
valami ötlete nem jött.

— Hány az óra ? — kérdezte Visontaitól.
— Tizenkettő, felelte Visontai.
— Nohát, ide figyelj, Én most bemegyel:

és beszélni kezdek a munkásjavaslat ellen. Egy
órakor abban kellene hagynom, mert két inter-
pelláczió is volna. De én nem fogom abban
hagyni. És két órakor is beszélni fogok. És
magam sem tudom, meddig, de beszélni fogok.

— Miért ?
— Apponyi csak véleményt mondott, de

én mindjárt meg is mutatom annak a francziá-
nak, hogy mi az az obstrukczió !

Igy jutott Lanthier ur ahhoz a szerencsé-
hez, hogy előkelő politikusoktól véleményt ka-
pott az obstrukczióról s azután még szemtől-
szembe is láthatta az obstrukcziót. Sőt (már
mi magyarok ilyen udvariasak vagyunk !), hogy
csoportosítva lásson a vendégünk minden spe-
czialitást: a Kristóffy okos beszéde, a politi-
kusok nyilatkozata s-a Sima obstrukcziója után
még egy kis rendőri brutalitást.is produkáltunk.
A szoczialista izgatókat verték el a Ház tájé-
káról a rendőrök.

Most már Lanthier ur nyugodtan mehet
haza. Mindent l á t o t t . . .

A képviselőház ülése.
Berzeviczy Albert elnököl. Az ő jelentései után

a pénzügyi bizottság teszi a Ház asztalára a konzuli
illetékek szabályozásáról szóló jelentést. Majd a
jegyző konstatálja, hogy az interpellácziós könyvbe
mára két interpelláczió van bejegyezve.

Még a jelentések felolvasása alatt nagy nyug-
talanság mutatkozik a szélső baloldalon. Kossuth
Ferencz ugyanis napirend előtt szóba akarta hozni
a jövő márczius tizenötödikének országos meg-
ünneplését, de elfelejtette az elnöknél még az
ülés előtt bejelenteni. Most tehát a szabályok értel-
mében nem is beszélhet róla. A szélsőbal az egész idő
alatt erről beszélt s azt hangoztatja, hogy majd leg-
közelebb helyrehozza mai mulasztását.

Ezután harmadik olvasásban is megszavazzák
a községi és egyéb helynevekről szóló törvényjavas-
latot. A szászok, akik nem szavaznák meg, be sem
jöttek még a terembe.

Következik a napirend:
A munkástörvény.

Páder Rezső szólal fel elsőnek a néppártból.
A munkások és munkaadók közti viszony rendezé-
sét ő is sürgősnek tartja, de azt hiszi, hogy minden
orvosság hiábavaló a szoczializmus ellen, mig a
vallást segítségül nem hivják.

— Parancsoljunk rájuk, hogy imádkozzanak ?
— kérdik töle mosolyogva.

— Imádkozni kell, felelé Páder. Már pedig
megtörtént, hogy a munkások sajtója riadóban szó-
litotta fel az elvtársakat a vallástalanságra. Itt van
a baj gyökere.

Csöndes derültség hangzik. De általános figye-
lem fordul Kristóffy József felé, mikor a jegyző
szólásra hivja fel. Az ellenzékről jóformán mindenki
átsiet a jobboldalra, hogy jobban figyelhesse a
szónok szavait.

Kristóffy József azon kezdi, hogy itt nem-
csak arról van szó, hogy a munkaadó és a mezei
munkás közli jogviszonyt egy tételes jogrenddel
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megállapítsuk, hanem arról is — és ebben van a
javaslat súlypontja, hogy az a nagy nemzeti érdek,
mely egyrészt a földbirtok fenntartásában, másrészt
a magunk fajtájából sarjadzott munkások megelége-
désében nyilvánul, törvényes garancziákkal körül-
bástyáztassék és pedig oly módon és oly mértékben,
hogy a nemzeti vagyon pusztulása kizárva, a becsü-
letes munkás megélhetése pedig biztositva legyen.
Ezt a czélt a javaslat két alapgondolata szolgálja :
a minimum eszméje és az aratási szerződések tel-
jesítésének biztositása. Az első magában foglalja a
munkás megélhetését és majdan megelégedését, a
másik magában foglalja a földbirtok legnagyobb
érdekét a termés letakaritását, mindkettő együttvéve
pedig azt a fontos nemzeti érdeket, amely a birtokos
osztály és a munkásnép ellentétes érdekeinek ki-
egyenlítésében nyer kifejezést. Ennek a két eszmé-
nek biztosításával nagyrészt sikerül megteremteni
azt a jogrendet, mely talán nem fogja az agrár-
szoczializmust teljesen elfojtani, de annak káros
kinövéseit a földbirtok és a munkásnép nemzeti
fontosságu érdekeivel szemben absorbeálni fogja.

Megjegyzi azonban, hogy a minimum pénzér-
tékben nem igen járulhat a helyzet orvoslásához. S
ha már a kötelező terményminimumot imperative
nem lehetett a javaslatban kimondani, a hatóságok-
nak, a gazdasági egyesületeknek és a vezérlő, tekin-
télyes uradalmaknak lesz hivatása az egész Alföldön
odahatni, hogy az aratási szerződésnek ez az anyagi
kelléke kizárólag terményben jusson kifejezésre,
mert csakis igy remélhetjük az Alföldön, hogy a
minimum eszméje azon erkölcsi és anyagi hatással
lesz a munkásnép lelkére és sorsára, amelytől az
agrár-szocziális mozgalom kinövésének megszűnését
és a magyar munkáskérdéshez kötött nemzeti czé-
lok biztositását egyedül várhatjuk.

De hasonlóképen biztositani kell az aratási
szerződések teljesitését is. Mert a nemzeti vagyon-
ról van szó. S nálunk az aratási sztrájk állami és
nemzeti szerencsétlenséget jelentene. Ha már tehát
a gazda vállára a minimummal ily teher nehezedik,
akkor joga van minden törvényes biztosítékra. Na-
gyon helyes tehát, hogy a javaslat ebben a tekin-
tetben a legszigorubb büntetéseket állapitja meg A
maga részéről még kevesli is részben az intézkedé-
seket és teljes megnyugvással bízná az összes kár-
téritési ügyek elintézését a közigazgatási hatósá-
gokra, de ba ez épen lehetséges nem volna, jóval
magasabbra emelné azt az összeget, amelyre nézve
a közigazgatási hatóságok ingerencziával bírnának.
Ez ugyan jogszolgáltatásunk mai Lányával ellen-
tétben áll, de meg kell gondolni, hogy itt fontos
nemzeti érdekek biztosításáról és a gyakorlati élet
követelményeiről van szó, amelyeket sokszor s
talán legtöbbször elvont doktrinai elvekkel szabá-
lyozni és kormányozni nem lehet.

Nagy érdeklödés és zajos helyeslések közben
tér át ezután a szónok a diskréczios munkákra s
ezeket mondja:

A diskrécziós munkák egyik fajtájáról kivánok
emlitést lenni, vagyis inkább megbélyegezni azokat
az immorális szolgáltatásokat, amelyek az Alföldön
valóságos uzsorává fajulván, a munkásnép elégü-
letlenségének egyik rugóját képezik. Jól tudom, a
diskrceziós munkák az ország különböző vidékein
di\ ó, patriarkális gazdasági rendszernek egyik alap-
feltételét képezik, de nem is ezek ellen a munkák
ellen emelem én fel szavamat, hanem az ellen az
emberiellen eljárás ellen, amelynél fogva az Alföl-
dön a munkásnép a feles és harmados tengeri-mü-
velésnél kényszerhelyzeténél fogva oly mértékü
mellékszolgáltatásokat kénytelen teljesiteni, hogy az
általa elvitt feles és harmados tengeri értéke a tel-
jesitett mellékszolgáltatások értékének megfelel. Mél-
tóztassanak meggondolni, hogy az Alföld számos
bérleti- és parasztgazdaságában a kukoriczafeles és
harmados kényszerhelyzeténél fogva annyit fizet
lánczban, csirkében, tojásban, robotban, söt fehér-
neműben is a munkaadónak, hogy a munkájával kiér-
demelt termés értékét a munkaadótól ujból megvásá-
rolja. És vajjon csodálhatjuk e az ilyen tapasztalatokat
szerzett munkástól, hogy nem viseltetik kellő tiszte-
lettel az egyezségek iránt, midőn az egyezségekben
nyitott tért lát oly előnyök biztositására, amelyek az
ő kizsákmányolására szolgálnak. Jól tudom én, hogy
az ország különböző részein fennálló és a gazdasági
rendszer alapját képező diskrécziós munkák miatt
az ily uzsorává fajult szolgálatokat a javaslatban
korlátozni nem lehetett, de épen azért, nehogy a lel-
ketlen munkaadók, a törvénybe kapaszkodva, ezen-
tul még kíméletlenebb eljárást tanúsítsanak, az al-
földi viszonyokat ismerve, kötelességemnek tartottam.
felemelni szavamat, hogy egyrészt ezen lelketlen el-
járás elítélésére alkalmai nyújtsak, másrészt, hogy
az igen t. földmivelési miniszter urat arra kérjem,
miszerint a végrehajtási rendeletben a diskrécziós mun-
káknak a szerződésekben való pontos körülírását
különösen megkövetelje, hogy eképen a nyilvános-
ság által az eddig leplezett uzsora korlátozva legyen.

Mindezek után zajos tetszés közben jelenti
ki, hogy a javaslatot elfogadja.

Makfalvay Géya következik. A munkásviszonyok
alakulásáról beszél. A tapasztalhatóan veszedelmes
társadalmi mozgalmat a kenyér kérdése idézte elö.

Az ebböl származó bajok bünei a gazdának és a
munkásnak egyaránt, akik között természetesen
ellentétek létesültek. Ezek kiegyenlítésében ügyelni
kell arra, hogy a gazda ne veszélyeztesse termését
a szerződésének megszegésekor, a munkás pedig ne
koczkáztassa megélhetését a rész megállapitandó
csekélységével. Ezért helyes a minimum megállapi-
tása. Nézete szerint a javaslat büntetőhatározataira
szükség van a viszonyok uyugtalanságának kikerülése
végett. A javaslatot maga is, a nemzeti párt is el-
fogadja.

Az elnök e beszéd után öt perczre fölfüggeszti
az ülést.

A szünet után üres padok előtt Sima Ferencz
szólal fel. Szerinte az a helyeslés, melylyel a par-
lament ezt a javaslatot fogadta, csak osztályparla-
mentben lehetséges. Mert ez a javaslat lábbal ti-
porja a szabadelvüség és a demokráczia követelését.

Lázár Árpád közbeszól: Hisz ez izgatás.
Sima Ferencz fokozódó zajban azt mondja,

hogy e javaslat szerint a gazda az állam s a gazda
itt magának hoz kedvező törvényt a munkás ellené-
ben. A javaslatból zsarnoki szellem árad szét s
épen azért mindent el fog követni, minden szakasz-
nál fel fog szólalni, csakhogy a javaslat törvénynyé
ne váljon.

— Gyalázat! Kiáltják most már feléje.
De Sima tovább is ezen a hangon beszél.

Azt mondja, hogy a munkásokat csak egy agitátor
izgatja és az az inség. Ezt pedig ilyen rabszolga-
javaslattal nem fogják elkergetni. A javaslatot ő nem
is fogadja el.

A lármában, melyet ez a vég nélkül való,
lázitó beszéd kelt, szokatlan ingerültség fejlödik ki.

Makfalvay Géza elöbb személyes kérdésben
utasitja vissza Simának egy reá vonatkozó meg-
jegyzését

Darányi Ignácz földmivelési miniszter emelke-
dik ezután fel és az egész Ház osztatlan, zajos he-
lyeslése közben jelenti ki, hogy egy pillanatig sem
hallgathat, amikor a magyar törvényhozás Házában
ilyen beszéd hangzott el. Sima beszédét nem is e
Ház számára szánta. E beszéd alkalmas a törvény-
hozáson kivül levő szegény emberek félrevezetésére.
Sima meggyanúsította a gazdaosztályt, hogy az lel-
ketlen uzsorások tömege. Nem-e a magyar birtokos-

osztály szabadította föl a munkásosztályt ? E tör-
vényjavaslatban számos intézkedés van, a mely a
gazdaosztályra ujabb terheket rak a munkások ér-
dekében. E törvényjavaslat intézkedéseiben egyenlő
jé akaratból indultak ki. E törvényjavaslat senkit
munkára nem kényszerít, de megköveteli a szerződők-
től, hogy szerződéseiket megtartsák s ha kárpótlást
az okozott kárért adni nem tudnak: megfenyitesse-
nek. Nyilt lázitás, nyilt izgatás agy beszélni,
mint Sima. Ha embervér fog folyni: Sima lesz
érte a felelős. Oly országban, a melyben náddal
fődnek: égő fáklyával járni szeles időben, ez nyilt
kártétel. A miniszter szerencsétlennek érezné magát,
ha Sima és az internaczionális szoczialista izgatók
meg leimének elégedve a javaslattal.

— Éljen! hangzik az egész ház kitörő tetszése
és tapsok kisérik az erélyes beszédet minden ol-
dalról.

Aztán a vita folytatását hétfőre halasztották.

Két interpelláczió.
Miután Münnich Aurél beterjeszti a véderő-

bizottság jelentését a honvédelmi miniszter tegnap
benyujtotta jelentéseiről, következnek az inter-
pellácziók.

Fáy István a belügyminisztert interpellálja.
Stolcz Sándor serkei (gömörmegyei) korcsmáros
italmérési engedélyt kért a rimaszombati pénzügy-
igazgatóságtól, a mely azt meg is adta s az enge-
délyt kiadták leirás végett. Akkor Draskóczy László
főszolgabiró, a ki szabadságon volt, jelentést tett a
pénzügyi igazgatósághoz, a melyet kért, hogy az
engedélyt vonja vissza. Ez hatalommal való vissza-
élés. Kérdi tehát a belügyminisztere, hogy hajlandó-e
az esetet megvizsgálni ős a főszolgabiró ellen a
fegyelmi eljárást megindítani ?

Az interpellácziót kiadják a belügyminiszternek.
Rakovszky István a következő interpellácziót

intézi az igazságügyminiszterhez : 1. Van-e tudomása
a miniszter urnak arról, hogy báró Klocb Károly,
Czigler Gyula, Illucsik Kajetán, Raska József, Jana-
csek Antal, Fliegl József. Biza János, Bodnár Ar-
nold, ifj. Rada Ignácz, Khade Géza, Cselkó Jenő.
Mednyánszky László, Csőri István és Goray Lajos
ellen a várnai választás alkalmával elkövetett több
rendbeli büntettek és vétségek miatt a trencsényi
királyi törvényszéknél bünfenyitő feljelentések történ-
tek, amelyekre nézve a kir. törvényszék még már-
czius 30-án a nyomozást elrendelte és daczára
annak; hogy azóta 9 hónap elmult, a végtár-
gyalást még mai napig sem tüzte ki. 2. Ua
igen, kész-e a miniszter ur törvényes jogá-
val élni és tekintettel ezen bűnügy fontossá-
gára, ennek elintézését sürgősen és soron kivül el-
rendelni? 3. Ha nincsen tudomása, kész-e a mi-
niszter ur magának meggyőződést szerezni? Nem
látja-e a miniszter ur annak szükséget fenforogni,
hogy megvizsgálja: Vajjon nem terheli-e a trencséni

kir. törvényszéket mulasztás, hogy ezen bűnügy még!
mai napig sincsen letárgyalva? Azon esetre, hogy
ha terhelné, mily lépéseket tett ezen mulasztás sza-
nálására, illetve, elrendeli-e a fegyelmi eljárást?
Nem látja-e a miniszter ur czélszerünek ezen bűn-
ügy tárgyalására egy más kir. törvényszéket a tren-
csényi kir. törvényszék helyett delegálni ?

Az interpellácziót az igazságügyminiszternek
adják ki.

Ezt azonban már nagyon kevés képviselö
hallja, mert az idö háromra jár és a képviselők
lassankint már elszéledtek.

Elfojtott tüntetések.
Jóval korábban hire terjedt ugyanis, hogy az

szocziálisták tüntetni készülnek a képviselőház elött.
A képviselők tehát kiváncsian indultak a kijárat
felé s elsö sorban szemükbe ötlött, hogy a Ház tá-
jékán sokkal több rendőr van elhelyezve, mint ren-
desen, Késöbb azt is megtudták, hogy még a Mu-
zeum-kertben is rendelkezésre állott egy rendörsza-
kasz, hogy szükség esetén megakadályozhassa a
szocziálisták tervezett tüntetését.

Erre azonban nem került (tor.
Csak a legismertebb izgatók és munkásvezé-

rek próbáltak, mintegy hatvanan, tömegesen a Ház
közelébe férkőzni. Ezek Muzeum képtárában gyű-
lekeztek lassankint s ugy tervezték hogy amikor
együtt lesznek, a Múzeum-kerten át gyorsan a kép-
viselőház bejárása elö sietnek és ott tüntetnek. Az
éber rendőrség azonban ezt is megakadályozta s a
képtárból leszállingózó csapatot hamarosan szétker-
gette. Egy-kettőt a rakonczátlankodók közül a kapi-
tánysághoz kisért a rendőrség, de egyéb összeütkö-

zés nem volt.
Azt mondják azonban, hogy hétfön és a tör-

vényjavaslat parlamenti tárgyalásának többi napján
más nagyobb munkáscsoportok fogják megkísérelni,
hogy a nekik nem tetsző munkásjavaslat ellen tün-
tessenek.

KÜLFÖLD.
Az osztrák állapotok.

A márvány oszlopos Reichsrath épületében
ma már csendes minden, de nem csendesültek
el a pártok, amelyek sajtójukban folytatják a
küzdelmet, marakodást.

Az utolsó manilesztumot ma adta ki a nemet
haladó párt. Ausztria német népéhez, a melyben
viszszapillantást vet a nyelvrendeletek Kibocsátása
óta Ausztriában lejátszódott eseményekre, rámutat
a német pártok egyesülésére és kifejezi azt az
óhajtását, hogy az alpesi tartományok német
képviselői is csatlakozzanak hozzájuk. Az uj kor-
mánynyal folytatott tárgyalások a szláv többség
makacsságán szenvedtek hajótörést. A szlávok
— ugymond a kiáltvány — a jogtalanul
szerzett előnyök visszaadását megtagadják
és megtagadják az elkövetett jogtalansá-
gokat jóvátenni. A párt sem fogadhatta el a
tett javaslatokat, bár a parlamenti állapot
helyreállítása és Ausztria gazdasági fejlödése
érdekében óhajtotta volna és most is óhajtja azt,

A gráczi polgármester átiratot intézett
az egyetem és a teknika rektoraihoz, melyben
öket arról értesiti, hogy a hadtestparancs-
nokság levélben bejelentette, hogy a tanuló
ifjuság a katonaságot provokálni szándé-
kozza s a provokácziók sorát már meg is
kezdette.

Kéri a polgármestert, hogy hasson a
tanuló ifjuságra olykép, hogy e szándékától el-
álljon. Ennek következtében az egyetemi hall-
gatók elhatározták, hogy küldöttséget menesz-
tenek a polgármesterhez, hogy öt felvilágositsák.

A német teknikus tanulók átiratot küld-
tek Sukowatti lovag hadtestparancsnokhoz
is, melyben leghatározottabban visszautasítják
a nekik tulajdonított szándékot s azon né-
zetüknek adnak kifejezést, hogy ha bár-
mely tiszt egy tanuló viselkedése
által sértve érzi magát, elég utat
találhat ügyének lovagias elintézésére.
A német tanuló ifjuság nem tekinti feladatának
a császári és királyi had testület viselkedésére
szabályt felállitani. Kikéri azonban, hogy őt,
illessék a provokálás szándékolásával, mert
sokkal inkább kellene az itteni bosnyák
katonák tisztjeit provokáló viseletéért el-
itélni.
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Ez iratot három tanuló irta alá.
Az egyetemi hallgatók hasonló átírat el-

küldését tervezik.
A hallgatók ma a polgármesternél tiszte-

legtek s itt azon nézetüknek adtak kife-
jezést, hogy a hadtestparancsnokot valószi-
nüleg tévesen informálták. A polgármester
felkérte az ifjuságot, tartózkodjék a katonasággal
való konfliktustól és pedig mert a fegyverte-
len a fegyveressel szemben hátrányban van.
Biztositotta az ifjuságot szimpátiájáról s saj-
nálatának adott kifejezést, hogy nem tarthat
saját szivének sugallata szerint az ifjúsággal,
de épen, mert polgármester, nem mond-
hatja el nézetét ez ügyben. (N. Fr. Fr.)

Prágában ma a következö parancsot
adták ki az egész helyőrség számára német
és cseh nyelven:

„Ő cs. és apost. kir. felsége, az összes csapa-
tok kipróbált hüsége iránt való teljes bizalmának
hangsulyozása melleit, legfelsőbb megelégedését ke-
gyeskedett kifejezni ama csapattestek kivétel nélkül
korrekt magatartásáért, amelyeknek feladata volt a
legutóbbi sajnálatos zavargások alkalmával közrend
és közbiztonság helyreállítása érdekében hathatósan
fellépni. Különös megelégedésemre szolgál, hogy ezt
a legfelsőbb elismerést az alám rendelt csapatoknak
ezennel tudomásra hozhatom.

. Grünne, s. k. táborszernagy."

Gróf Grünne táborszernagy parancsnokló
tábornok deczember l-töl kezdve átvette a fő-
parancsnokságot a Csehországban elhelyezett
l é t hadtest felett.

Krakkóban holnap, vasárnap lesz a nagy
szláv-cseh gyülés, melyen a cseh-szláv test-
vériséget ünnepelni fogják. Ugyanekkor a
lengyel szocziáldemokraták ellentünte-
tésképen szintén gyülést tartanak. Mivel
a szláv gyülést antiszemiták rendezik, zsidók
elleni tüntetésektől tartanak. A rendőrség
erre való tekintettel a tömeges felvonulást
és a házak kivilágítását megtiltotta.

Dreyfus vagy Esterházy?
Mercier volt hadügyminiszter és De Bois-

deffre vezérkari főnök rántották volna csapdába
Dreyfust, amelyben meg is fogták — ezt ujságolja
ma a „Petit Parisien". Mivel már rebesgették, hogy
valaki elárulja a katonai titkokat és Dreyfusra gya-
nakodtak : Dreyfusnak czélzatosan parancsot adtak
operáczió-tervet késziteni, hogy egy keleti ha-
tárponton 100,000 főnyi sereg összpontosítandó.
Dreyfus volt az egyetlen tiszt, aki ebbe be
volt avatva. Ő el is készitette a tervet s átadta.
Csakhamar azonban a franczia kémszolgálat azt
jelentette, hogy a németek ennek a tervnek ellen-
szerü akczióját végzik ugyanazon határszéli ponton. A
vizsgálat folyamán Mercier és Boisdeffre meg-
mondták Dreyfus-nak, hogy csak ök hárman tud-
hattak az egész dologról, miként lehet tehát, hogy
ezt a németek megtudták. Dreyfus azzal mentege-
tődzött volna, hogy lehet, mikép ő a hivatalban va-
lakinek emlitést telt erről. Akire hivatkozott, azt
kihallgatták, de az mit se tudott róla. Dreyfus erre
mellére horgasztotta fejét és ez volt az önvallomása,
mely után elítélték.

Másrészt azonban ama felfogás terjed, hogy
épen Mercier és Boisdeffre áldozata Dreyfus. Azt,
amit tegnap ami párisi tudósitónk közölt, hogy
Merciernek volt szüksége egy spionázs-ügyre, a
melylyel elterelje a közfigyelmet az ő szerencsétlen
madagaskari expedicziójáról — némely ujabb hirek
megerősítik, bárha a tegnap jelzett leleplezés
ama levélről, melyet közöltünk, még nem tör-
tént meg. De ma már erősen tárgyalják mégis
annak a lényegét, hogy Mercier és Boisdeffrenek
szükségük volt akkor a Dreyfus botrányra.
Mercier azóta már erkölcsileg tönkrement ember
a közvélemény elött. Madagaskart el nem felejtik
neki. Őt egyszerre lesöpörte a franczia tisztikar fel-
zúdult itélete. És Boisdeffre ? Ezt az embert mindig
intrikusnak tartották. A katonaságnál rossz vezérkari
főnöknek tudták, de kitünö politikusnak vélték, a
politikusok pedig rossz politikusnak, de kitünő kato-
nának — és ugy csinálta karrierjét.

Klerikális soviniszta nagyhangu ember — aki
az antiszemitaságból titkot sem csinált. A közhan-

gulat — legalább azok körében, akik szenvedély
nélkül nézik a dolgokat — most ő ellenök fordul
mindinkább.

Azt különben ma már nemcsak a beavatottak
tudják, hogy Dreyfust valóban ártatlanul itélték el,
de azt is, hogy maga Billot hadügyminiszter is
megvan erröl győződve és csak az ügy rendes
lefolyását várják.

A Dreyfus-családról azt közlik, hogy az első
aki a családból szerepelt a 14-ik században élt és
Marseillesben rabbi volt, s akkor még Trevesnek
hivtak, ami Tries város akkori franczia nevének
felel meg. Ebből lehet következtetni, hogy a család
innen vándorolt Francziaországba. Ennek fia Fran-
cziaország főrabbija lett és az akkori idők nagyjai
közé számították. Ennek utódai közül kerültek többen
Elzászba, itt lett a nevük Dreyfus.

Egy lioni lapban Esterházy őrnagynak egy
volt tiszttársa elmondja, hogy Esterházyt a tisztek
Malsain-Malassis-nai#iixták. Maisain hasonhangzás
Valsin-vel (az egészségtelen jellem kifejezését értet-
ték alatta) Malassis meg a „bolond"-nak egy kité-
tele.. Az is volt ő. Daczára, hogy sohse volt pénze
olyan költséges hóbortjai voltak amin megbotrán-
koztak. Egyátalán nem volt felőle jó vélemény.

TÁVIRATOK.
Megcsonkított Laudon-szobor.

Bécs, deczember 11. Hadersdorfban, egy Bécs
melletti mulatóhelyen ma Laudon altábornagy szobrán
levő egyik alak kezét ismeretlen tettes megcsonkí-
totta. A tettest még nem sikerült kézrekeriteni.

A román király ígérete .
Bukarest, deczember 11. Károly király a zsidó

hitközség elnökségének küldöttségét fogadta és ki-
jelentette, hogy a sajnálatos zavargások nem fognak
ismétlődni. Egyben kijelentette azt is, hogy min-
denki kárpótlást kab, tekintet nélkül arra, vajjon
belföldi vagy idegen alattvaló-e az illető.

A német tengerészeti javaslat.
Berlin, deczember 11. Bebel szocziáldemo-

krata képviseld a budget-tárgyaláson a hadügy-
miniszter ama megjegyzésére, hogy nemcsak a
tisztnek, de minden müvelt embernek kötelessége
a más becsületét csak ugy. mint a sajátját meg-
védeni, azt felelte, hogy a miniszter ismeri azt
a beszédei, melyben a szoczialistákat hontalan
csürhehadnak mondják, hasson a miniszter
befolyásával oda, hogy hasonló kijelentések többé
ellenük ne történjenek. — Azután igy folytatja:
A trónbeszéd rózsás színben tünteti föl az ország
financziális állapotát, bár mindenki tudja, hogy nem
az. A budgetre a tengerészeti előterjesztés tétele
óriási anyagi kötelezettségeket hárít. Fedezze e tételt
a vagyonos osztály, melynek előnyöket biztosit. A
tengerészet a legutolsó tiz év alatt hét milliárdot nyelt
el s mégis az hallalszik, hogy a francziák jobb hajókat
konstruálnak. Ne viseljük talán mi a nagy hadse-
regi terhek mellett még a nagy tengerészeti terheket
is ? Ha a nép lesz köteles e terheket a magáéból
viselni, akkor legélesebben fogja a militarizmust és
a maritizmust elitélni. A legközelebbi háboru lefo-
lyása nem lesz oly kedvező, mint az 1866-iki és
1870-iki volt. Jobb volna e pénzt a belső ko-
lonizáczióra fordítani, Bebel beszédét azzal fejezi
be, hogy teljesítsék a munkások kérését, mert enél-
kül ütközetet nem nyerhetnek s a mig ez nem tör-
ténik, nem szavazza meg a költségvetést.

A beszédet nagy izgatottsággal hallgatták s a
szoczialisták élénken megéljenezték. A beszéd hatá-
sát, melyet a házra és a kormányra tett, mutatja az
a lény, hogy a hadügyminiszter, a tengerészeti és a
belügyi államtitkár is beszéltek, hogy Bebel beszé-
dét megczáfolják.

Török-szerb véd- és dacz-szövetség.

Bécs, deczember l l . A Pol. Cor.-nak
jelentik Belgrádból: Illetékes helyről kijelen-
tik, hogy azok a hirek, amelyeket Konstanti-
nápolyból röpitettek világgá, hogy tudniillik
Georgevics szerb miniszterelnök egy szerb-
török véd- és dacz-szövelséget akart volna létre-
hozni és az ezzel kapcsolatba hozott kombi-
nácziók minden alapot nélkülöznek.

A béke után.
Athén, deczember 11. A török konzulá-

tusok müködésüket ujból megkezdték. Legköze-
lebbre várják, hogy a követek is elfoglalják ál-
lásaikat.

A szultán ajándéka.
Kontantinapoly, deczember l l . Ernő szász-

altenburgi herczeg, ki komoly jelölt a krétai kor-
mányzói állásra, elutazása előtt a szultántól két ér-
tékes ajándékot kapott ; egy remek arab telivér
lovat és egy írókészletetet aranyból, drágakövekkel
diszitve.

HIREK.
— Személyt hirek. Frigyes főherczeg nejével

és leányaival Pozsonyból Bécsbe érkezett néhány
napi tartózkodásra. — Nikolajavits Miklós orosz
nagyherczeg tegnap helyett csak ma érkezett vissza
Becsbe. A nagyherczeg, ki Stefánia özvegy trón-
örökösnéhez volt hivatalos Laxenburgba dejeunerre,
éjjel Kiewbe utazott.

— Tóth Vilmos állapota. A főrendihál bete-
gen fekvő elnökét ma a Lów-féle szanatóriumba vit-
ték. Állapota tegnap óta isméi javult.

— Wlassics a piaristákhoz. Dr. Wlassics
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter Frank
Ferencz kegyes tanitórendi tartományi főnökhöz, a
rend fennállásának háromszázados évfordulója alkal-
mából, a következö levelet intézte:

Nagyságos és Fötisztelendö Tartományi
Fönök Úr!

Midőn a Kalazanczi Szent József által alapitott
kegyes tanító-rend fennállásának háromszázados év-
fordulóját ünnepli, örömmel ragadom meg az alkal-
mat, hogy az oktatásügyünk terén rendkivüli érde-
mekkel biró hazafias rendet szivem egész melegével
elismerésem őszinte nyilvánításával üdvözöljem.

A kegyes tanitó-rend, melyhez engem tanulói
pályám legszebb emlékei füznek, hazánk közmüve-
lődésének, nemzetünk oktatásügyének történetében
oly előkelő helyet foglal el, hogy a magyar nem-
zeti müveltség minden hívének igaz elismerésére
méltán számot tarthat.

E derék rend tagjai közül irodalmunk számos
kiváló tudóst, érdemes munkást számlál művelői
közé, oktatásügyünk története pedig a tanításnak
számos valódi apostolát jegyzi fel közölük.

Meggyőződésem az, hogy az az ünnep, mely-
lyel a mindenkor hazafias szellemben, a közügy
javára mindenkor önzetlenül müködő rend most
fennállásának háromszázados évfordulóját ünnepli,
nemcsak a rendnek szerény házi ünnepe, hanem
ünnepe az a magyar oktatásügynek, melyben kész-
séggel vesz részt mindenki, akinek keblét a hazafias
érdemek bánt való elismerés érzése tölti be. Annál
nagyobb őrömmel és lelkesedéssel jelenek meg én
Önök előtt ez ünnepen, mert nemcsak hivatali állá-
somból folyólag fejezhetem ki legmélyebb elismeré-
semet, de érzelmeimhez az egykori nagy-kanizsai
és budapesti tanítvány mélyen érzett igaz háláját is
csatolhatom.

A Gondviselés áldását kérve a nemzeti köz-
művelődésünk nagy munkakörében lelkesedve
fáradozó főtisztelendö rend müködésére, fogadja
Nagyságod és Nagyságod által az egész főtiszte-
lendő rend kiváló tiszteletem öszinte nyilvánítását.

Wlassics Gyula.
— Fényes esküvő. A vasmegyei Répczelakon ma

fényes esküvő volt. Szentmártoni Radó Kálmán
valóságos belsö titkos tanácsos, országgyülési kép-
viselő leánya, Margit esküdött örök hüséget Bay Ödön
nagybirtokosnak. Násznagyok voltak Ernuszt Kelemen
főrendiházi tag és Nagy Jenő főügyész.

— Irányi Dániel síremléke. Irányi Dánielnek,
az önzetlen hazafinak a sírjára szoboremléket akar
állitani a függetlenségi párt Ebből a czélból fel-
szólitotta Donáth Gyula és Kallós Ede szobrászo-
kat, hogy készítsenek erre a síremlékre tervei. A
két müvész három tervet mutatott be s a független-
ségi párt a legközelebb már el fogja határozni, hogy
melyiket dolgoztatja ki. Az emléket Irányi Dániel
halálának az évfordulóján szándékoznak leleplezni.

— Schwimmer Ernő jubileuma. Schwimmer
Ernő a budapesti orvosi egyetem nagynevü pro-
fesszora, a dermatologiának világhirü szaktudósa,
holnap üli meg huszonötéves tanárságának jubi-
leumát.

Alig volt még hozzáhasonló nagynevű tudós,
akinek oly sok megpróbáltatáson s még több nehéz-
ségen kellett átesnie. 1864-ben telepedett le mint
dermatologus Budapesten. Rózsay, az akkori Rókus
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kórházi főorvos megengedte neki, hogy az osztályán
előforduló bőrbetegeket észlelhesse. Ennek nagyon
megörült a fiatal, buzgó Schwimmer. De nem sokáig
tartott a gyönyörüsége. Egy havi vendégeskedés
után a kórházi igazgató a betegészleléstöl eltil-

totta. Most csak a privát praxisát használhatta fel
tudományos czélokra és pedig eredményesen. Munkái
alapján még 1871-ben magántanárrá habilitálták,
1875-ben kinevezték a barakk-kórház egy osztályá-
nak rendelő orvosává, 1879-ben pedig rendkivüli
tanárrá, 1885-ben Schwimmer elérte vágyát, mert
kapott az ujonnan felépült Szent-István kórházban
egy 130 betegre berendezett osztályt. Végül pedig
1892-ben sikerült erélyének és kitartásának a buda-
pesti egyetemen tanszéket kivívni.

Schwimmer tanár buzgó irodalmi munkássá-
got fejtett ki Körülbelül száz szakértekezést irt,
amelyek mindegyike fontos adatokkal gazdagította a
modern dermatologiát. Schwimmer egész iskolát
teremtett meg hazánkban. Egész sora a kitünő der-
matologusoknak nőtt fel oldala mellett. Róna, Bakó,
Havas, Feleki és jelenlegi tanársegéde Justus
kiváló szakemberek.

Schwimmer tanár tiszteletére tanitványai ha-
talmas díszmunkát adtak ki, melybe huszonegyen
irtak, köztük Kaposi Neusser és még vagy tiz
európai hirü dermatologus. Holnap este 7 órakor az
országos kaszinóban tanitványai és jóbarátai az
ünnepelt tiszteletére fényes bankettet rendeznek.
A dermatologiai társulat, melynek a kitünő profesz-
szor elnöke, a holnapi jubileum alkalmából leleplezi
elnökének életnagyságu képét.

— Debreczeni jogászbál. A debreczeni jog-
akadémia hallgatói, segitő egyesületük javára január
6-án az Arany-bika-szálló disztermében jogászbált
rendeznek. A bálbizottság elnöke Váradi Szabó
János.

— Rekviemek báró Sterneckért. Fiuméböl
táviratozzák: Ma délelőtt a haditengerészeti aka-
démia kápolnájában rekviem volt néhai báró
Sterneck admirális lelki üdvéért. A gyászistentisz-
teleten jelen voltak a haditengerészet, a közös had-
sereg és a honvédség tisztjei. A rekviem alatt a ki-
kötőben horgonyzó Blitz hadihajó 21 ágyulövést
adott. A Bosporusban horgonyzó Ham nevü osztrák-
magyar állomáshajón is rekviemet tartottak ma dél-
előtt 10 órakor báró Sterneck lelki üdvéért. A gyász-
misén, mint Konstantinápolyból táviratozzák, jelen
voltak: báró Calice osztrák-magyar nagykövet, a
nagykövetség tisztviselői, az osztrák-magyar konzu-
látus, az Osztrák Lloyd-Társaság hivatalnokai és a
Hum állomáshajó, továbbá a Tarus hadihajó tiszti-
kara. A gyászmise alatt az összes osztrák hadi-
hajók félárboczra eresztették zászlóikat.

— Párbaj. Sulyos végü kardpárbaj volt ma
Kecskeméten Thomka Zoltán honvédhuszárhadnagy
és Dávid Nándor 38-as gyalogezredbeli hadnagy
között. A párbaj a honvédkaszárnyában volt igen
sulyos feltételek között. Dávid életveszélyesen
megsebesült, mert a tiz czentiméteres vágás, melyet
kapott, a hashártyát is áthasitotta, Thomka csupán
lapos vágást kapott a mellén.

— Theuriet André a halhatatlanok közt. A
párisi Institut betöltötte az ifjabb Dumas halálával
megüresedett helyet és megválasztotta tagjai közzé
Theuriet-t, a magyar közönségnél is nagy kedveltségü
finom, poétikus regények szerzőjét. Ünnepélyes
réception-ja most volt a Mazarin-palotában és ott
volt Páris minden előkelősége, Theuriet rendkivül
szép dahirambust zengett elődjéről. Beszélt családi
viszonyairól és beszélt müveiről. A Kaméliás hölgyre,
Clémenceaura, Demi mondera, Idegen nőre, Fran-
cillonra, Alfonz urra és a többi nagy alkotásokra
töméntelen szellemes megjegyzést tett és kifejtette,
hogy ifjabb Dumas volt az erkölcsdráma megalapi-
tója. Gyönyörü beszédét e szavakkal fejezte b e :

— Mint ahogy azok a lovagias nemesek, akik-
nek hőstetteit Dumas, az apa, magasztalta, karddal
a kezökben haltak meg, szintigy költözött el Dumas,
a fiu, mint az irodalom valódi nemese, kezében a
tollal".

Ezután Bourget Pál mutatta be Theuriet-t.
— Hamisítatlan fia, ugymond, Lotharíngiának,

ahol a természet nem nagyszerü ugyan, de kedves,
poétikus, szeretetreméltó. A lotharingiai szellem éle-

sen és tisztán lát minden illuzió és minden peszi-
mizmus nélkül. De Lotharíngia nincs hiján a hősi
vonásnak sem, hisz ott állott Jeanne D'Arc bölcsője.
Aztán Dumasra tért át Bourget. Balzac óta senki
sem látott bele oly mélyen Párisba, mint Dumas.
De azért nem volt közönséges párisi tipus, amilyent
a boulevardok és szalonok teremtenek. Ó mindenütt
kivétel lett volna!

— A német császárné gyengélkedése. Amint
Berlinből táviratozzák, a német császárné meghű-
lés következtében gyengélkedik. Állapota aggodalomra
nem ad okot.

— Halálos kardpárbaj. A párbaj-krónika nem
sok esetet sorol föl, amelyben kardpárbaj halállal
végződött volna. Ilyen szenzácziós párviadal volt ma
Bukarestben. Egy hirlapi vita miatt állottak ott egy-
mással szemközt Philippasco Miklós, az „Epoca"
és Lahováry György, az „Independance Roumaine
szerkesztője. A második összecsapásnál Lahováry
szurást kapott az üterébe és a küzdőtéren k i s z e n -
vedett.

— Az osztálysorsjáték huzása. Az osztály-
sorsjáték második szakaszának mai huzásánál a
következő sorsjegyeket huzták ki: 25.000 koronát
nyert: 39972 ; 3000 koronát nyertek : 75379, 90831;
2000 koronát nyertek: 10440 99469; 1000 koronát
nyertek : 26778 86476 ; 500 koronát nyertek : 367
2591 15057 25329 37541 55009 84323 87952
90898; 300 koronát nyertek: 3759 5250 6440 9166
16215 16447 18116 27201 33324 37213 39957
42002 46896 52847 54438 65252 68814 69290
70200 74250 92829 93489 95969 97759 98899. A
tegnap kihuzott 70.000 koronás főnyeremény egy
negyedrészét 17.500 koronát a debreczeni István
gőzmalom husz munkásából alakult sorsjegy-társa-
ság nyerte meg, a mely a kihuzott 1317-es sors-
jegynek egy negyedrészét vette volt meg.

— A Jókai hajótöröttel. Fiumei tudósitónk
irja: Érdekes utasok érkeztek meg ma Fiuméba. Az
Adria gőzhajózási társulat Jókai nevü gőzösének
a hajótöröttei voltak ezek, számra tizennyolczan,
akik a La Manche csatornában elsülyedt hajó-
ról csodálatos módon megmenekültek. Mikor a
tizennyolcz hajótörött a városba ért, valóságos
népcsődület keletkezett körülöttük. Rokonaik és
hozzátartozóik már ott várták őket az utczán s
zokogva borultak egymás karjaiba. Szegényeket na-
gyon megviselte a katasztrófa s a legtöbbön még az
a ruha volt, amelyet akkor viselt, mikor a sós hullámok-
ból kihalászták őket. A katasztrófáról természetesen
sok érdekes dolgot tudnak mondani. Az egyik mat-
róz például elmondotta, hogy a katasztrófa pillana-
tában épen tiszta fehérnemüt akart váltani. Annyi
haszna megvolt ebből a véletlenből, hogy könnyen a
viz felszinén tudta magát tartani, addig, mig se-
gitség nem érkezett, mert a ruha nem akadályozta az
úszásban. De már jó messzire elúszott a sülyedő
hajóról, mikor az a hullámokba alámerült, oly
nagy örvény keletkezett, hogy őt majdnem ötven
méter távolságról is kevés hija, hogy vissza nem
huzta. Az a négy matróz, aki belefulladt a vizbe is
azért pusztult el, mert a rettenetes örvény lerántotta
őket a mélységbe.

— Kötél a síneken. Bécsi tudósitónk tele-
fonozza: A Prágából Bécsbe haladó gyorsvonatot
ma öt óra tájban sajátságos inczidens állitotta meg
utjában. A gyorsvonat Schrems állomáson robogott
épen keresztül, a mikor hatalmasat zökkentek a
kocsik s a vonat nehány pillanat mulva megállott.
Utána néztek a zőkkenés okának s egy nagy kötél-
csomót találtak az egyik vágányon. A sajátságos
akadály bizonyára egy tehervonatról esett le a sínekre
s szerencsére egy kis ijedtségen kivül egyebet nem
okozott. A vonat háromnegyed órai késés után foly-
tattá utját Bécs felé.

— Esküvő. Uermössy Jenő erdélyi földbir-
tokos, ma lépett házasságra a magyar festőmüvészek
büszkeségének Benczur Gyula mesternek a leányá-
val, Elzával. Az esketési szertartást az örömapa há-
zában Boross György theologiai tanár és unitárius
lelkész végezte. A fiatal pár az esküvő után a férj
erdélyi birtokára utazott.

— A14. §.a Jogászegyletben. Dr. Engel Adolf
fövárosi ügyvéd a jogászegylet-ben ma este elö-
adást tartott az osztrák 14. §-ról s annak a kvótára,
hadügyre és külügyre való hatásáról. Bevezetésül az
1867. évi XII. törvényczikk alapján kifejtette, hogy
e törvény mily alkotmányt kiván meg Ausztriától s

ezzel szembeállította az 1867. évi deczember 21-iki
osztrák alaptörvénynek a mi törvényünkkel ellen-
kező 14-ik §-át. Szerinte e szakasznak már lé-
tezése is ellenkezésben áll a kiegyezési törvénynyel.
Végül megjegyzi, hogy a 48-iki törvényekre Magyar-
országnak visszavonulni nem lehet, mert e törvény
szerint Magyarországnak a külügyekbe semmi bele-
szólása nincs s a 67.-es alap megingása esetén egész
uj berendezésre lenne szükség, különben a közős-
ügyek terén a nihil tátong előttünk. A felolvasás
után vita keletkezett, melyben dr. Horváth János
fővárosi ügyvéd és dr. Concha Győző egyetemi ta*
nál vettek részt.

— Az „Ika" utódja. A Magyar-Horvát Tenger-
hajózási Társaság a szerencsétlenül járt Ika hajót,
miután a tenger mélyéből kiemelték, eladta. Helyébe
a trieszti Stabilimento teknikóban uj hajót
rendelt meg, amelyet tegnap bocsátottak vizre. Az
uj hajó szélessége 23 és hosszúsága 135 láb. A
260 lóerejü gép a hajónak óránkint való 9 tengeri
mértföldnyi sebességet ad. A hajó a Fiume és Buda
közt való személyforgalmat fogja közvetíteni. A ha-
jónak hordó képessége 300 tonna, és legelső utját
január 3-án fogja megtenni.

— Megmérgezett kenyér. Szarvasi levelezönk
táviratozza: A városban nagy szenzácziót keltett
egy különös mérgezési eset, amelynek a város egy
tekintélyes polgára esett áldozatul Buzás György
ugyanis emésztési bántalmakban szenvedett s á fe-
lesége lekváros kenyérre kent aloét akart neki adni.
Elvétette azonban valahogy a dolgot, mert aloe
helyett arzenikumot kent a kenyérre, amelyből Bu-
zás György is evett, meg a fia is. Mindaketten csak-
hamar rosszul lettek. A gyorsan előhivott orvos
ellenszert adott be mind a kettőnek, de csak a fiut
sikerült megmenteni, az apa meghalt a méregtől. A
vizsgálatot meginditották.

— Szoczializmus a Nyírvidéken. Nyiregyhá-
záról táviratozzák : Mikecz alispán szigoru intéz-
kedései daczára a forrongás egyes vidékeken még
folyton tart. Igy Mihálydiban vasárnapra a szo-
czialisták nagy tiltakozó gyülést hirdettek s felszólí-
tották a környékbeli szocziálistákat, hogy vörös
zászlók alatt tömegesen jelenjenek meg ezen a gyü-
lésen. A népgyülést ugyan betiltották, de az izga-
tottság azért nem szünt meg.

— Mulatság az Olimpiában. A kerepesi-ut
egyik éjjeli mulatóhelyén, az „Olympiá"-ban, a mult
hónap 29-én éjszaka nagy zenebona volt. Cserminy
Taksony vasuti tisztviselő és Baky Miklós biztosító-
intézeti hivatalnok mulatoztak határtalan kedvvel.
Eleinte ittak-ettek, azután meg törtek-zuztak. Mert
ő nekik ilyen a természetük. Szukup Vladimir szol-
gálatban levő rendőrtisztviselö ugy hajnal tájban ra-
juk szólott, hogy tekintettel á sörös palaczkok töré-
keny voltára, hagyjanak föl a velök való dobálod-
zással, s ha már minden áron dobniok kell valamit,
hát dobja ki egyik a másikat. A jóindulatú tanácsot
csak részben fogadták meg, amennyiben nem egy-
másnak, hanem Szukup Vladimírnak estek, sőt
akarták a mulatóból a legrövidebb uton eltávoztatni.
Hat rendőr kellett, hogy a két jóbarát határtalan
kedvét a törvény medrébe szorítsa. Ezzel végződött
a mulatság első része. A második ma délelőtt játszó-
dott le a józsefvárosi kapitányságnál. Kihallgattak
az Olimpia összes ' prima és secunda donnáját,
pinczérét, csaposlegényét. Baky is, Cserminy is azzal
védekeztek, hogy borközi állapotban voltak. Ez
azonban csak az utóbbira bizonyosodott be. Cser-
minyt kihágás miatt büntették meg, Bakynak az
ügyét azonban, mivel ő nála a hatóság ellen való
erőszak esete fordult elö, áttették a királyi ügyész-
séghez.

