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Uj rügyek.
A mai napra egy kiválóan fontos

békeherold tünt fel a láthatáron. A sze-
mélye szimpatikus mindkét fél elött, jó-
szándékait mindenki ismeri s a táskája
tartalmát szinte egyértelmü örömmel fo-
gadta mindenki.

Egyik a másiktól kérdezte: „Lát-
tad a Széll Kálmán formuláját ?" For-
mula, és formula ez hangzott a folyosón,
a klubban és mindenütt. Csodálatos dol-
gokat beszéltek erröl a formuláról beava-
tottak és be nem avatottak. Némelyek
olvasták is a formulát, de azt mondták,
hogy nem olvasták. Némelyek nem ol-
vasták, de azt mondják, hogy kitalálták.
Mert most leginkább a kitalálásból áll a
politika. A formula minden kiváncsiságot
fölbirizgált és akik már teljesen elvesz-
tették a reményükét a béke iránt, azok
ujból reménykedni kezdettek, pedig ha a
Ta elsö virága elfagyott, a második virág-
zásából már ritkán lesz gyümölcs.

Mindegy, a formula csodát müvelt,
az emberek bizni kezdenek a békés ki-
bontakozásban, vagyis a formulában, a
miniszterelnök pedig bepakolta a többi
iratai közé, melyek közt ott vannak
a minisztertanács békeföltételei szelid
egyetértésben az ellenzék követelményei-
vel, melyeket a félrelépettek tegnap
adtak át Bánffynak, s viszi Bécsbe
ma éjjel, hogy holnap a király-
nak bemutassa, aki bizonyára épen
olyan kiváncsi arra, mint mi s kihajlik
a burg virágtalan ablakainak vala-

melyikén, mikor Bánffyt várni fogja a
formulával,

A formulát Széll Kálmán találta ki.
Azért olyan jó. Tudniillik azért jó látat-
lanban is. Hir szerint lehetövé teszi a
békét ugy, hogyne legyen se gyöztes párt,
se vesztes párt, csak épen a béke és
az alkotmány épsége diadalmaskodjanak.

Ezzel a hirrel szemben elsö sorban
egyet kell konstatálni: egy-két férfiu
hiján nem ismerik a politikusok Széll
Kannán javaslatát. És az mégis közörö-
met keltett. Talán ez a tény a legfonto-
sabb az egész fellépésben. Micsoda biztató
szimptomája a béke felé való általá-
nos törekvésnek, amely ilyen kedvvel
fogadja az olajágat, meg se nézve, hogy
nem foltos-e, nem szakadozott-e a galy-
nak egyik-másik levele.

Nem ismerjük Széll Kálmán tervét
mi sem. Hir szerint megtalálta a szeren-
csés középutat a korona skrupulusai és
az ellenzék követelései között. Hogy mi-
ben találta meg? Arról sokféle a verzió.
Hogy mivel találta meg? Arról csak egy
vélemény lehet, hogy a parlamentá-
rizmus és az alkotmány épségeért aggódó
szivvel találta meg.

És mégis kell, hogy néhány szót
szóljunk a javaslat tartalmáról, hacsak
sejtés alapján is. A bank-szabadalom
megadásáról szóló törvénybe mindig föl-
vették azt a formulát, hogy Magyarország
most is határozottan fenntartja és kije-
lenti az önálló magyar bankhoz való
jogát, de tiz évre ujból lemond róla.
Lehet, hogy Széll Kálmán ezt a formulát

akarja alkalmazni a vámszövetségre, lehet,
hogy más módot talált.

Bizonyos tehát, hogy senki sem
akarja eltüntetni a magyar közjog köny-
véböl azokat az önállósági kincseket,
amelyeket az osztrák zürzavarok hullat-
tak az ölünkbe. Másrészt abban sem le-
het kételkedni, hogy e kincseket a gya-
korlati életbe átvinni nem lehet, mert
ott nem kavicsokká változnának, hanem
sulyos kösziklákká, amelyek a nemzet
kenyerét temetnék maguk alá. A mult
év elsö napja óta az önálló vámterület
jogi állapotában vagyunk, és nincs senki,
aki ezt az állapotot visszacsinálni
akarná. Ez az ellenzék erössége. E jo-
got, ezt az állapotot nem akarja senki
a nagyhatalmi állás megrontására, az
élet megnehezitésére forditani. Ez meg a
kormánynak és pártjának az erössége.
Kell lennie olyan pontnak, ahonnan
uralkodni lehet mind a két erösség
felett. Ez a pont: a jog konstatálása
és a tényleges helyzet fenntartása.

