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Dollinger.
Ez a név Dollinger, most egy foga-

lom és nem személy. Nem épen az ilyen
nevü doktor urat értjük, aki arról isme-
retes, hogy a testeket egyenesekké tudja
tenni, ami talán nem is hasznos mester-
ség ebben a korban, ahol csak azok
boldogulnak, akik megvannak hajolva.
Nem épen dr. Dollinger urat értjük, aki
alapjában, mondják jeles ember de bizo-
nyos fokig mégis öt; lehetett volna meg-
botlani más névben is, söt jobban meg
lehetett volna botlani másban és mind-
azokban, akik ebben a formában jutottak
egyetemi kathedrához, de ha valaki azt
kérdezi, hogy miért épen Dollinger, mi
erre azt feleljük: hogy miért ne Dollinger?

Hát ugy áll a dolog, hogy a magyar
nemzet elsö egyeteme, a budapesti, oda-
jutott apránkint hirre nézve, ahol a világ
leggyengébb egyetemei. Mig a népis-
kolákat egyre emelték a kultuszminisz-
terek, köztük a mostani is és el lehet
mondani, nagy sikerrel, ugy, hogy ma

a szegedi tanyai iskolák is olyan fo-
vannak, hogy a párisi kiállitáson

készül öket Lukács Béla bemutatni, az-
alatt a budapesti egyetem szemlátomást
hanyatlott és ma már elérte azt a fokot,
hogy a kómikum bizonyos árnyalatai
nélkül alig lehet szólni a tanerökröl tisz-
telet a kivételeknek mert hiszen sok
kiváló ember is van még.

Hajdan a tudomány fészke volt az
egyetem, ma ott tudomány fejlesztésére
kevesen gondolnak. A magyar tudomány
alszik. Ha irt is egyik-másik valami köny-
vet, azt azelött irta, legtöbb esetben kom-
pilálta, mig kathedrát nem kapott és azért
irta, hogy a minösitvényében ott legyen
az „irodalmi tevékenység". Hanem az
igaz, hogy olyan is az a tevékenység.! Ha
egyszer ide beül, a leczkepénzekre gondol
és képviselöség után szaladgál. Aki dok-
tor, az a praxisban futkos. A tudomány
müvelése, az semmi; — az ifjuság müve-
lése, az a másik semmi. Az elöadásokon
elmond valamit, az indexbe is beir vala-
mit és az elég. A jelesebb nagyobb ala-
kokat, akiktöl sokat lehetne várni a tudo-
mánynak, elcsábitja örökre a politika, mint
például Szilágyit, Pulszkyt, Valassicsot stb.
de a szerényebbek is, mint Sághy, Antal
Gyula stb. elérik a képviselöséget és már
akkor menthetö, hogy semmi kedvük ne
legyen az ifjuság elött csillogtatni elméjü-
ket, egy olyan hallgatóság elött, mely csak
husz-huszonöt év mulva, meglett korában
kezdi emlegetni és dicsérni tanárainak
egy-egy fejtegetését, mikor egy olyan kö-
zönség elött szólhatnak a házban, mely
mingyárt reagál és az esti lapok már né-
hány óra mulva eszkomptálják elismerésre
az elöadást.

A fövárosi élet forgataga, ezernyi
hiúsága eltereli öket czéljuktól s a kiben
van valami szikra, az elalszik, akiben
pedig nincs szikra, az nem lehet jó pro-
fesszor. Ilyen végtelenül szomoru az a
hely, ahol Magyarország ifjúságába lel-
ket kellene önteni a pályához, amelyre
indul.

A leggyengébb a jogi fakultás, de a
gyengeség ragadós, ma már az orvosi
fakultás is roppant gyarló s ez jobban
szembeötlik a laikusnak. Mert a magyar
jogász nem mehet ki állandóan külföldi
egyetemre, itt kell maradnia, de az orvos-
növendék kimenet s lön, hogy az elsö éves
tanulók száma, mely azelött a kétszázat
meghaladta, közel hetvenre apadt le ; a
többi szétszállingózott a bécsi és a gráczi
orvosi egyetemekre. És ebben benne van
a kritika.

Mindezen bajoknak pedig megvan
a maga oka s egynémelyiken nem egy-
könnyen lehet segiteni. Egyik oka a
magyar felfogás zöldségében van. Itt egy
egyetemi professzort nem becsülnek ugy
meg, mint például a németek egy,
Ranket — tehát nem csoda, ha valami
egyéb dicsöség után vágyakozik ambi-
czióval telt lelke. Viszont az is igaz,
hogy itt olyan professzor sincs, mint
Ranke, tehát nem is csoda, ha nem eszti-
málják ugy, mint Ranket. A pör tehát
eldöntetlen. A professzorok azt mond-
hatnák : itt nem érdemes Rankenak lenni.
A közönség azt mondhatná: Ki tudja?
Próbálja meg valaki az urak közül Ranke
lenni. Ez a pör kettöjük között. Senki
se akarja kezdeni a bizonyitást.. .

Azonfelül a fövárosi talaj nem igen
kedvezö a. tudományoknak —. a csendes
berkek valók arra. Mint a csókatanyán
minden, ami fényes, itt van egy rakáson:
államférfiak, irók, müvészek; itt a hir rá
nem ér a szegény szürke professzor ajta-
ján kopogtatni; már pedig sarkantyu nél-
kül nem mozog a paripa, se esö nélkül
nem nö a fü. Ezért volt jó idea Eöt-
vös Lóránttól, hogy elakarta vinni az
egyetemet egy messze külvárosba, egy
létrehozandó diák negyedbe; valahol az
Aquincum mellé — bár még messzebb
lehetne vinni.

De ezt az egyetemet ugy, ahogy van,
vihetné akárki akárhova, még se lenne
jó egyetem, mert az emberek vannak
rosszul megválogatva. A legnagyobb nepo-
tizmus dolgozik itt. A megyei sógor-
ság, komaság és pajtáskodás hatványra
emelve észlelhetö. Az Alma Mater emlöin
egyes jól szervezett klikkek csüggnek
makacsul, görcsösen, oda nem eresztve
idegent, kivált ha. kimagaslik. Egyes
családok és összeházasodások körül fo-
rog ifjaink felsö kiképzésének minösége.
Vannak családok, ahol az anyák elöre

tudva szülnek egyetemi professzorokat. S
megy az egyetem egyre lejebb-lejebb.

És erröl nem tehet a kultuszminisz-
ter, aki Magyarország közoktatásáért fele-
lös; nem tehet, pedig az egyetem nivója,
a bokrétája a nemzeti müveltségnek és
még se tehet semmit, ha akarna sem
(mert m e g l e h e t , hogy akarna), nem
tehet pedig azért, mert az egyetemnek
autonómiája van, és csak az általa kan-
didáltak közül nevezhet ki, illetöleg ter-
jeszthet fel a miniszter taneröket. Meg-
történik, hogy valaki európai hirü tudós,
husz éve készül egy olyan szakmára,
amelynek épen üres a kathedrája, más
országokban, nagy áldozatokkal elhozat-
nák idegen nemzetektöl — itt nem lesz
meg professzorrá, hiába tanult husz évig,
mert akadt, aki öt évig együtt vacsoráit
és pajtáskodott a szavazó professzor urak-
kal, tehát az övé lesz a kathedra.

Idöszerünek tarjuk ezt elmondani a
Dollinger-eset alkalmából. Azt nem állit-
juk, hogy épen Dollinger ur más uton
ne boldogulhatott volna érdemeiért. Mi
most a formát támadjuk, nem a személyt.
Ö hivatott meg tegnapelött egyhangulag
a pajtások által, tehát ö fogja a nagy
Kovács helyét betölteni. Egyhangulag
hivatott meg — egyetlen szavazat se
esett azokra a kiváló tehetségekre, akik e
szakra igényt tarthattak volna, Janny,
Herczl, Bartha. Mintha nem is léteznének,
mert ök csak tanultak és nem vacsoráltak.

Ám legyen meg Dollinger ur és vacso-
ráljon tovább, most már intra dominium,
kivánunk neki jó étvágyat — de ö vele
ne vacsoráljanak többé kathedrára ka-
paszkodó stréberek. Lépjen közbe ez al-
kalomból a miniszter és változtassa meg
azt a rendszert, hogy az egyetemitanács-
tól függjön a kathedrák betöltése.

Ha komolyan szivén viseli az egye-
tem sorsát és van bátorsága régi kollé-
gáival szembeszállni, vegye ki kezükböl
a kultuszminisztérium számára a kineve-
zési jogot, akkor még remélhetö, hogy
megjavul az egyetem, hogy a lassu elzüllés-
töl visszarántja és ha csak valamennyire
lelkiismeretes, körültekintö és igazságos
lesz a megválogatásban, remélhetö, hogy
egykor a magyar ifju aki itthon vé-
gezte tanulmányait, öreg korában ugy
emlékezhet nagy professzoraira, mint
ahogy a külföldi, kit egész életén kisér-
nek a fenséges tekintélyek, akiknek elö-
adásait hallgatta, nönek az idöben, minél
távolabb megy tölük, ismerösöbbekké
lesznek, s szavaik, mondásaik megkemé-
nyednek szildákká, dogmákká.

Nagy nemzeti erö támad e sziklák-
ból. Sajnos, hogy ez nálunk el van po-
csékolva, nem is tudunk felöle — el-
vacsorálják elölünk
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POLITIKAI HIREK.
Az első külön rendelkezés. A delegá-

czióknak deczember 22-én tartandó ülésén kell
határozniok afölött, mi történjék a jövő év
előrelátható ex lex viszonyai között az osztrák-
magyar monarkia eddig közös vámjövedel-
meivel?

Avatott forrásból nyert értesülésünk sze-
rint a magyar delegáczió (s nincs kétség, ehhe3
járulván az osztrák is) ugy fog határozni:
hogy mindaddig mig az 1898-ik év folyamán kü-
lön határozat nem intézkedik, a vámjövedel-
mek a közös kiadások fedezésére fordittatnak.
A fenmaradó közös kiadások fedezése a két
államnak a kvóta alapján megállapitandó hozzá-
járulásából fog történni.

Az eddig közös vámjövedelmeket mind
Magyarország, mind Ausztria önállóan fogja
kezelni a csupán a föltételezett végleges elha-
tározás létrejötte után számol be róluk a két
állam.

Magában ezen delegáczionális határozat-
ban semmiféle törvényre, közjogi egyezségre nem
lesz hivatkozás. _

A nemzeti párt elégtétele. A nemzeti pártban
nagy elégtételt látnak abban a hatásban, amelyet
gróf Apponyi Albert beszéde, a függetlenségi párt
egyrészének kivételével, a képviselőházban tett. El
voltak arra készülve, hogy a függetlenségi párt
zokon veszi a nemzeti párt magatartását, ez azon-
ban nem riasztja vissza őket attól, hogy továbbra is
szigorúan ragaszkodjanak ahhoz a felfogáshoz, a
melyet Apponyi regisztrált a Házban. A provizórium
javaslat tárgyában különben csak kevesen, meg
lehet, hogy csupán Horánszky Nándor fog
felszólalni, mert nem akarnak a vitának bövebb
anyagot szolgáltatni, de meg azért is, mert őszintén
és lojálisan kívánják — amennyiben lehetséges —
a javaslatnak idejekorán való letárgyalását. Ameny-
nyiben ez nem volna lehetséges és csakugyan ren-
deletekre volna szükség, ugy a bekövetkező esemé-
nyekért a függetlenségi pártra háritják a fele-
lősséget, mert a szélbal, szerintök is, veszélyes
idői választott a kormány ellen táplált bizalmatlan-
sága kifejezésére és sarokba szorítására.

Kényszerü harczikedv. Az önrendelkezési vita
egyetlen harczias, parlamenti pártja, a független-

gy
havi vitát
még két
ez kelle-

ségi párt nem képes magát kivonni az alól a depri-
máló hatás alól, hogy obstrukcziós eltökélésével

egyedül áll a törvényhozásban; sőt magában a part
kebelében is felesen megoszolnak a vélemények s
legfölebb harminczan maradtak, akik a mindenáron
való harczot kivánják. Hogy mennyire érzik a fele-
lősség sulyát, bizonyitja az is, hogy a párt egyik
tekintélyes tagja ma igy nyilatkozott:

— Évek hosszu sora óta hirdetjük az ország-
ban és hirdetjük a választóink elött, hogy az önálló
vámterületre van szükségünk. Mit mondanának a
választóink, ha most, amikor végre megvalósít
hatjuk a programmunkat, hirtelen ott hagynók a
zászlót? Hiszen bármikor is két-három havi vitát
keltene e javaslat a Házban, hát most még két
hétig se beszéljünk, mert a kormánynak ez kelle-
metlen ?

Ebben a nyilatkozatban rejlik a főinditó oka
annak, hogy a függetlenségi párt nem adja fel, nem
meri feladni a harczot! Kétségtelen ugyanis, hogy
fáznak a következményektől és szeretnék min-
den áron a kormányra háritani a felelősséget, ez
azonban már az Apponyi tegnapi érvei folytán sem
sikerül nekik.

A vitarendező bizottság különben folytonosan
akczióban van és azzal biztatja a párt tagjait, hogy
csupán deczember 28-áig kell fegyverben állania,
mert ha addig elegendő felszólalójuk van, akkor a
javaslatból január elsejéig ugy sem lesz törvény.
Nehéz azonban a karácsony előtti napokra szóno-
kot szerezni, mert a párt tagjai jórészt vidékiek,
akik már csütörtökön otthon szeretnének lenni.
Ezért valószinüleg még a hétfői ülésben napirend
előtti vitában proponálni fogják, hogy a karácsonyi
szünet már csütörtökön kezdődjék.

Münnich Aurél országgyülési képviselő,
mint értesülünk, a Ferencz József-rend közép-
keresztjével lesz legközelebb kitüntetve. Mün-
nichben a parlament és a közélet egy köztisz-
teletben álló kiválóságát éri a fejedelmi kegy,
s az széles körökbe fog örömet hozni.

Nemzetiségi meetingek. Mint Bukarest-
ből értesitenek, ott közelebbről meetinget ren-
deznek a kultur-liga vezetői. Tárgya e meeting-
nek a községek neveinek magyarosításáról szóló
törvényjavaslat ellen való tiltakozás lesz. A
román nemzetiségi tulzók azonban idehaza
sem pihennek. Nem elégedtek meg a Sze-
beni gyülés betiltásával, hanem deczember
23-ikára ujabb gyülést hivtak össze Aradra.

Egyuttal, hogy á közigazgatási hatóságok éber-
ségét kijátszhassák, nem tették ki világosan a

meghívón, hogy csak kizárólag román nem-
zetiségü honpolgárok lehetnek jelen a gyülé-
sen, de azért a gyülés napirendjébe felvett tár-
gyak olyképen vannak összeállitva, hogy. azok-
nak megvitatásában csakis román nemzitisé-
güek vehetnek részt. Most már valószinü, hogy
az aradi hatóságok észreveszik az ügyesen ki-
eszelt fogást és nem engedik magukat rásze-
detni Mangráék ravasz diplomácziájától.

A jövő évi költségvetés.
— A pénzügyi bizottság ülése. —

A képviselőház pénzügyi bizottságának -ma
•Tisza Kálmán elnöklete alatt ülése volt. Az ülésen
a kormány részéről báró Bánffy Dezső miniszter-
elnök, Lukács László és Josipovich Imre minisz-
terek, a közigazgatási biróság részéről Wekerle
Sándor elnök, az állami számvevőszék részéről Ra-
kovszky István elnök volt jelen. A bizottság tár-
gyalás alá vette az 1898. évi állami költségvetési
előirányzat első füzetét, az úgynevezett kisebb költ-
ségvetési fejezeteket.

A királyi udvartartás, a kabineti iroda, or-
szággyülés és állandó országház épitése tételeit vita
nélkül megszavazták. Az utóbbinál tudomásul vették
az országház építésének előrehaladásáról szóló mi-
niszterelnöki jelentést.

A közösügyi kiadásoknál Kossuth Ferencz
kérdésére, báró Bánffy Dezső miniszterelnők kije-
lentette, hogy a delegácziók törvényszerüleg megál-
lapitván a közös szükségletet, csak a határozatok
szentesitése van még hátra, amelylyel körülbelül
egyidőben fog bekövetkezni a kvótára nézve ő fel-
sége döntése. Addig kéri a miniszterelnök, hogy a
költségvetési tételre az elhatározás függőben tar-
tassék.

A bizottság függőben hagyja a szóban forgó
tételt.

A függő adósságnál, Matlekovics Sándor kér-
désére, Lukács László pénzügyminiszter előadja,
hogy a közős függő adósságból kétszáz milliónak
beváltása a folyó év közepéig, tehát a törvényben
kitüzött időpontnál félévvel előbb befejeződött s csak
a törvény által azt utólagos bevonásra engedélyezett
terminusok vannak még hátra. A még hátralevő
másfélmillió bevonására szintén létrejött a megálla-
podás, de az erre vonatkozó javaslat még nem
emelkedhetett törvényerőre.

A vasutak átvétele következtében átvállalt
adósságoknál Kossuth Ferencz a déli vasut
megváltása ügyében intéz kérdést a kormányhoz.
Lukács László miniszter válaszolja, hogy ezelőtt

Hó a város végin.
Hátul egy darabba maradt nagy töltés,

baloldalon egy nyári mulatóhely, jobboldalon a
temető. Ilyen közel vannak egymáshoz, épen
csak a széles ut választja el őket s ilymódon
nyáron át vidám élete van itt a halottaknak.
Áthallatszik a muzsika hozzájuk éjféleken át s
mindig tudhatják, hogy mi az uj nóta. Idegen-
nek igen furcsa ez s első látásra föl is tünik
neki, bennszülöttek azonban már megszoktuk,
ugy lehet, azok is megszokták, akik csendben
és rendben nyugosznak odalent. Annyi bizo-
nyos, hogy most nem lehet panaszuk, mert
végtél-végig teljes hangtalanságban van a tájék.
A hó mindent befogott és sehol nem mozdul
semmi, csak jó messze a havas fehérségben ker-
get egy kutya egy macskát. A macska könnyen be-
szél, mert a fagyott hó teteje nem roppan be alatta,
mig a kutya folyton beleszakad s igen mérge-
sen csahol. A temetőben olykor megzörrennek
a bokrok, a szél szaladt végig rajtuk bizonyo-
san vagy hogy egy-két halott, aki nem talál nyu-
galmat odalent, jár fent kisérteni. Elöl pedig
látszik a város-szél, az apró házak, rozoga
kerítések. Némelyik kémény füstöl, de nem sok.
Nem igen lehet fölösleges tüzelőjük ebben az
idei szomorúságban. A legszélső ház alacsony
keritésen kikönyökölve, nézi a havat subában
egy ember. Igy van már vagy egy óra óta.
Ugyan mit tud rajta nézni ő, aki folyton-foly-
vást ezt látja?

Egyszer a háziak között messziről meg-
indul valami kiabálás. Nem tudni: micsoda s hogy
honnan jön. Elöbb csak olyan hosszu, vékony sivi-

tások, mint mikor rejtelmes pusztai éjszakákon
vadludak járnak a levegőben. Most azonban a
vadlud másfelé kereste még a helyét. A szo-
morú tájon egyre erősbödik a hang s ugy
tetszik, a szélső ház-sorok legutólja felöl kelet-
kezik. Közeledik s egyszer aztán ott a közel-
ben hallatszik a hang egy házudvarból:

— Adnak-e vizet, hé?
Azzal megy a kiáltás beljebb; itt is, ott

is kiáltanak és hallani lehet, hogy a hang ha-
lad befelé a városba. Azután elvesz egészen.
De kisvártatva ujból kezdődik s most már a
város felől jön kifelé. Megint elhalad a közel-
ben a kiáltás:

-.Nem adnak!
És megy visszafelé, föl egészen a legsa-

rokba, egyre elhalóbban, bár némelyik udvar-
ban káromkodnak is hozzá. Azután egészen el-
hallgat s némely ház kapujából az asszonyok,
akik korsóval karjukon kiálltak, várva a választ,
csalódottan térnek vissza. Néhány utczával bel-
jebb a városban, van egy paprikamalom, annak
van artézi kútja s ha fölösleges vize akad,
azt elhordják. De nem mindig akad s hogy
olyan messzire hiába ne menjenek vizért az
asszonyok, gyerekek, igy halad el az udvarokon
át. egész a malomig a kérdés s hasontó módon
érkezik a válasz, (Szegény embernek ez a te-
lefonja . . .)

Hát ez is jobb, mint a semmi. A valami
mindig jobb, mint a semmi. Lám, fölbukkan az
uton, valamely tanya mögül, négy gyerek. Huz-
nak egy kis szánkót és lassan haladnak vele,
mert megállnak lépten-nyomon. Ugyanis hord-
ják most be a fűteni való szalmát a tanyákról

(már hogy akinek termett az is). És a szalmás-
kocsik oly jószivüek: itt-ott hullik le belőlük a
hóra, szép hosszu szalmaszálak és aki abból
sokat szed össze, annak sok lesz. Lám
igy a gyerekek is. Egy kis zsákocska
már megtelt, azt a szánkóra kötik s most már
a másikat veszik elö. A bibliabeli kenyérmor-
zsák, amik a gazdagok asztaláról lehullanak,
ime, ehol vannak fűteni való alakjában. A négy
gyerek, egyik sem éri még föl állal az asztalt,
olyan vékonyas ruhában vannak, hogy csoda,hogy
meg nem fagynak. A munka azért mégis ha-
lad, a zsákok telnek, mert a Veresre gémbere-
dett apró kezek szorgosan kaparásznak a hó-
ban a szaunaszálak után. Ha majd délfelé ha-
zavergődnek a megnehezült szánkóval, nagy-
anyó örülni fog, mert ime, már került egy
napra melegség és ezért az istennek kell hálát
adni, mert e szalmaszálakat odarendelte az
országutra és öreganyónak ily szorgos unokákat
adott, akik azt fölszedik.

Biz ugy. A mezők liliomai ma ily közve-
tett uton ruháztatnak. Nem is csak ennek a
négy gyereknek a találmánya ez. A város
másik végén, ahol a teherpályaudvar kocsijáról
hányják s dobálják föl megint más kocsikra
az álfát, hasonlók vannak. Csakhogy ott már
nagyobb lányok vannak s öreges asszonyok,
mert itt a zsákot háton kell vinni. Ahogy az
ölfát dobálják, itt is, ott is lehullik róla vala-
mely kéreg, amire mások már ügyet sem vet-
nek. A szedőnép kivül ólálkodik a keritésen
s beoson egy-egy kéregdarabért, hogy a zsák-
ját szaporítsa vele s megrebbenve fut ki, ha
valahol egy vasutas a kocsik között föltűnik,
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pár évvel közös tanácskozások folytak a déli vasut
megváltása ügyében. A magyar kormány elvileg nem
volt ellene a megváltásnak, ha teljesittetnek bizo-
nyos feltételek, melyeket hazánk érdekében okvetet-
lenül szükségeseknek tartott. Formulázta is e feltéte-
leket, amelyeket azonban az akkori osztrák keres-
kedelmi miniszter nem talált elfogadhatóknak. Ennek
következtében a megváltás ügyében nem folynak
ez idö szerint tárgyalások.

Horvát-szlavonországok beligazgatási szükség-
leténél Kossuth Ferencz kéri a minisztert, hasson
oda, hogy Horvátországban az irántunk való merő-
ben indokolatlan ellenséges érzület csökkentessék,
hogy a magyar nyelv megtanulására lehetőség nyuj-
tassék s hogy a horvát törvények magyar fordítás-
ban is közzététessenek.

Josipovich Imre miniszter válaszolja, hogy
egyeseknél sporadice nyilvánulhat ellenszenves érzület
itt is, ott is, de ez mindenütt előfordul s az ily egyéni
felfogások ellen hiábavaló minden küzdelem. Hogy
azonban ez az érzület egyátalán nem általános,
annak Horvátország elég bizonyságát adja. Ami a
magyar nyelv tanitását illeti, a horvát kormány ren-
deletet adott ki, mely szerint a magyar nyelvet elő-
adják ott, ahol husz család kivánja, ami már több
izben meg is történt. A horvát törvények magyarra
fordítása folyamatban van s az elkészülő fordításo-
kat közzé fogják tenni.

A közigazgatási bíróságnál Kossuth Ferencz
kérdést intéz a miniszterelnökhöz az intézménynek
Fiuméban való életbeléptetése tárgyában,

Báró Bánffy Dezső miniszterelnök válaszolja,
hogy az ide vonatkozó rendeleteket már kiadta s
biztositja Kossuthot, hogy e rendeleteket végre is
fogják hajtani.

A miniszterelnökségnél Kossuth Ferencz azt az
óhajtást fejezi ki, hogy a külföldi sajtó Magyarország vi-
szonyairól kellőleg informáltassék. Az 1848-iki honvé-
dek segélyezése ügyében elismeréssel van a minisz-
terelnök buzgó müködése iránt, megjegyzi azonban,
hogy a miniszterelnök rendelete következtében meg-
szűnvén az igények érvényesithetésének ideje, sok
volt honvéd elesett attól, hogy nyugdijt kaphasson.

Bánffy Dezső miniszterelnök felvilágositást
ad arról, hogy a sajtóirodának a külföldi sajtó
informálására vonatkozó tevékenysége nem hagy
fenn kivánni valót s tény, hogy a külföldi sajtó
hazai viszonyainkról jelenleg más hangon beszél,
mint régebben. Az 1848-i honvédeket szóló a leg-
messzebb menő kedvezményekben részesíti s a
budgetben megszavazott összegnél jóval töb-

bet utalványozott részükre ; de avval az
üzérkedéssel szemben, amely ezen a téren történik,
bizonyos óvatosság okvetlenül szökséges. Ha kifo-
gásolható az eljárás szabályossága, legfeljebb azt a
kifogást lehet ellene tenni, hogy tulságosan elő-
zékeny.

Gyurkovics elismeréssel nyilatkozik arról a
tevékenységről, melyet a miniszterelnök a szerb
egyházi autonómia ügyében kifejtett s reméli, hogy
a jelenleg fenforgó nehézségek daczára, egy kis tü-
relemmel rendezhető lesz ez az ügy.

Báró Bánffy Dezső miniszterelnök annak
előrebocsátásával, hogy szorosan véve nem a kor-
mány és a szerbek, hanem főleg a szerb egyházi és
világi elem közt fenforgó ellentétek teszik a megol-
dást nehézzé, kijelenti, hogy nem hajlandó a kér-
dést végleg letenni s ha csak lehet, megoldásra
hozza, de hiábavaló minden törekvése, ba a szerb
egyházi és világi elem be nem látja, hogy a megol-
dás első sorban az ő érdekükben áll.

A bizottság megszavazza az előirányzatot,
tudomásul vevén a miniszterelnöknek amaz előter-
jesztését, hogy a miniszterelnöki palotának újjáépí-
tése következtében 1899-től kezdve bárom évre
bérházban lesz elhelyezendő a miniszterelnökség.

A felség személye körüli miniszteriumnál
Kossuth Ferencz kérdi, eltávolitották-e már a mi-
niszterium bécsi palotájáról a kétfejü sast ?

Bánffy Dezső miniszterelnök válaszolja, hogy
erről is lesz gondoskodás, ha a külső átalakítási
munkálatok oda érkeznek.

Miután a felség személye körüli miniszterium
szükségletét megszavazták, a vallás- és közoktatási
budget tárgyalását hétfőn délután 5 órára tüzték ki
s ezzel az ülés véget ért.

Az egri érsek a szocziálizmusról.
Dr. Samassa József érsek a szabolcsmegyei

szocziális mozgalmak alkalmából főpásztori levelet
intézett az ottani papsághoz. A latin nyelvü főpász-
tori levél magyarra fordítva igy szól:

A jóakaró szeretet, melylyel a gondjaimra
bizott szabolcsmegyei hivek iránt viseltetem s
melynek erejét a jelen idök súlyossága még
inkább fokozni látszik, arra indit, hogy az ot-
tani események folyását különös gonddal és
atyai jóindulattal kisérjem.

De ez őrködő figyelmem több aggodalmat,
mint vigaszt kelt bennem, mert az ottani köz-
állapotok biztossága s nyugalma óhajtásaimnak
meg nem felelő fokon áll. Egyfelől ugyanis
sulyos bajok hatnak nyomasztólag, másfelől a

szorongó kedélyek izgalma többeket erőszakos
elhatározásokra csábit, mintha bizony a maga-
sabb, szellemi és az anyagi jobblétnek remé-
nyét a közrend és jog felforgatásában és meg-
renditésében feltalálni lehetne.

Semmi kétségem, hogy hivatástok tuda-
tában a kedélyek lecsillapításán minden gond-
dal fáradoztatok. Hisz lelkipásztoraik oktató ta-
nácsaira akkor van legnagyobb szükségök a
híveknek, midőn az anyagiak lázas vágyától
hajtva, boldogulásuk feltételeit csalárd tanokkal
megtévesztve félreismerik és a becsületesség-
gel mintegy rohamszerüleg szakítanak.

A lelkipásztorok kötelessége a tömegek
felizgatott szellemét lecsendesiteni és öket az
igazságra, a mindenben szükséges mérsékletre
idejekorán való intelmeikkel visszatéríteni. Isten
parancsainak s a haza törvényeinek megtartá-
sával sanyaru sorsa enyhítését keresni kinek-
kinek szabad. De a magánjónak csak az igaz-
ságszeretet és becsületesség utján kell érvénye-
sülnie és komolyan megszívlelendő, hogy bár-
mily igazságos ügynek igaztalan védelme leal-
jasító.

Távol van pedig az igazság minden erő-
szakoskodástól és legkivált ama titkos szövet-
kezésektől, melyek a jog védelmének ürügye
alatt a közrend megingatására vezetnek. Hogy
azokat mily előrelátással kell kerülnie minden
becsületes embernek, kétséges nem lehet.

Mindazonáltal szemben azokkal a fenye-
gető veszélyekkel, mélyekről biztos értesülé-
seim vannak, éber gondossággal mindegyre
hirdessétek ezt, híveiteket a katholikus név
szentsége és a honszeretet heve által buz-
ditva, hogy az ily szövetkezetekkel semmi kö-
zösséget ne tartsanak, mint amelyek a nép.
jogos igényeinek semmit sem használhatnak és
legtöbbnyire bűntettekbe sodorják azokat, kiket
csábitó bujtogatásaikkal föltüzeltek.

Ne feledjék híveitek soha, hogy a legelső
szabadság a bűntelenség s ugy viselkedjenek
mindenkor, hogy a törvény büntető szigora
egyiköket se sújtsa, „mint gyilkost, vagy tol*
vajt, vagy gonosz beszédűt, vagy idegen vagyon
megtámadóját."

Szeretett testvéreim és fiaim ! A papság-
nak, ha valamikor, a nép háborgásaiban kell a
társadalmi rend fentartásának buzgó, tevékeny
munkásául bizonyulnia.

És mivel mennél magasabbra emel vala-
kit a köztisztelet befolyása a szellemekre, an-
nál hatásosabb egész lélekkel azon kell lenni
mindannyiaknak, hogy szóban és tettben való
mérséklet, komoly méltóság és szilárdság által
a közbecsülést, közelismerést kivívják maguk-

pedig hát amugy sem bántaná őket senki. A sze-
génység azonban félénk és alázatos s egy-egy
darab faháncsot zsákjába dugván, könyörögve
tekint arra, aki esetleg a munkájában látta: oh,
uram, el ne kergess.

Az idén mindez még szomoruságosabb,
mint máskor. Valami igen nagyon kurta világ
köszöntött be a városvégi alacsony hajlékokba.
Ama kövéres állatok, amelyeket ilyentájban
gyilkolni szoktak, csak nagyon kevés udvarban
röfögnek. Beleütött az idén a disznókba is a
rangkórság s a ló járványa, a tehén járványa
után ő is e hasznos házi állatok nyomába igye-
kezett s nem merte a veszendő jószágba tenni
a kevéske pénzét a szegény ember. Pedig
nagy szó ez nagyon, mert igaz az a régi
mondás, hogy a sertés a szegény ember
spórkasszája. A sertést hizott állapotában
ugyanis a piaczon is meg lehetne venni, de hol
vannak a hozzávaló negyven forintok? Sehol,
vagy ha vannak is valahol, nem a szegény
ember háza tájékán. Azonban, ba nyáron sze-
rezhet egy kis malaczot, annak akárhogy is,
de előveszi naponta az élelmét. Annak az egy
hatosnak mindennap ki kell valahonnan kerülni,
mert a malacz annyira ordit az étel után, hogy
a gondját elfelejteni nem lehet. S lám, télire
apránkint húsra váltván e hatosokat, szép és
terjedelmes állattá növekszik. Azonban az idén
nem. A városvégi házak udvaraiban nagyon
néhol énekli manapság hattyúdalát a pocza és
az idén nagyon jó lesz, ha kenyérre telik, nem
hogy húsra telne.

. . . Megy két asszony meg egy lány az uton,
kifelé. A piaczról jönnek s ugy látszik, szerencsé-

vel jártak, mert üresek a garabolyaik. A lányon
van még czifra fehér harisnya, piros papucs,
azonban mire asszony leszen, ilyesmire már
aligha fog telni. Az asszonyok valami Miskáról
beszélnek.

— Bizony, a Miska nagy igában van —
mondja az egyik.

— No, nagyban— felel rá amaz a gara-
bolyok közül. — De keres is. Azoknál még
most is sárga leves van az asztalon . . .

Még most is sárga leves! Nagy szó ez,
mert ez annyit jelent, hogy ott még most is
telik húsra, amiből sárgaszinü levest lehet
főzni. Mily egyszerüség a kifejezésben, két szó-
val el tudja mondani a Miska boldog helyze-
tét. Mert a Miska kétségkivül boldog ember,
hogy ily állapota van még e sanyaru világban.
Nem mindenki hasonló hozzá. Beszélte egy
városi végrehajtó nekem, hogy a multkor fog-
lalni járt. Nem talált az egész házban mást,
mint egy asztalt, két széket, egy ágyat. To-
vábbá egy embert, egy asszonyt s két gyere-
ket. A két gyerek a fűtetlen kemencze
kuczkójából bujt elő s mint egész helyesen sejteni
méltóztatik, kenyeret kért. — Mingyárt, lelkeim,
mingyárt — mondta nekik az asszony. Volt
olt egy tányéron kukoriczaliszt, arra vizet ön-
tött a korsóból s hogy összehabarta, odaadta
a gyerekeknek: — nesztek, fiaim, itt az étel.
A két gyerek pedig ette, a végrehajtó pedig
belátván a dolgok nincsetlen állapotát, nem-
leges jegyzökönyvet vett fől a foglalásról.
Nemleges jegyzőkönyv. Mily egyszerüség a ki-
fejezésben. Két szóval el tudja mondani a
nyomoruságot.

A gyerekek huzzák a szánkót, négyen
akaszkodva a kötélbe, de igy is nehéz, mert a
fagyott ut göröngyös. Rajtuk kivül semmi sem
látszik megint, ami mozogna. A kutya meg a
macska eltüntek valami árokban. Az egyik
gyerek czigarettacsutkát talál, amit valami ur
dobott ki a kocsijából s a hóra fagyott. Arra
rá is gyujt azonnal, mivelhogy akármilyen sze-
gény legyen is a gyerek, de gyufa bizonyosan
van a zsebében. A többi csodálva nézi e nagy
előkelőséget.

— Egy-egy szippantást adok — mondja —
s mindenik kap is belőle. A boldogság, amivel
ez áldozatot fogadják, mutatja, hogy vannak
még hamisítatlan élvezetek a világon.

A hóban hirtelen elsurran az uton egy
fiatal asszony. Ennek is kosár van a karján, a
kosárban meg egy liba. Valószinüleg ezek azok
a Miskáék, a kiknél még sárga leves van az:
asztalon. Mert ez a liba bizonyosan kará-
csonyra evődik meg. (Igy kontemplálta azt IV.
Henriit is.) A menyecske sebesen halad a gya-
logösvényen, a mit a hóba tapostak. Hova
megy, ugyan?

Egy darabig az egyenes utat tartja, az-
után befordul a temetőbe. A sirásó felesége ez
s a Henrik király libája most már érthető. Az
a földmunka minden időben jól fizet s most is.
Az idén ugyanis kevés buzát adott az isten,
de annál több vörhenyt.

Komor és kellemetlen dolgok ezek. Minek
kellett ide kijönni ? Megyek vissza. Beérek a
városba. Az elsö kerítésnél még most is ott
könyököl a subában az ember és nézi a
havat Mit láthat rajta ? Tömörkény István.
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nak; és kerüljenek mindent, a mi akár az eszé-
lyességgel, akár a szellemek kibékitésének mun-
kájával megférhetetlennek mutatkozik.

Ez uton és módon bekövetkezendőnek
hiszem, hogy híveitek mind igazságos kívánal-
maikat, melyeket talán támaszthatnak, mind mél-
tányos óhajaikat, melyeket lelkük mélyén ápol-
gatnak, mások sérelme nélkül megnyerhetik.
Bízvást várható, hogy a jogos és igazságos
igényeknek a hatóságok eleget tesznek. Ezt
nem csak az igazságérzet, de elismert kor-
mányzati eszélyük is sugallja: hisz nyilvánvaló,
hogy Szabolcsmegyének, mint a hon egy részé-
nek biztonsága és nyugalma a közjónak is
nagy érdeke.

Budapest, 1897. deczember 15-én.
József, püspök.

ORSZÁGGYÜLÉS.
A szokásos öt percznyi pihenő ma az

elnöknek szólott. A képviselők nem szorultak
r á ; az ö pihenőjükről fejedelmi bőkezűséggel
gondoskodott Mócsy Antal és Várossy Gyula.
Ez a két derék férfiu az ülés elejéből kihasí-
tott potom harmadfél órát országos érdekü poli-
tizálással, az ülés végéből pedig ujabb egy
órácskát helyi érdekü interpelláczióval. A szám-
vetés tiszta. Harmadfél óra és egy óra, az
összesen három és félóra. Marad még harmincz
percz, amiről érdemes beszélni.

Ez a harmincz percz a Hegedüs Sán-
doré volt.

Künn a folyosón, ahol ma is Apponyiról
esett a legtöbb szó, az emberek a fejüket csó-
válták és nem tudták megérteni, hogy miért
akar beszélni Hegedüs.

- Minket akar kapaczitálni ? - kérdezte
a szélsőbal.

— Öket akarja kapaczitálni ? — kérdezte
a szélsőjobb is.

S minthogy egyik sem tudta megérteni,
közösen megállapodtak, hogy Hegedüs béke-
angyal lesz. Ha ugyanis okos emberről nem
tudják kisütni, mi okon beszél, akkor okvetetle-
nül békeangyalt sejtenek benne. Ez most igy
divat a tisztelt Házban. Mikor tehát az elnök
öt percznyi pihenője után játszani kezdett a
villamos csengő, jobbról és balról egyforma
buzgósággal siettek a honatyák a terembe. Ne
mondja a békeangyal, hogy meg sem akarták
hallgatni.

— Talán elárul valamit!
Ez a szélsőbal mottója volt, amivel men-

tegetni akarta magát, mert egyáltalán még
figyel békeangyalokra. Justhék ugyanis félnek a
békességtől - már ezt el kell nekik hinni. S
a félelemre annál több okuk van, mert a mai
ülés alatt folyton arról sugdosódtak, hogy
Bánffy tárgyal Apponyival, Apponyi tár-
gyal Horánszkyval, Horánszky tárgyal Széll
Kálmánnal és Széll Kálmán tárgyal mindenki-
vel. Justhék tehát tűkön ültek: az ördögbe
még kitör a békesség. Quoddeus avertat.

Azért mentegették magukat, mikor a
Hegedüs szavaira ők is figyeltek.

— Talán elárul valamit!
De Hegedüs semmit sem árult el. Szelid

volt és óvatos, mint soha, még az előadói
székben sem. Egyre csak azon volt, hogy sen-
kinek se sértse érzékenységét. Bokrétákat szórt
mindenfelé: Apponyinak, Kossuthnak, a kis
Barta Ödönnek. S a szélsöbal utóljára már
fészkelődni kezdett. Mit akar ez ? Tüske lap-
pang a bokrétákban? Vagy azt akarja, hogy
senki zokon ne vegye, ha végezetül olyan
valakinek is bokrétát nyujt, akinek különben
nem merne virággal kedveskedni ?

A kiváncsiság izgatottá tette a kis tábort
Hánykolódni kezdett, mint a lázálmas beteg.
S a legkisebb dolog, végletekre ingerelte.

Mikor egy teremszolga vizet hozott a szónok-
nak s a poharat véletlenségböl felborította,
ezen a szélsöbal ugy nevetett, mintha vala-
mennyi miniszteri szék borult volna fel, nem
egy pohár viz. Mikor Hegedüs azt merte mon-
dani, hogy az önálló vámterület alapjáról sem
adhatnánk Ausztriának olyan kivételes kedvez-
ményeket, amint Kossuth hiszi, mert ugyanazt
nyomban megkövetelhetnék mindazok az álla-
mok, amelyekkel a legtöbb kedvezményt biz-
tositó szerződésünk van, — ezen meg ugy fel-
háborodott a szélsöbal, mintha Hegedüs éppen
most proklamálta volna Magyarország Örökös
rabszolgaságát. Szóval, a szélsőbal künn volt a
sodrából.

És ekkor tünt ki, hogy a Hegedüs tarso-
lyában csakugyan rejtezett még egy bokréta.
A legnagyobb, a legfeltünőbb. És nem hogy
tüske volna benne, de még inkább gyógyitó
ir. Mert ezt a bokrétát Hegedüs a pénzügy-
miniszternek nyujtotta át, akiröl ugyanakkor
minden különösebb hangsúlyozás nélkül, szinte
csak ugy mellékesen mondotta el, hogy az uj-
ságok bizony elferdítve közölték a pénzügyi
bizottságban tett s azóta sulyosan inkriminált
nyilatkozatát.

. . . Áh! A szélsőbalnak egy pillanatra
a lélegzete is elállott. Elferdítve közölték? És
a pénzügyminiszter nem mondta, hogy az ön-
álló vámterület veszedelmes volna Magyar-
országra ?

— Hisz ez visszaszívás! zajgott a szél-
sőbal.

— Nem visszaszívás, de sohsem is mon-
dott olyat! folytatta Hegedüs. Hát szabad-e
föltenni Lukács Lászlóról, hogy ugy nyilatkoz-
hatott volna? Én, aki jobban ismerem mások-
nál, el merem mondani, hogy sarkára állott
Ausztriával szemben és kevesen használtak
annyit Magyarországnak, mint ez a kis szürke
ember!

. . . Ez volt a Hegedüs beszédének
pointja. A szélsöbal ugy fogta fel, hogy a nagy
békealkudozások utjából az utolsó gátat akarta
elszedni, mikor a pénzügyminiszter emlékezetes
nyilatkozatát az ország szine előtt minden fer-
dítéssel szemben preczizirozta. Justhék tehát
meg vannak győződve, hogy most már csak-
ugyan fenyeget a béke veszedelme. A nagy
többség azonban nem nagyon bizik ebben a
veszedelemben.

— Kurta hónap ez a deczember, mon-
dogatják, - - összevissza sincsen már több ülé-
sünk kilencznél.

Ezért nem biznak a békességben. De
mégis örvendenek, hogy a Hegedüs helyreiga-
zítása után szivük szerint megéljenezhették a
pénzügyminisztert. Ámbátor örök rejtély marad
nekik is, hogy mért nevezte Hegedüs kis szürke
embernek a pénzügyminisztert, aki nagyobb is,
feketébb is önála ?...

A képviselőház ülése.
A tegnapi nagy nap után lassan gyülekezik

a Ház. Tiz órakor, amikor Láng Lajos meg-
nyitja az ülést, jóformán üresek a karzatok s
a völgyben sem tolonganak az emberek.

— Mócsy lesz az elsö szónok, magya-
rázzák az elnöknek a feltünően üres Házat.

S csakugyan egész oszlopok állnak elha-
gyottan, csak a néppárt soraiban mutatkozik
nehány elszánt ember, amikor az elnök jelenti,
hogy a napirend következik.

A második provizórium.
Mócsy Antal azon kezdi, hogy a néppárt meg-

szavazza a javaslatot felsőbb politikai érdekekből.
Hibáztatja ugyan a kormány eljárását, melyet a ki-
egyezés kérdésében követett, mért ennek következ-
ménye az osztrákok tulságos kvóta-követelése. Mind-
azonáltal nem tartja megengedhetőnek, hogy az or-

szág érdekeit kormánybuktatásra használják. A
néppárt inkább ma, mint holnap kivánja Bánffy
bukását, de óvakodni kell attól, nehogy a fürösztő
vizzel a gyereket is kidobjuk. Épen azért elfogadja
a javaslatot.

Várossy Gyula nem akarja a bizalmi kérdést
fölvetni, bár a Bánffy-kormánynyal szemben ez tel-
jesen jogosult volna. De küzd e javaslat ellen, mert
az önálló vámterület és a magyar nemzeti bank
mellett áll. E javaslat megokolása, a pénzügyi bi-
zottság tárgyalása és jelentése azt a benyomást te-
szik rá, hogy e javaslatnak egyik legfőbb czélja a
hatalmi érdek, a kormány uralmon tartása. Van-e a
világon hazaárulás és mi az?

Lang Lajos : Rendreutasitom a képviselő urat.
Szalay Károly: Nem mondta ki, hogy ki az.
Láng Lajos: Tegnap e székből utasittatott egy

képviselő rendre e szó használatáért.
Lepsényi Miklós : Mikor Tisza István a nép-

pártot vádolta ezzel, nem utasították rendre.
Várossy Gyula: Csak definiálok. A hazaáru-

lást el lehet követni általánosan és részletesen. A
mit a kormány tesz, az részletes hazaárulás. Terv-
szerüen ad ki kommünikéket, amelyekben az ő
hütlen sáfárkodásának gyalázatát az ellenzékre
akarja kenni.

Lang Lajos: A képviselő urat rendreuta-
sitom!

Várossy Gyula végül kijelenti, hogy a javas-
latot nem fogadja el, hanem hozzájárul Kossuth
Ferencz határozati javaslatához.

Az elnök öt perczre felfüggeszti az ülést.
Hegedűs Sándor szólal fél a szünet után.

Szerinte a javaslat annak az oknak köszöni létre-
jöttét, mert önálló rendelkezési jogunkicai élni kell.
A javaslatba föl kellett venni a kormány utasítását,
mert az alaptörvény utasitást nem foglal magában.
Téved Barta Ödön, amikor ennek az ellenkezőjét
állitja, mert a kiegyezési törvény csak elvi kijelen-
téseket tartalmaz, de ezeket tisztán is kifejezi. Ha
az önálló vámterület tényleg létesül: ez nem jelent-
heti azt, hogy a vámszövetség létesítésére vonat-
kozó jogokat a kiegyezési törvényben megirt alkot-
mányos módon többé ne köthessünk.

Endrey Gyula: De más alapon.
Hegedüs Sándor: Téved Barta Ödön abban

is, hogy e javaslat nováczió; nem az. Ez nem a
vámszövetség megujitása, ez a külön vámterületre
vonatkozó jogunk alapján való intézkedés. (Zaj a
szélsőbalon.)

Polónyi Géza : Erről nem fog bennünket meg-
győzni.

Hegedüs Sándor ezután Kossuthtal vitatkozik
és kimutatja, hogy a Kossuthtól ajánlott átmeneti
intézkedés csak megközelíti a kérdés gyakorlati
megoldását, de nem oldja azt meg; mert az világos,
hogy a status quót fönn kell tartam, két hónapig,
négy vagy hat hónapig: de fönn kell tartani. Erre
nem alkalmas a Kossuth inditványa, de alkalmas a
törv.-javaslat. Május l-ig javaslat elhalasztja a kérdés
elvi eldöntését: legyen-e tényleg külön vámterület vagy
nem ? Nem politikus dolog az osztrák zavarokat
most kizsákmányolni, mert ki tudja, vajjon a későbbi
fejlemények nem lesznek-e még alkalmasabbak. És
nem politikus dolog dogmaként kimondani: csak a
külön vámterület kell! Apponyi beszédére meg-
jegyzi, hogy a kormánypárt nem térhetett ki a vám-
kérdésben való vita elől. A kormánypárt nem fana-
tikus hive a vámközösségnek, de mértékelni kivánja
mindkét eshetőségnek a hasznait. Az üvegiparra,
szövetiparra stb. bénitólag hatott a közös vámterü-
let, de általában gazdasági életünk fejlődésére szol-
gált Kossuth számadásait óvatossággal kell fogadni,
különösen a kereskedelmi forgalom megítélésénél.
Ha az osztrákok most, mikor vám nélkül hozhatják
be hozzánk ipari czikkeiket és vám nélkül kaphat-
ják a mi termékeinket, most is haragusznak ránk,
— képzelhető, mekkora izgatás folyna ott ellenünk
a vámsorompók fölállítása után. A legtöbb kedvez-
ménynél többet kiván nyujtani Kossuth Ausztriának,
— hiszen akkor azok a külföldi államok, amelyek
a legtöbb kedvezményt élvezik, követelhetnék a
szerződéseik alapján, hogy ugyanazokat a kedvez-
ményeket adjuk meg, a melyeket Ausztriának fo-
gunk nyujtani.

Polónyi Géza: Ez a Neue Freie Presse állás-
pontja. (Nagy zaj a szélsőbalon).

Hentaller Lajos: Gyalázat igy beszélni
Madarász Imre : Menjen Bécsbe!
Polczner Jenő: Idegenek rabszolgái vagyunk ?

Micsoda beszéd ez?
Az elnök ismételten csenget s mikor a közbe-

szólások megújulnak, sorra utasitja rendre Hental-
lert, Madarászt és Polcznert. A szélsőbal mindegyiket
tüntetve éljenzi.

Hegedüs Sándor ezután áttér a pénzügymi-
niszternek a bizottságban mondott beszédére. Lukács
pénzügyminiszter beszédéről, — ugymond — az
ellenzék közé elferdített informácziók kerültek. (Zajos
ellenmondás a szélsőbalon.) A pénzügyminiszter
nem mondotta, azt, hogy Magyarország a maga
lábán nem tudna megállani, azt sem mondotta,
hogy rettegnünk Hell egy választástól, hogy az ön-
álló vámterület csapás lenne, — csak azt mondotta,
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hogy nem szabad sem az önálló vámterület előnyeit,
sem a vámközösség hátrányait túlozni, s ezt sta-
tisztikai adatokkal támogatta.

— Nem igaz! Nem igy mondotta! — kiáltja
Justh Gyula s a szélsöbaloldalon ujra kitör a vihar.