— Egy biró tragédiája. Párisból táviratozzák,
hogy Remt/er vizsgálóbiró ma elmezavarban ön-
gyilkosságot követeti el. Az igazságügyi palota eme-
letéről leugrott az udvarra és halálos sérüléseket
szenvedett, délután aztán belehalt sebeibe. Nevét az
utóbbi időben nem emlegették többé, de annál sü-
rübben szerepelt a lapokban ezelőtt kőt évvel. Akkor
vizsgálóbiró volt a Panama-pörben. Utóbb azonban
a vizsgálatot másra bizták, mert már mutatkozott
elmebaja, amely most a halálba üzte.

— A bécsi konyhaművészeti kiállitás. Nemso-
kára megnyilik Bécsben a második nemzetközi kony-
hamüvészeti kiállitás, mely rendkivüli sikerűnek igér-
kezik. Ki lesz állítva tudvalevőleg ő felsége konyhája
is, és jótékony czélra árusítani fogják a királyi
konyha föztjét, a királyi pincze borait, Ő felségének
ötven éves jubileuma alkalmából óriási vendégséget
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fog rendezni a kiállitás a bécsi helyőrség teljes le-
génysége számára. Az idea megvalósitását elősegiti

az, hogy az elsőrangu pékczégek, italmérők, sör-
főzőtulajdonosok, a bécsi borkereskedők klubja és
számos nagyvendéglős megígérte, hogy az élelmi-
szert összeadják. Már eddig is nagymennyiségü hust,
kenyeret, továbbá 30,000 liter sört és 10.000 liter
bort irtak alá. A Bécsben állomásozó magyar ezre-
dek legénysége debreczeni kolbászt és bort, a bos-
nyák bakák pedig birkahúst és sört kapnak.

— Betiltott gyülés. Kornai egyetemi hall-
gató ma bejelentette a főkapitányságnál, hogy az
egyetemi hallgatók vasárnap délután az Árvay-féle
kávéházban gyülést akarnak tartani. Mivel a főkapi-
tánynak egy régibb rendelete nem engedi meg az
egyetemi hallgatóknak, hogy kávéházban gyülésez-
zenek és mivel a jelen esetben még rektori enge-
délyük sem volt a hallgatóknak, a főkapitány a be-
jelentett gyűlés megtartását nem engedte meg.

— Sikamlós utakon. Szerencsétlen családapák,
akik annyi gondot fordítottatok gyermekeitek neve-
lésére, aggódó anyák, akik annyi fáradsággal hárí-
tottatok el minden akadályt lányaitok elől, hogy
meg ne botoljanak: hiába minden igyekezés, a féltve
őrzött lányka sikamlós utakra került. De nemcsak a
nagy lányok, hanem már a serdületlen gyermekek
is ráléptek a sikamlós pályára. Mikor kijönnék az is-
kolából, nem sietnek haza, ahol meleg szoba és íz-
letes ozsonna vár rájuk, ahelyett neki estek a sikamlós
pályának. Az aggodó anya hiába várja őket, a ha-
ragos apa pedig mogorván mondja: Már megint
iringálnak a nebulók. A sikamlós pálya elől nem
lehet megvédeni se a lányt, se a fiut. Még a leg-
erényesebb matróna, a legjámborabb lelki atya se
tud előle menekülni. Aki a főváros utczájára lép,
sikamlós utakra került.

— A lovarnő férje. Budapesten is ismeretes
Rhaden báróné neve, és pedig nem csak ama
regényes történetkék révén, amelyek róla szárnyra
keltek, de azért is, mert maga is itt járt és lovagolt
egy orfeumban. Most Baumschweigból jelenti egy
távirat, hogy férje, báró Rhaden Oszkár, aki neki
kezét és nevét adta, ott ma meghalt. Kilencz évvel
ezelőtt a báró testőrtiszt volt Szentpétervárott. Ugyan-
akkor a szép Weisz Jenny a Salamonsky czirkuszban
járta czilinderkalappal a fejőn és hosszu sötét lovagló
ruhában a magas iskolát. Elragadóan bájos volt és
Rhaden báró feleségül vette. Miatta aztán nem egy
lovagias afférje volt, mert őrületesen szerelmes és
féltékeny volt, és mert Jenny asszonyt nem min-
denki vette oly komolyan, mint ő. Egy Carstel-
Skjöld nevü svéd embert párbajban meg is ölt. Ma
befejezte mozgalmas életét, amelyről kétséges, hogy
vajjon valóban megédesitette-e azt egész életének
ideálja, a szép Rhaden Jenny báróné.

— Összekaszabolt ujságiró. Debreczeni tudó-
sitónk jelenti: A kard-affér áldozatának, Mérő Béla
ujságirónak, az állapota jobbra fordult, úgy, hogy
egy-két hét mulva teljesen felépül sebeiből. A kinos
inczidensnek, ugy látszik, folytatása lesz, mert
Szlávy huszárhadnagy, az affér előidézője, a
„Debreczen" egy munkatársát és a Friss Ujság
szerkesztőjét is provokálta, amiért a lapban élesen
megkritizálták eljárását. Az ezredparancsnok Szlávyt
egyelőre harmincz napi szobasággal büntette, a vizs-
gálat egyébként folyik ellene.

— Csillagvizsgálók gyülése. A nemzetközi
csillagvizsgáló társaság á jövö évben Budapesten
tartja tizenkettedik közgyülését. Konkoly-Thege
Miklós országgyülési képviselő, dr. Kövesligethy
Radó egyetemi tanár, dr. Buschbaum Károly és
dr. Lari t s Ferencz, a kongresszus előkészítői, már
hozzáfogtak a rendezés munkájához s fölkérték a
kormányt is, hogy a kongresszust támogassa. Báró
Bánffy Dezső miniszterelnök szivesen látta őket s
készséggel megígérte pártfogását.

— Az elsö háztartási Iskola. A báró Dániel
Ernőné elnöklete alatt álló Magyar háztartási
Iskola Egyesület elsö iskolája, mely a Baros-utcza
59-ik szám alatt létesült, január 3-án nyilik meg.
Az iskolában öt hónapos tanfolyamokon fogják tanítani
a háztartás tudományát, délelőtt a szegényebb sorsú
polgárlányoknak és este a szegényebb sorsú munkás-
lányoknak. Mindkét tanfolyamon tanítani fogják
a főzés, tálalás, fehérnemü és ruhavarrás tu-

dományát. Ezeken a gyakorlati előadásokon kivül
tanulók a gazdaságtanból és az egészségtanból
elméleti oktatásban is részesülnek. A délelőtti
tanfolyam 8—12-ig tart, a beiratási dij 1
forint, az egyhavi tandij egyesületi tagok leá-
nyainak 10 forint, idegeneknek 12 forint. A
beírások az iskolahelyiségben deczember 15-től
kezdve délelőtt 9—12 és délután 3—5 óráig,
vasárnap délelőtt 9—12 óráig történnek. Az esti
tanfolyamban résztvenni óhajtó munkásnők napon-
kint 15 krajczárt fizetnek. A tanfolyam este hat
órától kilencz óráig tart. A tanítványok mind a két
tanfolyamban a tandij fejében a tanításon kivül még
ebédben, illetőleg vacsorában is részesülnek, vagyis
más szóval megehetik a magok főztjit, ami nem
mindig kellemes. Az iskolavezetésére Szécskay
István egyesületi alelnököt, fővárosi polgári iskolai
tanárt, a főzés tanításra Balázs Sándorné úrnőt és a
kézimunkatanitásra Barna Margit okleveles tanitónőt
kérték fel.

— Az öt Barrisson-nővér sorsa. Nem az
igazi five sisters Barrissons-ról van szó, sem az
egyedül igazi Barrisson-testvérekről, hanem arról a
szegény öt lányról, kiket Durand ur, egy úgyneve-
zett impreszárió, Bécsben lépre csalt. A bécsi lapok
kishirdetésében a nyáron olvasható volt, hogy: „szép
külsejü fiatal leányok, akiknek csinos hangjuk van,
egy konczert tourneéra szerződést kaphatnak". A sok
ajánlkozó közül Durand ur kiválogatta a legbarrisso-
nabb öt leányt s megalakította belőlük a már nem
szokatlan The five sisters Barrisson-t. Amig a
társaság Németországon keresztülénekelte magát,
addig csak ment valahogy a leányok dolga, mikor
azonban Spanyolországba értek, Durand ur levetette
az impreszárió álarczát s átalakult emberkereske-
dővé. A lányokat egy négerrel szigoru őrizet alá
fogta s oly helyeken léptette fel őket, ahol a mü-
vészetkedvelők crémjét részeg matrózok s gyanus
ekszisztencsiáju egyének képezték. Előadás után be-
zárták Őket a terembe s ott müsoron kivül kellett
nekik a furcsa publikumot szórakoztatni. Végre az
egyik leánynak sikerült egy levelet becsempészni
egy barcellonai postaszekrénybe s igy tudták még
a bécsi szülők, hogy mi történik a leányokkal.
Dr. Scharfmesser bécsi ügyvéd utján azonnal íratták
a barcellonai hatóságnak, de ez mitsem használt,
mert az impreszárió ur ragaszkodik a szerződéshez,
melynek egyik pontja szerint a leányok váltságdijat
kell, hogy fizessenek, ha a szerződést megszegik.
Dr. Scharfmesser most a külügyminisztériumhoz
fordult, amely utasitotta a barcellonai osztrák-magyar
konzulátust, hogy szabadítsa ki a kelepczébe jutott
leányokat.

— A legérzékenyebb szinész. Lugné-Poenak
hivják azt a párisi szinészt, aki, ha nem is müvé-
szet dolgában, de érzékenységre nézve túltesz min-
den kortársán. Lovagias afférjei egymást érik. Kü-
lönben az "Oeuvre"-szinház igazgatója is. A minap
összezördült Catulle Mendés-val, aki folyóiratában
néhány éles megjegyzést tett rá. Akkor párbajra ke-
rült a dolog és Lugné-Poe nem a leghősiesebben
viselte magát. Most egy másik kritikussal, Flers-rel
tüzött Össze és a kardpárbajban, amelyet vivtak,
könnnyü sebet kapott. Itt ki akarta köszörülni a
bátorságán esett csorbát és a seb daczára tovább
akart vivni, de a karja nem birta többé. Nyomban
azután, hogy befejezték a párviadalt, Lugné-Poe
elküldte segédeit Brémontierhez, a „Paris" czimü
estilap krónikához, aki szintén leszólta egy jelenetét
annak a tákolmánynak, amelyet az Oeuvre-szinház
közelebb bemutatott.

— Veszedelmes látogató. Tegnapelőtt, mint
Párisból irják, egy elegáns külsejü fiatal ember je-
lentkezett a külügyminiszter előszobájában, ahol ki-
fejezte azt az óhajtását, hogy szeretne Hanotoux
miniszterrel beszélni. Az ajtónállónak feltünt az,
hogy mikor a fiatal ember levetette a téli kabátját
az alsó kabátja alól revolvercső kandikált ki. A he-
lyett tehát, hogy bement volna a miniszterhez, érte-
sitette a rendőrséget s letartóztatta a revolveres urat.
Mikor a rendőrséghez kisérték, elmondta, hogy Kon-
stantinápolyban lakó fivérének az ügyében akart a
miniszterrel beszólni s előmutatta okmányait, ame-
lyek teljesen rendben voltak. Arra a kérdésre, hogy
mi czélja volt a revolverrel, azt válaszolta, hogy ez már
Konstantinápolyban igy szokás. Minthogy alapos volt
a gyanu, hogy a fiatal ember nem egészen normá-
lis elméjü, beszállították a megfigyelő osztályba.

= Karácsonyra. Bodascher Siegfried jutalma-
zott műterme, (Wien. IL, Praterstrasse 61) hü arczképe-
ket készít fénykép után, természetes nagyságban, tiz
nap alatt 3 frtért

= A legolcsóbb karácsonyfa-dísz. Bisenius
Ferencz Károly (Bécs, L, Singerstraese 11) kereskedé-
sében kapható.

= Dr. Laszky Lajos az Erzsébet-körút 6. szám
alatt levő belégzési intézetében mell-, gége-, torok- és
orrbetegeknek, asztmatikusoknak naponta l l órától
l-ig és 2-töl 4-ig rendel.

— Mell-, gége-, garat-és orrbetegségeket gyó-
gyit a József-körut 10. száma alatt levö belégzési-in-
tézet, dr. Ziffer E. gleichenbergi fürdőorvos a rezetője.

== Magyarország legelső természetes gyógyinté-
zete. dr. Palócz Ignácz szent János-kórházi főorvos,
k. egészségtani tanár vámház-körúti 7. sz. a. levö ren-
delő intézete. Különösen vese, máj és gyomorbajoknál,
csuzos, köszvényes bántalmaknál, csontgörbülésnél,
aszthma és tüdő csucshurut ellen, továbbá női bajok-
ban és valamennyi ideggyengeségből eredö betegségben
használható. Dr. Palócz Ignácz a természetes gyógy-
módról kézi könyvet is adott ki, amely 3 koronáért
minden könyvkereskedésben megrendelhető.

= Érdekes könyvek kaphatók, leszállított áron
Rezsnyai Károly könyvkiadónál a muzeum-körut 15.
szám alatt. A legujabb, legteljesebb nagy házi czuk-
rászat könyve, a legjobb magyar szakkönyv, Boccaccio
100 vig elbeszélése, Gárdonyinak a „Világjáró ango!"-ja,
34 féle vig és komoly szavalásra alkalmas magánjele-
net. Részletes árjegyzéket ingyen küldenek.

== A „Központi antiquarium" hirdetését vegye
mindenki figyelembe, aki könyveket akar vásárolni.

Napirend.
Naptár: Vasárnap, deczember 12. — Róm. katk

Szynez. — Prot. SzpirL — Görög-orosz (nov. 3O.|
András. — Zsidó: Kislev 17. — Nap kel : 7 óra 24
percz. — Nyugszik: 3 óra 52 percz. — Hold kel: 6
óra 52 percz délután. — Nyugszik: 9 óra 45 percz
reggel.

A miniszterek nem fogadnak.
Adventi szent beszéd az egyetemi templomban

délután 3 órakor.
A békeegyesület választmányának ülése

délelőtt l l órakor.
A Petőfi-társaság felolvasó ülése az akadé-

miában 10 órakor.

Az istentagadó.
Az osztrák lapok, különösen a stájer lapok

nagy hűhót csaptak Dr. Bruno Wille esetéből.
Olvasóink tudják, hogy azt az urat a tulbuzgó, vagy
tán már vakbuzgó stájer hatóság lecsukatta, mert
olyan felolvasásokat tartott, amelyeket becsületes
klerikális keresztény hivek megbotránkozás nélkül
nem hallgathatnak.

Dr. Bruno Wille ur nevét bizonyára nem em-
legették volna soha annyit, ha az osztrák kleriká-
lizmus nem fujta volna fel ennek a porosz urnak
az eszméit. Pedig nem is kell azt képzelni, hogy
Wille valami rettenetes dolgokat hirdetett, amelyek
hatósági beavatkozást tettek volna szükségessé.

Bruno Wille még csak nem is szektárius, da-
czára annak, hogy ő az "öröm vallásáról" tart
előadásokat. Persze ez a kifejezés, hogy az „öröm
vallása" nálunk vagy Párisban gyanus színezettel
birna és sok viveur benne keresné bűneinek abszo-
luczióját. Azonban Wille ur, mint emlitettük, ko-
rántsem kiván szektát a viveurök számára alakitani,
ő csakis, hogy is mondjuk világosan: történelmi
dedukcziót állit fel az „öröm vallása" czime alatt.

Igazan csak történelmi dedukczió a vallások-
ról. Persze ez a dedukczió aztán világosan azt czé-
lozza, hogy az emberek kritikáját ébressze fel a val-
lásfogalmak felöl. Ami az egész filozófiában aztán mint
pikantéria szerepelhet—pedig hiszen épen ez az, amit
az ember az „öröm vallásának" czime alatt keresne
— édes-kevés, inkább egy pár szellemeskedő ötlet,
amivel a felolvasó az előadását irodalmilag fűszerezi,

Bruno Wille ur egész istentagadása csak ab-
ból áll, hogy kimutatja, mikép ugy a zsidó vallás,
mint a keresztény vallás: a szomoruság, a lemon-
dás vallása, az élet örömeinek megtagadása. El-
mondja ennek a keletkezését, hogy miért egészen
indokolt és természetes, ha ugy a zsidó, mint a
keresztény vallás ezekből csinált kultuszt, hiszen
tényleg azok szamara keletkezett, akik az élet örö-
meitől meg voltak fosztva, elnyomatás alatt éltek, és
a keresztény hit nagysága, hatalma, épen abban
állott, hogy ezek az elnyomottak leltek benne
vigaszt, megnyugvást és reményt a jövőben, a tuli
világban.

Bruno Wille egész ribillioja abból áll, hogy
most már nem amaz elnyomottaknak kell vallás,
hanem nekünk, akik az élet forgatagában élünk, ne-
künk kell vallás, hogy örömünk legyen az életben,
mert az élet szép, az élet grandiózus és az élet: a
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teremtés, az isten legszebb müve! A kereszténység
nem a mi modern életünk szamára keletkezett.

Bruno Wille az ő eszméit tisztán csak tudo-
mányos valaminek tartja és hirdeti Tény pedig,
hogy Berlinben egy 11,000 főből álló szövetség,
egylet van, amely a vallásfogalmak szabadságát hir-
deti, és Wille ennek a főszónoka. A poroszok
ugyancsak szigoruan adminisztrálnak, de eszükbe
sem jutott Willet és az ő hiveit pörbe fogni. Tekin-
tik annak ami: a gondolkozás szabadságának egyik
irányzatakép, filozófiának, tudományos mozgalomnak,
literaturának, teljék benne kedvök, akik ilyesmivel
akarnak foglalkozni.

A klerikális Ausztriának jutott a dicsőség,
hogy bigottságával egyszerre nagy hűhót csapjon az
egészből.

A Wille gráczi felolvasását a rendőrbiztos
félbeszakította, szétoszlatta a hallgatóságot és Willet
becsukta. Kauczió ellenében aztán szabadlábra he-
lyezte s most volt a per tárgyalása — zárt ajtók
mellett, nehogy a kiváncsi publikumnak alkalma le-
gyen a mételyt magába szívni.

Hogy ez a tárgyalás minő volt, arra, és az
egész osztrák stájer ostobaságra, világot vet a kö-
vetkező részlet.

A törvényszéki elnök egy tanutól azt kér-
dezi: Tagadta Wille az isten fogalmát?

A tanu, aki ugylátszik maga is rebellis gon-
dolkozó, azt felelte:

— Rám nem tette azt a benyomást. Végre, hogy
ezeket a fogalmakat bírálat alá vonta, azt maga
Szent Tamás is megtette, és erős vizsgálatot fejtett
ki erről. XIII. Leo pápa mégis nagy filozófusnak
mondta. Azt hiszem Wille is ilyen filozófus, mert
ő is vizsgálatot fejtett ki a kérdésről.

Elnök: És ha tízezer ember fejt is ki vizs-
gálatot : a dogmán nem szabad piszkálni.

Tanu : Kérem, olyat nem lehet elrendelni, hogy
az emberek ne okoskodjanak.

Elnök : Mindent el lehet rendelni.
Tanu: Minden katholikusnak kell a tudo-

mánynyal is számolni.
Elnök: (a jegyzőhöz). Tessék ezt jegyző-

könyvbe venni, konstatálom, hogy a tana és én
nem értjük meg egymást és azért abban hagyom
a kihallgatását.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
A kikapós patikárius. Ez a bohózat Gandil-

3otnak nem a legelmésebb, de mindenesetre egyik
legmulatságosabb darabja. Nem oly finom, mint a
„Gabi villa" és nem oly ötletes, mint az „Alpréfet",
amely Budán a „Kis hörcsög" czimen került szinre,
de bolondos jókedvvel van megírva ez is. Eredeti
czime „Ferdinánd le noceur", a Magyar színház-

iban ma este „A kikapós patikárius" czimen mutat-
ták be. Ferdinánd egy gyógyszerész-segéd, aki
egész életében nem törődött az asszonyokkal; épen
ezért tetszik meg gazdájának, aki viszont min-
den szoknya után futkos, és Ferdinándban látja
a legalkalmasabb embert, akihez hozzáadhatja leá-
nyát. Hogy miként keveredik a jámbor Ferdinánd
egy vidéki asszonyka révén, aki erőszakkal a kar-
jaiba hull, a legkellemetlenebb kalandokba, amelyek
majdnem házasságát fenyegetik, ez a bohózat
anyaga. Az egész csupa olyan alkatelemből van
összetéve, aminőkkel már számtalanszor találkoztunk
a franczia bohózat-irodalomban. Amit nem rekrimi-
náczióként mondunk, csak egy közkeletű tévedést
igazítunk vele helyre. Ezek a franczia szerzők is
tudniillik bizonyos sablonra dolgoznak, természete-
sen nagyon jó sablonra. Ami a nagy távolságra
— tőlünk egészen Párisig — invencziónak
látszik, az valóságban csak modor; ismételjük,
hogy igen jó és vig modor. A Gandillot da-
rabjában sem a lelemény dőzsöl, hanem a ki-
tünő iskola. Az előadóknak csak egy része elé-
gített ki. Boross kitünő kómikus, Szilassy Róza,
aki a Vigszinházból szerződött át, komikának szin-
tén az. Iványi mint falusi gyógyszerészsegéd jóval
kedvesebb és elegánsabb volt, mint Balla, aki a
párisi patikáriust, a főszerepet, adta. Ez a szerep
jókedvü, szeretetreméltó és mozgékony ábrázolót
kiván, Ballából hiányzanak e tulajdonságok. Szilágyi

mint kikapós após szintén fanyarnak bizonyult. Jobb
volt Mátray, mig Aranyossy Janka temperamen-
tumos kezdő, de szerfölött édeskés. Hettyey Aranka
Budapest kétszáz sziniiskolai növendékének sikkjé-
vel mozog; ilyen alakítás nem emeli a szinház
nivóját, a Fehér Kamilláé és Varga Annáé pedig
határozottan sülyesztik. A közönség a darabon igen
jól mulatott. m. g.

Zacconi búcsúja. Ermete Zacconi ma este
a közönség lelkesült ovácziói között fejezte be ven-
dégjátékát a Vigszinházban, A „Lélek jogai"-n és a
„Pietro Caruso"-n kivül föllépett ezuttal a „Grin-
goire"-ban is, amelyben idáig még nem láttuk és
amelyben szintén remek alakitást nyujtott. A közön-
ség határtalan enthuziaszmuszszal kisérte játékát egész
estén át és a zsufolt nézőtéren folyton zugott a taps.

A nagybányaiak kiállítása. A képzőmüvészeti
társulat és a Nemzeti Szalon tárlatai után e hónap
14-ikén a régi mücsarnokban a nagybányai festő
telep kiállítására kerül a sor. Wlassics Gyula kultusz-
miniszter nyitja meg a kiállitást e napon délután 5
órakor. Ezt megelőzőleg délelőtt kilencz órától
kezdve a sajtó képviselői nézik meg. A kiállitás
január 15-ikéig lesz látható, naponként 9-től esti
8 óráig.

* A „Mária bátyja" Jubileuma. Bokor József
népszínművét kedden adják elő huszonötödször
a népszínházban. Tavaly novemberben került először
szinre s igy egy esztendő alatt jutott el a jubileumig.
A női főszerepet most is Blaha Lujza és Küry Klára
fogják játszani.

* A Magyar Szinház újdonságai. A Magyar
Szinházban most egyszerre két darabra készülnek.
Az egyik Max Halbe Ifjuság czimü szinmüve, me-
lyet Szomaházy István forditott le s melyben a fő-
szerepeket Somló Emma, Molnár László, Sziklay
Kornél, Székely Sándor és Füredy Béla játszák.
A másik ujdonság Audran 3 felvonásos vaudevilleje,
a Sasette asszony, melynek czimszerepét Vlád Gi-
zellának osztották ki. A két darabból most párhu-
zamosan folynak a próbák.

* A müvészeti osztály a miniszteriumban.
Szmrecsányi Miklós osztálytanácsos, a kultusz
miniszterium müvészeti osztályának vezetője, mint
emlitettük, néhány hónapi szabadságra Olaszországba
megy. Távollétében Kodocha Lippich Elek dr, minisz-
teri titkár intézi az osztály ügyeit.

* Planquette uj operetteje a népszínházban.
A Cornevillei harangok és a Rip van Winkle szer-
zőjétől jövő pénteken, mint már jeleztük, uj operette
kerül szinre a népszínházban a „Varázsgyürü"
czimen. A főszerepeket Küry Klára, Hegyi Aranka,
Náday Ilonka, Révi Aurélia, Balog Etel, Bártfai
Margit, Lukácsy Olga, Vidorné, Szirmai, Vidor, Kiss,
Solymosi, Szerdahelyi, Follinusz és Várnay játszák.
A premiére iránt már Planquette nagy nevére és az
elsőrendü szereposztásra való tekintettel is nagy az
érdeklődés.

*A Szőke Katalin. Voss Rikhárd szinmüvé-
nek bemutatója, mint emlitettük, e hónap 18ik-án
lesz a Vigszinházban. A szinház festőmühelyében
nem kevesebb, mint tizenhat festő dolgozik a pom-
pás uj díszleteken, amelyek közt a „Gyermekek
paradicsoma" és a „Liliomliget" feltünően szépek.

FŐVÁROS.
(Kaszárnyából városháza.) Azt a nagy, sárga,

idomtalan épületet, mély a főváros közepén emelke-
dik az ég felé, rövid idő alatt átalakitják. A „Ká-
rolykaszárnyából" nemsokára városháza lesz. Hol
eddig Rohonczy altábornagy parancsnokolt, ezután
Márkus József főpolgármester lesz az ur és Hal-
mos János polgármester állitja haptákba a hivatal-
noki sereget. A bakák szeges sarkú bakkancsa nem
csattog többé, hanem szorgalmasan körmölő tiszt-
viselők pennája serczeg-perczeg.

A főváros által felküldött „vegyes bizottság"
ma délelőtt Ülést tartott, hogy a Károly-kaszárnya
épületének miként leendő felhasználása tekintetében
javaslatot tegyen.

A haditanács, illetve a „vegyes bizottság"
elnöke Halmos János polgármester volt

Meghallgatták elsö sorban a szakértőkből ki-
küldött albizottság véleményét s ez oda irányul,

hogy a kaszárnyának gránátos-utczai része a fővá-
rosi hivatalok részére czélszerüen felhasználható,
mintegy 134.000 forint költséggel. Bemutatta aztán
Heuffel Adolf középitési igazgató a kaszárnya kör-
nyékének leendő szabályozási tervét.

Scheich Károly, Freund Vilmos, Pacher
József, Pártos Gyula, Freyer Hugó, Quitner
Zsigmond, Kullmann Lajos, Steiger Gyula, Rácz
Károly és Halmos János polgármester felszólalásai
után a többség elfogadta dr. Heltai Ferencz azon
inditványát, hogy a közgyülésnek olyan tartalmu
inditványt tegyenek; miszerint „ha a közgyülés azt
határozná, hogy a Károly-kaszárnya épületéinek
telke használtassék fel a jövendőbeli város-
háza helyéül, nagyobb átalakitás ne történjék
s az egész épület főbérletbe adassék, kivéve
azt a részt, a mely a katonai ügyosztály s a
tüzőrség elhelyezésére szükséges ; ez a rész a
lehető legcsekélyebb költséggel alakitandó át,
A további tervek pályázat utján szerzendők be.

, (A restauráczió.) A községi választások utó-
játékai még egyre tartanak, a különböző föllebbezé-
seket, reklamácziókat még el sem intézték és bekö-
szöntött a második választási harcz: a restauráczió.
Még ebben az évben befejezik s igy aránylag rövid
ideig is tart. Az első mérkőzés deczember huszadi-
kán lesz, amikor a polgármestert s a két alpolgár-
mestert választják. A polgármester minden valószí-
nüség szerint egyhangulag Halmos János lesz. A
két alpolgármesteri állásra nézve ma még kombi-
náczió nem igen lehet, mert holnap délben jár le a
pályázati határidő. Ha Hamvay Sándor, a józsef-
város előljárója pályázik, minden valószínüség
szerint, nagy szótöbbséggel meg is választják.
Vosits Károly, Rózsavölgyi Gyula és Kun Gyula
tanácsnokok jöhetnek ezután komoly számitásba.
Sipőcz László, árvaszéki elnökről már köztudomásu
dolog, hogy pályázik. Ha azonban megválasztják,
vagy neki kell azonnal lemondania, vagy egyik
közeli rokonának, aki a főváros központi pénz-
táránál van olyan előkelő alkalmazásban, amelyet,
mint az alpolgármester rokona nem tarthat meg.
Az inkompatibilitásra egyébként az egész restau-
ráczióban nagy gondot forditanak, s most akarják
gyökeresen helyrehozni azt a sok mulasztást, amely
ebben a tekintetben az utolsó évek alatt történt.

VIDÉK.
* (Fiumei dolgok.) Gaál Tibor kormányzó-

helyettes Fiume részére választási elnökséggel
ifjabb gróf Dominit, az alközségek részére Derén-
cini városi fogalmazót bizta meg; de hir szerint
ezek a megbizást elfogadni csakugy vonakodnak,
mint az eddigi kiszemelt elnökök.

* (A pozsonyi „Polgári kör" közgyülése.)
Mint pozsonyi levelezőnk irja, az ottani Polgári
kör, mely a politikai közéletnek is egyik fontos té-
nyezője tegnap tartotta évi közgyülését. Szilágyi
Dezső, ki mint Pozsony képviselője rendesen ez al-
kalommal szokott választói körében megjelenni és a
politikai helyzetről nyilatkozni, most, tekintettel a
politikai eseményekre, elmaradt a közgyülésről. A
tisztujitáson elnökké ismét Neiszidler Károly or-
szággyülési képviselőt választották meg.

* (Pénzügyi bizottság pénz nélkül.) Baranya
vármegyének van egy szakbizottsága, amelynek
„pénzügyi szakosztály" a neve. Ennek a bizott-
ságnak az elnöke Szily Tamás volt, kinek lemon-
dása következtében megüresedett az elnöki szék.
Mint pécsi levelezőnk irja — az állandó választ-
mány legközelebbi ülésén kimondták, hogy Kardos
Kálmánt fogjál: a közgyülésnek megválasztásra aján-
lani. A bizottsági tagok egymásra néztek s azt kér-
dezték egymástól, hogy voitaképen, mire való Bara-
nyában a pénzügyi szakosztály, mert hiszen a vár-;
megyének egyátalán nincs pénzügye, amelyet e
szakosztály elé lehetne terjeszteni. A bizottság
megvolt ugyan állandóan, de ember-emlékezet
óta nem tartott ülést. A törvény előírja a bizott-
ság megalakitását, tehát meg kell alakitani s ha van
dolga, ha nincs annak elnökének is kell lenni. Haj
a vármegyének nincs is pénze, legyen legalább pénz-
ügyi szakosztálya.
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TÖRVÉNYKEZÉS.
- Egy pofon története. Színhely: a kere-

pesi-ut Idő: déli 12 óra. A történet hőse egy fel-
tűnően szép asszonyka, aki babákat vásárolt a ba-
zárban és sietett haza felé, hogy kis leányát meg-
örvendeztesse az ajándékkal. A Nagydiófa-utcza
sarkán egy választékosan öltözött fiatal ember ud-
variasan köszönti, mire az asszonyka hideg, megvető
pillantással néz végig rajta.

— Hogyan, nagyságos asszonyom, ön nem
ismer?

— Nem.
— A. L. bankhivatalnok vagyok.
— Távozzék, különben . . .
— De kérem! Nézzen meg jól! Én vagyok

az a vörös szegfüs fiatal ember, akivel a mult
héten szemben ült a villamos kocsin. Az „apró hir-
detések" között háromszor kértem öntől találkát,

— Hagyjon el!
— Lehetetlent kiván. Imádom önt! . . .
E pillanatban megjelenik „valaki" a háttérben.

A. L. urat irgalmatlanul arczul üti, aztán karját
nyujtja a szép asszonynak, és ott hagyja a hüle-

ező fiatal embert. A kedélyes inczidensre nagy kö-
zönség verődött össze, és elnézte A. L. urat, amint
ott állott kővé meredten és kimeresztett szemekkel
bámult a tova lebbenő párocska után.

És mit tett azután, hogy magához tért ? Elsie-
tett-e a kíváncsiak elől ? Dehogy ! Tanukat fogdo-
sott, följegyezte azok nevét és lakását, aztán meg-
tette a följelentést a — férj ellen. Mert az az ur, a
kitől a pofont kapta, véletlenül épen a férj volt.

Ezt az épületes becsületsértési ügyet január
elején fogja tárgyalni a királyi büntető járásbiróság.

= Följelentés a törvényszék ellen. A buda-
pesti királyi törvényszék néhány hónappal ezelőtt
a váczi rendőrkapitányság utján letartóztatta S.
Edét, akit magánokirathamisitás miatt országosan
köröztek. A letartóztatást követő napon arról győ-
ződött meg a törvényszék, hogy a körözést már
előzőleg visszavonták s ezért S. Edét nyomban sza-
badon bocsátották. Ez azonban hivatali hatalommal
való visszaélést látott a törvényszék eljárásában, és
följelentette a törvényszéket, az ügyészséget sőt a
fogházfelügyelőt is, valamint a váczi rendőrkapitányt.
A törvényszék megszüntette az eljárást, mert még
csak mulasztást sem követtek el akkor, midőn a
bekísért panaszost az iratok megtekintéséig és a
tényállás megállapításáig fogva tartották. A királyi
tábla hivatalból megsemmisitette a törvényszék
végzését, és a biróküldés kieszközlése dolgában
a törvényszéket a szabályszerü eljárásra uta-
sitotta.

= Shylock. Érdekes pör foglalkoztatja most
a budapesti VII. kerületi királyi járásbíróságot.
Schwimmer Ernő hajnácskői földbirtokosnak valami
sulyos orrbaja volt, amelyen az orvosok véleménye
szerint csak ugy lehetett segiteni, ha a beteg bőrt
egy egészséges ember bőrével helyettesitik. Sokáig
keresett Schwimmer olyan embert, aki áruba bo-
csátja bőrét, mig végre megtalálta azt Kotek János
péklegény személyében. Hosszas alkudozások után
megegyeztek. Schwimmer ötven forintot igért a
péklegénynek, ha eltűri, hogy karjából egy ezüst
forint nagysága bőrdarabot levágjanak. A pék-
legény orvoshoz ment, feltürte az ingujját s egy fáj-
dalmas szisszenés nélkül szenvedte el a proczedurát.
A kihasított bőrdarab azonban kicsinynek bizonyult
Az orvosok megint elővették a szegény Kotek Já-
nost és még egynehány helyen felhasitottak a bőrét.
A péklegény ezt is szótlanul eltűrte abban a re-
ményben, hogy a jutalom is emelkedni fog a kiha-
sított bőr mennyiségének arányában. Schwimmer
azonban nem akar neki többet adni ötven forintnál
s Kotek János most a járásbirósághoz fordult,
hogy itélje meg neki a kihasított bőr többletéért
járó összeget. A tárgyalást nemsokára megtartják.

= Hradil Alfonzt. A dob-utczai rablógyilkost,
ma kisérték át a markó-utczai fogházból a kőbányai
gyűjtőfogházba. Megvasaltak, óvatosságból két
fogházört adtak melléje s ugy szállitották át A
rablógyilkos a halálos itélet jogerőre emelkedéseig
ott marad a gyűjtőfogházban,

= A hitvesgyilkos mérnök. Ifjabb Gárdos
Lajos ügyében január hó 12. és 13. napjaira tüzték
ki a végtárgyalást. Gárdost Friedmann Bernát ügy-
véd fogja védeni.

SPORT.
+ Deczember 15. A versenyistállótulajdono-

sokra nézve igen fontos nap deczember tizenötödike.
Ekkor zárulnak ugyanis a nevezések a jövő évek
klasszikus versenyeire, melyek a következők:

1898. Gróf Károlyi emlékverseny 32.000 korona
„ Királynédij, tiszteletdíj és 50.000 „

1899. Nemzeti Hazafi-dij 20.000 „
„ Kanczadij 20.000 „
„ Alagi dij 30.000 n
„ Királynő dij 50.000 „
„ Kárpáti dij 50.000
„ St. Leger 60.000 „
„ Szt. László-dij 32.000 „

1900/01, Kettős ivadékverseny 20.000 „
1898. Kiralydij 100.000 „
(Kisbánat.)
1898. Szt. István-dij 60.000 „
(Kisbánat)

E versenyek dotáczióit emelte a lovaregylet,
mig a nevezések dijjait alászállitotta. Az osztrák
jockey-klub klasszikus versenyeinek kiírásánál épen
megforditva cselekedett. Sportkörökben kiváncsian
várják, hogy a magyar versenyekre kiirt nevezések
milyen arányban lesznek az osztrákokéval szemben;
szóval a lovaregylet bőkezűségének meg lesz-e a
kivánt eredménye ?

+ Elmaradt főherczeg! vadászatok. József
királyi- herczeg arad-kisjenői uradalmában e hónap
5-én hajtóvadászatot rendeztek, de daczára a gaz-
dag vadállománynak s az uradalmi tisztikar kedvező
jelentésének a deczember végére tervezett főherczegi
vadászatok, melyeken József és József-Ágost fő-
herczegeken kivül Ottó és Dezsö főherczegek is,
több főur társaságában, részt vettek volna, — elma-
radnak.

NYILTTÉR
Szt.-Lukácsfürdő Gőzfürdők

Téli és nyári (155) urak és hölgyek részére
egész nap nyitva

Magyar levelező
ki a német nyelvben és könyvvitelben jártas, állást keres
a fővárosban. Szives megkeresések ügyes és megbiz-
ható czimre e lap kiadóhivatalába kéretnek.

KÖZGAZDASÁG.
A tőzsde hete.

A német faj, mely most Ausztriában rég
elvesztett hegemóniájának utolsó foszlányaiért
küzd, végigszenvedi a hanyatlásban levö népek
összes keserveit. Éveken át sopánkodtak á
saját tehetetlenségükön, sóhajtoztak elmult te-
kintélyük után, feleseltek, czivakodtak mind
bátrabban támadó ellenfeleikkel; elvesz-
tették önbizalmukat, tetterejüket, befolyásukat,
pozicziójukat és végül — eszüket is. Be-
dugott fülekkel, behunyt szemekkel, érzék
nélkül, örjöngve rohantak bele a végső,
gyilkos veszedelembe, mely velük együtt
elsodorja politikai létük minden véd-
bástyáját. Ugy tettek, mint a biblia Sámsonja;
nekifeszültek a templomukat tartó főoszlopok-
nak; „Pusztuljak el, de a philiszteusokkal
együtt!" kiálták és romba döntötték a palotát,
melyben szentségük lakott. Eltemették magukat
és ellenfeleiket. A csehek ? A csehek az
egyenjogúságot keresték. Most megtalálták.
De ugy, ahogy azt a negyvennyolcz után
jött sötét időkben, Glasbrenner „Phos-
phor" czimü élczlapjában a berlini utcza
sarki hordár definiálta: „Was ist Gleechbe-
rechtigung ?" — kérdék töle. „Gleechberechtigung
ist: Entweder Allens sollen Nischt haben, oder
Keener soll etwas haben." A csehek is ilyen
jogegyenlőséget vivtak ki maguknak, mélyben
vagy mindenkinek nincs semmije, vagy senki-
nek sincs valamije. Magyarul nem is lehet ez

állapotot nyelvtanilag helyesen kifejezni. A ma-
gyar grammatika ilyen politikai állapotra nincs
berendezve.

Denique Bécsben most már összebújhat
Sehönerer a Prazsákkal és harmóniában éne-
kelhetik a hires „O, du lieber Augusztint."
Eddig hát csak megvolnánk.

A csodálatos a dologban csak az, hogy
azok az urak odaát még most sem ébredtek föl.
Még mindig ama hypnotikus álomban járnak
körül, melyet a nemzetiségi autosuggestió révén
magukra . rádeklamáltak. Még mindig nem
tudják, még mindig nem látják, hogy
körülöttük mi történik és mi készül. Nem
érzik még most sem, hogy eldobván
maguktól a parlamentáris kormányformát,
lemondtak egyszersmind nemzetiségi küz-
delmük lehetőségéről is. Nem veszik . észr,e
hogy jobb létért küzdve, elvesztették a jólétet,
mely megvolt.. Ez állapotban aztán meg-
történik, . hogy a külföld kezdi kissé visz-
szadobálgatni azokat a jó aranyjáradékokat,
melyelmek mi itthon már évek óta szinét
sem láttuk. Ez minden józaneszü ember szemé-
ben feltünő dolog; sőt több, erős memento.
És mit mondanak hozzá a jó bécsiek: „Ej
mit! Ezt csak a berlini pénzszűke okozza; a
berliniek eladják a járadékot, mert a készpénz
most többet jövedelmez a 4%-nál". Az. ára.
Csakhogy ugyanazon a napon, mikor Berlinből
az osztrák és magyar járadékot kinálják,
ugyanott az olasz járadékot — az örökké sin-
lődő, 42-et jövedelmező, hitelvesztett olasz
járadékot — nagyban vásárolják és vigan jelzik
hozzánk ez érték árának emelkedését. Hát ezt
a jelenséget miként magyarázza meg a pénz-
szűke? Csak az osztrák és magyar járadék
megtartására szük a pénz? Az olasz járadék
bevásárlására pedig bőséges? Ki érti ezt?

• Egy dolgon azonban mégis meghökkentek
a bécsiek. Pénteken az osztrák aranyjáradék,
melyet a külföld mindig legalább 1 frttal drá-
gábban szokott megvenni, mint a magyart, nyilt
vásáron 30 krajczárral olcsóbban volt kapható
a magyarnál, ami 1 frt 30 krajczár különbö-
zeti árcsökkenést jelent az utóbbival szemben.
Erre az egyik- bécsi lap azt jegyezte meg, hogy
ez mégis csak furcsa. Persze, hogy furcsa; de
kissé érthető is. És az illető lap, amilyen ra-
vasz, megadhatta volna a feltünő jelenség ter-
mészetes magyarázatát is, amely ebben áll: A
külföldi járadék-birtokosok egész egyszerüen job-
ban biznak ama Magyarországban, melynek állami
pénzügyeibe a parlamentáris kormányrendszer kö-
vetelte nyilvános eljárás következtében minden
ember ugy ahogy beletekinthet: de kevésbé kezde-
nek bizni arnaz Ausztriában, melyet ezentul talán
igen jól, de minden esetre a nyilvános ellen-
őrzés tetemes gyöngülésével készülnek kormá-
nyozni. Ha tehát a külföldi tökepénzes a két
állam papírja között válogathat, inkább azt
választja, melynek pénzügyeiről több hiteles
értesülést remélhet a jövőben. Ha az ember
a dolgot eme természetes világitásban nézi,
akkor többé nem is olyan, furcsa, hanem ép
ellenkezőleg egészén világos.

. De hát Ausztriában nem akarnak látni,
nem akarnak.észre venni semmit; még akkor
sem, mikor az eszeveszettség következményei-
nek demonstrácziója már meg is kezdődött
számukra.

Az osztrákok eme betegsége nem mai
keletü. Gazdaságiik fejlődését rég megállí-
totta, anyagi jólétüket rég aláásta az antisze-
mitizmusuk, a százfelé ágazó szocziálizmusuk és
mindenféle egyéb politikai bomladozásuk. Lát-
hatták a bajt; de szándékosan befogták szemü-
ket. Most már politikai tragédiájuk utolsó föl-
vonása kezdődik; már-már á függöny végleges
lebocsátásához készülnek: és ök még mindig
nem veszik ki, hogy mily műfajú darabban
szerepelnek sajnálatos hősökként. Még mindig
azt hiszik, hogy az, amit ök ágálnak, egyike
ama kissé érzelgös és derült végü „külvárosi
bohózatok"-nak, . melynek végén kijö a derék
Volkssanger Fürst és azt mondja, hogy „ich
bin der Kaiser Joseph".

Ebben pedig keserves ébredés vár rájuk.
A politikában lehetséges egy ideig a szemfény-
vesztés; de a gazdaságban nincs hazugság. Ott
szint fognak vallani. És ha ök nem akarnak:
akkor majd szint vall helyettük más, a jó bur-
kus, ki most oly gazdagon ebédel a kinai ipari
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megrendelésekből. Két porosz ujság ugy fölvi-
lágosítja Berlint, Hamburgot és Frankfurtot,
hogy örökre elsötétül töle a szép Kaiserstadt
gazdászati ege.

Miben reménykedhetnek tehát még a bé-
csiek, kik, — mint világosan látható — bizo-
nyos nembánomsággal nézik szép múltjuknak
leáldozását ? Minden reményük csak abban
lehet, hogy Ausztriában helyreállítanak valamely
rendet, a gazdasági érdekek lehető kímélésével,
mielőbb. A gyors eljárás, mely után az ember,
ha szomoru dolgot lát is, de világosan látja,
még az egyetlen, ami a készülő bajokat valami-
képen enyhítené. Ugy vélekedhetnek, hogy a
tőke, ha más utja nem marad, majd csak bele-
törődik az uj rendbe is. Vigasztalást fog találni
abban, hogy ez az uj rend legalább rend.

És habár nem is valami nagyon vigasz-
taló, semmi esetre sem lesz a tökére nézve
kellemetlenebb és veszedelmesebb, mint az az
állapot, melyben Bécs városának durva lelkü,
véres száju polgármestere vezeti rohamra a
társadalmi kloákák népességét a vagyon és a
müvelődés ellen. Elvégre még az abszolutizmus
is jobb a beuschelreisserek rendszerénél. És ha
jönnie kell, jöjjön gyorsan!

Igy látszanak vélekedni Ausztriában; és
egyedül ez magyarázhatja meg azt a komor,
megfigyelő állást, melybe a bécsi üzletvilág
mértékadó tényezői helyezkedtek ; és ez magya-
rázza meg a feltünö ellenállást is, melyet a
tőzsdék eddig a politikai áramlat befolyása ellen
kifejtettek.

Már most csak az a kérdés, hogy miképp
fog viselkedni Bécs, ha Berlin a már megkez-
dett támadását folytatja? Lesz-e elég ereje az
ellenállás folytatására? És mikor jő segitségére
az uj rend végleges megállapitása?

Közgazdasági táviratok.
Bécs, decz. l l . Az osztrák fegyvergyár igaz-

gató-tanácsa mai ülésén elhatározta, hogy a köz-
gyülés elé azt az inditványt fogja terjeszteni, hogy
minden részvény után 7 frt felülosztalékot fizessenek.

Hamburg, deczember 11. A répaczukor-ipa-
rosok statisztikai egyesületének munkálatai szerint,
az idei czukorrépa-termés Németországban 1,805.000
tonna, (tavaly 1,821.000 tonna), Ausztria-Magyar-
országban 836,000 tonna (tavaly 924,000 tonna),
Francziaországban 775,770 tonna (tavaly 703,000
tonna).

Berlin, decz. l l . Osztrák hitelrészvény
219.50, Disconto-társaság 225.—. Darmstadti bank
156,87, Deutsche bank 207.25, Drezdai bank 158.90,
Handelsgesellschaft 174.90, Nationalbank 150.12,
Osztrák-magyar államvasutak 141.20, Déli vasut
33.90, Svájczi központi vasut 138.30, Olasz déli
vasut 136.90, Olasz középtengeri vasut 99.50, Olasz
járadék 95.10, Török sorsjegy 111.75, Mexikói köl-
csön 96.60, Laurakohó 179.10, Dortmundi 96.75,
Bochumi 202.20, Gelsenkircheni 188.25, Harpeni
189.37, Habernii 204.37, Észak-német Lloyd 103.10,
Magán kamatláb 4Va%.

Páris, decz. l l . A hangulat minden irány-
ban ellanyhult. 3%-os franczia járadék 103.85.
3°/o-os törlesztéses járadék 102.37, 3(1/3)°/o-os járadék
106.80, Franczia bank 3760, Credit Foncier 655,
Szuezi csatorna részvény 3265, Egyiptomi kölcsön
515.—, . Spanyol külföldi kölcsön 60(3/16), Magyar
aranyjáradék 103.5/8, Olasz járadék 96.47, Orosz
kölcsön 102.80, Uj orosz konzol 94.60, Portugál köl-
csön 20.6/8, Ottománbank 556.50, Osztrák Lánder-
bank 481.—. Osztrák-magyar államvasut 722. Déli
vasut 182. Rio Tinto. 630.