Ugy hiszszük, igy döntött a kor-
mány is, ilyen javaslatot vitt fel Bécsbe
Bánffy is. És szerencse, hogy ez a né-
zet találkozik olyan politikusnak a fel-
fogásával, akinek oly nagy a pártra való
befolyása, mint Széll Kálmáné. Az ellen-
zéken a sor, hogy ö is hozzájáruljon e
felfogáshoz, akkor aztán könnyü lesz
megtalálni az érintkezési pontokat min-
den más kérdésben is.

A minisztertanács békeajánlatai, me-
lyekhez most a felség hozzájárulása ké-
retik ki, kedden kerülnek nyilvánosságra

Princeton és Madras.
Kustár az iró, kezdetben nem ismert

olyan jogviszonyokat, amelyek komoly fizetési-
kötelezettséggel járnak. Ebben a tekintetben
az ösállapotnak volt hive s a csereügyletek
mai értelméröl csak akkor nyert fölvilágosi-
tást, midön megházasodott. Söt ezen idöpont
óta jelentékenyen gyarapitotta is közgazdasági
ismereteit s mikor utóljára találkoztam Tele,
már a Marx-féle összeomlási elméletnél tar-
tott. Hiszen emlékezhetnek is Kustárra, már
többször beszéltem róla. Magas, szomoru
arczu férfi, aki mindennap jobban chyperezi
magát, szines téli ruhákat visel s midön az
idöjárás felöl kérdezik, rekedt hangon feleli:
"Nincs pénzem."

Az alábbi történet közvetlenül nösülése
után esett meg vele, midön még nem volt
tudomása róla, hogy irodalmi viszonyaink
családalapitásra nem alkalmasak. Közvetlenül
azután tudniillik, hogy tüzhelyet alapitott, s e
végböl sikerült neki kiválogatni azt a József-
köruti házat, ahol legmeredekebbek a lépcsök;
házassága ötödik napján, mondom, a következö
névjegyet hozta be Kustárnak a szobaleány:
"Cillei Soma 1848 49-iki honvédhadnagy."

Kustár derüs arczczal fogadta a vendéget,
széket tolt elébe s a könyvállványról levette
azt a Martell-féle cognacos-üveget, amelyben
Keglevich-féle cognacot tartott.

Az ismeretlen egyike volt a legkülönösebb
honvédhadnagyoknak. Korára nézve inkább a
nyugalmazott tábornokokhoz hasonlitott. Szem-
üveget viselt és fekete keztyüt s midön gesz-
tikulált, ökölbe szoritotta a kezét. Ez a moz-
dulat közös sajátságuk mindazoknak, akiknek
lyukas keztyüjük van. Megjegyzendö, hogy az
ismeretlen óvatosan került minden olyan té-
mát, mely komolyabb fegyvertényekkel van
összefüggésben s mindenekelött csak arra szo-
ritkozott hogy a háziurat nösülése alkalmából
öszintén üdvözölje. Azután a felöltöje zsebébe
nyult és különbözö nyomtatványokat huzott
elö, amelyekröl messze leritt egy angol tulaj-
donnév: „.Princeton". Cillei ur tulajdonképen
nem alantas tiszt volt. hanem biztositási ügynök.

Rövid idö mulva ez a párbeszéd folyt le
a Kustár szobájában.

— Ha Uraságod a "Princeton"-nál 6000
forintos biztositásra tesz ajánlatot, a biztosi-
tási dijat fizetheti tizenkétforintos havi rész-
letekben.

— Köszönöm — felelte Kustár — nem

szeretem a részleteket. Csak kéziratokat adok
részletben.

— De az elönyök, amelyek ezzel az ügy-
lettel járnak . . .

— Az elönyökröl is lemondok, ha halál-
esettel vannak egybekötve

— Ez pedig — erösködött Cillei Soma
— családja iránti kötelesség . . .

— Ugyan, hadnagy ur, ne moralizáljon.
Beszéljen inkább a bányavárosi hadjáratról.

Cillei Soma kifeszitette a mellét.
— O t t nem voltam, hanem voltam Isa-

szegnél.
— Persze, a negyvennyolczas honvéd-

hadnagyok mind Isaszegnél voltak, mert azt a
vasutról ismerik, mikor Gödöllöre járnak.
Tessék nekem leirni a körmöczi defiléeket...