Hegedüs Sándor nagy zajban jelenti ki, hogy
Lukács pénzügyminiszter az a férfiu, aki az osztrák-
kal szemben a legszilárdabban védi a magyar érde-
ket. A miniszter egész tudásával csinált megállapo-
dásokat a vámszövetségre vonatkozólag: kötelessége
tehát azt mondani, hogy amennyiben a kikötött fel-
tételek mellett a megállapitott vámszövetséget létre-
hozhatja, amellett megáll, de amennyiben a kikötött
föltételei nem következnek be, akkor nem kell neki
az a megállapodás. Mondhatom, mióta Lukács mi-
nisztert három év óta ismerni tanultam, hogy ennyi
idő alatt senki annyi hasznot nem hajtott ennek az
országnak, mint ez a meggyanúsított szürke kis em-
ber. (Zajos éljenzés jobbról.) Hosszasabban bizo-
nyitja, hogy a kormány, amely csalódott az osztrá-
kok alkotmányos érzületében, nem hibás a mostani
helyzet előállitásában.

Hentaller Lajos. Talán az asztalláb ?
Hegedüs Sándor elismeri, hogy Apponyinak

nagy leszámolni valója van a kormánynyal, annál
inkább tiszteletre és hálás köszönetre méltó, hogy
a leszámolást most elhalasztotta. (Zajos fölkiáltások:
Éljen Apponyi!) Hiszi, hogy a szélsőbal követni
fogja Apponyi példáját s lemond arról, hogy néhány
napig tovább beszéljen. Ha az Apponyi beszédének
sincs önökre meggyőző hatása : akkor igazán fölös-
leges önökhöz, szélsőbali urak, hazafiszózatot intézni!
Kár önöknek magyarázni, hogy az önök megakasztó
müködése folytán jövő év elsején a pénzforgalom
elveszti törvényes erejét. Őseinknek szilaj rohanás
volt a harcitaktikájuk. Ma is megvan bennünk ez
ősi szokás hajlama, de ma bizom abban, hogy a
legszilajabb rohanás közben is meg tudunk állani,
ha a haza érdekes kivánja.

A többség zajosan éljenzi a szónokot s aztán
az elnök a vita folytatását hétfőre halasztja.

Polónyi kérdése.
Polónyi Géza ekkor a házszabályokhoz kér

szót és a szabályok alapján kérdi a miniszterelnö-
köt, hogy a czukorprémium dolgában tett interpel-
lácziójára harmincz nap alatt miért nem válaszolt, sőt
miért nem is nyilatkozott ? Ez alkotmányszegés és
mulasztás. (Nagy zaj a szélsőbalon.)

Báró Bánffy Dezső miniszterelnök válaszában
kifejti, hogy a 152. §. szerint harmincz nap alatt
köteles ugyan a kormány nyilatkozni, de erre az
interpelláczióra nem volt módjában válaszolni, a
felelet most van előkészület alatt. Tárgyalt ugyanis
az osztrák kormánynyal már előbb, de időközben
az osztrák kormányban változás történt s igy ujab-
ban ismét egyezkednie kell.

Polónyi Géza ezzel nincs megelégedve. Mikor
fog a miniszterelnök felelni az interpelláczióra, erre
válaszoljon.

Báró Bánffy Dezső : Méltóztassanak abba be-
lenyugodni, hogy mihelyt az osztrák kormánynyal
letárgyaltam ez ügyet: a pénzügyminiszter megadja
a szükséges választ.

A honvédek segélyezése.
Várossy Gyula interpellálja ezután a minisz-

terelnököt, mert a negyvennyolczas honvédeket álli-
tólag nagyon megzaklatják, mikor nyugdijért folya-
modnak.

Az interpelláczió felolvasása alatt a jobboldal-
ról lassankint kiszállingóznak a képviselők.

— Futnak a negyvennyolczas honvédek elől!
gúnyolódik az ellenzék.

Báró Bánffy Dezső miniszterelnököt, aki nem
szándékozott az interpelláczióra mindjárt felélni,
épen ez a gúnyolódás szólaltatja meg. Olyan kiál-
tást hallottam a tuloldalról, ugymond, Városy kép-
viselő ur interpellácziójának megkezdésekor a terem-
ből kisiető képviselő urakra czélozva, hogy: futnak
a 48-as honvédek elől! Ez a közbekiáltás és még-
inkább Várossy szavai, melyekkel engem a honvédek-
kel szemben szivtelenséggel és hálátlansággal vádol,
a legjogosulatlanabbak. Én voltam az, aki a 48-as
honvédek nyugdijának kérdését felvettem és rendez-
tem. Én voltara az, aki az eddigi alamizsna helyett
a költségvetésben egy állandó nagy tételt rendszere-
sítettem a honvédek nyugdijára ; aki ezekre az ügyekre a
miniszterelnökségben külön osztályt szerveztem. Sziv-
telenséggel vádolnak engem, noha ebben az évben is
hatszázezer forintnál többet utalványoztam ki a honvé-
dek segélyezésére. (A teremben jelen levő képviselők
pártkülönbség nélkül lelkes éljenzéssel és tapssal
fogadják a miniszterelnök szavait)

Várossy Gyula mentegeti magát, hogy nem
vádolta a miniszterelnököt. Egyébként hálásan is-
meri el, hogy a miniszterelnök sokat tett a honvé-
dek érdekében.

Most már az ülésnek vége is volna, de Láng
Lajos elnök még egy pillanatra kéri a Ház figyelmét.

— Várossy képviselő ur a mai ülés elején
tartott beszédében a hazaárulást definiálva, olyan
kifejezést használt, mely a zajban elkerülte figyel-
memet. Az a kifejezés imparlamentáris volt s ezért
most utólag rendreutasitom.

Helyeslés hangzik s az ülés két óra után
véget ér.

KÜLFÖLD.
A németek és az osztrák-németek. Hogy

minő jelentősége van a német birodalmiaknak az
ausztriai németek iránt érzett nemzeti szolidaritásá-
nak, azzal mai lapunk egyik czikke foglalkozik. A
német egységnek a határokon tul való értelmezése
élénk illusztrácziót kap egy éjjeli sürgönyünkkel, mely
arról ad hirt, hogy a bajorok fővárosában német
nemzeti gyülés volt, amely az ausztriai németek helyze-
tével foglalkozott. E gyülést a bécsiek inszczenálták
ugyan, de azért, kétségtelen rokonszenvvel fogadták a
bajorok. Egy nagy sörcsarnokban jött össze a gyülés, a
hires Löwenbrau-ban és a németek iránt nyilvá-
nuló nemzeti rokon érzelmeiknek adtak kifejezést. A
hájfejü klerikális bajorok antiszemita színezetet ad-
tak bár az osztrák németek iránt való tüntetésük-
nek, mégis jelentőséggel biró szimptoma, hogy a
birodalmi gyülés hangulata viszhangzik az or-
szágban.

A Dreyfus-ügy.
A legszenzácziósabb esemény a párisi

hecczek között az, hogy De Rodays, a Figaro
szerkesztője, a Figaro magatartása folytán,
amelyet a Dreyfus-ügyben tanusitott, visszavo-
nul a campagne további vezetésétől. A Figaro
nem fog tovább a Dreyfus érdekében mit sem
tenni. De Rodays a nyilatkozatában, amelyben ki-
jelenti, hogy mindaddig visszalép a lap vezeté-
sétől, amig a Dreyfus-ügy el nem dőlt, elis-
meri, hogy a közvélemény ellene foglalt ál-
lást. Kétségtelen, hogy a Figaro főszerkesz-
tője ezen lépést a lap részvényeseinek (a
Figaro-részvénytársaság) nyomása alatt csele-
kedte. Azonban ez. mégis jellemző a párisi
közhangulatra.

„A közvélemény nem állott a Dreyfus-
ügyben a Figaro pártján. Ő — a főszerkesztő
— meghajlik ama államraison elött, hogy a
Dreyfus-ügyet addig ne bolygassák tovább, mig
a törvényes eljárás befejezve nincs. Ő vissza-
lép, hogy a Figaro pártatlanul informálhassa a
közönséget."

A Figaro ezen lépése vereséget jelent a
Dreyfus védőinek pártjára. Annál hevesebb most
az ellentábor. És most Scheurer-Kestnert
támadja a legkíméletlenebbül. De Rodays
ugyanis kijelentette nyilatkozatában azt is, hogy
ő az informácziói helyessége felöl a Scheurer-
Kestner okmányaiból szerzett meggyőződést.
Scheurer-Kestner azonban a szenátusban ugy
nyilatkozott, hogy a hirlapi közleményekre neki
nem volt befolyása. Most a Dreyfus ellenes lapok
őt hazugnak, árulónak és mindennek lehordják.

Prevost de Launay egy ujabb interpel-
lácziót terjeszt majd elő a szenátusban, hogy
Scheurer-Kestner eljárása ellen protestáljon,
amely eljárás „a franczia hadseregen ejtett sé-
relmet a szenátus auktoritásával palástolja."

Kedden Scheurer-Kestner beszélni fog
a szenátusban, hogy felvilágositást nyujtson
ezen, félreértésre vezető agitácziókra nézve,
amelyek a szőnyegen levő jogügyet kompli-
kálják.

A heccz feltartóztatlanul folyik Rochefort
vezetése alatt és leginkább arra irányul, hogy
a német nagykövetség és a német befolyás
perfidiáiról okmányok vannak, amelyek- a
Dreyfus bünösségét kétségtelenül bizonyitják. A
heccz oly bizonyossággal folyik, daczára a kor-
mánynak az okmányokra vonatkozó dementijá-
nak, hogy fel kell tételezni, mikép az Intran-
sigeant nem egészen légből kapott adatokra
hivatkozik. Azt állitja, hogy a legjobban informált
legmagasabb katonai hatósági személytől van

biztos tudomása, hogy ily okmányok létez-
nek. Ez De Boisderne tábornok lehet csak.
Valószinütlennek tartjuk, hogy ez az állitás
hazugság lenne. Valami ilyes iratoknak kell az
Intransigeant heccze alapjának lenniök. Azonban
épen ezeket jelzik hamisítványoknak és hivat-
koznak arra, hogy ugyanily diplomácziai hami-
sitványokkal csapta be nem régiben Morton
a franczia közvéleményt, mig kisült, hogy az
egész egy haszontalan spionázs gseft volt.

Mindenesetre tudomásul kell venni azt is,
hogy a német lapok a leghatározottabban kö-
vetelik, — félre téve minden diplomácziai tekin-
tet — hogy ne féljenek azoknak az okmányok-
nak a nyilvánosságra hozásától, ugy is ki fog
sülni, hogy ha van szerepe ilyen iratoknak,
ugy azok hamisítványok.

Az oroszok elönyomulása.
Valami nagy dolog készül a világtörténe-

lem méhében.
Mialatt mi egy törvényszakasz értelmezé-

sén törjük a magunk és a mások fejőt és az
„ipso jure" és „tényleg" között való különb-
ségen konsziderálunk: a világhistória színpadán
egy nagy proczesszus indult meg, amelynek
végét legalább ma még bajos előrelátni.

A nagy európai népek hozáláttak China
felosztásához. Ma még szerényen csak egy-egy
kikötő elfoglalásáról van szó; ma már ürügyet
keresnek a hatalmak a hóditási vágy leplezé-
sére, de ki tudja, nem állapodnak-e meg egész
nyiltan abban, hogy ez az enyém, arnaz a
tied? Avagy lá tudja, nem oly eseményeknek
az eleje-e, ami most Chinában történik, amely
események teljességgel megváltoztathatják az
európai nagy politika képét. Mert az osztozko-
dás hátterében mindig ott ólálkodik az össze-
verekedés.

A németek elfoglalták Kiao-Csau kikötőt.
Ma pedig az a hir érkezik, hogy az oroszok
hirtelen, minden előkészület vagy ürügy nélkül
Port-Arthur kikötőre tették rá a kezüket. És
Londonban e miatt nagy a felháborodás és az
izgatottság.

Port-Arthur kikötőhely, a Liau-Tung öb-
löt védi és legfontosabb helye északi Kinának,
mert e kikötő birtoka a fővárosba, Pekingbe
vezetö tengeri ut fölött föltétlen hatalmat ad
a gazdájának. A kikötő nagy szerepet játszott
a china-japáni háboruban s annak elvesztése
tette teljessé China vereségét, Japán győzelmét.
Ahhoz képest kisebb jelentőségűek a többi ha-
talmak chinai kikötőhelyei. Oroszország szem-
pontjából a hely még azért is fontos, mert an-
nak birtokában föltétlenül nagyobb nyomást
gyakorolhat Chinára, mint bármely más hata-
lom és mert különben is körülbelül odáig
akarta kiépíteni a szibériai vasutat, ugy, hogy
a hely kereskedelem-politikai szempontból is
nagyon fontos.

Érthető az angolok izgatottsága. Csak az
a kérdés, hogy az angol kormány mit fog szó-
lani az orosz előnyomuláshoz, az orosz érdek-
szférának ilyetén erőszakos megnagyobbitásához.

TÁVIRATOK.
A czár nevenapja.

Bécs, deczember 18. II. Miklós orosz
czár névnapja alkalmából ma Ferencz József
király a Burg márványtermében ebédet adott,
melyen jelen voltak Ferencz Ferdinánd főher-
czeg, gróf Capnist orosz követ, az orosz követ-
ség valamennyi tagja, Lichtenstein herczeg,
gróf Goluchowsky Agenor külügyminiszter,
Gautsch miniszterelnök, Kállay Béni közös
pénzügyminiszter, Krieghammer hadügyminisz-
ter és több udvari méltóság. Ebéd alatt a király
franczia nyelven felköszöntötte II. Miklós
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czár t . A tiroli vadászezred zenekara a köszöntő
után az orosz néphimnuszt játszotta.

Pár is, deczember 18. Miklós czár neve-
napja alkalmából az itteni orosz templomban
ünnepélyes istentisztelet volt, amelyen báró
Mohrenheim orosz nagykövet és az egész nagy-
követség díszruhában vett részt. Faure elnököt
Menetrez alezredes, a kormányt Crozier, a kül-
ügyi hivatal igazgatója, Hanotaux minisztert
Mollard külügyminiszteriumi segéd-főnök, Billot
hadügyminisztert Forci dandárparancsnok kép-
viselte. Azonkivül jelen voltak: Orloff herczeg,
Tornielli grófnő, Bariatewski herczegnö és az
összes orosz előkelőségek. Az istentiszteletet
dejeuner követte az orosz nagykövetségen.

Kansa, deczember 18. Miklós czár mai név-
napja alkalmából ma délelőtt 10 órakor nemzetközi
katonai szemle volt. Este diszebéd és bál lesz a
„Navarin" és „Alexandra" hadihajókon.

Kanea, deczember 18. Dsevad basa azt köve-
telte, hogy Miklós czár névnapja alkalmából tartott
katonai szemlén a török csapatok is résztvehes-
senek. A tengernagyok azonban, utalva arra az
elhatározásukra, hogy az európai csapatok a szultán
névnapján rendezendő ünnepélyen nem vesznek részt,
követelés St megtagadtok. Ennek következtében a
tőrök hatóságok a török vezérkarhoz a szemlén való
részvételre küldött meghivást visszautasítják és csu-
pán látogatásokat tesznek az orosz tengernagynál és
konzulnál.

A horvát országgyülés.
Zágráb, deczember 18. A horvát tartomány-

gyűlésnek még két érdemleges ülése lesz, melyen a
négy hónapi budgetindemnity-javaslatot elintézik,
azután a tartománygyülés a protestáns törvényjavas-
latot veszi tárgyalás alá, végre pedig a Magyar-
országgal való pénzügyi kiegyezés megkötésére meg-
választja az országos bizottságot.

Sándor király bizalma.
Belgrád, deczember 18. A királyi ház

védszentjének ünnepe alkalmából udvari ebéd
volt, a király beszédet mondott, amelyben tel-
jes bizalmat fejezte ki a kormány iránt és hang-
sulyozta szilárd ragaszkodását a felállitott pro-
grammhoz.

A román király a czárnál.
Bukarest, deczember 18. Eddigi meg-

állapodás szerint Károly király a tavaszszal
fog Oroszországba utazni. Károly király uta-
zásának főkép az a czélja, hogy az orosz
diplomáczia támogatását megnyerje a Kon-
stantinápolyban tett lépések keresztülvitele biz-
tositására. Oroszország ugyanis eddig Románia
minden lépését ellenezte Konstantinápolyban.

Földrengés Olaszországban.
Bologna, deczember 18. Ma reggel itt könnyü

földrengést éreztek.
Róma, deczember 18. Ma reggel 8 1/2 órakor

Citta di Castello városban heves, tizenkét másod
perczig tartó földrengést éreztek. Sok ház fala meg-
repedt. A városban cs vidékén számos kémény be-
omlott, és a templomok tornyaiban megkondultak a
harangok. A romai, sienai, velietri-i és casamiccio-
lai csillagvizsgáló állomások seismografiai eszközei
szintén földrengést jeleztek.

A Panama.
Páris, deczember 18. Ma kezdődött meg

a bűntetőtörvényszéknél a tárgyalás a Panama-
ügyben vád alá helyezettek ellen. A vádlottak
padján ülnek: Arton, Boyer, Maret, Panteau,
Gaillard, Laisant, Rigaut és St.-Martin. Naquet
szökésben van. A közönség teljesen megtölti a
karzatot. Elsőnek Artont hallgatták ki. Arton
elmondja, hogy Lesseps-vel 1887-ben ismerke-
dett meg közép-amerikai utazása alkalmával és
elmondja, milyen viszonyban volt Reinach báró-
val, Barbe-bal és Naquet-vel. Reinach másfél
millió frankot deponált arra a czélra, hogy ez-
zel gyakoroljanak befolyást a képviselőkre, hogy
a sorsjegyek kibocsátását megszavazzák. Arton
azt vallja azután, hogy ő senkit sem korrum-
pált, hanem csak illő jutalomban részesitette
azokat, akik segitségére voltak. Pénzt nem tar-
tott meg. Abból a két millióból, amelyet szét-
osztott 100,000 frankot Naquetnek adott.

Titkok a természetben.
Kedves szerkesztő bácsi!
Elsö-éves gimnázista vagyok, vagyis „ba-

goly", ahogy a nagyobb diákok csúfolnak. Még
soha se irtam ujságba—tehát b ü n t e t l e n
e l ő é l e t ü vagyok, ahogy a papa szokta
mondani, aki albiró a Terézvárosban.

Ma se irnék az ujságba, bácsi, minthogy
az még nem való nekem, de rövid iskolai pá-
lyámon — alig egy negyedév — két olyan ti-
tokzatos dolog fordult elö, amit nem tudok fel-
fogni. Azért kérdezem meg a bácsit, mert gon-
dolom, hogy okos ember lehet, minthogy min-
den szavát kinyomtatják.

Az egyik megfoghatatlan dolog, bácsikám,
az, hogy a bibliatörténet szerint az elsö napon
teremté az isten a mennyet és a földet és így
szólt: „legyen világosság." És lett világos-
ság — teszi hozzá a biblia. Hát ez eddig
jól is lett volna de tovább valamivel azt
mondja a biblia: „a negyedik napon teremté
az isten a napot, holdat és csillagokat." És
most lesz már homályossá a dolog. Hogy le-
hetett mingyárt az első napon világosság, ha a
csillagokat, a napot és holdat csak negyed-
napon teremté az istenke ? Sokat töprenkedtem
én ezen s hova tovább mindjobban belezava-
rodom.

Édes apámtól kérdezősködtem s az igy
felelt:

— Lehet, hogy az egész bibliát csak a
papok gondolták ki és rosszul gondolták ki.

Erre én nagyon megütődtem, megbot-
ránykoztam, mire a papa visszakapált (mindig
megijed, ha valami dolgát nem helyeslem).

— Az is lehet fiam, hogy valami más
világító-szerszám lehetett arra a három napra.

— De akkor hova lett volna? — tü-
nődtem.

— Ejh ! Hát elsinkófálták a papok.
(Édes apám haragszik a szegény papokra

és mindent rájuk kenne.)
Ez az egyik természeti nagy titok, bácsi-

kám. A másik talán még különösebb. A tele-
páthiánál is csodálatosabb, pedig a mama azt
mondja, hogy a telepáthia valami természet-
fölötti.

Hát ez ugy van, kérem, tanár ur Bör-
ner, ránk parancsolt, hogy irkákat vegyünk,
amibe a gyakorlatokat írjuk és az írásunkat
gyakoroljuk; az irkának, mondá, ennyi és
ennyi czentiméter szélesnek, ennyi és ennyi
czentiméter hosszunak kell lenni, a borítéka
pedig sárga legyen, mert ezt így kivánja a rend.
Aki nem ilyen irkát hoz, másnap kikap.

Apámat kértem meg, aki meg is igérte,
hogy vesz irkát. Minden délután átjár kártyáz-
gatni a budai barátokhoz. Estefelé hazajött s
egy csomagot adott át.

— Megnyuztam a papokat — mondá, a
kezeit vigan dörzsölve — hát te is láss vala-
mit a zsákmányból. Nem egy irkát hoztam,
de tizet.

Megnéztem az irkákat s némi aggodalom
szállt meg, hogy nem olyanok, mint a tanár
ur mondotta.

— Ejh, ostobaság! — főrmedt rám a
papa — a papiros papiros és mihelyt a tinta
meglátszik rajta, hát mindegy.

Elvittem másnap az iskolába, de Börner
tanár ur dühbe jött :

- Hát ilyen irkákat mondtam én neked,
te szamár? Takarodj a padba és ha holnap
nem hozol s z a b á l y s z e r ü irkákat, meg-
tánczoltatom a hátadon ezt a léniát.

S ezzel megfogta összes irkáimat dü-
hösen és összeszakgatta.

Elvörösödtem a szégyentől és reszketve a

felindulástól mentem haza — elmesélvén ese-
temet anyámnak.

Az vigasztalt szegény, megsimogatta a fe-
jemet és minthogy délután elküldték foltozni
a czipőmet, más pedig nincs (mert igen szegé-
nyek vagyunk, bácsika), maga a mama ment ki
a boltokba, előirás szerinti irkát venni, kölcsön
kérve a szomszéd asszonytól (női szakóné) a
czentimétert.

Ki tudja miért, de mindgyárt szepegtem,
hogy anyám sem hoz helyes irkát. A czenti-
méterrel ugyan megmérheti, de nem birtam
egyébre gondolni, mint hogy ismét baj lesz.
Eszembe jutottak mindenféle történetek vasuti
bakterekről, akik szinvakságban szenvednek 3
az égő vörös golyót a lokomotivon kéknek lát-
ják. Hát ha szegény mamám is szinvakságban
van és nem ösmeri fel az irka boritékát,
melynek okvetlenül sárgának kell lennie, hogy
miért kell sárgának lennie, ez valami misztikus,
különösen homályos volt előttem.

Anyám, hála Istennek sárga irkát hozott,
és a czentiméterek szerint, szabályszerűt. Pa-
naszkodott, hogy harmincz papírboltban járt,
mig ráakadt. No csakhogy megvan. Örömem-
ben ugráltam, tomboltam, fecsegővé lettem
apámnak is elmondtam a vacsoránál az irka-
affairet, mire ő szótlanul elgondolkozott, végre,
szokása szerint, rácsapott az asztalra, és csak
annyit mondott:

— Fogadni mernék, hogy az a pernahaj-
der Börner valaha pap volt.

Reggel kevélyen állítottam be az irkával,
de hála istennek nem lehetett megtartani az
előadást. Ugyszólván az egész klasszis megbete-
gedett. A tömeges betegedés okát a nagy diá-
koktól tudtam meg. Gubacs, az iskolaszolga,
romlott sonkát és romlott vajat tett a tegnapi
zsemlye-kanapékba, mert az iskolai előírás sze-
rint Gubacstól kell venni a „kanapékat" a tiz-
óraihoz. Egy kanapé hat krajczár. A kis fiuk
gyomra képezi a Gubacs dominiumát.

Börner tanár ur dühös volt, amint egyre
érkeztek a szolgálók) inasok a jelentésekkel,
hogy a Laczi beteg, a Feri rosszul van, a Gyu-
rit hideg leli.

— Hát meg vannak ezek a kölykök bo-
londulva !

Néhányan az okot is. meghozták, hogy rom-
lott volt a sonka a kanapékban. A professzor
csóválta a fejét: „Mért nem esznek ananászt
a paniperdák ?" Gubacs az udvart seperte, nagy
port vervén fel a fiatal tüdők kárára, Közben
nagyokat káromkodott. .

—Hova lesz a világ ha ilyen kákabélüek
ezek a porontyok. Ebben a korban becsületes
ember kölyke a vasat is kell, hogy megemészsze.

Szerencsétlenségemre Börner professzor
észre vett és rám támadt.

— Aha, az irka van kezedben ?
— Igen tanár ur.
— Mutasd meg fráter!
Ránézett és az arcza egyszerre szigorúra

vonódott, szemeit elfutotta a vér, idegesen bab-
rált benne ujjaival.

— Marha vagy! — orditott rám. — A
margó egy czentiméterrel keskenyebb a kel-
lőnél.

S ezzel földhöz vágta az irkát és ráta-
posott. A czipője sarkával zúzta, szakgatta.

— Medveynél kell venni. Medveynél, hal-
lod-e? Medveynél a váczi-körúton. Csak
Medveynél vannak a jó irkák.

Másnap Medveynél vettük az irkákat és
ezek most már jók voltak. Börner professzor
mosolygott. „Pompás irkák — dohogta — föl-
séges irkák, őröm beléjük irni."

Késöbb tudtam meg, hogy minden diák-
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Medveynél veszi az irkákat, igaz, hogy drágább
egy kicsit, de mikor szabályszerűek és ha csalás
a Medvey-féle irkák alkalmasak az irás mes-
terségének elsajátítására.

Néhány nap mulva még egyebet is ta-
pasztaltam. Kirner tanár ur razziát tartott a
czeruzák, palatáblák, tollak és kalamárisok kö-
zött — és amelyik nem Medveytől volt véve,
azt utálattal semmisité meg, mint valami ragá-
lyos, veszedelmes tárgyat. Ah, rettentő erős a
tanár ur, ugy tördelte ezeket a czeruzákat, mint
egy Herkules.

Én pedig sokáig nem tudtam aludni, éjjel-
nappal mindig azon gondolkoztam, hogy miért
alkalmasak egyedül a Medvey irkái és czeru-
zái, valamint palatáblái. Honnan van ez ? Milyen
megfejthetetlen varázs lehet ezekben?

És valahányszor utam a Medvey-bolt felé
vitt, mindig reszketve gondoltam arra az eshe-
tőségre, ha most egyszerre becsuknák a Med-
vey boltját — mi lenne a jövö nemzedékből?
Elbutulna, elfelejtené az irás mesterségét, a
régi vadságba és tudatlanságba merülne, mivel-
hogy irni tanulni csak a Medvey irkákon lehet.

Ebbeli aggályaim azonban eloszlottak később,
midőn más városrészekből való fiukkal ösmerked-
tem meg a jégen. Ezeknek a fiuknak más pro-
fesszoruk van, bácsi, de épen olyan, mint a mi
Börnerünk. Más Gubacsuk, de épen oly rossz
kanapékat ad a tízóraira, mint a mienk. És ez
az ő Börnerük is azt mondja, hogy csak itt és
itt lehet irkát és palatáblát venni, — szóval,
azon városnegyedbeli fiuknak is van ilyen va-
rázsboltjuk, de ez nem Medvey — csak épen
olyan, mint Medvey.

Szóval, kedves szerkesztő bácsi, most va-
gyok csak igazán megzavarodva: mi ez? Hogy
van ez? Miért van ez?

Tessék, kérem alásan válaszolni, ha a
bácsi tudja.

alázatos szolgája
Nézsay Pista

I. osztályu tanuló.
Szivesen válaszolok, fiacskám. Ami a

bibliát illeti, én azt hiszem, hogy azt vakon
kell hinni, akármilyen sorrendben lett • is csi-
nálva a világ — az isten azt jól megcsinálta.
Hanem a mit aztán az emberek csináltak
hozzá, arról máskép lehetne beszélni. Ök csi-
nálták a pedagógiát, csináltak a pénzt. Mihelyt a
pénz meglett, fiacskám, az egy csomó ördögöt
szabadított fel, tüstént keletkeztek gsaftek és
rebachok.. És hát a tanár urak is csak embe-
rek — azért kell a Gubacs kanapéit enni tiz
órára és a Medveyék irkáit csepegtetni be
tinta-malaczokkal. De minthogy az álmot megint
az isten mérte az emberekre, éppenséggel nem
lehet okolni a kultuszminisztert, ha alszik.

Mikszáth Kálmán.

HIREK.
— A királyné ajándéka. A korfui Achilleon

kastélynak a várnagya, Bontempo Ferdinánd
a napokban férjhez adta a leányát, Johannát.
Erzsébet királyné, aki a fiatal csinos leány iránt
mindig nagy jóindulattal viseltetett, ez alkalom-
mal nászajándékképen pompás ezüst evőszer-
készletet küldött neki elegáns tokban, azzal a
felirással: „Emlék az Achilleon villából."
Magától értetődik, hogy nagy volt a menyasz-
szony öröme, aki különben már régebben is
nem egy jelét élvezte a királyné jóindulatának.
Igy néhány évvel ezelött pompás melltüt kapott
a felséges asszonytól, egy négylevelü lóherét
ábrázoló darabot, melyen a levelek gyönyörü
opálokból és gyémántokból vannak kirakva.

— Báró Harkányi Frigyes hetven éves. Báró
Harkányi Frigyes főrendiházi tag, születésének
hetvenedik évfordulója alkalmából az első magyar
általános biztositó társaság körében, melynek igazga-

tósági elnöke, ma szives ünnepeltetésben részesült.
A társaság kormányzó testülete az ez alkalomra
feldíszített tanácsteremben diszgyülést tartott, mely-
nek egyetlen tárgya báró Harkányi Frigyes igazgatói
érdemeinek méltatása volt. Gróf Csekonics Endre
valóságos belső titkos tanácsos, a társaság elnöke,
László Zsigmond miniszteri tanácsos, felügyelő-
bizottsági tag és Ormódy Vilmos igazgató, tartottak
ünnepi beszédeket. Érdemeit a diszgyülésen jegyző-
könyvbe iktatták s a jegyzőkönyv díszpéldányát át-
nyujtották az ünnepeltnek. Ezután a társaság tiszti-
kara nevében Kozma Andor vezértitkár intézett báró
Harkányi Frigyeshez üdvözlő beszédet, melynek
végeztével az összes tisztviselőktől aláirt remekmüvü
feliratot adtak át az ünnepeltnek.

— A szultán és a honvédség. A török
szultán érdeklődik a magyar honvédség iránt.
Erre vall az a levél, amely a napokban báró
Fejérváry Géza honvédelmi miniszterhez érke-
zett, amelyben II. Abdul Hamid ö felsége arra
kéri a minisztert, hogy küldje meg a honvéd-
ség összes fegyvernemeinek a fotografiáját. A
miniszter most egy albumot készíttet, amely-
ben szép akvarellfestéssel le lesz pingálva a
honvédség ruházata és felszerelése. Ezt aztán
díszesen bekötik s ugy küldik el a barátságos
szultánnak.

— Dr. Bókay János egyetemi orvos-profesz-
szor megkeresésére készséggel kijelentjük, hogy egyik
legutóbbi számunknak az a hire, mely az ő felolvasá-
sáról szólt, téves informáczión alapult. Az érdemes
professzor ugyanis éppenséggel nem reklámszinezet-
tel, hanem tisztán az ügy érdekében, tárgyias bírá-
latban foglalkozott a gyermektápszerek különféle
fajaival.

— Ferencz Ferdinánd születésnapja.
Ferencz Ferdinánd főherczegnek ma volt a
34-ik születésnapja. Ez alkalommal ugy a ki-
rályi család, mint az osztrák kormány tagjai
és a közélet sok kitűnősége üdvözölték a fő-
herczeget. — Ferencz Ferdinánd, mint a
N. Fr. Pr. értesül, január 3-án Meránba érke-
zik s 15-éig ott marad. A főherczeg onnan a
Padua mellett levö Catajóba rándul dámvad-
vadászatra s egy heti szórakozás után hosszabb
tartózkodásra ismét Meránba tér vissza, ahol a
Grottenstein kastélyban fog lakni.

— Felolvasás Zichy Mihályról. A czárok fes-
tője, Zichy Mihály 70 éves születésnapjának mint-
egy utóhangjakép, Glücksmann Henrik iró rendkivül
érdekes felolvasást tartott egy bécsi tudományos
egyesületben. Kiemelte, hogy Zichyt már-már olyan-
nak tekintik, mint egy a szónak szoros értelmében
vett udvari festőt, maitre de plaisir-t, aki nem a
müvészet magasztos utját tartja szeme előtt. Pedig
Zichy dicsőséges multra tekinthet vissza és hetven
éves kora daczára még most is nagyszabásu alko-
tások terve foglalkoztatja. A felolvasó végigvezette
a közönséget Zichy Mihály egész festői pályáján, ki-
mutatva, mily elévülhetetlen müvészeti érdemeket
szerzett, főkép, mint a Romanov-ház történetének
krónikása. Részletesen ismertette Glücksmann azok-
nak a képeknek százait, melyek a czárok életének
annyira titokban levő intimitásait tárják elénk és
amelyek számára a mostani czárné külön Zichy-
muzeum építését vette tervbe. Be is mutatott a felol-
vasó nem egy eredeti festményt és tömérdek sokszoro-
sítást. Pétervárott legközelebb pompás konczert-palotát
fognak épiteni, amely páratlan lesz a maga nemé-
ben, tudniillik Zichy nagyszerü ideát akar benne
megvalósitani. Olyan freskókat tervez, amelyek
szemlélhetővé teszik a zenét minden megnyilatkozá-
sában, amint végig kiséri az embert egész élete
folyásán, a bölcsőtől a sírig. A freskókat szobrok
fogják helylyel-közzel kiegészíteni, amelyek kivitelére
Weyrt és Benket jónevü bécsi szobrászokat akarja
meghivatni Zichy.

— Milán tervei. Kalandos hirek érkeznek
Milán exkirályról Belgrádból. A Keleti Értesítő
egy belgrádi értesülése szerint Milán, továbbá
Risztics és Belimarkovits a liberális párt
vezérei között a következö megegyezés jött
létre: A liberális párt Milán exkirály segitségé-
vel kormányt alakit. A párt ezért cserébe
hozzájárul ahhoz, hogy Milán és Natália
házassága felbontassék. Milán exkirály azután
nőül veszi Artemiziát, Krisztics volt berlini
szerb követ nejét és adoptálni fogja természe-

tes fiát, Obrent, kinek a szerb trónt biztosítják.
Sándor szerb király betegsége miatt külföldre
megy s ott gyógyittatja magát. Ez idö alatt
Szerbia ügyeit Milánból Riszticsből és Beli-
markovitsból összeállitott regensség fogja
intézni. Mindez rendkivül érdekes és pikáns s
meg van az a jó tulajdonsága is, hogy szer-
felett alkalmas anyag egy pompás — operette
librettóra.

— Nemzetiségi ifjak a rektor elött. Meg-
megirtuk a multkor, hogy az egyetem nemzetiségi
hallgatói egy „memorandumban" akarják követe-
léseiket és állitólagos nemzeti sérelmeiket a rek-
tor elé vinni. E mozgalom ellen Herczegh Mihály,
a tudomány-egyetem rektora, ma dicséretreméltó
erélylyel lépett föl. Arról értesit ugyanis tudósitónk,
hogy a rektor mára maga elé idézte a tisztán poli-
tikai jellegü mozgalom vezetőit, azokat, akik tudo-
mása szerint a memorandum megszerkesztésére vál-
lalkoztak.

A rektor ezeknek az uraknak mindenekelőtt
világosan megmagyarázta, hogy az, amit ők a me-
morandummal akarnak, határozottan az állami tör-
vényekbe ütközik, a fönnálló közjogi rendbe és a
politikába vág. Tehát félreismerhetetlenül politikai
tüntetés akar lenni az oszthatatlan magyar állam
és a magyar nemzeti egység ellen.

A legkomolyabban figyelmeztette tehát őket a
rektor, hogy hagyjanak föl az efféle tervekkel. Egy-
szersmind a legerélyesebb megrovás hangján tudatta
velük, hogy ha meghagyása ellenére is benyújtanák
hozzá, vagy ha közzétennék az ország bármilyen
nyelvü sajtójában is a szóban forgó emlékiratot:
akkor ezt oly sulyos fegyelmi vétségnek tekintenék,
hogy a miatt esetleg nemcsak ösztöndijaikat vonnák.
meg tőlük, hanem ugy a budapesti tudomány-
egyetemről, mint az ország összes főiskolái-
ból kizárnák őket, mert a magyar állam nem türi
meg sem egyetemein, sem egyébb főiskolául az
olyan hallgatókat nem türi meg olyanok kezében
az ösztöndíjakat sem akik esetleg a magyar állam
ellenségeinek bizonyultak. .

Herczegh Mihály egyetemi rektornak ez a ro-
konszenves föllépése remélhetőleg megakadályozta
azt, hogy az egyetem nemzetiségi ultrái továbbra is
az eddigi megférhetetlenséget és feltünési viszkete-
get tanúsítsák.

— Pavoncelli Guiseppi és a pécsiek. Olasz-
ország legujabb közmunkaügyi minisztere Pavoncelli
Giuseppe, egyike az olasz félsziget leggazdagabb
embereinek. Vagyona jóval meghaladja a száz mil-
lió lirát, ami körülbelül a mi pénzünkön negyven
millió forint. Óriási birtokai vannak, amelyekről hozzá-
vetőleges képet nyujt az, hogy például a mult: év-
ben 300.000 métermázsa gabonát és 120.000 hekto-
liter saját termésű bort adott el. A borának a révén
összeköttetésbe jutott a pécsiekkel, akik jól ismerik)
Pavoncellit, mert Gratanó nevü fiával és egy tol-
mácscsal a mult évben huzamosabb ideig tartózko-
dott Pécsett. Pavoncelli akkoritájban élénken érdek-
lődött Magyarország iránt, amelyről a legnagyobb
elismeréssel nyilatkozott. Nem közönbös dolog tehát,
hogy olyan közmunkaügyi minisztere van most
Olaszországnak, aki szereti Magyarországot s foglal-
kozott annak közgazdasági viszonyaival is.

— A leczáfolt káplán. Markos Gyula káplánra,
a Herkó Páter czimü viczczlap szerkesztőjére,
ugyancsak rájár a czáfolatok rudja. Tegnap már
közöltünk egy nyilatkozatot több néppárti képviselő
aláirásával, akik ugyancsak tiltakoznak az ellen,
hogy ők végrehajtó-bizottsági tagok lennének a
Markos által alapitani szándékolt „Keresztény
család"-ban. Ma ugyanilyen nyilatkozatok közzé*
tételére kérnek fel bennünket, dr. Kontur Béla ,
földbirtokos, továbbá Farkas . József, Lepsényi
Miklós országgyülési képviselők és Bakonyi Elek
ügyvéd. Még csak tudni sem akarnak Markos
Gyula vállalatáról. Hiába, megmondottuk már tegnap,
hogy a mai sanyaru közgazdasági viszonyok . közt
nehéz egy katholikus papnak „keresztény családot"
alapitani.

— A postaigazgatóság kérelme. A közelgő
ünnepekre való tekintettel, amikor a postai forgalom
postaigazgatóság a tetemesen megnövekszik, azt a ké-
relmet intézi a közönséghez, hogy ugy a saját érdeké-
ben, mint a postai kezelés gyors menetének biztositása
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czéljából, csomagküldeményeit lehetőleg a délelőtti
órákban adja postára és inkább a nagyobb kincstári
postahivatalokat keresse fel. Ilyenek vannak a József-
körut 8-ik, a Vámház-körut 7-ik és a Ferencz-
körut 44-ik számu házában.

— Névmagyarosítás. Fischer Ferencz, a Ma-
gyar Hirlap közgazdasági rovatának vezetője, nevét
Fodorra, változtatta.

— Egy szinész öngyilkossága. Szegedi tudó-
sitónk táviratozza: Rákosi Ferencz szinész ma
délután 5 órakor a szegedi szinház zongora termé-
ben mellbe lőtte magát. A golyó átfúrta a tüdejét.
Rákosi még fiatalember volt, egy kardalnoknőt sze-
retett, a ki nem viszonozta érzelmeit. Ezért akart
véget vetni életének. A kórházba szállitották, ahol
az orvosok konstatálták, hogy sebe nem élet-
veszélyes.

— Voltaire és Rousseau. Párisból táviratoz-
zák a következőket: Hosszu idő óta hiresztelik Pá-
risban, hogy Voltairének] és Rousseaunak a Panthe-
onban levö koporsói üresek. Mig végre a kormány
megbizásából megvizsgálták a két koporsót. Az egyik-
ben megtalálták Voltaire csontvázát, ketté vált kopo-
nyával, a másikban pedig ráakadtak Rousseau földi
maradványaira egy teljes csontvázra. A fáma tehát
hazudott. (Voltaire koponyájára nézve Berthelot
konstatálta, hogy nyomban felismerhető volt a nagy
bölcsész karakterisztikus koponyaalakulata.

— A budai polgári kör Jubileuma. A budai
polgári kör ma ünnepelte alapittatásának huszonötö-
dik évfordulóját. Buda magyarosításában elvitázha-
tatlan érdemeket szerzett. Közéletünk számos kitünö
alakja a kör tagjai közül emelkedett ki. Darányi
Ignácz földmivelési miniszter is ebben a körben
kezdte meg közpályáját s ma is jelen volt a kör
jubileumi ünnepélyén. A díszközgyűlésen Rupp
Zsigmond és dr. Buday József egyetemi tanár mon-
dottak alkalmi beszédet. A gyülés után gazdag és
vidám lakoma volt.

— Temesvár a munkásokért. Temesvári tu-
dositónk táviratozza: Telbisz polgármesternél ma a
foglalkozás nélkül való munkások küldöttsége járt,
azzal a kéréssel, hogy megfelelő hatósági intézke-
déssel segítene a nyomorukon. A derék polgármester
Sürgős tanácsülést hivatott egybe, amelyben elha-
tározták, hogy többféle ut és töltés-építési munkát
fognak sürgősen végeztetni s egyuttal felszóllitották
a gyárakat és vállalatokat, hogy saját hatáskörükben
tett rendkivüli intézkedésekkel járuljanak hozzá a
munkátlanok nyomorának enyhítéséhez.

- Betörések Nyíregyházán. Nyíregyháza fő-
piaczát villamos ivlámpák világítják- Ennek daczára,
mint tudósitónk táviratozza, a mult éjjel ismeretlen
emberek négy üzletet törtek fel és fosztottak ki.
A rendőrség mit sem vett észre az éjjeli garázdál-
kodásból s czélszerünek látta a betöréssel a vidéki
szocziálista munkásokat gyanusítani.

— A leleplezett kísértet. Gyulai levelezőnk
irja: A gyulai alsóbb rendű lakosságot napok óta
nagy szenzáczió tartotta izgatottságban: egy dé-
moni kisértet, amely Kovács Jánosné házában
minden este megtánczoltatta a falon lógó tányéro-
kat, elmozdította a helyéből a butorokat s sajátsá-
gos tánczot járatott egy termetes főzőkanállal, amely
minden kiváncsi látogatót pofon ütött. A megrémült
asszony mindenfelé elvitte a kisértet hirét, s jó da-
rabig nem találkozott elég bátor ember, aki szembe
mert volna szállani a titokzatos rémmel. Végre Ba*
láza Imre, egy módfelett erős férfiu ajánlkozott,
hogy ő majd eligazítja az elkárhozott lélek sorát.
Nem igazított azonban el semmit, mert amikor
szürkületkor kiült a pitvarajtóba, hogy majd meg-
lesi a kisérletet, egyszeribe kitánczolt az ajtón a
főzőkanál s ugy ütötte pofon a kisértetfogdosót,
hogy annak a szeme is szikrákat hányt. Több se
kellett Balázs Imrének. Ordítva rohant ki a ház-
ból, s ha nem is panaszolta volna el fünek-fának a
baját, mindenki az első szempillantásra látta a ki-
sértet nyomát rajta, mert a fél arcza módfelett fel
volt dagadva. Végre a rendőrség látta, ha nem lép
közbe, hát baj lesz abból a kisértetjárásból s azért
két rendőrt küldött a Kovácsné házába, járjanak vé-
gére a dolognak. Alig hogy az egyik rendőr belépett
a konyhába, hát egy paradicsomos üveg repül a fe-
jének. AB üveg eltörött s a paradicsom végig folyt
a rendőrön. Kollegája azonban odaugrott, a honnan

az üveg kirepült s az üstház fenekéről előhuzta
Mikók Jánost, Kovácsné lakóját. Ő volt ugyanis a
kísértet. Meginditották a vizsgálatot ellene s akkor
kiderült, hogy Mikók egy másik tanyáról, ugyan
ilyen mesterkedéssel már egyizben kizavarta a la-
kokat. Viselkedése olyan zavart volt, hogy a rend-
őrség jónak látta a szenvedélyes kisértet elméjét
orvosilag megvizsgáltatni.

— Mark Twain gyásza. A N. Fr. Presse érte-
sülése szerint a Bécsben tartózkodó Mark Twaint
nagy szomoruság érte. Kábeltáviratot kapott Ameri-
kából, amelyben értesítik, hogy nálánál tiz évvel
idősebb bátyja, Clemens, New-Yorkban hirtelen meg-
halt. A gyászhir nagyon megrenditette Mark
Twaint, aki rendkivül szerette bátyját.

— Öngyilkos hadnagy. Kaposváron nagy
részvétet keltett Major Béla, 19. honvéd gyalogez-
redbeli hadnagynak az öngyilkossága. A szomoru
véget ért fiatal ember egyetlen fia volt egy komá-
rommegyei ismert tekintélyes földbirtokosnak. Vég-
zetes cselekedetének okát nem is sejtik. Rendezett
anyagi viszonyok között élt s a napokban tartotta
volna kézfogóját egy kaposvári leánynyal.

— A statisztika palotája. A Víziváros nagy-
részben rozoga, földszintes házai közé, az oszlop-
és a tudor-utcza sarkán, gyönyörü uj háromemeletes
palotát emeltek. Nem valami nagy, mindössze ezer
négyszögölnyi területet foglal el, de egyike a főváros
legszebb fekvésü középületeinek. Tágas, nagy térség
közepéből emelkedik ki s ugy architektúrai, mint
ornamentikai szépségei egyaránt érvényesülnek. Ma
délelőtt 10 órakor volt az épület ünnepélyes felava-
tása báró Dániel, Darányi és Perczel miniszterek
jelenlétében.

Amikor a meghívottak mind együtt voltak, az
elsőemeleti díszteremben, Jekelfalussy József
miniszteri tanácsos, a statisztikai hivatal igazgatója
megköszönte a kereskedelmi miniszternek a statisz-
tikai hivatal részére emelt fényes, uj hajlékát. Báró
Dániel Ernő megköszönte a jelenvoltaknak, hogy
az ünnepélyre eljöttek, a fővárosnak pedig azt, hogy
az épület lelkét aránylag olyan olcsóért — 12,000
forintért — adta. Hasznos munkát kivánt azoknak,
akik ebben a hivatalban dolgoznak. A beszéd után
hosszasan éltették a minisztert, majd megnézték a
léé kisebb-nagyobb helyiség egy részét, a hivatal
külön posta- és távíró-hivatalát. A tisztviselők az
ünnepély után elhatározták, hogy a mai napot esz-
tendőről-esztendőre megünneplik. Báró Dániel Ernő
kereskedelemügyi miniszter arczképét a díszterem
számára megfestetik, Vörös László államtitkár ér-
demeit pedig jegyzőkönyvbe foglalják.

— Rosszul alkalmazott jótékonyság. Ondra-
csek Antal kovácsmester tegnap délután Kőbányára
haladtában egy rongyos emberrel találkozott, a ki
alamizsnát kért tőle. Ondracsek megszánta az insé-
ges alakot s elvezette egy kifőzőbe, a hol vacsorát
adatott néki. Mikor haza akart menni, az inséges
alak kísérőül ajánlkozott, igy tehát kettesben bal-
lagtak. Utközben egy hasonlóképén rongyos és insé-
ges alakkal találkoztak, a ki, ugy látszik, jól ismerte
Ondracsek pártfogoltját, mert hozzájuk szegődött.
Alig mentek egy darabot, a két inséges rárontott
Ondracsekre, leteperték a földre s elvették arany-
óráját és 23 forint pénzét. Azzal elillantak. A rend-
őrség most keresi a felmelengetett kígyókat.

— Nagy verekedés katonák közt. Prá-
gából táviratozzák: Egy ottani kaszárnyában
ma a müszaki katonák és a 99-ik gyalogezred
bakái között nagy verekedés támadt, minek
következtében 25 katona megsebesült Az
eset katonai körökben kinos feltünést keltett.

= Rheuma, csuz,köszvény, vese- és epekőbajok
á tudományos alapon álló Dióssy-féle Risso-czitrom-
nedv-kurával biztosan gyógyíthatók. Ismertetést in-
gyen küld Dióssy Lajos gyógyszerész, Budapest,
Damjanich-utcza.

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

- Türelmi játékok, Igy nevezik a Richter F,
Ad. és társa bécsi czég horgony-köépitö szekrényeit,
amelyek már valóságos nevelési szükségletté váltak,
nemcsak mulattató időtöltésül, hanem oktatóul is szol-
gálnak. 35 számban készülnek s 40 krajczártól egészen
70 forintig terjedhető árban kaphatók, Az épitő szekré-
nyek egyik főkiváltsága az, hogy azokat a gyermek
kora szerint nagyobbithatni, s gondos rajzok szerint

szinnyomatban kidolgozott mintalapokon alapulnak.
Minden finomabb játékszerüzletben kaphatók.

= Fiatal, üde arcz csak a Czerny-féle keleti
rózsatej és balzsamszappan használatával képzel-
hető. Szakál-, hajfestés sincs jobb, mint Czerny Tannin-

gen-je.
= Mit ajándékozzon az ember karácsonyra ?

Feleségének, lányainak, ismerősének, jó barátjának és
végül anyósának? Megmondják Krausz Károly és Jó-
zsef, Prág-Rudniki kosárárugyár Andrássy-ut 43. szám
alatt berendezett dus raktárában.

= Hungária 4 gombos nőikesztyü (honi ipar)
Párja 1 frt 50 kr. Alkalmas karácsonyi ajándék, 6 pár 9
forint dobozban. Készül saját felügyeletem alatt az állami
varrótelepen, csakis czégem számára. Minden kifogásolt
pár kicseréltetik. Saját fehérnemügyár, angol cs franczia
különlegességek Brachfeld F. cs. és kir. udvari szállitó
Dorottya-utcza 7.