New-York, deczember 10, (C. T. B.)
decz. ll. decz. 10.
cents cents

Buza deczemberre 97 1/3 97 3/4
januárra 97 3/8 97 3/4
májusra 93Vs 93 7/8

Tengeri májusra 33 3/4 33 7/8
Chicago, deczember 10. (C. T. B.)

decz. ll. decz. 10.
cents cents

Buza májusra 91 1/4 91 1/3
Tengeri májusra 28 5/8 28 3/8

Mezőgazdaság.
Az őrlésikészítés forgalom. A mai

gabonatőzsdén hire járt, hogy a kormány az
őrléskikészitési forgalmat január elsején nem
fogja megszüntetni, sőt hogy azok a refakcziák,
a melyeket a malmoknak, eddig bizonyos relá-
cziókban megadtak, ujra meg fognak adatni

Ami az Őrlési kikészitési forgalmat illeti ismere-
tes, hogy a pénzügyminiszter már korábban
kijelentette, hogy magyar részről ez az intéz-
kedés attól tétetett függővé, hogy Ausztriából
a kiegyezési provizórium alkotmányos módon
jön létre. Most, hogy ennek a lehetősége el-
esik, a magyar kormány nincsen kötelezve az
örlési forgalom tárgyában az osztrák kormány-
nak tett ígérete beváltására.

Zalamegyei gazdasági egyesület. A zalamegyei
gazdasági egyesület deczember 8-án tartotta köz-
gyülését Hátzky Kálmán elnöklete alatt. Az elnöki
megnyitó után a tisztikar választása ejtetett meg
következően: Elnök lett Jankovich László főispán
elsö alelnök: Hátzky Kálmán, másod-alelnök:
Koller István, pénztárnok Csutor Lajos, titkár:
Orosz Pál. A közgyülés elhatározta, hogy a föld-
mivelésügyi miniszter átirata értelmében a faiskolák
és befásitásokról szabályrendeletet alkot; elhatározta
továbbá, hogy az egyesület a tél folyamán fel-
olvasásokat rendez a szőlőszet és a borászat köré-
ről, végül elhatározta, hogy az egyesület Zala-Eger-
szegen a városi hatósággal egyetemben szénkéreg-
raktárt állit.

Ipar és kereskedelem.
Fiumei kivitelünk hanyatlása. Azok a kedvezőt

len konjunktúrák, amelyek a mult hónapokban kivi-
telünket megbénították, még egyre fenállanak. Mint
fiumei levelezőnk irja, novemberben is az egész vo-
nalon hanyatlás mutatkozott, sőt eltünt az az ideig-
lenes javulás is, amely az épület- és müfaekszport-
ban októberben mutatkozott. Ha a behozatal nem
volna olyan élénk, sőt még élénkebb mint tavaly,
kétségtelen, hogy a fiumei kikötőben üzleti válság
törne ki. Ami az egyes czikkek forgalmát illeti,
tudvalevő, hogy czukorkivitelünket az amerikai
vámemelés akasztotta meg, mig a liszt és gabona-
kivitel csökkenése a kedvezőtlen terméssel és
magas belföldi árakkal függ össze. Donga-
kivitelünk azért pang, mert Francziaország-
nak rossz volt a bortermése; fakivitelünket az
amerikai ős északeurópai verseny szoritotta
szük mederbe. Bor és szeszkivitelünk, amely
ezelőtt annyira jelentékeny volt, néhány év óta csak-
nem teljesen megszünt. Az általános pangás legjob-
ban kitünik a fiumei forgalom következő hiteles
adataiból:

Érkezett novemberben vasuton t
1897. 1896.

Liszt 81.303 mm. 130.044 mm
Gabona és hüvelyesek 31.175 „ 61.466 „
Czukor 59.026 „ 111.769 a

Szilva 12.079 „ 16.313 „
Fanemüek 171.517 „ 201,048 ,

Tehát már ezen áruknál is 165.480 méter-
mázsa hanyatlás konstatálható a mult évi — külön-
ben szintén nem valami élénk — forgalommal
szemben,

Czukorkivitelünk a Keletre. A magyar kormány
és az osztrák Lloyd közt létrejött szerződés el fogja
háritani a czukorkivitelünk utjából a legfőbb aka-
dályt, ami abban állott, hogy a Lloyd a magyar
áruk számára nem biztositott elég helyet a keletin-
diai hajókon, vagy ha ezt meg is tette, olyan ma-
gas fuvardijakat kért, amelyek eleve illuzóriussá
tették az osztrák gyárakkal szemben a versenyt. A
forgalom menete a jövőre biztositva lévén, a czu-
korkivitel a Keletre már most is megindult. A mult
hónapi Lloyd gőzös bevitt Fiuméból: Curracheebe,
2061, Bombaybe 138 és Calcuttába 5, továbbá
Adenbe 309 métermázsa magyar homokczukrot.
Eddig csak Bombaybe ment két kisebb szállitmány.
A legközelebbi gőzösökre még sokkal nagyobb szál-
litmányokat jelentettek be. Megjegyzendő, hogy Ausz-
tria évente több mint 200.000 q. czukrot expor-
tál a délázsiai angol gyarmatokba, amiből látszik,
hogy a működésre van még elég tér.

Kőbányai sertéspiacz, decz. l l . Magyar első-
rendü : Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli sulyban) 51—521/3 krajczárig. Közép (páronkint
251—320 klgrig terjedő sulyban) 52—53 kr.
Könnyű (páronk. 250 klgrig terjedd sulyban) 521/3—53
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban)
49—52 krajczárig, közép (páronkint 230—260
kilogramm sulyban) 49—50 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban) 48—49 kraj-
czárig. Sertéslétszám: deczember 9. napján volt kész-
tet 20.582 db., decz. 10-dik napján felhajtatott 322
drb., decz. hó 10-dik napján elszállittatott 861 drb,

decz. hó 11-ikére maradt készletben 20.053 darab. A
bizott sertés üzletirányzata kissé kellemesebb.

Budapesti sertés-konzum vasár, deczember l l .
A vásárra deczember 10-én érkezett 384 darab.
Készlet deczember 9-ikéről 435 darab. Összes
felhajtás 819 darab. Elszállittatott 578 darab,
elszállittatlan maradt 241 darab. Napi árak: 120
—280 klgr. sulyban 48—50 kr., 320—380 klgr.
sulyban 47 1/3—49 kr., öreg nehéz 48 kr, malaczok
35—38 kr. A vásár hangulata élénk volt.

Bécsi vesztegzári vásár, decz. l l . A mai vá-
sárra felhajtottak 355 drb marhát; e között
volt 153 drb hízómarha, 45 drb legelőmarha és 157
drb sovány marha. A gyengébb felhajtás daczára
az irányzat lanyha volt és még prima minőségek-
ben is vontatott volt a forgalom. Hétfőhöz képest az
árak mintegy 1 frttal voltali alacsonyabbak. Magyar
ökör csak középáruban és galicziai prima minősé-
gekben volt képviselve a vásáron. Jegyeztek: Magyar
hizó 30—33 frt, német hizó 32—39 frt; prima
41 1/3 frtig, galicziai hizó prima 41 1/3—43 1/2 frt,
legelőökör 24—28 frt, bika és tehén 23—31 frt
Minden métermázsánkinti, élősúlyban, fogyasztási
adó nélkül.

Pénzügy.
Osztrák-magyar bank. Az Osztrák-magyar bank

deczember hó 20-án rendkivüli közgyülést tart,
melynek napirendje: inditvány, mely szerint a fő-
tanács felhatalmaztatik, hogy a monarchia mindkét
államainak kormányaival a bank szabadalmának
1898. évi deczember hó 31-ig leendő ideiglenes
meghosszabbitása iránt egyezményt kössön.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, decz. 11.

Nem egyéb, mint teljes üzlettelenség, amit
most ugy a készáru- mint a határidőpiaczon ész-
lelünk. Az a nagy forgalom, amelyet az elmult
kampagnéban a határidőüzletben láttunk és a minő-
hez hasonló évek óta nem volt nálunk, megköveteli
áldozatát, mert á mostani tespedés nem más mult
a természetszerüen bekövetkezett reakczió. Senki sem
érdeklődik a határidők áralakulása iránt és innen
van az az anomália, hogy mig ma 75 kilogrammos
kész buzáért szivesen fizetnek 12 1/2 forintot, addig
az ugyanoly minőségü márczius elején szállitandó
szokványbuza, mintegy hatvan, krajczárral olcsóbb,
holott más években ugyanannyival drágább volt,
miáltal nagy lendületet vett az arbitrázs-üzlet,
amelyről persze mostanában szó sem lehet. Amerika
ma körülbelül 3/4 czentnyi áresést jelzett, de nem
igén hederitettek erre, mert piaczunk ezidőszerint
teljesen önálló, amint ezt az utolsó napok newyorki
és chicagoi nagyobb mérvű emelkedéseivel szemben
láttuk. Hatás nélkül maradt az is, hogy e heti
buzafelhozatal 24355 métermázsával apadt, amennyi-
ben csak 120.738 métermázsát szállitottak ide, sem
az, hogy e mennyiségben a vasuti hozatal egészben
28.530 métermázsát tesz és hogy a gőzhajózási
társaságok kezdik beszüntetni a forgalmat. Felem-
litjük még, hogy a malmok intézőinek felsőbb hely-
ről kilátásba helyezték, hogy tekintettel a politikai
komplikácziókra, az örlési forgalom kedvez-
ményét alkalmasint nem szüntetik be a jövő
hó elsejével, valamint, hogy a fiumei refak-
cziák ügye a malmokra nézve kedvezö elin-
tézést fog nyerni.

Buza.
Készáruüzlet buzában. Elkelt vagy 400 mé-

termázsa tiszai, pestvidéki és fehérmegyei buza vál-
tozatlan áron. 12.70 frt volt ma a legmagasabb ár
egy tétel 77 kilogrammos buzáért. .

Elöfordult eladások buzában.
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Raktárállomány buzában is lisztben • A
fővárosi közraktárakban 151.200 métermázsa buza
és 93.300 métermázsa liszt; a Silosban 64.250
métermázsa buza, a nyugati pályaudvaron 83.905
métermázsa buza és 5096 mázsa liszt.

Határidőüzlet buzában. Az irányzat lanyha
volt, különösen öszibuzára alig akadt vevő.

Előfordult kötések buzában.
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Hivatalos határidőjegyzések buzában.
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Leszámoló
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Rozs.
Készáruüzlet rozsban : Megint csak a hely-

beli fogyasztás vett nehány vaggonnal változatlan
áron. Ausztriai vevőinkkel teljesen megszakadt az
összeköttetés.

Előfordult eladások rozsban.
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Raktárállomány rozsban : a fővárosi köz-
raktárakban 52.800 métermázsa; a nyugati pálya-
udvaron 18.036 métermázsa.

Határidőüzlet rozsban. Egészben néhány
kötés fordult elő márcziusi rozsban olcsóbb árun.
Őszi rozs nagyon későn kerül forgalomba az idén.

Előfordult kötések rozsban.
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Hivatalos határidőjegyzések rozsban.
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Takarmányfélék.
Készáruüzlet takarmányfélékben. Kevés

üzlet volt ugy takarmányárpában, mint zabban. Vál-
tozást nem észleltünk, tengeri ismét keresettebb.

Előfordult eladások
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Hivatalos jegyzések takarmány félékbea.
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Raktárállomány takarmány felékben: A
közraktárakban 78.400 métermázsa árpa, 21.800 mé-
termázsa zab, 122.300 métermázsa tengeri. A Si-
losban 2000 métermázsa zab, 23.100 métermázsa
tengeri, a nyugati pályaudvarban 2103 métermázsa
árpa és 706 métermázsa zab.

Határidő-üzlet takarmányfélékben : Ta-
vaszi zabban kevés forgalom volt. Májusi tengeri
üzlete lanyha irányzat mellett bonyolódott le. Megint
oláh számlára adtak el sok tengerit.

Előfordult kötések takarmányfélékben.
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Hivatalos batáridöjegyzések takarmány'
félékben.
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Gabona- és lisztforgalom.
A m. kir. közp. statisztikai hivaial az 18S7. évi deczember hó 9-én
este 6 órától deczember 10-én este 6 óráig Budapestre vasuton és hajón
érkezett a innen elszállitott gabonaküldeményekröl és a budapesti
fövámhivatalnál elöjegyzett gabona- és lisztmennyiségekröl a követ-

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

Egyedül a járadékpiaczon tartotta fenn magái
a tegnap mutatkozott javulás. A külföldről vissza-
özönlő anyagot legalább részben a belföldi tőke
abszorbeálja, amely az alacsony kurzusokat kinál-
kozó alkalmul használja fel még mindig magas
rentibilitást nyujtó elsőrangu állampapírjaink meg-
szerzésére. De amig a járadékok jól tartották árfolya-
maikat, addig a többi értékek gyengültek. A berlini
kontremine nem minden eredmény nélkül erőlködik.
hogy kiszoritsa pozicziójából az alapjában véve szi-
lárd bécsi és budapesti spekuláczió!. A valuta drá-
gulása elősegiti a berliniek ebbeli törekvéseit. Igy
történt aztán, hogy a vezető spekuláczió papírok
mind olcsóbban záródnak ma, mint tegnap. A helyi
piaczon azonban változás nem állott be. Az itt forgó
papírokat kevésbé érintik a nemzetközi tőzsdei irány-
zatok. A közuti vasul és villamos vasut valamivel
emelkedett is, A prolongáczió medióra nem okoz ne-
hézségeket. A bankok aránylag kis díjtételek mellett
bocsátottak pénzt a tőzsde rendelkezésére.

Az előtözsdén : Magyar hitelrészvény 384.75
385.25. Osztrák hitelrészvény 358.10—353.40. Osztr.-
magyar államvasutak 334.75—335.25. Közuti vas-
pálya 388.—389.50.

Délelött ll óra 25 perczkor zárulnak :
Osztrák hitelrészvény 353.30. Magyar hitelrészvény
385.—. Aranyjáradék 121.40. Koronajaradék 99.45.
Leszámitoló bank 249.50. Jelzálogbank 276.—. Ri-
niamurányi 246.—. Osztr.-magyar államv. 334.75
Villamos vasut 281.—. Déli vasut 78.— Közuti
vasut 390.—.

A délitőzsdén előfordult kötések: 4%
koronajáradék 99.55—99.60, hazai bank 105.50,
országos központi takarékpénztár 840, magyar-asz-
falt 225, ganz és társa 2140, közuti vasut 389.75,
villamos vasut 230.50.—281.75, magyar általános
hitelbank 384.-385, leszámitolóbank 249, rimamu-
rányi 245.75, osztrák hitelrészvény 352.70—353.35,
osztr.-magyar államvasut 334.—335.—.

Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 2.—2.50 frt; 8 napra 5.—6.— frt; egy
hóra 7 . - 8 . — frt.

Délutáni 1 óra 30 perczkor zárulnak:
decz. l l . decz. 10.

Magyar aranyjáradék 121.50 121.50
Magyar koronajaradék 99.55 99.90
Magyar hitelrészvény 384.— 384.50
Magyar ipar és keresk, bank 101.— 101.—
Magyar jelzálogbank 276.— 276.—
Magyar leszámitoló bank 248.75 250.—
Rimamuránvi vasmü 245.50 245.50
Osztrák hitelrészvény 351.75 353.20
Délivasut 79.50 70.50
Osztr.-magyar államvasut 334.— 3 5.—
Közuti vaspálya 389.50 388.25
Villamosvasut 280.50 280.50

Az utótőzsdén jegyeztetett: Osztrák hitel-
részvény 352.25—351.50—351.90, Magyar hitel-
részvény 384. 386.26, Rimamurányi 245.50,

Osztrák-magyar államvasut 335.75—334.— forinton
köttetett.

Délután 4 órakor zárulnak:
Osztrák hitelrészvény
Magyar hitelrészvény
Osztrák-magy, államvasut
Leszámitoló bank
Jelzálogbank
Rimamurányi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut
Ipar és keresk, bank
Déli vasut

decz. 11.
851.U0
3H3.50
334.—
24ÍK-
27525
240.50
3-S9.—

101.*—
78.—

deez. 10,
303.10
3S4 25
334.50
2")()._
275.75
245.50
388.—
280.—
101.—
7Ö.5O

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, deczember 11. Zsiradékárukban cse-

kély üzlet, nyugodt irányzat mellett. Pesti városi
disznózsir 52.80 frt Szilvában szintén csekély for-
galom, az árak és az irányzat nem változott.

Hivatalos jegyzések.

Disznózsir
ingyen hordó

Szalonna

Szilva
Kész áru
Zsákkal együtt
göngyKul? tiszta
suly helyett

Szi lva
HaUridöre

Muióhég
600 grammonkint

Kzilvalz
Kész aru
Ingyen hurdú
fezilvalz
Határidőre
Ingyen uurdó

Beremay

budapesti
vidéki
magyar la égenszárit«tt vidéki . .
városi légentszárüott, 4 darabus
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. . 1 0 0 . . .

l . . 85 , . .
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. m 9 100 darabos . .
. . 85 . . .

_ luü
„ Sö

l 85

x^lavoniai ISU7
n a biai 1H97

vörös nasryszemü 1897

Ar 100 kilo-
grammonkint
Pénz

frt
52.60

m'. •
4 9 . -
5 6 . -

l ö ! -
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U.öO
líi.25
1 9 . -

- ' —

19.50
17.50

- . -

4 8 . -
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frt

5 3 . —

48Í5O
50.--
5 7 . —

16Í50
1 8 . -
10.75
1 5 . -
16.75
19.50

l
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1
 

1
 

1
 

1

18.—

—.'—

5 2 . -
31.—
35.—
40.—

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, decz. 11. A mai vásár irányzata nagy-

bani való forgalomban) és az egyes czikkeknél a követ-
kező volt: Husnál forgalom élénk, árak szilárdak. —
Baromfinál csendes, árak szilárdak. — Halban
csendes, árak szilárdak. — Tej és tejtermékeknél
élénk. — Tojásnál csendes, árak emelkedtek. —•
Zöldségnél lanyha. — Gyümölcsnél élénk, —
Füszereknél csöndes. — Időjárás ködös, nem hi-
deg. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következő : Hus.
Marhahus hátulja L 46—56 frt, II. 42—54 frt
Birkahus hátulja 1. 30—40 frt, 11. 28—34
frt. Borjuhus hátulja I. 60—65 frt, lI. 50—66 frt.
Sertéshus elsőrendű 52—52 frt, vidéki 46—50 frt
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt üü—72 kr
(kilonkint). Sertészsír hordóval 52'5—52'5 frt (100
kilónkint). — Baromfi (élö). Tyuk 1 pár 0.80—1-20
frt. Csirke 1 pár 000—0'80 frt. Lud hizott kilon-
kint 0-44—0-5(1 frt — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440drb) 445—450 frt. Sárgarépa 10U kólés2—4.00
frt Petrezselem 100 kötés 3.00—6.00 frt Lencse m.
100 kiló 14—18 frt. Bab nagy 100 kiló 6—14 frt.
Paprika I. 1U0 kiló 35—52 frt, ll. 18—30 frt. Vaj
közöns, kilonkint 80—KH) frt. Vaj-téa kilonkint 1.10
—1.40 frt. Burgonya-rózsa 100 kiló 2.UÜ—2.50 frt.
Burgonya sárga 1Ó0 kiló 2.30—3.20 frt. — Halak.
Harcsa (élő) 0-50—1.20 frt 1 kiló. Csuka (élő) 0'40—
1.—• frt 1 kiló. Ponty dunai 0-30—ü-65 frt.

Szesz.
Bécs, decz. l l . Kontingens nyersszesü

azonnali szállitásra 18.30—18.60 frtig kelt el.
Zárlat 18.20—18.40 frt

Praga, decz. l l . Adózott tripplószesz 535/s
—53.75 frton jegyeztetett azonnali szállitásra nagy-
ban, adózatlan szesz 17.50—17.75 frt.

Trieszt, decz. 11. Kiviteli szesz tartályokban
szállitva 90% hektoliterenkint nagyban 10.Vá frt
január-júniusi szállitás lOVs.

Berlin, decz. l l . Szesz helyben 36.60 márka
21.62 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
lU.OUO literszámaiét;. Átszámitási árfolyam 100

márka = 59.05 frt.
Stettin, decz. l l . Szesz 70 márka fogyasztási

adóval 36.50 márka = 21.56 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 59.05 frt.

Boroszló, decz. l l . Szesz (50-es) pr. deczem-
ber 55.40 márka — 32.87 frt; szesz (70-es) (ir.
deczember 35.90 márka = 21.20 frt. Átszámitási
árfolyam 100 márka = 59.05 frt

Hamburg, decz. l l . Szesz nov.—decz. 21.25
márka = 12.54 frt; decz.— jan. 21.— márka =»
12.40frt; jan.—febr. 20.75 márka = 12.25 frt.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.05 forint.
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Páris, decz. l l . Szesz folyó hóra 45.50 frk =
24.07 frt; deczemberre 45.25 frk = 2.3.94 frt;
négy elsö hóra 44.75 frk = 23.66 frt; májustól
4 hóra 43.75 frk = 23.13 frt. Az árak 10.000 liter-
százalékonkint 1/4% leszámítolással értendők. Átszá-
mitási árfolyam 100 frk = 47.70.

Czukor.
Prága, decz. 11. Nyersczukor 88% czukortar-

talom alapján franco Aussig, azonnali szállitásra
12.42 frt.

Hamburg, decz. l l . Nyersczukor f. o. b.
Hamburg azonnali szállitásra 9.20 márka, januári
szállitásra 9.275márka, februári szállitásra 9.35 marka,
májusi szállitásra 9.575. Irányzat szilárd.

Páris, decz. l l . Nyersczukor (88 fok) készáru
27.75—28.25 frk, fehérczukor novemberre 30.7/8 frk,
deczemberre 30 1/8 frk, 4 első hóra 31.75 frk,
4 hóra májustól 32 1/8 frk. Finomitott készáru
99.50 frk.

London, decz. l l . Jávaczukor 14.75 sh.
ártartó.

Nyers czukor és jegeczedett czukor
igen nyugodt. Finomitott darabczukor meglehe-
tősen ártartó, de csak mérsékelt üzlet. Külföldi
tört ártartó, mérsékelt forgalommal. Jegyeztetett:
készáru 10.10 1/2 shilling, márcz.-ápr.-ra 10.11 1/4
shilling, máj.-aug.-ra 11.1 1/2 shilling. Répa-
czukor megnyitáskor élénk, ártartóan zárult válto-
zatlan árral. Német (88%) decz.-re 9.03/4 shiling,
januárra 9'2'A shilling, februárra 9'3 sh., áprilisra
9.4 1/2 schilling;, májusra 95 1/4 shilling, juniusra 6.9
sh. Határidöüzlet: deczemberre 9.03/4 sh., januárra
Ü.2Vi sh., februárra 9.3 sh., márcziusra 9.33/4 sh.,
áprilisra 9.41/4 sh., májusra 9.5 1/4 sh. juniusra
9.6 sh.

Olajok.
Páris, decz. l l . Repczeolaj folyó hóra 58.—

frk (== 27.40 frt); januárra 58.— frk (=27.40frt) ;
négy első hóra 58.— frk ( = 27.40 frt); négy hóra
májustól 57.— frk ( = 26.92 frt). Árak 100 kilon-
kint értendők. Átszámitási árfolyam 100 frk =
47.70 frt.

Hamburg, decz. l l . Repczeolaj helyben 57.—
márka ( = 33.66 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.05 frt.

Köln, decz. 11. Repczeolaj májusra (hordóval)
61.— márka (= 36.02 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka == 59.05 frt. .

London, decz.' 11. Repczeolaj 25.6 sh. Lenolaj
15 sh. Gyapot magolaj 14.1 1/2—14.9 sh. Terpentin
23.6—23.9 sh.

Petroleum.
Hamburg, decz. l l . Petroleum helyben 4.75

márka — 2.80 frt.
Antwerpen, decz;. 11, Petroleum fin. helyben

14.75 frank = 7.03 frt.
Bréma, decz. 11. Petroleum fin. helyben 4.95

márka = 2.92 frt.
Newyork, decz. 11. Petroleum fin. 70 Abel Fest.

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

London, decz. l l . Petroleum, amerikai 47/16—
47 1/2, orosz 47 1/4 sh.

Kávé, tea, rizs.
London, decz. 11. Santos határidő szilárd,

meglehetős üzlet mellett. Jegyeztetett: decz.-re 30.6
sh., márcz.-ra 30.9 shilling.; máj.-ra 31.3 sh.,
jul.-ra 31.6 sh., szept.-re 31.9 sh., decz.-re 32.6
sh., Tea : Indiai jól keresve, ártartó ; közönséges
gyengébb. Rizs: ártartó, meglehetősen keresett.

Fémek.
London, decz. 11. Réz G. M. Brande 48 1/4—

48 1/2 font st., kés.zái-ü 485/s—487/a font st., 3 hóra;
best sel. 51.75—52.25 font st., On: finom külföldi
02W10—6313/io font sterling, , készáru és 635/ie—
ti.'Wio font sterling 3 hóra. Olom? angol 13Vs—
1374 font sterling; külföldi 12Vs—13 font sterlingé
Horgany: külföldi 18V8—18 1/4 font st. Higany:
7 iont stei-ling elsö és 6.19 font sterling másodkéz-
ből. Vas: A glasgovi' nyersvaspiacz lanyhán indult
és szilárdan zárult, csekély üzlet mellett. '.Zárlat-
árak : 45-— sh. készáru és 45*2 sh. egy hóra; Cle-
veland 40-47:3 sh. készáru és 40.67a sh. egy hóra;
Hematit 47.107a shilling készáru és 48-01 shilling
o.cry hóra ; Middlesbrough 49.4 shilling készáru és
451.6 shilling egy hóra. A nyersvaskészlet Glasgovban
341.315 és Middlesbroughban 51.387 tonna.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, deczember l l . A készárupiaczon lanyha

volt az irányzat és valamennyi czikk olcsóbb. A
határidőüzletben szintén csend uralkodik. Köttetett:
buza tavaszra 11.84—11.83, zab tavaszra 6.72
—6,74 tengeri máj.-jun. 5.69—5.70.

Hivatalosan jegyeztetett :
Buza tavaszra 11.84—11.85, rozs tavaszra

8.80—8.82, tengeri máj.-jun. 6.69—5.70, zab tavaszra
6.72—6.73, repcze jan.-febr. 13.90—14.— frton.

Boroszló, decz. l l . Buza helyben 19.— márka
(== 11.22 frt) sárga. Buza helyben 18.90 márka
(— 11.16 frt). Rozs helyben 15.— márka (=* 8.86
frt.) Zab helyben 13.80 márka ( = 8.15 frt.) Tengeri
helyben 11.75 márka í ^ 6.94 frt.). Minden 100 kilón-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.05 frt.

Hamburg, decz. "ll. Buza holsteini 180—190
márka ( = 10.63—11.22 frt). Rozs meklenburgi 140—
152 márka ( = 8.26—8.98 frt). Rozs orosz 108—109
márka ( = 6.37—6.43 frt). Minden 100 kilonkint.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.05 frt.

München, deez. l l . Buza 21.90 márka (== 12.93
frt), Rozs 19.95 márka (== 11.78 frt), Árpa 16.85
marka ( = 9.95 fii), -Zab 15.65 márka ( = 9.24 frt).
Minden 100 kilónként. Hozatal 8*910 q. Készlet
7.691 q. Átszámitási árfolyam 100 m. = 59.05 frt.

Lindau, decz. ll.Orosz buza 21.10—22.70 márka
( = 12.46—13.40 frt). Román buza 20.30—22.30 m.
( = 11.99—13.17 frt). Minden 100 kilónként. Átszá-
mitási árfolyam 100 márka = 59"05 frt.

Páris, decz. l l . (Megnyitás.) Buza folyó hóra
30.40 frank ( = 14.51 frt). Buza deczember 30.10
frank ( = 14,33 frt). Buza 4 első hóra 29.60 frank
(=14.12 frt). Buza 4 hóra májustól 28.75 frank
(=13.71 frt). Rozs folyó hóra 18.25 frank ( = 8.70
frt). Rozs deczember- hóra 18.50 frank ( = 8.82 frt).
Rozs 4 első hóra 18.75 frank ( = 8.94 frt). Rozs 4
hóra májustól 19.— frank (=9.06 frt) minden 100
kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 frank = 47.70
forint.

Páris, decz. l l . (Zárlat) Buza folyó hóra
30.30 frank ( = 14.46 frt.). Buza deczemberre 30.10
frank (== 14.36 frt). Buza 4 első hóra 29.75 frank
( = 14.19 frt), Buza 4 hóra májustól 28.90 frank
( = 15.26 frt).

London, decz.. l l . Buza szilárd, nyugodt.
Amerikai kevert tengeri 7i sh.-gel magasabb, zab
szilárd. A többi gabonanemü nyugodt. Uszó gabo-
nából buza szilárd nyugodt, a többi czikk nyugodt.
Hozatalok: buza 31100 és zab 76*790 qu. Tengeri
helyben 17.25 sh.

Liverpool, decz. l l . Buza 172 pennyvel ma-
gasabb, liszt ártartó, tengeri ^bágyadt.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, deczember l l . A mai tőzsdén nyugod-

tabb hangulat uralkodott, de a spekuláczió tartóz-
kodó volt, az üzlet jelentéktelen és ennek megfele-
lően az árfolyamok változása is alig érdemel emli-
tést. A járadékpapirok árhanyatlása megállapodott,
sőt e papírokra vevők jelentkeztek. Csak a valuta
drágulása rontotta a hangulatot, különben a járadé-
kok ma lényegesen javultak volna.

Az előtőzsdén : Osztrák hitelrészvény 353.50—
353.—. Magyar leszámit. bank 250.—, Union-bank
293.37—293.75, Lánderbank 221.—, Magyar hit'el-
jészvény 384.50—384.75. Osztrák-magyar* állam-
vasut 335. 334.87. Déli vasut 78. 78.25. Bus-
tiehrádi Lit. B. 568-^567.—, Tramway 454—458.—,
Alpesi bánya 1259.25-^130.—. Osztr, villamossági
296.—, Magyar arariyjáradék 121.30, Magyar ko-
ronajáradék 99.40—99.45. Török sorsjegy 59.25—
59.60. Német márka. 59.12—59.—15 frton köttetett.

Délelőtti ll órakor zárulnak: Osztrák
hitelrészvény 353.25. Magyar hitelrészvóny 384.50.
Union-bank 293.50, Tramway 451.—, Osztrák-magy,
államvasut 334.87. Alpesi bánya 129.50. Májusi já-
radék 101.65. Töröksorsjegy 59.40.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészvény 352.75.
Magyar hitelrészvény 384.25 Lánderbank 220.50.
Unionbank 293.50 Anglo bank 161.—. Bankverein
254.50. Osztrák magyar államvasut 334.75, Déli
vasut 78.—. Elbevölgyi vasut 260.50. Északnyugoti
vasut 246.25. Alpesi bánya 129.20. Rimamurányi
246.—. Prágai vasipar 680. Májusi járadék 101.55.
Magyar koronajaradék 99.45. Török sorsjegy 59.30.
Német márka 59.17. frton köttetett.

Délután 2 óra 30 perczkor zárulnak: Ma-
gyar aranyjáuidék 12145. Magyar koronajáradék
99.40. Tiszai kölcsönsorsjegy 138.25. Magyar föld-
tehermentesitési kötvény $7.25. Magyar hitelrészvóny
382.50. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 152.25.
Kassa-oderbergi vasut 189.—. Magyar kereskedelmi
bank 1413.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.70.
Magyar keleti vasut államkötvények 121.—. Ma-
gyar leszámitoló- és pénzváltóbank 248.—. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 244.—. 4.2%-os papir-
járadék 101.45. 4.2%-os ezüstjáradék 101-35.
Osztrák aranyjáradék 121.60. Osztrák koronajara-
dék 102.55. 1860. évi sorsjegyek 143.—. 1864. évi
sorsjegyek 188.—. Osztrák nitelsorsiegyek 200.50.
Osztrák hitelrészvény 351.63. Angol-osztrák bank
160.50. Unionbank 293.—. Bécsi bankverein 254.50.
Osztrák Lánderbank 220.25. Osztrák-magyar bank
947,—. Osztrák-magyar államvasut334.—.Déli vasut
77.75. Elbevölgyi vasut 260.25. Dunagőzhajózási
részvények 442.—. Alpesi bányarészvóny 127.80.
Dohányrészvény 149.50. 20 frankos 9,58. Cs.
kir. vert arany 5.70. Londoni váltóár 120.70.
Német bankváltó 59.22.

Béos, decz. l l . (Utótözsde.) Osztrák hitel-
részvény 352.—. Magyar hitelrészvény 382.50. An-
gol-bank 160.75. Bankverein 254.50. Union-bank

293.—. Osztrák Lánderbank 220.25. Osztrák-ma-
gyar államvasut 334.25. Déli vasut 78.—. Elbe-
völgyi vasut 260.—. Észak-nyugoti vasut 246.—,
Dohányjövsdék 149.50 Rimamurányi vasmü 245.—
Alpesi'bányarészvény 128.20. Májusi járadék lOl.SO.
Magyar korona-járadék 99.40. Töröksorsjegy 59.40.
Német birodalmi marka 59.22.

Berlin, decz, ll .(Tözsdei tudósitás.) Atössd
ma sem volt élénk. Belföldi bankok magasabbak.
Bányaértékek szilárdabbak. Vasutak csöndesek de
tartóssak. Járadék ártartó, Osztrák hitelrészveny
gyenge. Magánkamatlab 4 7 3 %

Berlin, decz. l l . (Zárlat) 4-2% papirjáradék
—.—, 4-2o/o ezüstjáradék 100.70, 4-% osztrák
aranyjáradék 102.50,- 4 % magy. aranyj. 102.70,
Elbevölgyi vasut —.—, osztrák liitebészvény 219.50,
magyar koronajaradék 99.40 déli vasut 33.90.
osztr.-magyar államvasut 141.20, Károly Lajos-vasut
—.—, Kassa-oderbergi vasut 94.50, Jorosz bank-
jegy 216.55, bécsi váltóár 168.70, 4 % uj
orosz kölcsön 66.90, Magyar beruházási kölcsön
101.90, olasz járadék 95.—. Az irányzat nyugodt.

Berlin, decz. l l . (Utótőzsde.) Osztrák hitel-
részvény 219.40, Magyar koronajaradék 99.20,
magyar aranyjáradék 102.40, osztr.-magyar állam-
vasut 141.20. Az irányzat szilárduló.

Frankfurt, decz. l l . (Zárlat)-42% papirjáradék
—.—,4-2% ezüstjáradék 85 .=, 4 % osztrák aranyjára-
dék 102.80, 4 % magy. aranyjár. 102.50, magy. korona
járadék .99.35, osztrák bitelrészyény 296,25, osztrák-
magyar bank 799.—, osztrák-magyar államvasut
280.87, déli vasut 69.—, bécsi váltóár 168.65.
londoni váltóár 20.375, párisi váltóár 80.725, bécsi
Bankver. 216.50, Uniobank 249.— villamos részvény
137.20, alpesi bányarészvény 108.50,3% magy. arany*
kölcsön 90.80. Az irányzat gyenge.

Frankfurt, decz. l l . (Utótőzsde.) Osztr, bitel-
részvény 295.87, osztrák-magyar államvasut 280.50,
Déli vasut 69.—.

Hamburg, decz. I L (Zárlat) 4.2°/0 ezüstjáradék
85.20, osztr, hitelrészv. 296.—, 1860. sorsjegy
—.—, osztr.-magyar államvasut 701.50, déli vasut
163.50, olasz járadék 94.80, 4<V0 osztr, aranyj.
103.—, 4°/o-os magy. aranyj. 102.90. Az irányzat
gyenge.

Páris, décz. l l . (Zárlat.) 3°/0 franczia jár.
102.85, 372% franczia jár. 106.80, olasz - járadéig
96.47, osztr, földbitelrészvény 1245,—, osztr. m.
államv. 720.—, Franczia töri. jár. 102.37, 4°A>
osztr, aranyjáradék 1 0 3 . — . 4 % magyar aranyjá-
radék 103.62,. Ottománbank 556.50, dohányrészvény
820.—, párisi bankrészvény 881.—, osztrák Lánder-
bank 481;—, alpesi bányarészvény 280.—. Az irány*
zat tartott. '

Londpn, decz. l l . (Zárlat.) Angol consolok
113.78* déli vasut 7.25, spanyol járadék 6O.Vs,
olasz járadék 95.—, 4°/0. magyar aranyj áradék 102.25,
4%, osztrák aranyjáradék —.—, 4 % rupia 61 .—,
Canada pacificvasut 83.—. leszámitolási kamatláb
3 % ezüst 26.7/s, bécsi váltóár —.—. Az ifányzat
nyugodt.

New-York, decz. 10. ezüst 58.—.

IDŐJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati

jelentése 1897. deczember li-én reggel 7 órakor.

Á l l o m á s o k

.§+

57.8
57-9
70-7
71-2
56-0
53-7
55-1
63-6
63-9
69-9
56-5
57-2
63-2
62^7
58-7
Í52-4
CO-0
59-1
er>-o
69-0
78-6
740
00.3
58-1
ÜO'l
52-7
51-1
57"0

- 1 2 . 0
4.0
4.4
4.4
DÍ
8.0
0.S
1.2
0.2
1.4

,0
2.2
4.7
4.4
0.1
0.4

— 8.0

— v.~

Í
1A
2.C

í
5.2

- 10.2
6.0
5.3
1.6
0.4
8.0
0.6

4- 8.0
- 4.2

AUomiaok

Pola .
Lesina
Sarajevo
Torino
Flórencz
Róma .
Nápoly
BriiidisI
Palermo
Málta .
Zürich
Biarritz
Nizza .
Pária .-
Kopenhága
Hamburg
B e r l i n . . . .
Christiansund
Stockholm
Szent-Pétervár
Moszkva
Vnrsó . ,
Kiew .
Odessza,
Sulina. . . . .
Saótia
Konstantinápoly

Árvaváralja ,
Selmeczbánya
N.-Szombat .
Magyar-Óvár
Ó-Gyalla
Budapest .
Sopron .
Herény .
Keszthely
Zágráb .
Fiume. .
Cirkvenica
Pancsova
Zsombolya
Arad . .
Szeged- .
Szolnok .
Egor . .
Debreczen
Késmárk
Ungvár ,
Szatmár .
Nagy-Várad.
Kolozsvár .
Nagy-Szeben
Bécs . ..
Salzburg.
Klagenfurt

Felhőzet: Ót= egészen derült, 1 «= többnyire derült, 2 =a
részben felhős, 8 = többnyire borult, 0 => egészen borult, 0 *=» esö,
$£ = hú, SS = köd, r"<j = zivatar.

. Az uj atlanti minimum ma a La Blanche csatornáig eljutott
környékén erős szeleket és általános esőzést idézvén elö. A kelet
maximum erőssége keveset csökkent.

Az európai időjárás jobbára borus t-a csapadékos. Nyugaton
höemelkedés tapasztalható, fagy csak Kelet-Európában van.

Hazánkban az utóbbi 24 órában föleg az Alföldön és a keleti
megyékben volt még csapadék, részben hó. részben eső. Az észak-
nyugoti megyékben és az ország közepe táján a fagy fokozódott,
egyebütt az idö enyhe.

Borus és ismét csapadékos (h6 vagy havas esö) Id5 várható
fagypont körüli hőmérséklettel.

55-8
59-6
59-7
57-7
57-6
59-6
60-5
59-2
53-6
54-7
60.2
04-4
53-9
43-5
C6.3
64.7
4S-5
51-0

65-4
74-5
69-8
74-5

7M
57-6
57-3

4- 2.1
4- 12.1

3.2
0.5
3.0
3.1
7.1

4- 10.0

•+ is!e
- 0.8
4- 14.0

8.0
0.2
2,8
1.0
0.8

4- 8.7

—~14.0
— 17*4

0.9
8.8

~"o,o
0.4

11.0

Felelős szerkesztő: L iposey Ádám.

\



14. oldal. — Budapest, 1897. ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, deczember 12.

A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései 1897. deczember 11-én.

4»/3
4
4
4
5

42/io
42/io
4?/io
42/10
4
4
4
5
5

4
4</a
4

4

4Va
41/3
4
5
5
4Va
4»/s
4

3Va
4
4»/a
4
4
5
4V3
4
4
4
4
4»/a
4
4

3
4'/a
4'/a
4
4»/a
4
4«/a
4
4
4
4
4
4«/a
4
•Vi
4

6
S
S
S'/a

/
5
4*/a
Via
5
5
5
4V»
5
5'/a
6

5
4Vi

V/a
4
4
4

6
5
4
4
4
4
4
4>/a
5
5
4
S
s
4>/i

3

Idegen államadússágok.
Bolgár államv, zálogkölcsön , . •
Szerb, nyor.-kölcsőn

. . (osztr, felb.)

II. Más közkölcsönök.
IBosnyák-Herczegov. orsz. kölcsön
líudapest főváros 1890-ki kölcsöne
Budapest föváros 1897-kl kölcsöne
Temes-bégavölgyi kölcsön . . . .

• • • • . . . .

Jil. Záloglevelek és köl-
csönkötvények.

a) budapesti intézetek kibocsá-
tusai.

Belvárosi takarókpénztár r -t
Egyes, bpesü fővár, takarékp. . \
u--"i • •» "• M.,", • koronaőrt.Kisbirt. orsz. földhit.. •

, 50V2 év kor. "órt.
» 50Va évre . . .

Magyar föidhitolint. pap. . . . ,
• . 4 1 évre .

. . kor. ért. 50 évre
. kor. órt. 63 évre

. , • , i szab., talajjav.
Magy. vasut. kötv. 50V» évre . . .

• . 50 évre kor. ért.
, „ 50 órrelO5u/o.

Magfar jolzáloghiteDiank

I. ÁltMiadösség.
m) JUkgjtw államadósság.

Magyar aranyjáradék
, . 10,000 írtos. .

Magyar koronajaradék . . . . .
1876. keleti vasuti kölcsön . .
1889. évi államvasuti aranykölcsön
1839. „ . ezüstkölcaön
VaskapukOlcsSn
1870-kí nyerem.-kőlcsön, 100{frto3
lOTO-ki . . 0 0 ,
Mag-far regále-kárt. kötvény . .
Horvát-Szlavon . . . .
Magyar fóldtuherm. kötvény . .
Horvát-Szlavon . . . .
Tiszai és szegedi nvor.-köícso'n .
Horv.-Szláv, julz. foldv. kötvény

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

B „ „ máj.—nov .
Egyes, járadék ozust. jan.—júl. .

» ' . > ápr.—okt. .
Osztrák aranyjáradék . . . . . .
Osztrák k o r o n a j a r a d é k . . . . . .
Allamaorsj. lHő-i. óvb. 250 frt p. p.

, lüOO. . 500 . o.ó.
, 18»J0. , 100 , , .
" ; ; ;

1864. 60

, 50 évre kor. ér t . . .
, közs.k.50ó.,vf.ll0frt.
» közs. kötv. öO évre.
, közs. kötv.50 övre.
» nyer.-kötv
. . osztr, felüli.
. nyer.-Jegy
. , osztr. íelüib.

„ , nyer.-kötv. ,
Magy. orsz. közp. takarékp. . . .

. kor. ért.

y. takarékp. közp! jelzálogb ".
» . „ kor. ért.
. . . köza.k.

Osztrák-magyar bank 40'te évre ".
? . „ 50 évre . .

'esti hazai takarékp, közs. kötv. .
• , . zalogl. kor. ért.

'esn m. keresk, bauk . . . . . .

. . . . közs. k. 110 frt

. . . „ közs. k. 310 k.

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

. n 40 é. 110 frt.
•• . 40 évre . .

Aradmogyei takarékpénztár . , .
Eostiyák-facíczfiííov. orsz. bank . .
Debreczeni eís a takarékpénztár. .
Erdélyi1, in. jelzáltfghitqlb.-lOévre.

• » 'v 4Óé. visszafiz.
Hórv.-szlav. öitaí. jelzálogbank . 4
Nagyszab. áll. tákp. Sl'w e.,110frt

•. " " . 40ovre.l0ttfrt
» . 40 évre in. kib.

, „ ' „ 35 évre IV. kib.
Nagyszebeni föMhitolintézet . . .

f . VI. kib.
Osztrák főldhitelint. nyer.-kötv. .
_ • , , « nyer.-J
Temesvári els3 toki

IV. Elsőbbségi kötvények.
Adria m. kir. t. hajór. r.-t. . . .
Bpesti közuti Vaspálya kor. ért. .
Bpesti vilfainos v. vasut r.-t. . .
Bp<»t-púcsi vasut
Déli vasut
Elsö cs. kir. sz. dunaaözhajózási t.
Elsö spódium- és csontlisztgyár r.-t.
Kassa-oderberai vasut 1H8U, ezüst

• B IS8«, arany
. . 1 8 0 1 , ezüst
s . 1891, arany
„ (oszt. von.) 1S89, cz.

Magyar folyam- és tengerhaj, r.-t.
Maffyar-gácsonszágl vasut I. Kib. .

. , II. kib. .

. , ezüst . .
Macy.ny. v. (szókesf.-gyöi-Krácdv.)

. , , 1S74. kib
Magy.'ir v. els. kölcsön . . . . . .
Osztrak-magyar államv. 1888. . .

, . X. kib. 1895
Pesti Lloyd- cs tözsdeépttlot. .

Mal záró-
árfolyam

pénz

120.50
1 2 1 —
100.73

92.50
152.50
1 5 2 —
100.75
100.75

97.80
97.50

138.—

101.25
101.25
101.25
101.25
121.75
101.75
160.25
143.25
159.50
1 6 8 —
1 8 8 . -

110.50
3 8 —
3 7 . —

97.75
1 0 0 —

9 8 ^ 5
100.—

99.25

100.25
1 0 0 . -

97.50
1 0 2 . -
1 0 2 . -
100.25
1 0 0 , -

97.75
97.75
91.75
97.—
99.50
9 6 . -
98.50

102.25
1 0 0 . -

99.10

lÖÖ!—
93.25

100.—
121.50
1 2 3 . -

20.—
22.—

102.75
100.25
100.25

98.25
100-50

98.25
1 0 0 . -

96.—
100.10
100.10
96:30
98.50

1 0 0 . -
98.75

1 0 5 . -
99.—

1 0 1 . —
100.—
101.—
.100.—

98.50

1 0 0 . -
98.50

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

1 8 . -
100.50

99.25

100.50
SS.—
98.50
96.50

150.50
Wi

1 2 0 . -
98.75

120.—
99.50

1 0 0 —
1 0 8 . -
107.29

98.50
106.75
106.75
121 .S0

1 0 0 . -

áru
T2T.75

99Í90
121.50
1 2 2 —
101.75

9 3 —
153:50
1 5 3 —
101J0
101.50
98.50
98.50

1 3 9 —

101.75
101.75
101.75
101.75
122.25
102.25
161.25
144.25
160.50
1 8 9 —
1 8 9 —

111.50
3 7 —
3 8 —

93.75
101 —

98.75
101 —

101.25
101 —

98.50
1 0 3 —

100Í75
1 0 1 —

98.50
98.50
92.25
97.50

100.50
9 7 —
99.50

103.25,
10W
100.10

99.25
, 1 0 1 —
122.50
iS.-

21 —
2 3 —

103.50
101.25
101.25

9 9 —
101.50

99.25
101 —

9 7 —
101 —
101.50

97—
99.50

1 0 1 . -
9 9 ^ 0

1 0 6 —
1 0 0 —

1 0 2 —
100.50

100.50

99.50
101 —

99.50
101.25

102.25
101.25

101.25
1 2 0 —

1 9 . -
1 0 1 —
1 0 0 —

101.50
99.50
99.50
97.50

152.50
1 8 0 —
1 2 1 —

99.75
1 2 1 —
100.50
1 0 1 —
1 0 9 —
108.25

99.50
107.25
107.25
122.50

100.50

8 J 0 150000
7 —

1 2 —
6.50
5.50

4 0 —
6

t 6 —
15—
5.50

2 1 —
6 —

fr48—
W4—

1 2 —
14—
25,
1 8 —

6O0C0
13334
12000
4000

30000
85000
100000

6000
250000

43.40150000
65—
16—

5.50
7 —
5—
12.—
60—
7—

40.
400.—

14—
16.
230—
7.-
5—
8—
6—
70—

35.—
12—
8—
32—
10—

5—
•5—
11.—
5—
10—
5.50
3—
150
y
45—
30 —

15—
8—

10—

32Í—
14—

10—
t7—
110—
14—
6—
12—
13—
Il-
lö—

20,-
14.-

r
12—
80—

25—

25Í—

Ü5Ő

f
24—
70—
16'-
8—
5

100.—
25—

18—

If

120 5
100 5
150 5
80 5
100 -

500JK20G0 4
50000 K. 200 5
5000 K. 200 4
5000 K. 400 -

100 5
2005

-.. 1D05
3000Ar.200 5
97O0Q Ar.100 5
6000 2005
75000 K, 400 5

25000
60000

25000
992

100 5
50 -

1G009K. 200 -
250COK. 400 -

300 -
100 -
300 -
1000 -

12003
10000
12OÖ3
5000

10000 200 5
5300 200 5
3000 1000 -
20000 100 5
5000 100 -
15000 100 5
5000 K. 20Q 5
2000 300 -

2300
825
6000 K. 500
6750
8750
2000
4500
8000

2Ü000
8000
2000
2O$00
20000
2QQ00
3500
15000
5000 K.
2100
8500
5000
15000
34000
20000
10000
6000
32000
8000
50000

7500

6000
3750

4000
4800
13000

5005
160,5

5Ü015
200 5

400
400

K.