— Nagyságos ur — mosolygott az ügy-
nök — ne tessék tréfálni, a Princeton a leg-
kedvezöbb föltételeket kinálja, méltóztassék az
ajánlatot aláirni.

Kustár gondolt egyet. Hamarosan alá-
irta az ajánlatot és kituszkolta az ügynököt
az elöszobába. Azután átment az ebédlöbe és
elmondta a dolgot a feleségének.

— Egyáltalában nem szándékozom ma-
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a szabadelvü párti konferenczián. E föl-
tételek koncziliánsak és elmennek a leg-
végső határokig — amellett sokkal oko-
sabban vannak felállítva, mint ahogy
eddig a sajtó közlései hirdették. E béke-
feltételek közt nem a gazdasági kiegyezés
biztositása fog állni elsö sorban, ha-
nem ahogy mi mindig erősen hangsú-
lyoztuk, a házszabályok módosítása,
még pedig olyan formában, mely elöl
egészséges koponyáju ember most már
nem térhet ki, hogy tudniillik e módo-
sítás által a szólásszabadság egy jottá-
nyit se legyen érintve, hanem az egész
módosítás csak a botrányok elleni vé-
delemre fog szoritkozni. Mindössze né-
mely elnöki jog terjesztetik ki, némely
elnöki jog pedig egyszerüen föléleszte-
tik. Mert az eddigi rozoga házszabá-
lyokban is több keménység volt,
mint az elnökök egész sorozatában.

E vaj-emberektöl olvadt meg a Ház
ilyen folyékonynyá.

A kormány szelid pontozatai, kivált
ha Széll is megtalálta a formulát a ki-
egyezési javaslatoknál támadó eltérések
szerencsés kiegyeztetésére, bizonyára némi
előlépést jelentenek a már-már meghiu-
sult békekisérletekben. S igen nehéz
vádlotti szerepre vállalkoznék az ellenzék
az ország itélöszéke elött, ha még most
is elutasítaná a kibontakozás legutolsó
békés módját. Ha aztán egyszer megvan
a megállapodás a házszabályok és a ki-
egyezés dolgában, a belsö kérdések már
csak gyerekjáték.

Azért nem szabad nyomtalanul el-
tűnni e mai nap impresszióinak, ame-
lyek valósággal békés leheletet árasztot-
tak. A kulcs ismét az ellenzéknél Tan.
Nem szabad akaratosságánál megmaradni
ezek után. Mert az akaratosság az
ostobaság erélye. És mert nagy a bün-
hődés érte. Érezni fogja a sulyos gráná-
tokat, melyek röpködni fognak a presti-
gére. Mert rend nélkül nincs szabadság.
S a szabadság ellen forduló ellenzékre
nincs a nemzetnél kegyelem.

A politikai helyzet.
A hét elején megindult pourparler-k a

hét végére addig jutottak, hogy a kormány
már állást is foglalhatott az ellenzék béke-
feltételeivel szemben és ezekre nézve a maga
véleményét is megállapíthatta. A kormány
meghallgatta a többség régi, kipróbált tagjai-
nak véleményét és tanácsát, mérlegelte eze-
ket is és mindezeknek egybevetésével meg-
hozta a maga itéletét, melyet approbálásul ö
felsége elé terjeszt.

Ez a pourparler-k elsö határozott ered-
ménye. Mindenesetre nagyobb eredmény ez, mint
amit azok között a zilált parlamenti viszonyok
között, melyekben a magyar képviselőház ez-
időszerint lézeng, várni lehetett.

A kormánynak azon három tagja, kik
eddig is müködtek a politikai helyzet orvos-
lásán, a mai minisztertanács határozataival
este felutaztak Bécsbe, hol ö felsége holnap
és valószinüleg holnapután is, külön kihallga-
táson fogadja öket és dönteni fog a kormány
előterjesztései és az ellenzéki béke-pontozatok
fölött. Ebben a döntésben rejlik ezidőszerint
a helyzet kulcsa.

Ma csak annyi bizonyos, hogy képviselő-
ház minden oldalán mutatkozik az a törekvés,
hogy a mai tarthatatlan helyzetnek mielőbb
véget vessenek, akár békés megoldással, akár
radikális intézkedésekkel, de valamely kiutat
meg kell találni, ha a magyar parlamentnek
tekintélyét nem akarják teljesen tönkretenni.

A mai nap politikai híreiről a követke-
zöket jelenthetjük.

(Miniszteri konferenczia.)