= Az egyetlen házi orvosság, amely minden
fájdalomnál, járványos betegségnél, influenzánál nagyon
jó csillapító szerül használható: a Richter-féle horgony-
pain-expeller és a Richter-féle horgony Liniment.
Üvegenkint 40—70 kr. és 1 forintért minden patikában
kapható.

= Kneipp-előadások. Az országos magyar Kneipp-
egyesület és a természetes gyógyítási módot pártoló
vegetáriánus egyesület a télen és a tavaszi hónapokban
az idén is tartat ingyenes egészségtani előadásokat.
Wagner Ottó ravebauli Bilz-féle természetes gyógy-

intézet igazgatója lesz az elsö előadó. Dezember 19-én,
január 16-án, február 20-án és márczius 20-án délután
5 órakor tartja előadásait a Markó-utczaí főgimnáziumban.

= Utazás a párisi világkiállításra. A „Gyógy-
fürdők, üdülőhelyek és utazási központi iroda" az
1900-iki párisi nemzetközi kiállításra utazási és ellátási
jegyfüzetet bocsát ki. 100—200 frtba kerül egy-egy ilyen
füzet s az összeg havi részletekben is törleszthetö.

= A hazai általános biztositó részvény-társaság
felhivja a közönség szives figyelmét mai hirdetésére.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Operaház. Az évenként szokásos karácsonyi

gyermekelőadást most, csütörtökön délután 5 órakor,
tartják meg. Szinre hozzák a „Nürnbergi baba"-t és
a „Babatündér"-t. Az ünnepek után, de még ebben
az évben, reprise gyanánt szinre kerül Mozart
„Figaro lakodalma", részben uj szereposztással.
A „She" czimü balettre már javában folynak a pró-
bák. E balettben mindhárom magántánczosnő: Bar-
bieri Antoniette, Balogh Szidi és Schmidek Gizella
résztvesz; kisebb szólőszerepekben fognak müködni
Kiss Hermin és Reisz Róza, a czimszerepet, amely
táncz tekintetében jelentéktelen, csak mimikai jel-
legü, Glaszner Boriskának osztották ki.

* A népszinház ujdonsága. Planquette operetteje,
a „Varázsgyürü", a tegnapi nagy siker után, előre-
láthatólag, sokáig müsoron marad. A szinház követ-
kező ujdonsága, Audrannak „A baba" czimü ope-
retteje lesz, amely Párisban és Londonban nagy
szenzácziót keltett és több száz előadást ért meg.
Reiner Ferencz forditotta.

* A kormány képvásárlásai. A képzőmüvészeti
tanács a jövő héten ül össze, hogy a kultuszmi-
niszternek kijelölje azokat a képeket, amelyek ugy
a téli tárlatból, mint a Nemzeti Szalon és a nagy-
bányaiak kiállításaiból megvásárolandók. Ha azon-
ban annyit szemelnének ki, hogy az előirányzott
összegből már nem telnék, ugy néhány képet eset-
leg megvesznek a szépművészeti muzeum számára,
mert erre a czélra körülbelül ötvenezer forint áll
rendelkezésre.

* A Hubay-Popper quartett Prágában. Legki-
válóbb vonósnégyes-társulatunk deczember 28-ikán
és 30-án két hangversenyt ad Prágában.

* Krisztus Pilátus előtt. Munkácsy Mihály e
remeke nyomán most egy fölötte sikerült aquarell-
reprodukczió jelent meg. A nagyméretü mülapot
tordai Kádár Gábor készitette és bizonyára sok elő-
kelő szalonnak a falát fogja díszíteni. Örülünk, hogy
az Egyházy Ágoston és társa czég válalkozott e
szép feladatra és hogy oly szerencsésen oldotta meg.

* A zeneakadémia hangversenye. Az országos
zeneakadémia ma este tartotta első nyilvános hang-
versenyét. A növendékek közül első helyen kell em-
lítenünk Schultz Ernesztint, Hubay Jenő tanítvá-
nyát, aki müvészi készültséggel hegedül. Pompás
játékát perczekig tartó taps jutalmazta. A zongora-
osztályból Fuchs és Bendiner, az énekesnők közül
Kohn Frida, mint gordonkás Kolnibaloczky Józsua
tünt ki.

* A „Szőke Katalin" főpróbája. Hétfőn este
hat órakor lesz. Voss Rikhárd látványos szinmüvé-
nek jelmezes főpróbája a Vigszinházban. Ezen a
napon épen emiatt nem lesz előadás.
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FŐVÁROS.
(Baldachin a közgyülési teremben. Eddig meg

voltunk e nélkül is, de nem baj, hogy most már
erre is szüksége van a fő- és székvárosnak, mert
megér annyit a müvészeti ipar a fővárosnak is, mint
amennyit erre a díszmunkára áldoz. A mult eszten-
döben határozta még el a közgyülés, hogy az elnöki
emelvényt dus aranyhímzésű magyar stilu baldachin-
nal ékesitteti. A képzőmüvészeti bizottság ajánlotta
ezt s Gerlóczy Károly volt alpolgármestert bizták
meg, hogy a határozatot foganatosítsa. Abaldachint
Nád/er tanár tervezte és a kivitellel Konderth
Máriát bizták meg. Már a tavaszra el kellett volna
a münek készülnie, de olyan nehéz volt a munka,
hogy csak a napokban végezhették be. A bizottsá-
got, amely ma vette át a munkát, valósággal meg-
lepte a mü ezerféle finomsága. Holnap vagy holnapután
már el is helyezik az Ujvárosháza disztermében s a
legközelebbi közgyülésnek aligha nem ez lesz a leg-
érdekesebb tárgya.

(Haromszázhetvenkilencz igazolt tag.) A fővá-
ros igazoló választmánya ma délelőtt bejelentette a
főpolgármesternek, hogy a köztörvényhatósági bizott-
ságnak immár háromszázhetvenkilencz tagjait
igazolta. Ma olvasták meg ujból az első kerületi vá-
lasztásnál beadott szavazóczédulákat s azt deritették
ki, hogy a hiba említésre sem méltó. Igazolták tehát
Madarassy Gábor, Márffy Ágoston rendes és Horner
Vilmos póttagságát is. Biscara Endre, Moldoványi
Sándor és Ehrlich G. Gusztáv inkompatibilátását a
tanács nem látta igazoltnak. Igy szökött fel az iga-
zollak száma háromszázhetvenkilenczre.

(Nincs több lóvasut.) A közuti vasut kerepesi-
uti vonalait ma adták át a villamos közlekedésnek.
Délelőtt volt a mütanrendöri bejárás Stettina keres-
kedelmi miniszteri tanácsos elnöklete alatt s a be-
járás után több lóvonat nem indult s villamos ko-
csik foglalták el a pályát. A vágány a nemzeti
szinház előtt levő váltótól a czinkotai vasut állomá-
sáig 2140, a keleti pályaudvari megállóhelyig 1200,
a kerepesi-ut végétől a Rottenbiller- és a Damjanich-
utczán végig a városligetig 1800, á csömöri- és
István-ut felé pedig az állatkertig 3500 méter hosszu.

A polgármester a deficzitről.
Halmos Jánost a közbizalom szinte páratlan

egyértelmüséggel emelte a polgármesteri székbe. Az
époly előkelő, mint fontos állásban nagy és sulyos
feladatok várnak reá, első sorban pedig a székes-
főváros gazdasági ügyeinek a rendezése. Most köz-
vetlenül a tisztujitás előtt lapunk egyik munkatársa
épen azért kereste fel a polgármestert, hogy tőle
felvilágositásokat szerezzen arra nézve, miként véli
ő megvédeni a főváros gazdasági érdekeit és apasz-
tani folyton növekedő deficzitjét ?

Halmos János polgármester e tárgyban a
következő, a föváros polgárait egyaránt érdeklő nyi-
latkozatokat tette:

— Még megválasztásom alkalmából el-
mondottam, hogy a székesfőváros deficzitje
folyton növekedőben van. Fokozzák ezt jó-
részben az ötvenmilliós kölcsön óriási kamatai
és azok a póthitelek, amelyeknek felhasználása
a fővárosnak jövedelmeket nem szerezett és
olyan beruházásokban emésztődtek fel, amelyek
gyümülcshozók nem voltak. Kétségtelen az,
hogy mindeni el kell követnünk az ijesztően
növekvő deficzit apasztására és eltüntetésére.
Épen ezért a legnagyobb és legszigorubb
takarékosságot kell gyakorolnunk ugy-
annyira, hogy még a kisebb kiadásoktól is tar-
tózkodnunk kell, nehogy ujabb póthitelekre
szoruljunk.

A póthitelek mellőzését nézetem szerint
elsö sorban ugy érjük el, hogy több rendszeres
kiadást, mint például az iskolai építkezése'
krt és az útburkolási költségeket a rendes
kiadásokba kell felvennünk és illetve a
rendes bevételekből kell fedeznünk. Fokozta
a deficzitet az is, hogy a kölcsönöket több izben
nem az előre meghatározott közmunkákra for-
ditották, hanem ujabban és ujabban felmerülő
szükségletek fedezésére lettek igénybe véve,
már pedig ha a jövőben kölcsönöket felvenni vol-
nánk kényszerülve, ugy azokat csupán ama
közmunkákra fordíthatjuk, amelyek a felvétel-
nél bázisul szolgálnak. Nagyon óhajtandó volna,

hogy a kölcsönpénzek csakis produktív, vagyis
oly beruházásokra fordittassanak, amelyekből a
székesfővárosnak jövedelme leend.

Ez azonban, sajnos, egészen keresztül
nem vihető azért, mert a székesfőváros nagy-
mérvü, óriási és rohamos fejlődése következté-
ben egyszerre és nem fokozatosan kénytelen
oly közmunkákat létesíteni, amelyek a székes-
fővárosnak közvetlen jövedelmet nem hajtanak.
Ilyen például a csatornaügy, a mely milliókba
kerül a nélkül, hogy e beruházás után a fővá-
rosnak egy krajczárnyi jövedelme is lenne.

Ami az annyira hangoztatott személyi
kiadásokat illeti, elismerem, hogy azok igen
nagyok, különösen, ha azok az 1874-iki ki-
adásokkal összehasonlittatnak. Sajnos azonban,
hogy ezeknél a kiadásoknál legalább nagyobb
összegü és a költségelőirányzatra befolyást
gyakorló megtakarítások alig lesznek elérhetők,
mert a teendők folyton gyarapodnak, részint a
főváros nagymérvü fejlődésénél, részint a la-
kosság folytonos szaporodásánál fogva, de
azért is, mert nálunk a közönség a legjelen-
téktelenebb ügyekben is a hatósághoz fordul.

Egyébiránt kijelenthetem, hogy az összes
hivatalokat vizsgálat alá veszem s ott, ahol a
személyzetet apasztani lehet, konkrét ja-
vaslatot teszek a közgyülés elé.

VIDÉK.
* (Bevádolt főispán.) A besztercze-naszódi bi-

zottság szász nemzetiségü tagjai — mint tudositónk
táviratozza — Flugger Károly képviselő utján pa-
naszt emeltek a belügyminiszternél, melyben meg-
botránkozásuknak és tiltakozásuknak adtak kifejezést
állitólag ama minden jogot és törvényt tipró eljárás
felett, melyet gróf Bethlen Pál főispán velük szem-
ben tanusitott. Miután pedig a főispán ellen a tulzó
szász urak panaszkodnak,. azt gyanítjuk, hogy gróf
Bethlen Pál valami hazafias és nagyon jó dolgot
cselekedett.

* (Hajsza egy polgármester ellen.) Szentes
város polgármesterének, dr. Lakos Imi-ének, nem
rózsalevelekre van vetve az ágya. Az ellenzék foly-
ton zaklatja, támadja. Most ujabban 200 bizottsági
tag közül 61 városatya rendkivüli közgyülés össze-
hívását kéri, melynek egyetlen tárgya a polgármes-
ternek fegyelmi alá vonása és egyidejüleg felfüggesz-
tése lenne.

A fiumei választások.
A magyar kikötő-város el van árasztva

kortesczédulákkal. A harcz tulajdonképen két párt
közölt lesz: Maylender-Ossoinack és Ciotta-
Dali'Asta között. A két listán számos közös jelölt
is van, ezek azonban dr. Bellen Andráson kivül
mind jelentőség nélkül valók.

A magyarság ügyének csaknem egyremegy,
hogy melyik párt kerül ki győztesen az urnából.
Maylenderék — általánosan igy vélekednek Fiumé-
ban — őrizkedni fognak attól, hogy a magyar
törvényekkel szemben oly merev álláspontra he-
lyezkedjenek, mint eddig. Dall'Asláék azonban fel-
tétlenül megbízhatóbbak lesznek, — de ők sem
teljesen megbizhatók.

Dall'Astáéknak van kilátásuk a győzelemre,
melynek érdekében szerintük a czél szentesíti az
eszközöket. Ök ugyanis csakugy, mint az autonom
párt a tavalyi választáson biztositották maguknak a
nyolczvan horvát szavazatot. Sőt. az is valószinü,
hogy Walluschnig az ö kis pártjával — bár
nincs jelölve a liberálisok listájában — Dall'Astáék-
hoz csatlakozik már csak azért is, hogy a Maylende-
ren és Ossoinackon tegnapelött történt dezavuálásért
boszuját kitölthesse. A magyarság, melynek
fökontingense, vagy talán teljessége az állami hiva-
talnoki kar, a hangulatból itélve, Dall'Astáékhoz
csatlakozik. Ilyenformán a számitás elég egyszerü:

200 állami hivatalnok
S0 horvát
10 Walluschnig-párti és
80 fiumei polgár

összesen 370 szavazat, mely a többséghez való-
szinüleg elégséges lesz, mert nehezen hihető, hogy
összesen 600 szavazatot leadnak. A választói lista
ugyan 904 nevet tüntet fel, de ebből legalább 120
vonandó le, mint olyan, aki már meghalt; vagy el-

költözött. Levonandó ezenkivül legalább 60 kapitány
és gépész, akik uton vannak.

Maylender és Ossoinack feltétlenül biztak
megválasztásukban a Dall'Astáék listájának megjele-
néséig. Akkor azonban Maylender, nehogy kibukjék,
az alközségekben is kandidáltatta még és igy való-
szinü, hogy a két legutolsó podeszta az uj rap-
prezentanczában összekerül; Dall'Astáék kandidálták
Ciotta János volt podesztát, aki kijelentette, hogy
megválasztását szivesen látja.

A szatmári főispán beiktatása.
Szatmárvármegye duzzog. Ezt a hirt hozták

a napokban Nagy-Károlyból. És a hir igaz volt, a
vármegye közönsége neheztelését fejezte ki a mi-
niszterrel szemben, hogy nem oda való embert,
hanem gróf Hugonnay Bélát neveztette ki főispán-
nak. Azt is beszélték, hogy a bizottsági tagok
visszaküldték az ebédre szóló meghívókat;
mire a gavallér gróf táviratilag ezer forintot röpitett
a nagykárolyi nőegyletnek, hogy a beiktatási ün-
nepély napján ezer szegény embert vendégel-
jenek meg.

Mikor azután fényes kíséretével megérkezett a
főispán; kiengesztelődtek a duzzogók és rendeztek a
tiszteletére olyan hetedhétországra szóló fogadta-
tást, hogy csak ugy zengett, zugott bele az ős vár-
megyeháza.

Az érdekes installáczióról tudósitónk a követ-
kezőket telegrafálja:

Ma délután érkezett Szatmármegye székhelyére
az ujonnan kinevezett főispán, gróf Hugonnay
Béla Komárom-, Szatmár-, Veszprém- és Pest-
megyékből való nagyszámu kísérettel, továbbá
nejével és több rokonával. A vármegye határán,
Körtvélyes állomáson a megye nevében Domahidy
Elemér főszolgabiró nagyobb küldöttség élén üdvö-
zölte. A főispán néhány meleg szóval megköszönte
a küldöttség megjelenését, ismét különvonatra
szállott és 2 órakor érkezett Nagy-Károlyba. A fel-
díszített pályaház előtt a város lakossága zászlókkal
sorakozott, élén a tanácscsal.

Debreczeny polgármester a város nevében
üdvözölte, kérve, hogy vegye gondozásába Nagy-
Károlyt, mely hozzá már eleve is nagy biza-
lommal tekint. A főispán, aki fényes diszmagyar-
ban, nejével és kíséretével jelent meg a küldöttség
előtt, szives szavakban mondott köszönetet az előz-
mények után nem várt fényes és meleg foga-
dásért. Igéri, hogy mint a munka embere, a leg-
jobb indulattal jött és minden igyekezetét oda for-
dijta, hogy a város bizalmát kinyerje.

Ezután a nőegylet nevében Serlyné gyönyörü
bokrétát nyujtott át a grófnénak, kit jótékonyságának
jó hire ide is elkísért.

Zajos, hosszas éljenzés és a Rákóczy-induló
hangjai mellett a főispán a polgármesterrel a város
díszkocsiján — saját diszfogatát a hölgyeknek en-
gedte át s fényes bandériumtól kisérve — a fel-
lobogózott város utczáin a megyeházára vonult. Ez
alatt a vármegye összes tisztikara, Nagy László
alispánnal az élén, a székház lépcsőzetén fo-
gadta : ősi szokás szerint - ugymond szóló — e
helyütt üdvözli. Jelenleg kétszeres örömmel teszi
ezt, mert ba reményeiben nem csalatkozik, a vár-
megye békeapostolként várja e sokat hányatott
megyébe.

Az élénk éljenzés csillapultával a főispán
meglepetését fejezi ki a rendkivüli fogadtatás iránt
s igy kósza hírként veszi kinevezésének el-
lenzését s biztositja a vármegyét, hogy a legna-
gyobb nyíltsággal jön helyet foglalni és a bizalmat
munkásságával, jóakaratával és a békének helyre-
állításával óhajtja kinyerni. A kölcsönös bizalom le-
gyen tehát a főtörekvés, mely egymás iránt való
őszinte támogatással a vármegyének javára
fog szolgálni. Igy ajánlja magát a vármegye
jóindulatába és ismételve köszöni a reá jótékonyan
hatott szives fogadást. Lelkes óvácziók közt vezette
be az alispán a főispánt lakosztályába. A város
tüntetőleg viseli magát a főispán melleit és hogy
ennek kifejezést is adjon, a fényes fogadáson kivül
nagyszerü fáklyászenével adott este érzelmeinek
kifejezést.
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TÖRVÉNYKEZÉS.
= A rendőrkapitány panasza. Steinbeck Vil-

mosné asszony lopással gyanusitotta cselédjét s el-
ment Diner Ákos rendőrkapitányhoz, hogy megtuda-
kolja : volt-e már a cseléd büntetve ? A kapitány
azzal felelt, hogy hivatalos titkot magánfelekkel nem
közölhet, mire az asszonyka mérgesen szóit oda
apósához, aki kiséretében volt:

— Menjünk, apám! A cselédek lopnak és a
rendőrség pártját fogja a tolvajoknak.

— Vigyázzon, Steinbeckné, bajba kerül!
Figyelmezteti a rendőrkapitány.

— Hát hiszen nem is a rendőrséget akarom
én gyanusítani, hanem önt, kapitány u r !

Ezért a nyilatkozatért került a vádlottak pad-
jára Steinbeck Vilmosné, akit a törvényszék ma
nyilvános rágalmazás miatt negyven forint pénz-
büntetésre itélt.

= Pierre Vaux rehabilitálva. Megirtuk, hogy
Pierre Vaux-t 1852-ben életfogytig tartó gálya-
rabságra itélték állitólagos gyujtogatásért. Az elitélt
meg is halt röviddel az itélet törvényerőre emel-
kedte után a cayennei gyilkos éghajlat következté-
ben. Fia, Edmond Vaux, franczia képviselő, meg
lévén győződve atyja ártatlanságáról, nemrégiben
keresztülvitte, hogy a pört revideálják, ennek során
ki is tünt a Pierre Vaux ártatlansága. A párisi
semmitőszék tegnapelött mondta ki ebben az ügy-
ben az itéletet, melynek értelmében a kincstár a
Vaux-családot 100.000 frankkal köteles kárpótolni. Az
itéletet Párisban, Longpierre-ben és Chalon-sur-
Saone-ban falragaszokkal kellett közzétenni. Ami
kétségtelenül szép dolog, de azért a szegény Pierre
Vaux-t még sem lehet halottaiból feltámasztani.

= Sikkasztó bankigazgató. Wahlkampf Ede
bünpörében ma hirdették ki az itéletet. A „Frank-
fürter-Sparbank" egykori vezérigazgatóját csalárd
bukás és sikkasztás miatt másfél esztendei bör-
tönre itélték s büntetéséből a vizsgálati fogsággal
négy hónapot kitöltöttnek vettek. Az elitélt fölleb-
bezett.

= A képtolvaj orvos. Dr. Lenkei Béla bün-
ügye nemsokára végtárgyalásra kerül. A törvényszék
az ügyészség indítványához képest lopás büntette
miatt helyezte őt vád alá. Lenkeit a bécsi országos
törvényszék tudvalevőleg két esztendei börtönre
itélte, aztán Budapestre kisértette, hogy felelősségre
vonhassák az országos képtárban elkövetett lopás
miatt. Védője kérte a törvényszéket, hogy figyeltesse
meg a képtolvaj orvos elmeállapotát, mert ő elme-
bajosnak tartja. A törvényszék e kérvényre elren-
delte, hogy a végtárgyalásra majd beidézi Ajtay és
és Moravcsik törvényszéki orvosszakértőket.

= Megpofozott rendőr. Érdekes bünügyet
tárgyalt tegnap a királyi tábla. G . . . Miidós jog-
hallgató többed magával ittasan ballagott hazafelé,

amidőn a Nádor-utczán szemébe tünt a Hitelbank
épülete előtt állomáső rendőr, amint a kapuban
meghúzódott, és bóbiskáló fejjel, lecsukott szemmel
őrködött a bank vagyona fölött. A jókedvü fiatal-

ember először arra gondolt, hogy egyszerüen el-
lopja a szendergő éjjeli őrt, társai azonban le-
beszélték e szándékáról. A jogász ezután megelé-
gedett azzal, hogy felköltötte a rendőrt, bele ordi-
tott a fülébe és mielőtt a jámbor felocsúdhatott
volna, jobbról is balról is, arczul ütötte. Ilyen ártat-
lanul embert még föl nem pofoztak! Nem is hagyta
ezt abba a rend őre. Panaszt emelt a jogász ellen,
aki a tárgyaláson azzal védekezett, hogy tökrészeg
volt. Mózes László védő pedig azt vitatta, hogy a jog-
hallgatót nem vádolhatják hatóság ellen elkövetett
erőszakkal, mert a bántalmazott a felpofozás ide-
jén nem rendőr, hanem éjjeli őr volt. A törvényszék
is csak becsületsértésnek minősítette az esetet, s
G. Miklóst öt forint pénzbüntetésre itélte. A másod-
biróság feloldotta ezt az itéletet és pótvizsgálatot
rendelt el annak kiderítése czéljából, hogy csak-
ugyan részeg volt-e a jogász. Állapitsák meg, hogy
mennyi bort ivott és vizsgáltassák meg az orvos-
szakértőkkel, hogy mennyi bort birhat el. És ha
mindezt bölcsen megállapítják, tűzzenek ki uj vég-
tárgyalást.

NYILTTÉR.
Szt.-Lukácsíurdö Gőzfürdők

Télié* nyirt ow urak és hölgyeit részérc
ny/ltra

Tisztelettel köztudomásra hozzuk, hogy a Budapest
székesfőváros közönségével kötött szerződés alapján

Budapesti marhavásártéri vásári pénztár
részvénytársaság

czég alatt létesitett intézményünk müködését a budapesti
marhavásártéren folyó évi deczember hó 20-án megkezdi
és a deczember hó 23-iki marhavásárt már lebonyolítani
fogja. A székesfőváros tanácsa által jóváhagyott üzlet-
szabályzatunk értelmében vállalatunk működési köre
egyebek közt ki fog terjedni a marhavásártérre kerülő
állatok átvétele, gondozása és bizományi eladására: a
felhajtandó állatokra igényelt előlegek nyújtására é
hitelképes mészárosok által előnyös feltételek mellett
igénybe vehető hitelek engedélyezésére.

A felszámítandó hatóságilag megállapitott díjtéte-
lek és költségek az eddigi vásári költségekkel szemben
jelentékenyen mérsékeltebbek lesznek.

Intézményünk vezetésére sikerült vezérigazgatói
minőségben Saborsky Ede urat, Saborsky József és fiai
czég eddigi főnökét megnyerni, egyidejüleg ezen czég
marhabizományi üzlete a budapesti marhavásártéren
megszünik.

Bövebb értesítésekkel vagy felvilágosításokkal
szivesen szolgálunk. (267)

Budapest, 1897. deczember hó.
A „Budapest marhavásártéri

vásári pénztár részvénytársaság"
igazgatósága.

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.

Rémhír érkezett tegnap Bécsböl. Az osz-
trák-magyar bank titkára az intézet tanácsának
csütörtökön hivatalosan bejelentette, hogy a
banknak üzlete az idén minden elöreláthatósá-
gon alól gyönge volt; oly gyönge, hogy a bank
részvényeinek idei osztalékát körülbelül 6 forint-
tal, tehát a tavalyi 43,40 forintról talán 37.50-re
kellend leszállítani. Sok mindenféle kimu-
tatás járt e jelentés nyomában és mind-
ezen kimutatásoknak végső tanusága csak
az, hogy e nyereményhiányt egyrészt a zálog-
levél-szelvényekből eredő bevételek csökkenése,
másrészt pedig a lombardüzlet hanyatlása
okozta. Köznyelven ez azt jelenti, hogy a rossz
termés következtében általános gazdasági
viszonyaink kedvezőtlenebbek voltak; a csapá-
sok pedig, melyek a tőzsdét az utolsó időkben
érték, a papirérték elvét a közönség szemében
annyira kompromittálták, hogy most már csak
ritka ember meri pénzét a tőzsdeüzletben
koczkáztatni. Két olyan igazság, melyet min-
denki ismert, mely tehát, magában véve, sen-
kit sem lep meg.

Mért rémülnek tehát meg az emberek oly
nagyon a tegnapi hiren ? Mert azt, amit min-
denki tudott, mindenki érzett, senki sem látta
még oly pregnáns formában demonstrálva, ami-
nőben a bank titkárának jelentésében világgá
lépett. Az üzlet embere mindent megtud, min-
dent megsejt, mindent megérez. Be is rendez-
kedik mindarra, amivel a jövö kecsegteti
vagy aggasztja. De e széleskörü és örökké
éber előrelátása mellett, mindig megmarad
lelkében a kedvezőbb alakulással vigaszta-
lódó remények valamely homályos tömke-
lege, valamely titokzatos optimizmus, mely-
ből mindig merit, merit egy kis bátorságot. Ami-
kor a buza ára fölmegy tizenkét forintra; ami-
kor az ultimo közeledtével a bank disponense
lelkendezve szalad a tőzsde-ügynök után, sür-
gelmesen kérdezve: „Nincs önnek semmi be-
adni valója?", amikor napokig, hetekig, hónapo-
kig pang az értékvásár minden nevezetesebb
tranzakczió nélkül és mindeme világos jelekből
napnál fényesebben derül ki, hogy a pénz- és
hitelvásár teljesen elposványosodott: akkor a

kereskedö a lelkében növekedő aggodalmat az-
zal győzi le, hogy: Ej mit! a világ nem dől

romba; a pénz és az adásvevés kikerülhetet-
len a gazdaságban. És ha az igy okoskodó
még kissé könyelmü is, akkor hozzá teszi: Az
ördög sohasem oly fekete, minőnek festik.

Az ily gondolkozás aztán elaltatja az
aggodalmat. Do ez csak szendereg és csak
addig szendereg, mig az alapvonásaikban rég is-
mert tények hirtelen a mathematikai bizonyosság
formájában, számok alakjában ütik fel fejüket.
Ekkor aztán általános az ébredés, alapos a ki-
józanodás, mely persze sohasem jár tetemesebb
lelki rázkódtatás nélkül.

Ily ébredést okozott a jegybank titkárá-
nak jelentése és a meglepetés, mely nyomában
kél, képezi a benyomást, melyet a kedélyek-
re tett.

Világos, hogy maga tény még nem ijesz-
tené meg tulságosan az üzérvilágot. Az osz-
trák-magyar bank osztalékának megcsappanását
nem fájlalnák nagy általánosságban. Hiszen a
belőle támadó veszteség csak ez intézet rész-
vényeinek, különben nem épen szánandó, bir-
tokosait találja. — És az ember min-
dig elég erős arra, hogy elbírja má-
sok szerencsétlenségét. De a bank jelen-
téséből még másokra is lehet következtetést
vonni. De majore consequentia valet ad mi-
norem. Ha a leghatalmasabb pénzintézet üz-
lete igy állt az idén, azon pénzintézeté, mely
mind a többiek mögött és fölött áll; azon
pénzintézeté, mely mind a többieknek vissz-
leszámitol és a megszorult pénztárakat bankó-
val töltögeti, akkor milyen lehetett azon inté-
zetek üzlete, melyek az általános nagy pénzszol-
gáltatónak csak hallgatag segédei, természetes
közbenjárói ? Ha a bankok a jegybanktól pénzt
nem kértek, akkor kinek adtak ök pénzt ? Ha
amaz nem nyert, miből pénzeltek ezek ? Ime a
kérdések, melyek önként támadnák amaz el-
bátortalanító tény nyomán, melyet a jegybank
titkára a tanácsnak bejelentett. És e kérdésekre
senki sem mer vigasztaló feleletet adni. Nem,
már azért sem, mert a héten Berlinből már
16 és fél forinton kinálták Bécsben is, ná-
lunk is az osztrák-hitelintézet idei oszta-
lék-szelvényét, mely pedig tavaly még 18, har-
madéve 19 forint volt. Mikor ez a kinálat sür-
gősen hozzánk érkezett, a föntiekben jelzett alap-
optimizmussal azt mondták nálunk: A berlini
„fixerek", kik sok „hitelt" adtak el a mult hetek
folyamában, most e kinálat által le akarják
szállitani a hitelbirtokosok bátorságát, realizá-
czióra akarják öket rábirni, hogy aztán a ber-
lini eladók jutányosabb árak mellett fedezhes-
sék magukat. Ez is lehetségesnek tünt fel.
Mert a coupon-kinálás rendes fogása a meg-
szorult contremine-nek. Igaz, hogy a fedezetlen
eladás emberei most nem igen látszottak meg-
szorultaknak, — hiszen a siker eddig az ő
részükön volt — de hát ki fog mindent oly
szőrszálhasogatókig pontosan venni! Csak ki-
nálják a coupont, majd visszavásárolják drá-
gábban !

Lehet. De lehet, hogy még nyerni is fog-
nak e kisegítő üzleten. A memento, mely a
jegybank irodáiból érkezett, mindenesetre gon-
dolkodóba ejtheti a vérmesebb reményüeket. A
berliniek nem csupán bátor spekulánsok, de
jól értesültek is. Körükben mindenfélét beszél-
nek az osztrák-magyar szelvényszüretröl. A
multkor a „Vossische Zeitung" ki is rukkolt
egy kis osztalék-becsüléssel az osztrák vezető
papírokra nézve. És e becslés nem volt valami
nagyon kedvező.

Felhő tehát van böviben az érték-üzlet
egén. Van, még ha nem is számítjuk bele azt
a nagy borulatot, melyet ma este jeleztek a
távol keletről, hol Oroszország egyszerüen elfog-
lalta Port-Arthur kikötőjét, Kina kulcsát,
amely tény pedig ma nagy izgalmat keltett
Londonban.

És mégis, mégis! Ha Ausztria és
Magyarország ügye csak némileg is rendbe
jöhetne, békés, sima, törvényes módon,
még fölemelhetnők fejünket. Akkor talán
még jobb mérlegeket hirdetnének pénzintéze-
teink, — hiszen bilanczirozni, az müvészet!
— és talán még meg is vehetnők a berliniek-
től az osztrák hitelintézet osztalékát 16 és fél
forinton, a nyereség némi reményével.

De igy ? A deczember csak mulik, a zavar
meg csak vesztegel. Az idö s i e t : a béke késik.
Ki mer az ily körülmények között remélni ?
Várjuk tehát meg a karácsonyt. A Megváltó
napja talán a megváltozás napja is lesz. Adja
az ég!

Közgazdasági táviratok.
Sopron, deczember 18. A fertővidéki vasut

mütanrendöri bejárása ma nagy ünnepélyességgel
ment végbe Vörös államtitkár jelenlétében. A vár-
megye határán Baán alispán üdvözölte az állam-
titkárt, a vasutépitő Budapesti bankegyesület részé-
ről Radó Kálmán valóságos belsö titkos tanácsos volt
jelen. Minden állomáson, melyet a vonat érintett,
üdvözlő szónoklat volt. Ezekre Vörös államtitkár
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válaszolt. Este a soproni kaszinó nagytermében fé-
nyes lakomát rendeztek az államtitkár tiszteletére.

Berlin, deczember 13. Az irányzat általában
szilárd volt Osztrák hitéirészvény 219.—, Disconto
társaság 199.12, Darmstadti bank 156.25,
Deutsche bank 206.90, Drezdai bank 15S.60. Han-
delsgesellschaft 173.80, Nationalbank 149.62, Osztrák-
magyar államvasutak 141.75, Déli vasut 33.60,
Bushtiehradi vasut — . — Varsó-Bécsi vasut — ,
Svájczi vasutak — , Gotthard — , Svájczi északkeleti
vasut 106.10, Svájczi központi vasut 138.60, Olasz
déli vasut 136.—, Magyar koronajáradék — . — .
Olasz középtengeri vasut 99.10, Olasz járadék
94.80, Török sorsjegyek 113.25, Mexikói köl-
csön 96.50, Laurakohó 181.20, Dortmundi 97.10
Bochumi 202.50, Gelsenkircheni 185.87, Harpeni
189,25. Hibernia 205.—, Észak-német Lloyd 105.—,
Magán kamatláb 4 3/4%. Ultimo pénz 63/4—65/8%.

Páris, decz. 18. A tőzsde ma szilárd volt.
8%-os franczia járadék 103.25. 3%-os törleszté-
ses járadék 102.50, 3 1/2%-os járadék 106.87,
Franczia bank 37.70, Credit Foncier 657. Szuezi
csatorna részvény 33.18, Egyiptomikölcsön 517,
Spanyol külföldi kölcsön 60 3/4, Magyar aranyjára-
dék 104.— Olasz járadék 96.52, Orosz kölcsön
102.75, Uj orosz konzol 94.60, Portugál kölcsön
20 7/8, Ottománbank 58.550, Osztr. Landerbank
476.—. Osztrák-magyar államvasut 720.—, Déli
vasut 184. Rio Tinto 656.—.

New-York, deczember 18. (C. T. B.)
decz. 18. decz. 17.

cents cents
Buza, deczemberre 99Vs 98V4

„ januárra 97*/* 97V3
, májusra 933/* 9SV$

Tengeti májusra 34Vs 341/*.
Chicago, deczember IS., (C. T. B.)

dec*. 18. decz. 17,
cents cents

Bnts, májusra 92Va 915/a
Tengeri májusra 29Va 29

Mezőgazdaság.
A gazdák a párisi kiállításon. Gróf Dezsewff'y

Aurél, az országos magyar gazdasági egyesület el-
nöke, értesitette az 1900. évi párisi kiállitás m. kir.
kormánybiztosát, Lukács Bélát, hogy az egyesület
hazafias kötelességének fogja tartani odahatni, hogy
mezőgazdaságunk a kiállitáson méltóan legyen kép-
viselve ; igyekezni fog tehát az egyes gazdák részvé-
telét az ügynek megnyerni.

Ipar és kereskedelem.
Gabonaimport Fiumén át. A buzabehozatal

Fiumén át megkezdődött. Az „Ettore" Lloyd-
hajó Oroszországból, Odessából 16.100 mé-
termázsával megrakva érkezett ide; más kül-
demények követni fogják. Az áru osztrák és
magyar állomásokra van szánva. Érdekes, hogy
Fiumén át idegen buza eddig soha se érkezett
az országba. A volt fiumei Zsakalj-malom
importált ugyan idegen buzát, de azt a ten-
geren reexportálta.

A czukorprémiumok eltörlése. Németország és
Ausztria-Magyarország megbizottai ma kezdtek el
tárgyalni Berlinben abban a kérdésben, hogy milyen
magatartást kövessen a két állam, a czukorprémiu-
mok nemzetközi rendezése tárgyában valószinüleg
már közelebb összehívandó konferenczián. Monar-
kiánk ebben az ügyben már tavaly és két év eiőtt
is tárgyalt Németországgal, de itt időközben egy uj
czukoradó törvény lépett életbe, amely szükségessé
teszi a más alapon való megállapodást.

Válságba jutott Iparvállalat. Az első magyar
üveggyár részvénytársaság ma tartotta közgyülését.
Tekintettel arra a körülményre, hogy a társaság
eddigi üzemi vesztesége 279.313 forintot teszi ki,
600.000 forint befizetett alaptőke mellett, szó volt
arról, hogy a társaság likvidál, azonban a mai köz-
gyülés azt határozta, hogy s veszteséget uj számlára
viszi át és utasitotta az igazgatóságot, hogy a vál-
lalat szanálása érdekében tegyen még egy kisérletet
és erről egy összehívandó rendkivüli közgyülésnek
tegyen jelentést.

Országos Iparegyesület. Az igazgatóság ma
délután lovag Falk Zsigmond elnöklete alatt ülést
tartott, amelyen Gelléri Mór igazgató beszámolt a
legutóbbi ülés óta előfordult ügyekről s a végre-
hajtó bizottság és az elnökség intézkedéseiről Az
igazgatóság a jelentéseket tudomásul vette és az in-
tézkedéseket jóváhagyta. Az igazgatóság foglalkozott
többek között a kiállitási ügyek központjának kér-
désével, amelyre nézve annak idején az egyesület

tett javaslatot a kereskedelemügyi miniszternél. A
létesitendő központ részletes tervezetét, a melyet a
kereskedelmi muzeum igazgatósága elfogadta és a
kereskedelemügyi miniszterhez azonos javaslatot ter-
jeszt föl. Az egyesület jövő évi költségvetése ügyé-
ben az igazgatóság elfogadta a pénzügyi- és végre-
hajtó-bizottságok javaslatát, a mely az egyesület
1898. évi bevételét 32,025 forintban, kiadásait ugyan-
annyiban állapitotta meg. Végül Ráth Károly indit-
ványára az igazgatóság köszönetet mondott Matle-
kovics Sándornak, a végrehajtó-bizottság tagjainak
és a végrehajtó-bizottság tagjainak.

Húsárjegyzék. A fővárosi vásár igazgatóság
hivatalos kimutatása szerint ó lefolyt héten a hús-
árak következőképen jegyeztetett: Vesepecsenye
kilógrammonként egészben 72—140 kr..; tisztított
150—300 kr. •, hátulja 60—120 kr.; leveshus első
rendű 60—80 kr.; másodrendü 52—80 kr.; harmad-
rendű 44—72 kr. A húsárak átlaga 67.4 kr. • Máj,

• lép 20—58, vese 40—64, nyelv 45—90-kr:
velős 20—80 kr.; bivalyhus hátulya 60—
eleje 52—60 kr. ; többi része 44—60 kr. ,
velős 36—43 kr.

j
csont

kr.;
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Kőbányai sertéspiacz, decz. 18. Magyar első-
rendü : Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli sulyban) 49 1/2—50 krajczárig. Közép (páronkint
251—320 klgrig terjedő sulyban) 50—51 kr.
Könnyü (páronk.250 klgrig terjedő sulyban) 51—51 1/2
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban)
471/2—49 1/2 krajczárig, közép (páronkint .240—260
kilogramm sulyban) 47—48 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban) 46—46 1/2
krajczárig. Sertéslétszám : decz. 16. napján volt kész-
let 20.927 drb, decz. 17-én felhajtatott 524 darab,
elszállittatott 410 darab, 1897. decz. 18-án maradt
készletben 21.041 darab. — A hizott sertés üzlet-
irányzata csendes.

Budapesti sertés-konzumvásár decz. 17. A
ferenczvárosi konzumvásárra érkezett 735 drb. Kész-
let decz. 16-áról 181 drb. összes felhajtás 916 drb.
Elszállittatott budapesti fogyasztásra 763. drb, el-
adatlanul visszamaradt 153 drb. Napi árak: 120—
180 klgr. sulyban 48—50 krig, 220—280 klgr.
sulyban 48—50 krig, 320—380 klgr. sulyban 47—
48 krig, malaczok 38—42 krig. A vásár hangulata
élénk volt.

Bécsi vesztegzári vásár. Deczember 18. A
mai vásárra felhajtattak 225 darab vágómarhát, e
között volt 86 darab hizó, 30 darab legelő és 109
darab sovány marha. Miután rendes áruból keveset
hoztak föl, az üzlet jelentéktelen volt. Emellett az
irányzat is lanyha volt és a vásár végén
rnég sok volt az eladatlan jószág. Árak nyo-
mottak. Magyar hizóökör nem volt a vásáron. Jegyez-
tetett : hizóökör német faju 30—39 frt, prima 41 frtig
50 kr., galicziai hizóökör 30—34 és fél forint,
prima nem volt a vásáron, legelőökör 22—28 frt,
bika és tehén 23—32 frt. Métermázsánként élő
súlyban fogyasztási adó nélkül. A szombatra esö
ünnep miatt a legközelebbi vásár pénteken fog
megtartatni.

Bécsi vadvásár. Deczember 18. (Bauer Arnold
jelentése.) Miután az időjárás nem javult, a kivitel
sok kivánni valót hágy, a helyi fogyasztás pedig az
ünnepek előtt gyenge, a vadüzlet is nyugodt irány-
zatu volt és az árak nem váltóztak. Jegy-
zések : Szarvas 38—42 kr., őz 48—56 kr. kilónként;
nagy nyul 1.20—1.30 frt, kis nyul 0.80—1 frt, fo-
goly 0.50—0.70 frt, fáczán 1.20—1.60 frt, vadkacsa
0.70—1.20 frt darabonkint, minden költség bele-
értve.

Bécsi husvásár deczember 18. (Bauer Arnold
jelentése.) Vásárra hoztak : 261.225 kiló marhahúst,
12,552 kiló borjuhust, 18.200 kiló bárányhust,
138,339 kiló sertéshúst továbbá 1323 drb ölött bor-
jut, 190 drb ölött bárányt és 1815 drb ölött ser-
tést. Jegyeztek: Marhahus hátulja 44—62 kr., eleje
34—54 kr., angol bélszín 60—86 kr.,borjuhus 35—
65 kr., bárányhus 20—42 kr., Sertéshus 40—66 kr.,
borju 380—52 kr., bárány 25—38 kr., sertés 37—
54 költséget beleértve. Mint mindenkor karácsony
előtt, a húsfogyasztás most is gyönge volt, ami ha-
tással van az áralakulásra és tényleg az árak ala-
csonyabbak voltak, mint nyolcz nap előtt.

Pénzügy.
A bankkimutatás. Az Osztrák-magyar bank

heti kimutatása deczember 15-ikéről igen jelen-
tékeny változásokat mutat fel. A bankhitel erős
igénybevételét bizonyitja a váltótárczának 5.16
millióval és a lombardnak 0.30 millióval emel-
kedése. Ha ezzel szemben a bankjegyfor-
galom még 4.68 millióval apadt, vagyis a
bank nem volt kénytelen több bankjegyet
kiadni, ennek a magyarázata abban keresendő,
hogy az érczkészletből 11.82 milliót adott to-
vább a bank, aminek révén bankjegyek folytak
be hozzá. Mindezen tranzakcziók végeredmé-
nyeként az adómentes bankjegytartalék 6.84
millióval csökkent ugyan, de még mindig 50.63
millió tekintélyes összeget teszen.

Közlekedés.
Vasuti igazgatók értekezlete. A magyar-

osztrák és bosznia-herczegovinai vasuti igaz-
gatók folyó hó 16-án tartották meg Budapesten ez
évi — utolsó értekezletüket a m. kir. államvasutak
elnöklete alatt. A napirenden volt a közös tarifa-
bizottság utolsó jegyzőkönyvében foglalt javaslatok
tárgyalása, melynek alapján többrendbeli árunak
declassificatiója elfogadtatott és több árura nézve
a csomagolási határozmányok megváltoztattak, végül
elhatározták, hogy a legközelebbi értekezlet jövö
évi február hó 17-én Bécsben fog megtartatni.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, decz. 18 .

Ma délelött élénk érdeklődés között kifüggesz-
tették a gabonacsarnokban a heti hozatalok kimu-
tatását, amely szerint, szemben a mult heti 120.738
métermázsányi felhozatallal, e héten összesen 45.758
métermázsát szállitottak ide és pedig 15.760 méter-
mázsát vasuton, 26.337 métermázsát hajón, és 3661
métermázsát a közraktárakból. Elküldetett 102 mé-
termázsa. Ez adatok csak azért nem keltettek na-
gyobb feltünést, mivel az érdekeltek az országos sta-
tisztikai hivatal napi jelentései révén körülbelül tá-
jékozva voltak a forgalom alakulásáról. Ám most
itt van a száraz -tényállás : az egész országból e
héten 150 kocsirakomány buzánál többet vasuton
nem birtak felhozni és mivel most ezentul csokis a
vaggonáruval kell számolni és alig tehetjük fel, hogy
e hozatalok gyarapodni fognak; ellenkezőleg, él kell
készülve lennünk, hogy használhatatlan országutak
esetén az ideszállitás teljesen szünetel, kiváncsian ;
várjuk, hogy miként fedezi majd az a tizenkét buda-
pesti gőzmalom téli szükségletét, még ha — mond-
juk — annyira redukálnák őrlőképességüket, hogy
mindegyike naponta átlag csak öt vaggont is fo-
gyasztana. Mert a helyben beraktározott készletből
épen körülbelül 200 vaggon jutna egy-egy gyárra
és ne feledjük, hogy a raktár-állománynak több,
mint fele egymagában használhatatlan, könnyü,
idegen buzákból áll. Mindez különben nem titok,
az illetékes tényezők előtt és ugyanez a körülmény
erőteljesebb kifejezésre is jutna a gabona árában,
ugy a készáru, mint a határidőpiaczon, ha nem
volnánk most deczemberben, az üzlettelenség
hónapjában. A határidőpiaczon hiányzik a rész-
vétel, még a más időben nagyban üzött arbitrázs-
üzletek Bécscsel is szünetelnek, mert ott a határ-
idők kurzusai olcsóbbak, mint nálunk. Elvégre ol-
csóbb lehet ott továbbra még az effektiv-buza is,
mivel az amerikai származékok fedezik a szükség-
letet, mig hozzánk ezek nem gravitálnak. Külföld-
ről nevezetesebb árhullámzást ma nem jelentettek.

Buza.

Készáruüzlet buzában. Ma adták el az
utolsó beérkezett rakományokat, mi által a forga-
lom meglehetősen élénk volt. Az alant feltüntetett
tételeken kivül a délelőtti forgalom berekesztése
után elkelt 3300 métermázsa 73- klgr. oláh buza
10 forinton, 3 hóra tranzitó. Az árak átlagban né-
hány krajczárral javultak.

Elöfordult eladások buzában.
.g>§

M
en

ny
is

m
w

áz
sá

l

100
100
400
200
200
100
eöoB50

1700
ÖOOO
3000
2300

5"

n
•o

UJ

származás

tiszai

„
fejtaaegyei

m

vásárhelyi
t. -becsei

oláh transitó
, *.

l e l 1

75
7ö
763
74
74
78
•771/1
75*
75
73*
74«
705

~$

lt
a

_.
_
_
—_

. _
—»

átadási hely

Budapest

*

, • • '

« • •

u

18.5rt
J2.20
12.87^

•12.36 *
12.35

•18.05 "
13.— •

Vi 67 Vi
ltSO
10.75
9.95

Sh."(j
3h*
•sh.3h.
'3h.
Sh.
3h.
•8h.
8h.
3h.
3b. .
8b-

Hivatalos jegyzések buzában.

TissavidéU .u j

Pestrtdéki . '. • * *. .u j

Fojérmegrci' '. ' '. •- lu j

j?5
loo kilogr,

készp, ára
frt.y.1 1 frtig

74
70
73
ííű
74
78
73
80
74
70
73
eo

1240
1 .̂70
1 3 . -
13.23
12.35
12155
12.U5
13.20
12.45
1Ü.75
53.OS
13.23

12.50
12.75
18.10
13.30
12.43!
12.70
13.05
18.25
12.55
18.80
13.15
18.80

i

100
készp, u t
frUól 1 frtig"

12.BO
12.85
13.15

ÜÜ55
12.80
13.10

12Í65
12.90
13.13

9

32
1JÍ60
12.SÜ
13.1^

ü!r
1 8 . -
18.20

^ q y buzában és • lisztben r A
fővárosi közraktárakban 188.600 metermázsa buza
és 92.500 máiermázsa liszt; a Silosban M



12. olda!. — Budapest, 1897. ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, deczember

métermázsa buza, a nyugati pályaudvaron 85.189
métermázsa buza és 5152 mmázsa liszt.

Határidőüzlet buzában. Szilárd irányzat
mellett kevés forgalom volt.

Elöfordult kötések buzában.
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Raktárállomány rozsban : A közraktárban
62.600 métermázsa; a nyugati pályaudvaron
18.138 métermázsa.

Határidöüzlet rozsban. Tavaszi rozs gyéren
forgott lanyha irányzat mellett.

Előfordult kötések hasonló rozsban.
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Takarmányfélék.
Készáruüzlet takarmány félékben. Uj Ten-

geri üzlettelen, kevés kereslet, kevés kinálat: Ó-ten-
geri ellenben igen keresett. Zab árai változatlanok
maradtak. Árpából két vaggon kelt el szilárdan
fentartott árak mellett.
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Raktárállomány takarmány félékben: A
közraktárakban 77.400 métermázsa árpa, 18.900 mé-
termázsa zab, 115.600 métermázsa tengeri. A
nyüg. pályaudvarban 2843 métermázsa árpa, 301
métermázsa zab. Silos 23.100 métermázsa tengeri,
2000 métermázsa zab.

Határidő-üzlet takarmányfélékben : Má-
jusi tengeriben élénk forgalom volt. Tavaszi zabban
csak néhány kötés fordult elö.
Előfordult határidőkötések takarmányfélékben.
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Gabona- és lisztforgalom.
A m. kir. közp. statisztikai hivatal az 1897. évi deczember hó 16-án
este6 órától deczember 17-én este 6 óráig Budapestre vasuton és hajón
érkezett s innen elszállított gabonaküldeményekröl és a budapesti
fövámhivatalnál előjegyzett gabona- és lisztmennyiségekről a követ-

kezö kimutatást teszi közé:
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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, deczember 18.