200
160
400
200
150

100 5
200 -
100 -
100 5
100 5
100 5
10C -

30 -
200 -
160 -
200 -
100 -
1005
1005
10015
10015
200i5
1005
150 -

40 -

2005
30000 K. 200 5

400 -
2005

10300 K. 200 -
100 5
200 -

6000 K. 2005
6000 K. 400 5

100
150
1C0 5

2000 K. 200
3000 200
5S1 500

6000 K.
150C0-K..
280UIK.
4000ÍK.
35000 K,
2310V)
3000
700
3000
2500
2500
5550
1200
1600
3000
2835
20000 K
5000
3000
6000
20000 K
20000 K
26000
30000
4000

400 5
200 -
500 -
2005
2005
200 -
100 -
200 -
300 -
200 -
2005
80 -
100 -
500 -
200 -
200 -
100 -
100 -
100 -
200 -
200 -
200 -
IOOW
100 4
100 -

Torontáli b. é. vasutak . » . • •
Urikány-zsilv, m. kőszénb

. . , n. kib..

V, Bankok részvényei.
Angol-osztrák bank . . . . • ' . •
Budapesti bankegyesület. . • • •
Elsö magyar iparbank . . . . . .
Fiumei hitelbank
Fővárosi bank r.-t
Bpesti girő- és pénztár-egylet . .
Hazai bank r.-t
Herrnos ma^y. ált. váltóuzlet t. .
Horvát leszámitoló bank . . . . .
Horv-szlav. orsz. jelzálogbank . ' .
Magyar általános hitelbank . . .
Magy. ipar- és keresk, bank . . .
Magy. j'elzáloghitelb. I. kibocsátás
Magy. jelzúloghitelb. Ú. kibocs. .
Magyar kereskedelmi r.-t
M. leszámít, és pénzváltó bank .
M. takarékp, közp. jelzálogb. . .
Osztrák hitelintézet
Osztrák-magvar bank . . . . . .
Pesti magy. keresk, bank . . . .
Uniobank . . . . . . . . . . . .

VI. Takarékp, részvényei.
Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, III. k. takarékp,- . . .
Bpest-erzsébotvárosi takarékp.. .
Bpesti takarékp, s orsz. zálogk. r.-t.
Egy. bpesli fövárosi takarékp.. .
Magy. ált. takarékp. . . . . . .
M. orsz. központi takarékpénzt. .
Pesti hazai takarékpénztár . . .

VII. Biztositó-társ részv.
Bécsi biztositó társaság . . . .
Bécsi élőt- 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. i n t é z e t . . .

VIII. Gőzmalmok részv.
Concordia-gfizmalom r.-t. . „ . .

. • ., els.rósz.v.
Elsö bpest i gőzmalom . . * . . . .
Erzsébet-gőzmalom . . . . . . .
Lujza-gőzmalom . . . . . . . . .
Pes t i hengermalom . . . . . . .
Pes t i moln. és sütők . . . . . . .
Pes t i Viktória-gőzmalom . . . . .

IX. Bányák és téglagy, r.
Brassói bánya- és kohó-esylet . .
Bpesti tégla- és mészégető . . . .
Bpest-szentlőrinczi tóglagv. . . .
Egy- tégla- és czementgyár- ••' t .
Északin, egy. kőszénb, qs iparv. w
Felsőm, bánya- és kohómii •.' . .
István téglagyár r.-t
Ka.ssa-soui.odi kőszénb, id. elism.
Kis-scJ)esi ^ránitbányák
Kőbányai g d z t ó g l a g y i U ' . . . . . .
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 kerámiai gyár . . -.
Péterhesryi téglaipar . . . .
Salgótarjáni kőszénbánya .
Ujlaki tégla- és mészégető . . . .
Urikáuy-zsilvölgyi m. kőszénb.. .

X. Vasművek és gépgy. r.
Elsö m. gazdasági gépgyár . . . .
„Danubius" hajó- és gépgyár . .
Ganz és társa vasöntőde. . t t .
Nadráfri vasipar társtilat . . . . .
„Nicholson" gépgyár r.-t
Riinamurány-saJKÓtarjáni vasmü.
Schlick-féle vasöntöde . . . . . .
Teudloff os Dittricli gépgy. A. Bor.
Weitzer János gép-, waggongyár.

XI. Könyvnyomdák r.
.AJienaeum" irod. és nyomd. r.-t.
Franldin-társi>:'at
„Kosmos* m ü i i ü ' j E c t . . . . . . .
Könyves Kálmán r.-t
„Pallas" irod. és nyomd. r.-t. . .
Pesti könyvnyomda r.-t

XII. Különféle váll. részv.
Általános waggonkölcsönző . . .
„Apolló" kőolajfiRömitó-gyár r.-t.
Bíintlin-féle vegyi gyárak r.-t. .
Bihar-szilágyi olnjipar r . - t . . . .
Bpesti ált. villamossájii r.-t. . .
Egy. magyarh. üveggyárak r.-t.
Első "magy. betUöntöcie . . . .
Elsö magy. gyapjumosó r.-t. . .
Elsö magy. részvényserföződö .
Elsö magy, sertéahizlalú . . . .
Elsö magy. szállitási vállalat. .•
Elsö.magyar szálloda
Elsö posti spódium-syár . . . .
Fiumei rizshántoló-gynr . . . .
Gsclnvindt-féle szeszgyát . . .
Gr. Esterházy cognac-gyár . . . .
„Hungaria* műtrágya-s kénsav-gy
Jordán Viktor-fclo bőrgyár . . .

. . . , da. részv
KábelCTir részvénytáisaság . .
Kőbányai Virály-serrőzö r.-t. . .
Kőbányai polgári serfőző r.-t. .
Magyar Czukoripar r.-t. A. sor.

. » . B. .
Magyar fém- ea lámpairu-eyár

Mai •áro-
árfotyam

1 6 1 —
1 0 8 —
190.—
1 0 8 —

8 2 —

1 0 5 —
120

118.75

195.-

5ÓÖ!-

945Í-
1420.-

292.-

98.-
112.-

87.-
230.-

1195.-
125.-
840.-

1&400.-

2 5 0 -
329.-

4125.-
120.-

98.-
125.-
129.-
050.-

290.-
402.-
700.-
253.-
150.-
670.-
235.-
120.-

1 6 3 —
1 1 5 —
1 9 5 —

9 6 —
195.50
1 0 7 —

7 0 . -
2 2 —

1 0 8 —
7 3 5 —
6 4 0 —
1 1 2 —
2 2 4 —
116.50

8 0 —
1 5 0 —

8 0 —
5 9 8 —
2 6 0 —

185—
103—

Í2150—

105Í—

2 1 0 —
145—
265—

3 7 0 —
2 5 0 —

65 —

2 0 0 ! -
1500—

540—

350—

137—

15ÖI—
4 1 6 —

1 2 0 0 —
2 5 0 —
2 2 0 —
2 3 0 —
1 3 0 —

Í1625—
4 7 0 —

35.-
74.-

295.-
38.-
74.-

147Í-
133.-

1210

6Í50

t 1 6 . —
25.—

162.—
106.50
191 —
1 0 9 —
.83—

iöe!—
130—

1Í9Í75

200.-

510!-

950.-
1430.-

293.-

100.-
114.-

89.-
231.-

1205.-
126.-
850.-

8450.-

263.-
339.-

4175.-
123.-
100.-
127.-
132.-

1070.-

2 9 3 —

7 1 0 —
2 5 7 —
.152—
6 8 0 —
2 4 0 —
125—

1 6 4 —
1 2 0 —
2 0 0 —

9 7 . —
1 9 6 —
1 0 8 —

7 2 —
2 4 —

1 1 0 —
7 4 5 —
6 4 2 —
1 1 7 —
2 2 5 —
1 1 7 —

(B2—
1 5 4 —

8 2 —
602—
265—

190—
105—

2175—

107—

212!—
155—
270—

375—
250—

70—

2 0 3 ! -

545—

375.—

138—

1Ü!-
4 2 0 —
2 1 0 —
2 6 0 —
2 3 0 —
2 4 0 —
1 3 5 —

1675—
4 8 0 —

40.-
76.-

305.-
40.-
76.-

148)1
135.-

15—

fr.

900
30000

1600
12500

2000
1250

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

500 -
2005

7800 K. 400 5
2000

100
12000 K. 200

200
100

6000 K. 100 -
15 2OOOO0! Fr.200 5

Osztalék
lS96-ra

10—

ÍÖ—

14—

9 Í -
1 2 —

7 —

fr. 4 —
2 1 —

7.94«/io

B.94Vio
1 0 —

9.87*/to
4.50
3 —
3 —

fr. 31—,
9.94Vio

Névért.

100 5
100 —
2005
105 —
100 5
100 5

~ 100 5

~~100 —
100 —

K. 200 5
100 —

Ar. 200 5
5005

E. 200 5
200 —
100 5
2004
200 —.
2005
200 —
2005
100 4Va
100 —
100 —
100 -
100 —

K. 1000 —
A. 2005

2005
100 —
200 -

Magyar rnggyantaára-gyii . . . .
Magyar vasuti forgalmi r.-t. . . .
Magyar vülainossági r.-t. . . . .
Nagyszebeni villaraosmtt r.-t. . .
Nemzetközi v U l a m o s t á r s . . . . . .
Nemzetközi waggonkölcsönző . . .
Popper Lipót faipar r.-t
Quarnero részvénytársaság . . . .
Hoyal nagyszálloda r.-t
Szegedi kenderfonó-gyár r.-t. . .
Sziszeki tárházak r.-t
Telefon Hírmondó r.-t.
Török dohányegyed r.-t

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

. . . W. részj.. . .
, , élv. jegy . . .

Bpesti villam, var vasut

Bpest-szt.-lőrinczi h. é. vasut • .
. , . . . eís. részv.

Bpost-ujpost-rákoap. v a s u t . . . .
Debreczen-hajdunanási vasut. • .
Déli vasut. • . .
Első cs. kir. dunagőzhajó-t. . . .
Gölniczvölgyi vasut ejsőbs
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 ő r z s r . . . .
Máramarosi sóvasut B. részvényei
Marosyásárh.-szászr. vasut 0. r . .
Nagykikinda-nagybecskor, v. r . . .
Oriente m. teng. hajózási r.-t . .
Osztrák-magyar államvasut . . . .
Pécs-barcsi vasut
Potroz.-lnpényi h. é. v.els; részv..
Szlavóniai h. é. vasut els. részv;.

XIV. Sorsjegyek.
Bazilika sorsjegy. •

. . osztr, felülbélyegzéssel. . .
, , . nyeremény-jegy . •-. . . . .

Bécsvárosi nyereménykölcsön 1874. évről. . .
Budavárosi sorsjegy

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

- • ra » » osztr, felülbélyegz..
Magyar vöfül-kereszt sorsjegy

, ";• „ ' á oszt. felülb'eTyegz.,
. . » . nyeremény-jegy. ,

Olasz vörös-kereszt Borsíegy,,^.,.;.-.•.^-..: . . . ,
, . . . osztír felülbélyegz.,

Osztrák vörös-kereszt sorsjegy
Qsztrák hitelintézeti sorsjegy . . . . . . . . .
Pálffy sorsjegy. . . . . • . . . • • . . . . . <

XV. Pénznemek.
Arany, cs. és kir. vert • • • . . . . . . . .

, . . , . kör. . .
„ osztrák vagy magyar 8 frtos . . . . . .
. 20 frankos .
, 20 m á r k á s . . • . . .
„ török aranylira ,

Német bírod, vagy egyénért, bankj. (lOOmáika),
Franczia bankjegy (100 frank) . . . . . (M.),
Olasz bankjegy (100 U r a ) . . .
Papirrubel d a r a b o n k i n t . . . .
Román bankjegy (100 lei). . .
Szerb bankjegy (100 ezüst dinár),

XVI. Váltók árfolyamai Gátra).
Amsterdam . . . 100 hollandi frtért
Brüssel 100 frankért . . . . . . . .
London 10 sterlingért . . . . . . .
Németbankpiacok 100 márkáért
Olasz bankpiacok 100 líráért
Páris 100 frankért . . . . . . . .
Svájczi bankpiacok 100 „ . . . . . . . .
Szentpétervár . . 100 rubelért . . . . . . . .

XVII. Határidőre kötött értékp.

Deczember hó közepére.

Magyar aranyjáradék . . . . . . . . . . . . .
Magyar koronajáradék . . . . . . . . . . . . .
Magyar általános hitelbank ,
Magyar ipar- és kereskedolmi bank .
Magyar jelzálog hitelbank . ,
Magyar leszámitoló és pénzváltó bank
Rimamuránvi vasmü

Deczember hó régére.

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

Mai ziro.
árfolyam

1 | -
pénz áru

T 6 2 — I 1 6 5 —
1 2 5 —
141 —
4 9 0 —
3 2 8 —
5 3 0 —

2 8 0 —

1 4 9 —

208.-
1 1 6 —
2 0 6 —

389Í50

28050
150—

9 0 —
1 0 2 —

4 4 5 —
1 0 0 —
121 —

190Í5C
2 0 0 . -
2 1 2 —

211 —
96.50
6 2 —
6 2 —

1 0 0 —
1 0 0 —

9 2 —
1 0 3 —

45Ö!—

1 2 3 —

19V50
2 0 5 —
2 1 3 —

2 1 2 —
97.50
6 7 —
6 7 —

101 —
1 0 1 —

2 2 3 —
1 0 0 —

11.83

59.15

45.60
1.28

99.75

120Í60
59.20
45.60
47.80
47.55

121.50
9955

3 8 4 —
1 0 1 . -
2 7 6 —
248.75
245.50

35175
79 50

334.—

1 3 0 —
1 4 2 —
5 1 0 —
3 3 0 —
535.—

2 9 0 —

1 5 0 —

2 1 0 —
117.—
2 0 7 —

3 9 0 —

255—
231 —
155—

224—
101 —
175—

6.30
6.80
1.60

165.5
62—
63—
3.50
3.80
8 —
9.73
2.50

l t —
11.50
19.50

200.50
59—

5.69
5.68
9.56
9.56

6.80
7.20
1.90

167.50
6 3 —
64—
3.80
4.10
8.50

10.25
2.89

11.50
12—
20—

202.50
6 1 —

5.73
5.72
9.60
9.60

11.87

59.35

45.80
1.29

100.05

1 2 1 —
59.40
45.80
48.--
47.70

121.70
99.75

384.50
1 0 2 —
276.50
249.75
2 4 6 —

352.—
8 0 —

334.50

Leszámoló árfolyamok deczember tl-érSl.
Magy- alt- hitelbank . . .
Osztrák hitolinlézot . . .

.Magyar aranyjáradók . .
Magyar koronajaradék . .
Magy. ip. és keresk, bank
Magy. ielzáloghitelbánk .
Magy. leszámitoló bank .
Rima-Murányi vasmü r.-t.
Déli vasut
Osztr.-magy, államvasut.
Budapesti bankogyesület.
Elsö magyar iparbank . .
Hazai bank t.-t.
Pesti magy. keresk, bank
Bpesti takp. cs zálog. r.-t.
Egyes. Bp. föv. takarón. »••••
Miigy. ált. takarékpénztár
M. orsz. közp. takarékp.,
EUő majri'. ált. bizl.-tórs.
Elsö budapesti gőzmalom
Lujza-gőzmalom r.-t.. . .

384
352,

105
1423

12ÖÖ

Brassói bánya- és kohóm.
Felsőm, bánya- és kohómü
Kőszénb, és téglagy, r.-t.
Magy. ált. kőszénb! r.-t..
Magyar kerámiai gvár r.-t.
Salgó-Tarjáni kőszénb, r.-t.
Ujlaki téglagyár r . - t . . . .
Danubius-Schoen. hajógy.
Ganz-féle vasöntöde r.-t. .
Schlick-félo vasöntőde r.-t.
Weitzor-félo waggougyár.
AU. waggonkölcsüu. r.-t..
Első magyar részv.-sorfOzO
Magy.

r.-t. . •
Magyar villamossági r.-t. .
Kőbányai polg. sorfözö r.-t.
Budapesti villamossági r.-t.
Adria m. tengorhajóz. r.-t.
Bp. közuti vaspálya-társ. .
Budapesti vili. városi vasut
Bp.-ujpost-r. villam, vasut

118.

6Öb.'

19Ö!

150.
141.-

389.-
280.-

A +-el megjelölt értékpapiroknál, melyek üzleti éve vem esik össze
a naptári érvel, az osztalék az utolsó üzletévre vonatkozólag értendő.
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SZINHÁZAK.
Budapest, vasárnap, 1897. deczember 12-én*

MAGY. KIR. OPERAHÁZ.

Évi bérlet 139. Havi bérlet 7.
Csurgay Adél k. a. vendégfel-

léptével:

M i g n o n .
Regéavas opera 3 falv. Zenéjét
szerzette Thomas A. Szövegét
Goethe. „Meister Vilmos tanuló-
éveim" czimü regénye után irták
Carré és Barbier. Ford. Ormay.

Szemelvek:

Meisfor Vilmos
Lolhariü
Laertos
Kriilrik
Janio
Mimen
PMlina
Antonio
AcrobaU
Zafari
Inas

Ajúnyi
Beck
Dalnoki
Gabos N.
Hegedüs
MU(,-ennann
Csurgay A.
Noy B.
Vincze
Pukorai
Juhász

Kezdete 7 órakor.

NEMZETI SZINHÁZ.

Állalinos bérlctsstinet.
Délután fól 3 őrekor mérsékelt

holyáratkal

Bánk bán.
Eredeti szö moraja ték 3 felvonás-

ban. Jrta Katona Jozsef.

Személyek:

II. Endro Somló
Gertrud Jászai
Otto Horváth
Bánk bán Pálfi
Melinda Cs. Alszegi
MikháJ bán Egressy
Simon bán Kőrösmezei
Zászlós ur Faludi
Petur báa Szacsvay
Miska bán Abonyi
Sólyumniester Mószarcs
Bendaleibcn Izidora Maróthy M.
Egy udvarocez Latabár
Bibarach Gywi.es
Tiborcz paraszt Gabányi
Egy buketlen Karczisz

Esta fől 8 órakor rendes Iislyárak
inslietí:

SXXVL Wristsaünst.

Pry Pál.
Tljjjátck 5 felvonásban. — Ir ta :
Púmé. — Ford. Csiky Gergely.

Személyek :
Hardy ezredes
Hardy Frank
\\ iüiorton
Wiíl.s
Stanley
I!;UTV i
Pry Pál
Giasp
Doubledot
Simon
Eliz
Marianna
tiubi.cnó
Phúlju
Inas

Ujházi
Hetényi^
Gabapyi
Ziiahi
Mészáros
Horvátli
Vizvári
Egressy
Latabár
Kőrösmezei
Ligeti J.
Kertész E.
Lendvayné
Palotay P.
Csabi

VIGSZINHÁZ.

540. szám. 540. szám.

U. u.S ómkor nappali előadásul:

A helyettes.
Vigjáték 3 felvonásban. Irta:
W. liusnnch es Cicurges Duval.

Forditulta Fái J. tíéla.
* v.t'»ina " Tapolczai
Henry Gath
Ijui'mscaa Gál • •«, .,
Vaiculine Haraszthy
CloLLde Delli E.
Miss Mood Aiku L.
."»i.ug;u'et Varsányi It
.Vüy Jíúb'ruiiy J .
.11::!, Pécsi l1.
i'i i- ' Kumlósy E.
Jet-.pl: " özuruiny
!•>:<: î -oia Szép
Tr..'a notus Baiasta
inii.U Kassal
íViplúo Munkácsi M.
£ i s ö > rönrlfir Hálása
Musudik ) r e n a ö r Váradi
Lakatus Bárdi

Este fél 8 órakor rendes
helyárakkal:

Coulisset ur!
Eohózal 8 íeiv. Irták! Ernest
Blum cs Raoul Tache. Forditotta

Mihály Jozsef.

Személyek:
Coulisset Hngedüs
St. Ustel tábornok Mátrai
Gaston de Brioune Fenyvesi
Husliio Lánczy I.
Lucien ~
LoiUbOibQ
D'Esnarvillenó
Alfrudné
Aniiutto
Baptisto

y
Tapolczai
Kalmár P.
R. Rüstacni
Nikó L.
Munkácsi M.
Sióko

NÉPSZINHÁZ.

Délután fél 3 órakor bérleten
kivül, mérsékelt helyarakkal:

Peleskei nótárius.
Er> ebti bohózat dalokkal 3 sza-
kaszban, 12 képben, Irta: Gaál
József. Zenéjét szerzette: Thőra.

Személyek:
Zajtay István Nénietb.
Klára Lssónó
Baczur Gazsi Vidor
Biró . Várnai
Roktor Ujvári
ijis])iró Lendvai
Ejiör Bokor
Biróné Boránd H.
Ej lurálynéja Vidornó
Tóti Dorka Siposná
Megyei biztos Sántha
Sugár Laczi Kiss M.
Szegfü Bandi Lubinszky
Egy haramia Vértesi
Botos Szabó A.
Füredi biró Márton
Marczi Enyyári
Palkó Parányi
Pista Kováis
Zsuasi Gyöngyösi I.
Panni Védress G.
Zajtav t^zinnai
Halmi Szordaliülyi
Fiosorü Sántlia
Édes Foílimis
Kecsei Tollagi
Paaardi Kenedich
Hopfon, sörfőiö Horváth
Este fél 8 órakor rendes hely-

árakkal :

A kék asszony.
Operette 3 felvonásban. Ir ta :
Armand Liovat és M. Ordoncau.
FortHtottálí Fái J. Béla és Makai
Emil. Zenéjét szerzette Varney.

Személyek:
Da la Hosuetto
Yolanda
Cantclau
Teréz
Pigeormő
Pierre
Mirasol
Mariolle
Bertha
Julia
Germaine
Mathurine

Néaieth
F. Hegyi A.
Solymosi
Küry Klára
Csatái Zsófi
Raskó
Szirmai
Bárdi Gabi
Harmati) I.
Gyöngyösi L
Leadvainó
Izsón©

MAGYAR SZINHÁZ.

Délutáni előadás mérsékelt hely-
árak mellett. • Kozdete fél 3-kor.

A mama szeme.
Vigjáték 1 felvonásban. Irta: Ro-
sen Gyula. Forditotta: Beőthy

Zsigmond

Személyek:
Pataky
Anna
Karolta
Johanna
Szivós János
Eröss Károly
Antal

Szilágyi
M. Borovsky
Szilassy^ R.
Aranyossy
Sziklay K.
Iványi A.
Ferenczi

Utána

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

Telekes Béla.

Személyek:
Hannele
Berger
Márta
Goltwald
Waclüer
Tulpq
Hedvig
Plesko
ilaiiko
Baaa •
Schmidt

Somló E.
Balla K.
Szilassy R.
Molnár L.
Székely S.
Borowsky
Szarvassy
Boross E.
Fürodi B.
Szilágyi V.
Kunosi E.

Este fél 8 órakor rendes, helyárak
uu'llelt:

Másodszor: ! " x

A ki kapós
patikárius.

Bohózat 4 felvonásban. Irta Gaa-
. deüot. Forditotta: Heltai Jenő.

Személyek:
Fourageot
Ferdinánd
Bertlnet
Burtiiiet-né
Patuiin
Paturin-né
Garbói
Casimir
LabriceUe
Paulette
Brigittö
Amandine
Adolf
Désiré

V.
Balla"
Boross E.
Hettyey A.
Mátray
Sz. Snlassy
Iványi
Ferenczy
Fttredy
AranyossT
Fehér K.
Varga A.
Várady Pál
Kunoasy £ .

VÁRSZINHÁZ.

Zárvt.

Sz! abázl müsor ok a 22. oldaton.

KÁLDOR ZSIGMOND

„COMMERCE" kávéház,
Baross-utcza és József-körut sarkán.

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

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

KÁLDOR ZSIGMOND, kávés.

mindennemü h a n g s z e r e k és
hurokban

Reményi Mihály
műhangszerésznél,

Budapest, Király-utcza. 44
Javitaeolí jótáUáa mellett,
képes árjegyzék ingyeu és

berieeatve* (-13

November 1-vel nyul me» a SasrUtcza és Erzsábet'téfí
£ai-kan lóvö uj palotában

Kerékpár-szalonunk és Iskolánk,
melyre a t. cz. kűzönséset tisztelettel meghivják (75;

Focloi? K î?ol5r és Tapsa
az amer. ,Co!mnbia' &s ,Met^or' kerékpár-gyárak ezcrkópvisc-Iöej

•íéle
Liniment. Capsici comp.

Fzen hirneves háziszer ellenállt az idö megpróbálásá-
nak, mert már több mint 27 év óta megbizható, fájda-
lomcsillapító bedörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél,
csuznál, tagszaggatásnál cs meghűléseknél és az orvosok
által bedörzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A
valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-Liniment
elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem igazi népszerü házi-
szer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni.
40 kr., 70 kr. és 1 frt, üvegenkénti árban majdnem minden
gyógyszertárban készletben van; f ő r a k t á r :
Török József gyógyszerésznél Budapesten. Be-
vásárlás alkal inával igen óvatosak legyünk, mert
több kisebbértékü utánzat van forgalomban. Ki
nem akar megkárosodni, az minden egyes
üveget „Horgony" védjegy és Richter czégjegy-
zés nélkül mint nem valódit utasítsa vissza.

RIGHTER F. AD, és társa, cs. és kir. udvari szállítók, RUDOLSTADT.

a t ö b b á l lamban s z a b .

13 ctm. nagyságban igen csinos KIÁLLÍTÁSBAN, mely minden já-
tékasztalnak díszét képezi.

A játékosok elsö tekintetre felismerik annak igen praktikus
és nagy fontosságu voltát. A számkörökön minden fáradság nél-
kül, az ujjnak egyetlen nyomásával továbbíthatók a u t a k
az egyik számtól a másikig. E mellett a mutató minden továb-
bitás után koppanást hallatt, miáltal a játékosoknak a hallás
utján is lehetséges egymást ellenőrizni.

Do eltekintve attól, hogy a kártyajátszók különösen a „Tartl"
és "Piquette"-játékok alkalmával igen nagy örömmel használják
a számjelző táblákat a hosszadalmas irkálás helyett, nagy hasz-
nálhatóságukat különösön a kávés, vendéglős és kaszinos urak
magasztalják, mert a számjelző-táblák használata mellett megszü-
nik sz örökös kréta és szivacs beszerzés, valamint a gyors rom-
lásnak alávetett papir- és palatáblák vásárlása, de legkülönöseb-
ben az ezek kezelésével és használatával járó piszkolás, kéz-
mosás stb.

Mindezen kivül még az a jó tulajdonságuk is van a szám-
jel;:5 tábláknak, hogy romlásnak egyáltalán nincsenek alá-
vetve, minthogy erős fémböl készülnek és minden alkatrészük a
legnagyobb gonddal állittatik elö, ugy, hogy évek során át leg-
csekélyebb javítás nélkül használhatók. Megjegyzendő egyben az
is, hogy az egyes alkatrészek, mint a mutatók stb. is folyton
kaphatók, melyek bárki által könnyü szerrel kicserélhető.

Egy pár kártyajáték-számjelzö tábla ára 3.— frt használati
utasítással együtt. Csomagolás külön 10 kr.

Megrendelések a pénz előleges beküldése vagy utánvét mel-
lett eszközöltetnek.

a szab. kártyajáték-számjelző tábla föltalálója és
kizárólagos elárusítója.

Budapest, VIL, Csömöri-ut 69. sz.

Dr.LASZ£Y
Belégzési-intézete; -

mell-, gége-, torok- és orrbetegelcnek, asthmatikusoknak.
Xendel tl—l-iy ea 2—4-ig. (140)

BUDAPEST, VIS., Evzsébet-kfiput 6.

\ A legkedvesebb

karácsonyi és ujévi ajándék
családoknak. &n

Naponta frljson vágót!, hizott.katwa, penUrtf, pvlyka
cs stíriai kappa&ok, valamint hizott kamra ce lövött fa-
ozáuok, öí-c'(imV cs gerinc* kimérve, £Öriölt TaddlBznó.

Kapható: Q&czy Forcncxnél9

Budapesten, IV., Városhás-tér 2. sz.
és központi vásárcsarnok 44—45. sz.

Grand Restaurant

PLASTICON
Budapesten, Afidrássy-nt 69. sz. OSÍ

A székesíö?, legelegánsabb és legkényelmesebb nag)töudégli)|e,.
Franczia étterem, nagy Eörözöterem. X2V. Lajos kqraball Bila*
tira berendezett téllliert, mely ogymaga la látvanyoeaá-
•̂ot képez. Kitünö rnp.gyar ea ftranozia konyha. Oréher-flílo

es pllseni aör.ak, valamint a legrjobb íainöaógü bel* és
külföldi borok kimén-sö. Külön termek. — JPcatos ea elö- >

zékeny kiszolgálás. — aiéréékelt árak.

Cineroatograf Lumiére Sg^SSSnS
Budapest, Kerepssi-ut 11. sz.

Naponta Olőadáa k. Dóiután 3 urától esti S őr%, óranitat.
@fflr 16 legszebb kép. "35^

Élő fényképek életnagyságban. Belépti dij 20 kr*
Gyermekek- és katonáknak 10 kr. ftsoj

Legeiokeiőbliés legnagyobb

Az „ADRIA" kerékpárok városi raktára,
SZáiíé, Erzsébet-körut.

Java '• (109)

Kerékpárok télen át valo megőrzésre és jó«
karban tartásra mérsékelt áron elfogadtatnak.

zongora termái.

Árjegyzékek
ingyen.

ujonnan átalakitva é3 nagyolibiiva, ("2

Dr. ZIFFER E., glsichonborg! fUrdőorvos vezetésa alatt
J ó z s c f - k S p u t BQ. s z á m .

BÓVIZ kúrák. Hoü.ssal fcülőn fülke Lbeu. Fenyőfü-belcssés és pneu*
matik.Tis Ezétporlasztá fitgo, garat, crrbctooüKnsS. Nyitva egész nap.

Legujabb divatu levélpapírok, családi
cassetták (Family Box), emlékkönyvek,
naplók, albumok, írókészletek, nap-
tárak, diszes jegyzőkönyvek, papir-,

broncz- és czeliuioid-disztárgyak.

Karácsony- 1 Képeskönyvek
fadísz- legnagyobb

újdonságok, j választéka.
SÁROSI ADOLF,

papirkereskeaesibos,
Budapest, ¥., Hádov~ut®za20.

d,b. Uthot/rofált ttvtjvűff
ros í.áO., a soros 1-OQ frt, -

Hmdé Ur.
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Multkor az anyósommal láttak a tivoli Ismert-
Beim. .Csinos feleséged van* — mondák. Másnap
a feleségemmel sétáltam ki idősebb vagy fiatalabb
növére ez a feleségednek?" — kérdék. Dühbe jöt-
tem e folytonos tévedéseken s az emberek vaksá-
gán, mig végre a szomszédnénk világosított fel:

— Ennek a megtévesztésnek ön az oka — szólt.

— Én ? - Hogyan ?
— Mert a neje ruháit egy közönséges házba

járó varrónő által készítteti, az anyósa pedig Holczer
Simonnál Kossuth Lajos-utczában varrat.

— Lehetetlen! Á toilette csinálná e szem-
fényvesztést ?

— Természetesen. Próbáljon a nejének is
Holczer Simonnál varratni.

Ugy is tettem, kapott tőlem egy Holczer-féle
toilettet, de nem értem czélt, mert ebben a ruhá-
ban aztán, mikor kimentünk, mindenki a leányom-
nak gondolta a feleségemet. Z. f.

feraolenSt-czipomáz s
ferno!en9t-|ény-kréme

• A esabad,, Barna fényt ád és
[ K . még nedves időn sem rétzti a

— J " szint, nem piszkitja a ruhát,
a bőr puhává, vizáthatatlanná és elpusztitha-
tatlanná lesz. 1 nagy czlm-k6csö» 10 kr.

szabadalmazott folyékony pom-

ad. Üvegben 10 és 25 krért. Wixint vüágos
csípőknek is készittetnek. . . .

szabad, elsőrangu talnyédő
szer. Impregnált talpak három

- annyi ideig tartanak, mintmá-
eok és nöm vesznek föl nedvosségeL Ltigjobb

(87) védelem hideg és nedves lábak ellen 1 üvegiíö kr.
Kapható a hasonló szakmáju üíletben, valamint

a gyári raktárban: Wien, Schulerstrasse 21.
Cs. kir. szab. vegyi gyár,

Alapittatott 1832-ben.

Stefan Fernolendt, Wien.
Budapest, Lipót-körut 24.

ÉRDEKES KÖNYVEK ÁRLESZÁLLÍTÁSA.
Anlbert Ch. A szép Luciole, fi.—) — 30 kr. Barta!ns István.
A kávénénikék,' Humoros regény (1.—) — 40 kr. Belot,A. A
tv'.öp asszony ajkai, (1.—) — 80 kr. Birták, a mig lehetett,
í—20) — 10 kr. Lepecséte l t szerelmesek, (—20) — Í0 kr,
Boooaocio 100 vig elbeszélése, uj remek fordításban hozzáillő
100 pikáns képpel csak 1 frt. Gyönyörü pikáns képü vászonkötés-
ben 1,50. Dr. Albrecht, forditotta és átdolgozta dr. Nádas
MUhAly. Au ember és neme, egyedül i jó kiadás (1.—) 50 kr.
Dumas fc. Gróf Monté Ghrlsto, 7 frt 60 kr. h. 2 frt 80 kr. —
A világ ura, fi frt 23 h 2. frt. Gárdonyi Géza. A világjáró
angol. Viq regény, 20 kacagtató képpel (l«-~) — 60 kr. Gár-
donyi Géza. A lámpás. Érdekes regény. (1.—) —50 kr., diszk.
1.—. Dr. Ger.ach: forditotta és átdolgozta dr. Hád»» Mihály:
A gyermektelen szerelem, (1.—) 50 kr. A BSÜBesflég egészség-
tana. Érdekes (5.-) — 50 kr. — A megoldott prűblcriia: Buk
vagy leányok tetszés szerjnt való nemzóse (1.—) —. 50 kr, Az
Öiunegóvás. Kupéidtól. Érdekes. (1.—) — 50 kr. Az önsegé ly .
Orvosi tanácsok. Konctanl képekkel (1.—) — 6 0 kr. Kook F á ,
Köm fia (szép cüüképpcl), (1.—) — 35 kr. Kárko* J, (Satanello)
Kuliszúh mögül, roppant érdekes pikantéria (1.-—) — 90 kr.
flSBT SX«uologr 34-fóle v i g é s komoly magásijalenet
szuv;Jásnt mulatságokon, a legelőkelőbb Iróktól Gabányi, Gár-
donyi slb-től kíitelje csak — 10 kr. A 34 egyszorrs csak
A-t 2.7O. "XBQ Ohuet Öy. A vasgyáros. (A hámoros), a leg-
szebb regények esyike, teljes fordítós (2.—) — 60 kr., diszkötés-
ben 1 frt. Ohnet György. Sorgo Pánin, (Az élet harczai), 2 frt
h. 60 kr. Szolid diszk. 1 frt. Fompadonr mar^nise élet és
jellemrajza, irta Krérnn A. dr. Roppant érdekes, ára 1 frt helyett
- 60 kr., díszítésben 1 frt, SadenaMMi, A halotti ének
450 kr.) — 10 kr. Stan ley é s Emin szerelmi kalandjai' Afriká-

„ban. í— .80) — 15 kr. Strauss E. Haracsligeti tündórnÖ ;(!.—)
S& kr. Stranss A. A 6alkán>(61szi|tet. Remek i^lasásj mO szá-
mos képpel. Poripás ajándókkCtésben (S.~) — 2.00. Uram-
h&tyám. Tuljes, 1«92, 03. Ol, 95,9ö, és 97. évre, a tiszta humor
t%liaza (8.—) - 2.50. V é n u s könyvtár 10 kötet ára 1.80.
Pikáns novellik eyüjtómcnyc, külön kötetje 20 kr. Vt.TZ&ng A.Ö-
a tvrök szultán nyugalmazoU háremorroaa által Irt; A szere-
lem titkai, Kopekkel diszitett 3-ik kiadás. (I,-) 50 kr. Thew-
rewk Is tván. Nincsenek tfíbbó lányok! Humoros ulb. (1.—) —
50 kr., diszk. 1,— Oerrlxt Papok tükre. Szenzácziós leleplezé-
sek (1.—) - 50 kr. Hist Ballerina emlékirntoi. PÍUBHI (].—i
80 ki-. Exo í ikas növények. Pikáns történetek (1.—) — 80 k

T h l i lál KópekkoL (1.-; 80 kr.

A legujabb I t f M j m M nagy háziczukrászat
200 képpel irta; X u U r O. 450 oldalon, 2200 recipével, Tartal-
mazza a le^eljeaebb •mkráarotot, a legkitűnőbb teasták
könyvét, evflwolcaok b«J$z4aét, fagylaltokat, italokat stb.

Szop kötésben ára 8 írt.
tar A legjobb, legteljesebb na*y

MAGYAR SAKKÖNYV,
m«iyet a vüágliiro Bilguor és Aiorphy njuraán A^nititit é s
Ko&anytM Bzerkasctettek 860 ábrAral, 100 problémával i s 280
en>irtari«lsxmilTid, a budapesti millenáris mestervorwsnyt is.
Magásunulásra kealkalmasabb, ára 2 forint. &rtp Tásáonkőtés-

bon ára 3 frt 60 kr. *im
atwrffM 0*épérodatmt árjtgyeék tmgyen S§

6 trtM MtmMések a fin itfltin ktklKíti aMtli Mnmtfa.

ROZSNYAI KÁROLY
BUSAX>£ST, 1V^ KoseoBMkArat 16.

BbU által hMotett bBnyv vagy senemfi umnuoq u áron,
- me{(rend«IhetS. (K)

Neumann
M.

áruháza
Budapest,
nzenm-
íorut 1.

(Szikszava! szemben)

ara
osztály
Zsolnai Loden öl-

töny . . . . frt 16.-
Cheviot öltöny
Téli kabát . .
Havelok . . .
Nadrág . . .

. 16.-
, 16.-
. 9.-
. 5.-

Mérték szerinti
megrendelésekre nagy
választék a legrfino-
mabb belföldi és angol

kelmékben.

osztály.
I s k o l a ö l t ö n y . . frt 5 .
K o r c s o l y a - s a k k o „ 8 .
T é l i k a b á t . . . . 1 2 .
F i u ö l l ö n y . . . . 1 2 .
H a v e l o k . . . . , 6 .

Szőroieáru
osztály.

r •

bundák
55—175 forintig.

Le|e|;szerDbb, legfinomabb, (el-
kiisneretes készités.

Utazó
bunda

40—UO forintig.

Gazdasági
(Mikádó)

kabát
18-42 forintig.

W (152)

]Kcncsiko||
40—65 forintig.

u. SZ,

központi áruházának külön helyiségeiben
é s a

üzlet összes helyiségeiben
F n 4 •

utczai és szinházi körköpenyek,
Paletok,

leány-Mátok és köpenyek,
mélyen leszállított árak

mellett adatnak el.
Nem végeladás í

Nem parti-áruk f
Csakis jó minőségü, legujabb divatu, elegáns úwúú-
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ÜZLETI HETI SZEMLE.
Gabona. A készáruüzletben nincsen sem ke-

reslet, sem kinálat, a határidőpiacz iránt meg nem
érdeklődik senki. Itt is, ott is teljes a pangás. Most
már az évforduló előtt élénkebb üzletmenetet nem
is várhatunk, mert a termelők közül, akinek el kel-
lett adni, az már tuladott gabonáján, a fogyasztók
pedig fedezték szükségletüket. Nagyobb méretü ter-
min üzletbe sem bocsátkozik a spekuláczió. Mit is
kezdjen mostanában ? A tavaszi határidők magasak,
tekintettel a normális árnivóra, az őszi ter-
minusok meg olcsók, ha azokat a tavaszi
határidők árfolyamához viszonyítjuk, ellenben
drágák egy esetleges jó termésre való ki-
látás mellett. Már pedig egyelőre elnémultak a
gazdák panaszai, miután a földek nem nélkülözik
többé a meleg téli takarót. Innen van az, hogy e
héten ügyet sem vetettek Amerika árjelzéseire, jól-
lehet azok elég változatosak voltak. New-Yorkban
ma a deczemberi buza 973/4 czentet, a májusi ten-
geri 337/8 czentet jegyez, szemben a deczember
4-ki 96 és 33 5/8 czentnyi kurzussal. Az egyes czik-
kek forgalmáról különben a következőket jelent-
hetjük :

Buza. Az üzlet lanyhán indult, az árak cse-
kélységgel lemorzsolódtak, de a forgalom további
folyamán a malmok, tekintettel a készáru hiányára,
kénytelenek voltak megadni a teljes napi árakat, ugy,
hogy mintegy 70.000 métermázsányi forgalom után
a jegyzésekben alig észlelhető változás. Ezuttal
nagyobbára magyarországi buza kelt el, de azért
találkozott idegen származék is bőven. A felhozatal
szemben a multheti 145.093 métermázsával 120.738
métermázsát tett ki. A határidőpiaczon kevés üzlet
volt. Tavaszi buzában a 12 frtos és 11.90 frtos ár-
folyam képezte a határt, amelyen belül a forgalom
lebonyolódott, mig szeptemberi szállitásu buzában
már tágabb tere nyilt az árhullámzásnak, mivel a
javult mezőgazdasági állapot következtében mutat-
kozott némi eladási hajlandóság. A legmagasabb ar
957 frt, a legalacsonyabb 9.34 frt volt.

Rozs. E czikkben is feltünően gyér volt a
kinálat, de a fogyasztók is csak immel-ámmal vásá-
roltak. Elsőrendü, hibátlan minőségek iránt mutat-
kozott ugyan némi érdeklődés és ezek meg is kap-
ták a teljes napi árakat, azonban ily kvalitások csak
ritkán fordulnak elő. Közönséges merkantil-áru alig
tartotta jegyzéseit. Helyben átvéve, ma legfeljebb
8 frt 55 krig terjedő árakat engedélyeznek. Tavaszi
rozs 8.73—8.64 frt ar között forgott.

Zab forgalma a budapesti viszontelárusitók

és fogyasztók szerény szükségletének fedezésére szo-
ritkozik. Mintegy négyezer métermázsa forgalom
után konstatálhatjuk, hogy az árakban némi gyen-
gülés állott be, mert ma a legszebb és legtisztább
zabért nem adnak többet 6 frt 50 krnál. Budapesten
átvéve. Tavaszi zab iránt kevesen érdeklődnek. A
mult heti 6.48 frtos záróárfolyammal szemben a
határidő ma 6.36 frttal zárul.

Árpa.. A kivitel egyelőre beszüntette vásárlá-
sait, ugy látszik azonban, hogy nem saját akaratá-
ból, hanem azért, mert hijján vagyunk a megfelelő
árunak. — Takarmányárpáért azonban tovább is
aránylag kitünő árakat 6.20—6.40 forint (fizet-
nek Kőbányán.) Elsőrangu áruért 6.65 forintot.
Tengeri már nem tartozik a keresett czikkek közé.
Valószinü azonban, csak muló szünet állott be, az
utolsó hetek óriási forgalma után. Ó-áru helyben
továbbra is 5.25 kron adható el, mig uj áruért a
tiszavidéki állomásokon 4.65—4.85 frtot engedélyez-
nek. Kitünő árakat igérnek uj tengeriért január—
márcziusi szállitással, de e feltétel mellett nem igen
akad eladó. Májusi tengeri lanyha volt 5.54 írtról
leszállt 5.40 frtra.

Hüvelyesek. A kereslet fokozódik e czikkekben,
de azért a kinálat megfelel. Jegyzéseink a követke-
zők : Bab, nagy fehér 7,25—7.75 forint, kis göm-
bölyü 7.10—7.60 forint, törpe 8.25—8.50 forint,
barna 6.80—7.— forint, apró triőrt 8.60 forint.
Borsó 8—9 forint. Köles közönséges áru 5.50—
5.75 forint, különleges fajtákat (például liszt a fehér
és ugynevezett paprikakölest) nagyon keresnek és
ezekért 8.— forintig terjedő árakat ígérnek. Kása
9.10 forint. Mák szilárd, jegyez 30—32 forintot.
Kengermagra alig van vevő, 7.50 forinton kinál-
ják. Lencse 7.—8.— forint, zsizsikmentes 10—14
forint. Bükköny 5.—6.— forint Malomkonkoly
3.60 forint Kikindán.

Liszt és korpa. A lisztüzlet a lefolyt héten
tovább is csak oly kedvezőtlen maradt, mint a milyen
az előző héten volt. — A búzaüzletben beállott
gyengébb irányzat egészen elriasztotta a vevőket a
lisztpiaczról; a fogyasztás is nagyon szük keretek
között mozog, s még a finom lisztekben sem javult,
daczára a' közelgő ünnepeknek, minek következtében
egyes malmok a hót folyamán árengedményekre
is hajlandók voltak, de vételkedvet ezáltal sem bir-
tak kelteni. A korpaüzlet változatlan. Az ujból be-
állott téli időjárás folytán a hét vége felé
á belföldön valamiveljavult a kereslet a nélkül
azonban, hogy a forgalom uj eladásokban
is nagyobbodott volna. Árjegyzéki átlagárak:

0 1 2 3 4 5 6
19.70 19.50

7
19.30 19.10

7Va 8
18.80

F
18.50
G

17.90

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

Olajmagvak. A forgalom e czikkekben igen
csekély. Káposztarepczéböl elkelt néhány kocsi-
rakomány 13—13.50 frtos arakon. A határidő
piaczon ezidőtájt e czikkben semmi forgalom nin-
csen. Névleg jegyez január-februárra 13.50—13-60
frt augusztus-szeptemberre 12.10—12.20 frttal.
Vadrepcze inkább névlegesen 5.60—6.20 ftot je-
gyez. Gomboska iránt van némi érdeklődés, szép
áruért 12 frt adnak. Lenmagot Ausztria részére
keresnek és tiszta, szép minőségekért l l frtig ter-
jedő árakat engedélyeznek. Repczepogácsá-ban
élénk forgalom van 5.40—5.60 frtos árak mellett.

Vetőmagvak (Mautner Ödön jelentése). Lóhere
az utóbbi időben belföldön többet ajánltak, de
szebb minőségekből még sem került több piaczra,
sőt nagyszemü, sötétszinü áru határozottan szüken
van, ilyenért meg is adták a követelt árakat és ke-
resettsége folytán könnyen volt elhelyezhető. Külföl-
dön az volt a vélemény, hogy az amerikai lóhere-
mag oly alacsony áron van jegyezve, hogy olcsóbb
már nem lehet, holott az utolsó időben érkezett tu-
dósitások további árcsökkenés hirét hozzák. —
Luczerna. Finom provencei árut többé nem kinál-
nak, ugy látszik a termelők készlete már más ke-
zekben van. Olaszországból keveset, Magyarország-
ból egyáltalán semmit sem ajánlanak.