A képviselőház mai ülése alatt az egész
kabinet együtt volt és másfél óráig tartó ér-
tekezletet tartott a miniszteri szobában. Az
értekezlet megtartását szükségessé tette az a
körülmény, hogy Perczel Dezsö és Wlassics
Gyula a délutáni vonattal elhagyták a fővárost
és igy a délutáni minisztertanácson nem ve-
hettek részt, de mivel az egész kabinet szo-
lidaritásának konstatálása vált szükségessé a
békepontozatokkal szemben hozandó határo-
zásokra, már a délelőtti értekezleten állapít-
tatott meg a szem előtt tartandó irányelvek.

A Házban elterjedt verziók szerint a kabinet
teljes egyetértése m a i s k o n s t a t á l -
t a t o t t .

(Pourparler-k.)
Ugyancsak a mai ülés alatt báró Bánffy

Dezsö ismételten értekezett gróf Tisza István-
nal és Széll Kálmánnal. Utóbbi a miniszter-
elnöknek egy irásba foglalt propozicziói nyuj-
tott át, mely az ö véleményét tartalmazza az
ellenzéknek békepontozatairól. A miniszter-
elnök Széll ezen irásbeli közleményét magához
vette és azt kollégái elé terjesztette.

(Széll Kálmán módosítása.)

Erről ma igen sok szó esett a képviselő-
ház folyosóin. S z é l l Kálmán maga is több
képviselővel beszélt arról, hogy ő nevezete-
sen a kiegyezés kérdésében talál az ellenzék
békepontozataiban olyat, amin okvetlenül csi-
szolni kell. Ezért — ő maga igy mondotta —
egész éjjel tünődött egy oly formula megtalá-
lásán, mely a kormánypárt álláspontja és az
ellenzék óhajtása közötti ellentéteket áthidalná.
Ezt a formulát meg is találta és a miniszter-
elnök tudomására hozta. Akikkel Széll Kálmán
ezt a formulát még közölte, azt állitják, hogy
közel jár az Apponyi definicziót ahoz, me-
lyet az Magyarország jogi helyzetéről felállí-
tott, ha Ausztriával sem szerződés, sem szö-
vetség nem jönne létre, de egyszersmind job-
b a n domborodna ki benne az 1867: XII.
törvényczikkben érvényesült szellem, főleg azon-
ban a korona skrupulusai nem érintetnének.

Ez pedig akként volna lehetséges, hogy
a kiegyezési javaslatokban expresszív verbis
kifejezésre juttatandó, hogy Magyarország ön-
álló berendezkedésének mindig föntartott s
most is kifejezésre juttatott jogán intézkedik,
s e teljes önállósági jogán 1903-ig fentartja az
állapotokat külső és belső vonatkozásában.

Maga Széll Kálmán egy ujságiró elött
igy nyilatkozott a saját propozícziójáról:

— Azt nem mondhatom meg, mik az én
propoziczióim. Teljes buzgalommal fáradozom a
megegyezés létesítésén. Én hiszem is, hogy az
sikerülni fog. Az a fölfogásom, hogy lehető az
alkotmányos kibontakozás, csak eliminálni kell
a békepontozatokból mindazokat, amik valójában
nem is tartoznak oda. A födolgok, amik körül a
megegyezésnek ki kell fejlődni, ezek: a kiegye-
zés biztositása, a kuriai biráskodás behozatala
a választási reformjával és a házszabályok bizo-
nyos mértékü revíziója. A többi, ami az ellen-
zék békeföltételei közt foglaltatik, eliminálha-
tó. Az ellenzék is hozzájárulhat, a kormány

gamat fizetésekre kötelezni. Az ügynöknek
csak aláirtam az ajánlatot, hogy szabadul-
jak töle. de majd az orvossal másképen
bánok el. Annak szimulálni fogok valami
betegséget, hogy aztán a "Princeton" vissza-
utasítson.

Harmadnapra csakugyan beállított az
orvos. Egyike azoknak a biztositási orvosok-
nak, akik azon ürügy alatt, hogy a lépőnket
vizsgálják, képesek a legtürhetetlenebb fájdal-
mak okozására. A doktor ur haránt, vízszin-
tes és mindenféle helyzetben megvizsgálta
Kustárt, behunyatta a szemét és tapsolt neki,
azután az S Romanum táján megnyomkodta,
majd egy kis kalapácscsal a térdét is megve-
regette. Végül kijelentette, hogy minden rend-
ben van és leült az asztalhoz, hogy kitöltse
az ugynevezett orvosi kérdőivet. Ez a kérdőív
lilaszinü papirosra volt nyomtatva és Kastár
adatai nyomán tíz percz mulva a következő-
ket tartalmazta :

— Nem szenved-e valami betegség-
ben? Tavaszszal és öszszel 39 fokos lázaim
vannak.