A mai üzlet sem volt nagyon élénk. Csak a
helyi piaczon észleltünk némi mozgalmat; és ott is
nagyobb volt a kinálat a keresletnél. Ez azonban
már nem történhetett igy kizárólag a politika beha-
tása alatt. Sokkal valószinübb, hogy a készülő évi
zárlatok nyomán megindult osztalékbecslések lo-
hasztják le nagyobb mértékben a papir birtokába
vetett bizalmat. Kezdik érezni, hogy az idei üzlet
nem volt kielégitő, és hogy gyöngesége erősebb ki-
fejezést fog nyerni a közelgő eredményjelentések-
ben. A rendesen kedvelt helyi papírok ára — a
közútiakénak kivételével — mind lement 1—2 fo-
rinttal. A nemzetközi értékek ára, csekély ingado-
zással egy pont körül vesztegel.

Az előtőzsdén : Magyar hitelrészvény 379.—
378.40. Jelzálogbank 271.—271.25. Leszámitoló bank
247.25. Osztrák hitelrészvény 350.40—350.—. Osztr.-
magyar államvasutak 334.—333.50. Villamos vasut
277.25—276.25 forinton köttetett.

Délelőtt ll óra 25 perczkor zárulnak:
Osztrák hitekészvény 350.10. Magyar hitekészvény
378.25. Aranyjáradék 121.50. Koronajáradék 99.50.
Leszámitoló bank 247.—. Jelzálogbank 271.25. Ri-
mamurányi 245.75. Osztr.-magyar államv. 333.50.
Ipar és keresk. bank 101.— Közuti vasut 288.25.
Villamos vasut 276.50.

A délitőzsdén előfordult kötések: Magy.
koronajár. 99.55, Drasche 625, ált. kőszénbánya
116, Czukoripar 148, közuti vaspálya 388.50—387,
közuti villamos vasut 276.50—273.50, magyar hitek.
376.75—378.25, jelzálogbank 269—270, leszámitoló
bank 245.25—245.75, rimamurányi 244.75, osztrák
hitekészvény 349.50 350.40, osztr. magyar ál-
lamvasut 333.50.

Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 2.50—3 frt; 8 napra 6—7 frt; deczem-
ber utoljára 13—14 frt.

Délutáni 1 óra 30 perczkor zárulnak:
deoz. 18. decz. 17.

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

Az utótőzsdén: Osztrák hitelrészvény 349.90—
350.90—350.30, Magyar hitekészvény 377.75—
378.50—377.25, Osztrák-magyar államvasut 335.75—
334 frton fizettetett.

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

121.50
99.50

377.50
101.—
268.75
245.50
244.75
350.—

77.—
333.50
387.50
274.—

121.50
99.40

380.25
101.—
274.—
247.50
245.50
350.80

77.50
334.—
386.50
281.—

zárulnak:
docz. 18.
350.30
377.50
334.—
245.50
269.—
244.75
387.—
273.50
101.—
77.~

decz. 17.
350.30
378.75
333.25
247.25
271.50
245.75
388.50
277.25
101.—
— —

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, deczember 18'. A zsiradéküzlet-

ben csekély volt a forgalom. Az árak nem változtak.
A szilvaüzletben a forgalom jelentéktelen maradt

Hivatalos jegyzések.
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Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, decz. 18. A mai vásár irányzata nagy-

ban való forgalomban és az egyes czikkeknél a követ-
kező volt: Husnál a forgalom csendes, árak nyo-
mottak. — Baromfinál élénk, árak szilárdak. —
Halban csendes, árak szilárdak. — Tej és tejter-
mékeknél élénk. — Tojásnál csendes, árak csökken-
tek. — Zöldségnél csendes. — Gyümölcsnél élénk.
— Füszereknél csendes. — Időjárás borult, eny-
he. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következő : Hus.
Marhahus hátulja I. 46—56 frt, II. 40—46 frt.
Birkahus hátulja I. 30—36 frt, II. 28—30
frt. Borjuhus hátulja I. 60—60 frt, II. 50—56 frt.
Sertéshus elsőrendü 48—50 frt, vidéki 46—48 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilónkint). Sertészsír hordóval 52.0—52.0 frt (100
kilónkint). — Baromfí (élő). Tyuk 1 pár 70—1.30
frt. Csirke 1 pár 0.55—1.00 frt. Lud hizott kilón-
kint 045—0.52 frt — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 drb) 39.0—4.00 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—4.00
frt. Petrezselem 100 kötés 3.00—5.00 frt. Lencse m.
100 kiló 12—18 frt. Bab nagy 100 kiló 7—12 frt.
Paprika I. 100 kiló 30—52 frt, IL 18—30 frt. Vaj
közöns. kilónkint 90—100 frt. Vaj-téa kilónkint 1.00
—1.40 frt. Burgonya-rózsa 100 kiló 2.00—2.50 frt.
Burgonya sárga 100 kiló 2.30—3.20 frt. — Halak.
Harcsa (élő) 0.50—1.10 frt 1 kiló. Csuka (élő) 040—
1.00 frt 1 kiló. Ponty dunai 030—0.40 frt.

Szesz.
Berlin, decz. 18. Szesz helyben 38.— márka

= 22.44 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
a 10,000 literszázalék. Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.05 frt.

Stettin, decz. 18. Szesz 70 márka fogyasztási
adóval 36.80 márka = 21.73 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 59.05 frt.

Boroszló, decz. 18. Szesz (50-es) pr. novem-
ber 56.20 márka = 33.19 frt; szesz (70-es) pr.
november 36.80 márka — 21.73 frt. Átszámitási
árfolyam 100 márka = 59.05 frt.

Hamburg, decz. 18. Szesz nov.—decz. 22.60
márka = 13.29 frt; decz.— jan. 22.10 márka =
13.05 frt; jan.—febr. 21.50 márka = 12.70 irt.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.05 forint.

Páris, decz. 18. Szesz folyó hóra 43.75 frk =
23.13 frt; deczemberre 43.50 frk = 23.01 frt;
négy első hóra 43.— frk = 22.74 frt; májustól
4 hóra 42.25 frk = 22.65 frt. Az árak 10.000 liter-
százalékonkint 1/4% leszámítolással értendők. Átszá-
mitási árfolyam 100 frk = 47.70.

Czukor.
Prága, decz. 18. Nyersczukor 88% czukortar-

talom alapján franco Aussig, azonnali szállításra
12.67V2 frt.

Hamburg, decz. 18. Nyersczukor f. o. b.
Hamburg azonnali szállitásra 9.32 1/2 márka, januári
szállitásra 9.35 márka, februári szállitásra 9.42 1/2
márka, márcziusi szállitásra 9.50 márka, májusi
szállitásra 9.62 1/2 márka. Irányzat: csendes, tartva.

Páris, decz. 18. Nyersczukor (88 fok) készáru
28.1/4—28.3/4 frk, fehérczukor novemberre 31.3/8 frk,
deczemberre 31.50 frk, 4 elsö hóra 32.1/8 frk,
4 hóra májustól 32.50 frk. Finomitott készáru
99.50—100 frk.

London, decz. 18. Jávaczukor 10.81 sh.
ártartó.

Nyers czukor igen nyugodt; finomított
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jól keresve, ártartó. Jegeczedett czukor jó üzlet,
sh-gel drágább. Külföldi tört, ártartóan indult,
nyugodtan zárult. Jegyeztetett; készáru 11.1 1/2 sh,
márcz.-ápr.-ra l1.1 1/2 sh, május-aug.-ra 11.4 1/2 sh.
Répaczukor ártartóan indult és gyengébben zárult.
Német (88%) decz.-re 9.33/4 sh, januárra 9.4 1/2 sh,
februárra 9.5 1/4 sh, áprilisra 9.6V4 shilling, májusra
9.7 1/2 shiling, juniusra 9.8 1/4 shilling. Határidő-
üzlet: deczemberre 9.3 3/4 sh, januárra 9.4 1/2 sh,
februárra 9.6 sh, márcziusra 9.6 3/4 sh, áprilisra
9.7 1/2 sh, májusra 9.8 1/4 shilling, juniusra 9.9 sh.

Olajok.
Páris, decz. 18. Repczeolaj folyó hóra 56.50

frk ( = 26.68 frt); januárra 57.— frk ( = 26.92 frt);
négy első hóra 57.— frk ( = 26.92 frt); négy hóra
májustól 56.50 frk ( = 26.68 frt). Árak 100 kilón-
kint értendők. Átszámitási árfolyam 100 frk =
47.70 frt.

Hamburg. decz. 18. Repczeolaj helyben 57.—
márka ( = 33.66 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.05 frt.

Köln, decz. 18. Repczeolaj májusra (hordóval)
60.— márka (= 35.43 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.05 frt.

London, decz. 18. Repczeolaj 25.— sh. Lenolaj
14.10 1/2 sh. Gyapot magolaj 14.1 1/2—14.9 sh.
Terpentin 23.7 1/2—23.9 sh.

Petroleum.
Hamburg, decz. 18. Petroleum helyben 4.80

márka = 2.83 frt.
Antwerpen, decz. 18. Petroleum fin. helyben

14.50 frank = 6.91 frt.
Bréma, decz. 18. Petroleum fin. helyben 4.95

márka = 2.92 frt.
Newyork, decz. 18. 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. 18. Petroleum, amerikai 4 3/8—
4 1/2 orosz 4 3/16—4V4 sh.

Kávé, tea, r izs.
London, decz. 18. Santos határidő egyenlőtlen.

Jegyeztetett : decz.-re 30.9 sh., márcz.-ra 31.6 sh.
máj.-ra 32.0 sh., jul.-ra 32.3 sh., szept.-re 32.6 sh.,
decz.-re 33.0 sh. Tea : Ceylon jól keresve, szilárd.
Rizs: bágyadt.

Fémek.
London, decz. 19. Réz G. M. Brande 48 7/16—

48 11/16 font st., készáru 4 8 13/16—-49Vie font st., 3 hóra;
best sel. 52—52 1/2 font st., Ón: finom külföldi
62 1/2—63.— font sterling, készáru 63 1/8—63 5/8
font sterling 3 hóra. Olom: angol 12 3/4 font
sterling; külföldi 12 1/2—12 9/16 font sterling. Hor-
gany : külföldi 18—18 1/8 font sterling. Higany:
tí.176 font sterling első és 6.17 font sterling másodkéz-
ből. Vas: A glasgowi nyersvaspiacz szilárdan in-
dult és bágyadtan zárult. Zárlatárak: 44.10 1/2 sh.
készáru és 45.0 1/2 sh. agy hóra ; Cleveland 40 sh.
készáru és 40.2 1/2 sh. egy hóra; Hematit 47.8 1/2 sh.
készáru és 47.11 sh. egy hóra ; Middlesbrough 48.9 1/2
shilling készáru és 49—. shilling egy hóra. A
nyersvaskészlet Glasgovban 339.599 és Middles-
broughban 51.016 tonna.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, deczember 18. A mai tőzsdén csekély

üzlet volt, de az irányzat szilárdnak mondható.
Köttetett buza tavaszra 11.88—11.89 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett :
Buza tavaszra 11.87—11.89, rozs tavaszra

8.79—8.81, tengeri máj.-jun. 5.69—5.71, zab tavaszra
6.71-6.73.

Boroszió, decz. 18. Buza helyben 19.— márka
(= 11.22 irt) sárga. Buza helyben 18.90 márka
( = 11.16 frt). Rozs helyben 14.70 márka ( = 8.68
irt.) Zab helyben 13.80 márka (== 8.15 frt.) Tengeri
helyben 11.75 márka ( = 6.94 frt.). Minden 100 kilón-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.05 frt.

Hamburg, decz. '18. Buza holsteini 180—190
marka ( = 10.63—11.22 frt). Rozs meklenburgi 140-
150 márka (== 8.26—8.86 frt). Rozs orosz 108—109
marka ( = 6.37—6.43 frt). Minden 100 kilonkint.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.05 frt.

München, deczember 18. Buza 21.60 márka
(= 12.79 frt). Rozs 15.75 márka (== 9.30 frt). Árpa
17.20 márka ( = 10.16 frt). Zab 15.75 marka
( = 930 frt). Minden 100 kilónként. Hozatal 9.575 q.
Készlet 7.974 q. Átszámitási árfolyam 100 márka
= 59.05 frt.

Lindau, decz. 18. Orosz buza 20.30—22.30
márka ( = 11.99—13.17 frt), román buza 21.10—
82.70 márka ( = 12.46-13.40 frt).

Páris, decz. 18. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
29.80 frank (== 14.21 frt). Buza deczember 29.80
frank (== 14.21 frt). Buza 4 első hóra 29.40 frank
(=14.03 frt). Buza 4 hóra májustól 28.90 frank
(=13.70 frt). Rozs folyó hóra 18.25 frank (= 8.70
frt). Rozs deczember bóra 18.50 frank ( = 8.82 frt).
Rozs 4 első hóra 18.50 frank (== 8.82 frt). Rozs 4

hóra májustól 18.50 frank (=8.82 frt) minden 100
kilónkint. Átszámitási árfolyam 100 frank == 47.70
forint.

Páris, decz. 18. (Zárlat.) Buza folyó hóra
29.90 frank (== 14.26 frt.). Buza deczemberre 29.90
frank (== 14.26 frt). Buza 4 elsö hóra 29.50 frank
( = 14.07 frt), Buza 4 hóra májustól 28.90 frank
( = 13.78 frt).

London,
szilárd. Uszó
godt, tengeri

deczember 18. Minden gabonanem
gabonából buza . szilárd, árpa nyu-
nyugodt, ártartó. Hozatalok : buza

23.940, árpa 14.020 és zab 46.210 gr. Tengeri hely-
ben 17.25 sh.

Liverpool, decz. 18. Buza 1/2 pennyvel maga-
sabb, liszt ártartó, • tengeri nyugodt, 1/2 pennyvel
magasabb.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, deczember 18. Apponyi gróf beszédé-

nek hatása alatt a mai tőzsde kedvezően indult, de
a forgalom teljesen pangott és nevezetes, hogy pél-
dául osztrák-magyar államvasutakban egyetlen egy
kötés sem fordult elő. Az üzlet további folyamán
budapesti eladásokra az irányzat gyengült, mig zár-
lat felé ismét szilárd lett a hangulat.

Az előtőzsdén : Osztrák hitelrészvény 350.50—
350.12. Anglo-bank 160.25, Union-bank 292.—,
Magyar jelzálogbank 270.—, Magyar hitelrészvény
380.—379.—, Prágaduxi 96.75, Uj Tramway 112.75
—112.50. Alpesi bánya 131.75—131.10 Rima-
murányi 246.75. Union bádoggyár 55.25. Magyar
ált. kőszénb. 116.50. Magyar aranyjáradék 121.50—
121,55. Török sorsjegy 60—59.90.

Délelőtti ll órakor zárulnak: Osztrák
hitelrészvény 350.12. Magyar hitelrészvény 379.—.
Tramway 451.—, Osztr.-magy. államvasut 333.50,
Déli vasut 77.—,Alpesi bánya 131.10. Májusi jára-
dék 101.60.

A déli tőzsdén : Osztrák hitekészvény 350.50.
Magyar hitelrészvény 379.—. Lánderbank 216.50.
Unionbank 291.50. Anglo-bank 160.25. Bankverein
254.50. Osztrák-magy. államvasut 334.—. Déli vasut
77.50. Elbevölgyi vasut 259.50. Északnyugoti vasut
244.50. Alpesi bánya 131.30. Rimamurányi 246.50.
Prágai vasipar 686.— Májusi járadék 101.60. Ma-
gyar koronajáradék 99.55, Török sorsjegy 59.90. Né-
met márka 59.02.

Délután 2 óra 30 perczkor zárulnak: Ma-
gyar aranyjáradék 121.50. Magyar koronajáradék
99.50. Tiszai kölcsönsorsjegy 137.75. Magyar föld-
tehermentesitési kötvény 96.70. Magyar hitelrészvény
377.50. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 153.—.
Kassa-oderbergi vasut 190.—. Magyar kereskedelmi
bank 1400.—.Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.70.
Magyar keleti vasut államkötvények 120.60. Ma-
gyar leszámitoló- és pénzváltóbank 244.50. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 245.25. 4.2%-os papir-
járadék 101.50. 4.2%-os ezüstjáradék 101.50,
Osztrák aranyjáradék 121.20. Osztrák koronajára-
dék 101.55. 1860. évi sorsjegyek 142.50. 1864. évi
sorsjegyek 188.—. Osztrák hitelsorsjegyek 200.50,
Osztrák hitelrészvény 350.50. Angol-osztrák bank
160.—. Unionbank 292.—. Bécsi bankverein 254.50.
Osztrák Lánderbank 216.75. Osztrák-magyar bank
943.—. Osztrák-magyar államvasut 334,-.Déli vasut
77.50. Elbevölgyi vasut 259.—. Dunagőzhajózási
részvények 438.—. Alpesi bányarészvény 131.60.
Dohányrészvény 148.—. 20 frankos 9.55 Cs.
kir. vert arany 5.70. Londoni váltóár 120.25.
Német bankváltó 59.—,

Bécs, decz. 18. (Utótőzsde.) Az irányzat
tartott volt. — Osztrák hitelrészvény 350.12. Magyar
hitelrészvény 378.50. Angol-bank 160.25. Bankverein
255.—. Union-bank 292.—. Osztrák Landerbank
216.75. Osztrák-magyar államvasut 334,25. Déli
vasut 77.50. Elbevölgyi vasut 259.50. Észak-nyu-
goti vasut 245.— Dohányjövedék 149.—. Rimamu-
rányi vasmü 246.25. Alpesi bányarészvény 131.60.
Májusi járadék 101.55. Magyar korona-járadék 99.55.
Töröksorsjegy 59.50. Német birodalmi márka 59.03.

Berlin, decz. 18. (Tőzsdei tudósitás.) Eleinte
kedvetlen, később kielégitő bankkimutatásra szilár-
dul. Járadék nyugodt. Bankok tartottak. Ultimópénz
6 3/4. Magánkamatláb 4 3/8%.

Berlin, decz. 18. (Zárlat.) 4.2% papirjáradék
101.—, 4.2o/o ezüstjáradék 100.90, 4 % osztrák
aranyjáradék 102.50, 4 % magy. aranyj. 102.70,
osztrák hitelrészvény 219.10, magyar koronajaradék
99.60, déli vasut 33.60, osztr.-magyar államvasut
141.60, Károly Lajos-vasut 106.70, orosz bank-
jegy 216.70, bécsi váltóár 169.10, 4 % uj
orosz kölcsön 67.20, magyar beruházási kölcsön
102.10, olasz járadék 94.80. Az irányzat szilárd.

Berlin, decz. 19. (Utótözsde.) Osztrák hitel-
részvény 219.—, magyar koronajáradék 99.60,
déli vasut 43.60, osztr.-magyar államvasut 141.50.
Az irányzat szilárd.

Frankfurt, decz. 18. (Zárlat.) 4.2°/o ezüstjáradék
86.—, 4 % osztrák aranyjáradék 102.70, 4 % magy.
aranyjár. 102.75, magy. koronajáradék 99.75, osz-
trák hitelrészvény 295.30, osztrák-magyar bank

799.—, osztrák-magyar államvasut 281.50, déli
vasut 68.50, bécsi váltóár 169.07, londoni váltóár
20.35, párisi váltóár 80.65, bécsi Bankverein
216.12, Uniobank 249.— villamos részvény 136.20,
alpesi bányarészvény 111.50, 3 % magy. aranykölcsön
91.10. Az irányzat szilárdult.

Frankfurt, decz. 18. (Utótőzsde.) Osztr.
2 ák áll 2részvény 295.50, osztrák-magyar államvasut 281.50,

Déli vasut 68.50.
Frankfurt:, decz. 18. (Esti tőzsde.) Osztr. hitel-

részvény 293.87. Déli vasut 68.3/4. Az irányzat

Hamburg, decz. 18. (Zárlat.) 4.2% ezüstjáradék
85.30, osztr. hitelrészv. 295.50, osztr.-magyar
államvasut 702.50, déli vasut 163.—, olasz járadék
94.60, 4% osztr. aranyj. 102.20, 4%-os magy.
aranyj. 1 0 3 . - . Az irányzat szilárd.

Páris, decz. 18. (Zárlat.) 3% franczia jár.
103.25, olasz járadék 96.52, osztrák földhitelrész-
vény 1240, osztr. m. államv. 720.—, Franczia törl.
jár. 102.52, 4 % osztr. aranyjáradék 102.52. 4 %

magyar aranyjáradék 10—, ottomanbank 566.—, pá-
bankrészvény 889.—, osztrák Lander-bank

—, alpesi bányarészvény 288.—. Az irány-
zat nyugodt.

London, decz. 18. (Zárlat.) Angol consolok
113.48 déli vasut 7.25, spanyol járadék 60 3/8,

olasz járadék 95 3/8, 4% magyar aranyjáradék 102.35,
4 % rupia 61.3/8, Canada pacificvasut 54 5/8, leszá-
mitolási kamatláb3.% ezüst 26.50, bécsi váltóár
12.20. Az irányzat nyugodt.

I New-York, decz. 18. ezüst 56.—.

IDŐJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati

jelentése 1897. deczember 18-án reggel 7 órakor.
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Felhőzet: 0 = egészen derült, 1 = többnyire derült, 2 =a
részben felhős, 3 = többnyire borult, 0 = egészen borult, % = e s ö ,
% = hó, 2 ==? köd, fá == zivatar.

A depresszió Európa északi szélén elvonulva ma már észak-
keleti szélerő érkezett, ahol a barométer hirtelenül sülyedt. Ízzel
összefüggésben a légnyomás maximuma Közép-Európa fölött zást
alakot öltött. , . ,

Hazánkban az idö nagy mértékben ködös, ugy, hogf több
helyütt a ködszitálás mérhető csapadékmennyiséget szolgáltatott. A
szelek gyengék, a hömérséklet szük határok között ingadozik.

Fagypont körüli hömérséklet várható, semmi vagy csak ke-
vés csapadékkal.

VIZÁLLÁS.
— Deczeipber 18-án. —
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I. Allamadósság.
*) Magyar államadósság.

Magyar aranyjáradék
10,000 frtos . .

Magyu koronajaradék
1878. keleti vasuti kölcsön . .
1889. .évi államvasuti aranykölcsön
18B9. , . eüübtkölcsön
VaskapukölCBön
.1870-ki nyerem.-kölcsön, 100 frtos
1870-ki . „ 50
Magyar r egále-kárt. kötvény . . .
Horvát-Szlavon . , . . .
Magyar földteherm. kötvény . . .
Horvát-Szlavon . , . . .
Tiizai és szegedi nyer.-kölcsön . .
Horw.-Szlav. jelz* íöldv. kötvény .

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

Egyes, járadék ozüst. jan.—juj. .
• » . ápr.—okt. .

Osztrák aranyjáradék
Osztrák koronajaradék \
ÁUamaorsj. 1854. óvb. 250 frt p .p .

, 1660. . 500 . o.e.
1860. . 100 . . .
1884. . 100 ; • '
1864. . sö : : ;

Idkgen államadósságok. '
Bolgár államv, zálogkölcsön . . .
Sz&b. uyer.-kőlcsön

* . (osztr, fult.)

ir. Más közkölcsönök.
Bomyák-Herezegov. orsz. kölcsön
Budapest föváros 1890-ki kölcsöne
Budapest főváros 1897-ki kölcsöne
Temas-bégavölgyi kölcsön . . . .

• • • . . . .

III. Z&loglevalek és köl*
csönkötvények.

a) budapesti intézetek kibocsá-
tásai.

Belvárosi takarékpénztár r -t
Egyes, tpesti fővár, takarékp".

K É b i r t . o « Z . f ö i d e t . . . , ^ ? f !
, , 50«/3 év kor. ért.

» • • . 41 évro .
*. . &or.ért.50évre
m , tor . ért. 63 évre
w . - szab., talajiav

'. vasut. kötv. 5O«/a évre . .
. . 50 évre kor. ért.

mi" ,",.,"••. °° évro 105%.
Magyar jelz&Iagbitelha&k

•
Magy

fi
••V

\ 50 évro kor. ér t . . .
.köaF.k.50é.,vf.ll0frt.
. kaza. kötv. 50 évre .
„ közs. kötv. 50 évre .

nyer.'kötv
. osztr, felülb.

nyer.-jegy . .
„ osztr, felülb.

„ nyer.-kötv. . .
Hagy- orsz. közp. takarékp. . . .

. , „ kor. ért.

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

Osztrák-magyar bank 4O'/í évre "
. » , 60 óvre . .

'esti hazai takarékp, közs. kötv. .
. . . zaiogi. kor. ért.

'esti in. keresk, bank

• . , . js&s , közs. k. ÍIO frt
• • v ; m&%t , kőzs. k. 210 k.

b) Vidéki ea külföldiiat. kib.
Albina takarék- és hitelintézet .
Aradi polg. takarékp. 40 évre

40 ó. UO frt.
_, • . » . . ,. 40 évro . .
Aradmegyoi takarékpénztár . .
Boányák-harczogov. orsz. bank
Debreczeni első takarékpénztár. .
Erdélyr. m. jelzáloghitelb.40óvro.
„ • ,• • 40ó.visszaíiz.
Horv.-szlav. orsz. jelzálogbank
Nagyazeb. ált. takp. 31Va ó.,uofrt

. 40evre,l0üfrt

. 40óvrern.kib.

. 85évrt:lV.kib.
i foldhitclintéiet . . .

Osztrák főldhitelint." nyer.-kötV. .'
a . • nyer.-jegy. .

Temesvári efefl takarékpénztár. .
• . • • • •

IV. Elsőbbségi kötvények.
Adria m. kir. t. hajóz. r.-t. . . .
Bpesti közuti vaspálya kor. ért. .
Bpesti villamos v. vasut r.-t. . .
Bpest-pcctii vasut
Deli vasut
Elsö cs. kir. sz. dunagőzíiajózási t.
Első spodmm- és csontlisztgyár r.-t.
Kassa-odurljergi vasut 188«, ozüst

. 1839, arany

. 1891, ezüst

. 1891, nrauy
(oszt. von.) lítóU, cz.

Magyar folyam- és tengerhaj, r.-t.
Magyar-sácsiorbzági vasut I. kib. .

II. kib. .
ezüst . .

Magy.ny. v. (szrikesf.-ayör-grácziv.)
1874. kib

Magyar v. ö!s. kölcsön
Osztoák-mazyar államv. 1S83.

. X. kib. 1885
Peitl Lloyd- és tozsdoépOlet.
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99.50
120.50
120.50
100.50
91 —

153—
15250
100.75
10075
97.25
97.25

138.25

101.40
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101.25
101.25
121.75
101.75
1 5 9 —
1 4 3 —
1 5 9 —
1 8 8 —
1 8 7 —

110.50
3 6 —
3 7 —

97.75
100—
98.25

100—
99.25

100.25
100—
07.50

102—
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100.25
100—
97.25
97.50
91.75
96,75
99.50
96—
98.50

102.25
100—
99.10

1 0 0 —
98.25

1 0 0 —
121.50
122.75

2 0 —
2 2 —

102,75
100.25
100.25

93.25
100.50

98.25
1 0 0 —

9 6 —
100.10
100.10

96.30
98.50

1 0 0 —
98.75

1 0 5 —

101—
100—
101 —
100—
98.50

99—
100—
98.50
100.50
102—
102—
101.75
100.25
10350
102—
103—
100.25
117—
18—
100.50
99.25

100.50
9 9 —
98.50
96.50

150.50
99—

120.-
98.75

120.-
99.50

100—
108—
107.25
98.50

106.75
10675
121.50

1 0 0 . -

1 0 0 —
121.50
121.50
101.50

9 2 —
1 5 4 —
153.50
101.50
101.50

98.25
98.25

139.25

101.90
101.90
101.7b
101.75
122.25
102.25
1 6 0 —
1 4 4 —
1 6 0 —
1 8 9 —
1 8 8 —

111.50
3 7 —
3 8 —

98.75
101 —

98.75
1 0 1 —
100.—

101.25
101 —

98.50
1O3.-r

100Í75
101—
9 8 —
98.58
92.25
97.2E

100.50

Ilf
101 —
100.10
100Í50

99.26
101 —
122.50
123.7S

21 —
2 3 —

103.50
101.2$
10125

9 9 —
101.50

99.25
101 —

9 7 —
1 0 1 —
101.50

9 7 —
99.50

1 0 1 —
9 9 3

106—
100.-

102.—
100.50

100Í50
9 9 —

99Í50
101 —

99.50
101.25

102.25
101.25
1 0 5 —

101.25
1 1 8 —

1 9 —
101 —
100—

101.50
99.50
99.50
97.50

152.50
100.-
121 —

99.75
121 —
100.50
101.
1ÜD. -
108.25
9950

107.25
107.23
122.50

100.90

6.50
5.50

40—
6—

t 6 —
15—

5.50
21 —

r48-í
r24 —
12—
14—
25—
18—

»£j CD

ea
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8.501150000
7—

12—

1205
60000; 1C0|5
1333-1! 1505
12000 805
4000 100 —
500 K 2000 4

50000:K. 200 3
5000 K. 200 4
5000ÍK. 400
30000
85000
100000

100 5
2005
100 5

|r3000'Ar.200!5
97000 Ar.1G05
6000 2005

; 4C0'5

25O0001

43.401150000
65—
16—

5.50
7—
5—

12—
60—
7—

40—
400—

14.-
16.-

230.-
7.-
5.-
8.-
6 —

70—

35—

32—
10—

6—
5.—

U —
5—

iD—
5.5C
3—
150
7—

45—

8—
5—

10—

32—
14—

10—
t7—
10—
14—
6—

12—
13—
I l -
lö—

20.-
14.-

+8—
12—
80—

25—

25—

6Í5Ö

7—
24—
70—

Ifi—
8—
5 . -

00—
25—

18—

t4 ' -
M.50

•ir

5000;K. 4C05
6000! 500 5

160 5
600 5
500 5
200:5

25000
60000

1005
50 -

25000
992!

10000 K. 200
25000|K. 400
12000! 300
10C00I 100
12000
5000,

10300
5000
3000

3C0
1000

20015
2005

1000
20000
5000
15000,
5000 K. 200 5
2000 300

100|5
ioo; -
1005

2300
825

400
400|

6000iK. 500
6750J 200

160
400
200
150

8750
2000
4500
8000

20000!

eooojK.
2000
20000
20000
20000
3500
15000,
5000JK.
2100
8500
5G00
15000
34000
20000
10000
6CDO|K.
32000
8000
50000

10015
200 -
100! -
1Q0|5
100|5
100:5
100| -
30; -

200 -
isoi -
20C -
100 -
100:5
1005
1005
1005
2Q0;5
1005
150 -
40 -

7500!
30000 K.
6000
3750
10000 K.
100000
10000
6000 K.
6000! K.

20015
2ÓC5
400! -
2005
2Ö0 -
10015
200! -
2005
4005

4GO0
4800

13000
2000! 1'
3000
591

100 -
150 -
100 5

Ív. 200: -
2001 -
500! -

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

2310'M
3000
7001
3000
2500
2500'
5550'
12C0
1G0O,
3006
2895
2GO0OJK
5000
3000
6000
20OÜ0K
20000 K
23000
30000
4006

40015
200 —
500 -
2005
200 5
200' —
lOOj —
20Q —
300 —
200 -
2005

100
500
200
2Q0
1C0
100}
100: .
200 •
200 •
200!
1Ú0J4
100 4
100

l ^ t o i i t á l i h . é . v a s u t a k . . . . .
ürikány-zsüv. m. kÖszánb

U. kib. .

V. Bankok részvényei.

Angol-osztrák bank
Budapesti bankK^esület. . . . •
Elsö magyar iparbank
Fiumei hitelbank
Fövárosi bank r.-t. . . . . . . .
Bpesti piro- és pénztár-egylet . •
Hazai bank r.-t
Hermes magy. ált. i'iiltóüzlet t. .
Horvát leszámitoló bank
Horv-szlav. orsz. jelzálogbank . •
Magyar általános hitelbank . .
Magy. ipar- 6s keresk, bank . .
Magy- jelzáloghitelb. I. kibocsátás
Magy. julzáloghitclb. IL kiliocs. .
Magyar kereskedelmi r.-t
M. leszámit. és pénzváltó bank .
M. takarékp, közp. jelzálogb. . .
Osztrák hitelintézet .
Osztrák-magyar bank
Pesti magy. keresk, bank . . . .
Uniobank

VI. Takarékp, részvényei.

Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, 111. k. takarékp. . . .
Bpest-erzsébetvárosi takarékp. . .
Bpesti takarékp, s orsz. zálogk. r.-t.
F,gy. bpcsti fővárosi takarékp. . .
Magy. ált. takarékp
M. orsz. központi iakarökpénzt. .
Pesti hazai takarékpénztár . . ,

VII. Biztosító-társ részv.
Bécsi biztositó társaság
Bocsi élet- és jár.-bizt.intézet . .
Elsö m. ált. biztositó társaság . .
Foneiére, 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 . . . .

Vil). Gőzmalmok részv,
Coneordia-gőzinalom r.-t

» „ „ els.rjáss.v.
Első bpesti gőzmalom
Erzsébet-gőzmalom
Lujza-gőzmalom
Pesti hengermalom . . . . . . .
Pesti moln. és sütölc
Pesti Viktória-sőzmaiom . ' . . . . . . . .

IX. Bányák és téglagy, r.

B r a s s ó i b á n y a - é s koliő-egylet . .
B p e s l i tégla- é s m é s z é g e t ő . . . .
Bposf .-szentlörinczi tég lagy. . . .
Egy . tégla- é s czenientgyár . . ' .
É s z a k r a . p;-y. k ő s z é n b , é s i p a i v . .
F e l s ő m , b á n y a - é s k o h ó m ü . . .
I s t v á n t é g l a gy á r r.-t
Kassi i-somocii k ő s z é n b , i d . e l i sn i .
Ki-'-sebesi Rránt tbányi ik . . . . .
K ő b á n y a i gőztég lagyár . . . . . .
Kö.-i/éubi'uiya éá túpli ipyár . . . .
L e c h n e r r á k o s i t é g l a gy á r
M a p v a r a s p b a l t r.-t. . . . . . . .
M; i r y . á l t . k ö s z é n b á n y a r .- t . . . .
BI agy. gő^téglaíryár r.-t. . . . . .
Aiagyar k o r a m i a i g y á r . . . . . . .
P ö t y r h e g y i t é g l a i p a r .
iSalpotarjáni k ö s z é n b á n y a . . . .
Ujlalci lóglu- é s m é s z é g e t ő . . . .
Ur ikány-zs i l rü lgy i m . k ő s z é n b . . .

X. Vasmüvek és gépgy. r.
Elsö m. gazdasági gépgyár . . . .
„Danubius" hajú- os gépgyár . .
Ganz és társa vasöntőde . . . . .
Nadrápi vasipar társulat
„iVicholson" gépgyár r.-t
Rimamurány-sajgóliirjáni vasmü .
Schlk k-íélt; vasöntöde . •
Toudloff és Dittrieh ^épgy. A. sor.
Woitzer János gép-, . á

Mai záró-
árfolyam

pénz

160.-
105.50
1 8 3 -
106.-

8 2 . -

1 0 5 . -
1 2 0 . -

118.75

195.-

5 0 5 ! -

940 !-
[1402.—

292.—

112.
87.

230.
il 195.

125.
840.

Ö350.

260.-
329.-

!4O75.-
1 2 3 -

93.-
123.-
129.-

11030.-

290.-
-102.-
700.-
253.-
152.-
670.-

,. 220.-
!í 120.-

1 6 3 . -
115.—
195.—

9 3 . -
187.-

i 107.—
69.50
2 1 . —

T08.-
7S5.—
623.—
112.—
220.—
115.50

80 —
150.—

80.—
600.—
255.—

185.-
i 100.-
•2120.-

XI. Könyvnyomdák r.
„Ahonaeum" irod. és nyomd. r.-t.
Franklin-tár&mlat
„Kusmos" müinléznt
Könyves Kálmán r.-t
„Pallas" irod. és nyomd. r.-t. . .
Pesti könyvnyomda r.-t

XII. Különféle váll. részv.
Általános w a g g o n k ö l c s ö n z ő . . . .
„Apollu'- köoiajlinomitó-gyár r.-t..
Bantlin'féle vegyi pyárak r.-t. . .
Bihar-szilágyi olajipar r.-l
Bpesti ált. villamossági r.-t. . . .
Egy. mapryarh. üvespyárak r.-t. .
Elsö magy. betűöntődé . . . . .
Elsö magy. gyapjumosó r.-l. . . .
Eis'i magy. rószvénysorfözödö . .
Elsö magy. sertéshizlalo . . . . .
Elsö magy. száll'Usi vállalat. . .
Elsö mnsyar «z:il!nda
F . j s ű p n s t i i - p o ' U i m - g y á r . . . . .
F i u m e i r i < 4 s l i : i i i U ' l i i - g y Ú T . . . . .
G s c l r A - i n d l - f é l f t i z . . s z s y á r . . . .
ü r . E s t e r h á z y t i o p n a c - g y á r . . . .
.Hungaria" műtrágya-s kéusav-gy.
Jordáu VUitor-fclo b ő r g y á r . . . .

, „ „ els. részv.
Kábelgyaj rpszvénytársoság • . .
Köbányui király-scrfőzö r.-t. . . .
Kőbányai polgári serfőrö r.-t. . .
Magyar Czukoripar r.-t. A. sor. .

« > • B. , .
Magyar íein> és láiapaáru-fyar .

1 0 5 . -

209Í—
145.—
265.—

360.-
240.-

6 5 -

200!-
11500.-

5 4 0 . -

3B0!-

138!—

150Í—
416.—

11200.-
230.—
220.—
2 3 0 . -
130.—

11625.—
470.—

35.
74.

295.
38.
74.

133.-

1 6 2 . -
1 0 6 . -
185.-
1 0 8 . -

8 3 . -

ioo!—

1 3 0 . -

119Í75

200—

94á.
1405.-
293.

100.
114.

89.
231.

1205.
126
850.

8-100.

263.-
339.-

4125.-
125.-
100.-
125.-
132.-

1070.-

293.

710.
257.
155.
680.
230.
125.

164. •
120. —
2 0 0 . -

9 5 . -
190. -
1 0 8 . -

7 1 . -
23.-

110.-
7 4 3 . -
62S.-
117.—
2 2 t . -
1 1 6 -

82.—
154.-

82. -
802.-
2 5 7 . -

190.
102.-

Ll 50.

107.'-

155.-
270.-

365.-
25fl.-

70.-

203Í-

545.-

400.-

140l-

155.-
420.-

1210—
260.-
230—
240—
135—

1675—
4 8 0 —

40.-
76.-

3O5.r
40.-
76.-

135.

l I
12.50

1+16.—
2 5 —

15—

fr.

111
3000 100 -

10000 K. 200 5
40000 K. 200 5

9001 500 -
30000! 200 5

7000:K. 400>5
1600

12500

2000
1250

2000
100

12000 K. 200 -
200
100

eoooíK. ioo
15!20O0OO|Fr.20O 5

OsztaléL
1896-ra

1 0 —

1 0 ! -

1 4 —

9.-
12.
7—

fr. 4—
21 —

3 —

7.94Vio

9.94Vw
10—

9.87^io
4.50
3 —
3 —

fr. 31.
9.94Vio'

Névért.

1005
100 -
200 5
105 —
100 5
100 5

100 5

100 —
100) —

K. 200 5
100| —

Ar. 200:5
5005

K. 200:5
2001 —
100,5
2004
200 —
2005
200 -
2005
100 4V2
100 —
100 -
100 —
100 -

K. 1000 —
A. 2005

200Í5
100.—
200 -

Magyar r u g g y f g y
Magyar vasuti forgalmi r.-t. . > .
Magyar villamossági r.-t
Nagyszebeni viliamosmtt r.-t. • .
Nemzetközi villamostárs
Nemzetközi waggonkölcsönző . . .
P Ú . per Lipót faipar r.-t
Quarnero részvénytársaság . . . .
Koyal nagyszálloda r.-t. . . . . .
Szegedi kenderfonó-gyár r.-t. . .
Sziszeki tárházak r.-t. . . . . . .
Telefon Hirmondó r.-t. . . . . .
Türök dohányegyed r.-t. . . . . .

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

„ „ „ id. részj. . . .
„ élv. jegy . . .

Bpesti villam, vár vasut
» » • élv. jegy.

Bpest-szt.-lőrinczi b . é. vasut • .
, n . „ , els. részv.

Bpest-ujpest-rákosp. v a s u t . . . .
Debreczen-hajdunanási vasut . . .
Déli vasut. ••••
Elsö cs. kir. dunáfeőzhajó-t. . . .
Gölniczvölgyi vasut elsöbs. . . . . .
Györ-sopron-ebenfurti vasut . . .
Kassai közuti vasut . . . i . . .
Kassa-oderbergi vasut
Kassa-tornai h. é. vasut els. r. -
Magyar-gácsországi vasut . . . .
Ma;?yar h. é. vasutak r.-t. . . .
Magyar nyugoti vasut
Máramarosi sóvasut els. részv. . .
Máramarosi sóvasut törzsr . . . .
Máramarosi sóvasut B. részvényei
Marosyásárh.-szászr. vasut e. r. .
Nagykikinda-nagybocsker, v. r. . .
Oriente m. teng. hajózási r.-t . .
Osztrák-magyar államvasut . . .
Pécs-barcsi vasut . . . . . . . . .
Petroz.-lupényi 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. . .
0 Jó sziv" egyesületi sorsjegy . . . '

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

„ „ ... „ oszt.felülbélyegz.. •
r « " » o nyeremény-jegy. ,* :i

Olasz vörös-kereszt sorsjegy
• „ „ „ „ osztr, felülbélyegz.. .
Osztrák vSrös-kerflszl sorsjegy .
Oszírák hitelintézeti sorsjegy . . . . . . . . . .
I'álffy sorsjegy . . . . . . . . . . . . . . . . .

XV. Pénznemek.
A:a;i>, cs. és kir. v e r t , . . . . . . . . . . . . . . .

, »'• . „ . kar. . . . . . . . . . .
„ osztrák vagy magyar S írtos . . . . . . .
„ 20 frankos . ,
n 20 márkás . . . . . . . . . . . . . . .
„ török aranylira . . =

Xcmfit biroil. vagy egyénért, bankj . (lOOmárkfi). .
Franczia bankjegy (100 frank) ( M . ) . .
Olasz binkjezy (100 lira)
Papirrub'il darabonkint
Komán bankjegy (100 lei) . ' . . » . .
Szeri) bankjegy (100 ezüst d i n á r ) . .

XVI. Váltók árfolyamai (látra).
Amsterdam . . . 100 hollandi frtért
Brüssel 100 frankért . . . . . . . . .
London 10 sterlingért . . . . . . .
Németbankpiacok 100 márkáért. .
Olasz bankpiacok 100 Uráért . . . . . . . . .
Páris 100 frankért
Svájezibankpiacok 100 , . . . . . . . .
Szentpétervár . . 100 ruielórt

XVII. Határidőre kötött értékp.

Deczember hó közepére.

Magyar aranyjáradék
Magyar koronajaradék . . . . . . . . . . . . . .
Magyar általános hitelbank . . . . . . . . . . .
Magyar ipar- és kereskedelmi bank . . . . . .
Magyar jelzálog hitoLbank
Magyar leszámitoló és pénzváltó bank . . . . . .
Rimamurányi vasmü

Deciember hó régére.

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

Mai riré-
árfolyam

pénz áru
162—
125—
140—
490—
320—
530—

99.55

120.30
59.075
45.60
47.70
47.40

121.50

1
13a—
1 4 1 —
510—
325—
535—

2 8 0 —

1 4 8 ! -

2 0 8 —
1 1 6 —
2 0 6 —

387'50

250Í-
2 7 4 —
1 4 0 —

90—
1 0 2 —

4 4 0 —
1 0 0 —
121 —

19ÖÍ50
2 0 0 —
2 1 2 —

211 —
9650
6 2 —
6 2 —

1 0 0 —
1 0 0 —

2 2 3 —
1 0 0 —

6.30
6.80
1.60

164.50
6 0 —
61 —

3.50
3.60
8 . -
9.25
2.50

I l -
ii.50
19.50

280.—
5 9 —

5.69
5.68
9.55
9.55

11.80

59—

45Í60
1.28

2 9 0 —

149"—

2 1 0 —
117—
207—

388Í50

255Í—
275—
145—

92Í—
103—

445—
—.—

123—

191 !&0
2 0 5 —
2 1 3 —

212!—
97.50
6 7 —
6 7 —

1 0 1 —
101 —

224Í—
1 0 1 —
1 7 5 —

6.80
7.20
1.90

165.50
62—
6 3 —

3.80
4 —
8.50
9.75
2.80

11.50
12—
2 0 —

2 0 2 —
6 1 . -

5.73
5.72
959
9.59

11.84

59Í20

4580
1.29

9995

120Í70
59.275

45.&O
47.BO
47.55

121.70
99.7090.501

377.501 378—
101.- 102—
268.75 269 25
245.50f 246—
244.75 245.25

350—
77 —

333.50

350.20
77J0

334—

Leszámoló árfolyamok dec zen/ber 18-áról.
Ma;ry. ált. hitelbank . . .
Osztrák hitelintézet . . .
Magyar aranyjárádék . .
Magyar koronajáradék . .
Magy. ip- és keresk, bank
Majry. ielzáloghitulbank .
Magy. leszámitoló bank i'
Rima-Murányi vasmü r.-t.
Déli v a s u t . . . . . . . .
Osztr.-magy, államvasut.
Budapesti bankogyesülct.
Elsö magyar iparbank . .
Hazai lmnk r.-t
Pesti niauy. kerQsk. bank
Bpnsti takp. és zálog. r.-t.
Egyesi* Bp. föv. takarón..
Magy. ált. takarékpénztár
M. orsz. közp. takarékp..
Elsö magy. alt. bizt.-társ.
Elsö budaposti gőzmalom
Lujza-gűzmaloui r.-t.. . .

378.-
350.

1402.-

835!-

Bras8ói bánya- ős kohőm.
Folsöm. bánya- és kohómü
Kőszénb. é3 téglagy, r .-t .
Magy. ált. kőszénb, r.-t. .
Magyar koramiai gyár r.-t.
Salgú-Tarjáni kőszénb, r.-t.
Ujlaki teglagyai- r.-t. . . .
Danufiius-Schoen. hajógy.
Ganz-féle vasöniüde r. t. .
Schlick-féle vnsoniőcto r.-t.
Weitzer-félo wajjgoutyár.
Franklin-társulal . . . .
Elsö magyar részv.-yerfőzö
Magy. Czukoripar r.-t. . .
Magyar villamossági r.-t..
Kőbányai polg. senSzo. r.-t.
Budapesti villamossági r.-t.
Adria m. tengerhajói, r.-t
Bp. közuti vaspálya-társ. .
Budapesti vili. városi vasut
Bp.-ujpest-r. villam, vasut

625-
116.-

599'-
255.-
100.-

2120.-

2 4 0 —

3 8 7 -
279.-

A i-d megjelölt értékpapíroknál, melyek üzletiévé nem esik Ssszo
& naptári évvel, az oestaJék asatolsaűU6témvoa*tkosól»g wteudS.
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SZINHÁZAK.
Budapest, vasárnap, 18Ö7. deczemDér 18-őa*

, KIR. OPERAHÁZ.

íl-i bérlet 144. Havi b«I;t 13.

Faust.
opera 5 fe!v. Zenéjét szer-
Gouaod K. Szöveget Goethe
irták Barbier es Carré.
Forditotta Oraay F.

utas

Személyek:

VaJentín
Wagner
Margit
Siefcel
Lh

Pörotti
Komái
Takács
Ney B.
Vasquezné
Payer M.
Válent V.

Kezdete 1 órakor.

NEMZETI SZINHÁZ,

AltsJénes fcérletszünei.
fél 3 órakor mérsékeli

helyájakiol

Bölcs Náthán.
feőjteménj £, fójv. Irtás

Uqisg- Forditotta Zichy áatai.
Személyek •.

Seaf&4ÍB Szacsvay
líittah Maróthy M.
I?*teaa Ujházi
Re«ha Cs. Alszegi
Dsjft Felekiné
Egy ifju tampláríus Pálfi
Egy dervjs Gabányi
(k. p*triarcha Egressy
Sf? szerzetes barát Vizvári

Sste fél 8 dra&or rendet heMraS
mellett:

JtXaVU. bórletszünet.

Benojton-csalácf,
f|giá1t£k & felvon. Irta Sardou.

Forditotta Váradi Antal.

Személyek:
CJJ3JÖBT0S9

'cwmichtJ
Hdier
•Srudent
höodtűé
fcnfart
t©hptri

Mailer

Mártha
Jusnetfe

Jiuiette

Náday
Gabányi
Egressy
Somló
Züahi
Náday B.
Gálús
Dezsö
UUbir
CsIUae T.
Cs. Alszegi

Ligeti J.

Keczeri

MAGYAR SZINHÁZ,

Délátán] előadás mérsékeli hely*
éftk mellett Kezdete fél 3-kor.

A titok.
Eredeti népszínmű s felvonásban.
lita: 2. Kadlfe Ilona. Zenéjét

eaersette: Dankó István.

Személyek:
@8V. Fúdomé
Lajos, fia
Erdős Zsófi
Erdős Sándoi
Mihály
Feri
Tini
Biró
Kovács G Ü O Í
Zsuzsa
Postás fia

BorowBfcy
Szentmiklóssy

Vlád G.
Ftiredy
Borosa
Iványi
Szilassy
Szilágyi

Mátrai
Láng Etel
Torkos Á.

téte fia 8 óraior rendes heryára!:
mellett:

A mama szeme.
Vigjáték I felvonásban. Irta: Ro-
eea Gyula. Forditotta: Beöthy

Zsigmond.

Személyek:
P
Anna
Karolin
Johanna
Szivós János
Eröss Károly
Antal

Szilágy!
M. Borovsky
Szilassy R.
Aranyossy
Sziklay ff.
Iványi A.
Ferenczi

A báránykák;
Operettö 9 felvonásban. — Irta:
laorat Forditotta: Makai Emil.

Zenéjét ezorzetle: Varney.

Személyek:
Badaré!
Chrfctiarj
FifreUn
Joseph
Emeraldino
Alice
Grobiehon
Gírniaino
Marcello
Mariette
J
JuliűtlO
Louis o

Sziklay K.
hzcntmiklósy
Iványi A.
Ferenczy K.
Láng Etel
Mád G.
Csik I.
Rózsa L.
Öregedi I.
Haben A.
Pion.baszöfi
Haraszti V.