Repczepogácsa. A készlet e czikkben teteme-
sen csőkkent, mely körülmény további áremelkedést
idézett elő, jegyez ma nagyban 5 1/2 forint kicsiny-
ben 53/1 métermázsánként, engedmény nélkül, Bu-
dapesten.

Zsiradék áruk. A lefolyt héten zsiradékáruk-
ban az üzlet gyenge volt, habár a termelők felsza-
porodott készletüknél fogva ugy szalonnát mint zsirt
sürgősen kináltak. Történtek ugyan egyes kötések,
de nagyobb, az előrehaladott időnek megfelelő té-
telek nem fordultak elő. Vidéken: Szegeden, csök-
kenlek az árak, mert ott a sertésvész megszüntével,
a vásárok megtartását megengedték és igy a kinálat
jelentékenyen emelkedett. Jegyeztek : szegedi pörkölt
szalonnát 50—51 frt, zsir 52—53 frt, 3 táblás sza-
lonna 50—51 frt, 4 táblás szalonna 50—50-50 frt.
Debreczen : Kis forgalom, szilárd árak jellemzik
a piaczot. Jegyeztek: zsir 60 frt, sós szalonna 60
frt, hizott nehéz Sertéshus 50—52 frt. Budapest.
A mult hét óta az árak csak jelentéktelen változtak
a forgalom nagyobbodott. Jegyeznek : pesti elsőrendü
disznózsir 52—53, szalonna vidéki légen száritott
46-47 (forgalomban nagyon kevés van) 3/100-os táb-
laszalonna 49—50, 4/100 tábla szalonna 48—481 / 3,
(kereslet elég nagy, de a csekély készlet következ-
tében üzlet alig jött létre) 4/100 füstölt paprikás sza-
lonna 56—57 frt."

Élelmi szerek, (Hollander Armin jelentése.) E
héten a piacz igen lanyhán alakult, különösen a
baromfi-félékben az ok a közellévő ünnepekben ke-
resendő, a beküldők az akkori jó ár reményében
küldeményeikkel igen tartózkodók, csak vadfélékben
tartja magát erősen a forgalom, az árak következö-
képpen alakultak: Baromfi : Tyuk 80—100 kr. Csirke
idei 60—90 kr. Kappan 1.10—1.60 kr. Récze 1.20
—1.60 kr. Lud sovány 2.20—3.— kr. Pulyka 2.50
3.50 kr. Ezen ' árak' mind. páronkint a fogyasztási

A jegy.
— Peschkau Emil. —

Színhely: Gazdagon bútorozott boudoir. Személyek :
A férj, nyugalomba vonult gazdag gyáros ; a • feleség,

csinos fiatal asszony.. . .
I.

A feleség (zokogva); Már mint hogy én min-
denben részt akarok venni ? — No, ezt még soha
senki sem merte a szemembe mondani!

A férj (boszusan): Pedig ugy van. Hát nem
vagy-e ott minden futtatáson, minden szenzácziós
vegtárgyaláson, minden, csak némileg is jelentéke-
nyebb mulatságon'? Nem voltál-e Andradénál, Du-
senál, Kaderewskynél ? Hát nem olvastattál a te-
nyeredből Clumberlaud-el ? Nem futkároztam-e
holtra magamat, hogy a kivégzésre . . .

A feleség: Talán azt is mered állitani, hogy
a kivégzést is megnéztem?

A férj: Jó, jó, csak lehetett volna jegyet ka-
paritani, onnan sem hiányoztál volna. Futottam is
Poncziustól Pilátusig.. .

Á feleség (mélyen sóhajt): Végtére, ha igy
is volt, akkor is csak a mézeshetek teltek el igy.
De ma, ma a legkisebb dolgot is számon tartod
(ismét zokogva), ma folytonosan csak szemrehányá-
sokkal illetsz.

A férj: Ugyan, édesem, hisz én nem bánom,
akárhová mégy is.

A feleség: Csak most beszélsz igy.
A férj: De ,hát tehetek . én arról, hogy a

„Traviata"-ra már minden jegyet elkapkodtak! Lesz
még alkalom hallanod Trallalera signorát untig.

Épen az első fellépését akarod látni ? Az ujjamból
csak nem rázhatok ki zsöllejegyet!

A feleség (sértődötten): No hát. ha te azt
gondolod, hogy én nem tudok létezni a signora
karattyolása nélkül, akkor ugyan tévedsz,. lelkem.
Talán saját kedvtelésemből megyek ide is, oda is?
Nem másokért kell részt vennem mindenben ? Hány-
szor, de hányszor unatkozom a te hired, a te állá-
sod kedvéért. Már előre látom, mint fogják éreztetni
velem a te drága rokonaid, hogy nem voltam a
Traviatában! A te éltes nagynénéd milyen sajnál-
kozó megvetéssel fogja sipitni: „Óh, be kár! És te
valóban nem voltál ott? Pedig csupa előkelőség
töltötte meg az operát. Milyen fény, milyen ékszer-
csillogás ! Nem megy a fejembe, hogy lehet valaki,
aki nem volt ott!"

A férj (nevetve czirógatja); Látod, látod, igy
vagy te, édes. Igy tetszel nekem. Kaczagnunk kell
az aféle ostobaság felett, ahelyett, hogy boszan-
kodjunk!

A feleség: Meglehetős könnyen veszed fel a
dolgot. Én éppen nem tudok nevetni efélén. Előre
érzem, hogy halálra fogom szégyelni magam. Jobb
lesz, Ha egyáltalában ki sem mozdulok itthonról,
hogy ne találkozzam senkivel. De ugy-e nem ? (Hir-
telen férje nyakába ugrik és hizelkedve folytatja):
Ugy-e, muczuskám, nem akarod te ezt ? De nem is
lesz rá szükség — hisz te mégis szerzesz jegyet... ?

A férj : A véremmel váltanám meg, hogy a
kedved teljék. . De minden hiábavaló, egyetlen
egyet sem lehet már. kapni!

A feleség: Mégis tán, kicsi uram? —Gon-

dolkozzál csak egy kissé, hátha kisüthetsz valami
utat-módot ?

A férj: Hm, hm, valamit, valamit ...
Várjál c s a k ? . . . . . de még sem, igen csinos vagy
hozzá . . .

A feleség: Mondd, mondd, kitaláltál valamit ?
A férj: . . . És igen karcsu hozzá a de-

rekad . . . . .
A feleség : Megátalkodott hizelgő ! No, mon-

dod-e meg mingyárt?
A férj: Az egyedüli mód az volna, hogy...
A feleség (izgatottan): Hogy ?
A férj (nevetve): . . . Hogy megvesztegetem a

tűzoltót, akinek állandó helye van. Ha te felvennéd
az uniformisát...

A feleség csalódottan fordul el): Pfuj! még
kedved van csúfot űzni belőlem!

A férj: Ejnye, ejnye, de hamar meghara-
gudtál megint. De hát ez volt az egyetlen remény-
sugár !

A feleség : Különben igazad van . . . ez
reménysugár 1

A férj (megbotránkozva): Az ég szerelmére!
Tán csak nem vállalkoznál . . .

A feleség: Légy csak nyugodt, nem szoru-
lunk a tűzoltókra. De :a tűzoltóról jó gondolat ötlött
az eszembe. Van, ugy-e, egy zenekritikus barátod ?

A férj : No igen, a Morgenstern doktor. De
azzal semmire sem mehetünk. Neki ép ugy szük-
sége van a helyére, mint a tűzoltónak. Mindakettő
azért van ott, hogy legyen gondoskodva hideg zu-
hanyról.
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adót beleszámítva értendők. Hizott vágott liba tisz-
titott: I-ső rendű 47—49 kr. kilónként, II-sodrendű
44—46 kr. kilonkint. Nyúl 100—130 kr. dr. Főzővaj
6Ö—Ü0 kr. klg. Teavaj 100—110 kr. klg. Libazsír
70—110 kr, klg. Tojás 1-a ládánként á 1440 drb

43—44 frt Tojás U-a ládánkint á 1440 drb 40—42
frt. Tojás meszes ládánkint á 1440 drb 34—36 frt.

Repczeolaj. A szállitási czélra több oldalról
fctttro, irányzata lanyha, jegyez nagyban 36 frt,
Jóctlcyben 36Va forint 100 kilogrammonként, nettó,
Cudtpesten.

Szesz. A szeszüzletben e héten változatlan
Irányzat uralkodott és a szeszárak a multheti jegy-
zés szerint záródnak. Finomitott szeszben a kinálat
valamivel élénkebb volt és budapesti finomitógyárak
nagyban 66.75 frt, vidéki gyárak 55.50—55.75 frt
kináltak azonnali és januári szállitásra. Mezőgaz-
dasági szeszgyárak kontingens nyers szeszt e héten
olcsóbb bécsi kontingens nyersszeszjegyzések foly-
tén 1/4 frttal olcsóbban kinálták és több tétel 1.25
—-1,60 frtig kelt el felsőmagyarországi állomásokhoz
szállitva. A budapesti piaczon azonnali szállitásra
finomított szesz, 55.75, élesztőszesz, 55.50, nyers-
szesz adózott, 54.75, adózatlan (exkontigens) eczet-
gyáraknak 14.50—15, denaturált szesz 19.— frttal
kélt el nagyban. Kicsinyben az árak V* frttal drá-
gábbak. A kivitel e héten több tétel finomított
átesel vásárolt. Vidéki szeszgyárak közül: Lo-
concz, Nagyvárad, Kolozsvár, Barcs, változatlanul, a

.többiek 1IA forinttal olcsóbban jegyeztek.
Budapesti záriatok e héten: finomított

szesz 55.75—56.—, éleszlőszesz 55.50—55,75, nyers-
szesz adózva 54.50—54.75, adózatlan 14.50—15.—,
Denaturált szesz 19. 19.50, az árak 10.000 liter-
fokonkint hordó nélkül bérmentve Budapestre szál-
litva, készpénzfizetés mellett.

Mécs. Kontingentált nyersszesz e héten 18.20—
18.40 forinttal kelt el. Praga. Adózott trippló-szesz
nagyban 53.50—53.75 forint jegyeztetett. Arad.
finomított szesz nagyban 55. 55.50 forinttal je-
gyeztetett. Irányzat változatlan. Losoncz. Élesztö-
szesz azonnali szállitásra 56.50—57 forinttal kelt el
helyben. Kenyérmező. Finomitott szesz 55.50 forint-
tal kelt el, élénk forgalom mellett. Baja. Élesztőszesz
25 krral olcsóbban jegyeztetik azonnali szállitásra.
Trieszt. Kiviteli szesz 10.50 frt azonnali és 10.25
frt január—juniusi szállitásra nagyban tartályokban
szállitva.

Pálinka. A pálinkaüzletben e héten, főleg a
nagyban való árusítóknál gyer forgalom volt és az
üzletmenet csak a hót vége felé volt kielégítőbb.
JElkelt nagyban:

Ó törköly 56,-—58.—
uj törköly (olasz) 52. 5 3 —
„ , (istriai) 52.50—53.—

Törkölyraki (10,000 literfok) . 8 4 . - — 8 6 —
0 szilvórium 60. 65.—
Uj szilvórium . . . . . . 54.——56.—
Szilvórium rakie 1. 1.05
Seprüszesz (10,000 literfok). , 85. 87.—
Boróka 5 4 . - 5 6 . —
(Az árak hektoliterenkint hordóval és hordó

nélkül ab vasut Budapest 2%, vagy 4 havi fizetés
mellett értendők.

Likörök és rum. Likőrökben é héten jó ke-
reslet vök és fölég üvegáru iránt volt jobb a vétel-
kedv. Elkelt cognac (magyar és franczia), ma-
raschino duzara és külföldi likőr a detailüzlétben.
Rum belföldi keresett volt, külföldiben (angol és hol-
landi) nagyban gyér vételkedv volt,

Petroleum. A szilárd árak és a most már ki-
bontakozott téli fogyasztás, a gyárak szállítóképessé-
gét teljes erővel ostromolja. Miután a hordóban való
szállítóképesség felső halárral bir és igy korlátolt,
mindazon gyárak, amelyek vidéki fiókraktárakkal
birnak, egész tartány-kocsikat küldenek él • további
kitöltés végett. A közeledő ünnepek a fogyasz-
tást még előnyösebben fogják befolyásolni és igy
a gyárak már is gondoskodnak, hogy az el-
szállításokban fennakadás ne történjék. — Nagy-
bani jegyzések: A kőolajfinomitógyár: fiumei:
egy csillagos (amerikai) petroleum 21.15 forint. Három
csillagos (orosz) petroleum 18.50 frt, brassói prima
15 frt, A magyar petroleum-ipar-fészvénytársa-
ság; Császár olaj: 24.50 frt. Egykeresztes petro-
leum : 19.50 frt. Oroszháromkeresztes petroleum:
18.50 frt. Budapesten, 100 kilogramm tiszta suly
után nettó tara, hordóval együtt (ingyen hordó).
ViJágos hengerolaj I. számu 32 frt. Sötét hengerulaj
II. számu 30 frt, Könnyü gépolaj 111. számu 16 frt,
nehéz gépolaj IV. seámu 19 frt, keverő olaj (tisz-
tító olaj X. számu 12 frt, beverő olaj XI. számu
(fajsulya 905) 14 frt, fénytelen minőség egy forint-
tal drágább. Budapesten 100 kilogramm tiszta
suly után, ingyen hordóban, nettó tara, per cassa
2 százalók árengedménynyel. Orsovai Sandard White
(Sálon) petroleum 16.75 forint. Az Apolló ásvány-
olajgyár-részvénytársaság árai: Liliom-császár
olaj "23.50 forint. Egy sziv petroleum 17.75 forint.
Csillag-kereszt 16.25 forint. Lámpaolaj 13.50 forint.
Budapesten, nettó cassa. 100 kilogrammonként ingyen
hordóban 20 százalók tara. Apolló III. számu gép-
olaj 18.50 forint, Budapesten 100 kilogrammonként,
hordóval, nettó tara; per cassa 2 százalék árenged-
ménynyel, vagy négy hónapra váltóval.

Ásványolajok. Az eredeti orosz olajok kereset-
tek, de azért szilárd árakkal adatnak el, igen nehéz
gépolaj (fajsulya 9O7/oio) 24 forint, nehéz gépolaj
("K/OOS) 22 forint, könnyü gépolaj («00/«») 20 forint,
orsóolaj (900) 15 forint, tisztitóolaj (885) 13 forint,
Budapesten 100 kilogramm onkint," ingyen hordóban,
nettó tara. Nem, prosz nyersanyagból gyártott olajok
a minőség szerint 2—4 forinttál olcsóbbak.

Vegyi gyártmányok.jpr. Heídlberg Tivadar
vegyészeti gyára jelentéée.|Á hajóforgalom beszün-
tetésével az üzlet meneté is gyengébb lett, azonban
anélkül, hogy ez az árakra jelentékeny visszahatást
gyakorolt volna. Ma jegyzünk : Jegeczes karbolsav
vegytiszta 122.— frt. Éarbol^av nyers folyékony fo-
kozat szerint 10—30 frt. Rézgáli cz 26.— frt. Vas-
gálicz 3.40 frt. Karboíineum l l .— frt. Salmiák
jegeczes 31.— frt. Salmiák sublimált 55.— frt.
Calium bisulüt 9.— frt. Pryridin-alj 123.— frt.
Tinctoral 16.— frt. Borax raffinált 29.—50 frt.

Salalcali 4 4 — frt. Az árak 100 klgkint, itt Buda-
pesten értendők.

Kikészített bőrök. (H. ő.) Az enyhe időjárás
nyomasztó hálással vuli mindeddig az üzletmenetre,
mely bár mm den évben a leltározás ideje elött ha-
nyatlást mutat az előző hónapokhoz viszonyítva, de
tekintettel a küszöbön álló ünnepekre a vételkcdv
nem csappant meg annyira, mini most. Mindezen
körülmények daczára, az árak változást nem szen-
vedlek, ami#pedig részben annak tuiajdonitható,
hogy a készletek csekélyek s továbbá, hogy nyers-
bőrben oly áremelkedés állott be, mely egyáltalán
nincs összhangzásban a készbőrárakkal. Az inkasszó
gyenge. Az árak következők : egyszer ültetett talp,
nehéz 145—152 frt, középsuly 142—148 frt, könnyü
138—145 frt: háromszor ültetett talp, gyári ké-
szités 140—146 frt, vidéki készités 130—135 frt-,
bikatalp, nehéz 118 frt, könnyebb 128 frt; bivaly-
talpban élénk a kereslet, készlet nélkül 124—128
frt; bivalyhát (bends) I. rendű 136—142 frt, lI.
rendű 130—135 frt. III. rendű 125—130 frt; kips-
talpbélés 115—125 frt; borjubőr, barna külföldi
380—440 frt, belföldi 340—400 frt, sima belföldi
360—420 frt; tehénbőr, barkás 160—^85 frt, barna
175—200 frt, sima 180—220 frt; kips vagy piti-
Ung, barkás könnyü 240—300 frt, barkás közép
220—250 frt, barkás nehéz 190—220 frt, barna
könnyü 250—310 frt, barna közép 230—2G0 frt,
barna nehéz 200—230 frt; sima könnyü 260—320
frt, sima közép 240—270 frt, sima nehéz 210—240
frt 100 kilogrammonként.

Gyarmatáruk. Az üzleti forgalom a hajózás
megszüntével észrevehetően csökkent, sőt a vasuti
vidékekre nézve is sok kivánni valót hagy a jelen-
legi forgalom, mely körülmény különösen az idei
rossz termés hatásának tulajdonithaló. Czukor :
Kedvező statisztikai kimutatások hatása alatt a
nyersezukorpiaczok e héten meglehetős szilárdak
voltak és a mult héttel szemben Aussigban 15—20
krajczárnyi, Hamburgban 15—20 fillérnyi és Fran-
cziaországban mintegy 75 centimesnyi áremelkedést
jegyeztek. Finomiiványoknak változatlan árak mel-
lett mérsékelt kelete volt, mely azonban az előző
évek ünnepelölti magasságát még csak távolról
sem érte e l ; -*- csalhatatlan jele annak, hogy a
közvetítő kereskedelem most már kevés érdeklődés-
sel viseltetik e czikk iránt. A jegyzések Budapesten,
fogyasztási adó nélkül süveg 37%—37 V2; koczka
383/4—38V-2; pilé 363/4-~36Va ; kristályezukor
35.— ; e héten is érvényben maradlak. — Kávé :
Kedvezőtlen becslése a jövö évi brazíliai termésnek
a legalantasabb árak tiz százaléknyi emelkedését
idézte elő «s minthogy a jövö Jáva-termés tartós
szárazság következtében szenved, az áraknak további
javulása várható. — Rizs és fűszerek változatla-
nok. — Déli gyühiö'Icsök : Mazsola emelkedő ; a
többi változatlan. -— friss déli gyümölcsök :
Czitrom 300-as és 360-as, elsö rendű 4.75—4 fo-
rintig, niercantil 8.75—3 forintig ; narancs, 300-as
és 3G0-as 5.50^-4.75 forintig ; 200-as 4.50—3.75
forintig, 160-as 5 forinttól 4 forintig ládánkint.

A feleség: De ha megmondanád, hogy az én
részemre. . .

A férj: Az sem fog használni.
A feleség: De hátha mégis!? Ugy-e meg-

kisérled?
A férj: Hát ellenkezhetem-e, mikor ugy a

szemem közé nézel?
A feleség: Akkor hát siess, kis macskám,

siess. . ,
A férj: Az igaz, hogy ilyen időjárás mellett

még a kutyát sem űzik ki a kapu alól!
A feleség: Óh! Az én férjem uram nem

aféle nyápicz gavallér: Ő viharedzett! A viszont-
látásra, galambom!

A férj (sóhajt): A viszontlátásra !

II.
A feleség (kinéz az ablakon, örvendve): Jön!

jön ! {Elébe szalad.) Meg van ?
A férj : Lehetetlen volt!
A feleség (lehangoltan): Erősen szorítnod kel-

lett volna. Bizonyosan igen lágy voltál.
A férj: Ellenkezőleg, Minden, de minden esz-

közt felhasználtam. Az egyedüli, ami még rendelke-
zésemre állott . . .

A feleség (pattogva) : És mért nem vet-
ted elö?

A férj: Hát lelkemre vehettem volna, hogy
agyonüssem?! Gyilkosság — operajegyért. Ez az-
tán olyan páratlan valami, hogy ennek a végtárgya-
lására igazan nem kaptál volna belépti jegyet! Kü-
lönben vigasztalódj! Ha majd meghalok és tebesz-

nek a rideg sirba, akkor férjhez mégy egy — szer-
kesztőhöz és soha sem lesz többé jegynéhézségekre
g o n d o d . . .

A feleség: Mi minden ostobaságot nem
beszélsz te össze-vissza! Mindenesetre elvártam
volna, hogyha már jegy nélkül jön haza egy férj,
akkor legalább magába száll és nem mókázik.

A férj: Óh! ez csak aféle akasztófahumor!
Mert én éppen nagyon szomorkodom.

A feleség : Mindazonáltal okoskodjunk csak
egy piczit. Nincs-e valami más mód ? Jer, jer, ara-
nyom, ülj ide mellém, ide ebbe a kicsi kicsi, szeg-
letbe . . .

A férj (magában): A csábitó! Azt hittem,
hogy végtére csak enged . . . de ő nem . . .

A feleség: Már meg mi lelt? Mit sut-
togsz ?

A férj (komoran): Ha meggondolom, hogy ma
talán utoljára ülök igy az én kis feleségem mellett
(megfogja az asszonyka kezét) és utoljára szoron-
gatom ezt a puha kacsót. . .

A feleség: Mi lelt hát?
A férj (elszántan): Holnap verekszem I
A feleség: Jesszusmárja! De én nem enge-

dem meg, hogy ilyen ostobaságot cselekedj . . .
A férj: Ostobaságot? A becsület nem osto-

baság! Különben is én provokáltam . . .
A feleség: Kit?
A férj: Morgenstern doktort.
A feleség (kényeztetve): Óh, te minta-uracs-

kám! A jegyért, ugy-e ?

A férj: Nem épen. Tudod milyen ajánlatot
mert tenni az orczátlan? Azt mondta, hogy a je-
gyet semmikép sem adja . . . legfeljebb egy csó-
kodért!

A feleség: A szemtelen! . . . De, ha ugy
vesszük, a végén . . .

A férj : Mit ? te ráállanál ?
A feleség: Kis butám! Hát ugyan mi az a

csók ? Nem fog-e az ember minduntalan kezel ? Nem
ölelik-e meg az embert a bálban ?

A férj: De Helén !
A féleség (átkarolja a nyakát): Te Othello!

Hisz egyik csók nem olyan, mint a másik ! A leg-
büszkébb főrangu hölgyek is csókolóztak már jóté-
kony czélra.

A férj : Az más 1
A feleség : Hogy volna más ! Hát nem jóté-

kony czélu-e a mai előadás ?
A férj: Jól van hát — legyen. (Csókra

nyujtja a száját) Csókolj meg!
A feleség: Té-éged ? Hogy értsem . . . ?
A férj: Morgenstern doktor kinevezett helyet-

tesévé. Itt a jegy !
A feleség (kiragadja kezéböl a jegyet és

körültánczol a szobában); De most ezer csókot
kapsz!

A férj (elmélázva): Milyen kár, hogy most
minden csók ugy fog tetszeni, mintha Morgenstern-
nek szólna! És mégis . . . (csillogó szemekkel nézi
a szép asszonyt) . . . mégis . . , hisz olyan gyönge
teremtések vagyunk mi férfiak!

— Függöny,—
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A magyar Orfeuszról.
Nemcsak az élők mulnak el — elmúlnak a

halottak is.
Imhol olvastam egy ujságban, hogy a hires,

régi magyar muzsikus, nemes Lavotta János uram-
nak tállyai sirköve is pusztul, romlik az idő vas-
fogától. Elgondolkozom a múlandóságról és a go-
molygó ködből mintha kibontakoznék Lavotta János
alakja és mintha kiszínesednék, ugy mint mikor egy
régi-régi pasztell képről törli le gondos kéz a hosz-
szu évtizedek alatt tapadt port és pókhálót.

Volt valami nemes izsipfalvi Lavotta Jánosban,
ami a közép kor trubadúrjaira, a fahrende Bit-
terekre emlékeztet.

Világéletében nem volt nyugta ; épen ugy, mint
nem volt Tinódynak, Balassa Bálintnak, és mint nem
volt Csennáknak,Chopinnak, Rubinsteinnak meg annyi
más hires-neves zenésznek. Kóborolt, mint ezek, és
ba néha napján kényelmes, bőséges napokban is
volt része, ha tejben-vajban fürösztötték is, mihelyst
rájött a menés vágya, ment; sokszor a kapufélfától
sem búcsúzva, hogy küzdjön, nyomorogjon, talán
éhezzen is.

Lavotta apja, szintén János, a pozsonymegyei
Fődémesen jómódu földbirtokos volt, és a mult szá-
zad hatvanas éveiben a Pozsonyban székelő hely-
tartótanács titoknoka.

Mint a megye és város egyik elsőrendü ho-
norácziora, természetesen rendkivül ellenezte Jancsi
fia czigány-hajlandóságát. Apa és fiu különben is
sokat ellenkeztek egymással és az öreg Lavottát,
fia ellen még második felesége, a szintén nagyon
elökelő családból származó Névery Katalin is buj-
togatta.

A kis Jancsi ezért már, mint gyermek se
szeretett otthon lenni. Sokkal jobban érezte magát
a. nagyszombati konviktusban, ahol nyolcz eszten-
deig tanult.

Nagy zenei talentumát itt ismerte föl először
gróf Keglevich kanonok, akinek komornyikja, Hosszu
Ferencz, maga is jó hegedüs, néha napján hegedül-
getett a kis Lavottával, a kanonoki rezidenczia söté-
tes, boltíves folyosóján.

Egyszer, épen homályos deczemberi alkony
volt, mikor jött haza a gróf és hallja, hogy a folyo-
són hegedülnek.

— Ejnye, mintha Fránczi ma szebben húzná,
mint máskor — mondja egy véle jövő vendégének,
aztán nagyot kiállt a komornyikra.

A hegedülő gyermek nem ijedt meg, de abba
hagyta a játszást, és illedelmesen szólt bele a nagy
homályosságba:

— Ego sum Joannes Lavotta, de eadem,
convictor.

A kanonok aztán beszédbe ereszkedett a fiu-
val és mig csak Nagy-Szombatban volt, tanittatta
hegedülni.

A kóbor életet voitaképen ugy kedvelte meg
Lavotta, hogy egyszer annyira összeveszett mostoha-
anyjával, hogy kést fogott rá. Megszökött tehát
hazulról és beállt az akkori Ferdinánd gyalog-
ezredbe.

Apja igaz, hogy azonnal hazavitte, de már nem
volt mai-adása otthon. — Bécsbe szökött, ahol elha-
tározta, hogy végkép a zenészi pályára lép. Érdekes,
hogy ekkor Lavotta hangversenyt is adott a császár-
városban, de akkora lámpaláza volt, hogy végkép
megbukott. Gróf Csáky Gyula, az akkori pozsonyi
szinház intendánsa, a nagy kudarcz után igy szólt
Lavottához:

— Csak azt röstellem, hogy pozsonyi, no de
remélem, még kiköszörüli a mai nagy csorbát.

És valóban ki is köszörülte, mert mikor 1786-ban
második hangversenyét adta Bécsben, mar oly
óriási diadalt aratott, hogy a lábaihoz szórt virágo-
kat alig győzték a pódiumról elhordani,

Gróf Rosenberg, IL József császár egyik leg-
kedvesebb embere, annyira át volt hatva a fiatal
müvész játékától, hogy sirt, Darvas Ferencz, nóg-
rádi földbirtokos pedig pompás aranyulmával di-
szitett, spanyolnád botját ajándékozta oda a mü-
vésznek.

Apja, az ósdi szabásu magyar nemes azonban
egészen másként vélekedett ezekről a sikerekről.
Fulmináns levelet irt az ifjabb Jánosnak, amelyben

tudomására hozta, hogy: „ha efajta komédiásko-
dásoddal továbbra is bémocskolni szándékozod
nemesi származásodat, örökségedet tekintsd
elveszettnek.'*

Ez kissé szeget ütött az ifju Lavotta fejébe,
s miután három hónapig az akkor még fennállt
Pálos-rend vendége volt Sopronban, 1786. augusztu-
sában Pestre ment és beiratkozott a jogi fakultásra.

A jurátusok nagy örömmel fogadták a hirből
már ismert jó hegedüs czimborát, különösen örök
barátságot esküdött Lavottának bernáthfalvi Bernáth
Mihály.

A freskók írójának, Bernáth Gazsinak lett ez
később apja, és az egyetem padjaitól kezdve, amit
csak lehetett, följegyezgetett Lavotta életéből.

Történt egy alkalommal, hogy 1787-ben három
előkelő angol főur szállt meg az akkor elsőrangu
Hét választó fejedelem vendégfogadóban. Ezek
ebédnél összejövén Szontágh Mihály szepesi korona-
kerületi főpénztárnokkal, beszédbe elegyedtek és
theatrumról, meg muzsikáról is jövén szó, Szontágh
emlitette nekik Lavottát, hozzátéve, hogy most Pes-
ten jogászkodik.

Az angol ifjak erre kérve kérték Szontághot,
ismertetné meg őket a bűvös muzsikussal, ami
meg is történt.

A lordok addig könyörögtek Lavottának
adna egy hangversenyt, amig beleegyezett. Bernáth
Mihály mind összecsőditette az ismerősöket, még
Péczelre is kikocsizott, a nagy meczénást, Rádayt
meghívni, ugy hogy estére kelve szépen megtelt a
Hét választó fejedelem szálája, amelynek pallóját
is felviaszkolták a jogászpajtások, nagyobb módnak
okáért.

Javában játszik már Lavotta, mikor csak
halkan kinyilik az ajtó, és belép rajta egy alacsony,
vállas, meg egy nyulánk, fehér parókás, czopfos
férfiu, oldalán a koszperd, kezében háromszögletű
kalapja.

— A császár . . . a kalapos király, sut-
togják a teremben, (Az utóbbi nevezet a nyakasabb
magyar urak ajkáról röppent el.)

Valóban IL József volt a nyulánk alak, aki a
rákosi manőverekre jőve, a Hét választó-ban szállt
meg.

Még este is dolgozott szobájában Vay József
konziliáriussal, de meghallva a bűvös hangokat,
sietett a nagy terembe.

A hangverseny hallgatósága fölugrált, de a
császár csöndet intett a kezével, aztán valódi extá-
zisba merülten hallgatta Lavotta játékát.

Midőn egy igen szép hallgatót elvégzett, Jó-
zsef császár maga adott jelt a tapsra, aztán pedig
egy violonczellot hoztva, fölszólította Lavottát, ki-
sérné játékát.

„. . . Gyönyörüség vala emberi fülnek ez a
muzsika és én még százszorosan szivbeli örvende-
zést éreztem, mert az én jó uram muzsikális mula-
tozásában egy kissé talán elfelejtkezett sok keserü-
ségirül."

Igy emlékezik Vay József erről a nevezetes
hangversenyről: 1787. a rákosi hadijátszások alatt
irt naplójában.

— Az angol főurak, mikor megtudták ki volt
a halavány férfiu, addig ostromolták Lavottát, mig-
nem azt a hegedűt, melyen József császárt kísérte,
harmincz darab aranyért eladta nekik.

Bernáth Mihály ezért keserü szemrehányáso-
kat tett neki:

— Sajnálom Miska, de kell a pénz —
Viszonzá Lavotta.

Mert Lavotta Jánosnak mindig kellett a pénz,
és elköltötte volna a Darius kincsét is, ugy, hogy
apai örökségének hamarosan nyakára hágva, telje-
sen vagyon nélkül maradt.

. Mikor már egy garasa se volt, 1791-ben be-
állt báró Orczy Lászlóhoz írnoknak,

Igaz, hogy jóformán semmit, se dolgozott, de
Orczy nagyra volt hires írnokával és kénye-kedve
szerint hagyta muzsikálni, henyélni és lumpolni,
akár Pesten, akár Kassán időztek is, midőn a báró
Abauj-megyének volt a főispánja.

Orczynak óriási türelme volt Lavottával, mert
a müvész valósággal botrányt-botrányra halmozott
a házban.

Igy, nagy Don Juan volt és szoknyában járó
senki emberfiának se volt nyugta töle. Végül őrült
szerelemre lobbant a bárónő társalkodónője, egy
Euphemia nevü franczia hölgy iránt. De egy Zgu-
rits nevü irnoktársa is udvarolt Euphémiának, aki,
ugy látszik, praktikus leányzó volt, mert a pontos,
hivatalában emelkedésre számitható Zguritsot jobban
kitüntette, mint a hóbortos muzsikust. Emiatt La-
votta egyszer olyan dühbe jött, hogy épen mikor a
báró nővérének, Orczy Zsuzsannának a szalonban
valami uj kompoziczióját játszva, látta, hogy Zguríts
a másik szobában suttog Euphémiával, félbenhagyta
a játékot s báró Orczy László drága kremonai he-
gedűjét ugy vágta az irnok fejéhez, hogy az dara-
bokra szakadt.

Végre annyira felhalmozódtak a botrányok,
hogy Lavotta 1793-ban kénytelen volt az Orczy-
házat elhagyni, és gróf Zichy Károly országbíró fiai-
hoz állt be nevelőnek.

Itt azonban csakhamar kiadtak rajta, nevezete-
sen azért, mert a fiatal grófokat pálinkaivásra biz-
tatta és elvitte magával a Hakker-kertbe, ahol óra-
számra hegedült a jurátusoknak, akik könnyüvérű
masamód meg varrólányokkal tánczoltak. A kis
grófok imádták ezt a vig nevelő bácsit és sohase
árulták volna el, de egyszer Ürményi József, egészen
véletlenül — titkárától — meghallva a Hakker-kerti
jeleneteket, igy szólt Zichyhez:

— No uram, barátom szépre oktatja fiaidat
az uj instruktor, naponta ott mulatnak a Hakker-
kertben, az instruktor huzza, a fiuk meg járják a
király-utczai bécsi divatos viselet árusnő mamzel-
jeivel. (Hires divatterem volt ez a mult század végén
a Trézia városban). Mihelyt ezt hallotta Zichy,
azonnal elbocsájtotta Lavottát.

Ezentul nem is ment többé főúri házba, s
kivéve rövid karmesterkedésének idejét, az első
magyar szinjátszó társulatnál, a vidéki gentry
barátságos kúriáiban tartózkodott a legszivesebben.

Különösen sokat időzött régi jurátuskori barát-
jánál, Bernáth Mihálynál Tiszafüreden, aki mar
akkor ugy irta magát, hogy: Nemes Heves é s
Külső-Szolnok törvényesen összekapcsolt
Vármegyének Betsületbéli Vice-Fiskálissa.

A tiszafüredi urak barátságos tanyáin otthon
volt Lavotta, és névnapokon, disznótorokon nemcsak
jószántából muzsikált, de még verselt is.

Passzióval irt verseket, de irtózatosak vol-
tak ezek.

Egy tiszafüredi uriasszony nevenapja — Julianna
— közeledvén, Lavotta, aranyszegélyü papiron, kö-
vetkezö) sajátkezüleg irt versét nyujtotta át ebéd
felett.

Julianna, napjára.
Örvendezzünk ezen dicsőséges napon,
Hogy Juliannák éljenek,
Békességben legyenek
Mindörökké Amen.

Kompánia! ezen dicsőséges napon,
Minden vigan ugy légyen —
Egyen, igyon, ugy tégyen
Mindőrökké Amen.

Igyunk tehát ezen dicsőséges napon,
Egészségére ital bort.
Énekeljünk vivátot
Vivát — vivát — vivát!

Természetesen a borzalmas rossz versnél szebb
volt az a Standchen, a melyet Lavotta, a kompá-
niából megszökve, a langyos februári éjszakában
hegedüszóval adott a szép asszony ablaka alatt.

1797-ben még egyszer állandó állást vállal és
elfogadja, Vay József ajánlatára a miskolczi redut
karmesterségét.

Vay nagyon pártfogolta s bár sok panasz volt
örökös részegeskedése miatt, erőnek erejével keresz-
tülvitte, hogy meghagyták állásában.

Lavotta Vay József házának szivesen látott
vendége volt, és egyik leányának a nevenapjára me-
nüettet is komponált. Az akkori kor divatjához

mérten Lavotta darabjainak czimeit latinul és olaszul
irta, de ezt a szerzeményét, melyet Vay József a
bécsi Artariánál nyomatott ki, franczia czimmel
látta el: Louise — menuette — dédié a made-
moiselle Louise de Vay par son humblo ser-
viteure Jean de Lavotta — állt a foszlányom
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megsárgult hangjegyen, amely egy tüzvész al-
kalmával, még csak 1864-ik évben pusztult
el. Talán a Pély családban lehet belőle még egy pél-
dány, mert Vay Luiza Pély nevezetü nemes urhoz
ment férjhez.

Daczára Vay József marasztalásának, Lavotta
már ekkor annyira nem tudott egy helyben ma-
radni, hogy ott hagyta Miskolczot és Hevesmegyébe
ment, amelyet különösen szeretett.

Itt legtovább "volt az irodalom és müvészet-
pártoló magas miveltségü Pappszász család száraz-
beői kúriájának a vendége, ahol 1800-tól 1801-ig
maradt. Itt Pappszász Máriát és Ignáczot oktatta
zenére, és ez utóbbi volt, Lavotta saját vallomása
szerint, legkitünőbb növendéke.

Nyugtalan vére egyre tovább kergette és a
század első tizedében bekóborolta ugyszólván az
egész országot.

Tisza-Füredhez, régi szerelméhez egyre
vissza-visszatért és élete utolsó éveiben is, 1817-től
1819-ig Nánássy András táblabiró nejét tanitotta
zenére.

Innen átrándult Borsodba a gróf Szirmay
családhoz, majd Nógrádba, ahol Gyürky Pálnál Lu-
dányban tartózkodott néhány hónapig.

A müvelt és zenekedvelő háziasszony, Bay
Francziska nagyon szivesen hallgatta Lavotta mü-
vészi játékát, de mikor egy uj, Losonczról fogadott
szobaleány miatt, boros fővel összeverekedett Gyürky
Pál inasával, józan állapotában ezt annyira röstel-
lette, hogy bucsu nélkül távozott a kastélyból. Noha
folytonos ivása miatt a vizkór nagyon erőt vett rajta,
1891-ben még a távoli Beregmegyébe, Bereg-Su-
rányba is elment az Uray-családhoz.

Alig birt már mozdulni, de nyugtalan vére itt
se hagyta pihenni, és télviz idején Zemplénbe ment
Deregnyőre, Lónyay Gábor házához.

A tudósokat, müvészeket kedvelő háziur min-
dent elkövetett Lavotta bajának enyhitésére s az
akkori hires tállyai orvost, Eőry Nagy Gábort já-
ratta hozzá.

Lavotta oly rossz beteg volt, hogy alig akart
gyógyszert bevenni és daczára a szigoru tilalomnak,
ágya szalmazsákjába csempésztetett az inassal pá-
linkát és ha csak szerét tehette, egyre ivott.

Ennek daczára látszólag fölüdült, és már 1820.
augusztus 10-én maga ment be Tállyára, Eőry Nagy
Gáborhoz.

Az orvos nagy örömmel fogadta a hires mü-
vészt, átsétáltak a patikába s ott megcsináltatták a
gyógyszert.

— No, Jancsi, most már nemsokára egészen
jobban leszel — mondja Nagy Gábor — aztán ho-
noráriumként majd elhegedülöd nekem a homoródit.

Lavotta mosolyogva intett, aztán bevette az
orvosságot.

Egyszerre azonban heves idegrángást kapott és
lerogyott a földre. Nagy Gábor ijedten vitette be a
patikárius-segéd szobájába, ahol néhány pillanat
mulva, épen midőn a falióra hármat ütött utolsót
lehelt Lavotta.

Igy halt meg korának egyik legnagyobb zenei
talentuma, aránylag javakorában, mert 58-ik évét
sem töltötte be egészen.

Lavotta zenéjére előszeretettel irt verseket an-
nak a kornak egy másik hatalmas és nem kevésbbé
hányt-vetett életü lángszelleme ; Csokonai Vitéz Mi-
hály. Erről tesz tanúbizonyságot maga a nagy
poéta egy Nagy Gáborhoz irt és Debreczenből
1804. február 17-én keltezett levelének következő
passzusa:

„Én, mig tavaszra kelve a muzsikus deá-
kok recreatióra kiszéllednének, akarnám tőlök a
Lavotta musicalis compositióit a nálok és egye-
dül tsak nákok található originálokból lekotázni,
clavierhoz alkalmaztatni a hegedűről s a hozzá-
jok és reájok tsinált verseimmel Bécsben elkezdet
musical gyűjteményemnek több Heftjeiben kiadni,"

Elhamvadtak mar azok a hófehér, lágy ujjak,
amelyek Csokonai Vitéz Mihály uram Heftjeiből
olyan érzékenyen játszották vékony, póklábu cla-
vecin-jeiken Lavotta János muzsikáját. Hamvad
maga a szerző is régen, és az idő vasfogaitól rom-
lik, porlik síremléke ott messze a tállyai temető-
ben, amelyre ráborult az enyészet, a feledés
homálya. D'Artagnan.

MINDENFÉLE.
Mégis csak ferbliztek. Ez alatt a czim alatt

érdekes adomát mond elaz Üstökös.
A fél-ország minden korhelye együtt volt egy-

szer a derüs emlékezetű Józsa Gyurinál. Ülték
György-napját már harmadik napja. Feltett szán-
déka vala pedig a házigazdának ezuttal, hogy ha
félesztendeig ott ül is a társaság, kártyázás nem
lesz, hanem csak muzsika. Az öreg Boka huzta
vagy tizenötöd magával: hát azt csak hallgathatják.

Pedig már az első huszonnégy óra alatt sür-
gették a vendégek a nemzeti szinjátékot, Józsa
Gyuri nem engedte. „Koplaljatok". S amint egyszer
a házigazda trucczára is leültek, a legelső termetes
czukasszát kimarkolta, vagyis inkább kiölelte előlük,
odaadta a czigányoknak s az egyetlen pakli kártyát
megégette.

Ötöd, hatod napon aztán valami rendkivül
felséges korhely-leves került az asztalra. Mintha vé-
konyra sikált borjuczomb lett volna, de még annál
is jobb, mert pompás porczogós.

— Mi volt e' Gyuri?
— No, ha tudni akarjátok, hát — agárfül-

pájsli.
Biz' az csakugyan az volt. Nemcsak a Józsa

Gyuri, hanem a vendégek agarainak nagy része is
fülek nélkül maradt akkor. Boszankodtak is, de
nevettek is, mert ami fő: igen jó volt a pájsli. S
Boka szép tust huzott a vig jelenet tetejébe.

Ekkor aztán — amint a czigányok is kimen-
tek szalonnázni s csak a nagybőgős maradt bent
szundikálni — azt mondja a vendégek egyike:

— No Gyuri, az agár-fül remek volt. Hanem
tudod mit: meg se közelíti ez a czigány-fület. Azt
csinálhatnál estére.

— Ha csak az kell, lesz az i s ! — biztatta
őket Józsa Gyuri.

A vén bőgős kis vártatva ugy tett, mintha
csak most ébredt volna fel és észrevétlenül kisom-
polygott.

— — Hát várták aztán a czigányokat vissza,
de várhatták azokat! Ugy elhordta őket a szél,
mintha soha ott se lettek volna. Azt mondják:
másnap már a hatodik vármegyében voltak, ugy is-
merték Józsa Gyurit.

S minthogy nem volt már muzsika, nem volt
mulatság, Józsa Gyuri maga sem bánta, hogy egy
pakli-kártyát hozassanak valamelyik szomszéd hely-
ségből. Az a vendég pedig, aki a czigányfülre rá-
éhezett volt, ravasz nevetéssel gusztálta a négy
disznót:

— No, látod Gyuri, hogy mégis csak ferb-
lizünk.

Életmentő malaczok. Sydney mellett nem ré-
giben zátonyra került egy kereskedelmi hajó. A ka-
pitánynak akkor az a gondolata támadt, hogy a ma-
laczokat, (az egész hajó malaczokat szállitott) élet-
mentő kötelekkel körülkötözve a tengerbe dobatta.
A malaczok, ösztönük után. gyorsan a partra usztak s
a kötelek egyik végét magukkal vitték. Az össze-
köttetés a száraz földdel ilyképen meglévén, a hajó
egész személyzete megmenekült.

Nagy családok. Legnagyobb családja, a leg-
több egyenes leszármazottja volt eddigelé Angliában
Lady Templenek, Stouban (Angliában), kinek négy fia
és kilencz lánya volt és halálakor 700 leszármazottat
hagyot hátra. Mrs Honiwood Lenhamban 367-et,
még pedig 16 gyermeket, száztizennégy unokát,
kétszázhuszonnyolcz másodunokát, s kilencz har-
madunokát. Mrs Mary Neighbour, Ashurst Woodból
ötszázat. Mrs Haunah Harvey, ki 101 éves korában
1892-ben halt el s Mapperleyben temettetett el, 253
élő leszármazottat hagyott maga után, még pedig
hat gyermeket 64 unokát, szásznegyvenkilencz má-
sodunokát s harmincznégy harmadunokát. Egy
caughnawari indiánus után, ki Montreál mellett hunyt
el s 103 életévet élt, 1000 leszármazott maradt.
Három felesége volt egymásután, kiktől 36 gyer-
meke született. Ezeknek gyermekeik, unokáik s má-
sodunokáik voltak. E harminczhat gyermek kőzül
huszonnyolcz még ma is életben van. Az uj franczia
család-rendszer mellett jól esik ilyen bő áldásokról
is hirt adni.

Divat.
Kedves hugom!

Köszönöm neked, hogy teljes bizalommal hoz-
zám fordultál. Igyekezni fogok lehetőleg okos ta-
nácscsal segítségedre lenni. Minthogy falun vagy
kénytelen élni, de férjed előkelő állásánál fogva so-
kat jársz társaságba és sok vendéget látsz, nagy
gondot okoz neked a toilettekérdés, mert előkelőn,
czélszerüen akarsz öltözködni, de nem kedveled a
feltünő ruhákat és tekintetbe veszed a pénzügyi ol-
dalt is.

Rólam azt hiresztelték, — jogosan-e, azt én
nem ítélhetem meg — hogy mindig jól öltözködtem
és leányaim öltözéket is izléssel állítottam össze,
Most már nem önmagámon gyakorlom e müvészetet,
de érdekkel kisérem a divat haladását, sokat járok
színházba, évenkint egyszer-kétszer ellátogatok a di-
vat Mekkájába, Párisba, tehát elvállalom megbízáso-
dat és pontosan fogok kérdéseidre válaszolni.

Első sorban, mint gondos mama, a babák ru-
háiról akarsz tanácskozni. A gyermekdivatnál nem
történtek lényegesebb változások, a leánykáknál az
egyenesen lehulló empire-ruha még mindig kedvelt,
a vállbetétet azonban díszesen készítik el, hímzés-
sel, zsinórzattal, czifra ránczokkal ékítik. A szok-
nyából és bő blouse-ból álló öltözéket is gyakran
látni fiatal leánykákon és nekik is illik a most oly
fölkapott orosz blouse, mely oldalt zárul és a szoknya
fölött hordva, hosszabb-rövidebb lebernyegben vég-
ződik. Bőr vagy orosz ezüstszövésü övvel szoritják
a derékhoz.

Séta- és korcsolyaruhákon lehet gyermekeknek
olcsóbb vagy imitált prémet alkalmazni, a drága,
valódi szőrme azonban ép oly kevéssé illik az
ifjuságnak, mint az értékes csipke vagy ékszer.
Sealskin, persian-sapka és gallér igen czélszerü vi-
selet, azonkivül a világos moufflon és hódszőrme is
jól áll a friss, kipirult arczocskákhoz. A szoknyát és
kabátot is be lehet szegni keskeny prémhengerekkel.

A fiuk divatjáról két szóval is leszámolhatok;
az ősrégi, tizenhárom próbás matrózöltönyt nem
szorítja ki semmiféle uj forma; kedveltsé-
gének titka abban van, hogy igen kényelmes és
jól illik kicsi és nagy fiunak egyaránt. Iskolai czé-
lokra egyszerü lódenból vagy cheviotból készül, ha
pedig vasárnapi ruhának szánják, akkor a fino-
mabb szövetü matrózblousera fehér vagy világoskék
gallért gombolunk, vagy pedig tengerésztiszti alak-
ban készítjük: nyitott sacco, arany-gombok, fehér
mellény. A nagyobb disz kedvéért fehér gamasni és
fehér keztyü jár hozzá.