— Milyen különös betegségi tüneteket
észlel magán ? Vért szoktam hányni.

— Miben halt meg a nagyapja ? Tü-
dőtuberkuiózisban.

— És miben halt meg a nagyanyja ?
Gégetuberkulózisban.

Az orvos a vállát vonogatta és mig el-
menőben a papirosait csomagolta, kevés bíz-
tató dolgot mondott Kustárnak:

— Én ugyan — dünynyögte a doktor —
egészen egészségesnek találtam önt, de ezek
után a nyilatkozatok után nem tudom, hogy
fog határozni a "Princeton" igazgatósága . . .

A "Prínceton" igazgatósága természetesen
ugy határozott, ahogy Kustár kivánta. Az
ajánlatot visszautasította, a kérdőivet pedig
ötszáz példányban sokszorittatta és Szétküldte
az összes európai klinikáknak, hogy tudnak-e
hasonló esetet az öröklékenységre.

*

Ez három év elött történt. Kustár azóta
atyja két fiucskának, akik miatt csak tompa
késeket lehet tartani a házban. A hitelviszo-
nyok iránt is más nézeteket táplál már Kustár.
Az adóvégrehajtó is meggyőzte már arról,
hogy a társaságban született butor nem ön-
magáé. Általában a multnak romjain most a
jövőt szeretné fölépíteni Kustár s evégből az
életbiztosítás eszméjét ujabban magától fölka-
rolta. Legelőször is hát egy tizezerforintos
ajánlattal a "Madras" nevü külföldi biztositó-

társasághoz fordult. Onnan csakhamar megér-
kezett a válasz:

„Az ajánlat nem volt elfogadható, mert
Kustárt a „Princeton" egyszer már egészségi
okokból visszautasította".

Kustár erre egy másik külföldi társa-
sághoz, a „Lake Hopatkong"-hoz fordult. On-
nan is hamarosan megkapta a választ:

„Az ajánlat nem volt elfogadható,
mert az ajánlattevőt már egészségi okokból
visszautasította a "Princeton" és a „Madras".

És ez igy megy tovább arithmetikai ha-
ladványban: minden következő biztositó-tár-
saság egygyel több argumentumra hivatkoz-
hatik. Még tetszhalál esetére sem fogadják
el Kustárt.

Egy kávéházi asztalnál beszélte nekem
ezeket Kustár. A költő borongva hajolt a kávé
fölé és sárczipőjét messze elrugta a téli éj-
szakában. Künn Titánia temetése volt, lángok
tánczoltak, süvöltött a szél és megzörgette a
sarokfülkét, ahol egy pár közgazdász ép a
külföldi biztositó-társaságokat szidta. Hogy
megbízhatatlanok, hogy „üzelmeik" vannak...

— Nem igaz ! — kiáltotta oda Kustár.
Azok a legpuritánabb intézetek, mert tízezer
forint birsággal büntetnek egy egyszerü hazug-
ságot. Papp Dániel.
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is. A kiegyezési kérdésben is vannak oly mo-
mentumok, amelyek eliminálandök volnának. A
különbség a kormánv és az ellenzék fölfogása
közt nem oly nagy, hogy azok kölcsönös jóaka-
rattal kiegyenlíthetők nem volnának. Nekem sem
külön kész javaslatom, sem ellenpontjaim nin-
csenek, hanem propoziczióim vannak. amelyek
hitem szerint a két fölfogás közt a közeledést
egészen megkönnyítik.

Az ellenzék azonban, ugy látszik, épen
a kiegyezési kérdésben ragaszkodik a maga
már megállapitott módozatához, mert már
m a hangoztatták, hogy az egész ellenzéken
nem fog akadni egyetlen egy férfi sem, ki az
állami önállóságnak és közjognak bármily
mértékben való elárulására képes lenne.

(Magyar miniszterek Bécsben.)

Báró Bánffy Dezső, báró Fejérváry Géza
és Lukács László ma este utaztak el Bécsbe.
Bécsi tartózkodásuk két napra van tervezve,
mert holnap tesznek jelentést ö felségének,
ki elhatározását valószinüleg csak hétfőn fogja
a magyar miniszterekkel közölni

Wlassics Gyula ma délután utazott föl
Bécsbe, de az ö utazása, mint már jelentettük,
nem áll összefüggésben a válsággal.