Blanche
Suuanno
Victorine
Leonid

Billcei I.
P. Vidor H.
Lélek E.
Völgyi K.
Pichler M.
Várad? M.

VÍGSZÍNHÁZ.

D. a. 6 óraior nappali előadásul:

Trilby.
Színmü 4 felvönáÉiban. Georges
Du Maurier regénye után irta:
P I M . Potiei. Ford.; Fiy1.6.

Személyek:

Ttili? O1 Forral
Talbot Wynne,
Alex. Mo. Alietöí
WiUiam Bagót
Rochemartíl
Th. de Laíarce
Svengali
Gecko
Vin&rdnó
Antony
Lorhner
Rev. Thomas
Mrs. Bagót
Kaw
Durien
Viúcent
Claire
Blargueríta
Róse
Angelo.
Honorino

Varsányi
Góth
Ráthonyi
Tapolczai
Szerémy
Balassa
Fenyves si
GVŰZÖ
Nikó L.
Rónaszéki
Décsi
(lyöngyi
Hunyadi M.
Kazalitzky
Váradi
Kassay
Berzétei L
Pécsi P.
Bálint R.
Nógrádi J.
Bán N.
Ctjunkácsy

Este fél S órakor rendes
hűlváraklsal:

517. 5i7. saám.

Coulisset ur!
Bohózat 3 felf. Irták: Emesi
Blum ég RaoulToChé. Forditotta

Mihály József.

Személyek:
Cauliásai Hegedüa
8 t Castel tábomöt Mátrai
Gaston daBriQnoa Ráthonyi
- ' Molnár

Tapolczay
Kalmár P.
R. Rostagüi
Nikó L.
Munticsi&I.
Ssoka

Décsi
líánássy
K- Bodor E>
Hódossy L.

Rosine
Lucien

D'Esparvillené
Alfredná
Annette
Baptista
Benőit
Elsö játékes
Második iáté£6S
Da Pontaíieraé
Kis leány

NÉPSZINHÁZ.

Délután (éj 3 órakor bérléfsa

ÖVül,

Eredeti népszínmű dalokkal S
felvonásban. Irta VidOr Pál.
Zenéjét ' szerzettek Szentínnai

Elemér és Serly Lajos.

Személyek;
Boross János
Mari, neje
Luiza, leányuk
Weiner Vilmos
Balogh István
Bodi Ferencz
Gangos Eszter
Fürgű Dómiűé
Jani
Kis Sári
Kováes
Wuna
5tai-k
Varga
Czüíke
Hordár
Egy ur
Egy hölgy
Pinczér
Csendör
Szolga
Szolgáld

Némöth
Csatái Zsófi
(üazsi M.
Szirmai
Lubinszky
Kiss M.
P. Lukács J.
Siposné
Vidor
Blaha b.
ToUagi
Ujvári
Kenedich
Szórdahelyi
Várnai
Horváth V.
Karádi
Vedrasa G.
Enyvári
Kocsis
Kovács

N. Erdei A.

Esto fél 6 órator rendes hely-
árakkal:

A varázsgyürü,
Operette 3 felvonásban, 5 képben,
Irták D'Enneiy Adolphe i s Bu-
rani Paul. ForditottaKoiuor Gyula,
Zenéjét szerzette Planquette R,

Személyek:
XV., Lajos Szirma!
De Chavannes Őzerdahelyl
Renée Nádai üonka
Leocadio Vidonió
De la garde Geoiges F. Hegyi
Nicolas Vidor
Miehelette KU17 Klata
Valpinson lovag Solymosi
• • • Kiss M.

Follinus
Balogh Etel
Révi A.

Artois
La Popoliniéro
Athenais
Solanges
Henrietta
Louiso
Tiszt

Bártfai BI.
Lukácsy 0.
Várnai
Hortobágyi

VÁRSZINHÁZ.

Zárva.

Legalkalmasabb

karácsonyi és ujévi ajáiiék

Magy. Kir, Szab. Osztálprsjáték
a III. oszt. huzása január 4» ős ő»én.
Egésa sorsjegy 32 írt
Fél „ 16 „

Negyed sorsjegy 8 frt
Nyolczaű „ 4 „

Kihuzaiik a következő osztályokban:
43,000 nyeremény, számos nagy nyeremény, több
5000, 10,000, 15,000, 20,000, -30.000, 40,000, 60,000,
80:000, 100,000, 200,000, 400,000, 600,000 és eset-

leges 1.000,000 korona. Kaphatók:

lőelárusitóknáf,

Cnsékf-kSriit 14. sz.
Nyerés esetén titoktartás biztosittatik.

mii80i»®k a SS,

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

Nyitva regge l S óráig .
Mindennap változatos müsor. ZanelXo, világhirü conlorsionista. Du
bois négyes, jeles tánezosnők. Holland, Idváló humosista. A hir-
neves Gynrbovios leányok. JPapp IKariska a világ legkisebb

primadonnája. Píccariíi nSvareh nemzetközi tánezosnők.

h kéményseprő egy neveiőisitézeibe
kedves nevettető Loh-ósás- Kitünö étiek és italokért kezeskedik.

Szilárd Zsigmond, tulajdonos.
lyoni részvénytársaság.
Alaptőke 8 millió írcs.Gisessatogra! Lumiére

Budapest, Kerepesi-ut fi. sz.
Naponta előadás 2 k. Délután S érától esti 8 óráig, óránként.

&5ÜT 16 legszebb kép. ""WSi
Elő fényképek életnagyságban. Belépti dij 20 kr.

Gyermekek- és katonáknak ló kr. (159)

Budapesten, Anövássy-ut 69. sz. a?)

A székesföv. iegelegánsabb és leykényeímesebb nagyvendéglöje,
Franczia étterem, nagy söroiötsrem. XIV. Lajoa korabeli min-
tára berendezett télikert, mely egymaga is látványossá-
got képez. Kitünő magyar és frauozla konyha. Bréher-fól«
es pilseni sörök, valamint a legjobb minőségü bel- és
fctilföldi borok kimérése. Külön termek. — Fontos és elő-

zékeny kiszolgálás. — Mérsékelt árak.

A legkedvesebb

karáesonyi és ujévi ajándék
családoknak. &w

Naponta frissen vágott, hizott kaosa, poularcl, pulyka
és stíriai kappanotc, valamint hizott ba, ura és lövött fá-
oz&nofc, Ö2-ozomb és gerincz kimérve, pörkölt vaddisznó.

Ferenczné^
Budapesten, XV., Városház-tór 2. sz.

és központi vásárcsarnok 44—-45. sz.

Az Orsz&gos Magyar Képzőmüvészeti Társulat.
Téli- é s icapácsony-ujévt (239)

a városligeti mücsarnokban, az Andrássy-ut végén.
1Q97. deczember 1-től 1898. január 15-ig.

— s Megnyitás deosemhee* Uén* '^s^>
Nyitva: reggel 9-től. d, u. 4-iff. azonkivül kedden és vasár-
nap d. u. 5-tol 8-ig villamos világítás mellett, és osütör-

tö»ön eate 6-t6l n-ig aétahangveraeny. Bnffett.
Belépő-dij egy korons, — VaBárnap a, n, 1 órától 2O kr.

K Á L D O R

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

Naponta a hires Kuthy Vincze és Gyurka zane hangversenye.
Kitünö 7 lekeasztal. az összes köl- és belföldi lapok a N. £.. kózön-
eég szór&koztaUísára. ju ititlok, pontos és lolkiismerctes kiszolgálás.

A N. E. Löíöascg becses pártfogását kí'ti
ii^ji tisztelettel

KÁLDOR ZSIGMOND, kávés.

•••••••••••»•••••

Belégzési Intézet
ujonnan átalakitva és nagyobbitva, (73

Dr. ZIFFER E., gleichenbergi fürdőorvos vezetése alatt.
0®T Jóssef-köpul 10. szánts "W^

£őviz kúrák. Meil.ssaJ külön fülkékben. FenySfU-belégzés és
tnatikus zetpovlatztús gége, garat, orrbetegeknek. Nyitva egész

Elsö biztositó intézet

Ö cs. és kir. fensége József főherczeg védnöksége alatt.
Biz tos i tás i t ő k e : 2 7 millió korona.

Fiu gyermekek legelőnyösebb elletem®
katonai szolgálat költségének fedezése — illetve a ntgy-
koruság idejére. Bővebb felvilágositással szivesen szoIgÜ
(5) az Igazgatóság,

Budapest, ¥. ker., Erzsébet-tér 1. az,

Dus választék,

és ujéwi
ajándékokból, uw

GRANIGHSTÜDTEN TESTVÉREK
osászári és királyi udvari ékszerészek,

B U D A P E S T, B¥. ker . , tCristóf-téi* 2 . s s .

LASZKY L&JOS,
Belégzési-intézete;

mell-, gége-, torok- és orrbetegeknek, astlimaíiküsofcoak.
Rendel U-l-ig ea S—d-ig. (MD>

, ¥B1., Erzsébet-künst ^

mindennemü
hnrohban

Reményi SVIfh%
müliangszerósznél,

Budapest, Sirály-ntoza.-
Javit&sok jótállás U
fcé á ó f c I
Javit&k j et
fcépea árjegyaófc Ingyen ée

, bermontva" (31S

Üzletátvételi jelentés!
Tisztélettel jelentem, hogy az általánosan

jóhirü

WWBécsi sörházéhoz
czimzett vendéglőt

4O. sz. a..
mai napon átvettem és azt minden tehetségemliQZ ké*
pest vendégeim teljes megelégedésére vezetni fogom.

Az a jó hir, mely személyemhez, mint vendéglős
füződik, a •

„Márvány menyassioii7"-li03
czimzett vendéglő, valamint legutóbb a

vendéglőben elfoglalt állásom révén, remélleni engedik,
hogy Jóakaróim ezután is látogatásukkal megtisztelni
fognak,

Ismert jó konyha, valamint hamisítatlan boraim
mellett, kitünő kőbányai Dreher sör kerül felszolálá

Kitünő tisztelettel
W E I S Z ÜL NT M.

(-259) a B é c s i s ö r h á z tulajdonosa.

J^rnolenít-fény-kréíne
finom fényt

a búr puliává, vizáthatatl.mná <5s elpusztitha'
Utlanná lesz. 1 nagy czi.n-kucsüg 10 kr.

szabadalmazott folyékony pöhi
pás fenymáz, mo!y kcl'clési nój-
kUl sötót-feketo. lakkszoriifényt

ad. Üvegben 10 és 25 krórt. W l x i n t világos
czipőkiiek is kcs2itelctneli.

szabad, cls i taJpvédo

(67)
sok és nöm vesznek föl nűdvessOgat. Legjobb
védoJsm hidog és nedves lábak elloa l ttvej 25 kr.

Kapható n. hasonló szakuiiiju Uzloibon, v;ilamüit

a gyán raktárban: Wien, Schulerstrasse 21.

Cs. kir. szab. vegyi gyár,
alakíttatott 1832-ben.

Stefan Fernolendt., Wien.
Budapest, l«ipót-körut 24.
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A LEGSZEBB MAGYAR KÖNYV

Az összes magyar mükritikusok egyhangu véleménye szerint a legszebb magyar könyv a

RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
kiadásában megjelent

A legnagyobb negyedrét alaku, pompás diszkötésü mü tizennyolcz fénymetszetet (Heliogravur) tizenkét auto-
typikus szines mümellékletet és harmincz szövegképet foglal magában.

A képeket a nagybányai müvészkolónia tagjai festették:

Ferenczy Károly, Grünwald Béla, Hollósy Simon, Réthy István és Thorma János.

diszmü ára f ényes vászon-díszkötésben 24
tehát pazar kiállítása daczára, jutányosra van szabva.

f o r i n t ,

A sajtó nyilatkozatai a műről:
Hook János a „Magyarország"

XI/20-i számában,
„A nagybányai müvészek ezt a kiállítá-

sát (Kiss József illusztrácziói) nem dughat-
juk el ugy, hogy észre ne vegye egész Magyar-
ország. Megnézheti mind, aki a szépért
lelkesül, a megfürödhetik lelke az igazi érzé-
seknek harmatjában: e legtisztább szentelt
vizben" — „Én legalább e kiállításban meg-
találtam, amit a müvészettől vártam: Mind-
egyik képen ott van s nemes felfogás, az
ihlet, az érzés, amit már oly régóta nél-
külöznek nálunk s szépért lelkesülők"

Luczián a „Magyarország" XII/23
számában:

,,Diadala és büszkesége a magyar iroda-
lomnak, hogy a kiadók becsvágyát ily magas
fokon láthatjuk. Mintha költői ábrándot
valósítana meg ez a munka, egy irodalmán
lelkesen csüggő nemzet ábrándját, mely köl-
tőit a dicsőség fényében óhajtja, látni. —
Ezzel az érzéssel forgattuk a Révai Test-
verek kiadásiban megjelent diszes könyvet,
mely eleganczia és müvészeti érték tekinte-
tében páratlanul áll a, magyar könyvpiaczon
s mely a világ legelőkelőbb könyvpiaczain
is megkülönböztetett tiszteletre tarthat
számot.

Ignotus „Magyar Hirlap" XI/28-I
számában :

„A könyv formájáról, ugy gondolom, szó
nélkül elismerjük, hogy ez a legszebb magyar
könyv. A Franklin-Társulat s a müncheni
hires Meisenbach czég remekelt ezzel a mun-
kával, melyben a szöveg nyomásánál csak a
képeké gondosabb s az eredeti képeknél csak
a reprodukcziójuk szebb. Ezek a képek meg
fognak lepni mindenkit, mint ahogy a
Révai-ék külön kiállításán meg is lepték a
meghívottakat, akik elsö nap idegenül for-
dultak el e gyönyörü különlegességektől, más-
nap azonban eljöttek rájok liczitálni.1'

Keszler József az „Országos Hirlap"
XII/8-I számában.

»E mindenféle fölfordulással tele izgalmas
órákban kopogtat ajtónkon Kiss József és
hozza be hallatlan pompával diszitett nagy
negyedrétü kötetét, melyben összes költe-
ményeit küldi világgá. A csodálat, melylyel
eddig a lánglelkü költő iránt viseltettünk, e
perczben ámulattá változott."

„A." a Budapesti Hirlap" XI/29-I
számában :

„Ez a, kiadás igazán müvészi alkotás és
a magyar ipar is bátran kiállhat vele."

A „Magyar Kritika" deczemberi
számában :

„Tény, hogy ami a külsö kiállitást illeti,
igy még magyar költőt meg nem becsültek,
sem élőt, sem halhatatlan halottat."

Az „Országos Hiríap" XII/2-I szá-
mában:

„Kiss Józsefnek összes költeményeit adták
ki Révai Testvérek, egy olyan kötetben, ami-
nőhöz hasonló fényeset talán még nem pro-
dukált a magyar könyvészet."

Tóth Béla a „Pesti Hiríap" XHI2-I
számában :

„A hetven vagy hány kép ? fényes repró-
dukcziók. És csodálom azt az uj művész-
technikát : agy festeni, hogy a kép csak a
fénymetszés révén váljék azzá, aminek szán-
ták. Szóval a másolat az eredeti."

Ágai Béla a „Magyar Ujság" XII B-t
számában i

„A Hollósy-iskola- — a derék nagybányai
fiuk— csodaszép rajzokat készitettek hozzája,
a tipográfiai kiállitás pedig remek. Olyan
könyv ez, mint amilyen magyar földön még
nem jelent meg."

Szakoly Emil a „ Függetlenség"
XII/5-i számában :

„A köteten nincs rajta az ára. Megér
száz pengőt."

Az „UJ Idők" XII/8-i számában :

„Jó volna ezt a müvet a külföldre vinni.
Onnan visszakerülne a hire s az ilyen vissz-
hangnak könnyebben hisz a közönség, mint
az eredeti szónak."

A „Nemzet" XI/27-1 számiban $
„Ez a könyv matatja be igazán, milyen

elöhaladott a magyar nyomdai ipar."

A „Vasárnapi Ujság" XII/12/1
számában :

„Kiss József költeményei most v&zar
diszü kötetben, illusztrálva. Jelentek meg.
A müvészek, kik a kötet illusztráczió-
jára, vállalkoztak, a nagybányai müvésztelep
tanárai és tagjai, fölfogásban ugy, mint elő-
adási módban eltérnek a megszokott müvészi
iránytól és sajátszerűségre törekszenek.
Teljes elismeréssel kell szólanunk a diszmü
nyomdai kiállításáról. A Franklin-Társulat
egy-egy díszmunkában a nyomdaipart, valódi

művészetté emeli.

Minthogy az „Országos Hirlap" kiadóhivatala módot akar nyujtani, hogy
előfizetői ezt a legszebb magyar könyvet kőnynyü szerrel megszerezhessék, a kiadó-
hivatal oly megállapodást létesitett a mü kiadóival, mely lehetővé teszi lapunk

t. olvasóinak, hogy a müvet csekély havi
részletfizetésre megrendelhessék.

Egymásután fizetendő 2 frtos havi rész-
letfizetésre rendelhetik meg a diszmüvet az
„Országos Hirlap" előfizetői, ha a munkát
az alábbi rendelő~lapon megrendelik és a
megrendelő lapot az „Országos Hirlap"
kiadóhivatalába beküldik.

Am „ORSZÁGOS HIRLAP"
kiadóhivatala,

VIII.. József-körut 65, szám.

Az „Országos Hiríap" kiadóhivatala által megren-
delem a mü kiadóitól Révai Testvérek írod. int r.-t.-tól

Kiss József költeményei
illusztrált diszkiadását diszkötésben 24 forintért

és kötelezem magamat a mü átvételétől kezdve havon-
kint 2 frtot mindaddig a munka kiadóinak Budapesten
fizetni mig a teljes Ateiá.v tiirifíRv.t.vf*. ninnff.fizetni, mig a teljes vételár törlesztve nincs.

A részletfizetések be nem tartása esetén az esedékes
összegek rajtam postai megbízás utján (30 kr. postakölt-
ség hozzászámitúsa mellett) beszedhetők.

Hely ea kelet: Nov és állás:

••[ v ••-«s(ift levele'fi-lit'* 'Bgasztaadi is a* ORSZÁGOS HIRLAP czimére bflköinenj5.
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Milyen lesz „Az uj Zrinyiász"?
Sokan tudakozódlak olvasóink közül, hogy

mi lesz az „Uj Zrinyiász" : elbeszélés vagy po-
litikai rajz ? És hogy jut abba Zrinyi ? Tréfás
elbeszélés lesz-e, vagy valami szatíra.

A helyett, hogy egyenkint felelnék, elmon-
dom egyszerre mindenkinek, hogy az „Uj Zri-
nyiász" lesz az én vázlatban hátrahagyott mü-
vem. Mert minden iró után marad egy olyan
munka, melyről az a vélemény, hogy ha egé-
szen kidolgozza, szépet adhatott volna. De ezt
az illető iró már nem hallja.

Én ezzel ellentétben még életemben látni
akarom az én vázlatban hátrahagyott munká-
mat és hallani akarom, amint mondják.

— Kár, hogy nem dolgozta ki jobban.
Pedig én ugy fogom kidolgozni, ameny-

nyire erőmtől telik, de a téma a különös, a
téma ölel fel annyi anyagot, hogy okvetetlenül
vázlatnak kell maradnia — vagyis azt a lát-
szatot viseli.

Hogy mikép jut modern politikai rajzba
Zrinyi, épen ez az, ami egy kis magyarázatra
szorul. Én a középkori szokásokat akarom szem-
beállítani a mai modern felfogással, mert az
olvasónak igy szembetűnőbb, hogy a világ
mennyit változott, bár alapjában a karakterek,
bizonyos viszonyok közt, mindig ugyanazok
voltak. Petur bán ma is meg van, száz alak-
ban, a Dósa Györgyök is itt lappanganak. Le-
irtam egyszer Olay Lajost, hogy ö az, aki föl-
kisérte Zách Felicziánt a királyi palotáig, aztán
megbiztatta az udvaron :

— Csak eredj fel, Felix és üss közzéjük.
Ne félj semmit! Én nekem azonban egy kis
dolgom van itt az Omodék komornájával, hát
átszaladok.

Bercsenyi Miklós bizonyosan megvan, de
most Justh Gyulának hivják és él Zrinyi
Miklós is, de meglehet, udvari konczipista és nem
Szigetvár kapitánya. A karakterek maradnak,
de más viszonyok közzé keveredve, máskép
festenek. Mi lenne például ma II. Rákóczy
Ferencz ? Föltéve, hogy megvolna rettentő
földbirtoka, mely az ország egy harmadrészét
képezte. Ma nem csinálhatna forradalmat, de
másként mutatná a virtust. Egyszerüen nem
lehetne parlamentarizmus miatta, mert ö maga

küldene, több mint száz képviselőt a gazda-
tisztjeiből és a fiskálisaiból, aztán amikor kedve
támadna, oda üzenhetné Bánffynak.

— Én ezt, vagy azt a törvényjavaslatot
nem szenvedhetem. Tessék levenni a napi-
rendről !

Ily groteszk ideák és összehasonlítások
vittek rá, hogy szigetvári Zrinyi Miklóst ma
szerepeltessem. Nem bírtam ellentállni az
ingernek. Nem kegyeletlenségből teszem Zrinyi
iránt (félre ne értse az olvasó), ez csak a forma.
Választhattam volna egy más történeti alakot
is, de Zrinyi volt a legjobb, az ország egyik
első leventéje, akinek viselt dolgait mindenki
ismeri Magyarországon, még a kis gyerekek is.

Azért tehát mindenekelőtt fel kellett öt
támasztanom. És ez a legkönnyebb. Már a
szentirás is megígéri, hogy ítéletnapkor min-
denki feltámad, nekem mindössze a dátumot
kellett megváltoztatni.

Az ur hivatja Gábor arkangyalt (aki ezzel
a feltámasztási funkczióval már régóta megvan
bizva) és rendeli neki:

— Gábor, lemégy a trombitáddal és há-
romszor egymásután belefujsz ott lent. Ma lesz
az ítéletnap.

Gábor vidáman csapkodtatta meg a szár-
nyait.

— Megyek, uram.
— Jól figyelj. Az első trombitaszóra fel-

támadnak azok, akik a hazáért meghalták. Ök
az én kedvenczeim.

— Igen, uram.

— A második trombitaszóra feltámadnak
az öngyilkosok, mert ezekben jó sziv volt, Gábor.
Sok érzékeny, nemes sziv volt közöttük.

— Értem, uram.
— Most aztán vigyázz, Gábor. Ha még a föld

nem népesül be nagyon, akkor harmadszor is
belefujsz harsonádba, mely fölhasitja a sirokat.
De ha a föld már tele volna, hadd el a har-
madik trombitaszót.

Gábor arkangyal leszállott a parancscsal
és hozzáfogott a munkájához. Trombitáját szép
piros szájához emelte és fujjantott egyet.

Egy láthatatlan kéz megfogta és egy hang
mennydörgé:

— Állj meg, hiba történt ! Néhány ezer

évvel eltévesztettük a számítást. Hagyj abba
mindent, a világ még tovább marad.

Gábor leejté a trombitát ijedten, de már
késő volt, a kürtbe lehelt elsö félhangra fel-
támadtak Zrinyi Miklós és társai és mintha az
egész természetes lenne, vigan megindultak
Dombóvár felé, Budának.

Igy támad fel Zrinyi a gondviselés egy
tévedéséből és igy keveredik el bajnoki eré-
nyeivel és szokásaival a mi társadalmunkba.

Ez a történet a praeludiuma. Nagyon
furcsa lesz az, de csak a formájában.
A magja lehetne vezérczikk is. Szóval a
jelenlegi politikai és társadalmi viszonyokat, a
képviselőházat, a modern institucziókat akarja
rajzolni, hanem a Zrinyi Miklós e g y é n i s é g é n
k e r e s z t ü l .

Zrinyi köztünk átélt viszontagságai és
kalandjai lesz tehát „Az uj Zrinyiász" tar-
talma, melynek közlését az Országos Hirlap az
uj évvel kezdi meg. Szóval kész a mese, ki
vannak komponálva a részletek és már csak
olvasók kellenek hozzá. Mikszáth Kálmán.

ÜZLETI HETI SZEMLE.
Gabona. A vetések állásában a lefolyt héten

nálunk rosszabbodás állott be, annyiban, hogy az
enyhe idő következtében az ország több vidékén el-
olvadt a hó és a zsenge vetések most már ki van-
nak téve annak a veszélynek, hogy — a hőmérő
rohamos csökkenése esetén — kárt tesz bennük a
fagy. Elvégre karácsonyfelé, a nagy hideg nem tar-
tozik a szokatlan, vagy meglepő dolgok közé és igy
érthető gazdáink aggodalma. A gabonaüzlet té-
nyezői, e nem egészen kielégitő időjárási viszonyok-
nak, nem tulajdonítottak valami nagy fontosságot,
és a külföldi piaczok alakulását sem tekintették
mérvadónak. Nálunk a spekuláczió a szilárd irány-
zatnak volt hive és kivételével az első napnak, a hót
további folyamában az üzlet barátságos hangulatban
bonyolódott le és máig is homály fedi a hétfői for-
galom pánikszerű jelenségeinek inditó okát. A kül-
földi vásárokról nincs sok jelenteni való. A hét első
fele lanyha jellegü volt, mig az utolsó napokban,
főleg a délamerikai termelő országok kedvezőt-
len aratási jelentései következtében, szilárdult
az irányzat. Az árváltozások jelentéktelensége
különben szembeötlően tünik ki, ha egybevet-
jük a deczember 11-ki new-yorki árfolyamokat, a
melyek szerint a deczemberi buza, akkor 97 1/4 cen-
tet, a májusi tengeri 33 3/4 centet jegyzett — a ma
beérkezett kurzusokkal, amelyek szerint előbbi 98 1/4
centen, utóbbi 34 1/4 centen áll. Az európai piaczok
árhullámzásai körülbelül ugyane keretben mozogtak.
A budapesti gabonatőzsdén az egyes czikkek for-
galma és ármozgalma a következő volt :

A magyar pártoskodás.
Olvasom, hogy késhegyig menő harcz fog

most folyni a magyar képviselőházban. No, ná-
lunk nem valami nagyon veszedelmesek az
ugynevezett késhegyig menő harczok, még ak-
kor sem, ha nem szóval, de karddal folyik a
tusakodás. A szenvedélyek olyan elvadulása,
mint a milyenre az osztrák parlament mutatott
póklát, nálunk lehetetlen. Magyar a magyarral
mindig júl meg tudott férni. Az csak olyan
balhit, amit a költők találtak ki, hogy „átok
fogta meg a magyart, mert az együtt soha
sem tart."

A német császár találta el az igazat, mi-
kor itt jártakor azt mondta:

— Oh, a magyarok mindig összetartanak.
Össze bizony. S ez vigasztaló jelenség és

biztató remény a jövöre. Mert amit a mi köl-
tőink zengenek a dúló pártviszályokról, az
mind csak mese. Olyan mese, melyet egyszer
végre már meg kell czáfolni. Szükségtelen,
hogy hamis színben lássuk a multat s olyan
gyászos jeremiádokkal ijeszgessük magunkat,
melyeket történelmünk nem igazol.

Azok a rettenetes vérengző belháboruk,
melyek más európai nemzetek történetében
elöfordulnak, teljesen hiányzanak a mi histó-
riánkból. A győztes pártok nem folytattak ná-
lunk irtó háborut a legyözöttek ellen. Itt nem
hurczolták a más pártbeliek fejeit a vérpadra,
mint az angol puritánok a torykat, s aztán a
toryk a whigeket, mikor ök kerekedtek fölül.

Még az Árpád-házbeli fejedelmek trón-
versengései is micsoda szerény méretűek az
angol fehér és piros rózsa gyilkos küzdelmé-
hez vagy bármelyik más európai nép ama kor-
beli történetéhez képest? Az olasz guelfek és
ghibellinek egész városok lakosságát lemészá-
rolják, honfitársaikat, rokonaikat, ha más párt-
hoz tartoznak, vagy száműzetésbe kergetik. Az
egész középkorban mindenütt bőven ömlik a
vér, csak Magyarországon a legkevesebb.

Nálunk sehol sincs nyoma a pártok közt
annak az ádáz gyűlöletnek. Ami előfordul, az
inkább egyes szereplő férfiak torzsalkodása egy-
más ellen. Mikor Mohács után ketté szakad a
nemzet s János király és Ferdinánd versenge-
nek a koronáért, akkor is csak épen olyan
harczot folytat a két tábor egymás ellen, hogy
tessék-lássék.

Óvatosan vigyáznak az egyik király hivei,
hogy nagy kárt ne tegyenek a másik király
híveiben. Mikor Budát ostromolja Ferdinánd
serege s a török szövetséges közeledik a vár
fölmentésére, a Zápolyapárt fővezére, Török
Bálint, kiüzen a várból a Ferdinand-párti Perényi
Péternek, hogy „viseljen gondot az alatta vi-
tézkedő magyarokra, mert eljön ama fenevad
Szolimán, ki szájának egy föltátásával elnyeli
öket". A magyar kíméli a magyar vért, csak
hadd pusztítsa egymást a török meg a német

Az osztrák ház legbuzgóbb hive, a tüzzel-
vassal katholizáló Pázmány érsek azon ipar-
kodik, hogy megmaradjon a magyar szabadság
védelmére az erdélyi protestáns fejedelemség,

mert „máskép mindnyájunknak a gallérja alá
köpne a német."

A kuruczok és labanczok közt folyó szá-
zados küzdelmekben alig tatjuk, hogy egymás
ellen villogtatnák a kardjaikat. A kurucz ge-
nerálisok mindig Morvaországba és Sziléziába
csapnak be, ha pusztitni akarnak; a labancz
portyázók meg a török bégeket és agákat há-
borgatják.

Nem szomjaznak az egymás vérére,
Zrinyi Pétert, Nádasdyt, Frangepánt idegen bi-
rák itélik el. Az eperjesi mészárszék az olasz
zsoldos Caraffa müve. Az elhamvasztott falu-
kat a ráczok gyújtják föl. Magyarok közt nincs
elkeseredett harcz sehol s boszut nem áll sem
a győztes Bethlen, sem Rákóczy. Az ónodi
országgyülés az egyetlen véres epizód; de mi
az más nemzetek politikai mészárlásaihoz s
öldöklő belháboruihoz képest?

Könnyen fellobbanó természetünk mellett
is bámulatos mérsékletet és higgadtságot mutat
föl a magyar közélet. Pártjaink mindig voltak,
mert hiszen pártok nélkül nem volna mozgás,
elöhaladás, csak a tunya halálos zsibbadtság;
de ezek a pártok a legviharosabb időben sem
álltak szembe egymással, mint elkeseredett el-
lenségek.

A válságos napokban mindig meg tudták
őrizni a nemzet egységét. 1848-ban a konzer-
vativ párt, pedig tagadhatatlanul erős volt az
országban, nem görditett akadályt a nemzeti
újjáalakulás elé, behúzta lobogóját s Széchenyi
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Buza. Az üzlet nagyon lanyhán indult az első
napon, ami a készáruban tiz krajczárnyi árveszteséget
hozott, a márcziusi buza kurzusát pedig 11.68
forintra, az uj szeptemberiét 9.04 forintra szori-
totta le. De mar a második naptól kezdve ösz-
szevasárolták a malmok leplezetlen mohósággal a
kínálatba bocsátott árut és sietett a spekuláczió
is az indokolatlanul leszorított árfolyamokat véte-
lek eszközlésére felhasználni, ugy, hogy az effektív
áru nem csak kiheverte a veszteséget, hanem még
tíz krajczárnyi emelkedést is ért el, mig a határidők
jóval felülemelkedtek a multheti záróárfolyamokon.
A forgalom alig tett ki 60,000 metermázsa magyar
és mintegy 20000 métermázsa orosz és oláh buzát.
A heti hozatal 45758 métermázsára rugott.

Rozs. Kiviteli üzlet nem volt e czikkben és
a belföldi kereslet sem nevezhető a legjobbnak.
Tekintettel azonban a gyér kínálatra, az árak vál-
tozatlanok maradtak. Elkelt vagy 3000 métermázsa
8.30—8.50 forintos árak mellett, tavaszi rozs 8.58
forinttól 8.72 forintig emelkedett.

Árpa. Megfelelő, ára hiányában a kivitel jobb
árpákban majdnem teljesen pang. Takarmány árpa
iránt állandó az élénk érdeklödés hizlalók részéről,
akik főleg szebb áruért jó árakat engedélyeznek, mig
közönséges fajták 6.20—6.40 frton helyeződnek el.

Zab. Elkelt vagy 5000 métermázsa, változatlan
áron. Szin és tisztaság szerint 6.20—6.50 frtot fizet-
nek Budapesten. Tavaszi zabban kevés forgalom
volt, az árak egyenlegként a mult hetiekkel azonosak.

Tengeri. A kereslet nem nyilvánult oly élén-
ken, mint az előző hetekben, de más felől a kinálat
is mindinkább csekélyebb lesz. Az árak ma is ugyan-
azok ; a tengeriért Budapesten 5.35 frtot uj tenge-
riért a tiszai állomásokon 4.85 frtig terjedő árakat
és az oláh származékért Zercziorován 3 frt 60 krt
fizetnek. A májusi tengerit a hétfői derut nem viselte meg
nagyon és később aránylag kevesebbet is emelkedett

Hüvelyesek. Az elmult héten is jó keresletnek
örvendtek e czikkek szilárduló árak mellett. — Bab.
Nagy fehér 7—7.25 frt, kis gömbölyü 6.90—7.20
törpe 8.25—8.50 frt, barna bab 6.80—7.10 frt. —
Borsó változatlanul 8—9 forintot jegyez. Lencse
zsizsikmentes áru alig kerül a piaczra, mig zsizsikes
lencsét 8—10 forinttal fizetnek. — Köles. Közönsé-
ges árut 5—5.25 forinttal fizetnek. Köleskása 9—10
frtot jegyez. — Kendermag. El van hanyagolva.
8.50— 9 forinton kapható.

Olajmagvak. E czikkekben igen csekély for-
galom van. Inkább csak névleges árak állapithatók
meg. Repcze. Káposztarepcze 13—13.50 forintot,
bánsági 12—12.50 forintot jegyez. Ugyancsak név-
legesek a határidőpiacz jegyzései és pedig 1897-iki
termésü káposztarepcze január-februárra 13.20—
12.30 forint, 1898-iki termésü káposztarepcze augusz-
tusra 12.10—12.20 forint. Repczepogácsa 5 forint
60 krajczár. .Lenmag 10—10.75 forint. Gomborka
10.50—12 forint. Vadrepcze 5.60—6.20 forint.

Liszt és korpa. A lisztüzlet a lefolyt héten
is megmaradt eddigi kedvezőtlen állapotában, söt e
héten a buza-árak és liszt-árak közötti viszony még
az eddiginél is kedvezőtlenebb lett. — A buza-üzlet
ujabb megszilárdulásával fordultak ugyan elő egyes
ujabb eladások, de azok nem voltak jelentékenyeb-
bek, s megkötésük a malmoknak csakis ujabb ár-

áldozatok által vált lehetségessé. — A lebonyolítás
sem jó s a mult heti elszállítás mögött marad. A
külföldi üzlet csendes. A korpaüzlet szintén vál-
tozatlan , a kereslet nem kielégitő, különösen finom
korpában. Takarmányliszt szintén el van hanyagolva.

Árjegyzési átlagárak.
0 1 2 3 4 5 6

19.50 19.30 19.10 18.80 18.50 18.10 Í7JÜ
7 7V» 8 F G

15.90 13.— 7.70 4.50 4.35
100 kilónkint, zsákostul, Budapesten szállitva.

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósitása.)
Vörös lóhere. A forgalom jelentéktelen annál a
körülménynél fogva, hogy valamint a termelők, ugy
spekuláczióra vásárlók sem hajlandók az eladásra,
remélve, hogy minél jobban közelg a szükséglet idő-
szaka, annál inkább föltehető, hogy az árak ismét
emelkedni fognak. Ellenben azok a kereskedők, akik
a gazdákkal összeköttetésben vannak, ugy véleked-
nek, hogy a nagy készletek, melyek a szükséglet
beálltával egyszerre fognak a piaczra kerülni, az
áraknak hanyatlását fogják okozni. Vajjon melyik a
helyes ezen vélemények kezül, ezt ma még nem le-
het" megitélni. — Luczerna. Ezidei áru teljesen
hiányzik. Az a néhány mázsa, mely imitt-amott
ajánltatik, az árak alakulására nem folyhat be. A
mult évi mag mind le van foglalva. — Nyers áruért
való jegyzések 100 kilonkint Budapesten: Vörös ló-
here uj 36—40 forint, vörös lóhere mult évi 33—36
forint, luczerna mult évi 40—50 forint, mohar
5 3/4—6 forint, bükköny 6—6 1/4 forint.

Repczepogácsa. Emelkedő árak mellett a
kereslet kielégitő jegyzése nagyban 5 frt 60 kr,,
kicsinyaen 5 frt 75 kr. Budapesten.

Zsiradékáruk. A beállott kedvezőtlen időjárás
következtében a téli vágások nagyobbrészt szünetel-
tek, minélfogva zsiradékárukban az üzlet csaknem
teljen pangott. Előreláthatólag még kisebb mérveket
fog ölteni a forgalom a jövő héten, amikor is a
karácsonyi ünnepekre való tekintettel a szalámi-
gyártást — és ezzel összefüggően a sertésvágást —
abbahagyni fogják. Mind amellett az árak változatla-
nok, mert ugy a mult héten, mint e héten is Kő-
bányáról nagy mennyiségben szállitottak ölött serté-
seket Porosz-Sziléziába és Szászországba és igy a
kisebb kereslettel, kisebb kinálat áll szemben,
Szegeden: ugy a kereslet, mint a kinálat elég nagy
volt, a forgalom élénk, az árak változatlanok.
Jegyeztek: Szegedi pörkölt szalonna 50—51 frt, háj
52—53 frt, zsir 52—53 frt, nehéztáblás szalonna
50—51 frt, táblás szalonna 4 drbos 50—50.50 frt.
Debreczenben : a forgalom csekély, árak változat-
lanok. Jegyeztek: szalámihús" 52—53 frt, szalonna
54_56 frt, zsir 56—58 frt, háj 62 frt. Buda-
pesten : a forgalom gyenge, kereslet kicsiny, az
árak lanyha irányzat mellett kissé csökkentek.
Jegyeztek : elsőrendü pesti disznózsir 52 frt pénz,
53 frt áru, 4/100-os táblaszalonna 48 frt pénz, 48.50
frt áru, 3/100-os táblaszalonna 49 frt pénz, 50 frt áru,
füstölt 4/100-os táblaszalonna. 50 frt pénz, 57 frt áru

Élelmi szerek. A mult heti piacz igen gyen-
gén alakult, a beállt lanyha időjárás nagy hátrány-
nyal volt. az áralakulásra, mert a beérkezett árukat
gyorsan kellett elhelyezni, miért is az árak estek.

legnagyobb ellenfelével, Kossuthtal, egy minisz-
teriumban foglalt helyet.

Botorság volna azt hinni, hogy mindenki
együtt lelkesedett a szabadság és egyenlőség
nagy eszméiért: de nem találkozott azért sem
Vendée, sem Bretagne, ahol kitüzték volna a
lázadás zászlaját, a forradalmi kormány ellen.
Csak az idegen nemzetiségeket lehetett ebben
az országban föllázítani. Itt nem lehetett Char-
retteket ős emigráló nemeseket találni, kik
fegyverrel kezökben fordultak volna hazá-
jok ellen.

Az abszolutizmusnak még a hivatalnokok
seregét is osztrák területről kellett ide szálli-
tani, mert magyar ember, ha csak a minden-
napi kenyér végső szüksége nem kényszeri-
tette rá, nem vállalkozott. A nemzet egységes
maradt a passziv ellenállásban s az a szegény
hivatalnok, aki kénytelen volt felültem a Bach-
huszárok egyenruháját, sovárgó szivvel várta,
mikor, vetheti le.

Emlékezem, hogy az ötvenes években
egyszer egy szüreten hazafias nótákat danolt s
szidta a németet egy mulató társaság. Két Bach-
hivatalnok is volt a társaságban: egy főszolga-
biró meg egy telekkönyvi főbiztos Azok is danolták
a többivel együtt, hogy „Kossuth Lajos azt
üzente."

Oda furakodtam a házi gazdához:
- Baj lesz, bácsi.

— Ne félj, fiam, — szólt az nyugodtan,
— hiszen látod, hogy magyarok.

l861-ben - láttam egy más jelenetet, me-

lyet szintén nem felejtek el. A képviselőház a
muzeum termében ülésezett altkor s a karzat-
ról lejövet Vajda Jánossal megálltam az elő-
csarnokban. Felénk jön egy sovány ember s
kezet fog Vajdával. Aközben jönnek a lépcsőn
lefelé a képviselők s Hajnik Pál és mások szin-
tén kezet fognak azzal az idegennel.

— Ki az ? — kérdezem Vajdától.
— Vida Károly, — mondja Vajda.
— Az a hazaáruló ? csodálkoztam én, —

aki negyvennyolczban osztrák szellemü lapot
szerkesztett s a kit Hajnik Pál elfogatott volna,
ha meg nem szökik?

— Nincsenek Magyarországban hazaáru-
lók, — mondta ki a szentencziát Vajda János,
ámbár ö maga azelőtt is, meg azután is egész
seregét enuncziálta a hazaárúlóknak.

Persze csak akkor, mikor a hírlapírói toll
volt. a kezében. Hihetőleg azért, mert amit az
ujságba irunk, annak ugyis csak századrészét
hiszi el a közönség.

Egyet azonban bátran elhihet teljes
mértékben, hogy a leglázasabb politikai párt-
tusák közt is egyszerre megjön nálunk az
esze minden embernek, mihelyt arra nagy
szükség van. Mert tulajdonkópen a leg-
csökönyösebb szélbaliban is benne lappang
az opportunista, a Bocskay és Rethlen korszak
politikai hagyománya, amikor nemcsak kard-
dal, hanem észszel is kellett megtartani ezt
az országot. S a legjámborabb mameluk is
tüzes sárkány lesz, ha igazan veszélyben forog
Magyarország. Vértesi Arnold

Jegyzések: Baromfi: Tyuk 74—120 kr. Csirke 70—
90 kr. Kappan 1.40—1.90 Lud sovány 1.80—3.—
kr. Pulyka 2.20—3.— Hizott vágott liba tisztított:
I-ső rendű 44—70 kr. kilonkint, li-sod rendü40—44
kr. kilonkint. Nyúl 100—120 kr. dr. Főzövaj 60—
90 kr. klg. Teavaj 110—140 kr. klg. Libazsír 70—
110 kr. klg. Tojás I-a ládánkint á 1440 drb 42—
50 frt. Tojás Il-a 38—42 frt Tojás meszes 34—
36 forint.

Repczeolaj. Nyugodt irányzat mellett jegyez
nagyban 36.— kicsinyben 36 1/2 forint Budapesten.

Szesz. A szeszüzletben e héten változatlan
irányzat uralkodott és a szeszárak a multheti zár-
latjegyzés szerint záródnak. Mezőgazdasági szesz-
gyárak kontingens nyers szeszt 17 1/4 frtért kináltak
és felsőmagyarországi vasut-állomásokhoz szállitva,
több tétel 1—1.20 frttal a bécsi jegyzésen alul el
is kelt. A budapesti piaczon a forgalom nem volt
nagyon kielégitő és üzlet főleg azonnali szállitásra
létesült. Vidékről nagyobb rendelések érkeztek és
élesztőszeszben is jobb kereslet volt. Elkelt fino-
mitott szesz nagyban 55—75—56 frt, élesztőszesz
55—75—56.25 frt, nyersen adózva 54.75—55.19,
adózatlan (exkontingens) eczetgyárosoknak 19.75,
15.28 frt, denaturált szesz 19 frt nagyban, mig
kicsinyben az árak 1/4 frttal drágábbak." A kon-
tingens nyersszesz ára Budapesten 17.75—18
forint. A kivitel e héten 300 q. finomitott szeszt
vásárolt. Vidéki szeszgyárak közül: Temesvár, Lo-
soncz, Kenyérmező, Arad 1/4 frttal olcsóbban, a
többit változatlanul jegyeznek.

Budapesti záriatok e héten: finomitott
szesz 55.75—56—, élesztőszesz 55.75—56.25, nyers-
szesz adózva 54.75—55.—, adózatlan 14.50—15.—.
Denaturált szesz 19, 19.50. Az árak 10.000 liter-
fokonkint hordó nélkül bérmentve budapesti, vasut-
állomáshoz szállitva, készpénzfizetés mellett.

Bécs. Kontingens nyersszesz e héten 18.20—
18.60 forinttal kelt el. Zárlatjegyzés 18.30— 18.60
forint, azonnal szállitatik. Prága. Adózott trippló-
szesz nagyban 54.— forint, adózatlan szesz 1.25 fo-
rint. Arad. Finomitott szesz 55. 55.50 forinttal
kelt el azonnali szállitásra. Kenyérmező. Változat-
lan finomitott szesz 55.25 forint nagyban, denaturált
szesz 18.— forint, Losoncz. Élesztőszesz azonnali
szállitásra 56.75—57.— forint kicsinyben és 56.—
forint nagyban keit el. Baja. Szesz változatlanul
jegyeztetik. Élesztőszesz 25 krral olcsóbb. Trieszt.
Kiviteli szesz azonnali szállitásra 10.25—10.50 fo-
rint, január—áprilisi 10.1/8—10.1/4 forinttal jegyez-
tetett.

Pálinka. A pálinkaüzletben e héten a keres-
let kielégitő volt és főleg a jobb minőségü szilvó-
rium, törkölyraki és törkölyátvonatban volt élénkebb
kereslet. Boróka valamivel olcsóbban volt kinálva
és több tétel 54—56 forinton kelt el. Seprüszesz
80—88 forinton kinaitatott 10,000 liter fokonkint.
Jegyzés:

Ó törköly (hektoliterkint) . . 56. 58.—
Uj törköly (olasz) „ . . . 52. 53.—
„ „. (istriai) „ . . . 52. 54.—

Törkölyraki (10,000 literfok) . 85. 86.—
Ó szilvórium (hektoliter) . . 65. 70.—
Uj szilvórium (hektoliter) . . 54. 55.—
Szüvórium ráki (10.000 literfok) 105.— 110.—
Seprüszesz (10.000 literfok). . 87. 88.—
Boróka (hektoliter) . . . . 54. 56.—
Likőrök és rum. Likőrökben e héten a keres-

let kielégitő volt és főleg a közeledő ünnepek alkal-
mából üvegáru volt inkább keresett. Finom fran-
czia cognac, likőrök és magyar cognac, jó rum
volt inkább keresve. Belföldi rum, nagyban megle-
hetős forgalom, külföldi (angol) csendes üzlet-
menet.

Vegyi gyártmányok. (Dr. Heidlberg Tivadar
vegyészeti gyára jelenlése.) A szokatlanul élénk
kereslet az árak további szilárdságát idézte elö. Sőt
1898. tavaszára szóló nagyobb kötések egyes czik-
kekben jelentékeny áremelkedést eredményeztek. Ma
jegyzünk : Pryridin-alj 127.50 frt. Faszesz 54.—
frt. Keserüsó 4.75 frt. Jegeczes szóda 4.80 forint.
Chlorkén 69.— frt. Chlorzink vegytiszta 74.— frt.
Naphtalin 21.— frt Brikellszurok 3.— frt. gKovács-
szurok 3.50 frt. Nátron vizüveg 7.50 frt. Az árak
100 klgkint, itt Budapesten értendők.

Gyapju. (Altschul és Társa czég jelentése).
Változatlan irányzat mellett az utóbb lefolyt két
héten a gyapjuüzlet forgalma valamivel jobb volt,
amennyiben kb. 800 bált vettek meg a raktárakból.
Ezen mennyiségből 500 bálzigaya gyapjú 86—90
frton, kb. 70 bál hibátlan bácskai" 100—102 frton, a
többi pedig közép és jóközép minőségü, egynyire-
tüekböl állott kb. 109—132 frton kelt el.

Petroleum. Miután a vidéki raktárak és az
egyes fogyasztók most már kellő készlettel rendel-
keznek, a forgalom ismét szabályszerü; sőt talán
az aránylag kedvezö időjárás miatt egy kevéssé
visszatartott is. Uj kötések alig történtek. —
Nagybani jegyzések : A kőolajfinomitógyár : fiumei
egy csillagos (amerikai) petroleum: 21.15 frt.
Három csillagos (orosz) petroleum: 18,50 frt.
Brassói prima: 15.— frt. — A magyar petroleum-
ipar-részvénytársaság; Császár olaj : 24,50 forint.
Egykeresztes petroleum: 19.50 frt. Orosz három'
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keresztes petroleum : 18.50' frt Két keresztes pe-
troleum : 16.75 frt. Budapesten, 100 kilogramm
tiszta suly után, nettó tara, hordóval együtt (ingyen
hordó). Világos hengerolaj I. számu: 32.— forint.
Sötét hengerolaj II. számu : 30 frt. Könnyü gép-
olaj III. számu : 16.— frt Nehéz gépolaj ÍV. számu:
19.— frt. Keverő olaj (tisztító olaj) X. számu :
2— forint. Keverő (nebéz, fajsulya 0.905).
XI. számu: 14.— frt. A X. és XI. számu
olaj fénytelen minőségben egy forinttal drágább. —
Budapesten, 100 kilogramm tiszta suly után, nettó
tara, ingyen hordóban, per cassa 2 százalék ár-
engedménynyel. Orsovai Standard White (Salon)-
petroleum: 16.75 frt. Az Apolló ásvány-olajgyár-
részvénytársaság árai : Liliom-császár-olaj: 23.50
frt. Egy sziv-petroleum: 17.75 frt. Csillag-kereszt:
16.25 frt. Lámpaolaj: 13.56 frt Budapesten, nettó
cassa 100 klgromkint, ingyen hordóban, 20 száza-
lék tara. Apolló 111 számu gépolaj: 18.50 forint.
Budapesten, 100 kilogrammonként, hordóval együtt,
nettó tara, per cassa 2 száz. árengedménynyel vagy
váltóval négy hónapra. Egyes hordók 25 krral drá-
gábbak. Üres petroleumos hordók ára : 2.25 forint.
Üres olajos hordók ára : 1.40 frt. Ásványolajok:
Jóllehet az orosz nyersanyagból készült olajok
igen keresettek, a könnyebb galicziai olajok ol-
csobb áraikkal már is erősen tért hóditanak. —
Hengerolaj (magas gyuladási fokkal): 26.— forint.
Igen nehéz gépolaj (fajsulya 907—910) 24.— frt.
Nehéz gépolaj : (905—908) 22.— frt. Könnyü gép-
olaj (900—902) 20.— frt. Orsó olaj (900) 15.— frt.
Tisztító olaj (885) 13.— frt. Vulkán-olaj: 13.— frt,
Budapesten, 100 kilogrammonként, ingyen hordóban,
netto tara. Nem orosz nyersanyagból gyártott olajok
a minőség szerint két-négy forinttal olcsóbbak.