Végre áttérhetünk a saját toilettedre is és kissé
megbeszélhetjük nem csupán a beszerzendőket, de
az átalakitandókat is.

Az idén nagyon divatos a sötét szin az utczán,
még a fiatal menyecskék is többnyire fekete, sötét-
kék, barna, zöld: ruhát öltenek. Azért elvétve lehet
azonban világos, szürke vagy drapp-öltözetet is látni.
A minap is. mellettem kocsizott el K . . . grófnő
világos posztótoiletteben és mondhatom, feltünést
keltett előkelő megjelenésével. Jól szemügyre vettem
a ruháját, melyet leírok neked, hogy a tiedet
aszerint igazittasd á t ; tudom, hogy nagyon fog
tetszeni. A szoknya és a nyitott kabát dusan
ki van zsinórozva szürke paszománynyal, ugy-
szintén az oldalt záruló mellényke is. Az ujjak
simák és szűkek, de a könyökig ráborul egy
másik bő nyitott ujj (ráncz nélkül.) A vállakat rö-
vid kizsinórozott posztógallér boritja, mely a kabát-
kára lévén erősitve, nem ér össze a nyaknál, ezt
kiegészíti egy igén magas ránczozott Stuart-gallér
(füligérő.) Ezüst rókaprém szegélyezi a bő harang-ujja-
kat és a vállgallért, a derék belső álló gallérja és a
ránczozott öv sötétszürke vagy fekete bársonyból
készült. A toilettet egyszerű, két oldalt kissé felhaj-
tott karimáju világosszürke nemezkalap egészítette
k i ; fejrésze ugyanolyan szinü bársonyból volt, ol-
dalt egy csokor világos strucztollal, mely közt ék-
köves csatt ragyogott.

Fölösleges említenem, hogy a keztyü szine
kizárólagosan a világos, látogatóba csakis fehér vagy
krém, gyöngyszürke keztyü való.

Hugodnak választottam nehány csinos selyem-
kelmét blousera, de csakis koczkás mintájút talál-
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tam. Ezer alakban kínálkozik most & koczkás szö-
vet, némelyiken a minta annyira elmosódott, hbgy
alig látszik, másik pedig apró virágbokrétával be
van hintve ; a nagy mértani négyszögek azonban,
habár erősen hordják, nem igen tetszetősek, azért a
jóizlésü asszony a merev mintát ügyesen enyhíti
csipke-, himzés és gyöngydisz alkalmazásával.

A levelem már roppant hosszura nyult, tehát
csak jövőre felelhetek a többi kérdésedre, csupán a
hirneves Rejane toilottjeit akarom röviden leirni.

A „Ma Cousine" czimü darabban először egy-
szerü, de igen raffinált pongyolát viselt A bő köpeny-
szerű pongyola a leglágyabb crépeselyemből készült,
elől végig nyitott volt és néhány habkönnyű selyem
mousseline alsó szoknyát és blouseszerü inget enge-
dett látni; a nyakán is volt egy lazán lecsüngő
mousseline-boa.

Második ruhájának fekete bársony alapján
aranysárga kígyózó vonalak vonultak végig szeszé-
lyesen, a kékes fekete pánczél-derék egészen csillámmal
volt kivarrva. Négyszögletes kivágását fátyoltüli takarta
(csak hogy nem igen takarta) és a szük ujjak egé-
szen sürün ránczolt tüllből voltak. Fekete tollas
kalap, fehér keztyü egészítette ki az öltözéket.

Az estéli ruha élénk rózsaszinü bársonyból
készült, óriási festett fehér mákvirágok voltak rajta
elszórva, kelyhükben gyémántok ragyogtak. A mé-
lyen négyszögletesen kivágott ruha nyakszéleit
bodor foglalta körül, a nyakra pedig szoros gyöngy-
kollier simult, csillámló gyémántcsattal.

Hogy elszaladt ismét a tollam velem, pedig
búcsúznom kell, tehát jövőre még sokkal több ujdon-
ságokról számol be

tapasztalt
Lidi nénéd.

A közönséghez.
Az „ Országos Hiríap" pártoktól, kormány-

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

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

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

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

Mikszáth Kálmán főszerkesztő a lap
minden számában fog valamely rovatban irni.

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

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

„Az uj Zrinyiász"
czimü hosszabb szatirikus politikai rajza.

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

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

félévre: 7 frt, egy hónapra: 1 frt 20 kr.
Az „ Országos Hirlap' szerkesztősége és

kiadóhivatala: Budapest, VIII., József-körut 65.
Ujonnan belépő előfizetőinknek az eddig

megjelent regényfolytatásokat kívánságukra azon-
nal megküldjük.

A RÓKAÚT.
S U D E R M A N N H E R M A N

REGÉNYE. (23)

— Nos, felelsz-e?
— Jaj, uram, dadogta, fejét a vállai közé

huzva,— azt hittem, nem fogja észrevenni,
s én már rég otthon leszek, mielött az ur
fölébred.

— Ugy, hát ha én nem veszem észre,
azt hiszed, hogy elcsavaroghatsz éjszakának
idején ?

A lány nagy félelmében szinte teljesen
összeroskadt.

— De, — de — hisz nem tehettem más-
kép, dadogta, — nem volt más semmink —
s az ur ugyis mindig füstölt hust evett!

Mintha hályog esett volna le a szeméről.
— Hát te ennivalóért voltál?
— Hát persze uram, hoztam borjúhúst

meg friss tojást, meg vajat is — és kolbászt
és minden egyebet. Már minden lenn van a
pinczében.

— S ki adta ezeket?
— De uram, hiszen tudja. — Bockel-

dorfban voltam, ott ösmerem a boltost — az
már előkészít mindent, arai csak keli, s ha éj-
szaka kopogok, kinyitja a hátsó kaput — csak
a felesége tud róla, más senki — s aztán nem
is nagyon drága. A Merckel ur itt lenn a falu-
ban minden font husért egy tallért kér, s még
ráadásul jól össze is szid.

— S azt a hat mérföldet oda és vissza
gyalog tetted meg az éjjel, s még a tejet is
czipelted a hátadon?

Csodálkozva és még mindig aggódva né-
zett a leány reá.

— Azt hiszem, tudja ezt uram, hiszen
már egyszer megmondtam.

— De hisz arra ember nem képes — ne
hazudj nekem asszony. Tudom a háboruból,
hogy mit lehet kibirni — hogy mennyit tud
a férfi kibirni.

Most, mikor látta, hogy már nem harag-
szik, fölemelkedett és kinyujtotta hatalmas
karjait.
; — Én többet kibírok, mint akármelyik

férfi, uram, mondta boldog mosolylyal, — hisz
máskép nem venné ott semmi hasznomat.

— Mióta járod már ezeket az utakat
Regina?

— Öt esztendeje uram, minden héten —
néha gyakrabban is — de hát nyáron tréfa-
dolog — de télen, meg őszszel — mikor hó
van az erdőn, vagy árviz a réteken — akkor
néha keserves — szerencsére akkoriban az éj-
szakák is hosszabbak, legalább nem látják
az embert — s aztán inkább megyek hat mér-
földet, mintsem annál a kutyánál — a Merckel
urnál, akartam mondani, — könyörögjek. — Az
egy tallért kér egy font husért, hál ez nem
szemtelenség ? S különben is a faluba —

Ijedten abbahagyta, mintha félne, hogy
bőbeszédüségeért szidást kap.

— Mit akartál mondani Regina? kér-
dezte Boleszláv lágyabban.

— Hát voitaképen bocsánatot akartam
kérni, hogy engedelem nélkül elmentem — de
azt hiszem, megörül az ur, ha reggelire egy-
szer friss tojást

— Jól van, Regina — mondta és elfor-
dult, — derék, jó leány vagy —

Azután kiment a folyóhoz fürödni. Mikor
visszatért, a szobája rendben volt, mint más-
kor, de a kávé ma elmaradt.

„A fáradtságtól bizonyosan elaludt", gon-
dolta s elhatározta, hogy egy darabig vár, mert
ma nem akarta még csak figyelmeztetni sem.
— De mivel a fürdő után szörnyen fázott,
nem akarta sokáig nélkülözni a melegítő italt.)
Lábujhegyen a konyha felé ment, hogy maga
nézzen a tüz után, de ugy, hogy föl ne éb-
ressze. De a lány nem aludt. Az elsö pillan-
tásra persze ugy rémlett neki. A fekvőhelye
szélén ült, az arczát a két kezébe temette és
nem mozdult. Idöröl-idöre remegés rázta meg
a testét, mint a hogy kimerült álomban szokta
az ember.

De mikor Boleszláv jobban megnézte,
észrevette, hogy öreg cseppek gördültek alá
vörös husos ujjai közül. S a melléből görcsös
zokogás hangja tört ki.

— Mi bajod Regina? Miért sírsz?
Nem felelt, csak á zogása lett hangosabb.
— Bántottalak talán Regina ? Nem szid-

talak volna, ha tudtam volna, merre jártál?
Erre leeresztette kezét az arczáról, s da-

gadtra sirt szemmel nézett föl reá.
— Oh uram, dadogta könyek közt fuldo-

kolva, — azt még nem mondta — senki sem
mondta nekem, — s bizony nem is igaz.

Haragudott kissé magában. Hisz tudva,
egy szóval se bántotta. S csak az kellene,
hogy ez a teremtés, aki megszokta, hogy ku-
tyákkal hajszolják, vele szemben az érzékenyt
játsza.

— Mi nem igaz? rivalt rá.
— Amit mondott uram!
— Amit én mondtam, — ördög és

pokoli
— Hogy én, — hagy én derék vagyok és

jó — s ujabb görcsös zokogás fojtotta el a
hangját.

Fejét rázva, nézte Boleszláv a leányt. Még
nem nézett soha az emberi lelkekbe, s nem
tudta, hogy talányok laknak bennök, nem tudta,
hogy a becstelenségnek is megvan a becsület-
érzése. — Mosolyogva tette kezét a vállára, s
mondta:

— Csöndesedj Regina. Nem gondoltam
rosszat. — S most készítsd el a reggelimet.

— Aztán, — szabad — be is vinni ? kér-
dezte, még mindég zokogva.

— Hát én jöjjek érte?
— Azt hittem, hogy — nem szabad.
Ezzel odament a kemenczéhez, s könytől

ázott arczczal élesztette a félig elhamvadt tüzet.
Ezentul nem félt már, hogy a jelenlétében

is bemenjen a szobájába. Aggódva csüggött
olyankor a tekintete az arczán, hogy ellesse a
kivánságait, de egy szó se jött az ajkára.

Boleszláv a pinczében, ahol a pénz volt
és a borosüvegek, nagy tömeg iratokat talált,
melyek számos ládában, csudálatos zűrzavar-
ban hevertek, Az apja minden levelezése, bi-
zonyítványok, minden fajta okiratok.

A mi a kutatás első napján mindjárt a
kezébe került, nem volt más, mint egy végren-
delet, amelyben a kegyelmes nagynéni, neki,
Schranden Boleszlávnak, a kedvencz húga egyet-
len fiának hagyja minden vagyonát, „hogy kár-
talanítsa azért az igazságtalanságért" — igy
szólt az utóirat — „ amely alatt az egész éle-
tében szenvedni fog."

Boleszláv nem nagyon örült, csak ami-
kor meggondolta, hogy a reá váró harczhoz
jó fegyvert kapott a markába, akkor tudta a
hagyaték értékét megbecsülni. A hagyományo-
zóra, aki mindig jó volt hozzá, alig gondolt;
annyira elfásult a kedélye, annyira csüggött a
lelke azon a sötét munkán, melyet elvégezni
kötelessége volt.

Ha csak egyetlen ut kinálkozott volna,
amelyen vakmerően, ahogy a természete
kivánta, előre törhetett volna. De hónapokra
nem volt előtte más, csak a sirás, bénító re-
ménytelenség.

A schrandeniekkel való harczot, amelyre
el volt szánva, nagy stílben kellett vivni,
különben ugyanoly vereséggel végződik, mint
apjáé, aki életereje utolsó maradékát vesztette
el. — Egész sereg munkást kell bérelni, hogy
a vad csöcseléket odalenn féken tarthassák.
De honnan vegye, mikor az egész környéken
nem akad ember, aki öt szolgálja? Persze,
pénzért minden kapható s a háromszoros bérre
való kilátás akárkiből, aki most látszólagos ha-
zafisággal a mellét verte és büszkén a küszö-
bére köpött, hajlongó, alázatos szolgát csinál.

De ennyire már nem volt módja. A kész-
pénz, amit talált s amely elsö tekintetre tö-
méntelen gazdagságnak tetszett, nagyon is
kevésnek bizonyult arra, hogy nagyobb müve-
letet kezdhessen vele. Négyezerötszáz tallér
volt, a maradéka a künlevőségeknek, melyet
az apja gyorsan megmentett a tüzvész után,
amikor számára az egész világ a lángok mar-
taléka lett. Azt a nyomoruságos életet, melyet
most az apja mintájára Reginával élt, évekig
lehetett ugyan ezzel a pénzzel folytatni, de
ahhoz n munkához, amely előtte lebegett, egy
vízcsepp volt forró köröm.

(Folytatása következik)
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Szinházi műsorok.

Hétfő

Kedd

.Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap d.u.

Eato

Reaufl Szlsbáz

kamélíás
hölgy

UT SMÜ

Hunyadi
László

A hol
unatkoznak

A velenczei
kalmár

A három
testőr

Benoiton
család

Benoiton
család

Otelló, a ve-
lenczei mór :
Benoiton

család

A Cremonai
hegedüs —

Coppélia

I. kir. Ojeraliáz

Bohemek

A zsidó nő

Manón
Lescaut

Sába
királynője

Vig Szinház

Yaléni nász

Coi Ibset ur

Hivatalos
feleség

Coulisset ur

Coulisset ur

Rip Sziabíz

Kukta-
kisasszony

Mária bátyja

Kukta-
kisasszony

Az ördög
mátkája

A varázs-
gyürü

Szőke Katalin A varázs-
gyürü

Coulisset ur

Szőke Katalin

Az ingyenélök

A varázs-
gyürü

Magyar Szinház

A k ikapós
patikárius

Mama szeme
Báránykák

Gésák

A kikapós
patikárius

A gésák

A kikapós
patikárius

Titok
Mama szeme
A báránykák

Kisfaludy Szluha?

ACELHAKGU ZENEKAR-HABMOÍJIKAKBAN KÜLÖNLEGESSÉGEK.

Törzsház:
Bombayban.

Arak ^»gol fokonkint forintokban;
Csomagokban ' Vs és «/« font 1 font
r? Ft&oe Gul4e» Tip e — 6,60

0/ango Pekoe . . . 5,-*- 4.60
HMIRO Soucflona . . . . . 4.— 3,20
P#kíM}hoid Mixture . . . . 3 , - 2-90

Punjabban az öt folyam V . H n « . Vniiav bt>9 fsírtí/ a legkedveltebbek ésországában aratott JVaKgia-VailCy-ÍCa-jajöK legelterjedtebbek.
GpetSatl csomagokban közvetlen behozatal.

Csak viszoütelárusitpk kaphatják Tn\\éf%f § 1
az importeuröknél; V»U*l j «?» J»

Budapest, VII., István-ut 26. sz. y
Fióktelepek: Calcutta, Delhi Simla, London és New-York.

10 font
6.20
4..O
S.20
S.20

Külföldön elsajátított szakismeretek és hosszu
gyakorlat alapján készítek modern stílben ,

kárpitos- és díszítési munkákat.
y díszítése, terein díszítések stb.

kiváló izléssel eszközöltetnek.
Magamat a n. é, közönség kegyes pártfogásába

ajánlva, maradtam kitünö tisztelettol

kárpitos és diszitő.
Budapest, ¥ll.f Dotsány-Mtoza 68.

(Kertész-utcza sarkán.) 120

Legalkalmasabb
I I I I

LÖW SÁNDOR
órás és ékszerésznél,

Papsst?VÍ!t.Józse|-korut 81. sz. alatt
kaphatók. 197

Ugyanott éra- és ékszer-műhely.
Árjegyzékek ingyen és bórmentve.

Graham-kenyér,
tsitsteraült, gyermek k-itasewlilt, poutonyl két-
ftraütt, naponta friss minőségből! kapható. (212)nsftraütt

MAYER FERENCZ
Budapesti IV., Hajó-uteza 3.

Vidéki megrendelések pontooan «mB«SBt>Uetnek.

Szecskavágókat
mindén nagyságban

kezi- és erő-Ü2emr©I
„Excelsior"

Bzalíadalmazott dara-malmokat,
„Rapid"

szabaclalmi kézidara-malmokat,
jrépa-vágékat,

ssab. ganajlé-szivattyukat,
valamint mindennemü

(Ventzkf szabadalma).
koszit ős szállit

gépgyára,
5 3

ingyen és bérmantvo-

Czerny Tanningene-je

a legjobb fesíőszer hajnak és szakálnak,
Általánosan maradandó, egyszerüen D.lkalmnEhalú, söttil-

szöko, Iianta és fokoto szinbon. Ára 3 irt SÖ kr.

Czerny keleti rózsateje

gyengéd üde ifjúságii
finom,, tiszta arezfoGrt kölcsönös, moly mis szór által ol
nem orhető. |ffig~ JGtalzxnmtazgpuan huzza 80 kr.
Tőrvényoson védett, icI'ftüsim'rutGson mugvizsgáU os va-

lódi minőségben kapiiató:
ANTON J. CZERNY, BÉCS

XVIII., ü a r l L u d w i g a t a a s e 6. (sajut ház). Förakfár".
I, WaUftsefcffftase í . g^étíiüWés Monnal, wtónv^ttül.
u frton Mull üiogi'QiidcIúsok csomagol&s! költség nélkül
(m OKonfelül pü?t3dijmo»teion kUld©t»ek. Jveifáiok és
Insnnálati utasfitaaoli os tinzat Czeniy-féle kéízttinénvckrfil
Idvnnatra ingyen fis bérmentve. Raktár Bu apcsten: TflrBK nutí

qyíyysz.. Kirá y-ulcza 12, él Egger A. Fia, Vic l̂-kírut 17.
Csnk akkor valódi, ha Anton J. Cz«rny w5we! van bUStva,

más visszautasitandó. (167)

lessék megrendelni
Karácsonyi ajándékai

megválasztása eiőtt \
^ » í

\ Révai Katalógust
melyet i n g y e n küld mindenének

Révai íestvérek
Irodalmi intézet Részvénytársaság

könyvkereskedése

Budapest, Váczi-u. 1. sz.

Előnyös fizetési leltételek
mellett

kaphatók: Optikai műszer, lát- és tábori látüsS, légsulyxcér&,
rajzeszköz, amateur-fényképező gép felszaerelve és magryar
nyomtatott ntasitással, villamos sür&önyzö-távbeszélő és

villámhirttó, villamos vUlá$itási baraadezeaet.
Emberi műszernek. Árjegyzék Ingyen.

Qatschek Béla, Vil, Erzsébet-kőrut 5.

m legszebb és legbassnosabb ajándékot gyep*
mekeknek ajánl SÖT a karácsonyi ünnepek

alkalmából ~&>b.k.sz.i

78 ős SS frt.

Budapest, IX., Ipar-u. 4.

szabatíalm. gyermekpadjait
os otthoni tanuláshoz, melyek a
hőtgéfluez elferdiUéüét meyaka-
dályozzák és a yyeviiehtt helyes
testtartásra kényszerítik. Orvosi
szaktekintélyek által ajánlva,
tnelyete 6-r-16 éves gyermekek

részére beállíthatók.

. J B , SWOBODA KÁROLY
bútorkereskedőnél,

IV., Kossuth Lajos-u. 4.
Árjegyzékkel kívánatra szolgálunk.

(233)

Elsö biztositó intézet
szol£?á.l£iifc esetére.

Ö cs. és kir. fensége József főherczeg védnöksége alatt.
Biztos i tás i t ő k e : 2 7 millió korona. - & $

Fiu gyermekek legelőnyösebb ellátása
katonai szolgálat költségének fedezése — illetve a nagy-
korúság idejére. Bövebb felvilágositással szivcsen szolgál

ö > az Igazgatóság.

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

Xiadennemfi

sérvkötek és betegápolási
csikkek, m

továhbá a legjobb minőségü magyar keztyOk kaphatók.

POLATSCHEH A. HUGO
többMÖrOeen kitünteteti kestyUgydroa ea kötazeréttnét,

I Bndapeat, Uarokkói-ntoza és Vaori-körut sarkán.
| Gummi küldnlegeBségben dus raktár, ezétkflMés üloktartí^ mellett.

a legrégibb, legkedveltebb magyar élozlap.

Szerkeszt! i SZABÓ ENDRE.
Megjelenik minden héten temérdek képpel.
Tartalma: Szatirik, humoreszkek, krónikán adomák,
Wujkoa-kalandoc, politikai karrikatura*, illusztrált

adomák, tréfás versek stb, (203)
Előfizetési árat&kWT negyedévre 2 forint.
Kiadóhivatal: VM Kálmán-utcza 2 . s z . „Pallas"-nyoinda.
§0T Mtlk már mott előfizetnek, átok tti&eig Ingyen kapják aa „ üatőkö Sm
v i eUffiaetéaüh ceak 189é. Január íió elsejétől esámittatik. »«-*,



Vasárnap, deczember 12. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1897. — 23. oldal.

Bőr- és szépségápolás szakorvosa

med. univ. Dr. Révész Benő
Budapest, Kerepesi-ut 63., I. em.
•2i Ovi pyaUrlut, a borlini és búcsi kórházakban szerzett ta-
pasztalatai Ülapján gyorsan ás alaposan gyógyítja az összes
bőr-, ideg és nemi bajokat. Szépségi

hibákat s
pzeplő, anya- os májfolt, pattanás, szemölcs, rézorr, fagyos
vi'-£la;.">k, hajkorpit, hajhullás, sebek ; szakszerü tanácscsal

szolgál az arcz és kézápolásra.
feltünö eredménynyel gyógyítja a titkos betegségek név
alatt ismert összes férji- és női bajokat és azok követ-

kezményeit. .
Rendel: délelőtt 8—12, délután 3—7 óráig,

Levelekre azonnal válaszol. Kivánatra gyógyszerekről is gon-
doskodik. Mindenkor mélv dSskréció.

FNER GYULA
utóda,

ifj. ISJSUCK KÁROLY, órás
BUDAPESTEN,

IV. ker., Kigyó-utcza 3. szám ajatt,
ajánlja tökéletesen felszerelt raktárát; minden-

nemü, ugy

henger-, mint horgony* óráit,
egy évi jótállás mellett.

Ezen

Blaha Lujza pipere créme
nem csak ünnepelt nagymüvész-
nőnknek, hanem immár a fövá-
ros legelőkelőbb hölgyeinek is
fted«encze,mert szerfölötti finom-
ságáért meglepő és feltünést keltö
hatásáért, mely máj- az első ki-
sérlet után is észlelhető, minden
hölgy csak ezen pipere eremet
használja. Ezen Blaha Lujza pi-
pere créme (mint a vegyvizsgálat
igazolja) teljesen ártalmatlan
és zsirmentcs, miért a tulzsü'OS
borit hölgyek is bátran használ-
hatják. Ez egy egészen uj bőr
ápoló és börtisztitó pipere szer,
mely a bőrre kenve azonnal be-
szivódik és a bőr gyengén kife-
szül, miáltal az arczmárvány-
szerű simaságot matt halvány
rózsás fehérséget és üdeséget
nyer. És ezen üde zománcz
(Teint Párisién) alatt az arczbör
összes tisztátalanságai u. m.
szeplő, pörsenések(wimerlik),hó-
ratka (mitesser) a zsiros vörös
arczszin, az orr, és kézvörössége,
a redők és börfo ltok mind eltün-
nek, s mert zsírmentes 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 kiegészitő részét
képezi a legelegánsabb toilletnek
is. Számos köszönő és elismerő
levél igazolja ezen créme jóságát..
1 tégely ára használati utasítás-
sal 1 frt20kr, Blaha Lujza créine-
pouder fehér, créme és rózsaszin-
ben 1 doboz 80 kr és szappan 1
darab 50 kr. Kapható közvetlen
a készítőnél : Dévai Ssöllősy
István gyógyszerésznél, Buda-
pest, I. ker., Karácsonyi-utcza
1 sz. Raktár Budapesten: Török
József gyógyszerésznél, Opera
gyógyszertár, Nádor gyógyszer-
tár és Debreczenben dr. Kotsch-

nek gyógyszertárában.

Előfizetések
és

felvétetnek lapunk kiadó-
hivatalában,

VIII., József-körút 65. szám,
és fióküzletünkben

Alapítva 1879-ben.

Csak 3 forint
a legszebb és legczélszerübb

Karácsonyi ajándék.

(Emlék az elyhunytakról.)
Arczképek életnagyságban.

Bármely beküljlölt fénykép
u^án. Szállitási idö 10 nap. A
hü hasonlatért kezesség vál-
laltatik. A fénykép sértetlen
marad. Alkalmi ajándékul
szánt megrendel, előbb kül-

dendők be.
BQDASCHER SiEGFRIED

jutalmazott műterme. (66)
Wien, II., Praterstr. 61.

Cs. és kir,
isztr. magy.

fi
szabad.

Kitünt.Brüssel 1893. aranyerem
ég distokmúnynyal.

KELETI-íéla cs. és kir. szabadalm.
sépvkötő,

orvosi tekintélyek véleménye szerint
a legtökéletesebb ezen nőmben; nem
estwzik, nem gyakorol keltemet'
ten nyomást és eltávolítja czélszerü
szerkezeténél fogva az eddigi EQTV-

kötök hiányait.
Ara: egyoldalu 6 frt,

kétoldalu 13 frt.
Gyáramban kés :uinv.-k ezenkivül mü*
lábak, mük-jzekj müleges fűzök, egye*
nestartók, járó- es nyujtógópok, gummi
görcsérharisnyak, valódi, franczia
guinmiküiönlegesFiéírek eredeti cso-
magolásban stb. Megrendelésüket pon-

tosan eszközöl:
KELETI J.

kötszerész és orvos sebészi tnüsze-
réss BVDAPESTEN.

Főüzlet: JT., Koronaherceg-tu 17.
Gyár: TV., Hostély-tttcza IS. ss.
Nagy képes árjegyzék ingyen, zárt
boritba.

GERŐ FERENCZ
előkészitő tanfolyama az egyévi

önkéntességi
9, •« 99 • 9

Budapest, VI,. NagyJános-utcza 3.
Ezen tanfolyam előkészít ifjakat, kik tanulmányaikat bármely körül-
mény folytán abbahagyták, a leggondosabb vezetéssel s tapasztelt,
jeles szakerők lelkiismeretes közremüködésével az önkénteaséjpi
vizsgálatra. Ismerteti egyuttal a szolgálati idő alatti magántartast'.

és egyébb előzetes tudnivalókat, 229
A tanfolyam január 2-án kezdődik és 6 hóra terjed.

BST Prospektus kívánatra küldetik. "M

Magyai? kipályi államvasutak, ilzleirsrezetoségr Kolozsvártt.
13839/1. d. szám.

Pályázati hirdetmény
terméskő és kőtörmelék szállitásának biztositása ipánt.

A magyar királyi államvasutak kolozsvári üzletvezetösége az alábbi táblázat
ban foglalt és 1898. évben szükséges terméskő és kőtörmelékek-mennyiségek szállitá--
sát biztositani szándékozik.

Osztálymérnöksőg
megnevezése, mely
részére a kőanyag

szükségültetik

Nagy-Váradi
Kolozsvári
Nagy-Enyedi

Segesvári

Brassói

M.-Vá sárhelyi
Nagy-Szebcni

H. év. Nagy-Várad
• • \

Brassó-Háromszék'i
Csik-Szeredai

Vonalrész megnevezése,
melyre a kőanyag előre-
láthatólag felhasználtatik

Szegedi üzletvezetőség
Aradi üzletvezetőség
Bihar-Püsp ök—B .-Hunyad
B.-Hunyad—Ar.-Gyéres
Ar.-Gyóres—Megyés
Medgyes—Homofód—Kő-

halom
Homoród—Kőhalom—

Precleál
Kocsárd—Szász-Régen
Kiskapus—Fogaras
V.-Velencze—Vaskoh
B.-Püspöki-Énnihályfalva
Ősi—Kót—Gyoma
Brassó—Kézdivásúrhely

S.-Szt-György—Csik-Gyimes
összesen

Egyuttal biztositani kivánja a táblázatba
és 1900. években felmerülő kőanyag-sztík'£glet<
ban a fönnebbi táblázatban foglalt mennyiségei
lehet, s amelynek mennyisége a kötendő sz,eri
az előző év november havában fog tudomásán

A táblázat csak tájékozásul foglolja mag
gok szükségletét s igy a, megrendelésre nézve
tónak esetről esetre szállitás végeit tudomásán

A tényleges szükségletre nézve szállitó c
magát a magyar kir. államvasutak, illetőleg a
egyoldalu megállapításainak.

Terméskő
nagyobb | kisebb

darabonként

Ta

s
iá

K ö b m é t e r
255U
5000
400
500
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300

300
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.300
)
| 150

—
300

1010Ü

n lritui]
2t Í6, IT
cnél ko.
sődés ,
i adatn
ában a
csaVa
i hozat
zcg mi

tábláz

ltjüü
—
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1000
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200
100
300

100

—
200

4250

itetett i
íely kői
Hátiam
érteimé,
i.
jövö é
tényleg
ni.
nden f
atban

—
3000

—
—
—

• —

— .

500

—
—

3500.

ironalré
inyag
l nagy<
)en sz

vre élői
es szül

entartá
foglalt

Jegyzet

szükség sverint
vonal menl.én fedezheti

szeken az 1899-
tnennyiség azon-
sbb, vagy kisebb
xllitónak mindég

irányzott kőanya-
iséglet fog szálli-

s nélkül aláveti
üzletvezetőségek

-A szállitás a magyar kir. államvasutaknál érvényben levö és 1896. évi 122291.
szám alatt kelt általános szállitási feltételek alapján eszközlendő.

A különleges "szállitási feltételek a pályázati feltételekben foglaltatnak, melyek
a kolozsvári üzletvezetöség (Kolozsvárt. Emke palota II. emelet 44. ajtószám) anyag-
beszerzési osztályánál dijmentesen megszerezhetők.

Az általános szállitási feltételek a magy. kir. államvasutak összes üzletvezető-
ségeinél a hivatalos órák alatt naponként megtekinthetők, vagy a budapesti nyomtat-
ványtárnál 25 krnyi ár előzetes lefizetése mellett megszerezhetők. Hogyha a szálli-
tási feltételek a nyomtatványtártól posta utján kéretnek, ugy a kivánt feltételek ügy.
száma és tárgya pontosan megjelölendő s azok a fennemlitett eladási áron felül
azok bérmentes elküldéséhez szükséges 10 kr postadíj is beküldendő a nyomtatvány-
tárnak és pedig vagy készpénzben, vagy pedig magyar postai értékjegyekben.

Ajánlati minták gyanánt az üzletvezetöség által elkészitett ive,k használandók
mely minták, valamint a pályázati feltételek is a kolozsvári Üzletvezetőség (Kolozs-
vártt, Emke-palota II. emelet 44. ajtószám) anyagbeszerzési osztályánál dijmentesen
megszerezhetők.

Különösen figyelmeztetjük az ajánlókat, hogy az ajánlati mintában a beszálli-
tási helyek pontosan megnevezendők, illetőleg kijelölendők, mely állomások és szel-
vények közt kivánják a szállitást eszközölni. A „szóval" jelzett rovatában az ajánlati
egységár betükkel is kitüntetendő.

A kőanyagban vasuti kocsiban való felrakására nézve az illető rovatban aján-
lati ár csak akkor teendő ki, ha szállitó czég e műveletre is vállalkozik, ellenkezőleg
üresen hagyandó.

Az ajánlatok 50 krajczáros magyar bélyeggel és a rendes czimezésen kivül még
ezen külczimmel „Ajánlat 23839/97. számhoz kőszállitás iránt" ellátva 1897. évide-
ozember 15-dike déli 12 óráig a titkársági hivatalunkba személyesen beadandók,
vagy posta utján beküldendők.

Bánatpénzképen az ajánlott mennyiség értékének 5%-a készpénzben, vagy ál-
lami letétekre alkalmas értékpapirokban 1897. évi deczember hó 14-dike déli 12 óráig
a kolozsvári üzletvezetöség gyüjtőpénztáránál leteendő.

Az ajánlatban a megtörtént letétel megemlitendő, az arról nyert elismervény
azonban az ajánlathoz nem csatolandó.

Az ajánlatot az egész kiirt mennyiségre, vagy annak tetszés szerinti részletére
lehet tenni. .

A pályázati feltételektől eltérő ajánlatok továbbá olyanok, melyek a kitüzött
határidő letelte után avagy távirati uton tétetnek vagy amelyekben vakarások for-
dulnak elő, végre olyanok, melyekre nézve az előirt bánatpénz nem tétetett le, figye-
lembe vétetni nem fognak,

Egyuttal mindegyik ajánlattevőről feltételeztetik, hogy a szállitása vonatkozó
feltételeket ismeri s azokat egész terjedelmükben kötelezőknek elfogadja.

Kolozsvár, 1897. november hó 10-én.

Az üzlétvezetőség.

Az egész világ teához a jó Reál-rumot használja
mely Budapesten ős a vidéken 1/1 literes és 1/3 literes palaczkokban, minden jobb fűszer és csemegekereskedésben kapható. (187)-

Budapesti képviselő: KUTASSY VINCZE, V., Nádor-utcza 21
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A sulvré ...

Egy régi jő öreg korrektor, aki nem tudott
Bemmiféle idegen nyelvet, s igy a francziát sem.
sokszor szorgalmasan böngészte a franczia lapokat,
noha egy betüt sem értett belőle. Egyszer aztán
odaszól a regényforditóhoz, mondván:

— Béla bácsi, de sok regényt írhatott ez az
A suivre. Minden franczia lap töle közöl regényt.

Nagy hahota közben magyarázták meg neki,
hogy az a suivre nem regényíró, hanem annyit
tesz : hogy folytatása következik.

Körülbelül igy járt egy barátságos angol,
aki Budapesten, jártában igy kiált fel:

— Dusgazdag kereskedő lehet ez a Lin-
hart Vilmos, alig van utcza, hogy ne legyen vagy
egy vászon, vagy egy vászon, vagy egy czipőkeres-
kedése meg bankháza.

A derék angolnak aztán megmagyarázták,
hogy Linhart Vilmos neve a czégtáblákon annyit
jelent, hogy ö festi azokat, lévén ő a legkereset-
tebb festő egész Budapesten.

Ifjaknak és öregeknek!
Kik ifjúkori kicsapongások és bünök következtében idegszet-

dultságban, idegzsibbadtságban, férfigyengeségben, (impoten-
czia) és minden abból folyó gyenseséqi állapotban szenvednek,
leggyorsabban és legbiztosabban Dr. Müller főtörzsorvos általánosan
ismert és jónak talált regenerácziós-készitményei által gyógyit-
tatnak meg. — Ezek visszaadják az ellankadt és idő előtt kime-
rült szerveknek az erőt és ifjui ruganyosságot. Egy adag ára
kimeritő orvosi füzettel os használati utasítással 3 frt 10 kr.
postán 25 krral több. Valódi minőségben csak a Szt.-György
gyógyszertárban Bécs V/2 Wimmergasse 33 és Budapesten
TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában Király-utcza, 12.
Óvakodni kell külföldi hasonló készítményektől. Határozottan
a bécsi Szt-György gyógyszertárból való valódi készítmény kérendő.

„Ezt a hirdetést tessék kivágni és eltenni." 61

958. sor. B O N 028. szini

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 eredeti

f. Bergueranö fils
y- B s s é k Cés halhólya r̂ épugy összes női

óvszerek) gyártmányaiból. Kimeritő
képes árjegyzék dijmentesen zárt

levélben küldetik. Kivágatott : az
„Országos Hírlapiból. (145)

os o
Mángorlók, Facsarok

•, é3 mindennemü h ázl
•) ipari és

gbzmosodák
vészére

liszükséges berendezése-
I (kétjótállásmellett szállit.

Gárdtner és Knopp
(Ausztria-Magyarország legna-

gyobb syára,
Bécsy XIII., Lfnzerstrasse 8. sz.

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Saját készitményö

Hinták, torna-eszközök
és mindennemü hálók.

Oasdasisikötélimkés rohateritők fehér kender*
b8l. Valódi orosz sározipök és társasjátékok.

Az egyesült zsineg ea kenderfonók közp. raktárában.
SEFFER ANTAL Budapest,

IV., (Károly-kaszárnya) Károly-utcza 12. szám
Képes árjegyzéket, esetleg tornatermekre költségvetéskívánatra.

Több cs. és kir. szab. tulajdonosa.

SCHWALB KÁLMÁN
Budapesty VII., Izabella-utcza 76. sz. 228

Elvállal épület-horgany diszitményeket, légszesz- és vizvezetéki munkákat,
különlegességek fürdőszobákban. Készít vidéken vízvezetéket, csatornázást,
szagtalan árnyékszékeket, fürdőszobákat és szökőkutakat a legszebb kivitelben.

-B Ajánlatokat terv szerint elfogad. 0-

7162. esc. 1897. sz.
9Árverezési hirdetmény.
Alulírott erdöigazgatőságnál a következö öt évi fahozamok fognak f. évi deczember 28-áa

d. e. l l órakor, irásbeli ajánlatok alapján árverésre bocsáttatni.

1.

Erdőgondnokság

Fuzsine

Novi-Kriviput

Mrkopalj

Jászénak

Ogulin

Ezen öt évi fahozamból
esik :

jegenye és
luezfenyő bükk

nyers fatömeg

34.955

42.212

56.042

140.894

69.351

45.153

165.648

87.025

99.803

Érték.

frt. kr.

129.552

153.162

149.473

245.093

154.252
B23

Az államerdészet a következö kiszállítási utakat fogja saját költségén kiépíttetni!
a) a fuzsinai kir. erdőgondnokság kerületében a Lichtenberg-uttól Lics községik terjedő utat,
b) a novii kir. erdögondnokság kerületében egy utat Duliba-ut végétőt a II. vágássorozat 9.

és 10. tagján a Zenggre vezető útig és egy másodikat a zenggi-utig a II. vágássorozat 6. tagján
át a III. vágássorozat határáig;

c) a rownagorai kir. erdögondnokság kerületében a Dumanics-utnak meghosszabbítását, a
mrkopalji erdögondnokság I. vágássorozatán át az állami vasut felé;

d) a jaszenák-szeló-utnak meghosszabbítását a jaszenáki V. és VI. vágássorozatán át a be-
govorazdolyei határ felé és a tiszovacz-javorova-dragai utnak meghosszabbítását a jaszenáki VII.
vágássorozaton át a jaszenák-tepinei útig.

Az általános árverési és részletes szerződési feltételek megtekinthetők alulírott kir. erdő-
igazgatóságnál és az illető Mr. erdögondnokságnál a hivatalos órák alatt s kívánatra meg is kül-
detnek.

JSL záfjx>áJbi k i m

Csász, kix>. sssa/lb.

Kölcsönös tüzkárbiztositó intézet
BÉCSBEN.

§0T Alapittatott 1824-ben. "M
Magyarországi képviselőség: BUDAPEST, ¥ . , N a g y k o r o n a - u t c z a 7. száíxxi.

Az intézet elfogad tűzkár elleni biztosításokat a
a) é p ü l e t e k r e azok tartozékaival együtt;
b) i n g ó s á g o k r a u. m. házi és gazdasági szerek, butorok, ruhák, íehérnemüek, áruk, gabona- és takarmány-készlet,

marhaállomány, mezei termények stb.;
c) g y á r a k r a és.azok tartalmára

olcsón megszabott dijak és legelőnyösebb feltételek.
A z i n t é z e t f e n n á l l á s a ó t a k á r o k f e j é b e n k i f i z e t e t t . . . . . . . . . . . . 2 3 , 7 1 7 . 9 6 4 f r t o t
A z i n t é z e t t a r t a l é k a l a p j a i — m i n d e n t e h e r n é l k ü l —- 1 8 9 6 . é v v é g é n • • • . . 3 . 7 6 3 . 7 4 6 f r t .
B i z t o s i t á s i á l l o m á n y 1 8 9 6 . v é g é n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 7 , 6 5 8 . 2 4 0 f r t .
Az intézet biztositottak az évi tiszta ivyweményben részesiti; 1895-ben 8é9é93 frt, 1896-ban

129,193 frt térittetett a biztosítottaknak az évi üzleti feleslegből vissza.
Az intézet ügyvivősége:

Főgondnok: Kari Sándor, melki főapát stb. — Fögondnolv-helyettes: Gerhardus Armin, az Union-bank alelnöke stb. — Gróf Abensperg-Traun Ottó, vál.
belsö titkos tanácsos stb. — Báró Doblhoff-Dier Henrik, a cs. és kir. mezőgazd. társ. clnöko stb. — Dreher Antal, földbirtokos és serfőzde-tulajdonos stb.
Dungl Adalbert, göttweigi főapát stb. — Feldeggi báro Fellner Henrik, a z Union-bank igazg. tagja stb. Dr. Kluger Konrád, a cs. kir. szab. déli vasut
társ. főfelügyelője stb. — Kostersitz Ubald, klostorneuburgi prépost stb. -— Dr. Richter Vincze, földbirtokos stb. — Báró Seldler Adolf, az Unionbank

igazg. tagja stb. — Bayer Rezső, vezértitkár stb.
Az Internet felállít főOgynöksógeket minden nagyobb vidéki városban, — FőOgynÖkségek átvétele Iránti ajánlatok Intózendők:

a csász. kir. szab. kölcsönös tüzkárbiztositó intézet magyarországi képviselőségéhez:
Budapest, Y. ker., Nagykopona-utoza 7. szám. (127)
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A mikor a pneumatik nem pukkad meg.

Az elegáns világ nagyokat mulat most Z. ur
esetén. Z. ur és K. ur egy gazdag lánynak udva-
rolnak. Z. ur karcsu és K. ur köpczös s felül van
a 100 kilón. — Hogy ezt a túlsúlyt elveszítse, elha-
tározta, hogy a felesleges sulyt Fodor vivómester
elegáns biczikliszalonjában lekarikázza. Jelentkezik
is a fürdő-utczai kerékpár szalonban és gépet kér.
Az éppen jellenlévő Z. ur hamarjában fogadást
ajánl fel, hogy K. ur alatt a gép pneumatikja meg-
pukkad. K. ur feltehénkedik a gépre, a pneumatik
nagyokat nyög de azért keményen állja ki a sok-
sok kilót.

— „Persze azok a nyomorult Columbia gépek !" kiált
fel dühösen Z. ur, „azok egy elefántot is elbir-
nak." — S fizette a fogadást.

A szomoru morál csak akkor következett. K.
ur a karikázástól lesoványodott s elkaparitotta Z.
ur elöl a gazdag parthiet. Volt annyi malicziája,
hogy fogadást ajánlott fel, hogy ha ezt a Z. ur
megtudja, hát megpukkad. Ezt a fogadást meg is
nyerte, mert Z. ur mérgébe megpukkadt. Percze az
ö bölcsőjét nem a Columbia-gyárban ringatták.

*

Föltalálók
és szabadalomtulajdonosok ut-

mutatója a

„Szabadalmi •••
> jfoptár"

(az uj szabadalmi lőrvénynycl.)
Ára diszkötésben 1 frt 10 kv.
Kiadja : BERGL SÁNDOR,
lűtes szabad, ügyvivő. !-zaba-
dalmi mérnök iroditja, Budapest.
VU., Erzsébet-kőrut 8., ím.-ly uj
találmányok szabadalmaztatását
és értL'kf'riitGsi't is elvállalja
minden álliimra. Ugyanitt kap-
ható M bivatalos szabad, kataló-
gus 1391—1.904. évfolyama köte-
tenkint 1 írtért. (37)

A m. kir. állarnvasutaktól ereőd
teljesen használható jó karban

levő

tizedes-mérlegek
sulyokkal együtt, minden nagy-

ságban, ugyszinto

vaggon hídmérlegek,
továbbá

távirdai sodrony
bekeritési czélokra, valamiuthasiz-

nált (69)

„Verndl" fegyverek
felette olcsó áron kapható £

vas- és fémnagykereskedőnél,

Budapesten, Mozsár-utcza 9.

Gyógyszertár
„az arany birodalmi

almához". PSERHOFER J. I., Singer-
strasse 15. szám.

Bécs.

vértisztitó labdacsai,
azelött egyetemes labdacsoknak nevezve,

az utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mert tényleg nagyon sok betegség
létezik, amelyelíben ezen labdacsok valóban kitünö hatásuaknak bizonyultak.

Sok évtized óta általánosan el vannak terjedve ezen labdacsok és na-
gyon kevés család lehet, amelyben ezen kitünö háziszerből egy kis készlet
hiányoznék.

Sok orvos ajánlotta és ajánlja ezen labdacsokat házi szer gyanánt, leg-
fökép minden baj ellen, amely rosz emésztés vagy dugulásból származik,
mint: az epekeringés zavarai, májbaj, a belek elsenyvedése, szél-
kólika, vórtódulás az agyba, altesti bajok (aranyér) stb.

Vértisztitó tulajdonságuknál fogva különösen jó hatás%al birnak vér-
szegénységnél és az ebböl származó betegségeiméi, mint: sápkór, ideges
fejfájás, stb. Ezen vértisztitó labdacsok ezenkivül oly enyhén hatnak, hogy
legcsekélyebb fájdalmat sem okoznak és ezért a leggyengébb személyek, söt
még gyermekek által is aggodalom nélkül bevehetők.

Egy tekercsnél kevesebb nem küldetik. A pénz előleges beküldése mellett
p ortoment.es küldéssel együtt egy tekercs labdacs ára 1 frt 25 kr., 2 tekercs
il frt oO kr., o tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt
20 ki-., 10 tekercs 9 frt 20 kr.

Kérjük határozattan:

5,Ps~-hofer J. vértisztitó labdacsait" (150>
kérni és arra ügyelni, hogy minden doboz fedélfelirata a használati utasításon

álló Pserhofer J . névaláírást, és pedig vörös betükkel, viselje.

PSSRHOFER J. gyógyszertára, Singerstrasse 15, Béos.
Raktár Budapest részére: Török József gyógyszerésznél Király-utcza 12.

Kitüntetések: Budapest 1896.,
Berlin 1893., Czernovicz
1886. stb. Arany-
érem, érdem-
kereszt-

Angol
rézágyak, angol

mosdók, angol éjjeli
szekrények, angol consol-

tükrök, angol függönytartók (carnlsse)

Képes árjegyzék kívánatra küldetik.

DIVAT SZALON
divat- és szépirodalmi közlöny.

Szerkeszti:

Izabella és Szabóné
Nogáll Janka.

Az 1896-iki berlini ncmsctkOzi kiállitáson
az arany éremmel kitüntetve.

Q7AI ÍIN megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Diszes, elegáns
U L A L U N kiállítása s különösen müvészies kivivitelü szines

divatezimlapja által disze minden szalon-asztalnak.
nS\fáT C7AIHM ingyen mellékletével, az UJ GYERMEK-DIVATTAL
UIVAI ŰLALUÍI együtt 44—48 oldalra terjed.
RIUAT C7AI flU azonkivül, hogy divat-képei az uralkodó divat tükre,
ŰlfAI űlALUll folyton közöl képeket Párisból, Londonból, Berlin-
ből is. S ez által az idegen divatlapokat feleslegessé teszi.
D1MAT Q7AI HM r e n d e s e n közöl egyszerübb toiletteket is és módot,
Uti Al dl.AL.USl utasitást 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 Q7AI DR! n^den előfizetőnek mérték után ingyen készíttet
UIVAI U L A L U H szabásokat; ez oly kedvezmény, melyet egy divat-
lap sem nyujt.
DIVAT Q7AI ON kézi munkái változatosak, a rendes használatra
U3 VÁ I uLALUSi szánt hímzésektől kezdve a legritkább, legdivatosabb
uj kézimunkáig mindent bemutatja.s érthetően tanitja.
niVAT 07Al f|M Szépirodalmi része oly dus, érdekes és változatos,
UIVAI u/iALUIi hogy minden más szépirodalmi lapot pótol. Munka-
társai közt ott van irodalmunk minden jelese és gondot fordit arra,
hogy a nök lapjába tehetséges, kedvelt írónők is gyakran irjanak.
A lap szelleme mindig tisztességes. Keresi a szépet, a nemesitőt s kizár
minden frivol közleményt. Lapunkat fiatal leányok is bátran olvashatják.
niUAT Q7AI fiu! számról-számra mutatja be kiválóbb hölgyek arcz-
UlwAI ULALUII képeit: a müvészet, irodalom s a jótékonyság
nevezetesebb nőalakjait.
RIVAT C'Jfil fiu állandó rovatot tart kérdések és feleletek közlésére.
Űl VÁ 8 ólALuii E rovat minden előfizetőnek teljesen dijtalanul áll
rendelkezésére.