Kikészített bőrök. (H. Ó.) A beállott nedves
időjárás némi javulást hozott az üzletmenetre, de a
hatás nagyon jelentéktelen, mivel vételek csakis a
legszükségesebb czikkekre szoritkoznak. Általában
a forgalom pang s ennélfogva csekély árhanyatlás
észlelhető. Az inkasszó minden várakozáson alul
rossz. Fizetésbeszüntetések napirenden vannak. Az
árak következők: egyszer ültetett talp, nehéz
145—152 forint, középsuly 142—148 forint, könnyü
138—145 frt: háromszor ültetett talp, gyári ké-
szités 140—146 frt, vidéki készités 130—135 frt;
bivalytalp, 124—128 frt, bikatalp, nehéz 118 frt,
könnyebb 128 frt; bivalyhát (bends) I. minőségü
136—142 frt, II. minőségü 130—135 frt, III. minőségü
025—130 frt, kipstalpbélés 115—125 frt; borju-
bőr, külföldi 380—440 frt, belföldi 340—400 frt,
sima belföldi 360—420 forint; tehénbőr, barkás
155—180 frt, barna 170—190 frt, sima 180—210
frt; kips vagy pittling, barkás könnyü 240—300
frt, közép 220—250 frt, nehéz 190—220 frt, barna
könnyü 250—310 frt, közép 230—260 frt, nehéz
200—230 frt; sima könnyü 260—320 frt, közép
240—270 frt, nehéz 210—240 frt 100 kilogram-
monkint.

Vas. A lefolyt héten a vaspiaczon az irányzat
gyenge volt. Nyersvas-kötések gyéren köttettek. A vas-
öntödék jelenlegi rossz üzletmenete a nyersvasárak
emelkedését csak késleltetik, söt ez irányban ha-
marjában javulás nem is várható. Árváltozás nem
fordult elö. Budapesti helyi árak 100 klgkint kész-
pénzfizetés mellett 2 százalék leszámítolással : ma-
gyar nyersvas 4.40—4.60 frt. Bessemer nyersvas
4.65—4.75 frt, félnyersvas 4.20—4.30 frt, witkowitzi
nyersvas 4.50—4.60 frt. Ócska vasak: nehezebb
darab vasak 3.25—3.30 frt, könnyebb darab vasak
2.90—3.— frt, elsőrendü öntött vastörmelék
3.70—3.80 frt, elégett öntött vastörmelék 1.50—
1.60 forint, 100 kilogrammonkint készpénzfizetés
mellett.

MINDENFÉLE
Az aranycsináló.

Bejárta valamennyi ujságot a hir, hogy egy
igazi huszadik századbeli ember fölfedezte az arany-
csinálás titkát. Huszadik századbeli ember már ez !

Kiszámitotta tegnap egy anglus, hogy ez a
genie avval a szerszámmal, amelyet 'most csinál,
egy hónap alatt 50.000 unczia aranyat fog
csinálni. Ez megfelel havi tizenkét millió forint
jövedelemnek. Tehát évi 144 millió forint jövedelem!

Hallatlan !
És a mese — ugy mondják az ujabb hirek

— igaz!
Való igaz volna, tudományos valósággal igaz,

hogy dr. Emmens ezüstből aranyat tud csinálni.
Hogy az arany és az ezüst kémiailag ugyanegy

anyag, az dr. Emmens fölfedezése előtt sem volt uj
dolog. Hogy más elem lenne az arany is, az ezüst
is, ebben a tudomány már nem hitt Csak az anyag
összeállásában van valami különbség. Bár az
ezüstöt aranynyá változtatni még nem tudta senki..
Véletlenül, egyes vegyi kísérleteknél tapasztaltak azt,

hogy az ezüst valami sárga felületet kap, amely
aranynak bizonyult.

Dr. Emmens az anyag Összeállításának ezt a
megmásitását tudja megcsinálni és az aranyból ezüst
lesz. Állitólag óriási nyomás és erős hideg alatt
kalapálja az ezüstöt, amelynek igy a molekulái
megváltoznak. Más verzió szerint salétromsavval
kezeli az ezüstöt.

De ez még ma az ő titka.
Ha mindez igaz, akkor ő az aranyember. Ő a

legirigyeltebb ember, Ő a kincsek királya!
Ki ő ?
Szegény, szegény ember!
Tizenhét év óta hátgerinczsorvadásban moz-

dulatlanul ül a tolókocsijában, a lábait nem tudja
mozdítani, szegény, szegény nyomorék!

Ilyen nyomorultan törte a fejét, hátradőlve a
nyomoruságát hordozó kocsijába: mint csináljon
ezüstből aranyat.

És megvan a kincs!
Szegény, szegény ember!
Dr. Emmens különben ismert elektrikus tudós

volt, mikor még Angliában lakott. Sok szép villa-
mossági találmánya volt addig is. Azután Amerikába
költözött át és ott egy uj robbanó angagot talált
föl, amelynek szabadalmait az államok megszerezték
tőle. Amióta mozdulatlanul él a kocsijában, azóta
— az aranycsinálásról gondolkozik.

Megvan I
Szegény, szegény ember !
Talán egy illuzió az egész gazdaság !
Nos, és ha illuzió ? Ő azzal nem szegényebb,

Furcsa találmányok.
Washington városában legutóbb néhány oly

találmányra kértek szabadalmat, mely bár meglepő,
egyuttal époly furcsa és ekczentrikus.

Bár hasznos, de mindenesetre különös egy
találmány például az a léczezet, melyről fonalakon
számtalan parafadugó csüng alá. Ez az ébresztő
szerkezet. Mihelyt elérkezik a felkelés ideje, a lécze-
zet megmozdul az alvó feje fölött, a parafadugók
leereszkednek s az alvó orrán s arczán őrült tán-
czot kezdenek járni és folytatják ezt a mulatozást
mindaddig, mig az ember fel nem ébred.

Másik találmány lehetővé teszi, hogy a gazda
a lovait," ökreit, teheneit etetheti, itathatja ' az istál-
lóban, anélkül, hogy föl kellene kelnie az ágyból.
A gazdának nincs más teendője, minthogy meg-
húzza az ágya fölött kezeügyében fekvő zsinórt, a
szénatartó megnyilik s a szükséges mennyiségü
abrak belehul a jászolba magától.

Egy elmés zsiványfogó készülék is van a sok.
találmány között. Amint a betörő, a Wertheim-féle
vagy más, a drágakövek s értékpapírok elhelyezé-
sére való szekrény elé kerül, a saját sulya műkö-
désbe hoz egy elektromos batteriát, fénysugár éri
arczát, termetét, egy fotografáló készülék kamrájáról
leválik az ellenző s egyszeriben késien van a betörő
arczképe. , . . .

Egy másik, szintén nagyon jól használható s
egyuttal gyakorlati találmány az, midőn az utczák
villamos lángjai óramüvel vannak összekötve s
mihelyt a lámpagyujtás ideje elérkezett s az óra-
mutató a kijelölt óraszámhoz ért, a város vala-
mennyi lámpása egyszerre kigyul. Az eloltás Ugyan-
igy történik.

Ugyancsak gyakorlati s egyuttal hasznos az a
találmány, mely a harangozást szükségtelenné teszi.
Az óramintából itt is az elektromosság hajtván,
ugyancsak a toronyban levő motorok segélyével,
maga hozza mozgásba a harangnyelvet is.

Pedig az a motor, mely az iszonyu nagy ha-
rangot hajtja, olyan kicsike kis jószág, hogyha va-
lami baja támad, és javításra szorul, akár zsebre is
lehet tenni s ugy hozni le a magasból.

— Államférfiak torzképei egy templomon. Még
a londoni lakos se tudja mind, hogy van a váro-
sukban egy templom, melyen a multnak s a jelen-
nek államférfiai szobrokban vannak megörökítve.
Lord Salisbury, kinek arcza különben kitünően
van eltalálva, kutyafülekkel s kutyalábakkal van
jelképezve. Mr. Gladstonnak két szárny van a
vállára biggyesztve, Lord Randolf Churchillnak, a
szárnyakon felül még, bőbeszédűsége és szónoki
tehetsége jeléül a szája is nyitva áll. John Bright

is köztük van, hálósipkával a fején. Charles Brad-
laugh fejére szarvakat raktak. S mindez alakok
Camberwellben, a St.-Gilesi templomon ékeskednek.

„Közállapotok" czimmel Szabó Endre szatira-
sorozatot kezdett meg lapjában, az „Üstökös"-ben. A
bevezető rész, mely a holnapi számban jelenik meg,
sejtetni engedi azt a kíméletlenül erős, de szelle-
mesén sziporkázó és minden szavában igaz, lesujtó
mégis költői formáju kritikát, melyet a jeles költő
és szatirikus közállapotainkról a következö szati-
rákban is mondani fog. S épen jókor, mert ritka
időszak, amely annyira kihívná a kiméletlen szatírát,
mint épen a mostani. Izelítőül itt közlünk belőle
néhány részletet:

„A meggyőződés — százszor látom —
Akként alakul ugy. vagy ugy,
Amint ama vagy eme párton,
Haszonhoz jutni rövidebb az ut.
S a külsö czim, itt nem arra hárul
Kinek esze is volna tán,
De arra, ki igy szól magárul:
Ez és ez volt az én apám.
Olyanról, akinek elég a
Tiszte, nem lehet hallani
És — a derék ugy, mint a léha —
Mind akar lenni valami".
Majd az egyenlőséget kiabáló agitátor ellen

fordul:
„Egyenlőség kell ő neki,
De csak ha az ugy ütne ki,
Hogy ő is oly nagy ur legyen, mint
A mágnások, miniszterek mind.
De hogy egyenlő legyen ő a néppel,
Ilyen bolond vágyat ugyan ki képzel!
Majd az elégedetlen hivatalnokokat legyinti meg:
„De ugy van az ! mint éh-farkas-sereg
Lót-fut a sok dologtalan,
Előszobákban addig ténfereg,
Mig végre jó falatja van.
S mihelyt pipája jól szelel,
Azonnal többet követel,
És duzzog és gyűlésbe nyargal
És jajgató emlékirattal
Lázad, hírlapban czikkezik,
Ordítván szenvedéseit:
Hogy ha több fizetést nem ád,
Szégyelje az ország magát
A haszonleső sajtó is megkapja a magáét ,
Tele a szád nagy jelszavakkal,
Köpködői is hát szerteszét, . -
De késed csak kímélve vagdal
S óvod a pajtás tyúkszemét.
Csóválod a jámbor magyarnak
Hizelkedőn papiros-farkad,
Még az inged madzaga is
Nemzetiszinü pántlika
S a jó magyar ujjongva hisz
Ily kóklerségeknek, piha !
Könnyü annak szittyán irkálui hát
Monarchia helyett monarkiát,
Revanche helyett viszontag ezt reváncs,
Ha van hozzá naiv prenumeráncs.
Végül mintegy programmját mondja el a követ-

kezőkben:
. . . . a minap
Közölte minden napilap,
Hogy egyik tudóstársaságunk
A lirázásra már reá unt
És szatírára nyit pályázatot,
Hanem ezen én bizony nem kapok
Mert én a csürkös vaskalapnak
Még pénzért sem verselgetek,
Jó szatíráért ugysem adnak
Sehol pénzt, inkább ütleget;

Ugy teszek, mint a kecskeméti
Ember a talján athletával,
Ki dijjat tüzött volt ki néki,
Ha véle mérkőzést nem átall.
A kecskeméti fogta hát
Az önhitt, hetyke athletát
S ugy vágta földhöz ott hamarján,
Hogy szinte megnyekkent a jan.
Hogy oszt' az athleta felállva,
A megígért sommát kinálta.
A kecskeméti igy szólt hevenyén:
Hadd el; szívességből tevém.

— Egyetem Pekingben. Lassan és nehezen,
de mégis csak kezd mozogni a mennyei birodalom
is. Mink, itt Európában bizonyára, meg voltunk. róla
győződve egész mostanáig, hogy soha Khínában az
európai kultura utat nem tör magának, hát ime:
most arra ébredünk, hogy csalódtunk — ha nem is
nagyon. Azt olvassuk ugyanis egy, a khinaiak szom-
szédságából, Oroszországból érkezett komoly
folyóiratban, hogy Pekingben legközelebb egye-
temet állitanak. Elhatározták pedig ezt a hosszu
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varkocsuak annak a megfontolásából, hogy
„az idegenek nemcsak hadihajóiknak és ki-
tünö fegyvereiknek köszönhetik sikereiket, hanem
annak is, hogy igen okos és tanult embereik
is vannak." Persze: a jó khinaiak azért még most
sem engednek a maguk negyvennyolczából, mert
még ebben az intézkedésükben is fenntartják azt a
büszkeségüket, hogy ök a világ elsö nácziója. Igy
azt mondják a hivatalos elaboratumban:

„Tekintve, hogy egy olyan nagy intézet, mint
az egyetem Pekingben, okvetetlenül magára fogja
vonni az egész világ figyelmét; ugyanazért Khina nem
tehet ugy, mint a jámbor Japán, hogy mindent átvegyen
az európaiaktól s a khinai egyetemen az elsö helyet kell
hogy a khinai tudomány foglalja el, amelyhez
sz európai tudomány csak olyan viszonyban
fog állani, amint rész az egészhez."

Elmondja továbbá a hivatalos emlékirat, hogy
az egyetemet igen tágasnak, impozánsnak kell épi-
teni, hadd legyen elég helye a műszereknek és
könyveknek; különben, ha valami szük és nyomoru-
ságos épülettel állomának elö, mindjárt kinevetnék
őket a külföldiek, akik pedig, mihelyt meghallják,
hogy Pekingben megnyilt az egyetem, mindjárt se-
regestül fognak oda tódulni. A tervezetet már
jóvá hagyta ö felsége, a bogdychán.

Milyen nyelven beszélt az Üdvözítő ? Állítólag
egyetlenegy munka van csak a világon, mely azon
a nyelven íródott, amelyet az Üdvözítő használt. Dr.
Mayer, a bonni egyetem tanára, aki ezt a kérdést
tanulmányozta, legalább igy mondja. Az a munka
„Jeruzsálemi talmud" nevet visel s Tiberiásban
iratott, a harmadik században Krisztus után. Ez
auktoritás szerint Krisztus az aramai nyelv galilei
tájszólását használta. Az aramai a szemita nyelv-
családhoz tartozik s a zsidónak egyik testvérnyelve.
Az aramai nyelv a Syriaiak s az ettől keletre fekvő
országok népei közt a kereskedelmi nyelv volt haj-
danában.

• A legnagyobb gond. 280 év mulva — mondja
a tudós, — mikor az emberiség 5,994.000.000 lé-
lekre felszaporodott, a föld nem lesz elég nagy
ahhoz, hogy a nép táplálékát találhassa rajta s
vagy emberevőkké kell válniok, vagy éhen
veszniök.

— S gondolt meg csak, papuskám — felelte
a leánya — milyen kellemetlen lesz, ha majd
annyi ember közt kell elbiczykliznünk.

Ó az a divat! Ó azok a hölgyek ! A kiknek
szive elfacsarodik egy haldokló cserebogár láttára.
Akik nem nézhetik könnyezés nélkül egy csirke
vergődését. Akik részvéttel lesik a beteg kanári
gyógyulását. Akik nem láthatnak vért, anélkül, hogy
elájuljanak. Érzékeny szivü hölgyeink valjon sejtik-e,
mennyi vért ontanak miattuk, mennyi gyönyörü szép
madár halálának az okozói ? És ők, a gyenge szivüek,
nem szánakoznak ártatlan áldozatukon, hanem ideges
kézzel tarkáinak, válogatnak bennük a divatárus
boltokban. Azok a szines tollak, amiket hölgyeink
kalapjaiban vagy egyéb díszül viselnek, évente több
millió madár életébe kerülnek. Vagy ugy, hát di-
vatról van szö? Az már egészen más. A divat
minden eszközt szentesit. A képzelt szépítésnek tu-
data megkeményiti a leglágyabb szivet is.

Hogy a nők tollakkal ékesitik magukat, olyan
régi szokás, mint az, hogy fülbevalót viselnek. Olyan
régi és olyan barbár.

A legczivilizáltabb népek hölgyei ép ugy kifuratják
rózsás fülecskéjük czimpáját, mint a legvadabb né-
pek asszonyai. Ép ugy ékesitik testüket szines mada-
rak tollával.

Csakhogy a vad népeknél a toll bizonyos tro-
feum, az ügyességnek, bátorságnak jele, hogy meg
tudta mászni érte a meredek sziklát, vagy a biztos
kézzel elröpitett nyila elérte a repülő madarat. Ami
hölgyeinknél a toll nem jelent semmit. Legföljebb
mulékony szeszélyt.

Sok száz ügynök, kereskedelmi megbizott járja
be évente a tropikus égőv vidékeit és megbízásokat
ad a bennszülötteknek, milyen madarakra vadász-
szanak.

A párisi divat Ázsia, Afrika és Amerika őser-
deiben dühöng. Az amerikai ornithologusok idei

kongresszusán tárgyalták azt a szomoru tényt, hogy
az európai divat miatt évenként 300 millió madár-
nál többet mészárolnak le. Maga Anglia vagy 25
milliót foglal le ebből. Van olyan londoni czég,
amely egymaga 400.000 kolibrit, 6000 paradicsom-
madarat és félmillió egyéb madarat importál.
Egy másik londoni czég pedig négy hónap
alatt 800.000 különböző madarat szállitott Nyu-
gat-Indiából és Braziliából. Ha ez még tovább
igy tart, akkor bizonyos madárfajok rövid
idő alatt teljesen kipusztulnak. És ezt a nagy vér-
ontást, ezt a barbár pusztitást, a czivilizált, gyen-
gédszivü hölgyek miatt cselekszik meg. Hasztalan
tiltakoznék ellene akárki. Ahol a divat parancsol,
ott az érzékenykedés elnémul.

Hiába irta a filozófus: „Ne ékeskedjél idegen
tollakkal"; a nők ezután is csak tolldíszt viselnek.

Mit sug a szive ? Századvégi leányka : —
Magam is azt hiszem, mama, hogy Jenő legközelebb
megkéri a kezemet.

Mama: Csakugyan ?
— Igen, édes mamám, ha majd csakugyan

megkér, mit feleljek neki?
— Csakis a szived sugallatát kövesd, édes

gyermekem. De emlékezzél rá, édesem, Jenőnek leg-
kevesebb 50,000 frtnyi évi jövedelme van. Bizonyos,
hogy nászutra visz, ha pedig visszatértek, fogatot tart-
hatsz, nagy cselédséget, a legelőkelőbb társaságokba
a legjobb családokhoz fogsz bejutni. Nagyon kivá-
natos házasság volna ! De azért távol áll tőlem,
hogy választásodat befolyásolni akarnám. S mit
szól az én drága gyermekemnek a szive?

— Biztos az az 50,000 forint jövedelem, meg
a többi: a nászút, a társaságok, a fogat ?

— Tökéletesen biztos!
— Akkor a szivem azt súgja, hogy igen !
— Én egyetlen kedvenczem! Mily nagy az én

örömöm, hogy szived szabad választása szerint
mehetsz férjhez!

Tricoche és Cacolet.
— Meglopott zsebtolvaj, —

A r e n d ő r k a p i t á n y ; S z ü l e t e t t ? ...
A terhelt: Sohse fárassza magát, kapitány

ur. Elmondom én magamtól is a naczionálémat.
Születtem Przemysl-ben 1850-ben. Feleségem nincs,
ellenben vagyonom sincs. Tizenkét izben voltam bün-
tetve zsebtolvajlásért. Lipcsében egy évig, Hamburg*
ban nyolcz hónapig, Brüsszelben két esztendeig,
Bécsben kilencz hónapig ültem. A többi büntetése-
ket szép magyar hazánkban szenvedtem el.

A rendőrkapitány. Figyelmeztetem, hogy
igazat mondjon.

A terhelt: Mindig volt bennem annyi férfias-
ság, hogy azért, amit tettem, el is vállaltam a fele-
lősséget. Most is elmondom az igazat.

A rendőrkapitány: Ez már beszéd I Tehát
halljuk!

A terhelt: Illaváról, ahol három esztendeig
ültem, Budapestre jővén, következőleg okoskodtam:
Vén róka vagyok már és ami fő, nagyon ügyetlen.
Ha hozzá nyúlok az aranyhoz, vassá válik; ha l l
órakor bele nyúlok valaki zsebébe, már 12 órakor
hüvösön vagyok. Szóval, ideje már, hogy abba hagy-
jam a munkát, és más mesterség után nézzek.

Jól van jól, könnyü ezt csak ugy mondani !
De mihez fogjak? Hiszen csakis a zsebtolvaj-

lásban képeztem ki magam, s már ehhez a mester-
séghez sem értek.

Addig-addig tünődtem, töprengtem, míg végre
rászántam magam arra, hogy a zsebtolvajlás terén
szerzett dús tapasztalataimat, értékesiteni fogom.
Meg lehet élni ebből is. ' .'

A rendőrkapitány: Szabad tudnom, hogyan
vélte értékesíthetni tapasztalatait?

A terhelt: Szabad. Régi közmondás, hogy
minden zsák megleli a maga foltját. Én is találtam
egy régi hüséges barátra, akivel a következőkben
állapodtunk meg:

Napjában kétszer kimegyünk a keleti és nyu-
goti pályaudvar érkező oldalára. Meglessük azokat a
notórius zsebtolvajokat, a kik nem ismernek ben-
nünket, s egy-egy sikerült „munka" után üszőbe
vesszük, valamely félreeső helyen megállítjuk őket,

és rájuk ijesztünk azzal, hogy detektívek vagyunk.
Számítottunk arra, hogy valamennyien megijednek
és addig kérnek, kunyorának, amig ellágyulunk és
egy gyönge pillanatban megvesztegethetnek ben-
nünket.

A rendőrkapitány: Könnyü mesterség !
A terhelt: És nem olyan veszélyes, mint

maga a zsebtolvajlás. Legalább azt hittük.
De bizony csalódtunk. Már az első kísérletnél

pórul jártunk. Czudarul rajtavesztettünk.
November 20-án kimentünk a keleti pálya-

udvarra, s az első ember, aki szemünkbe tünt,
Grossmann Icsu volt. Egyike a legügyesebb zseb-
tolvajoknak. Közelébe férkőztünk, és meglestük
minden lépését.

Mikor megérkezett a vonat, és az utasok ki-
szállottak, Grossman Icsu kiszemelt magának egy
kövér atyafit és feléje közeledett.

Ucczu utána !
Grossman Icsu megszólitotta a jámbor vidékit,

(Ismerjük mi már ezt a módit !)
— Szervusz, pajtikám !
Az pedig bambán, kimeresztett szemekkel

nézett végig a vakmerő idegenen.
— Nem ismersz ? Én vagyok: a Muki!
— A Muki?
— Igen, a Blau Muki, Nagyváradról. Hej,

pedig be nagyokat mulattunk tavaly ilyenkor. Bruder-
schafftt is ittunk, összecsókolóztunk . .

— Igaz ni! most már kezdek rád emlékezni.
Pedig a jámbor most még kevésbbé emléke-

zett, mint azelött.
Blau Muki erősen a tenyerébe csapott, aztán

testvériesen magához ölelte a kövér szamarat.
Egy-két pillanat, s a „munka" sikerült. Gyö-

nyörüen végezte a nyomorult Megfigyeltük villámse-
bes mozdulatait; meg is irigyeltük érte. Ez az ember
még sokra viszi !

Tiz percz mulva már ott volt a Fesztetich-
utczában. Nyomában voltunk. Vigyáztunk, hogy el
ne szalaszszuk. A Juranics-utcza sarkán elértük s
én a vállára ütöttem. ,

— Né siessünk, barátom ! Álljunk meg egy
kissé.

— Mi tetszik?
— Ugyan ne komédiázz ! Mintha bizony nem

ismernél — a Zrinyi-utczából ! Detektívek volnánk,
vagy mi.

Grossmann Icsu elsápadt,
— Egy-kettő ! Előre I
— De kérem!

— Semmi „kérem." Ha nem jösz, viszünk,
— Szeretném tudni: miért?
— Láttunk mindent. A bugyellárist majd át-

adod az inspekcziósnak.
A jeles férfiu könyörgésre fogta a dolgot; de

mi könyörtelenek voltunk. Erre aztán elővette a
bugyellárist.

— Tartsák meg, uraim, csak engedjenek futni.
— Hah ! Nyomorult ! Meg akarsz vesztegetni ?
— Hat gyermekem van.
— Te vagy az oka!
— A feleségem elpusztítja magát . . .
Erre közbelépett az én lágyszivü kompánistám.

Félre taszított, végignézett egyszer-kétszer Grossmann
Icsun, aztán kiragadta kezéböl a tárczát.

— És most fuss, ahogy tudsz.
Groszmann Icsu lábai közé fogta a Juranics-

utczát és elszaladt.
A kerepesi-utra érve, Kovács detektív urral

találkoztunk. Ki akartuk kerülni, de meglátott és
mint meglátott, tüstént igazolásra szólitott fel be-
nünket. Bekísért a nyolczadik kerületi kapitányság-
hoz, ahol elvették tőlünk a bugyellárist.

Igy történt a dolog.
A rendőrkapitány: Szóval a lopást, nem ti

követtétek el, hanem Grossmann Icsu.
A terhelt: Ugy van.
A rendőrkapitány. Mindjárt előállittatom

Grossmannt. Ha igazat mondott . . .
A terhelt: Szabadok leszünk ?
A rendőrkapitány: Dehogy ! Akkor még

ma átküldöm önöket a tekintetes királyi ügyészség-
hez. Mért hát meglopni a tolvajt sem szabad.

Gutlus.
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A RÓKAÚT.
SUDERMANN HERMAN

REGÉNYE. (30)

Mereven és némán, mint a szobor, állott
a lány, s az arczán nagy, ragyogó cseppek gör-
dültek végig.

S aztán hirtelen leborult előtte, megra-
gadta mind a két kezét, s elborította könyék-
kel és csókokkal.

Akarat nélkül, a nézésbe elmerülve állott
Boleszláv egy pillanatig, azután szabadkozva
ráparancsolt, hogy keljen föl.

— Ne csinálj komédiát Regina, mondotta,
— eredj aludni, nagyon rádfér.

A lány a kabátja ujjával akarta a könyeit
letörülni, de mikor észrevette az uj, finom
prém-szegélyt, kímélni akarta az uj holmit s
hagyta könyeit tovább folyni.

— Jaj uram, zokogta, — azt se tudom,
mi lesz velem ? — Ugy-e nem gondolja iga-
zánból, — hiszen nem is érdemlem meg. —
Előbb a szép kabát, — s azután, mikor azt
hiszem, hogy verést kapok, — mert elmarad-
tam egész nap — akkor még ez is.

— Hagyd már abba, parancsolta Bo-
leszláv, — ágyra csak van szükséged. — Hát
előbb, hol aludtál?

A lány összerezzent és lesütötte a
szemét.

— Jaj előbb! dadogta.
— Nos?
— Előbb — vagy ottkünn feküdtem az

ajtó előtt — s elakadt a szava. —
— Vagy?
A lány hallgatott ős remegett.
— Hol egyébütt?
Félős pillantást vetett a menyezetes

ágyra.
— Hisz tudja uram! dadogta, azután mély-

séges szégyenében elfödte az arczát a ké-
zivel.

Tudta bizony, tudta! — Hogy csak egy
pillanatra is megfeledkezhetett róla!

— Takarodj 1 kiáltotta Boleszláv, aki resz-
ketett a dühtől és borzalomtól s az ajtóra
mutatott.

Némán, lehorgasztott fövel sompolygott
ki a lány.

XI.
Boleszlávnak szerencséje volt. Uj nagy

föladata támadt, amely napjai dermesztő ho-
mályát eleven fénynyel sugározta be,

Az apja becsületét kellett megmenteni!
Hogyan jött ez az eszméje, jóformán

maga se tudta. Nehány talált levél, lengyel
nemesek irták az apjának, adta meg az elsö
lökést. Ha lehetséges volt bebizonyitani, hogy
a boldogult jobb belátása ellenére, a szive ne-
mesebb érzelmei daczára cselekedett, csak va-
lami tompa kényszernek engedve, egy elhamar-
kodott eskü vagy kierőszakolt igéret beváltá-
sára, akkor megtalálta az események olyatén
tragikus lánczolatát, amely a meggyalázott em-
bert nem menti ugyan föl a büne alól, de leg-
alább valami mártir félévé változtatja.

Ha azután az okiratok alapos tanulmá-
nyozása után a nyilvánosság elé lép az árulás
történetének forrásszerü anyagával, olyan tör-
ténettel, amely bebizonyítja, hogy Schranden
Eberhard báró épenséggel nem játszotta a róla
köllött pokoli szerepet, hanem egyszerüen az
események áldozata volt, akkor merészelje még
vala kezét a szenvedő árnyéka felé kinyújtani.

És minél jobban belemerült ebbe a fel-
adatba, annál inkább kezdett a halottal egyet-

érteni, annál jobban hozzászokott, hogy a saját
ártatlanságának érzését átvigye az elhunytra.

A szive tele volt a terveivel, ugy hogy
éjszaka nem aludt, nappal meg mint a bolond
szaladgált a telehavazott parkban. S minél
kevésbbé bizott lelke mélyén a sikerben, annál
forróbb lett a vágya, hogy beszélhessen a ter-
veiről, hogy lerázza kebléről a kétely terhét.

De nem volt senki körülötte, csak az a
hallgatag asszony, a bűnnel terhelt, aki ijedt
ragyogással a szemében, siklott el mellette.

S egyszer este, mikor a magányosság
szinte megfojtotta, megszólitotta a leányt.

— Regina te fagyoskodol odakünn a
konyhában ?

— Napközben nem hagyom a tüzet el-
aludni uram.

— De mit csinálsz este, a sötétben ?
— A tűzhelyen ülök uram, és varrok, mig

az ujjam megdermed.
— Mivel világítasz ?
- Fenyőszálkákat égetek, uram.
Boleszláv habozva hallgatott és rágta az

ajkát. Végre erőt vett magán.
— Regina, vacsora után bejöhetsz a var-

rásoddal a szobába.
A lány elhalványodott.
— Igen uram, dadogta.
Boleszlávnak kevésnek tetszett ez a hálál-

kodás.
— Persze csak ugy, ha akarsz, — mondta

a vállát vonogatva.
— Oh uram, — én akarok.
— De öltözz fel tiszteségesen — elöbb.

Mért nem hordod a ruháidat?
Regina a nevezetes este óta megint ócska,

rongyos ruháiban járt.
— Uram, tudtam, hogy kár nekem az a

szép ruha, felelte.
— Kár? hát miért?
— Mert megharagudott uram, hogy az

olyan teremtés, mint én —
— Ostoba leány, szakította félbe hirtelen.

Nem sok hija volt, hogy megint megutálja.
Vacsora után Regina félénken besompoly-

gott az ajtón. A kezében fehér vászon ragyo-
gott. Az ajtóban megállt, mig Boleszláv türel-
metlenül intett, hogy üljön le.

— Annyit kényeskedel, mintha nagyuri
dáma volnál, igy fedte meg.

Regina zavartan mosolygott.
— Csak a félelemtől van, uram, mondta

akadozva — mert nem tudom, hogy hogyan
viseljem magamat.

Azután a munkájához látott.
Aznap este nem váltottak több szót s

elmult egy egész hét, mig ujra beszélgetésbe
fogtak.

Boleszláv gondolkodva ült az elsárgult
iratok fölött, a lány szorgalmasan öltögette a
siró vásznat. Mikor az óra tizenegyet ütött,
összenyalábolta a varrását, „jó éjszakát" sut-
togott, s választ se várva, kisurrant lábujj-
hegyen.

— Mit varrsz olyan szorgalmasan? kér-
dezte Boleszláv egy estén, miután jó ideig meg-
figyelte.

Regina föltekintett, s megnedvesitett ujjá-
val kisimította fürteit a homlokából.

— Ingeket az urnak, volt a felelete.
— Hát erről is gondoskodol?
— Ki tenné más, uram?
Rövid csend után tovább kérdezte Bo-

leszláv :
— Ki tanított mindezekre Regina? Az

anyád ?
A lány a fejét rázta.

— Az én anyám, uram, régen meghalt.
Alig, hogy emlékezem reája. Azt mondják az
emberek, hogy az apám halálra verte.

Boleszláv a családi képtárra gondolt, s
arra a halovány, keskeny arczra, a fáradt
pillákkal. Arra a képre, amely a nagy tűzvész-
ben porrá vált.

— Milyen volt a te anyád? kutatta
tovább.

— Hosszu, fekete haja volt, és azt mond-
ják olyan szeme, mint nekem. A hajáról még
tudok annyit, hogy gyakran belecsavart, este,
mikor már levetkőztetett, — s aztán ugy ül-
tem benne, mint egy köpönyegben és nevettem.
— És aztán, ha az apa — itt hirtelen ijedten
abbahagyta. — De miért is akarja ezeket tudni,
uram? kérdezte.

— Csak beszéld tovább, szólt Boleszláv
hirtelen.

— S aztán, ha az apa hazajött s nekem
akart rontani, mert részeg volt, akkor elejbém
állt és azt mondta, hogy bújjak bele a szoknyá-
jába. S én mégis tettem. Ugy voltam a nagy szok-
nyában, mint egy barlangban, — egész sötét
volt benne, és csöndes, — az apa káromkodá-
sát csak ugy nagyon messziről hallottam. Az-
tán meghalt az apám. Vasárnapon volt —igen
vasárnap. Mikor aztán ott alltam a sövény
mellett s gondolkoztam, vajjon kap-e ö is olyan
szép koporsót s olyan földet, mint aki künn
volt czégérnek, akkor ment uram épen arra
a templomba. Azaz, akkor még csak
olyan kicsi volt, mint én és kék kabát
volt rajta, ezüst zsinórral s egy kis kard
volt az oldalán s aztán megállt és meg-
kérdezte, hogy hát miért is sírok, s mivel nem
tudtam megmondani a nagy félelemtől, hál
adott egy almát.

Erre Boleszláv persze már nem emléke-
zett, de eszébe jutott, mikor a verébfiókot el-
vette töle, s azt el is mesélte.

A lány mindenre emlékezett, s a szeme
csak ugy ragyogott, mikor beletemetkezett a
boldog emlékekbe.

— Még most is Csudálom, — mondta Bo-
leszláv,— hogy olyan szivesen odaadtad.

— Hát mit tettem volna ? kérdezte a lány.
— Tagadtad volna meg.
Regina szeme elhomályosodott.
— Hiszen ugy örültem, hogy elvitte, —

mondta halkan, — mert mikor is őr egy sze-
gény lányt akkora szerencse, hogy egy gazdag
előkelö ur ajándékot fogad el töle?

Boleszláv az ajkába harapott. — Valóban
több ajándékot fogadott el töle, mint amennyit
jog és emberiség megenged.

(Folytatása következik.)

A modem vegyészet hatalmu h&ls.dáaa
és az ebböl származó számtalan kozme-
tikus készítmények sein voltak kbporök

a 80 éven át bevált

Dr. Lengiel Frigyes-féle

Jfyirfa-balzsamot
elnyomni, a legjobb bizonyiték tehitt, hogy
itt egy valódi, a termeszei által n sujtott
szepitoszerrői van szó. Ezen nyírfa-balzsam
c$y sajátságos 30 évi gyakorlati Pegyi el-
járás alapján praeparáltatik 63 csak az-

után jön forgalomba. Ezen folyadék hatása, hogy a bőr felső
hámjait lehántja és ez Utal az alsó tisztított böv fiatal
színben és tideségben Jön napvilágba, monszun c>st min-
dennemű kiütést, szeplöt, vörös foltokat és anyafolto-
kat, simítja a ránczos bőrt és a himlöhelyeket lassan-
kint teljesen eloszlatja és az arezbőruek üde ÓB egész-

séges szint kölosönöz.
f ko/>aS ára haamnálatl utaattámmat @&jr&tí f.BO.
A nyírfa-balzsam hatásának támogatósára dr. Lengiel Frigyes-füle

Bensőé-szappan
ajánlatos. Egy darab ara 6 0 én 35 kr. Raktáron minden Jobb
gyógytárban. Főraktár Magyarország részére Tőrök J ó z s e f

gyógyszerésznél Budapest, VU., Király-utcza 12. sa. (237)

Bárminemű tüz elleni biztositások előnyös és méltányos feltételek mellett.

Biztositás terén meghonosított legfontosabb ujitás a

Bazai általános Biztositó Részvény-Társaság
W " ^ ^ Altat haiiarataMáltal bevezetett

amely mindenkire nézve, magános, kereskedő, Irodatulajdonos, bank, takarékpénztár, ékszerész, gyáros s bárkire nézve Is egyaránt fontos és
nélkülözhetetlen.

Ügyes megbizható ügynökök fix fizetés mellett felvétetnek,
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-, Ifré* fcs vap-vőkéfutlatmk,, valssnint phantamíai és fényüzési dísztárgyak xanévot. ZenélS-albutítok
femlielb&fí 7 frítői faljohb. Mechanikai családi hangszerek, mint Ariaton Phönix, Intona stb. jutányos árban.

Á É É
7 fríő faljohb. Mechanikai családi hangszerek, mint Ariat
ÁEMHf É s TESTVÉBE, hangszergyár,

8 Számos képpel illusztrált árjegyzék ingyen. (1T4)

V a r i n l t Z á r a i c8> é s k!r< szab'
FHIJIS O %eldH hangszer* ipar-telepe

Budapest, József-körut 130.
Ajánlják saját gyártmánya hangszereiket. Czimbalmon

«9«£1 néí&ül 55, 60, 65, 75 frtért, pediloa 80 frttól feljebb.
Czimhalmaiakért 2 évi kezességet vállalunk. Isbolabe§reöüfe
8 4 5 6 7 8 9 ÍO írtét e f l j

g §reöüfe
,8. 4r, 5, 6, 7, 8, 9, ÍO írtéit ea feljebb. Régi kijátszott hego-
dffife négy rilaaztakbaa 15, 13, 32, 28, SÖ frtért és feljebb.

Használt hangszerek becseréitetnek.
elfogadtatnak g y o r s a s s pontosan eas-

teösöltetncte. (266)
Árjegyzék Ingyen és bérmentve.

őszi
f

A osl l lag-Tllág osodál. Népszerü

csülagászkttanls az égboltozaí egye-
jnea leirása. Teljes kiadás. Forditotta Zempléni P. Gyula. 2 diszes

SááDifeisu vaskos sötét több mint 30 ivnyi terjedelemben. MUvészi
Mtit{#Q ábrákkal, csillagászati térképpel stb. üti), dra 1 frt 60 kr.
SHeette kSttsben. 3 frt SÖ kr. (34)

A „Főv&roai Lapok" birál&ta t aürSl kivonatban:
&. oalU&K-vil&9 osofiál (Népszerü csUtogászattan) czim

alatt* c. magyar KönyvpiacE és a magyar olvasó közönség Flamntarion
OamuSe-rak, a franczia költő csillagásznak legkitünőbb munkájához,
melyaeB elsö kiadása teljesen elfogyott, ismét hozzájut. Vass Jozsef
könyvkereskedését (Budapesten, VII. ker., Erzsébet-körut 88.) illeti a
dicseret, hogy o nagyszabásu és & világiradalomban páratlanul álló
ntifret mivdtnkl Által hezzAFérhBtóvé teszi, mert a két kötetes,
rétnek aiuszirácziökka! diszitett münek árát oly olcsóra szabta, hogy
Flammarion e kényre most igazán közkincecsé válhatik. Külön
dicséretet fetaeloges e könyvre pazarolnunk. Flsunmmrioa nevét jól
ismeri közönségünk. Tudományos költemények ezek, melyek lelkünkre,
asvunki'e és elménkre egyformán hatnak. Gyönyörü regények, melyek-
nek olvasásánál ábrándokba merülünk, elgondolkozunk as ismeretlen
világokon, amelyeknek rejtelmeibe a franczia tudós bevetet és kép-
seletunk. szárnyain elszáilunk oda, atiová a véges ember soha el
Bem juthat- A csodák rilága, a csillagok világa, a teremtés nagy
xttQve nyilik meg előttünk végtelenségében, minden szépségével es
tagyogásénü. A fordítást, a legujabb franczia kiadás nyomán,
Zempieai P. Gyul* végeit©, ki ugyane szerzőnek Umnt* czimü
müvét is átültette irodalmunkba. A fordítónak régiómért J6 neve
kezesség arra te, hogy as eredetinek minden szépségét megtaláljuk a
fonütáaban. A két kötet ára I frt «• *»••
i S n l ú t e humorot tOrrényezéki ktsreeotatai. Elegáns kiállitásu
tiHll lId kötet, Eikerult müvészi czunképpel. Jra i frt'
Üfilfai "fetíf? A M t 80*ánV e**tsndö. Regény, k „Kató" genialis
SICIIMI J t u v * szerzőjónek legelső regénye, mely az egész magyar
civasókÖzoBüég kíváncsiságát felkeltette és nagy érdeklödéssel fogad-
tatott A regény meséje olyan érdekes és az irói elbeszélő tehetség
oly fényesen jut érvényre a kedvelt költő eaen elsö, de igazán
mesteri regényében, hogy teljesen meghódította a iia£?k,ózönsíget.
4 iSxrfv camlapját Marie Lajta remek rajza disziti, Ara l frt.

M Sssseg előleges bekQMése meneti — Kimeritő
Éf$a§yzek€t lemsátlltoti ée»es k&nyvokröl

bórmentv© küldök.

VASS-JOZSEF
¥11..

em minta-antlquarluma,

8 8 .

r itt9atet?e u mmm mt, Uiiittitte J6 asskáirt. ~W®

iHLVjiBESjaL'Jum J Á N O S , késes.
Oeaísts IV. feer6i«t, Oraaátos-QCosa a. es&m.

BEEET^ÁK, lesoloaAab gyári áron.
kSs^Srülések és vi^ki megrendelések lelkiismeretesen tc!«

k Soret'íhjAH jarittotnak és niMteteztetnek. (40)

könyvkereskedésében;

Nagy választékban kaphatók karácsonyi
és ujévi ajándékoknak alkalmas

képeskönyvek, ifjusági iratok,
és

Ép most jelent meg kiadásomban: Kádár
Pali, a kis magyar Robinson. Elbeszéli Bön-
gérfi János. Több müvészies szinnyomatu és
Fametszett! képpel, diszes vászonkötésben
í f r t 8 0 k r . Olcsóbb kiadásban fametszett!
képpel diszesen füzve 1 frta

Vidéki megrendeléseket azonnal ezpediálok.

Bárho! és barid áital hirdetett könyvek
általam is megszerezhetők. (254)

Könyvárjegyzék Ingyen.

958. ser. S O N 028,szám

Polgár Sándor
©gyet. gyakorlott kötszerész

Budapest, Erzsébet-körut SÖ. sz.
köteles ezen utalvány beküldése mel-

lett minden megrendelőnek 15%,
azaz tizenöt százaléknyi árkedvez-

ményt adni, az eredeti

m-f. gcrgucranö f\\$-m
párisi különlegességek(gummi
ea balhólyaa; epngry ötisses női
óvszerek) gyartmányaifiől. Kimeritő

képes árjegyzék dijmentesen zárt
levélben küldetik. Kivágatott : az

.Országos HirIap"-bóL (1457

V

yisz/alt éskátrány vegyi gyárak giehn János.
Gyárak: Budapest, Kispest, Mezőtelegd.

Küzpcmti iroda : Budapest, OT„ Fepmn&m-kSput 40. se*
Tiszta, természetes aszíalt-Küffiienból kéaztUt valódi ass-

faXt fedlemezefe, aszfalt elszigetolo-lemezek, aszfalt és kátrány,
valamint ások összes vejyi termékei.

Vállal cs késeit legjobb 'kivitelben: feaéUcmez-befödéae-
ket, faozoment-tetőfeet, mindenuemti aszfaltoziásokftt, nedves
faiak oráratxá tételéi, vizJw.Uan leíöJléseket (251)

DEGKERT ÉS HOMOL!
i távöeezéló-, rillimMiitó* és vülámvliági-

tási-bereadezők.

Gyár és iroda: £HJfSADC$TfJ! Raitís

VI., tzabeüa-u. 88. ö ü ü A r C d I £ 1 1 f„ Barottja-ü. 8.

a m. kir. államvasutak és a magyar áilam szállítói.

g F a hangosan beszélő grafit-mikrofon H 3
feltalálói és szabadalom tulajdonosai. — Készít:
telefonberendezéseket központtal vagy körkapcso-
lással, elvállalja régi berendezéseknek s egyes készü-
lékeknek alapos étalakltásat, továbbá: villámhárító-
kat, házi sürgönyöket, tűz- és vlzjaízö-beranda-

zeseket stb.

Villamvilágiíást
a Iegszakszerübb kivitelben, jutányos áron végez.

Árjegyzék, költségvetések és ajánlatok
ifigyen és bévnienitve.

C. és Orsi
cs. és kir. udvari száiüték.

Budapest, Sisella-tér 5,
e Haas-palota átellenében.

(137
Ajánlja

tűzbiztos és ktirésmesifes

pánezélbetételt, pánczélszekrényeft, pán-
czéltressorjait a legujabb szisztéma szerint,
valamint ékszerállványokat berendezéssel,
kazettákat, másolópréseket a legjutányosabb

árakon.

Árjegyzékek ingyen*

elegánsan berendezett

azonnal kiadó.

VII. ker., Erzsébet-körut 26,

és

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

broncz- és czeiiuloid-disztárgyak.
Karácsony- J, Képeskönyvek
fadisz-

ujdonságok.
SÁROSI ADOLF,

papirkereskedéséböl!,

100 drb. Uthograf&tt névjegy l.SO frt., i> so-
ros 1.40., 3 soros I-SŐ frt. ~ Ajánlott

küldé* 90 kr.
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Budapert, 1997. »ki I.
A napokban küldött Voltaké-
re«;t bámulatos hatásu, mert
édus anyámnak a főfájás által
előidézett iszonyu fájdalmakat
rövid 2—S napi használásával
teljesen kiküszöbölte. Fogadja
érte elismerésünket, részünkről
ij.it leszünk, hogy ezen megbe-
csülhetetlen gyógyszert isme-
röseink kőzül, minél többen meg-
rendeljek.

ffialokovIOB Andor,
Hléi-utcza 84., II. 28.

és meghosszabbítja

az életet
• hires valódi, ujonnan Ja-
vított, 60.708. sz. a. törvé-
nyileg védett villany-dele-
jes Voltn-kereajsi viselése,
amely szám ugy a keresztbe verve,
mint minden burkolaton található.
Olyanuknál, kik a Volta-keresztet
állandóan hordják, a vérkeringés
és as idegrendszer rendesen mü-
ködik, az érzékek megélénkülnek
B valami kellemes jóérzet tölti el
az embert. Testi, valamint szel-
lemi erőben egyaránt meggyara-
podik s ez a boldug ée szerencsés
állapot megnoaszabbltja «ob
embernek mal aapsas, saj-
nos, nagyon Is rövid életét.
XXlnden ^yoage embernek
nem tanácsolhatjuk eléggé,
fcogy t* Voita-keresztut ál-
landóan viselje , meg'edxt
as Idegeket, fölfrisltl a vért
• az ogósz világos elismert gyó-
gyitószert a következö beteg-
•egeknefest

em rhaumat, n«o
t d S ó g

jreli em fabak, typ
ohontlrln, íbuattomor-
aág). ménkor, mattmai,

é t töroa ágjr-

Jalousia-, fa-, vászon-
óa gördülő

&i3>

Ifj. Weinberger Lajos
Budapesten.

VI,, Gyár-utcza 26. sz.
Költségvetések és ár-

jegyzékek Ingyen.

Páratlan sikerü „UJ gyógymódom" tapasztali blzto6

eredményei folytán honorárium teljes gyógyulás
után fizethető. « _ _ _

Ideg- és nemi*&>et>egségek
ónlertöztetós következményei: syphilis utóbajai mint biímüy

nagyfoku es idült

„TITKOS BETEGSÉGEK"
ellen uj gyógrinödom minden befecskendezés ua gyógyszerek ada-
golása nelktű néhány nap alatt gyökeret, állandó 6a teljét gyó-
yyul&rt biztosit- Elgyengült férfíerő (linpntentiánál) gyógymódom
az összes gyógymódokat hasonlitbatlan sikerei folytan messze

felülmulja, - Nagyszabásu külön gyógytercnek.

D a MITZGER TIVADAR,
as ideg- S nemi betegségek szakorvosa, hydroeleetrotherapiai

rendeld intézete.
Budapest, VI. ker., Teréz-körut 44. , I. emelet.

9—1. d u. Z—l. (85)

Külföldön elsajátított szakismeretek és hossza
gyakorlat alapján készítek modern stílben

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

kiváló izléssel eszközöltetnek.
Magamat a n. é. közönség kegyes pártfogasába

ajánlva, maradtam kitünő tisztelettel

SZILÁGYI ZSIGB&OVTD,
kárpitos és dlszitö.

Budapest, VII., Dohány-utcza 68,
{Kertész-utcza sarkán.) 120

I

ba vlzolé*, ~ _ -„
még. aranyvé?, •asontop-
bal, Infíuanea, kShbgé*,
mtkot»ég ea fülmugám,
fel- a foafújúa stb

A valódi, ujonnan la-
Vlttttt, 6O.7OS UM. a. tör-
vényileg védett Volta-
kársait, nmoty caak ná-
lam kapható, ntlndmn-
klnoh birtokában villa.
0n»s tallxmánt kópax.

Sok dicsérő- ea elismerö-iiaL
KőrflUmffil epe hónappal ezelött

egy Volta-keresztet vettem Öntől
6B 74 éves korom daczára. a haja
dicső bizonyitványt oiond az On |
Volta keresztjéről toliamba. Al- {
matianságom kitünö alvássá vál- •
tozott. Zugas csökkent. Fülzugás {
majdnem egészen megszünt, í
Egyáltalában általánosan jó érzés '
állt be, kellemes kedélyállapottal
egybekötve, ugy, hogy en a Volta*
keresztet csak ajánlhatom.

£»rüBsebe3, Magyarország.
íSusteh Mihály,

Mr. közjegyző-helyettes.
A nekem muH hö régén küldött

Volta-koresit által fAfáiásoni é«
idegbajoin majdnem teljesen el-
mult, amiért is fölkérem Önt,
hogy a hasonló bajokban sinlődo
barátaira részére S darabot kül-
deni sziveskedjék. Hálás tisí-
telöie

Kolotsv&r.
Mehet* IkraiM,

megyai hivatalnok.

Ára d a r a b o n k i n t

I frt BO kr.
2 frt beküldésével bér-

nttntve. Utánvétnél
20 lerral több.

A. valódi Volfta-keresz*
tehet szétktudi csak

F. lűWin
Bécs, den

l„WallíischQa$seNr. 4.
Raktár Budapesten i

Füredi Lipót umái
VIL 6voía-utcza 24.

KASSOWITZ FÜLÖP
férfi- és gyermekrtúia raktárában

Budapesten, Károly-körut 26. sz.
az előrehaladt idény miatt az áruk 1898. január

l-ig az előállítási áron alul adatnak el.

Téli kabát 12 frt
Téli nadrág
Gyermek-öltöny

Mikádó kabát
Városi banda
Sacco-ölíöny

Szabott árak,

16 frt
50 frt
l l frt , ..

Fiu öttöny 7 frt.

3 frt
3 frt

192

Szabott árak.

Karácsonyi és ujévi
75-

(253) alkalmas

ó és
j

legnagyobb raktára, mérsékelt árak,

3 | j . f í a g d DHé könyvkereskedése,
Budapest, Muzeum-körut 2.

Újdonságok a
Nansen ószaksarkl

utazása.
Röptében a vllag körül.
Tarsas utazás.
Delfter festészet é s

takaró hímzés.
Hány óra van ?

Mozsár ágyu.
Utazás * malom-

völgybe.
Az ostromolt var.
Faépltész.
JátekszekrényeJc*
Lóverseny stb.

Richter-féle köépitö*szekrény ek
50 krtól 40 frtig.

Mfntfaa kornak mttgfelalö téfaaaJátSkok'
ről (4OO ióle) külön logyxék Ingyn.

Vidéki megrendelést azonnal expedlálok.

Juhar és éger fürészáru eladása.
Az Í8B7. évi deczember hó 3O-án, déli 12 órakor

zárt irásbeü ajánlatok utján történő versenytárgyalás fog megtartatni a
Wnatí kir erdőgondnokságnál Jasenakon 115.07 m8 juhar es a dra-
J c ^ ^ i ^ ' ^ ^ o t e á ^ D r a g a n e ( » e n 19.62 m« éger fürészáru
Iladása iránt Kikiáltási ár előbbinél 2438 frt 67 kr., utóbbi-
nál 790 frt 60 kr.

A részletes árverési feltételek a zágrábi kir. erdőigazgatóságnal
s nevezett két erdőgőndnokságnál tekinthetők meg s kívánatra meg is
küldetnek. „. ._, ./*?

Zágráb, 1S97. deczember hó 7-én. Kir. egdőigazgatéság.

881/1897.97. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
(369)

A tiszai m. kir. állami kotróraj részére az 1898,. 1899 és 1900
évekre szükséges vasáruk, kenő- és világító anyagok, kötélnemüek, fes-
tékek és faanyag szállitásának biztositása végett irásbeli ajánlati verseny-
tárgyalás tartatik. Az 50 kros bélyeggel felszerelt ajánlatok Szegeden, a
tiszai m. kir. állami kotrások vezetőségéhez (Tiszai Lajos-körut 12. sz.)
1898. évi január hó 4-ik napjának délelőtti W órájáig
nyujtandók be* Az ajánlatot tartalmazó boriték öt pecséttel s
„Ajánlata tiszai m. leir. állami kotróraj részére 1898,
1899 és 1900 évekre szükséges anyagszállításra vonatko-
sólag" felirással látandó el. — Mindegyik ajánlathoz az egy évi aján-
lati összeg 5°/o-nak mint bánatpénznek a szegedi m. kir. adóhivatalba
történt befizetéséről tanuskodó nyugta csatolandó. Az ajánlatok a m. kir.
állami kotrások vezetőségénél ingyen megszerezhető ajánlati iven állitan-
dók Id s ki kell terjeszkedniük az ajánlati iven az egyes anyagnemek
szerint csoportosítva feltüntetett összes tárgyakra. Egy borítékban csak
egy anyagcsoportra vonatkozó ajánlat nyújtható be. — Az ajánlati fel-
tételek, a kötendő szerződés s az annak kiegészitő részét képező álta-
lános feltételek a m. kir. kotrásvezetöségnél megtekinthetők. Az olaj-
os kenőanyagokról mintitk adandók be, melyek szakszerüen meg fognak
vizsgáltatni. Nem a megjelölt* módon, elkésetten, vagy hiányosan bonyiii-
tott, avagy utóajánlatok él nem fogadtatnak. Az ajánlatok a fenti hu tár-
idő elérkeztével azonnal felbontatnak s felolvastataak; a felbontásnál
ajánlattevők vagy megbízottaik jelen lehetnek.

A szállitandó anyagok, évenkénti mennyisége, valamint̂  egyéb aján-
lati feltételek iránt a kotrások vezetősége ad felvilágositást

Blaha Lujza pipere créme
k ü l t ü é

j pp
nem csak ünnepelt nasymüvész-
nőnknek, hanem immár a fővá-
ros legelőkelőbb hitlm/einek lt
fccrfuc)icze,m8rtszoiTölötti finom-
ságáért meglepő és feltünést keltö
hatásáért, mely már az els5 ki-
BÓrlüt után is észlelhető, minden
hölgy caak ezen pipero eremet
használja. Ezen Blaha Lujza pi-
pere creine (mint a vogyvizsgálat
igazolja) teljeten ártalmatlan
és zsírmentes, miért atulzsh'oa
börli hölgyek is bátran használ-
hatják. Ez egy egészen uj bör
ápoló és börfisztitó pipere szer,
moly a bőrre kenve azonnal bo-
szivódik és a bör gyengén kifa-
BZÜl, miáltal os arcsmárvány-
szerii simaságot matt halvány
rizsát fphérséget és üdoaéget
nyer. És ezen üde zománcz
(Teint Párisién) alatt az arezbör
összes tisztátalanságai u. m.
szeplő, pörsenések (wimerHk),hő-
ratku (mitossur) a zsiros vfirös
arezszin, az orr, os kéz vörössőgo,
a rodők és börfo ltok mind eltün-
nek, s IMGJ'Í tsirmenteaés uton-
nál felszívódik nemcsak estvéli
használatra, hanem éppen nap-
pali használatra kiválóan al~
Icalmas, miért is estélyre, szin-
házba, vagy sétára menés elött
nélkülözhetetlen kiegészitő részét
kópozi a legelegánsabb toilletnek
is. Számos köszönő és elismerő
levél igazolja ezen crémo jóságát.
1 tégoly ára használati utasitás-
sol lfrt20kr, Blaha Lujza crőmo*
pouder fehér, ci'émo és rózsaszin-
iicn 1 doboz 60 kr és szappan 1
dorab 5ű kr. Kapható közvetlen
a készítőnél: Dévai Szőllősi/
István gyú^yszarésznél, Buda-
pest, I. kor., Karácsunyi-utcza
1 sz. Raktár Budapesten: Türök
Jozsef pyógyezerésztiól, Opera
gyógj'szeitiir, Nádor gyógyszer-
tár és Debreczenben dr. Kotsch-

nek gyógyszertárában.

l l U Z 8 IS Hl •
körut 1.

(Szikszavai szemben).

i 3 mk\

Z s o l n a i L o d e n öl-
t ö n y . . . . frt 1 6 . —

C h e v i o t ö l t ö n y . „ 1 6 . —
Téli kabát . . . » 1 6 . —
Have lok . . . . . 9 . —
N a d r á g . . . . • 5 . —

Mérték szerinti
megrendelésekre nagy
vkUsztéb a legfino-
mabb belföldi és angol

kelmékben.

osztály*
Iskolaöltöny . . frt 5.-#
Korcsolya-sakko a 8.—
Télikabát . . . . 12.—
Fiuöltöny , , . , 12.-»
Havelok . • • » • 6.—

Szormeáru

55—175 forintig.
LegegyszerQbD, legfinomabb, Isi'

klisraeretes készités.

banda
40—110 forintig.

(Mikádó)

18—42 forintig.
W ÜSS)

40—65 forintig.
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Megjelenik: 3 0 nagy albumszerü füzetben.

Eddig 3 füzet

jelent meg.

Eddig 3 füzet

jelent meg.

fii egész gyönyörü Díszmunka mind a harmincz füzetének ára: 9 forint.
Az „ORSZÁGOS HIRLAP" előfizetői nálunk rendelhetik meg a munkát

és pedig:

€15 khet fizetni az „Országos jfirlap" utalványán is.
§@T Kimeritő képes tájékoztatót mint/en elő'

fizetőnknek küldünk. *"&$
Minden hónapban legalább két füzet jelenik meg, ugy hogy

a Szabadságharcz jubileumára az

jfagy Képes Története
teljes lesz.

Az „ORSZÁGOS HIRLAP" tek. kiadőMvatalának, Budapest, József-körut 65, sz.

Alulírott ezennel megrendelem ily czimü müvet:

€zernyolcZSZázncgyvcnnyokz. y Magyar Szabadságharcz
1848—1849-ben).

Szerkesztik: Jókai Mór, Bródy Sándor, Rákosi Viktor.
30 füzetben 3O krjával és kérem a> füzeteknek a megjelenésekor
v&ló pontos megküldését.

Előfizetek os postautalványon beküldők :
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örökös tévedések.

Multkor az anyósommal láttak a távoli ismerő-
ceim. .Csinos feleséged van" — mondák. Másnap
a feleeégemmel sétáltam ki. „Idősebb vagy fiatalabb
nu\ére ez a feleségednek?" — kérdek. 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! A toilette csinálná e szem-
fényvesztést ?

— Természetesen. Próbáljon a nejének is
Holczer Simonnál varratni.

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

Bőr- és szépségápolás szakorvosa

med- univ. Of, Révész
Budapest, Kerepesi-ut 63., I. em.
24 évi gyakorlat, a berlini és bícsi kórházakban szerzett ta-
pasz Uiicüai alapjáu gyorsan áá alaposan gyógyítja aa összes

bőr-, ideg és nemi bajokat. Szépség!
hibákat t

srenlö, anya- és májfolt, pattanás, szemölcs, rézorr, fagyos
végtagok, hajkorpa, hajhullás, sebok; szakszerü tanácscsal

.s/.olgúl az arcz os kézápolásra.
Feltünő eredmtnynyel gyógyítja a titkos betegségek név
alatt ismert összes férfi- 6s nőt bajokat 6a azok kOvet-

kesményeit.
Randa!: délelőtt 8—12, délután 3—7 őrálg,

Levelekre azonnal válaszol. Kivánatra gyógyszerekről is gon-
doskodik. Mindenkor mély diskréció.

L e g a l k a l m a s a b b

órás és ékszerésznél,

|niapgst,V!llJézseí-koni}81. sz. alatt
kaphatók. ™*

Ugyanott óra- ás éksser-mühely.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve.

£1 ne mulassza senki sem
posta utján, utánvét mellett meg-

rendelni,

mig a készlet tart.
Szenzácziót kelt mindenütt ex ujon--
nan föltalált [Goldin) müaraay

eredeti

Genfi

f " i urA meg nem különböztethetők a2 iga* aranytél
mi" szakember ólTal sem. Az órák pontosságáért 8 ovi kezesség
nnfitat* An inon mig a raktár tart, 6 frt. Egy hozzá illö
GiAa^uicl• Wies'ronS sportalakban l frt 50 kr. Mjráen
ór-Úió'"':;*£rycn egy szarvas börzacskó csakis 2 t o

BIERMANN SAMü csomagszétkűldési áruháza
Budapest, Kossuth Lajos-utcza 1. s*ám.

Küldemények utánvét mel le t t ; meg? nem felelő a pén»
* vissratéri táso meUett visazavétetüt.

Zsebóra valódi ezüstből frt 8.60
valódi tullaezűst . U.—

Heckenast Gusztáv
zongora termei.

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

választék.
Elsőrendü

gyártmányok
Árjegyzékek

ingyen.

oso
Mángorlók, Facsáiíok

BécSj

i\ és mindennemü hazl
\) ipari én

Igözmosodák
részére

zükséges berendezése-
r fcetjótáuásmeüett száJÜt,
! iardtner és Knopp

.^ztria-Kagyaromfig legna-
gyobb gyára,Linzerstrasse 8. sz.Arjegyabíi ingyen és bérmentve.

Alapítva 1879-ben.

Csak 3 forint
a Ieg3zobb és legczélszerübb

Karácsonyi ajándék.

(Emlék az elyhunytákról.)
Arczképek életnagyságban.

Bármely beküldőit fénykép
után. Szállitási idő 10 nap. A
hü hasonlatih-t kezesség vál-
laltatik. A fúnykép sértetlen
marad. Alkalmi ajánchíkul
szánt megrendel, elöbb kül-

dendők b'"!.

BODASOHEB SiEGFRIED
jutalmasott műterme. (06)

•Wien, XI., P r a t e r s t r . 61.

Zsebóráim
i s m e r e t e s e k i-s

jóságukról és olcsóságukról.

Goldin rem. óra dupla
födéllel frt 5.— An-
ker rem. niücel 1 fr.
90 kr. Valódi ezüst
rcra. 4 fit 25 krt
Arany női rem. 12frt.

í Ezüst aiiV-or rem.
Sdupla fedéllel 15 Pu-
Jliiii frt 7.— Aczél
írem. frt 3.50. Műiden
'óráért 3 évi jótállást
vállalok. Uj arany
gyürüt (6 kar.) 1 frt

_ 90 kr. Dupla goMin
lánczot; t frt 30 kr. Tömör arany
gyűrűk a frt 50 kr. Valódi jejry-
^•ürük a cs és kir. fémjelzó hi-
vatal pec^vjével ellátva 1 frt
20 kr Valódi 14 karátos arany
függök gyémánt utánzattal 2 frt.
Nagy árjegyzéket 300 ábrával in-

gyen és bónnentve küld

F i s c h e f A l f r e d
Wien, I., Adlergasse 12.

Főnökök és a lka lmazottak
nélkülözhetetlen újságja a

Minden állást teljas ingyen közvetít.
Páratlanul álló helyközvetitő mükö-
dését maga a kereskedelemügyi
miniszter is a legmelegebb elismerés-
sel illette. Minden számban 40—50
kinált és keresett állás, 100 koronás
pályázat. Rendkivül érdekes czikkek.

Változatos, gazdag tartalom.
Megjelenik havonkint kétszer.
Előji.-etéso egész évre 4 fpt, fél-
évre 2 fft, ncgyed&vi'e 1 frt.

Egyes nwtqtváayasám 20 kr.
Kiadóhivatal:

Budapest, VIlI., Rök-SzlIárd-utcza 8.

százezrei fiatal, viruló arezszinüket a már
évtizedek óta általánosan ismert, Párisban,
dr. Lajosse hirneves udvari orvos által fel-
talált és kadvelt RAl'SSSANTE-küiöníeges-

ségeknek köszönik.
Ezeknek használatánál az arezbőr, nyak, karok

és kezek gyönyörü szépek lesznek, a bőr finommá válik
és a fiatalság zománczával bir.

A fölséges zománcz alatt eltünnek a himlőhelyek,
szeplök, anyajegy, a ránczos arcz simává lesz.

Minden" hölgy arcza vakitó szép és finom marad.
Ezek az egyedüli, minden tekintetben ártatlan

különlegességek, melyek használata után a hölgyök
mosakúdhatnak, anélkül, hogy c s o d á l a t o s hatása a
bőrre nézve eltünnek. (240)

gy eredeti kisebb Üveg Ravissante (nappali

használatra, elegendő 3 hónapra) I.SO

Eredeti nagy üveg (elegendő 6 hónapra) . 2.50

(három árnyalatban: hdfehér, rózsaszinü
és testszintt (rachel)

Ravissante-arcznor (Poudre-Ravissante —
Lejosse — Páris) 60 kr. és I f r t os eredeti

dobozokban 3 árnyalatban: szőkékneks hófehér!
rózsaszíztt és testszin (Rachel barnáknak).

RAWISSANTE-szappan drb ja 50 kr. Az összes
pipere-szappanokat felülmulja.

A valódi RAVISSANTE-kOISnlegességek
a kezek ápolásához és az arcz azonnali sze*
p i t é s é h e z különösen ajánlhatók; hatásuk fölülmulja
a forgalomban levö összes hasonló ugynevezett szépitő-
szereket, megérdemlik tehát e kimagasló tulajdonságaik-
nál fogva, hogy egyetlen család mosdóasztalán se hiá-
nyozzanak.

• E különlegességek csodás hatásáért teljes garan-
cziát vállalunk.

Számtalan köszönő és elismerö-levelünk van a
legfelsőbb körökből és csakis a diszkréczió tiltja azok
közzétételét.

Kapható nagyban és kicsinyben valódi
minőségben a következö gyógyszertárakban:
TÖRÖK JOZSEF, Király-utcza {Tfirök Sándor,
Andrássy-ut} Molnár és Moser, Korona-

herczeg-utcza.
Naponta postai szállitás a legnagyobb

diszkréczió mellett*

Értéktelen utánzásoktól óvakodjunk.

Szerkeszt?: Jtcrczcg ferencz.
Az UJ Idök szépirodalmi, müvészeti és társa-

dalmi képes hetilap.

Főmunkatársak:

Mikszáth Kálmán és JróDy Sándor.
Az UJ Idők minden uj előfizetője ingyen

kapja az UJ Idők Munkácsy-füzeíét.

Aki félévre előfizet; a Munkácsy-füzetét és
Linek Lajos „A Gyurkovics Leányok"
czimü gyönyörü huszonöt színben készült fali
képét is ingyen kapja. (257)

Mutatványszámot kívánatra ingyen küld

f\z U j 3vŐk kiadóhivatala
Budapesten, Andrássy-ut 10. sz.

Előfizetési ára negyedévre
2 forint.

Fiatal serdülő leánynak karácsonyra a

legjobb és legolcsóbb

üagyar £ányok
képes hetilap, fiatal leányok számára.

Szerkesz t i : T U T S E K A N N A .
Karácsony estére minden előfizető megkapja

az elsö számot és kedvesebb ajándékkal nem igen
lephetjük meg a fiatal leányt, akinek olyan ne-
héz jó olvasmányt adni. A karácsonyi szám az
egész ünnepen való érdekes olvasmányt nyujt és
örömet okoz neki minden vasárnap, amikor be-
köszönt hozzá az Ő lapja.

Elöfizetési ára negyedévre 1 frt 50 kr.
Elöfizetés küldendő postautalványon,

a M a g y a r lányok kiadóhivatalába
Andrássy-ut 10. szám.

Czimzésnél kérjük Andrássy-ut 10. irni.

Karácsonyra a gyermekeknek a legjobb

és legolcsóbb

képes gyermek hetilap.

Szerkeszti: PÓSA BÁCSI.
Az elsö síámot karécsony estére minden elö-

fizető megkapja. Az En Újságom a eyermekoknek
legkedvesebb karácsonyi ajándéka, az c « n
ünnepen át mulat a sok mesére . verssel, tro fá-
val, ktopel cs tudja, hogy minden vasárnap tn
mög u) öröme lesz H * aranyos ujságayal
Januárban minden elöflzeto gyönyörü napt&ri
kap ingyen az 1899. évro.

Elöfizetési ára negyedévre 1 frt
BlSfizetAs fcfildendo postautalványon. •

Az „ÉH ÚJSÁGOM" kladéhitatalába,
Budmpmat, Andpéa»y-ui 10. *M*m.
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A mikor a pneumatlk nem pukkad meg.

Ar elegáns világ nagyokat mulat most Z. ur
esetén. Z. ur és K. ur egy gazdag lánynak udva-
rolnak. Z. ur karcsu és K. ur köpczős 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 fürdö-utczai kerékpár szalonban és gépet kér.
Az éppen jellenlévő Z. ur hamarjában fogadást
ajánl -fel, hogy K. tir alatt a gép pneumatikja meg-
pukkad. K. ur fclteliínkedik a gépre, a pneumatik
nagyokat nyü.g de azért keményen állja ki a sok-
sok kilót.

— „Persze azok a nyomorult Columbia gépek !" kiált
fel dühösen Z. ur, „azok egy elefántot is elbír-
nak." — S fizette a fogadást.

A szomoru morál csak akkor következett. K.
ur a fcnrikázástól lesoványodott s elkaparitotta Z.
ur elül ÍI píudag partidét. Volt annyi malicziája,
hogy fogadást ajánlott fel, hogy. ha ezt a Z. ur
megtudja, hát megpukkad.n Ezt a fogadást meg is
nyerte, mert Z. ur mérgébe megpukkadt. Percze az
ö bölcsőjét nem a Columbia-gyárban ringatták.

Mellbetegség ek
,/, mint alfidö és torok, ya-

lamint a légző csöveknek hurutoa
bántalmait, továbbá nohéz lé-
legzést, szfikmellüségret,

asthmát, Ezaiüárköhög'éet,
rekedtsegret, köhögési in-
gert, kezdődő tnberoolosust
leggyorsabban és legbiztosabban
szüntetnek meg az évok óta leg-
jobbaknak elismert, orvosi utasi-
tás szerint készitett és ajánlott
Ezerek,

Szent-György tea csomagja
50 kr.. ehhez való Szont-Györg?
hurut porSOkr. dobozonként, pon-
tos orvosi használati utasítással
együtt. N hány nap alatt ész-
lelhető hatás. Ket csomagnál
kevesebb nőin küldetik. Vidélti
mftercndelésekhfz, csomagolási és
szállitó levélre külön 30kr. kére-
tik (í>énuaute3ités né lkül ) .

Megrendelések kizárólag :

a Szt.-György gyógyszertárban
Bícs, V/2. Wimniergasss 33. vagy

Török József
gyógyszertárában

Budapest, Király-utcza 12.
inlózendök. (09)

Az összeg előzetes utalványozása
kéretik% Tes sók e h i r d e t é s t

xneg-őrzésvéívett k i v á n g i ,

Mint általánosan ismeretes, a' Richter-féle

a gyermekek legkedveltebb játéka.

\ **,,

Az egyedüli játék, mely a gyermekek
figyelmét tartósan leköti és mely nem
!ORZ már egy pár nap mulva sarokba
téve.

Azért a legolcsóbb ajándék és magas
t.evoiési értéke és kitünő kivitele miatt
•egyszersmind a legelőkelőbb ajándék is.

Általában a legjobb, mii gyermekek-
nek játék- és foglalkozási-szerül aján-
dékozhatunk.

A Horgony-Kőépitőszekrények 40, 75,
90 krtól egészen 6 i'rtig és magasabb
áron minden finomabb játékszerüzletben
Iraphatók és a valódiság jeléül „Horgony
vudjegygyel vannak ellátva.

Egyedül valód* kö-
ópitőszskrényeink

"sriicíeíes uíálizói a közönséget azáltal vezci^ tu\utia, hot,^ jo lin^„\nek
Örvendő eredeti gyárimányunlcat drágának nevezik. Ilyen valótlan állitás által
azonban ue iiaűyjuk magunkat íéírevezeini, banem összehasonlilás czéljából
tőlünk hamarosan a képes árjegyzék bekivánardó cs az oly durva és nagyon
tolakodó módon felajánlott kőépitöszekrény itiint kevesebbért ékü utánzat,
aminő is, keményen visszautasítandó. Csak a „Horgony" védjegygyol elláiolt
köépitőszckrények valódiak. Utoljára kitüntetve 1897-beu, Lipcseben az aian/

RICHTER F. AD. ÉS TÁRSA.
i Elsö osztrák-magyar csász, és kir. szabadalmazott kőépltőszekrénygyár.
| Iroda és raktár: X., Op'erng. 16, Bécs, gyár XITI/i (Hietzing), Budolsiadt
| (Tbür), Olten, Hotterdam, Lonöou. Sew-York, 215 Pearl-Str.
i —.—,

f Türelem-megpróbáló és a „Horgony" cz. társasjáték;
bővebb az árjegyzékben találhatunk.

DIVAT SZALON
divat- és szépirodalmi közlöny.

Szerkeszti:

Fanghné-Syujtó Izabella és Szabónő
Nogáll Janka.

Az 1896-iki berlini nemzetkűetkláWtáion
az arany éremmel kitüntetve.

megjelenik minden hő 1-én és 15-én. Diszes, elegáns
kiállítása s különösen müvészies kiviviteltt szines

divatczimlapja által disze minden szalon-asztalnak.
k g ^ menékletével, az UJ GYERKEK-DIVATTAL
együtt 44—48 oldalra terjed.
azonkivül, hogy divat-képei az uralkodó divat tükre,
folyton közöl képeket Párisból, Londonból, Berlin-

ből is. S ez által az idegen divatlapokat feleslegessé teszi.
Üli/AT Q7ASH^ rendesen közöl egyszerübb toüetteket is és módot,
UliMI u/LMLUn! 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.
n !V1T Q7áS ÍIM m ^ 1 ( ^ e n előfizetőnek mérték után ingyen készíttet
SJlVAl Ci-ALUli szabásokat; ez oly kedvezmény, melyet egy divat-
lap sem nyujt.
fiíW&T ^7Al ÜU ^ z * munkái változatosak, a rendes használatra
US ¥ fi I u£ALUl! szánt hímzésektől kezdve a legritkább, legdivatosabb
uj kézimunkáig mindent bemutatja s érthetően tanitja.
niVAT Q7«Cí (iU Szépirodalmi része oly dus, érdekes és változatos,
U Ilf n i u t n L ö i i 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.
íl lVáT ^7AI ííU számról-számra mutatja be kiválóbb hölgyek arcz-
ul ¥MI OJLMLUII képeit: a müvészet, irodalom s a jótékonyság
nevezetesebb nőalakjait.

állandó rovatot tart kérdések és feleletek közlésére.
E rovat minden előűzetőnek teljesen dijtalanul áll

rendelkezésére.

előfizetőinek.

DIVAT SZALON

rendesen karácsonyi ajándékkal is kedveskedik. Ez
évben is megküldi a szokásos zsebnaptárt az összes

előfizetési ára: egész évre 6 frt, félévre 3 frt,
negyedévre I frt 50 kr.
kiadóhivatala kívánatra bárkinek küld mutatvány-
számokat ingyen és bérmentve,
kiadóhivatala B u d a p e s t , G i z e l l a - t é r (Haas-
palota). (201)

„Külföldi töltények" agyaciüil kincstári eladása MAGYARORSZÁG részére.
^ ]Ber>t£ÜLa:KL é s '-Fái^sa,
BUDAPEST, IV. kerület, Egyetem-tér 5. szám alatt.

(138)

télen áü meeöraésrG elfogad kerékpárokat. Ez a egyetlen, legnagyobb, fedett, villamosvilágitással
cilátott és fütött kerékpáriskola. A kerékpározás a teli hónapokon út mechanikai készülékkel elsajálitható

és gyakorolható. A heiyiség naponta 7 órától reggel egész este 8 óráig nyitva van. (20

Ba-ouscbmár.E. i s Társa kerekoárinövek r. t. aeJohwg&SS'Károiy.

XIII. évfolyam " J

Szerkeszti és kiadja: SHASZ CYÖR6Y*

Megjelenik minden hónap 5-ikén és 20-ikán. 1$$ Előfizetési ára: Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 50 kr.

A „VentfógBősök Lapja" nólkülö,.kűtlcn tanácsadója a vendéglősöknek, szállodásoknak, kávésoknak, borkereskedőknek, regalebérlőknek, korcs-
márosoknak, és plnczéraknek. — Eddigelé több ezor vendéglőben van oitorjedve országszerte, tehát a legnagyobb sikert ígérő orgánum hirdetésekre*

A „Vendéglősök lapja" ebben az esztendöben mozgalmat inditott a regále eltörlése, az iia!mérési adó leszállítására stb.
ÜL—*

KutatványsEámok kívánatra ingyen küldetnek.

.A Vendéglősök Lapja ™ £ 3 ! : Budapest, VIL, Akáczfa-utcza 3 . sz.
S&SSÍBKtí
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A t§fekragas8t&

& Sörvényszék előtt mult október 22-én
egy 90 éves öreg paraszt állt mint vádlott vere-
kedésért, hol a következő tárgyalási párbeszéd fej-
lődött ki:

Elnök: On 80 éves és verekssik ?
Vádlott. Felforrt & vérem a sértésre.

Énok Hová valo kend'?
Vádlott. Hont-Szántóra.

Elnök: Talán sok szántói vizet iszik, hogy
aSfBB öagy kort ért?

Vádlott Iszok én biz tekintetes aram, mert
mindennap hoznom kell a hátamon egy korsóval
az apámnak, aki azt tartja erröl a vízről, hogy
ez ragasstá meg a lelket a testéhei.

Elnök (a birákhoz): Rendelni kefl belőle. Ez
& legjobb viz. Olyan a vizek között, mint az aBz-
gzonyok kozott az, amelyeknek nincs nagy hire.
de a2 okosok annál is inkább megbecsülik s hozzá
pártolnak. Ára 25 nagy palaczkjával 4 forint.

S t e l l a * és 3©sa© ss
ea

B L O T Ü I I E B SYULA
világhírt czegök, továbbá

ÉgutacitaFBrRosi&akrans
gyártmányainak, valamint a leg-
jobb bel- és külföldi zongorák ea

piaoiaók raktára (182)

KOHN ALBERT-nál,
Kig-yó-utoza 6. sz.

\bb kOlesSneiei dfj.

felvétetnek lapunk kiadó*
hivatalában,

ft
és fióküzletünkben

Czerny Tanningene-je
a legjobb festöszer hajnak és szakáinak,
Általánosan maracíandó, egyszerüen alkalmazható, Eötét-

Bzőke, barna és íeketa színben. Ara 2 frt 50 kr.

Cserny keleti rózsateje
iide gfjiiságn

finom, tiszta arezbürt kölcsönöz, mely más szer által cl
nem érhető. |SI" Baizaamazappan hozzá. 30 kr.
Törvönyesan vádott, lelkiismeretesen megvizsgált és vá-

lúdi rniuüségbexi kapható:

JtISTQü J. eZEftüY, BÉOS
S.VXIX., Car l Ii isawigstrrasse 6. (saját ház). Főraktár:
1, ~Wa.lluschgu.sze 5. Szétküldés azonnal, utánvéttel.
6 frton felüli megrendelések csomagolási költség nálkül
és ezonfelü] postadijmentesen küldetnek. Leirások cs
használati utasítások az Bsszes Gzernj-ffils kSszítményekrál
kívánatra loareo és öémenívs. Beistár Budapssten: TBrök Jozsef

syónysz., Király-utcza 12. és Egqer Á. Fia, Váozl-kOrut 17.
Csak akker valódi, ha Anton J. Czerny névvel vaa ellátva,

más visszautasítandó. (167)

V
czikkek,

[továbbá & legjobb minőségü mogyam fir@«{y0Ar kaphatót

PŰLMTSCHEií M, MM€Ó
'tSlöazSrösen kitüntetett kaetyügyárae 4* kötseerésenét,

Budapest, SSaroE&ól-atcza és Véozi-körnt sar&áa.
I Gummi feüiönlcgességben dus raktár, szétküldés titoktartás raeQctt.

Több cs. és kir. szab. tulajdonosa.

SCHWALB KÁLMÁN
Budapestg izabeS!a«utcsa 76. 228

Slvállal épület-horgany dlszitményeket, légszesz- és vizvezetéki munkásat,
küldnlegésségek fürdőszoijálibaa. Készít vidékén vízvezetéket, csatornázást,
azagtalan árnyéiszélsebet, fürdőszobákat és szöki&'atakata legszebb kivitelben,

«@ AjámtatoSeat terv sares*isat

fia tul c.9 Ores. köszöni vis^zanyírt erejét ea c^ésaiégátüv.
Müller fdtürzsorvcs világhirü jónak elismert regeaeráczióa
kúfiiiménvvim-k. Kivállkép jónak bizonyultítU tz&i szerek
a.z idofisz':frii:Its:ia, ifjúkori bünök ea kivs.-tporifskaok kö-
votkezrnényci f,;::n;lnl előállt ia'f-pzsibbadtsií'. mx^ötnléa, a
kezök és Liüak ideges reszkeiese. gerinryvelS-b*Jok, bá-
tortalanság, fvlelc-mnrzpt, kedély lelmagolrság, le'eges faj-
tÁjiis, wiií'ri'n. kivaltkt'peii pedig férfiul tfy(:;iu>;.*iii>Jimpo-
tencziu) cs r
gyógyhat ás in
tencziu) is mint!:'!i altból folyó zyengesezi alla[>.jtlian. A

jiár íiivid idö aiatt beáll "a Bécsben Vi'J íVimmer-
t/nsse. d-j si nlatt levö Szt -György gyógyszvrtit.fból valo
Dr Müller fötórzsorvos-íislQ regeneráczio.i knszi\ mények
követkcztOken. Ára kimeritő orvosi használati utasítással
együtt J írt 10 kr., postán 25 krral több. Ugyanott kaphatók
Dr. Müller fötürznorvos-iúio Jnjekcsió és labd&rioK, me-
lyek a hngycso mimlen kifolyását (kankú). fét Buknál,
niiiit c'ikiicl (fehér folyás) pár uap alatt gyógyitják. Ara
kimeritő orvosi utasítással Nr. 1. uj bajokra l frt 60 kr., Kx.

Q. régi folvásra 2 frt S0 kr., postán 25 krra) tflbb,
Cs&k valódi', a bécsi Szt.-György gyógyszertártól r«/d

készítmények kérendők.
Budapest TÖRÖK JÓZSEF gyfgyuertárában Mráty-ufeza.

Ezt & hirdotést tessék kivágni és eltenni.

Ssecs&airágóitat
minden nagyságban

kézf- és erö-Ozemrsl
„Excelsior"

sssbftdaimazoU

„Rapid"
szabadalmi

répa-vágókat,
szab. ganajlé-szlvattyukat,

valajnint mindennemü
szabadalma), gazdasági géptóel

kőö3» és szállit

gépgyára,
Siiiiapest, ¥!!!.. Kíllsd-Kerepesi-iif f.

ingytn ét (198)

Az ezrectévgf országos kiállitás aüralmavai a íermspasabb kitentefésseh a „MILLENNIUMI DÍSZOKLEVÉLLEL" klIOntetve.
r é z - , é r c s m ü - é s g ő z k a z á n - g y á r ,

BüiSMPEST, V„ HÜLSŐ WÁGZS-VT $38*
(127) Hegesztett munkák,
Gőzkazánok, víztisztítók, reservolrok, csővezeték, felszsrelvénfek,

Csász,

csönös tüzkárbiztositó intézet
BÉCSBEN.

§0ST Alapittatott 1824-l>eii« "̂ Q
Magyarországi képviselőség: B U D A P E S T , Y,, J^sk.^yiso2>ox&a.«iitoasa* '-T. s ^ á m .

42* intézet elfogad tiizkás* elleni biztosításokat s
a) é p ü l e t e k r e azok tartozékaival együtt;
b) ingóságokra u. m. házi és gazdasági szerek, butorok, ruhák, fehérnemüek, áruk, gabona- és takarmány-készlet,

marhaáDomány, mezei termények stb.;
c) g y á r a k r a és azok tartálmára ,

o!csóo megszabott dijak és legelőnyösebb feltételek.
Has I n t é s e i fennál lása á t a k á r o k fejében kif izetett . . . . . . . . e * * * 23S717.964 f r t o t
Az intézet t a r t a l é k a l a p j a i — minden t e h e r nélkül — 1896. év végén • » « « • 3,763.746 f e«t.
Biztositási ál lomány §896. wégén 867,658.240 f r t .
A% intézet biztositottait az évi tiszta nyeremény/ben részesiti; 1895-ben 84,á93 frt, 1896-ban

129,193 frt téríttetett a biztosítottaknak <*s* évi üzleti feleslegből vissza.
Az mtézet ügyvivősége:

igazg. tasja stb. — Bayer Rezső, vezértitkár stb.
As Intését fölállit fföügynükmégeket mmslen itzagjoísü vidókl váPOBhmn* — FőUgynökségek átvétele Iránti ajánlatok Int&zendők:

a csási. kir. sssab. kölcsöaös tüEkárbiztosltó iitézet magyarországi kép?iselSségébez:
szám. (127)

H U >>;r HHL^i-'B
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Szerencse a szerencsétlenségben.
— Képzeld ceak, barátom, megházasodtam.
— Ez baj 1
»- De a feleségein aranyos kis teremtő •.
— Ez rnlir szerencse.
— Megígértem neki, hogy nászutra viszem.
— Ez baj!
— De Velenczében voltunk am!
— Ez megint szerencse!
— Ott valami műtárgyat akartam venni, de az

idegenek mind elhordtak már.
— Ez baj!
— Végra mégis találtam egy szép antik keretet.
— Ez szerencse.
— Csakhogy, mikor hazaértünk, azt vettem észre,

bogy amit vetítem, nem antiquitas.
— Ez J)-aj!
— Amint törülgetjük a keretet, azt látjuk, hogy

EZ rán ráírva :
Pkébhn Károly és t&rssbi.
— Ez szerencse. Mert egy valódi Phán-téle

képkeret bir annyi mübecscsel, mint sok velenczei
régiség.

November 1-vel nyilt me§ a 8am~utaxm és EpaaSbet'tSf
sarkán levö uj palotában

Kerékpár-szalonunk és iskolánk,
melyre u t. cz. közönséget tisztelettel meghívjuk (75)

Fodoi? KsL*»oI^ (ám Tá^sa,
az amer. .Columbia' és .Meteor' kerékpár-gyárak vezérképviselöjo

Dr
Magyarországon a legelső* és egyetlen
ü l Á l t ? ¥f f* f ts t #»^ v- Szt.-Janos korházi orvos
él;l%#f*i& .^!JI&«!í%*^i Bpesten, k. egészségtani tanár

Természetes gyógylrstózcsta (Rondetlö-lníézat)
BUDAPEST, VÁMHÁZ-KÖRUT 7. SZÁJK I. EMSX.ET.

Rendelés: d. e. 10—12-ig ea d. a. 3—6-ls?.
A legtöbb heveny és idült betegségnél csak a természetes "•yó'ryiiióddal lehft bútos és

maradandó gyójroilást elérni. Tágas gyosyternteiin még a szakértők alul is WiMnert tökéletes-

csúzos- 8 köszvényes bántalmaknál és a oaontois elgcrbülesemel Elehtromasz-
százs , villamos zuhanyozás ús villamos vízfürdő kitünö hatásuak nói bajuk, mi^rán cs va-
lamennyi idecgy8ni;o=é^böl eredö betegség ellen. Legzöszék alkalmazása süiiteM és ritkított
levegő beszivása megbecsülhetetlen aszthma é s tüdöosuos-hurvu eli'-n. Kcfl-ktait villi.-
raosfény biztosan gyógyítja a k-kélyckut. Ezeket még kikészítik: Thurc brand-íele masa^o^s,
Kneip-kura, gűzölis'ck, pontos diétamegszabás, svédgimnasztika stb.

M Tepméssefes Osfégyíiiéci ICézi
I r ta : Dr. PALÓCZ IGNÁCZ. (30)

Megbecsülhetetlen tanácsadó mindenkinek az ereszstj ni'.'góváfára os a bete^s^ek megs.ria-
á k l d j k lth"t.

3 korona.

Megbecsülhetetlen tanácsadó mindenkinek az ereszstj ni'.'góváfára os a bete^s^e
tetésére. A ki ezen könyvet elolvassa, önmagának cs csaladjának hazi.orvoba

Kapható és megrendelhető a szerzőnél és minden künyvkereskíMJósbt.-a. Ára 3

kieszközöl a világ összes
államaiban

mérnök és hiteles szaba-
dalmi ügyvivő, ezelőtt

Pompéry
(Benedek L és Tsa)

Budapest,
VII., Kerepesi-ut 44.

bör-butorgyáros.

VII., Damjanich-utcza 6.
készít

Borszékeket
székeket „

és

fényüzési czikkeket m

bőrből.
Régi nadszékek átalakíttatnak. 15

Szakértő szőlőmüvelésre
tanit, ugy a2 amerikai, a szénkéneggel valo, mint a homoki termelésnél a

BORÁSZATI
szerkesztik.- gaross Károly és ír. Srucker Jenö.

28 év óta fennálló szaklap. Megjelenik minden v a s á r n a p .
Legalább féléves uj előfizetők ingjon kapják • -

a „Magyarország szőlőtermelésének multja és jelene"
czimü milleniumi diszmüvet (bolti ára 3 frt), mely felöleli az egész szőlő-
művelést. 204 nagy album-alaku oldalon, 380 ábra és fényképpel 3 disz-
mellóklettel, 80 kiváló magán szőlőtelep tanulságos leírásával, továbbá
elöfizetőknek az 1898. évre szóló Borásxat i Naptárt, mely az idén
rendkivül bő tartalommal és számos ábrával jelent meg, 60 kr. helyett

40 krért adjuk.

k BORÁSZATI LAPOK kiadóhivatala: Budapest([(özíelsöüüöi-üí 25.
(219) Elöfizetési ára egy évre 6 frt; félévre 2 frt 5 0 kr.

iarífaiintpaptnitase-J
főraktára

fUfaagf®**!* t f ^ l U f í BUDAPESTED, (264>
jKangscn jianoor v. ker., ErzsóbeMér is. S2.
Legszebb választék finom fátékárukből és magyar háziipari Rfil&nleoességekben.j

Kitüntetések: Budapest 1896.
Berlin 1893., Czernovicz
1886. stb. Arany
érem, érdem-
kereszt
frt-

Angol
rézágyak, angol

mosdók, angol éjjeli
szekrények, angol consol-

tükrök, angol függönytartók (carnlsse)

ÜS árjegyzék kívánatra küldetik.

Közigazgatási, szolgabiró!, polgármesteri, községi és körjegyzői,
m. k. anyakönyvvezetői, ügyvédi, kir. közjegyzői és más hiva-

talok és irodák becses figyelmébe ajánlja

elsö
legjobban szerkesztett

Kivánatra szivesen megküldjük a hivataloknak.

eddig megjelent két kötetét, melyek által a megrendeiés és az alkalmas nyom-
tatványok kiválasztása különösen megkönnyittetik.

Saját kiadásunkban megjelent:

J3x>« I g n á t z ist^sráxiL
által szerkesztett

Közigazgatási és előjegyzési szaknaptárt
mint nélktilözhetlen hivatalos segédkönyvet, különösen ajánlhatjuk.

Mindennemü, de csakis legjobb minőségü iroda-szerekben, dusan felszerelt
raktárt tartunk.

Községi és anyakönyvi hivatalok teljes felszerelésére is vállalkozunk és
szállitunk közigazgatási könyveket, tüzmentes pénzszekrényeket, anyakönyvi
szekrényeket, dob, kürt, királykép, írógép, sokszorosító készülékeket stb. stb.

Mindent a kő- és könyvnyomdái, valamint a könyv-
kötészeti iparba vágó munkákat, gyorsan és jutányosán

készitünk,
Bőterjedelmü és illusztrált árjegyzékünkkel ingyen és dijmen-

tesen szolgálunk. . m
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i;,hatóh: Optikai inüwer, lét- ta táborilátesg, léffaulymé
i ajzesakoz, amatanr-fónykópesőgép felszarelveés aagyar
nyomtatott utasítással, villamos saraönyziő-távbesxéío é*

vlUámh^ritó, viUamoa viUágitási berondeaésak.
mümzommk. árjmgysék Intern

fatschek 3ála9 VU., irzsébet-konsi 5.

Ss&nsáoslós jo
VIII. , Ksrepeai-ut 8/b sz. a.

Magyarországon még eddig nem létezett üzlet

a „Mefísztóhoz",
Karáosonyi és ujévi a jándékokra kivá-
lóan alkalmas ölcsó és fölötte ritka czikkek

a bűvészet és spir l t izmus köréből.
AJS ÖSSZS mutatványokat, melyeket bárki

épugy bemutathat, mint a bűvész a szinpadon,
alaposan megmagyarázzuk; a t. cz. közönség
be lesz avatva a büvésxet és spir l t lzmos
titkaiba még mielőtt a kísérletekhez szükséges
igen olcsó készülékekot megvásárolná.

L a t e r n a mag-ikák, fcödfátyoikép
kéazülékek, meohanl ia l és fizi&al kí-
sér le tekre szolgáló űéazülékek, különféle
t á r s a s já tékok felnőttek és gyermekek szá-
mára, gőz- ea v iüamgépak latszexészeti
t á r g y a k a legnagyobb választókban. (265)

„Szabad bemenet."

my-Pain-Expeller
Xíiniment. Capsici comp.

Ezen hirneves báziszeT ellentállt az idö megpróbálásá-
nak, mert már több mint 27 év óta megbizható, fájda-
lomcsillapító bedörzsölésként alkalmartatslt köszvénynél,
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél és az orvosok
által bedörzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetek. 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. ea 1 frt. üvegenként! árban majdnem minden
gyógyszertárban készletben van; . f ő r a k t á r :
Tőrük József gyógyszerésznél Budapesten. Be-
vásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert
töbV kisebbértólrn utánzat van forgalomban. Ki
nem >akar megkárosodni, az minden egyes
üveget „Horgony" védjegy és Richter czégjegy-
£Ó8 nélkül mint nem valódit utasítsa vissza.

RICHTER 9. AD. és társa. cs. és Ur. advari szállítók, RÜDOLSTADT.

Cs. és kir. udvari szállitó

RIGLER JÓZSEF EDE,
papirnemügyár rész-vénytársaság

Nagy választék

Stapáoaonyfa -disz, képes-
könyvek, festő - szekrények,
albumok, emlékkönyvek,
Bevelezölap-gyiijtöalhumok^ és

íróasztali mappák és
készletek. Előjegyzési-, fali-,

napi- és szalonnaptápak*

Gyártelepünkön:
iuósss3s í-iatC3Eg& 5 5 * s z .

fcérafilt

("•szesós .sima levélpapírok,
gazdag válasz-

tékban. (274)

Mflvészni-íevélpaplr doboza 8 0 krl
'* Mignon-levélpapir. . 5 0 kr.

Városi raktáraki

V., Erzsébet-tér 19. sz.
:\/., Kecskeméti-utcza 13. szám.

S Vp;

-a

egén.
Óriási raktár vattái perzta-

6a smyrna-szönyegekben; flagestan,-
demirdji, eyordesz s. ft. t. 1 O mti
ferehan-Bzönyog 8 frttól egész 14 írtig.

1 D mtr smyrna-Bzőnyeg 7.60.
egész 18 Mig

Ebédlő- és 8zalon-8z3nycyek,
romek minták .Axmünster" minőség,
báreonyszcrű, egybaszSvött: 200/100
em. 8.50, 200/140 em. 10.50, 240/175'
em. 14.85,800/200 om. 23.20,335/265 om
34.90, 300/400 49.50, 330/435 69.50 frt

Agy elé való szőnyegek, fenti
minőség, 114/52 em. 2.45, 120/60 em.
8.20, 135/70 » . 3.80 frt

9 strapa szőnyeg rajttal 200/300
em. 8.80, 1 prima tapostry szőnyeg
240/170 sm. 12.20, 200/300 em. 18.80
frt. 1 átszövött „Glória" szőnyeg gyö-
nyörü perzsa minták 200/140 em. 5.50,
1 kötoldalon használható ,smyma°-
szorü szőnyeg 200/300 em.. 12.50 frt

Futó$zffnyegeh bordűrrel tagy
tmélkül. 1 mtr. 70 em. széles, bar*,
sony (volvot) minőség 2.65, 1 mtr.
00 em. széles, Bársony (veloet) mi-
nőség 3.60, 1 mtr. 70 em. széles,
bársony Glória minőség 2.10 frt. At-
szövőtt vastag 1 mtr. 70 em. széles
tapestry, legjobb minőség 1.73, 90
em, szelos tapestry 2.45, ._. ' . : .

1 mtr. 70 em. tapestry secunda 1.40,
S0 cm> 1.05, 1 mtr. 70 em. „Glória"
1.—, 90 em. 1.45, 1 mtr. 65 em. Ki-
dermünster átszövött gyapjuszőnyeg
1.—, BO em. 1.65, 130 em. 2.05 frt.

2 mtr. f,Ausztria" szőnyeg
erBs, szép, SS oldalon használható,
65 em. —.71, 90 em. 1.10,130 em. 1.45

1 mtr. hollandi gyapjussőnjjeg,
tzürke alap, vörös bordűrrel, 68 em.
90 ki., 90 em. 1.40, 130 om. 1.95 frt.

1 mtr. etrapa szőnyeg, tartós
minőség, 65 em. —.68, 80 em. —.86,
90 em. 1.05, 130 om 1.85 frt

1 mtr. etrapa tsünyeg, 65 em.
—.42, 90 em. —.68,130 em. —.90 frt.

COCOB szőnyegek bordűrrel csak
kitünő minőségben, 68 em. —.75, 90
em. 1.05, 112 em. 1.25, 125 em. 1.45,
150 em. 1.85, 180 em 2.25 frt

Kefe lábtörlők 80 krttöl 8frtig.
Bastély lábtOrlBk 76 krtól 2 frt

80 krig.
Parkett-b6r Q mtrje 1.10 frt.
Linoleutn • vtrje 2.00 frt.
Mondó eU való bőr 1.20 és

1.90 frt.

Függönyök és teritők.
osztálya.Minden függöny 2 részből álte

2 ablak Timis függ. 3 mtr. hosszu
1.45 frt.

1 ablak Tunis 340 cni. . . 1.85
2 ablak Timis oldalrojtokkal

850 em. hosszu . . . . . . . . 2.60
1 ablak gyapjuszövet függ.

350 em. hosszu 8.85. 1 ablafcgyapju-
szöv. függ. oldalrojtokkal 350 em. 4.80

2 ablak gyapjti függ. ssenilia
esUtokltal . . ; 4.25

Ugyanaz oldalrojtokkal. . 5.80
2 ablak 'nehéa Bourett függ.

gyapjú, egysein, alap körül bor-
dűrrel , 9.50

2 ablak ugyanolyan nehés tni-
nBség, persn vagy bárok minták-
k a l . . . . v . . . . . . . . .16.50

2 ablak zsenilia fttggöny 0.50,
8.50, 10.— és 14.50

2 ablak csipke függöny 1.60
krtól . . 14 írtig.

1 ablak tuli függöny aplikdlt
(pachtel) 7.25-36 Mig.