DIVAT SZALON
előfizetőinek.
HIVAT C7AS DU elöfizetési ára: egész évre 6 frt, félévre 3 frt,
UIVAI Oi.Al.Ur! negyedévre 1 frt 50 kr.

kiadóhivatala kívánatra bárkinek küld mutatvány-
számokat ingyen és bérmentve.

Budapest, Gizella-tér (Haas*
(201)

rendesen karácsonyi ajándékkal is kedveskedik. Ez
évben is megküldi a szokásos zsebnaptárt az összes

DIVAT SZALON
DIVAT SZALON
DIVAT SZALON

Az ezredéves országos kiállitás alkalmával a iepmag•* sabb kitüntetéssé!; a , N t L L t i N 1 K> DíSZOKlElEUEL" kitüntetve,
- réz-, érezmü- és gőzkazán-gyár,

BUDAPEST, V., KÜLSŐ VÁCZI-UT 138.
U2~j Hegesztett munkák,

Gőzkazánok, víztisztítók, reservoirok, csővezeték, felszerelvények,
EISELE JOZSEF

Részvénytőke
3 millió forint o. é. MAYPOLE COMPANY LTD. LONDON.

Részvénytőke
3 millió forint o. é.

(angol festőszappan)

Vezérképviselet és szétküldés! raktár:

Sonnenschein Lipót
BUDAPESTEN,

IT., Avauy János-utoza IS. az.
VII., Neubaugasse 15.

NólkQIBxhmtlan mlndon háMÍartásban. Kevés orró viza«l és cr.cn világhirü szappannal minden IIÜIJÍT vagy leány 15 percz alatt, egész ruhát vagy dórokat, gallérokat, himz&seket, selyem-
szöveteket, szallagokat, csipkét, selyomkcztyilt, harisnyát, továbbá battiszt, karion, szatiu os bármily gyapjuszövotot totszés özerinti, valódi momható szinüro kepcB festem'

Tegetthofi sStétbopdeaux és rikitó vörös színben szintén raktáron.
Gyászeseteknél, teljes ruhatárak 1 óra alatt a legszebb feketére festhető. -&Q Minden szintien 40 kr., tekete és tegetthof színben darabja 50 kr.

Nagyban cs kicsinyben kaphatú:Blértey Testvérek, nagykereskedőknél, Arany János-utoza 10.
Török Jóraef, gyógyszertaniban, Kiraly-utoza 12.
NernOa Nándor, gyógyárukercskédö, Kossaeh Iiajos-ntoza
BSolnár ea Moser, Koronaherosefr-ntoza 8.

Továbbá mlndmn gyógyáru-, Illatmmor-, gyertya-, mzap/tan óm rSvIdáru Owloibmn.

Wald Gyula, Király-ntoaa 34.
Kartschmaroff A., Kerepesl-nt 41.
Xiiiz JKlhály. XKiueiim>komt 7.

FIGYELMEZTETÉSÜL: Hifiden darabb „Maypole" hfsználati ntaütással van ellátva, tessék ehhez alkalmazkodni.
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A lélekragasztó.

A törvényszék előtt mult október 22-én
egy 90 éves öreg paraszt állt mint vádlott vere-
kedésért, hol a következő tárgyalási párbeszéd fej-
lődött ki:

Elnök: Ön 90 éves és verekszik ?
Vádlott: Felforrt a vérem a sértésre.

Elnök: Hová való kend?
Vádlott: Hont-Szántóra.
Elnök: Talán sok szántói vizet iszik, hogy

olyan nagy kort ért?
Vádlott: Iszok én biz tekintetes uram, mert

mindennap hoznom kell a hátamon egy korsóval
az apámnak, aki azt tartja erröl a vizről, hogy
ez ragasztá meg a lelket a testéhez.

Elnök (a birákhoz): Rendelni kell belőle. Ez
a legjobb viz. Olyan a vizek között, mint az asz-
szonyok között az, amelyeknek nincs nagy hire.
de az okosok annál is inkább megbecsülik s hozzá
pártolnak. Ára 25 nagy palaczkjával 4 forint.

Köhögést
épugy, mint a tüdö és torok, va-
lamint a légző csöveknek hurutos
bántalmait, továbbá nehéz lé-
legzést, szűkmellűséget,

asthmát, szamárköhögést,
rekedtséget, köhögési in-
gert, kezdődő tuberoolosust
leggyorsabban és legbiztosabban

• szüntetnek még az évek óta leg-
jobbaknak elismert, orvosi utasi-
tás szerint készitett és ajánlott
szerek, . .

Szent-György tea csomagja
50 kr., ehhez való Szent-György
hurut por 50kr. dobozonként pon-
tos orvosi használati utasítással
együtt. Néhány nap alatt ész-
lelhető hatás . Kut csomagnál
kevesebb nem küldetik. Vidéki
megrendelésekhez csomagolási és
szállitó levélre külön 20 kr. kére-
tik (bérmentesités nélkül).

Megrendelések kizárólag :

a Szt.-György gyógyszertárban
Bécs, V/2. Wimmergasse 33. vagy

Török József
gyógyszertárában

Budapest, Király-utcza 12.
intt-zendők. (59)

Az összeg előzetes utalványozása
kéretik. Tessék e hirdetést

megőrzésvégett fcivángi.

bör-butorgyáros.

VII., Damjanich-utcza 6.
készít

Bőrszékeket,

és

fényüzési czikkeket
bőrből.

Régi nádszékek áta)a.kittatnak. ~~;

Elöfizetési fella:rsras

BUDAPESTI BAZÁR
szépirodalmi divatlap hai-mlnczkllenpzedlk évfolyamára. Harminczkilencz év

"fennállása eléggé ajánlja lapunk czélszeiüségét.
AL,Budapesti Bazár" utasitásokat ad előfizetőinek divatrészében megjelenő illuszt-
rácziók után Öltönyeik házilag készítésére és kedvezményképpen — Ingyen - mérték
Ezerint bármily szabásmintával szolgál előifizetöinek. Megrendeléseket is szivesen teljesit

a szerkesztőség.
A szépirodalmi részére is kiváló gond lesz fordítva, január elsei számunkat igen érdekes

regénynyel kezdjük meg.

Elöfizetési föltételek:
Egy hóra . . . . . — frt 50 kr.
Egy szám ára . . — frt 25 kr.

Egész évre . . . . 6 frt — kr.
Félévre 3 frt — kr.
Negyedévre . . . 1 frt 50 kr.
Minden Blőfízefö az alább elősorolt regényekből választliat egy példányt vagy az
189-i. évben, előfizetők arczképével megjelent emlékalbumot. A füzeteket megküld-

jüü ingyen és bénnentve.

Bora. A féimilliomos asszony. Vénusz.
Az előfizetési pénzek KIRÁLY JÁNOS szerkesztőnek kül-

dendők. (Koronaherczeg-utcza 27. sz.

Mint általánosan ismeretes, a Richter-féle

a gyermekek legkedveltebb játéka.
Az egyedüli játék, mely 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, mit gyermekek-
nek játék- és foglalkozási-szerül aján-
dékozhatunk.

A Horgony-Kőépitőszékrények 40, 75,
90 krtól egészen 6 frtig és magasabb
áron minden finomabb játékszerüzletben
kaphatók és a valódiság jeléül „Horgony"
védjegygyei vannak ellátva.

Egyedül valódi kö-
épitőszekrényeink

ismeretes utánzói a közönségét azáltal vezetik levuaa, hu^y jo hírnévnek
örvendő eredeti gyártmányunkat drágának "nevezik! Ilyen valótlan állitás által
azonban ne hagyjuk magunkat félrevezetni, hanem összehasonlítás czéljából
tőlünk hamarosan a képes árjegyzék bekivánandó és az oly durva és nagyon
tolakodó módon felajánlott köépitöszekrény mint kevesebbért ékü utánzat,
aminő is, keményen visszautasítandó. Csak a „Horgony" védjegygyei ellátott
köépitőszekrények valódiak. Utoljára kitüntetve 1897-hen, Lipcsében az aianj
éremmel. , (U3)

RICHTER F. AD. ÉS TÁRSA.
Elsö osztrák-magyar csász, és kir. szabadalmazott kőépitőszekrénygyár.

Iroda és raktár : ! . , Opemg. 16. Bécs, gyár Xffl/i (Hietzing), Ruűolstadt
(Thür), Oltea, Rotterdam, London, Iffew-York, 215 Pearl-Str.

Türelem-megpróbáló és a „Horgony" cz. társasjáték;
bövebb az árj egyzékben találhatunk.

J6zsef-köx>ut 36.
télen át i megőrzésre elfogad kerékpárokat. Ez a egyetlen, legnagyobb, fedett, villaniosvilágitással
ellátott é s fütött kerékpáriskola. A kerékpározás a téli hónapokon át mechanikai készülékkel elsajátítható

és gyakorolható. A helyiség naponta 7 órától reggel egész este 8 óráig nyitva van. (20)

Kretzschmar E. és Társa kerékpármüvek r. t. Reichenberger Károi7.

XIII. évfolyam.
SS B

évfolyam ' J

\

Szerkeszti és kiadja:

Megjelenik minden hónap 5-ikén és 20-ikán.

IHÁSZ CYÖRGY.

Elöfizetési ára; Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 50 kr.

A „Vendéglősök Lapja" nélkülözhetlen tanácsadója a vendéglősöknek, szállodásoknak, kávésoknak, borkereskedőknek, regálebérlöknek, korcs
marosoknak, cs pinozéreknek. — Eddigelé több ezer vendéglőben van elterjedve országszerte, tehát a legnagyobb sikert ígérő orgánum hirdetésekre

A „Vendéglősök Lapja" ebben az esztendöben mozgalmat inditolt a regále eltörlése, az italmérési adó leszállítására stb. < 1 3 1

Mutatványszámok kívánatra ingyen küldetnek.

{. A Vendéglősök Lapja JTKSSSSs Budapest, VIL, Akáczfa-utcza 3. sz . ,
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Könyvek! Minden rangu, minden koru felnőttek, ifjuk, gyermekek számára!
leszállított árak mellett

KÖZPONTI ANTIQUARIUM
* * * * * * és KÖNYVKERESKEDÉSBEN

BUBAPEST
Legkellemesebb, legolcsóbb szórakozás a hosszu téli estékre,

13.
Legalkalmasabb, legkedvesebb, lególcsóbb karácsonyi ajándék,

I. Diszmü vek
ajánbék-kötésben.

Aradi vér tanuk albnma. Diszkötésben (6.50) 5.—. — Arany
J á n o s összes költeményei. 5 díszkötósben 15.30. Összes költe
ményei, 4 diszkötésbeu \\,-~. Ktsabb költeményei, diszkötés
bon 2.80. Toldi-trilógia. Diszkötésben 4.—. — Bal lag i 91. A
magyar nyelv teljes szótára. 2 kötet. Diszkötésben (10.—) 8.
Bársony. Erdőn, mozön. Természeti és vadászati képek. Album
kiadás, képekkel. Pompás diszkötésben 9. ~. Vig világ. Mulattat<
történetek, kalandok, adomák, a vadász., erdész* és gaada-életböl
25 mtimelleklettel. 4-rét pompás diszkötés 12.—. — Benedek
A magyar népköltés gyöngyei. DiszIcBiésbén 8.—. Magyar mese
éB muíjdayilág Eser óv maseköltáso 5 pompás d i k f

gy p g y g y i D c B i é é 8 . . Magyar m e e
muíjdayilág. Eser óv maseköltáso. 5 pompás diszköfésb. 13.50

— Bodenstedt F, Mirza ShaSy daW. Diszkötésben (3.20) 1.20.
— Csiki a. Görög. Római mithológia. Diszkötés (1.80) 1.40.
Dalkönyvecske. Ujabb nemzeti diszkötésben 1.—. Endrődi S
A magyar költészet klncíháza. Jíagy 6'rétü diszkóiét §.-r-
Kurucz nóták 170Q-~1720. Különleges bőr vagy pergament kötés B.—
Eötvös J . br. Gondolatok. Albumkiadás. Diszkötés (6.80) 5.—.
Ugyanaz. Kis kiadás (3.80) S.20. A kaj-üjausj. Diszkötés (3.40) 4.—
Nővérek. Diszkötés (6.20) 8.S0. Ecares-y m a g y a r népdal.
Diszkötés —.80. — Flanimarion. Csillagászati olvasmányok.
Diszkötósben 3.60. Ujabb csillagászati olvasmányok. Diszkötés-
b n 860 G G A iS4849iki b d á h a

j gázati ol
en 8.60. Gracza Gy. As iS48*-49-iki m

történőié. 3 kötet, Sjsímos képpel. Diszkőté
H l l l d F i A föld é é i

y i
gyar szabadságharcz
ben (SI.'-) 18.50. —

600 képpsl. Mümellék-
1150 J l h

- Hel lwald Fr igyes . A föld és nél
letek cs térképekkel 3 kötőt. Kötve (21.-*) 11.50.'
Fereaoaj. Gyurkovits lányok. Diszkötésben 3.80. 'Gyurkovhs
fiuk. Diszkötósben 3.—. — Hock J a n u s . Vigasztalások könyve.
Vászonkötés 3.—. görkötés 5.—. íroakönyv, KQlönfélé Kádasban.
Kötve 1.20, 3,50, 8.50, 5,-. 7.-, g.—, lű,-~. -* J a k a b ©. Falu.
Elbeszélések. Rajzokkal, diszkötés 2.40. Argirus. Tündérmese 4
énekben, képekkel, diszkötósben (5.—) 4.—. ~ J ó k a i SSór,
Egy magyar nibob. Képes diszkiadás. Díszkötésben (Ö.—) 5,—.
Munkái, nemzeti kiadás, 70 pompás diszkötés aranvvágással
(175.—) 120.—. — Kincs-szekrény. Nemzeti jelesb íróink gon-
dojatíyöngyeivel. Pompás gyémántkönyvecske l.~-. — K i s s JV
költeményei. Nagy album alaku illusztrált (Usíkiadás. Fénye$ di$z-
lÖtógben á4 frt. Selyemhimzósü amateur kötésben 40 . Költe-
mények 1868—1882. Vászonkötés 8.20. Ujabb költemények 1833—
1899 Kötve 3.20. — Kisfa udy Karoly minden munkái. 6 disz-
kötésben. 9.—. — Kisfaludy Sándor minden munkái. 8 dísz-
kötésben (15.—) 13.—. — Kossuth L. irataim, népszerü kivonat.
diszkötés # — ) 1,50. fraUim ai emigráczióbój. 5 disjikötet (29.—!
19.50. — Kölcsey T. összes müvei- 4 diszkötésben 10.— —
KoltSk albnma, összeállitotta Radó A. 8-rót alakban pompás
diszkötésben (0.50) 5.—. Kisebb emlékkiadás, pompás diszkötés
(4.50) 8.80 (8.—) 2.50. — Költök lugasa. Az ujabbkor! magyar
költészet termékeinek képekkel diszitett gyüjteménye, diszkö-
tésban 2.40. — BXadáoh Imre összes müvei, 8 pompás <ii$z-
kötés 12.50. Ember tragédiája. Nagy Illusztrált 4-rét diszkiadás.
Zir-hy rajzaival, figurális diszkötésben (16.—) 13.—, 8-rét é képpel
diszkötés 3.60. — Maníegazza. Szerelem élettana, diszkötésben
(180) l.—. — Marl i t t E. regényéi 10 diszkötésben 28.-*-. —
Mar passant regényei. 5 diszkötósben (10.—) 6.—. M i k s z á t b K .
Munkái 12 pompás diszkötésben (36.—) 28.—. Club folyosó, disz-
kötésben (3.40) 3.—. — A Síibalnnsíének, Ford, Szász Károly
disz^ötésban 3.20. — y * l a s Nagy texikona. A? összes isme.
retek encyklopaedlája. 16 pompás diszkötés, Számos
(96.—) 70.—. -r- p e s t i müvelt társalgó, diszes kötésben l.-r-. «~
Fetöfi Sándor összes költeményei, illusztrált 4-rétü disz-
kötet 10.—. 2 diszkötésben 4.5Q.. Illusztrált népies kiadás 2.—.
Milleniumi kiadás, diszkötés l.-». — Radó A. Olasz költőkből.
Diszkötés (1.60) 1.-20. — Kibáry-Blolnár-Ma?- zali . Képes
világtörténet a müvelt közönség számára. Több mint2000 képpel,
120 táblával, térképpel stb. 9 kötet. Kötve (56.—) 35.—. Budo f
trónörökös utazása Keleten, kötve (10.—) 8,—». — Rudnyánszky
Öy, Jézus, karácsonyi ének, díszkőt. (2.~) 1.80, — Smiles S,
Élet és munka vagv munkás, müvelt és tudós férfiak jellemrajza.
íiO 8-rélü iv terjedelemben, izlésesen kiállítva. Pompás diszkö-
tésbon g.~. Stanley B. M. Utazásom Közép-Afrikában. Ö kötőt
1 disíkötósben (IS.—) 8.—. Stanoj M. A karambóljáték kézi-
könyve. 180 ábrával. Diszkötésben (3.—) 1.50. Sza ay-Baróti .
A magyar nemzet története. Számos jllusztrácziók és mümellék-
letojikol. 3 kötet. Dlszfcötésben (23.50) J8,— Széobéni B é a gr.
keleti utazása 200 képpel, (elf. mü) vászonkötés (12.—) 10.—. —
Szemere Miklós összes müvei. 3 diszkötet 3.—. — Szi lágyi S.
sat. A magyar nemzet története, milleniumi kiadás. Sgátnos kép-
pel és melléklettel. Az eddig megjelent fi kötet diszkötésben
(40.—) 30.—. — Találmányok könyve. Szerk. Frecskai 4 kötet.
1 diszkötésbon (14.—) 8.50. Tompa Mihály összes költeményei.
1 diszkötésbens 2.—. Osazes költeményei 4 diszkötés 5,—.
Virágregék. Pompás diszkötés 3.60. — Toth Béla. Száirul
szájra. A magyarság szálló Igéi. Diszkötés 3.—. Mende-mondák.
A világtörténet furcsaságai. Diszkötés 3.—. V a r g y a s Endre .
A magyar szabadságharcz története. 1848—49-ben. Második kiadás
207 képpel. Kötve. (5.—) 3.—. — Vas Gereben összes munkái
10 diszkötósben (28.—) 24.—. — Vörösmarty M. összes mun-
kái. 6 d.szkötósbon (18.-) 10.50. Összes munkái. Népszerü kiadás.

2 diszkötésben. 4,60. •

II. Közérdekü müvek.
2Fepszertt •ffészasgtaa. LavelesSk. KSsiOntSk.

Albreobt, az ember és neme 1.—. A nemi betegségek alapos
gyógyítása 1.—. A fogamzás elhárításának haszna és veszélye 1.*-.
— Ámor és Hymen, jegyesek és fiatal házasok utmutatója
—.40. - Bánfálvy R. Mit feleljek? Levélminták hölgyek
számára (1.50) -.70. -~ Beniosky J , Arany kincstár. NelkÜJöz-
hetot.un tanácsadó minden család és háztartás számára -"-.BO,
kötve 1.—. Bosoo az ezermester. Felülmúlhatatlan bűvésze*
tek tarhaza —.30. — Braun, a nemzés korlátozása 1.—. Osex-
ssi lváry A. A vadászat mestere. Gyakorlati útmutatás, Wh-e
1.— OcieráayjósaS —.60. — Bgészsóffi tanáesa«»ó.(Amitiom
egészséges.) (—.50) —.15. — Eisenmayer S. os Gébel, Állat-
gyógyászat, kötve l.—<• Ernst . Önsegély minden nemi beteg-
ségben 1.—. Oesundbeitsregeln. Es ist ungesund —.15. —
Tarkaa £ . Népszerü magyar Teveleeö és h&rfugyvto' — .80, kötve
] . _ . _ Férfi ás nö titkos botegségei és ezek gyógyítása. A tár-
sadalom-tudomány elemei vagy érzéki nemü és természeti val-
lás (1.50) 1.—. — Oelaen. A mézeshetek egészségtana 1.—.
— Gerő. Magyar levetad -.6^. - G y o r s s s á a i t ó . Mérték
és át^ámolási táblázatok (-.40) -.86. ~ H á x a s s á r i Káté,
vagy hogyan kell élni minden bonpolgárnak az uj egyházpolitikai
törvények szerint. Összeállitotta Kovács D. dr. Budapest 1896
(-.20) -.10. - Hankó V. » r . Házi kincstár, sok tÖO titkos
ÖCT 1.20. - H w o s e t a , a móterrendMer megismertetésfi és

temitó táblázatok &>—) —.50.-* Hölgyek titkára, Néttü
Iözhetlen kalauz és tanácsadó hölgyek sza • ára. Kötve (1.50) —.8.0
Hübner Gy. Hasonszenvi házi állatorvos (1.50) —.59. —
Karády Ignáoz. Ui mágyarjiémet levelező- -^.80, kötve 1.—
— Kártyajátékok könyve. Számos képpel. Füzve (1.40) 1.—
Vászónkötés (1.80) 1.40. Kassajr A. Lfgujjajib levelező önügyvéd
és háziütkáv. Kötve 1.—. Önügyvéd, legujabb hári tanácsadó —.80,
kötve 1 , i-r Kátay A. Üdvözletek és bókok könyve (—.80)
—.40. — Knelpp Sebestyén. Tizkuráai. Számos káppel. Kötve
(2.30) 1.40. Ontésok, pólyák, fürdők és mosások. Szánios illusa-
tráczióval ^—.40. A gyermek ápolása egészséges és beteg állapo-
tában —.60. — Koch. A noníZBS minösitése, fiu vagy leány —.80.
— Kovács D. dr. A magyar királyi anyakönywezetó. Tájékoz-
tató ax államkönyweze,tök számára. Budapest 1895. fi.50) —.40.
KöszöutöhÖTivv, Jíév-, születés-, ujévi üdvözletek —.30. —
RÖ3i Öntőtöayv. ^.10. — Köasöntö magyar —90, magyar-
német —.50. — Báoai. köszöntő diszkötésbepi —.70. — Gyer

bort Bobért. Görbe hegyek országában 1.20. A temesvári Mrály-bijó " . . - - - -
1.60.

2 Tom t i t ! 100 kisérlet és produkczió képekkel. S k., kötetjo
3.—. Twain SI. Kucklcbcry finn kalandjai. Kötve 4.—. Koldus
és kiráhTi 3.—. — Vaszary K. Történelmi életrajzok, képekkel
2.40. — Vitorlát on a föld körül, Júl. Werne regénye utáni.—.

Nevessünk egyet!
Humorístika, adomák, pikantériák.

Abozng! Adouia-csöppek (1.—) —.40. — Adomák a.
nép életéből í—.50) —.25. — A javából. Képtelenségek. 100 p
pel (1.—) —.50. — Almaviva gróf. A kalandok hőse. — Avü-
íik táncza. — Bajadór (1.—) —*̂ >0. — • Azaor osave^éseí.
Pikáns besselyek —.40. — Ámor é s Hymen. Fiatal hazasok

magyar
ép-
ü

Legujabb szerelmi levelező
á é k l ( 1 1 50szerelem szótára, és kalauza (1.—1 50.—. — SXegárt, az

egészségtan kis kátéja. (—.50) —.25. — Mélyaosai. Pohárkössün-
tssfik. (Toasztok) füzve —.60, kötve —-.S0. — Möbítsa tanár. Az
idegbetegség gyógyítása —.60, — Müller €}.. dr. Hasonszenvi
házi és családorvos (2.—) —,S0. ~- Retau. Ctamegóvás a nemi
szervek betegségeinél 1-—. — Sak&Jáiók Isönyye —-5Q. —
Márki Is tván. A sakkjáték tankönyve. Kezdők é$ haladottábbak
száinára. 129 ábrával. Diszkötés 2.40. — Stanoj Miklós, a ka-
rainbóljáték kézikünyvo. ISO ábrával. Kötve (3.—) 1.50. —
Schneider, hogyan óvjuk meg magunkat s. £zifii|sztikus iagá-
lyozáff ellen fi,—) —.70. A tüzmüvéss --.80. — Vezéi'esil-
laerok, Emléfcversek és yelös mondátok. —.40 ^- Vt tagyors-
irasi jelvények és rövidítések betűrendes sorozatban7 {—.S0) —.15.

Megbizható tanácsadó üagyógykezelésaél ^30:

ZU.
p e k n y v

Slaskitbatatlan képeskönyvek", t̂ iftény papirosra vagy ya«
szonra felhuzva, febiyüii, kis srersekkel nagy választékbán , —.80,
—.öt', —.60, —.S0, 1.—, 1.50-ig. — Oktató k i s képe$kSnjpv
elszakíthatatlan lapokkal —.60. — H a g y á l latkért 140. —
a a ö i j szép szirtes kepék 1.40. •-• Kicsinyek v i l i » a 1.20.

éltető képest öayv lSu Muróics Peti és pajtásai
yanyörij szép szirtes kepék 1.40. Kicsinyek v i l i»a 1.20.

Szemléltető képest öayv l.Su, — Muróics Peti és pajtásai
iseit dolgai 1.80. -^ Állatdk min4ea viiágréÉzbŐIwl.íe.•••*<• t!J
k t t ó a k V k ö 240 A l l t k é i ö á 4fél

viseit
oktató nagy képeskönyv 2.40. — ÁUatképesi>öáyv 4_féle. —
Aranyos gyermeÖcör a — .20." —'• ASC jő gyermekek "—JBÖ. —
Az uj ABC. Gyönyörü képekkel és vorsecskékkel 1.—. — ABC.
Tanulságos képek jó gyemjekek szániára, Díszef kötésben ii.50.
-*. ABCD ixta Pósa Lajfls —.80. -̂r/ABCJ Magyar k'épes elsza-
kifeatatlan lapokkal" -^.60. — Andersen válogatott meséi,. A ma-
"•yar ifjuság számára ~.80» ^jabb ímeséi kéBekkel 1.20. Mesei
„épekkel 1.20. «- Ag éri ujsá:*cim, kis gyérméklap IS90., 1SÖ1.,
1882., 18SS. minden folyam 2 kötetbun, kötetje békötvo 2.60. —
Í8K 1895. Mindon folyam 2 kötetben, köíetja disfésen kötve 2.20.
-*• Bánfi JT. Legszebb régefüzér képekkel 1.40. Tündérek között,
számos képekkel 1.40. Egyszer volt, hol nem vojt,- sz.ámos képpel
2.S0. — Beohstein mesei. Az ifjuság számára''-ÍSSO. Egyszer
volt, hol nem volt. Mesekönyv; Vássonkötéáben•• 1.40. — Bene>
dek E. Mesék és elbeszélések szülés képekkel ííáSO.' Nagyapóék-
nál 2.—, diszkatésben 2.40. Apa mesei 2.—, olcsó Kiadás 1.20. r-
Bőrbarisnya történetek —..80. «̂  Ezeregy éj. A legszebb,
arab mosék gyüjtoménye —.SÖ. — Grimm. Mesei &z ifjuság szá-

Összegyűjtő a rokkant huszár (1.—) — .00. — BarátfüXek nap-
t á r a 30 Bársony X Tréfás történetek ( 8 0 ) 50
Összegyűjtő a rokkan hus ( ) B p
t á r a —.30. — Bársony X. Tréfás történetek (—.80) —.50. —
Belot A. A jégasszony. Párisi szalóaxcgóny —.60. Egy szop
asszony ajkai -̂ -.60, Tűzes asszony. Párisi regény —.60. —
Borges í*. Amsrikana. Huaiorisítikus rajzok az amerikai ólaftél
(*—.6(0 —.40. — B e r n á t Gáspár adomái, étezei és gaasidái (1.301
—.80. — Boccaccio. Deoanjeron vagy 100 elbeszélés (1.50) —r.50-
Ú E l t l j Iddá 2 költ 3 ) 140 B l díy
Istók.
monként ( 8 . ) .40 B s p
lá90. Hoch! — 1891. Kis dajcs! — 1892. ilosotn! — 1303. Besszer!
a (1.—) —.40. — Bnkovay Abaestius. Diák ismeretek tára.
(Adomák.) (1.—) —.50. — Bumm naptár? Humortszíikus (—.50)
*-.15. z^ Corvin. A papok tükre. A r. k. papság vakbuzgóeágá-
pak. történeti emlékei (1,80) -^.70. — Casanova. Novellái. 2 kötőt.
—•60. Versei. Képekkel (1.—) — .50. EailéMratai. Szerelnü hös-

Csete .
Cstntsktn leányok. .
ká Józaaf. A njEgyar klérus adomákban (2.—-) 1.—. —

a y A. Ma Castüs ÍViu-tinor. (—.80) ~A0. — Sekameroa.
oaera —.60, ̂  Derüs históriák —60. — Don J u a n . C?r-

tnegsk. Pikáns történetiek —.40. — Ejnye be jó . Képee óp
képtelea adomák és mókák. 2 kötet á —.60. — Ta&n, Java adó-
inak tárháza —.SÖ. — Fanoheíte . Kabinetkípok (i.~) —.50. —
£*aubl**. Fügefalevelek. 2 íüzeb —40. LQ\*Z k<Jandjai (1.501

és jeliomVajz' —.80. — Fntó Ferenoz. A zöld aaztaltmeUŐI.
R j l t ( 1 ) f 5 D T t i i ű á á l H m (SÖ) 90
é j j .80 F n t ó F r e n . ztmeUŐI
•Rajzolt (1.- )̂ *f-»5D.;,Tusticia asssiűuyságnál. Humor (—.SÖ) — .90.
^-r Ftirodí és Onthy. Jíaczagű Üiemis. Humoros karczolatek
(J,̂ _) —.50. — Gar-inyi A. Au asszony terméssstrajza (—.Cű)
—.40, — Gracza, f*y. Follinnn E. 4 nevető M á
A l e g i í j a b ^ a d ó f e ^ ^ t ű üjtgj
Qntins.

gyüjteméafe.. Kciivc (3 ) J.60. — '
Í. VáálöftaíÉ padján, 50 humoros karczolat 1 — — Oyöpro
x. Válogatott kőrtcsfogások. Nóták és választási tróíák.

Vásvíílávar SfiSíe^jtiStte Öuhaj Marczi {!.—) —.50. ̂  A házau-
sás,-Képzélct5eí>.C3 valóságban. VI szinnyomatu képpel (l.20i
—.70, — ^umdFlSztikns gyüjtemény vaey mulattató Icönŷ '
(1;—)"— .40: —'Hnsxar-numov az utczán, kaszárnyában és há-
boruban. Összegyűjtő a rokkaat huszár —.50 — Jurkovita A.
A sárén. Pilíáüs vázlatul: a fövárosi életből (1.—) —.50. — E a -

SJéaa. (Gydoghuszár.) Egy évig mondurban. Karczolatofc
áz cgvevi önliéntes-életbpj (1.—) —.70. A nügv mauöver és 6%véb
•••'•••• • -.—)—,7ft — K a k a s Márton albnma. A Kakas

ye — ,4ü—. FORsntn J,, w e u w , adomaü es jollemv
sok —.30. — Köpyüvórü aassonyoa. J2 Elbeszélés —.50. —
Iiévay A. Kérem fölmenteni! Vaábcpzédek. Humoros (—.50.

Csinos történetek. Pikáns elbeszélések —.30)

mára —.80. — Grimni Testvérek. Gyeraiekniesóí: 6 ŝ zinnyo-
matu képpel 2.40. — HauíT V. Válogatott mcsói. A' magyar
ifjuság számára — .ő.O. — Hental ler E. Ki szereti a mesét 1.80.
r . » e y Vilmos. Ö^«n mese gyermekek száciára.2.4fj. - J ó z s i „ ^ U i ,„„ l t T O ._.,„. _ .^^^ ^ „..„„. „ „ ^ _
bácsi képes mesei 1.60. — Eltraér bácsi tradétmesek 1.60. — |.Márton kfipes hetilatt-ltépes yicezeinek és vicezes képeinek gvüi-
Bardoa. CsudavUag 1.60. - Mese 100 képpel (340) 1.20 T töménye -.4Ü. - jrörantli J.. Eletiais, adomák és jollemvdua-
Mese 100 képpel (2.40) 1.20. — MesaforrT,B. 18 kis elbeszélés r - - - * • _ _ •>
—.80. r» Indiánok liö.zött. Három elbeszélés szines kcpokkel.
Díszesen kötve —.50. — Miklós bácsi. Jó gyermekök mesés-
könyve. Szines képekkel. Díszesen kötve —50. — SEókabácsl
xnesésk&ayve I. 1.40. — Milesz Béla. Uj kis rcgóló. Elbeszé-
lések az ifjuság számára. Kötve (1.50) !.-»..— irasryapó elbe-
széléséi (1.40) —.80. — Az Osordök lakója. Kibeszéiések az
ifjuság számára. ÍÜzines". képekkel. Diszcson kötve —.50. -*-
Préinvadáaz. A magyar ifjuság számára átdolgozta Rózsa
Miklós. Szines képekkel. Díszesen kötve —.50. — Pósa Lajos,

-^.s >. — XiUCZUT-r. Csinos törtenetek. lJikaiits ctueszólesek —.30)
—• Márkus J . Aquarellek Ámor műterméből (1.—) —.50. Csin-
talan történetek (1.—) —,50. Czigaretta-sijkrák —40. Kikapóa
menyecskék (1.—) —.50. A szerelőin pillangói (1.Ű0) —.70. A tilos-
ban (].—) —.00. Tisztességes asszonyok (1.—) —.50. AJS en.
asfaönykái'n -».to. Exotikus növúnyek (1—) — .00. Mikor Amoi-
nevet (—.80) — •¥•. — 3?a van ma. Humoriíizlikus naptár (1.—)
T-^,40. — Maary'vr ?íisk';;. cs líóroet Miska I.nndouban. Kedély-
sugarak a ködön ki>rssrtlil. (—,fiO) —.80. — jMCanpossant. Eró.s
eHiftftüélések L-p. Balkésrol. Elbeszélések (!.—) —.60. Fiu kis-
áiízdny (1.50) —.60. Afámoritó történotak (IM) ~.0Ú. — As??o-
nyok kRgyéltjs. 3 köt^t (S.—) 1.20. Boldog c< Boldogtalan szere-
Jem (1.50) —.60. — Menet! Humoros napl;'n-. 'l'öí>b évfolyam
& (—.60) —.15. — PSaades CatuUo. Boudoir-lürlcnotek (1.20)
»-.8O. A meztelen ember (1.—-) —.50. Az flsí> szerető (1.—)— .50.
Szüz király. Egy szcircncsétlea király IÍ:S';M\O (1.20) — ,-JO. —
Menyeoskók n a p t á r a , Szerk. Mignuu. SÍ.mi os pikáns adomá-
val cs képpel ->'.8«. — Milán. Leleplezések a ií«lgiádi konakból
(—.00) —.23. — Millió Bolondság. Apróságok ti humor és ió-
kedv világából. 4-félo külöjibözfi füzet. Füzctonként (—.20) —.10.
— Mosolygó történetek. '23 humoros ulbasziSlOs —..f,0.—
MnlatsáKoa történekek. Daudol. Ecksteüi, Habcsrton bth. .vig

" i Ti .50} * > B 0 - ~" mwral Károly, TMotolygó történőtök.

gg y
Nagyapó mesóskönyve 2.—. Az én Újságom gy
1.—. — Bobinson Crusoe csodálatos története. Az ifju-
ság számára —.80. — Schanoz Frida. 12 elbeszélés az ifjuság
szamára. 6 szinnyomatu képpel. Kötve 1.60. — {Schumann
Berta. A nagymama meséi. 6 szinnyomatu káqpcl. Kötvö 2.—.
— Szünórák. Elbeszéósek kis leányok számára. Képekkel, disz-
köt. 1.50. Tarka képek innen-onnan. Gytijtögetto Zempléni

P. Gyula —80.
If jusági Iratok a serdülő ifjuság számára.

Afrikai emberyadász. Tengeri üirtenct az érctebb ifjusig sza-

böl. Diszkt. 2.40 — Bánfl János . Magyar László utazásai és
kalandjai. Kötva ezámos képool 8. Baróti. Ezer év. Kópék
a mwy. nemzet történetéből í. Benedek S. Katalin. Ko-
gény fiatal leányok számára 8. Oron Clára. Az élet iskou-
ában. Elbeszólds levelekben. Diszkötcsben (1.50 -IT.70. —
Donásgy F . Buda hőse. KegényőS korrajz 4.ÖD. — Egy magyar

király élete Mátyás királykoiaban.Képpckkel 8.50 — Toldi Mikjós.
Regényes korrajz. Számos képpel 8.40 — Rejtelmek a törté-
nelemből. Diszköt. 8,őO. — Villámsugár. Diszkötésben 3.50. —
Földes O. A fekete király. Tört. elbeszélés. Kepékkel 2.—.

3orból lettünk. 2 elbeszélés. Disxkötésbcn 1.—. — Gyarmathy
Zstgane. Három leány történetet. Regény fiatal leányok re-
szóre. Diszkötés 3.—. Hertwiff Róbert. Mesaze tul a tengeren.
Kötve 1.—. — Hoffmann Ferenoz küzkedvtftscgu ifjusági
iratai. 50 különféle k5t»t á -.50. Jókai Kór. Diákok reg. Diszk
S.—. Diákok reg. cárt. 2,—. Ráby M. Kötve 2.40. A rózsák szigete

.60. A medvék orzsngában 140, <~ Kemi
Számos kép, 1.—.—Bobinson HZ ifjabb"

J . A trójai háboru.
Hasznos olvasmány

az ifjuság számára Campe J. H.-től 6 szinnr. kúp. Kütva 1.20.1.50.
— Ssaboné Hoffall J a n k a . Piros bóbitások 2.S0. Bíri ée egyéb
olbesz. lések 2.—. Pipiske. Ref- fiatal leányok uám. 8.—. — Ta-

beszólyoi l . 5 0 ) B U r a K r o l y , M l y g ó történőtök.
23 hutnoroa elbeszélés —.60. — Kurgar H. Bohémviláe 1—.

U t Két vetélytársnö 50 W v á d r ^ i i á
lb K u

U n s s a t Két vetélytársnö —.50. — W a g y v á a a r i á
anokdrtták —10. — Pár iá i kalandok. Pigims uovellcUek —00.
— Préyos t A. FélaittÉekl,-:. Manón Lescaut és Desgrieux lorag
(1.—) —,S0. — Richelieu hurezos omlókimtai. Francria korrajz
(1.40) 1.—. TT fSárkányloffak. Humor, gyujtem. 46 kóppcl illusz-
uálra (—.60) —,85. — Silvostre, Ittendes, Maupassant.
Könnyü vér. Franczia novollettfck (—.80) —.50. — Sipulusz anya-
könyve. Tüzetes magy. anyakönyv. Számos keppol (1.—)—.40. —
Stanley. Szerelmes kalandok a legsötétebb Afrikában —.30. —
Szemérmes törtenetek. —.00. — Szerelmes kalandok az
öuliazabau —.40, — Tbalia pongyolában. Plunioru^ szinlui^i
rajzok (1.—) —.60. ~ Twain Mark. Riíjzok (—.60) —.40. —
U r a m b á t y á a . HuinorisztikuH' köpés lap. i&to., 1S01., 1802. év-
folyamok a (3.—) 2.40. — Üstökös. HurnoriMlikus hotilap. 1801.,
18fc., 1698. évfolyam (8.-) 3.40. — Üstökös, Hmriorístlro —
billelmükuB hetilap. Szerk. Jókai Mér. 1S5I>. évfolmm (S.~)
8.—. — Vadalmák. Ámor paradicsomából —.00. — Verns. A
szép Mari. Arczkúppol (—.60) —.20. — Vénns könyvtár. Pikáns
elbeszólówk gyöjtemönye —.20. — J a a k ó J á n o s utolnú viii'.ai.

Diazoa 4" kOtet (1.20) -..40.
mr A renaolémmk irtánvótlml vmgy mm 8mm**g miaimamm utmlványo*ámm mmUrnU itomtmJorduHával m Imanmasobb ffmyolmmmol émjfoniomajga*i
intéxtotnmk el. "Ül tO.OOO mawBf tartalmasa legujabb átlagyzokOnkai aslvea rondelémrm kéammégaaan mogkffltlfak Ingyen em bérmenhrs.
100.000 köt&*ui nagy rmktárvnk as öttste irodaim* nagy vdtasttikát karolja f*t ea urtvea megkeresésre a legnagyobb Hétíttgget teasttnk ajánlatokat. Beatet mearcnüeUttit

" *" ~* ^# átiratait a fenti czimen kérjük.

Központi Antiquarlum és könyvkereskedés.
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Barátok között

— Szervusz öreg pajtás. Nohát, hogy vág a
bajusz? Hogy szuperál a házasélet? • -

— Barátom, boldog vagyok, nagyon boldog.
A feleségein valóságos angyal. Csak . . .

— Neked is van kis csak-od. Hát mi az,
öregem? Csak ki vele.

— Tudod, alig birok egyedül maradni a kis
feleségemmel. Ha színházba, operába vagy hang-
versenybe megyünk, mindig ott van velünk az
anyósom.

— Csak ennyi ar egész ? Ezen a legkönnyeb-
ben segíthetsz.

— Mondd, hogyan, az isten is megáldjon.
— Fizess elö Telefon-Hírmondóra. Majd

meglátod, az öreg mama egész nap a fülein tartja
a kagylókat. Hallhat ott szinházat, operát, kon-
czertet. Megállj hát, ne szaladj.

— Dehogy nem szaladok. Rohanok, hogy
előfizethessek arra az áldott Telefon-Hírmondóra.

Zsebóráim
ismeretesek ías

jóságukról és olcsóságukról.
Goldin rem. óra dupla
fedéllel frt 5— Án-
ter rem. nikkel 1 fr.
80 kr. Valódi ezüst
rem. 4 frt 25 krt
Arany női rem. 12 frt.
Ezüst anker rom.
dupla fedéllel 15 Pu-
bin frt 7.— Aczél
rem. frt 3.50 Minden
óráért 3 évi jótállást
vállalok. Uj arany
gyürüJi (6 kar.) 1 frt
90 kr. Dupla goldin

lánczok I frt 50 kr. Tömör arany
gyüriik 3 frt 50 kr. Valódi jegy-
gyűrűk a cs. és kir. fémjelzi) Tu-
vatal pecsétjével ellátva I frt
20 kr. Valódi 14 karátos arany
függők gyémánt utánzattal 2 frt.
Nagy árjegyzéket 300 ábrával in-

gyen és bérmentve küld

F i s c h e r A l f r é d
Wien, I., Adiergasse 12.

„Külföldi töltények" egyedüli kincstári eladása MABYARORSZAÜ részére.
Bertalan és Társa,

BUDAPEST, IV. kerület, Egyetem-tér 5. szám alatt. i
Kizárólagos raktam a „Schultze" és az ,.E. C." füsfcnélkuli angol lőporral, — valamint

az amerikai Cmtis a Harwcy-féle fekete ..Dinmant"'löpoT ralmegtöllött angol Efry töltónyhtivelyek-
nek. — Legnagyobb raktára az összes vadászfegyverek-, revolverek-, mindennemü töltények-, vadá-
szati fölszerelések-, sport czikkek-, korcsolyákban, stb. stb. (138)

Sangerhan&eni I
Magyarországi gyártelepe.

BUDAPEST, V. külső váczi-ut 1443. sz.
Gyártja: az összes mezőgazdasági iparágak számára szük-

séges gépeket. Különösen:

Czukorgyárak
Sörgyárak
Malátagyárak
Szeszgyárak

teljes berendezése és átala-
kítása. .

Ipari- és mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló
gyártmánya a

mely a legjobb, legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép és fűthető
szénnel, fával, cserrel és minden egyébb hulladékkal.

Rotatiós-szivattyuk,
oBibusa szabadalma szerint. Mint szivó és nyomó-szivattyu a
legkülönfélébb czélokra.

Központi sürítők
saját rendszer szerint a legnagyobb gyártelepek részére is.

Compressorok és vacnnmszivattyuk
Burckhard és Weiss szabadálma szerint, 90—93 °/o biztositott
haszoneredménynyel.

0£T Árjegyzékekkel és felvilágosításokkal készségesen
szolgálunk.

Világszerte a legjobbnak ,és,. legezélszerQbbnek elismert

1897/98. 7. sz.

móüellüt.

fővárosban vagy az ország bármely részébe bérmentve küldünk
díjmentes próbahasználatra

véteikötelezettség nélkül
és a rendkivüli egyszerü kezelés begyakorlására saját költségün-
kön küldjük ki szakközegeinket.

Használatban:
a legtöbb miniszteriumban, állami hivatalban, pénzintézeteknél,
gyárosoknál, ügyvédeknél, közjegyzőknél, megyéknél, váro-
soknál, stb. stb. mindenütt bámulatot és elismerést keltve
kitünő szerkezetével és páratlanul nagyszerü müködésével.

Számtalan elismerő bizonyitvány.
Nélkülözhetetlen minden jól szervezett hivatalban és irodában.

Prospektus ingyen és bérmentve.

f i flPflWQITT ÜG T Á B Q A az ereDeK Remington írógépek és
U l l U U U ff M i l l b S 1 A U M A Edison-Mimeographolclnz. jog. eladási telepe:

Budapest, V. ker., Erzsébet-tér 16. szám.
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Eddig 3 füzet

jelent meg.

Eddig 3 füzet
jelent meg.

ára: 9 forint.fiz egész gyönyörü tammka mvá a
Az „ORSZÁGOS HIRLAP" előfizetői nálunk rendelhetik meg a munkát

és pedig:
a

i
l l

€18 lehet fizetni az „Országos Hiríap" utalványán is.
®ÜT Kimeritő képes tájékoztatót niinűen elö"

fizetőnknek küldünk. T&$

Minden hónapban legalább két füzet jelenik meg. ugy hogy

a Szabadságharcz jubileumára az

1 8 4 8 Jlagy Képes Története
teljes lesz.

Az „ORSZÁGOS HIRLAP" tek, kiadóhivatalának, Budapest, József-körut 65, sz,

Rendelő-lap.
Alulírott ezennel megrendelem ily czimü müvet:

€zernyolcZSZáznegyvennyolcz. {fi J/íagyar SzabaDságharcz
1848—1849-ben).

Szerkosztik: Jókai Mór, Bródy Sándor, Rákosi Viktor.
30 füzetben 30 krjával és kérem a füzeteknek & megfolenésekor
valo pontos megküldését.

Előfizetek és postautalványon beküldők s
6 f ü z e t r e f r t 1 . 8 0 2 4 „ . . . .

1 2 „ . . . . . . 3 . 6 0 3 0 „ . . . »
Hely és kelet: Név és állás:

frt 7.20
„ 9.-
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Szerencse a szerencsétlenségben.

— Képzeld csak, barátom, megházasodíam.
— Ez baj!
— De a fV/Ieségem aranyos kis teremtés.
— Ez már szerencse.
— Megígértem neki, üogy nászutra viszem,
— üz baj!
— De Velenczében voltunk ám!
— Ez megint szerencse !
— Ott valami műtárgyat akartam venni, de az

idegenek mind elhordtak már.
— Ez baj !
— Végre mégis találtam egy szép antik keretet.
— Ez Szerencso.
— Csakhogy, mikor hazaértünk, azt vettem észre.

hogy amit vettem, nem antiquitás.
— Ez huj !
— Amint türülgeljük a keretet, azt látjuk, hogy

az van ráírva:
Pliálin Károly os társai.
— Ez szerencse. Mert egy valódi Phún-W.a

képkeret bir annyi míibecscsel, mint sok velenczei
régiség.