2 ablak csipke sstor 3.50 frttól
12 Mig.

tuli stttor (spachtel) G.40—19-ig.
Csipkefilggönyszövct méteren-

ként 100—150 em. szélesben méterje
24 kitöl 1.20 Mig.

AJlők és ablakoknak keskeny
csipke vltráxs 50—70 em.'széles :

16 krtól 95 krig.

Csipke drapériák 85 krlol 4 írtig.
Len pUlSM függöny minden

színben, mflhimzéBsel. beleire, roj-
tofckal, drapériával . . . . 45 frt

SelyempUlss, posetű vagy ea&-
atlasa-függönyök, minden színben,
bélelve és pomponokkal ellátva 1
ablak . : . . " . ,60 frttól 120 írtig.

FüggOny-rud (tarniss) eszter-
gályozott-2.— frt. rézből 6—12 írtig.

Fiiggöny-ldno , » 10—80 krig.
FH&göny-toojt. . . 80—2 írtig.
2 garnitúra (9 ágy és 2 asz-

talterítő), Tunis gyapot, csikos 2.95
1 garnttttra Bourett erős minő-

ség átszőve . 6.40
2 garnitúra nehéz Bourett 8.60
2 garnitúra gyapjú sima alap

bordűrrel . . . . . . . . . . . 10.50
2 gariiitur gyapjú legjobb mi-

nőség • . . . 13.50
2 garnitur z s e n i l i a . . . . 12.50
2 garnitur len-plúss . . . 44.50
2 garnitur selyem-plflss . 68.—
Egyes asztal- és ágyterttők ol-

csón efadatnak, dupla ágyteritők
plaueni csipkeszövetböl. 28—60 írtig.

Bútorszövetből nagysága:
220—800 em 11—40 frfig.

Legujabb: ágy -és asztalteritök
plüss vagy posztóDól, franczia gobe-
lin-bordürrel, dbja . . . 24-35 Mig

o o

áss.

tffífcB,

» _ J3 JJ •
S B g g

írni
1

űazai pokróesok an. é. gaz*
iLiközónség figyelinébo ajánlva !
Cic'ítak n legnagyobb uradalmak
és áll. inténnényok (méntelop) ál-
l.nulu hzallitójal Nagyobb szük-
rógletnól eredeti nagyságu min-
tákkal szolgálunk; a székesfővá-
ros legnagyobb pokrócz-telepo;
gyári árak:

2 db tiűsöns. strapapok-
róca barna alap, 2 oldalesik-
kal, 1101160 em. 1.35; 120|180
1.90; 145|190 em 2.60

t db Q pokr. (erős minő-
ségü) ÍHO; 160 ein. 2.25, 140|170
om. "-0, 100|190 ein. . . .4.80

J db ahna ttzUrh* Tagy O
at/avju pokróez, 1201100 em.
loo 14O|175 em. 8.80, 160|190
em 4-95

1 db uradalmi pokróes,
sima srürko alap, 2 kék oldal-
csikJial 140i':00 em. 4.20, 160]210
tra. 5.20, ló0|225 em. . . . 6.90

2 db mShnlepl pokróes,
szBrko vagy bama alán, kőrüs-
körül bordűrrel, 140flÖ0 em.
4.C0, 160]20ő em 6.90.
2 db duplavastagságu ,oroez-
pokróea" szürke alap, 2 kék,
fekete vagy szines oldalcBik-
kal, 140|195 em. 6.50, 160|200
em. 8.40.

1 db erdélyi hossnuzőrü
pokróc*, szürke, fekete, kék,
Z'51d vagy bordó színben, 130(160
em. 6.80, 150|lS0 em. 8.80,
1B0I19O em, 10.60, 17O|21O em.
18.40,160|280 15.50.

Angol nemem (filz) szoba-
padlók bevonására (bordeaux
os cöld sziáben) 188 em. szélos
méterje 2.95

Szoba pokróenok mtijo,
iipró vagy nagyobb O 120 em.
ezől. 1.45,140 em. 1.95,160 em.
2.45,180 em, 8.20,200 em, 8.85.
30 fr), felfll rendfllísek bérmentve.

Vasbntorok
osztálya.

1 Csszecsukló VRS
(Chanir) ágy 80/1S0 em.

4.40
1 Ssszecsukló (siek-

rényaip-ku) ágy kive-
hető 3 rétümatraex-
csal 11.50, matracz
Beikül 6.75

1 össteesukló
(seekrényalaku)vas-
ágy, sodronymat-
race és 3 rétil mat-
raezezal 18.50 3 rótü
matrac* nélkül . . 13.50

1 sodrony ágy-
betét erős fakercttel

4.80

i sodrony ágy-
\ betét eröt vaskerct-
tel 8.40

1 vaságy, fej, láb
ésSoldalreszszcl 95/100
em 12.75

1 gyermek-ágy,
halóval 3 oldalán,
bama vagy fehér . 12.50

1 gyermeh-ágy, 2
oldalán hálóval, fiók-
kal • .19.80
1 mosdőasztal, göm-
bölyü 2.C5 1 mosdó
(szegletes) 3.90

Ungoi ágyak (sápgaréae) és mos-
dók mánránylappal, ugyszintén
mindenféle másalaku és rend-
szerü ágyakj mosdó-asstalck; >*u-
haálhrányok nagy válasstékban.

Saját gyárinkban Készitett: 1
levarrott szalma-matracx 2.50

1 db 8-rétü fenyőfarost-
matracz 5.50

1 db ugyanaz 1-réttt . . 5.—
1 3-rétü afrik-matraes . 6.75

1 db ugyanaz 1-rótü . . 6.25
1 3-rótü ször-tnatracc . 12.50

1 db ugyanaz 1-rótü . 11.50
1 db ruganyos-matraca

45 rugóval, faállványban,
afrtkkárpitOBáa lü.SO

1 db ugyanolyan, ször-
kárpitosás 18.50

1 db vörös paplan
(Rouge) 115/170 em. türökős
vagy fehér béléssel . . . . 2.30

1 db caehmir (satin) bordó
vagy kék szinben, 120/170. 4.S0

1 atlass-eachemir pap-
lan minden szinben 120/170 5.95

1 db atlasz (selyem)
paplan 120/170 cin. . . . ' 8.50
1 db ugyanaz, Iegfin. minő-
ség, 120/170 18.50

1 db atlass-eaehmir

osztálya.paplan 20 em. széles dus
fodorral 9.50

1 db atlassself/em pap-
lan 20 em. szúlos dus fodor-
ral 19.50

Monogrcmin, 30—40
em. magas sülyenwntthimzós

3-6 früg.
Paplangomb solyemből

drbja 3 kr.
Paplanlepedő: chiffon-

bóll.SO—3 forintig, vászonból
Ü.80— ö frtig.

tábdunyha 110/110 em.:
atl«sseachmirból zsinór-
és 4 bojttal 12.50

atlasíselyemből . . , 18.50
Cieh-toll(\.\szVúM) kilója

J.íiO, 2.40, 8.60 cs 4.50
Pehely 2.60, 3.80, 4.50ós6.2ú
Használt tollak eőztoll-

tisztitó intézetünkben tisztit-
tatnak. Paplan- és matraczok
mindon nnpyságban. esotli-a
lepedő után csináltatnak.
Agynomüek olcsón atilolunEtatnak.

Sürgöny- vagy
íevól-czlm: ST-

SsétkQldés csak utánwét vayy as fisszeg el&setes bekllldése mellett. (78)
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Barátok között.

— Szervusz öreg pajtás. Nohát, hogy vág a
bajusz? Hogy szuperál a házasélet?

— Barátom, boldog vagyok, nagyon boldog,
A feleségem 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 az egész ? Ezen a legkönnyeb-
ben segíthetsz.

— Mondd, hogyan, az isten is megáldjon.
— Fizess elö Telefon-Hírmondóra. Majd

meglátod, az öreg mama egész nap a fülem tartja
a kagylókat. Hallhat ott szinházat, operát, kon-
czertet. Megállj hát, ne szaladj.

— Dehogy nem szaladok. Rohanok, hogy
előfizethessek arra az áldott Telefon-Hirmondóra.

? H®gf an f ?
s süt is Irják — sok fejtörés nél-

kül í Megránt Hiszen itt a
Legujabb levelező,

Önügyvéd ea házititkár.
A közéletben elöforduló minden-
féle levelek, meghívások, ajánla-
tok, kereskedelmi és ipari kör-
levelek szerkesztése. Továbbá
mindennemü okiratok, szerződé*
sék, kötlevelek, nyugták, végren-
deletek, tudósitványok, válók,
folyamodások, kérvények stb. stb.
Az Hjacb tönrények szerint átdol-
gozott és tetemesen bővített

második kiadás. 168
frta : S a n a ; Adolf.

Köre! SOÓ oldal. Ara szinnyomatu
borítékba füzve csak 80 kr.,

kötve 1 frt. Megrendelhető .

LAMPEL RÓBERT
(Wodianer F. és Fia)

könyvkereskedése kiadóhivatalá-
ban Budapesten,

VX., Andrássy-ut 21. szám.

f e leségemnek? Hang: igy csinos kézimunka-kosarat.
Le&By@mimk? Hang: igy csinos gyermek-kocsit.
S é g o r o m i i a k ? Hang: igy csinos papir-kossrat

: igy csinos lyukasztott tea-asztalt.
Hang: igy csinos istazó-kosarat.

Mlndezeli dus választékban kaphatók:

Károly és Józsefnél,
Prág-Rudniki kosáráru-gyár,

(244)

Sangerhauseni Qépgyár |
Magyarországi gyártelepe, Ji

BUDAPEST, V. külsö váczi-ut 1448. sz. I
Gyártja: az összes mezőgazdasági iparágak számára szük- § |

séges gépeket. Különösen: jj

teljes tierenáezése m átala-
kítása.

Czukorgyárak
Sörgyárak
Malátagyárak
Szeszgyárak

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.

„Bibus* szabadalma szerint. Mint szivó és nyomó-szivattju a
legkülönfélébb czélokra.

Központi süritők
saját rendszer szerint a legnagyobb gyártelepek részére is.

Coipressorok és vacuutnszivattyuk
hard és Weiss szabadalma szerint, 90—93 °/o biztositott
aeredménynyel.

Árjegyzékekkel és felvilágosításokkal készségesen

szolgálunk.

7*41?. V/l ü.

A palánkai dunaszakaszon az 1898—-1902 években végrehajtandó s mintegy
3.5788 m3-nyi földmunkából, 91,321.0 m.-nyi kotrással egybekötött földmunkából
160.000 m3 I. oszt. és 297.833 m8 II. oszt. kőhányásból, végre 1*658 m8 kőkirakat-
ból álló mederrendezési munkálatok végrehajtásának vállalat utján leendő biztositása
czéljáből a földmivelésügyi m. Mr. mihisterium tanácstermében 1898. évi j a n u á r
ÍQ»őgi dé l i 12 ó r a k o r zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.

A kellően kiállitott zárt ajánlatok, melyekhez az ajánlati ősszeg 5%-anak meg-
felelő bánatpénznek készpénzben vagy óvadékképes értékpapirokban a központi m.
kir. állampénztárnál történt letételét igazoló pénztári elismervény csatolandó Oherolli
Károly kir. tanácsos, segédhivatali főigazgatónál a földmivelésügyi m. kir. ministeri
palotában (földszint 3. ajtó) 1898. évi január hó 10-ik napján délelőtt Val2 óráig
nyujtandók be.

A többi feltételek a hivatalos érák alatt az ujvidéki m. kir. folyammérnöki hi-
vatalban megtudhatók, hol a tervezetek is betekinthetők és az ajánlati minták vala-
mint a részletes feltételek beszerezhetők. 248

Kelt Budapesten, 1897, évi deczember hő 10-én.

F&tömivdésügyi m. leir. miniszter. '

74675. V/L sz, .-; i
1 Versenytáif alisi hirdetmény.

Az ujvidéki m. kir. folyammérnöki hivatal felügyelete alatt álló Duna-folyam-
szakaszon levö u. n. mohovói magaspart alatt az 1898 és 1899. években létesitendő
átmetszés munkálatai, ugymint 262.490 m3 föld kiemelése és átlag 100 métrre valo
szállitása, továbbá 525.820 m3 föld kotrása és átlag 200 méterre való szállitása, vala-
mint 8256 m3 szikla robbantása, 2473 m3 kővel terhelt rőzse pokrócz létesítése és
2004 m3 kőhányási munkálatok végrehajtásának vállalati uton valo biztositása érdé-
kében 1893. évi január hó 17 én déli 12 órakor a földmivelésügyi m. kir. miniszté*
riumban nyilvános zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.

A vállalatot szabályozó szerződési minta általános és részletes feltételek, ter-
vek és egyéb tájékoztató adatok az ujvidéki m. kir. folyammémöki hivatalnál a hiva*
talos órák alatt megtekinthetők.

A vállalati összeg 5°/o-ának megfelelő bánatpénznek készpénzben, vagy őv&.
dékképes értékpapirokban a budapesti központi m. kir. állampénztárnál történt leté-
telét igazoló állampénztári elismervénynyel felszerelt ajánlatok a Jelzett napon d. e.
Vsl2 óráig Oherolly Károly, kir. tanácsos, segédhivatali főigazgatónál (földmivelésügy-
miniszteri palota, földszint 3. szám) nyujtandók be.

: *• Budapesti 1897. évi deczember 10-én. &%

Földmivelésttgyt m. ü r . miulsster.

az 1900-ik évi világkiállitás alkalmából, 1900. májustól november hóig, tetszés szerinti napokon.
Az „Utazási jegyfüzet11 ára = I O O - 2 O O f o i ? i i a t i 0 . Torleszthető havi 5, 6,9 és 10 forintos résztetekben,
melyben benfoglaltat ik: az oda* é s visszautazásra szóló vasuti Jegy, egy teljes heti ellátás P á r i s b a n ; közlekedési é s látványosság! Jegyo** továbbá

magyar, német, franczia vezető. — Bővebb felvilágositással é s prospektussal szolgá l : (270)

A GYÓGYFÜRDŐK ÜDÜLŐHELYEK ÉS UTAZÁSI KÖZPONTI IRODA
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AZ ORSZÁGOHIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Központi kiadóhivatal:

VIII. ker., József-körut 65. szám.
Minden szó 2 krajczár, vastagabb betükből szedve 4 krajczár.

Sióra fizetendők készpénzben, levólbólyegekben vagy postautalványon.

Flók-kladóhlvatal:

V. ker., Marokkói-utcza 4. szám.
Ha a hirdető czimét fs közli a hirdetésben, vagy a választ f>oste-restante kéri, aktorok minden közlés trtán mép 30 krajczár kincstárbélyegilleték is tizetendó. — Czélszerü az apróhirdetést postautalványon

deni, s a szöveget az utalvány saalvényére irni; esetleg közönséges levélben is lehet a szöveget s a levéljegyeket beküldeni. Mindenki könnyen kiszámíthatja az aprtQüöct-o urat.

Dohány-utczában
KIADÓK SZOBÁK.

egy kiiiön bejáratú 2 ablakos udvari szoba
havi 14 forintért azonnal kiadó. 670—10

Külön bejáratú bútorozott szoba a Szondy-utczában,
kiadó. Bővebbet a kiadóban.

azonnal
590—10

Rottenbiller-utczában
liivaiaiba.

egy tiszta csendes utczai szoba, külön
bejárattal kiadó. Bővebbet a kiadó-

536—10
szoba, uri családnál kiadó a klinika köze-
lében. Czim a kiadóhivatalban. 502—10Csinos kis

Í/ÍIÉVA e v n l t a Csinosan bútorozott, két ablakos utczai hónapos
ÍUdUö SZUUci. s Z ob a kiadó. Villainvasuti mesáüóhely a közvetlen
rözoiben. Czim a kiadóhivatalban. 520—10

SZOBA KERESTETIK.
.̂fafSW l í fae^M? 'aká;st keresek az Andrássy-ut közelében, mely

^ d y j m a s a i ) g Ü I 5 tí SZobdr,ú! és a hozzátartozó mellék helyi-
ségekből. Levelet kérők „Bankiga^ató" czimen. 868—12
í?1llúni tn'7ftH C7ft1láí" k!'>'es>'k •'*<* ^(Jrszugofi Hiríap* tőszóm-
pllTOrOZöTT SZŰUíÜ ^ia.^yúhau. Ajániatok a kiadóLu kéret-
jick *-J'ózsef-körati .ga/von laki:,* jelige alatt. 520—12

6 z e röriY kis udvari bútorozott szobát, lehetőleg a József-
ö t k ö l é b jánlatokat kérek „szoba" czimen a ki-körut közelében a.

adóhivatalba. 702—12
\túrö'2o\l május 1-éra Jozsof-kfiruton vagy annak köz-
EkUK^IV vétlen közelében, mely 2—3-4 utczai szobából

rs hozzátartozekaibúl áll. Ajánlatot kéi-ek R." V. o7 alatt a kiadó-
bivatalba. 5ie— !3

but'>m.íott szobát keresek, lehetőleg külön bejárattal. Aján-
latokat a hely és az ár megjelölése mellett „Bútorozott

bzoia" alatt a ki.nlúhiw.talba küldendők, 310—12

B k e r e s e s 7 í i a t a l ember lé

j h á z r a vagy kapu alá nyil j
lóval a Józsúí-körut és a Jóüiif-utcza közeliiben havi 16—13* frtért.
Ajánlatokat a kiadóhivatal fogad el „Lakás" czim alatt.

lépcsö-
nyiló aj-
3* frtért.

62—12

KIADÓ LAKÁSOK.
Í « S Ifftfl^ld} Ré:'.i:iál-üü!5, a János-lcórház közelében 2 nagy

" S U Ivíl ÍAVÍíj szoba, ve:anaa, fürdőszoba, konyha (viiTezetók-
tel), él'':skainara, pinczu és paa!ásból álló lakás azonnal kiadó.
Czim a kiadóhivatalban. US—13

t <ííi l?pHSls?í'f?PS'3 Attila- és Roha;n-uioza sarkán a fövárosi nyári
" ő w fitts Mit jy( tu szinház közelében, a III. emeleten cpy e.rkélyes

lakás, kiadó, mely áll 3 utczai-, cseléd-, iürtlo- és előszobából.
47Ű-13

t-«n hoviúvk Karácsonyi-utcaa, egy 3 ui
- i ü IM.IUUI, lakás kindó. Bővabbet a kiadóhivatalban.

szobás földszinti
163—13

2»5!í lít>i*!Ípl' a Bimbó-ulozában egy I. emoleti lakás kiadó, maly
i n W í H t l , alj 4 nagy, 1 kis s^oba. elö-, fürdő-, cselédszoba,

reráJida, konyha stb., azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. IVú—13
egy 1. emeleti utczai lakás azonnal kiadó.
BőveLát a kiadóban. 666—13

4 1b Belvárosban egy Ql-ik emeleü lakás kiaqó, mely
áü 1 kétabUkos utczai szobából. 1 advari-, elö-,

konyha és éléskamrából. Bővebbet a kiadóban. 4S2—13
linjÖHÍfŐ? a Kálmán-utezában a fH-ik emeletera 3 udvari, elö-,

" I R ftfeiUS&S} fürdő-, cselédszoba, konyha, éléskamra stb., közbe-
jfltt akadályok miatt kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 176—13
j f Krisztina-koruton egy 3 utczai elö, fürdő- és cselédszobából álló
J* lakás azonnal kiadó. Bövebbett a kiadóhivatalban. 4B3--13

| J , 1f0t>nint- Vörösmarty-utczába, 2 udvari-, előszoba, konyha,
" I R ft&l tíífele kama-a azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban.

484—13
?b hgv Vörösmarty-utczában e w U-od emeleti, 2 udvari, elo-
IK S^S szoba, konyha stb.-ből álló lakás azonnal kiadó. Czim a

1 1 0 1 8kiadóhivatalban. 110—18
A Váczi-köruton egy 3 bejáratú lakás kiadó, mely
áll 5 utczai-, 2 elö-, cselédszoba és konyha.

4S6—13
ti, !/.«•• az István-uton egy I. emeleti lakás azonnal kiadó,

" I R n<Sl«, mely áll 2 kerti szobából, konyha, kamra stb. Bövebb
czime megtudható a kiadóhivatalban. 173—!3

tartásban nélkülözi

KÖNYVEK.
különösen alkalmas. A Háztartás a magyar házi-
aószonyok egyetlen, kitünő és mindc

zhetetlen közlönye, moly újévkor má
minden rendes ház-

már a IV, óvfo-

háziasszonyok mintaküróbö tartozó ágakat és évenként több ezer re-
czeptet közöl : Aszalás. — Aquariuin. •- Aratás. — Baromfi-
udvar. — Befüíés. — Bevásárlás. — Családi rovatok. — Cselé-
deink.— Diszkért. — Divat. — Disznóölés. — Ebédlő.. — Egész-
téíi. — Egyleti élet. — Ékszerek. — Éléskamra. Étlapok. —
Élélek. (LoVesok. levesbevalók. előételek, főzelékek, iésztások, .már-
tások, halak, sültek, áiitemónyek, torták, krémek, fagylalt oi:.j Éven-
kint ezernél több reczept. — Foltozás. — Fürdőszofla. — l 'ütésea
világítás. — Gondolatok- — Gyerniekszoba. — Gyümölcsei:-. — Halá-
szat. — Hálószoba. — Hasznos tudnivalók. — Házi ipar és müvészet.
— Házi szerek. — Házi vegytan. — Háztartás. — Humoi. — Husvét.
— Irány-ezikkek. — Iróasztal. — Irodalom. — Italok. — jótékonyság.
— Karácsony. Kártékony állatok. — Kedvencaeinlt.— Kenyérsütés. —
Képzörnüvcsiet. — Kerteszet. — Kézimunka. — Konyha. — Konyha-
kert. — Konyhanyelvésset. — Lábbeli. — Lakás. — Lakomák. —
Lo\a.:nk. — Maradékok felhasználása. — Mónets. — Mezőgazdaság.
— Mosás és vasalás. — Nevelésügy. — A nök joga és munkaköre. —
ííoJcröl a nőknek. - Népszokások. — Pecséttiszíitás. — Pincze. —
Rejtvények. — Selyeratenyésztés. — Sertéseink. — Sport. — Szabás

A Háztartás szépirodalmi részében érdekes regényfoly*atásokat és
elbeszéléseket kőzül. A Háztartás 1.6 oldalon, olugántí rószaszinbori-
tékban minden hó 1-én, 10-én és 20-án jelenik meg. A Háztartás
apró hirdetéseit minden előfizető ingyen veheti igénybe. A Háztartás
előfizetési ára: Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. Cücgyedóvrú 1 frt 50kr.
A Háztartás kiadóhivatala: Budapest, VIII., József-uicza. 4ö. sz.
Mutatószámokkal szivesen szolgál a kiadóhivatal! A Háztartás diszes
és tartalmas karácsonyi albuinát a deczemberben belépő uj előfizetők
is megkapják. 492—14

HJTEL-PÉNZ.
^TM«Apti«4*«tÁe kölcsönöket 'budapesti házakra ea [telkekre I ,
/SUtUI l l £ a t Z l O S n. és Ol. helyro 10, 20, oO, 40 és 50 évro min-
den elözete.i kí'líség nélkül közvetítek, a 1 ífrovidebii idő alatt olökeiő
fövárosi intézetnél csekély utólagos honoruriiüii fejében. Tplekkönyvi
kivonat és kataszteri birtokiv szükséges. Ertekeslictni d. u. 1—3-ig
Hol? megmondja a kiadóhivatal, M 851—-14i

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
Jíagy sarok bolthelyiség m

312—17,
"ifié U A H ^ A I M S P Á H a József-kőrúton azo.nnal kiadó. Évi bér 400
JUS UOlinSlYlöSQ frt. Czime megtudhaló a kiadóhivatalban.

814-17

KÜLÖNFÉLE,
:(.£-•»:;•* intelligens fiatal hölgy, keres jobb családnál

«?«»<.t «!»j IljKíljM teljes ellátást. Szives megkeresést kér, .Sze-
rény" czim alatt e lap kiadóhivatalába. Sál—18

üatal hölgy keres hasonló lakó társnőt, kinek p i n t é n
_ van foglalkozása. Lakásom a József-körut kósyelóbea

van. Ajánlatot kérek -Lakótársnő" czimen e !aD kiadóhivatali'íba.
" 882—18

(ügyvédek, közhivatalnokok, gazdászok stb.) föld-
bii-tolikal karöltve járó ügyietek révéD eísöranpi

fövárosi C3ég által óvi 2—8000 frtnyi ir. ellökjövedelemre tehetnek
szert. Levelek „Series* ielige alatt a ídatí^liivatalba. 9—18

l l í á n készítek krétarajzot vagy olajfestményt, bíirmllyen
m t H t a l l nagyságban, ugyszint<;n elvállalck bármÍBemöt
festőmunkát (legyező-, fa- vagy selyemfestést) igen jutányos áron.
Caimom megtudható a kiadóhivatalban. 586—Í8
fí«c4niMi; fÍMtfA!ttiÁkn Nevelésbe elfogadok két kis fiucska mellé
öyálílOK |lgJgÍniSW«í. 8—10 éves gyonnebet, kinek teljes Jdkó-
pezietése reám bízatnék, illő dijért. Leveleket Mentor czimen a
kiadóhivatal közvetit. 632—W
Ma5f\ lia fa«V baj lesz nagy, ha nem használja azonnal, mikor
JsiflJÜ na J B H J J csak egy bevés fagyviBzkelegsóget órea, a Ra-
í/cz-félo fagyffuidot. Ezen ismert és ével óta bevált szer minden
fagyos testrészt legrövidebb idő mulva gyógyit, friss bajt már S na$v
mulva. Egy üveg 1 korona. Fő- és szétküldést raktál* Baditz B.,
Apostol-gyógyszertára, Budapest József-körut 64. 110—IB

1 Péter hegyi téglaipar részvény-társaság %
„ [1. kerületben a Római-fürdő telepen, a Szent
Endiei-uton fekvő gazdasági épületét, lakó. és melléképület, 40 pót
lóval befogadó istálló, 3000 négyszögmétor terjedelmü udvart, 1808,
óvi májnshötól bérbe adni óhajtja. Az épületek tejgazdaságra, raa»
jorság berendezésére igen alkalmasak. A bér.'iőnek a gyárhoz tartorS
körülbelül 10 hold föld is bérbe adatik. Bővebb értesítés a vú.rosi
irodában V., Nádor-utcza 30. nyerhető, 84B5—19

Folytatás & 32. oldalon.

STANDARD DESKS

amer, f e l f - , dió- vagy mahagóni fáiióL
Valamennyi fiók a redőny leeresztésével egysierre zárul.

E g y e t l e n k u l c s nyitja
valamennyi fiókot é s az e g é s z asztalt

Disze minden irodának és szobának.

IfálUiKiUU minden gyárosnál, kereskedőnél,
1S1EU1D2AEU6B ügyvédnél, bírónál, bankárnál,

képviselőnél, államférfiunak irónál stb. stb.

Képes árjegyzék ingyen és hérmentve.

GLOGOWSKY és TÁRSA Budapest.
Amerikai modern irodai berendezések híz. jog, eladási telep: ^

Budapest, V. kerület, Erzsébet-tér 16. szám.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Körpontí kiadóhivatal:

Vttt. ker., József-körut 65. szám.
Minden azó 2 krajczár, vastagabb betükből szedve 4 krajczár. Fiók-kiadóhivatal:

V* ker*! Marokkói-utcza 4. szám.
a biráiti czimét ia kbtü a hirdetésben, vaffT * rálant ^osto-nataato kéri, akkor mindea közlés útin még 80 krajczár kincstári bérregilleték ia fizetendő. — Czélszerü az apróhirdetést postautalványon befcfik

deni, • a szöveget az utalvány szelvényére irni; esetleg közönséep.s Invélbon is lehet a szöveerat • « levéliecreket beküldeni. Mindenki könnyen kiszámíthatja az apróhirdetés irat

LEVELEZÉS.
Felejteni akartam minden áron ; ugyszólva élve eltemettem
magam, hogy ezt e l é r j e m . . . A kísérlet nem sikerült.

Söt ez csak félelmeson fokozta bennem a szenvedély lángját. Két-
t lóségbeojtü epedéssel néz a viszontlátás, még inkább ama pillanat eló,

amidőn erröl beszélhet majd Önnol .Joó."
iát eló,
849—1

. g y 10Cn csinos özvegy fSposta restant levél ment. 215—1
tjarzonlakással rendelkező önálló fiatal ember, csinos,

y izülid urihölgy állandó ésérdeknélkttii barátság'' keresi.
Csupán komoly ajánlatokat .Elegant Discretion* jeligére e lap kiadó-
hivatalába. 193—1

0 Barátja vagyok-e, ez kérdést nem ttts meg, Azt hiszem, volt
• mar alkalma meggyőoidni róla. Hogy milyen üzelmeket táplálok

On iránt azt e helyen el nem mondhatom. Kevés alkalmam volt
még, hogy ezen kételyeit eloszthassam, e várva várom a pillanatot
EKÜön szemtől szombo álbatunk. hogy kissé jobban megismerhessük
egiTnáal. Azt hiszem kételyei akkor eloszlanának. Üzeneteit türelmet-
Ien\U Várja 888—1

mérnök, förcze majeur tart vissza, Azt hiszem majd a legkö-
} zelebbi vasárnapcin Értesítsen e helyen, hogy idejében vette-e
üzenet emut vagy pedig kiment oda és ,várt szegény hiaí a. .Riviera*

870—1
XVAm I N e veszekedjünk tovább, hanem

j j nyQm l kősatok fegyverszünetet mindkettőnk
erdekében egyelöre (egyelöre mondom csak ne feledje) egy roppant
édes atitszonykával ismerkedtem meg tegnap este, aranyos gyermek
mondhaitoin, milyen szemek, milyen haj, valóságos Rafael-Madonna,
drága tiszta teremtés, amilyet pár csak a szerelmes férfi képzelete
alkot és a festő ecsetje, de azért maga sokkal szebb ha csupán kri-
tikus saumekkel nézi az ember, maga gyönyörü ördög ea én nem fé-
lek az ördögöktől, pláne most már mióta egy angyalt ismerek. Ne
haragudjak azért, hogy ennyi kellemetlenséget mondok magának és
ne veszekedjék velem mert most egyedül ö vele akarok foglalkozni.
A philosophus. 855—1

Levelét vettem éra azt gondolom, hogy nem fogom meg-
• bvnni ha magával megismerkedem, de engedje, hogy egye-

löre csak .par distance" ismerjem önt és engedje, hogy egy ideig
a ievelezénnól maradjunk, jelezni fogom e helyen ha levelet irok,
Edith. 859-1

| Morei. Au revoir I Le maitre. 853—1

f l » a I ? e k a vágytól, hogy megismerhessem, kérem értesítsen
Wl*a i mielőbbi megérkeztéről. Addig is enyhítse türelmetlensége-
met néhány sorral. Kezeit csókolja Imre. 848—1

itthon vagyok, kerek üzenetet a keddi lapba. Elza. 874—13mre!
í f í « irsnítáf fV Holnap várni fogom vacsorára, ott lesz a kis
f t l * n a u l l a l l j . Bzöke baba is. Nemde ez vonzói De azért rám
Is gondoljon am. Elvárja • maga Gitája. 878—1

Jó reggelt kedves barátom, megkapta levelem.
Ha Igen, ugy bizonyára teljesiti Mariettája kérését?

859—1
asszony előkelö ur ismeretségét keresi. Levelet kér
„Juno- joligo alatt a kiadóhivatabatl 884—1

Sííma! Sürgös levele van Rómeótól I 21T—1

f - n S I Még mindig meg van ismerkedési szándéka í ha igen ugy
b i llvl I adjon életjelt magáról és irja meg azt is, hogy mi a fog-
tuKozása. Amrevcir Elza. 876—1

Már kezdí.em magára haragudni, mert üzeneteimre
f J» nem válaszolt, pedig *kkor este megígérte, hogy
Itaiemizalni fóg relém, de most már nem haragszom magár* szegény
beteg, usak aztán he meggyógyul irjon am a felső leánynak I Jobbu-
lást \rvainjk. Reménylem ezerdán latai fogom ? 880—1

reín/te fes9 özvegynek levele van a

csinos, ••
kiadóhivatalban.

HÁZASSÁG.
ókajt «C rendezett anyagi viszonyok kozott élö 36 éves
iparos. Némi hozományt igényel. Ajánlatot kér .Iparos"

elig > alatt e lap kiadóhivatalba. «w» -2

Hsmeretséi
rostiedö leányával. — ozinuaii JOIID ca<ua.ui)ui szíuuioxu ao ovco ncica-
kedö vagyok, megnyerő külsővel és körülbelül 6—8000 frt vagyonnal,
amely házasságom esetére biztosittatik. Komoly, esetleg fényképpel
kilát ott nem annonym levelek »Boldogok leszünk* jelige alatt a ki-
adóh ivatalba intézeudők. 598—2
TLÁ»«1I»« A k s i l n m aíklií l 8 e v e s kitünő nevelésben részesült,
f KijnCZ Oilajlwill avu ly tetemes vagyonilag rendelkező húgo-
mat előkelő nemesi családból származó, biztos állásu vidéki föld>
pirtokos - városi tisztviselőhöz. Csakis komoly ajánlatok .Anior.*
íolige alatt kéretnek a kiadóhivatalba. , 678—2

" ~ " \ ÁLLAST KERES.
Ügyes kárpitos-segéd, J S ?
kivatiuDanf 864—8

Jtm { . . . . a 'wAttal teendőkben, magyar, német levelezésben és
TÍZ OSSZeS írOvai könyvelésben jártas fiatal ember nagyobb
vállalatnál trodatiszt) állást keres. Szives megkereséseket „kitünő
erő1' jelige alatt kér a kiadóhivatalba. 772—8
1--J4-: teendőkben jártas joghallj
jrOOai kalmazást keres ügyvédi
megtudható.

tó szerény feltételek mellett al-
" a . Czime a kiadóhivatalban

858—8

növelőnek ajánlkozik e téren Jártas egyetemi hallgató.
Czime a kiadóhivatalban megtudható. • . 856—3

több évi gyakorlattal, jó bizonyítványokkal sürgő sen
„ ' állást keres. Szives megkereséseket .Szorgalmas* jelige
alatt a kiadóhivatal közvetít. 282—3

egy a kereskedelmi szaktanfolyamot sikerrel vég-
, . . . . . - . . .zett, perfect gyors- és gépirónő, ki Jelenleg la

•Iven minőségben van alkalmazva. Szives megkereséseket „Gyorsíró"
czimen kérek e lap kiadóhivatalába. 836—3

kitünő magyar-német levelező, dél-
utáni .órákra irodai, vagy korrepe-

Uton állást keroa. Czim a kiadóhivatalban. 888-8
ajánlkozik egy óvadékképes kitünő bizonyít-
ványokkal és legjobb ajánlatukkal rendelkező,

B9 éves férGu. Czime megtudható a kiadóhivatalban. 534—3
19 evos leány, nevelönöi alkalmaztatást keres. Nem

- • ••-•-••••"- |Ó bánásmódra
582 3

szaktanfolyamot jó sikerrel végzett fiatal hölgy
irodai alkalmazást keres. Czim a kiadóhivatalban.

^ 462-3
elvállal egy tisztességes asszony lakasért. Czime meg
tudható a kiadóhivatalban. 486—8

5 5 iütfle óráHsogéd vagyok, Bzoretnék valahol a vidéken alkal-
dfc «V«» marist nyerni ilyen minőségben, lehetőleg az alföldön.
Czimem megtudható e lap kiadóhivatalába, 412-8

. annyira a fizetésre, mint inkább
ktál. Czime megtudható a kiadóhivatalban.

esti foglalkozást keres. Elvállal min-
» J J •••••gj»«».««.»»•n.a.vn dennemü Irásbeli munkákat, máso-
latokat, fordításokat német és török nyelvből. Gyors és pontos
munkás. B. A. czimen kér levelet o lap kiadóhivatalába. 634—3

magyar, német és román levelező, állást keres a
J , fővárosban vagy vidéken. Ajanlatok „R. G.* szám

alatt az Országos Hiríap Bók íría,rió/iiva,taiAba kéretnek. 568 - 3
F H V inrolliriAtte- fiatalember esteli foglalkozást keres. Szives
t g T i n i t l l l l ) g n 5 megkeresést .MeUékfoglalkozás' ieüge alatt a
kiadóhivatalba kér. 780—3

nber
mint

megknresést kér .Képzett ember* ielige alatt e lap kiadóhivatalába.
724—3

üfflflÁh*) aJánLlcüzLk egyliölgy ki a kereskedelmi tanfolyamot jeles
•JlvUdUfl eredménnyel végezte, a magyar és német nyelvet birja,
irodában már alkalmazva volt, és kitünő ajánlatokkal rendelkezik.
Czime megtudható e lap kiadóhivatalban. 540—3

esti foglalkozást keres. Elvállal rain-
—aj ""»a""••••••••••••••»•• donnemü irásbeli munkákat, másola-
tokat, fordításokat német és török nyelvből. Gyors és pontos munkás.
R. A. czimen kór levelet e lap kiadóhivatalába. 624—3

honvédföhadnagy, ki a Ludovika Akadémiát
,\-J—_I végezte, komptoarista állást keres. Czime meg-
udliató a kiadóhivatalban. 572—3

CMM lleilncenMne 27 éves róm. kath. vallásu, nőtlen kiszol-
C n j l l 5 Z l g 5 5 g U e 5 gált katona, ki a magyar és német nyel-
vel ugy szóban minf irásban tökéletesen birja, s irodai teendőkben
is jártas, esedezik bármiféle szerény állásért. Czime megtudható a
kiadóhivatalban. 692—3

v ó K z e t t fiataí ember, ki mint
könyvvezető bankban hosszabb

ideig volt alkalmazva, megfelelő állást keres. Czim a kiadóhivatalban.
574-S

Xereskeöelmi szakképzettséggel E M Í
dőkben jártas és ugy a magyar mint a német nyelvet
irásban birja, állást keres. Czim a kiadóhivatalban.

szóban és
580—3

i^°s Q3> na&y U " házhoz mint házvezetőnő ajániko-
j zu. Uradalmi tiszt özvegye és mint ilyen a vidéki

nagyobb szabásu háztartás minden ágában jártas. Szives megkeresést
Uri nő" jelige alatt kérek e lap kiadóhivatalába. 712—3

hivatalban

és fehérenemü-varrónő ajánlkozik házakhoz vagy
1 otthon végezhető munkákra. Czim a kiadó-

352-3

5£0
mne' és jó irással rendelkező, 28 éves, nős, volt.

yj g H i a 5 kereskedő beszél magyarul és németül elfogad
szerény igények mellett bármilyen neki megfelelő állomást Kauczió-
val rendelkezik. Szives értesitést .Hüséges és megbizható" czimen e
lap kiadóhivatalába kér. 145—3

ÁLLAST KAPHAT.
jó szvádáju urak állandó és jól jövedelmező alkal-

f mazást nyerhetnek egy elsőrangu biztositó intézet-
nél. — Pályázók sziveskedjenek V. ker., Váczi-körut 18. II em. 52.
sz. a. délelőtt 10—12 közt bemutatkozni. 6431—4

Belybeli irodalmi vállalat
l ő b é ü l k B i i t á

y
előnyben részesülnek. Bizonyitvány másolatokkal ellátott .1. V."
jegyű ajánlatokat a kiadóhivatal közvetít. 809—4

deresek uri családhoz. Czim a kiadóhivatalban.

több évi gyakorlattal, 1000 forint óvadékkal na-
gyobb üzletben állást nyer. Ajánlatok ,K. M."

Jelige alatt a kiadóba küldendők. 782—4

,21, kerestetnek egy aj készítmény eladásához, amelyek
IUK ugy a városi, mint a vidéki gazdásznak nélkülözhe-

tetlen. Mindenki, akinek ismeretsége van magánosoknál, mint mellék-
kereset ügynökölhet. Magas jutalék, vagy fix fizetés biztosittatik.
Ajánlatok német nyelven S P. F." jelige alatt a kiadóba küldendők.

508-4

evaVnrnnl f í 6 iréssal, 1 0 f r t kezdő fizetéssel azonnal felvétetik.
TaftUIIIvn) Magyar, német ajánlatok »Ut&zési irodát jeligével

a kiadóíüvatalba küldendők. 801—4

OKTATÁS.
1 0 f LanguagM, VII. ker., "Erzsébet-körut

y — . — i s . 8z.~ n. emelet jobbra. Franczia, angol, olasz,
spanyol, orosz,' magyar, német, cseh és román nyelvek tanítása fel-
nőtteknek az illető nemzetiségü tanárok által. Bevlitz módszere
szerint az elsö leczkeórátől fogva, a tanulóval csupán ta megtanu-
landó nyelven beszélnek s igy csak azt hallja. Prospektusok ingyen
és bérmentve. Beiratások minden időben. 6438—5
M D U O I Á H A T keresek három kis leányom mellé, ki őket mint mü-
JICVCIUI1OI veit nő, olyan ^velősben tudná réezesiteni, amilyet
előkelö' származásuk és szüle.'knok reprezontabilis állása igényel.
Ajánlatokat .Disztingvált* /Jelige alatt a kiadóhivatal közvetít.

872—5

hivatalban.

nemkülönben mértani rajzolásban kezdőknek okta-
tast adok szerény feltételek mellett. Czim a kiadó-

440—5

p
vatalban.

iskolai növendék, elemi iskolai tanulók melló
korreptitomak ajánlkozik. Czim a kiaclóhi-

438- 5

g
kiadóhivatalban.

vidéki leány ki az óvóképzőt végezte, hajlandó elemi
iskolás kis leányt tanitani. Czime megtudható a

490—5
m é e egy-két tanítványt elfogad mérsékelt dijazá-
Sért. Szives ajánlatokat az Országos Hiríap fiók

óhivatalába kér .Alapos* jelige alatt. 566—5
a magyar, német és francza nyelve*

_ . a . $ tanitja, még néhány órával rendelkezik
Czime megtudható a kiadóhivatalban. 458—5

l«anj,
tó k id

Egy disztingvált kisasszony zongora órákat óhajt adni.
Czim a kiadóhivatalban. 452-5

állást keres egy VIII. reáliskolai tanuló. Szivos
p megkeresések o lap .kiadóhivatalába kéretnek

Corropetitor' jelige alatt, hol az illető czime'is mégtudható. 80—
6 , 6

BIRTOK ELADÁS.
12500 hold terjedelmü nagy vadászterülettel, őserdővel,
melyben mindennemü vad található, ritka szép emeletes

Eástélylyol teljesen bebutorozva, iparvállalattal, 650,000 írtért eladó.
Venni szándékozók * Vadászterület* czimen küldjék be ajánlataikat
e lap kiadóhivatalába. 140-6

Borsodnteayébendm egy 2000 holdon fölüli
birtok, melyből a szantórét 1000 hold

tl 15 é é d i k
^ birtok. ,„„. ...

.898-ik évtől kezdve 12, esetleg 15 é^ro bérbe adatik. Évi bérössze
7000 frt. A feltételek a megbízottnál tudhatok meg. Czime a kiadóé
hivatalban. 134—

9

HAZ ÉS VILLA ELADÁS.
L4y<»1» f Nagyobb és kisebb házak a főváros minden
IIMAHIV • kerületében, uj, adómentesek, ahol a befek-

tetendő tőke 7, 8 és 9°/o kamatot, esetleg többet ts hoz, d« minüt;
a ház fekvésétói és kiállításától függ. Nyár*,/ok, Budapesten ,s
körnvékén, nemkülönben fürdőhelyeken. Bata ton-füred mállott kettő
5 és &JOOO frtért, szép, uri lakások eladók. Czim a kiadóban.

774—7
TlpmulflrJI 1 ^ Andrássy-uttól alig 40 lépésnyire, öfy ritka szép,
DKI Jjaivld i 111 emeletes bérpalota sarok, csupán natfy lakáso-
kat tartalmaz előkelö lakóktól lakva, elsőrendü építkezés, istálló ea
kocsi-szinnel, ahol esetleg egy előkelő Tevőnek 16 18 utczai azobá-
ból álló lakás alakítható. Ára 230000 frt, teher 116UO0 frt. 5°/o péna
törlesztéssel együtt. Ajánlatok »Berpaloto* czim alatt kéretnek a
kiadóba. 778—7

Vidéki nagyobb városba egy emeletes s&rukház 40
Dől területen nagyim maazivan épitve, halaleset

miatt eladó. Czim a kiadóhivatalban. 332 -7
V A r i i t közolében egy 3 emeletes bérház méj IS évig ad^tneutes,
rfkUl Űl kedvezö feltetelek mellett eladó Szükséges tőke 40.00U frt.
Ajánlatokat .1000" jelige alatt a kiadóhivatal közvetít. 820—7

ELADÁS.
attüa ég csikó, majdnem uj, otcson otadó. Aján-
latok a kiadóba .Uj houvedübzb ruha* czimen

738—8
ItAr Lábbadozó betegeknek erőaités«r« ajánlom saját
UUI. termésü kitünő minőségü tokaji boraiinai. 1889. évi

termés, tokaji szamorodni 1 liter I frt 50 kr IHH9 óvi termés tokaji
aszú Vi literes üveg 1 frt 60 kr. ingyen csomagolással. Bora.im tisz-
taságáért felelősséget vállalok Heim tíámuel szőlőbirtokos
Tokaj. t U9-8

P kii>7Íl/i! nehány napig használt, hallatlan olcsón eladó.
WH.AIRU Czim a kiadóhivatalban. 2oe>—8

Vorő\rt\lr kifogástalan eredeti angol gép 60 forintért eladó. Czim
J jg lg t tpa i a kiadóhivatelbau. 203—8

egyenruha, alig használt, minden
áron eladó. Czim a kiadóhívalban.

7
kéretnek.

$onvéd gyalogtiszti
S35—8

Clegánsan berendezett
lando egy magános hölgynek, könnyen vezethető , évi jbvodelem
1200 frt, szükséges 3000 frt. Czim a kiadóhivatalban.

kiadóhivatalban.

ülatszertár, arur&ktamü együtt,
azonnal eladó. KolönóiMMi ajáa-

6427—8
(Ziegler mester müve) nzóat billentyűkkel,
elefánt csontfejjel, eladó 100 frtért. Czim a

716—8

egy gyermek-mérleg
ban.

tizedes rendszerü, kitünö ké
jutányosán eladó. Czim a kladóliivatal-

708—«
Szalonczukorka legfinomabb minőségben 1 kg. 2 frt, 2

j kg. 3 frt 50 kr., 4 kg. 6 frt bermantve, utánvétel mellett
Surányi czukorkagyá,r Nagystirány 127—8

„fi természettudományi közlöny" g J Ü K ^ S f i S
eladó. A kötetek füzetekben vannak, ép bszlá állapotban. Aianlato-
kat .Természettudományi Közlöny' jelige alatt a kiadó közvetít

644—8
Pftv artnarif im eEY diszes virágasztal, phönix és legyezd pál-
fcyj ai{U(tl lUin, mákkaj több rendbeli dísznövény eladó. Leve-
lek „Aquarium" jelige alatt a kiadóba intézendők. 680—8

és nagyobb lakás kiadó május 1-éra, esetleg azon-
nál is. Czim a kiadóhivatalban. 847—8

Reáljogu gyógyszertár uagy vidéki városban,
megye székhelyén 30000 frton felüli tkvi furga-

' 90000 frtért eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 133—8
rszertár.

falirair Budán, a Gellérthaey legsznbb hely ea, a fö-ul
leiKCA. mellett, két szép telek villának igen alkalmas,

szabad kézből eladó. Ajánlatokat .H. K.* jelige alatt e lap kiadója
továbbit. 628-8

Dogge szép, nagy, szelid l l hónapos, elutazás miatt azonnal eladó.
Czim a kiadóhivatalban. 424 -8

A l i ^ használt, teljesen jó karban levö S.
y WindhoCfer-féle hat és fél okUvos, 80 bülen-

tyüs zongorámat a lehető legjutányosabb árért eladom. Czim a
kiadóhivatalban. 310—3

Rákoskeresztúron a főúton bekaritve 4 frt ölen-
ként. Czim a kiadóhivatalban. 155-8

VÉTEL.
keresek a főváros közelében egy kissebb telket, ahol
2—3 szobás kis házat lehetne épiteni és azonkivül

egy kis udvar is maradna. Czimem megtudható e lap lúadúhivtiUlá-
ban. m>;i -9

u í e a r l i i v Budapesten vagy környékén. Irásbeli ajánla
VitddlIUK .Készpénz' jeüge alatt a kiadóba feor

tok
ek.

oUO -9
l a t 4 s * v a 8 7 h á z a t keresek bérbe, mely

p 2 - 3 - 4 utczai szobából es tartozólidiból
áll, május 1-ére. Ajanlatot kérek B. BI. 1b czim alatt a kiadóba.

6in -9
fövárosi házakat, lehetőleg kevés teherrel raey anélkül a
Margit-híd tájékán. Úgyuőkók közvetitése kizárva. Levelek

.Birtokos" czim alatt kéretnek é lap kiadóhivatalába. 448—9

>T Nagymezö-utczában
KIADÓ SZOBÁK.

emeleti, kalöoíaejaratu tzoba
522- 10

1 . 1
- 5 0

^ Fortuna-utczában, földszint, 2 utczai szoba azé-
pen bútorozva. 1-2 urnak azonnal kiadó *72 10

2 STU a Hattyu-utczában 1 azoba. előszoba 15 frtért
azonnal k i a d ó . 4 7 4 - 1 0

°ET külön bejáratú tiszta bútorozott udvari tzoba, külön
bejárat az előszobán át. Czim a kiadóhivatalban. 8-15—10bútorozott nagy utczai azoba azon-

w d ó O
folyosóval) szép azoba, euetleg ellátással kiadó.

Kerepoai-ut 64. l. em. 14. 189-10
V H I A M ka iára fn szépen bútorozott 9 ablakos utczai szoba (olö-
AlllOll vOejaraill szobából nyiló) gyermektelen caaládnái egy
urnak kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 672-10

C»gy eiSgan
adóhivatalban.

htiTArAvnft külön bejáratú szoba a belváros
DUlOrOZOlI b l kidó C i ki

j
ban azonnal kiadó. Czime a ki-

840-10

fi Damjanich-utczában egy tiszta bútorozott szoba 12 frtért
azonnal kiadó. Czim a kiadóban.

5bH2—10

HitTftrft7ftH IllavainUTOrOZOll UlCZai
{adóhivatalban. ,

fürdőszoba hasznalattal az llói-
uton. azonnal kiadó. Czim a

58-1-10

Folytatás a SJ-ik oldalon.
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