KASSOWITZ FÜLÖP
férfi- és gyermekruha raktárában

Budapesten, Károly-körut 26. sz.
az előrehaladt idény miatt az áruk 1898. január

l-ig az előállítási áron alul adatnak el.
Mikádó kabát
Városi banda
éacco-öltöny

Szabott árak,

16 frt
50 frt
l l frt

Fiu öltöny 7 frt.

Téli kabát 12 frt
Téli nadrág 3 frt
Gyermek-öltöny 3 frt

192

Szabott árak,

f i őszi konyvpiacz újdonságai!
flamtnarinn Pamillp A c«iiiag-viiá$ csodái. N^zom
temes leirása. Teljes kiadás. Fonlitolta Zi'inplúni P. íiyulu. 2 diszes
kiállitásu vaskos küli't több mint :!i> ivnyi ti'rjecluluinlK-ii. MiivíVzi
kivitelü ábrákkal, rüillasásxali túrliúppcl stb. stb. Áru 1 frt 50 kr.
Diszes kötésben. 2 frt BO kr, (34)

A „Fővárosi Lapok" hirfilnta- e mftrfil kivonatban:
A csiUaR'-vllá.fr csodál i'Nrpszrri) '•sillng.'iszniimi) czim

alat.t, a uríigvar Kiinyvpiiicz <:s a m;ij;y»r "Ivsisó kiizünci'-y l'latiimarion
Cam/í/c-n.'ik, n fr.-incziii kt'W'tfí <:sil!;i!_';i.-zriuk legkitünőbb munkújiiliuz.
melynek i-lsö kiiiiliisit h Iji.'srn cl :"ryoll. Í ^ M ' I . li(./.ziuiit. la ••--/ijy.-.ií
küuyvkern.-iliüdd.sf't (l;iirl;tpcsti:n, VII. ker., J'.ix-<«lic:1-Röriit K.*t.) illeti a
(lioüéret, liogy e nary.-szabásu os a vil/igiruduluintmn páratlanul állu
i n ü v o t wirnit'iiki tu<:il liny.y.i'ifvrliftin /,• i-.-./.i, n i ü i t a k é l k ö t e t e s ,
r';uiek illuaztrácziókkal diszitett münek lirát oly olcsóra szabta, Im^y
JTIamaimion o könyve nnwl igazán küzkincscsó válhatik. Külíin
(licsóretut folRslc.(!i:s »> könyvre paz;unlriuiii:. Ii'ln,minii.rinn nevét jel
ismeri kftr.önsógiiuk. Tmlományos költcuiényck r-zek, melyek lelkünkre,
szivünkre UH elménkre ej^foiman liatnak. Gyönyörü regények, melyek-
nek olvasásánál ábrándokba merülünk, elgondolkozunk az ismoretlcn
világokon, amelyeknek rejtelmeibe a franczia tudós bevzot és kép-
ícluíilnk szárnyain elszállunk o<la. ahova a véges cinbor soha cl
min juthat- A csodák világa, a enillasr'-k világa, a terumtés nagy
művo nyilik meg elöltünk vói;t.e.Ieiî c r'•ben, minden szópsógcvul és
ragyogásával. A fordilá.vt, a l^ujnbb franczia kiadás nyomán.
Tditnttleni l'. Uyuhi. vóítezle, ki i tyan* szerzőnek Unnia- uziiuil
müvet is átültette iroilalTnunkba. A foililónali régismert jó neve.
kezeHSÓE arra is, bo;y az eredetinek niiirlon szépségét mejjtaláljuk a
íotditástan. A két kot'l ára í frt 30 kr.
£ humoros törvi-ttynsékl kuresolatal, Klegáns kiállitásu

kötet, aikcrUll miU-ów.i < íimképpel. Ara l frt.
ÍPt1fí "̂  l'*r. "ov''u!/ eKStcHtlö. RcRóny. A ,,Kató" genialis
vliW* szerzőjének leeclső rejíénye, mely nz lípész magyar

a i i s é í r kiváii'ÉsÍHH{;át felkeltette es naî y érdeklődéssel fogad-
Utott. A regény meséje olyan érdekes és az irói elb"«zclö teliitsétc
oly fényesen jut érvényrj a kedvült költő ezen els.i, do igazán
moHtori regényében, boiíy teljesen mesliódilotta a nagyközönsóstet.
A könyv czimlupját JMúrk Lujos remek rajza disziti, Ara 1 frt.

Az összeg előleges beküldése mellett. — Kimeritő
Árjegyzéket leszállított áfa könyvökről

bérmentve küldök.

VASS JÓZSEF
Budapest, VII., Erzsébet-körut 38.

kdnyvkeramkodéBo
em minta 'ontlquarluma,

Páratlan sikerü „Uj gyógymódom" tapasztalt biztos
eredményei folytán honorárium teljes gyógyulás

után fizethető.

„

- és nemi-betegségek
önfertőztetés következményei: sypbilis utóbajai mint bármily

nagvloku cs idillt

TITKOS
ellen uj (Ti'óífym/idom min'lon bereeskendezés és pyójtyszurek ada-
gol.isa nólklil néhány uap ahilt íjtföken:*, állandó et teljét uyó-
Ui/ulátt tiiztOHit. KieYCiitdlt íérlierö (Imputentiánáli fryógyinódom
az összes gyógyinAduknt n;u-o:ilithall.in sikerei fulyUin meatse

felülmulja. — Nat'y»''^ i isu külön gyógytermek.

DR MITZGER TIVADAR,
« ide;- 2 nemi betegségek szakorvosa, hydroelectrotherapial

rendülő intézete.
Budapest, VI. ker., Teréz-kőrut 44., I. emelet

9-1, i. u. 8-7. 05)

Nincs ember,
aki dolgozik, kereskedik, gaz-
dálkodik, nincs polgári hivatás a
gyakoriatí életben, melyre nézve

nt-ifcfiíözhektlen ne lenne a

Jíázi kincstár.
sok száz titkos szerével s hasz-
nos tudr-.ivaliij.ival a háztartás,
ga*da."ág, egészségtan, de különö-
sen a/ ipari kereskedelmi üzemek,
•nrvszóval a mindennapi élet min-
d-n köréböl.E megbecsülhetetlen
kc'>nw"t Dr. B a n k ó Vilmos
szerkezteit. Ara szines boríték-
ban 1 frt '2'i kr., kötve 1 frt 50

kr. — Megrendelhető

LAMPEL RÓBERT
(Wodianer F. és Fiai)

kön\-vk--re.-:Ued'':s kiadóhivatalá-
ban tíiidapi-stf.-M VI., Andrássy-ut

2!. szám alatt. 'lS7

kieszközöl a világ összes
államaiban

mérnök ős hiteles szaba-
dalmi ügyvivő, ezelött

- Pompéry
(Benedek L. és Tsa)

Budapest,
VII., Kerepesi-ut 44.

Szakértő szőlőmüvelésre
tanit, u'nf az araerikai, a szénkéneggel valo, mint a homoki termelésnél a

BORÁSZATI LAPOK
szerkesztik: gaross Károly es Dr. Drucker Jenö.

28 év óta fennálló szaklap. Megjelenik minden vasárnap.
Legalább féléves uj előfizetők Ingyen kapják

olvasmányul az ünnepeki?e

a „Magyarország szőlőtermelésének multja és jelene"
czimü milleniumi diszmüvet (bolti ára 3 frt), mely felöleli az egész szőlő-
müvelést. 264 nagy album-alaku oldalon, 360 ábra és fényképpel 3 dísz-
melléklettel, 80 kiváló magán szőlőtelep tanulságos leírásával, továbbá
elöfizetőknek az 1898. évre szóló Borászat i Naptárt, mely az idén
rendkivül bö tartalommal és számos ábrával jelent meg, 60 kr. helyett

40 krért adjuk.

A BORÁSZATI LAPOK kiadóhivatala: Budapest (Köztelek) Üllői-ut 25.
(219) Elöfizetési ára egy évre 5 frt; félévre 2 frt 50 kr.

ea
J3a£

-ea

433

ea
-ea

c=>

Kohn jCeflmann és f iai
első rangu

* fér|i- és gy crmckruha-áruház
Budapest, Károly-körut 12. sz.

Készpénz bevásárlás, nagybani gyártás, házilagos UzemmUhelyek, ;|
szilárdan szabott, nagyon Jutányos számokban jelzett árak.

Téli kabátok
egy és kőt nlojü; divatos szinekben,;
Lastique rs Palmerston, angol szabás

30.—, 20.—, 18.— és
16.— frt

Szalon- és konczert-öltönyök
sétakabát- és Jaquet-szabás, finom Che-
viotok, Kammgam- és Perviennek 34.—,

30.—,'26.—, 24.— és
20.— f r t .

T é l i na.dLpa.grok
Velour-, Kammgam-, Phantasie-szövetek j
angol szabás 8.—, 6.—, 5.—, 4.— és |

3 frt 50 kr.

Vár>osi bundák
finom Pervienne és Lastique felső áru, I
pézsma és egyéb bélések 100.—, 80.—, I

60.—, 50.—, 40.— és
30.— frt.

Háló- és reggeli kabátok
puha, meleg Velours, Double Fantasie
szövetekbői 26 —, 20.—, 18.—, 15.—,

12.—, 10.— és
7.— frt.

Gazdasági bundák
Loden és Cheviot felső szövet, Opposon, |
Genots és báránybéléssel, prémes gallér-
ral és anélkül 30.—, 25,—, 20.—, 18.— és I

IB.— frt. O 9

Teli öltönyök
ogy- és két-elejüek, Sacko, fekete, sötét-
kék, barna, Cheviot és Kammgam 25.—, I

23.—, 21.—, 18.— és
15.— frt.

Legszebb

gyermek kosztümök
4 frttól 8 frtig.

G y e r m e k k ö p e n y k é k (Wekerle-szabás)
5.-frttól 12.—frtig.

Külön osztály modern mértékes készítésre.
Mértékvételi utasitás és árjegyzék ingyen.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Központi kiadóhivatal: Minden szó 2 krajczár, vastagabb betükből szedve 4 krajczár. Flók-kladóhtvata!:

V. ker.! Marokkói-utcza 4 . szám.VIII. KÖT., JÓZSef'kÖrUt 6 5 . SZám. |j ttTOÜz*tendőbKéasvtozhsn,levéloélyiigettenvaw postautalványon.
Ha a hirdető czimét is közli a hirdetésben, vagy a választ po6te«restante kéri, akkrok minden közlés után még 30 krajczár lúncstárbélyeglUoték lg fizetendő. — Czélszerü az apróhirdetést y~~~~.

deni, s a azővegat az utalvány szelvényére irni; esetleg közönséges levélben is lehet a szöveget s a lövéljegyeket beküldeni. Mindenki könnyen kiszáraithatja az apróhirdetés árát-j

SZOBA KERESTETIK,
gutorozott szobát

k J 6 f k t inek *J6zsif'karuti tt&r<;Qti !a,k»&* jalige aJatt.
k

í*ffiS.
526— 1&

május 1-éré Jozsef-köruton vagy annak köz.
vétlen közelében, moly 2—3—4 utczai aaobáJbÓl

ÓE hozzátartozékaiból áll. Ajánlatot kérek fi. V. 67 alatt a kiadó*
hivatalba. 516—13

bútorozott szobát keresek, lehetőleg külön bejárattal. Aj an-
latokat a hely és az ar megjelölése mellett .Bútorozott

f,zoba* alatt a kiadóhivatalba küldendők, 8l6*-lS
Prtv i n t o l l í n o n c barátságos családnál teljes elláttást keres
fcljj l l l l K l U a g n s egy luvatalnok a* ttllöi-ut közvetlen közelében.
Szives ajánlatok „Nem üzletből" jelige alatt az ár megnevezésével
a kiadóhivatalba kéretnek. 1 9 4 1 3

keres egy fiatal ember lópúső-
házra vagy kapu alá nyiló aj-

nval a József-körut és a József-utcza közelében havi 16-̂ -18 frtérf.
Ajánlatukat a kiadóhivatal fogad el „Lakás" czim alatt. 63—1 a

KIADÓ LAKÁSOK.
I en kor í í lo thon Attila- é3 Roham-utcza. sarkán a fővárosi nyári

-50 KtrWlKlüglI szinház közelében, a ÜL emeleten egy erkélyes
lakás kiadó, mely áll 3 utczai-, cseléd-, fürdő- és előszobából.
_ _ ^ 47B—13

I tK \tor'\\ol Karácsönyi-uteza, egy 8 utczai szobás földszinti
SV ftVUti>Ktt i akás kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban, lőtf—13

I e n b o r ü l o t Rézmál-dülő, a János-kórház közelében 2 nagy
dV M l MIC I, gzoba, veranda, fürdőszoba, konyha (vízvezeték-

kel), éléskamara, pincze és padlásból álló lakás azonnal kiadó.
Czim a kiadó hivatalban. 118—13

2 iíí t o p í t e í 1 a Bimbó-utczában egy I. emeleti lakás kiadó, mely
"Ift R t l U K I , áU 4 nagy, 1 kis szoba, elö-, furdö-, cselédszoba,

veranda, konyha stb., azonnal kiudó. Czim a kiadóhivatalban. 170—13
tgy I. emeleti utczai lakás azonnal kiadó.
Bivehet a kiadóban. 666-13

4 <1> Iroplílof . Be.városban egy IQ-ik emeleti'lakás kiaqó, mely
-It t Rgiil lgT. áll i kótabUkos utczai szobából. 1 udvari-, elő-,.

konyha és éléskamrából. Bővebbet a kiadóban. , 482—13
il* ifor Vamliáz-köruton, 2 utczai, elö, cselédszoba, konyha,

-IR ttUl. kamra, azonnal kiadó. 480^-18
5 : 1 . t»At*r«lnl Sas-utoza egy 4 utczai, 8 udvari szobából álló lakás.

-IK K u i U S l , meUékhelyisegekiel kiadó. Bővebbet a kiadóhiva-
tálban. t . 1 7 ? ~ l S

í j , l»*i»"' Náilor-útczában egy másodeinoleiriakás,' mely áll 8
" I R ItiKí.j utczai szobából, amelyok közül az egyik nagy terem,

továbbá 5 udvari, elö-, fürdő-, cselédszoba azonnal kiadó. Bővebbet
a kiadóhivatalban. 180-"-13

f'lnf á Kálmáu-utczában a 10-ik emeleten 3 udvari, elő-,
líi!vS} föidö-.caelódszoba, konyha, éléskamra stb., közbe^

jött akadályok miatt kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 176—13
'Jt' Krisztina-köruton egy 3 utczai el5, fürdő- és cselédszobából álló
/ i lakás azouiial kiadó. Bövebbett a kiadóhivatalban. 43$--13

ff* Unt. Vörösníarty-utczában egy Il-od emeleti, 2 udvari, elő».
" I R wíi of szoba, konyha stb.-ből áfló lakás azonnal kiadó. Czim a

Ictedóbiv&taíbaj}. U0-Í8

"IR

6 \IM
•IR

A Váczi-köruton egy 8 bejáratú lakás kiadd, mely
. áll 5 utczai-, 2 elö-. csalé<iszoba és konyha.

4

6 11. Ummil\al VörőBmarty-utozába, 2 udvari-, előszoba, konyha,
•IR ttíl UKU kamra azonnal kiadó. Czini a kiadóbiVatalbaá.

_ _ _ ^ 4á4^-18

7 \\f \tOT ** István-uton egy I. emeleti lakás azonnal kiadó,
•IR R C I . , mely áll 2 kerti szobából, konyha, kamra stb. Bövebb

czime megtudható a kiadóhivatalban. 172—13
& -* 6 méter h., megvételre kerestetik. Ajánlatok Q lap

, kiadóhivatalába kéretnek „Üvegfal 29">-18a ezám alatt.

KÖNYVEK.
különösen alkalmas. A Háztartás a magyar házi-
asszonyok egvetlen. kitünö os naindon rendes ház-

tarxáfiban nélkülözhetetlen közlönye, mely újévkor már a IV. évfo-
lyamába lép. Szerkeszti: Kürthy Eviiiné, a legkiválóbb szakírók és
az ország legtapasztaltabb gazdasszonyainak szives közremüködése
mellett. A Háztartás több mint 100 rovatban tárgyaíja az összes, a
háziasszonyok mintakörébe tartozó ágakat és évenként több ezer re-
czeptet köxöl : Aszalás. — Aquarimn. -- Aratás. — Baromfi-
udvar. — Bafözés. — Bevásárlás. — Családi roratok. — Cselé-
deink.-* Diszkért. — Divat. — Disznóölés. — Ebédlő.. — Egész-
ségr. — Egyleti élet. -*• Ékszerek. — Éléskamra. — Étlapok. —
Ételek, (Levesek, kvesbevalók. előételek, főzelékek, tésztások, .már-
tások, halak, sültek, sütemények, torták, krémek, fagylaltok.) Even-
ként ezernél több reczept. — Foltozás. — Fürdőszoba. — Futás és
vílágitás. -~ Gondolatok- — Gyermekszoba. — Gyümölcsös. — Halá-
sgat. — Hálószoba. — Hasznos tudnivalók. — Házi ipar és müvészet.
— Házi szerek. — Házi vegytan. — Háztartás. —• Humor. — Husvét.
— Irány-ezikkek. ~ Iróasztal. — Irodalom. — Italok. — Jótékonyság.
— Karácsony. Kártékony állatok, — Kodvenczeink. — Kenyérsütés. —
Képzőművészet. — Kerteszet. — Kézimunka. — Konyha — Konyha-
kert. — Konyhanyelvészet. — Lábbeli. - Lakás. — Lakomák. —
Lovaink. — Maradékok felhasználása. — Méhes. — Mezőgazdaság.

Rejtvények. — Selyemtenyósztés. — Sertéseink. — Sport. — Szabás
és varráé. — Szappanfőzés. — Szarvasmarhák. — Szépirodalom. —
Szépség ápolása. — Szülészet. — Szobakertészet, — Szőlőművelés. —
Társasélat. — Tejgazdaság. •<- Vidéki különlegességek. — Zene.
A Háztartás szépirodalmi részében érdekes regényfolytatásokat és
elbeszéléseket közöl. A Háztartás 16 oldalon, elegáns rószaszinbori-
tékban minden hó !-én, 10-én és 20-án jelenik meg. A Háztartás
apró hirdetéseit minden előfizető ingyen veheti igénybe. Á Háztartás
előfizetési ara: Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frtSOkr.
A Háztartás kiadóhivatala: Budapest, VIII., József-utcza 46. az.
Mutatószámokkal szivesen szolgál a kiadóhivatal! A Háztartás diszes
és tartalmas karácsonyi albumát a deczemberben belépő uj előfizetők
is megkapják. 493—15

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
Jíagy sarok bolthdyiség

312-*17.

JUS a József-köruton azonnal kiadó. Évi bér 400
frt. Czime megtudható a kiadóhivatalban.

014-17

KÜLÖNFÉLE.
S c h 0 o ! ef Languases, VH. ker., ^ z s é b e t - M r u t

) i3. ej, n . emelet jobbra. Franczia, aq^ol,olasz, spa-
nyol, orosz, magyar, német, cseh és román nyelviek taaitasa felnöt-
te'knek az illető nemzetiségü tanárok által. Berlitz mó4íszere BeerJot
az első Iöczkeórától fogva, a tanulóval csupán a megtanulandó Byei-
ven beszélnek s igy csak azt hallja. Prospektusok iatfien es tm~
mentve. Beiratások minden időben.

*nt6

egy lóra január 1-óro kiadandó. Czim a
157—lg

szerény kis udvari bútorozott szobát, lehSolegaJötse í-
körut közelében ajánlatokat kérek „saaba" (czimen a ki-

adóhivataiba. n . . ^^—*^
<£rfy\tótl t i t á n készítek krétarajzot vagy olajfestméBTt, bármilyen
jtlStinKu U I Q I I nagyságban, ugyszintén elvállalok, bárminemű
festőmunkát (legyező-, fa- vagy selyeinfestést) igen j ^ é n y o s áron.
Czimem megtudható a kiadóhivatalban. • 58&—1S
WitÁl/t M M I / (ügyvédek, közhivatalnokok, gazdásnjífc Stb.) ÜSld-
r l v C K l UIÖR birtokkal karöltve járó u^ylotok róien elsőrangu

fövárosi czég által övi 2—3000 frtnyi mellokjövedole.Tpre tehetnek
szert. Levelek „Scrios* jelige alatt a kiadóhivatalba. 0-t*8
£«»£«•. « 1 . ünnmiKtÁh/ t Nevelésbo elfogadok két kiB&ncskameHQ
OjranlOK IigYeHtieOe. 6-iq éves «yenuoket, kinok teljes kikÉ-
peztetése roam bízatnék, illö dijért. Leveleket McntOT czimen a;
kjadohivatal közvetít. 622-Ag>
*• _ • ,_ - ]Z f f i , esetleg más könnyebb kézimunkát elvállalok o&teii
^ U i y U l a S l ) foglalkozásul a lehető legolcsóbb áron. Czimem a k i -
adóhivatalban. L 552r—lg.
Á\\-il*\r \tiVAwtÁ*Árn vállalkozik Katona JUUidlff az oraz.
jllMÍOK XUOuiCSerC muzeum és könyvtar biz. práparafajrái
nak nyilvános allatkitömő laboratóriuma. Budapest, József-körut21i
Emlősök és madarak tennészethüon a legujabb míjdsaerrel (m<KieV-*
lirozással) készittetnek; szebben, jobban, olcsóbban mint bármely
hasonló intézetben. Számtalan elismerés a szép és ölcsó prapará?
tumadik X23—IS.
V u l f A I A X M elsajátított szakismerebök és hosszu gyakorlat alapjnC
JiUl jOiUDU készítek modern stílben k&rpitos-és díszítési muiká-
kat. Függönyök díszítése, terem-di^iések ilb. kiváló izléssel eszkuV
zölíetnek! Magamat a n. é. közörség kegyes pártfogasába ajánlva;
maradtam kitünö tisztelettel Szilé,., ásigznoad, kárpitos #8 disztta;
Budapest, VII., Dohány-utcza 66. (Kertész-utcza sarkán.) ' " ' *

i baj lesz nagy. ba nem használja azonnal, mikor/
t csak egy kevés f tgyviszketességet érez, a Br y.

fa.,
mulva. Egy ,
Apostol-gyógyszertára, Budapest Józittf-körut oi.

Csak fiatal embereket
a bajt nem gyógyitják meg. Magyarorgaigi főraktár: Zaltóarííle
s z e r t á r B u d a p e s t , tfa,gykoroa&-atcm23, S é k t
1 üveg á r a i Forint •

Fotytatása a 32-Jlrortlaton,,

politikai
és irodalmi szemle,

Kilenczedik évfolyam.

Belsö dolgozótársak: Ambrus Zoltán, Toth Béla, Kóbor Tamás, Ko?ma Andor,
Makai Emil, Ignotus, Heltai Jenö.

Előfizetési áras egész évre W forint. Félévre 5 forint
Negyedévre 2 forint 50 krajczár.

A HÉT régi, megállapodott hitelű lap. A hét kidomborodó eseményeinek hü
tükre. Politikai, társadalmi, művészeti és irodalmi kérdésekben a legszabath
élúűbb eszmék és irányok szóvivője. — Krónikái, Itmen-Onnan rovata,

és szinikritikái már rég kivivták a közönség elismerését.

ingyen és bépmentve küldi

A HÉT kiadóhivatala,
Budapest, Erzsébet-körut 6.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Központi kiadóhivatal: ll Minden szó 2 krajczár, vastagabb betükből szedve 4 krajczár. 1 Fiók-kiadóhivatal:

VIII. ker., József-körut 65. szám.| n 6 „ MUI.készpénzben, iwéi i r f i f^-ú^wF-*-" '*^ || V. ker., Marokkói-utcza 4
B a a hirdető czimét ta közli a hirdetésben, vagy a választ jjoste-restante kéri, akkor minden közlés után még

utalvány raelTényére i rn i ; esetlen közön-jó""": ipvélhon ;=• !..!,<»» a a*nvn»"t

LEVELEZÉS.
Kiadóhivaüali üzenetek. 5 S S S 8 ;
hoz szükséges bélyeg mellókoitotik. 634-1

n u S l 1 í o v e s ^lilí!í^ ember, ismeretség hiányában, egy oly
J J Bzonóny leánynyal óhajt ismeretséget kötni, kivel szabad
óráit kollemeiiGn cltülthetnó. Levelek o lap fiók-kiadóhivatalába
Marokkói-utcz;i 4. „Komoly szándék" jelige alatt kéretnek. 167—1

Kagyon szerencsétlennek érzem magam mióta leveledet
olvastam. Nehéz nagyon a te édes közelségedet néikii-

Tözni és még -hozzá tudni azt, hojjy szenvedsz. Szivesen adnám éle-
tem felét, hoj.>y téged megváltsalak szenvedésektől. Ne busulj, a jó
Jsten megfujya hallgatni imámat és pár hónap mulva vissza ad ne-
kem viruló egészségben és ekkor tökéletes boldogok leszünk. Isten
óvjon 1 70*-1

^9 haragudjék rám keinónyhan gon irt levelem
VlKIllltlIUKi y . miatt és lássa, be, hogy nöm egészen én vagyok
a hibás, mert nem kellett volna furcsa életmódjáról olyan sans-gene
imia nekem, wiert gondolhatta volna, hogy az nálam vissza tetszést
fog kelteni. EVvároin magától rossz gyerek, hogy a holnapi találkozás
alkalmával (föl öt és öt között) kifogja érdemelni ismét Marittája ro-
konszenvet és viszont én is igérem, hogy amennyiben hibásnak tart,
hasonlóan foguk cBelokedni. Pá 1 Aurevoire I 697—1
l u . . . sorail., a mai lapban olvastam, de ugy tetszik nekem, hugi,-
w l l l l % ön még sokkal liatalabb hogysem egy fiatal asszony magát
rábízhatná — a jégen. Azonban h a van mégis bátoraága erre vállal-
ki i j t h l l k l l t is, hogy a

6a4—1

j g g g
kozni, ugy irja meg azt o helyen cs egy alkalommal azt is
nap mely ómjában szabad ön ? Válaszát várja Elza

Violetta °'s° * o v o ' o r e válaszoltam. Mérnök. 714—1

jltufj nagyon szeretnök magával bőszeim. 706—1

ismeretségét keresem. Levelek „Nnbfvaae obiige "ilu"
joilol a kiadóhivatal által továbbittatnak. 710—1

A- z t t u d t a m , hogy ön borzasztó ember, dehogy
^ j . ennyiro azt nöm hittem yulna, már harmadik n a p
n ö k és maga n e m is akarja észrevenni. Várjon majd megmosom a
fejel szerdán. 700—1

I Hogy van, mit csinál I ezer éve nem. tudok magá-
• r 5 i semmit. E z t érdemoltom amiért olyan hüséges

Autyája voltam elsö porcztül kezdve ? Hálátlan rossz kicsi baba, a
jX'zuska nem fog rá gondolni h a velem igy bánik. Alikor jön a jégro?
a _ m i jegünkro, tudja a Ludovikában. Jelezze e helyen .Hadnagy" je-
l ig^ alatt. . tt991

\ A h a í t fiatal, életunt hirlapiró, ki ezúton akarja ide-
ll Ulldjl ?eit ismét rendes működésre birni. Nem földi

vágy cs gyönyörüség, mi igaz boldogságot ad, mi fölemel a iélokro
hat, ciiupan ez ad nyugalmat Levelek mNyagatom* jeligo alatt a
ftiadóhi'vatalban. 620—1

Joktorn
iVf l7ác czéljából, müvelt f iatalemberrel óhajt le voiezui ogy
l w * C l * fogs kedves modoru barna asszonyka. Leveleket
n ó " jeligo alatt a kiadóhivatal közvetít. 576—1

l
kek szemü hölgy, levelezni óhajt egy müvelt
fiatal urral vagy 17—18 éves deákkal . Czim

»strestantci Jasmin 37. Tome»vár, gyárváros. ' 131—1
Végtelen örülök jelentkezésednek, h a akadály nem lesz,
teijesül kívánságod, oQenesetben tudósíts legközelebb,

akkor sikerül. < 133—1

levelo van a kivánt helyen. 992—1
akkorra,

, hogy riös-e
606—1

mlen érdekei
iadólúvatalua.

TtirÁ M 1 Kérdi Sz. H., hogy halassza a levelezést
D a l v III* ,J« amikor itthon lesz es irja meg e helyen, II
vagy nőtlen. Értesitést kórok e holyen Szende czimen.

kizárva, szellemesen
Leveleket tlUcphihtó* jelige alatt kérek a

632-1

mennyi ülos, milyen külseje és társadalmi állása „Minerva* jelige
dlattt. 618-1

^Í\Z.\m\í\ fíií-ol AmitAvf keresek, ki engöm 'megtaiúlaua jól
ClOKClO J i a i a i etnuer i korcsolyázni, ón ennek .euénébon igé-
rom, hogy kellomessó fogom tenni reá nézve azon órákat, melyeket
társasagomban tolt. Kérek e rovatban értesitést . E l z a " névre. 614—1

kisasszony, aki a gépírásban jár tas, magyarul, n é .
metül, francziául beszól. Szerény feltételek mellett

k á t k C i k i d ó h i t l b 45Ö
y m e , y

megfelelő foglalkozást keres. Czime a kiadóhivatalban- ,, 45Ö--
tJ»ÍM1A«*HÍ Alt**} fiatal, életunt hirlapiró, ki ezúton akarja ido-
JbeVeieZni O n a i l g o i t ismét rendes működésre birni. Mara földi
vágy os gyönyörüség, mi igaz boldogságot ad, áii fölemel, a leiekre
hat, csupán ez ád nyugalmat. Levelek »£fyug&lam* jelige alatt, a
kiadóba köreinek. 620—1

a l a t t l o v ó i érkezett a kiadóhivatalba

HÁZASSÁG.
északnémet, fcitünS franczia, angol és

_ zoneismerottel legjobb ajánlatokkal ál-
lást óhajt A'eketo A. iskola ügynökség által Váczi-körut 5. ll. em.

• 165—8
a i tn i 1 8 o v c s ' ^ t u n u nevelésben részesült.
t t un i ) telomes vagyonnal reudolkuzö húgo-

mat, ülökelö nemesi családból származó, biztos állásu vidéki föld-
birtokos — városi tisztviselőhöz. Csakis komoly ajánlatok .Ámor"
jelige alatt kéretnek a kiadóhivatalba. 678—2
af«m»vAl>A'H lii4nw4r«9H c z u t o n óhajtanék házasság czéljából
J S W e r C t S e f l n i a n Y a D a n megismerkedni, Intelligens vidéki ke-
reskedő leányával. — szintén jobb családból származó Uti éves keres-
kedő vagyok, megnyerő kttlsövol és körülbelül 6—80U0 frt vagyonnal,
amely házasságom esetére biztosittatik. Komoly, esetleg fényképpel
ellátott nem annonym levelek tBoldogok tcazúuk* jeligo alatt a ki-
adóhivatalba intózendök. 598—2

ÁLLÁST KERES.
ajánlkozik ogy hölgy ki a kereskedelmi tanfolyamot jeles
eredménnyel végezte, a/Magyar ea uémet nyelvet birja,

irodában már alkalmazva volt. és kitünö ajánlatokkal rendelkezik.
Czime megtudható o lap kiadóhivatalban. 540—8

ma
eatt foglalkozást keres. Elvállal min-
dennemü irásbeli munkákat, másola-

" oraéa pontos munkás.
624-B

tokát, fordítósokat 'ncmot ea török nyelvből. Győr
ít. A. czimen kér levőjét e )ap kiadóhivatalába.
UtMtM<t1m<i«»AH honvédföhaduagy, ki a Ludovika Akadémiát
f lTUgaiuiaZOlI végexto, kouiptoonsU állast koros. Ccimo meg-
tudhafó a kiadóhivatalban. 673-3

v^Ptett fiatal ember, ki mint
JiereSKeOeinU aKaOemiai köny^-ezető bankban hosssabb
fdcig volt alkalmasra, megfololo allatt keres. Czim a klwlóhJvatatban.

' 57-t—8

fittMlitrtAiie i d ö s nS> na8Y uri hashoz mint hácvezetönó ajánlko-
J n l e l l l y e n S iik. Uradalmi tiszt özvesye és mint Uyen a vidéki
nagyobb ssabasu hastortás minden ágában járta*. Satvca megkerosóst
JOn nö* jeligo alatt korok e lap kiadóhlrataliba. 712-8

lap kiadóhivatalába kér.
A - levelezés, gépírás, gyorsírásban jár tas kisasszony, ki
>E5, jelenleg alkalmazva vau, állást keres január Iá-ere^

Czim l l kiadóhivatalban. 163—3
M«* K * « V « * » Á n i i « '-7 éves róm. kath. vallásu, uötleu kisz<
y j 115ZIC55(.l}65 gált katona, ki a magyar os numet ny.

vei ugy S2üban mint irásban tökéletesen birja, s irudai teendüU)
is jártas, esedezik bárruifóla szerény állásért. Czime megtudható
kiadóhivatalban.

Kereskedelmi szakképzettséggel r ö S ^
dökbon jártas és ugy a magyar mint a német nyelvet
irásban birja, á l lást 'keres. Czim a kiadóhivatalban.

szóban
580-3

teendőkben jártas joghallgató szerény feltételek inulluU al-
kaünazást keres ügyvédi irodába. Czime a kiadóhivatalban

megtudható. 3'»—3
nevelőnek ajánlkozik e téren jártas egyetemi hallgató.
Czime a kiadóhivatalban megtudható. 3öö—3C i

AHA több évi gyakorlattal, jó bizunyilványukkal sürgőji-n
J G n O állást keres. Szives megkereséseket .tízor^alruas" jelige
alatt a kiadóhivatal közvetít. 282-3

KAMolAtlA ^ rauSyal' német nyulv és zongora oktatást adiial,
b V E l U l i U | három 6—9 éves fiukhoz teljes ellátásra és íizutús mel-

Fett kerestetik. Czim a kiadóhivatalban. 39b—3

czimen kérek e lap kiadóhivatalába. 326—3

jfíásoDéves joj
titori állást keres.

kitünő magyar-német leveluzö, dól-
_ » utáni órákra irodai, vagy korrepe-

zim á~kiadóhivatalban. 3SS 3
D Á n v i i A e ^ A f t n M n i / ajánlkozik egy óvadékképes 'kitünö bizuiiyit
/enziieszeuoneK vinyokkai OS legjobb ajánlató
39 év.es férfiu. Czimo megtudható a kiadóhivatalban.

ányokkal és legjobb ajánlatokkal rendelkező,
' 534-3

1 9 ®v.us 'eanY> nevelönői aLkalmazialást keres. Nem
fcajT Wí annyira a fizetésre, mhit mkább a jó bánásmódra
refloktál. Czim ; mogtudható a kiadóhivatalban. 532 3

szaktaniülyamol jó sikerrel végzett fiatal iiülgy
ü-odai alkalmazást keres. Czim a kiadóhivatalban.

402-3
elvállal egy tisztességes asszony lakasért. Czime meg
tudható a kiadóhivatalban. 430—3

órássogéd vagyok, szeretnék valahol a vidéken allval-
mazást nyerni ilyen minőségben, lehetőleg az alföldön.

Czimem megtudható e lap kiadóhivatalába. ^ 412—3

hivatalban

nő ajánlkozik házakhoz vajjy
otthon végezhető munkákra . Czim a kiadó-

353—3

ÁLLÁST KAPHAT.
í i m m n b f t b óvadékkal állandó jó koresetre tehetnek szert.
UyYnOKUn, Ajánlatokat »Iutelli«<ms ügyuökt jelige

alatt a kiadóhivatalba kéretnek. 5öS—4

ÜnynS l a S I . kerestetnek egy uj készítmény eladásához, amelyek
UKUtl ugy a városi, mint a vidéki gazdásznak nélküiözlie-

tetlen. Mindenki, akinek ismeretsó»e van magánosoknál, mint mellék-
kereset ügynökölhet. Magas jutalék, vagy fix fizetés biztosittatik.
Ajánlatok némot nyelven „P. F . " jeligo alatt a kiadóba küldendők.

Í>ÜH - 4

* ! M ! \ . j M\fihnrnr\h ^ l n í ' i r líY minőségben alkuin.ázva volt,
J Í O U a l p j a K U r a O K , rizetóssol azonnal felvételűi. Ajánlatok
"Gyakornok" czim alatt a kiadóba. 463-4

J ú r a v a t ó " u i nyomdába felvétetik. Czim a kiadóban.

jó szvádáju urak állandó és jól jövedelmező alkaima-
^ záat nyerhetnek egy elsőrangu biztositó intézetnél.—

Pályázók sziveskedjenek V. ker., váczikörut 16. Il em. 52 sz. a.
délelött 10—12 közt bemutatkozni. 6431—4
lfrfVPC kereskedő segéd, jó külsejü divatkézmüáruba jártas tudassa
Hlj JK5 czimét, ha puállósági'a törekszik o lap kiadóhivatalába „ Toké
nem szüksége*" jeligo a la t^ 151—4
ISUA^IHKUA^HU

wjgnnetuganjr
gyermekek melle felvétetik. Czim a kiadóldva-
taiban. 159—í

a ' ; ' V'dák. jobb házaknál volt alkalmazva
J j i és még nem rogen vau a fővárosban, azon-
nal alkalmaztatik. Yidókröl jövőknek és a főzéshez is értőknek előny
adatik. Czim a kiadóhivatalban. • 262—1

lí>árlV
tik id

,, Hl om. bérpalotában lu.UOO frt óva
lívétctik. Czim a kiadóban. 123—i

róni. kat., 4ÜU0 frl óvadékkal felvétetik. Czim a
kiadóhivatalban. 125 - 4

°S>' k i s ]í">Y I I lc l l° felvétetik. Leveleket „Jó
házból" joUge alatt a dadúlüv. fogad ol. 280-4

OKTATÁS.
^ m^-T a taJnitós terén 20 évi ryakorlatta! bir, keres

J y niagántanulók molló állást. Elvaiial magán órákat a
gimnáziuin összes tantárgyaiból, előkészít magán\izsgákra. Könnyü
kipróbált gyakorlati tanmöd. Leveleket K. A. czimen a kiadóhiva-
talba kór. 624 5

ki a magyar, nótnel és francza nyelvet
g j , tauija, inog nehány órával rendelkezik.

Czimö megtudható a kiadóhivii.a ban. 4ö»—5
szupiró iskolában, hol 8—10 óra alatt a szóp-
inisL el lehet saiúlilani, nz esti tanfolyam fel-

nőlek részére megkezdődött. Hölgyek külön taníttatnak. Czim a kiadó-
hivatalban. 510—5

K o r e s t í k e8V táwiöl, kivel zungo-s
rán nc^y kezre játszhatnék. 4..u 5

Egy disztingtinlt kisasszony zongora órákat óhajt mini.
. Czim a kiaaóhivatilbon. 452 ő

Ifnfl I r a n r a i c t ) inslruitu, Piiurelm uno lejön truis á quatro foi
HIIK l i a i l j | H l « b uno houro par semaiiiü. Adresáor é rcxpwliiion
aux inltiales „Le cous" 466—5

hi vá taiban.

nemkülönben mértani rajzoláslinn kezdőknek okla-
» tást adok szurony feltételük mullutl. Czim a kiadó-

p
vatulban.

iskolai növendék, donii iskoltii tanulók mellé
korrcplitornak ajiinlkuzik, C/iin a kiudóhi-

438 5
állast keres egy VIlI. reáliskului tanuló, (szives

p megkeresések e lap kiadóhivaUiláha kéretnek
.Correpotitor" jelibe alatt, hol az H H 5 c/iinu is muirtudhatő. SÖ—5
A h i . i A * Je chtiruhu une juunu fraiiyaisu qui m'instruirait la
v l t l d l f l d . Innguo fríin^aiae, par convorsation agriublu. Lottres soua

Mpfiiriif a l'cxpt'dilion de cc Journal. 7S—5

kiadóhlvaialba

vidéki leány ki azuvókúp/.ől ve
iskolás kis leányt tanítani. (

BIRTOK ELADÁS.
1\fo m o e i lílffrlií 5 7 6 h o l d P r i l I l a f ö l d | v a s u l l l 0 ' ! eSV órányira,

KUlKdl UII l u f t . 30000 bankpénz, üiblrukc/ió vutésst-l 7'iOUO frt,
Nugrádmegye, husz percz vasúthoz. 730 hűid, VAHJU tiankin'-iiz, inst-
nikczió vuU.-ssel 110000 frt. Csakis direkte vevőknek ad értesitést le-
vélileg Weisz Emil. Nagymuzö-utc/.a 12.

Á h í r f f t b íi-inoduii-uy-heji egy 2U0O huldun leluli
) U UlllOK. birtok, melyből a szántóról 11WO hűld az

Iö98-ik évtől kezdve 12, 'esi-llug 15 évre bérbe adatik. Évi bérössz.'g
7(XXJ frt. A feltételek a megbízottnál ludliatok meg. Czime a kiadó-
hivatalban. 1

1 2 5 O Ü n ü l J terjedulmü na^'y vailaszt.-rülftlel, őserdővel,
niflybcn mindeiinemü vad található, ritka szép rmrlrti-s

kastélylyal teljesen bebutorozva, iparvállíilattal, 600,000 frtórt eladó.
Vunni szándékuzók ^Vadászterület* czimen küldjék be ajánlataikat
e lap kiadóhivatalába. UO—S

HÁZ ÉS VILLA ELADÁS.
Körut közelében egy 3 emeletes bérház még 12 evi{! adómentes,

kedvezö feltételek mullett eladó. Sziiivsé^es töke 4O.umi frt.
Ajánlatokat „loOO" jelige alatt a kiadóhivatal k../.vetit. 3 2 0 - 7
Vkhf o l a r t á e Vidéki nagyobb városba e^y einuiutos sarukliaz 40
Ifaí K l t t U i i d . Q Ü Í területűn nagyon maszivan épitve, halalu&ut
miatt eladó. Czim a kiadóliivatalban. 332—7

£gy gyermek-mérleg
ban.

ELADÁS.
rendszerü, kitünö kii

osan eladó. Czim a kiudóhivatal-
705—8

\\t\VÜUi.

Rákoskeresztúron a föut<m bekoiilve 4 frt ölun-
ként. Czim a kiadóhivHlalban. 1Ő5 - 8

Lábbadozó bulegeknuk ero.-itosóre ajánluin saját ter-
mésü,.kitünö minőségü tokaji boraimat. 18s9. évi

termés" tokaji szamorodni 1 liter 1 frtúO kr, Isssí). évi termés tokaji
aszú '/a literes üveg 1 frt 60 kr. ingyen csomagolással. liurnim tisz-
taságáért felelőjjiséget vállalok. tLelm Sámuel szőlőbirtokos
Tokaj. 149-8

Ulatsi : f-'rliir. áruraktarral együtt,
g azonnal uladó. Különösen ajánlandó

egy magányos hölgynek, könnyen vezethető; évi jövedelem !2uo frt,
szükséges 3000 frt. Czim a kiadóhivatalban. 6427—8
£n v a n t i s r i i t m egy diszes virágasztal, phönix és legyező r

UJ m | U a n U m , mákkal több rendbeli dísznövény eladó. Le
lelT „Aquarium* jelige alatt a kiadóba intézendiik. 630

pal-
ive-

S
í Szaluiiczukuika leglinoinubb ininüsOgben 1 ky. 2 frl, i

jri kg. 3 frt 50 kr., 4 kg. 6 frt bérmenlve, utánvétel mullett
Surányi czuknrkapy/ir Nagysuráiy. 127 -9

„fi természettuöományi közlöny" ^ , „ 0 , ^
eladó. A kötetek füzetekben vannak, ép tiszta állapotban. Ajkato-
kat BTermészeitudományi Közlöny" jelige alatt a kiadó küzveui644—3

n f t i i r j f i m t i ptPi diszes virágasztal, phönix és legyuzö pál-
a i ( U i i n U l í l , mákkal több rendbeli dísznövény eladó. Leve-

lek „Aquarium" jelige alatt a kiadóba intézendők. 630—3
Reáljogu gyógyszertar nagy vidoki váiosban,

/ j / . m o g y e széUielyén 30000 frton felüli tkvi íorga-
lommal 90000 frtért eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 138—8

iTlÁ 1-OII/AI/ Budán, a Gellérthegy legszebb helyén, a íö-ut
aUO UlKSK. mellett, két szép telek villának igen alkalmas,
bad kézből eladó. Ajánlatokat „H. K." jelige alatt e lap kiadójaszabad

továbbit. 628-8

Dogge szép, naw, szelid l l hónapos, elutazás miatt azonnal eladó.
Czim a kiadóhivatalban. 424-8

harczi kanari madarak, kellemes hangu, jó énekes kunarik
j melyek lámpaféuynól is énekelnek, olcsón kaphatók utun
vétellel is. VHI., Nap-utcza 17. sz. 6. ajtó. 95—g

A l l ° basznall, teljesen jó karban levö S.
y WindholTer-fóle hat és fél oklávos, 80 billun.

tyüs zongorámat a lehető legjutányosabb árért eladom. Czim a.
kiadóhivatalban. 310—8

VÉTEL.

valal közvetít.

2—B ajfős mte!5bbi mesrvótelre kurustnlik. Aján-
latokat „Ruhásszekrény" jelige alatt a kiaduhi-

•270-9
Builapostun vasiy köniyókéii. Irásbuli ajánlatuk
.Készpénz- jeí4'e alatt a kiadóba kérek.

öou -9
l a k a s l v arY "ázal körösek bórbe, rnely

| 2—3-4 utczai szobából és tartozékaiból
áll, május 1-ére. Ajanlatot kérek B. M. Tó czim alatt a kiadóba.

: •. 518-9
Yfpcyeh Fövárosi hazakat, lehetolug kevos luhurrel vagy anélkül a
V Kd&KiV Margit-Ilid tájékán. Ügynökök közvetitése kizárva. Levulek
.Birtokos" czim alatt kéretnek e lap kiadóhivatalába. 44ü-9

KIADÓ SZOBÁK.
V ü t n n ftoí j r a t i l ^ P ^ n bútorozott 2 ablakos utczai szuba (elö-
JVUlOIl U ü j a r d l t t Mohából nyiló) R-«rmuktelen CBaiádnál ugy

k kidó C i kiadóliivatalbun ti72 10
j á n y )

urnak kiadó. Czim a kiadóliivatalbun. (572- 10
egy klilőn bujürsilu 2 ablakos udvari
havi 14 furinti'M't azonnal kiadó. 670-10

hHTftr" f t7f tH l v U l 0 " l»ejá'"atu s/.oba a bolvárus-
U U I V I U A U 1 1 ban azonnal kiadó. Czime a ki-

340—10'
e e 1 r ' l i s z l n b u l < ) r u 2 " l t s
azoimal Uadó. Czim

« 12 írtúrt
kiudóbun.

ÖS2~ 10
K l l t A r n 7 n H IITf 731 C7nlia funloszubu használaltul az Hői-
KUlOlOZOlI UIC2dl SZOUa uton, azuunal kiadó. Czim a
kiadóhivatalban, 534 10

bút urocull szoba a S/Diuly-ulezában, azuniuü
Bövuhbul a kiadóban. &U0—10

hivatalba.

ufc'Y t i íZlu ^end
bejárattal kiadó Bővebbel kiadó-

530 -10
Ilit l l í l u a r l S Z ( J ba, uri csaliul nál kiudó a klinika kü/.o-
n i d . U U V a i l leben. Czim a kiudóhivatiilbitn. W2 \Q

Csinosan buloro/ult, kel ublnkus utczai liouupus
8 2 0 b t t kiadó. Villftmvusuti uiugállóhuiy a kfizvtllen

közelben. Czim a kiadóhivatalban. 020 10

fi J/agymező«utczában aj dfc 0 l l l e I u ü

A Fortunu-utuzábíin, föKI-zinl, ú utczai szobit s/é-
pun biitniozvit, I -'2 urnak a/-iiuii>l kiailrt. 472 10

2-11/ VOrfilothfln a Hattyu-utczábao 1 szuba, uluszobu 10 frlert
•IR K«l UlglOBA azonnal kiadó. 474—10

Folytatás a 31-ik a Ida lőn.
Nyomttett l t .ORSZÁGOS HIRLAP" bttUWel Budapest, VIIU JózMf-körut 6 6 . ssáim