(A bán.)
Emlitettük már mai számunkban, hogy a

szabadelvü-párt körében tegnap este mily feltünést
és — hozzátehetjük — méltó felháborodást keltett
az a támadás, mely a horvát bán egy állitó-
lagos nyilatkozatának reprodukálásával számos
kimagasló politikus ellen intéztetett. Már tegnap is
apokrifnak jeleztük azt a zágrábi levelet, melyben
a bán megjegyzéseivel foglalkoztak. Ez a feltevés
valónak bizonyult.

A Nemzeti Kaszinóból még tegnap este
megküldték a közleményt Bechtolsheím tábornok-
nak és Héderváry-Khuen grófnak Zágrábba, hogy
tudomást szerezvén róla, nyilatkozzanak.

Késő éjjel Csáky György grófot és Ivánka
Oszkárt elküldték az Esti Hirlap szerkesztőségébe,
felvilágositást kérni. A szerkesztőség készséggel
átengedte nekik a kéziratot, egy zárt levelezőlapot,
amelyet Zágrábban adtak postára aláirás nélkül. A
szerkesztőségben azt vélték, hogy csak egy katona-
tiszt irhatta Bechtolsheim elbeszélése nyomán. Fel-
tünö, hogy egyes használt kifejezések nem isme-
retlenek sem a budapesti társaságban, sem a bécsi
Hofburgban.

Ma azután maga az „Esti Hirlap" szerkesz-
tője kijelenti, hogy a levél a felelős szerkesztő
tudtán kivül és a segédszerkesztő hibája követ-
keztében jelent meg. A szerkesztő a levélben fog-
lalt, a gróf Csáky családra és gróf Csáky Albinra
vonatkozó gyalázatos kifejezést helyteleniti és el-
itéli. Mivel pedig ez a levél sajnálatos tévedés
folytán bekerült a lapba, a fentebb jelzett kifeje-
zésekért a gróf Csáky család és gróf Csáky Albin
szives elnézését és bocsánatát kéri. Ugyanezt a
kijelentést teszi a szóban forgó levélben szintén
emlitett báró Bánffy Dezsö mimiszterelnöknek, Szi-
lágyi Dezső országgyülési képviselőnek, a gróf
Andrássy család tagjainak, gróf Károlyi Istvánnak,
gróf Apponyi Aleertnek, Tisza Kálmán ország-
gyülési képviselőnek, gróf Tisza Istvánnak és a
disszidenseknek általában.

Maga a bán pedig táviratilag kinyilatkoz-
tatta, hogy ő a neki tulajdonitott megjegyzéseket
nem tette és hogy a novimarovi vadászatán, hol
azokat állitólag tette volna, politikáról egyáltalán
nem beszélt. A félhivatalos czáfolat igy szól:

Zágráb, január 14.

Legilletékeseb helyen nyert infor-
máczió szerint egy tegnapi budapesti esti-
lapnak a közleménye gróf Khuen-Héderváry
horvát bánnak Novi-Marovban állitólag leg-
utóbb folyt beszélgetéséről e l e j é t ő l vé-
g i g i r á n y z a t o s k o h o l m á n y . A bán
noví-marovi tartózkodása alatt a napi poli-
tika egyáltalán szóba sem került .

(A holnapi népgyülés.;
A holnapi nagy tiltakozó népgyülés előké-

szitó bizottsága ma este tartotta utolsó értekezle
tét a függetlenségi polgári kör helyiségében Holló
Lajos elnőklése alatt. A bizottság ez értekezleten
megszövegezte a holnapi népgyülés elé terjesz-
tendő határozati javaslatot, mely tiltakozni fog a
mostani alkotmányellenes állapot ellen és kére-
mezi a z á l t a l á n o s é s t i t k o s s z a v a -
z a t i j o g o t , egyben felkéri az országgyülési
képviselöket, hogy ez irányban a parlamontben ak-
cziót indítsanak. Felmerült az a terv is, hogy a
népgyülést megelőző körmenet ne a kerepesi-
uton, hanem a Károly-körut, Andrássy-ut és Er-
zsébet-köruton s a kerepesi-uton át haladjon az
Ujvásártérre, hogy a menettel dokumentálják a
tiltakozást, de ezt a tervet, tekintettel arra, hogy
nagyon korán sötétedik, elejtették. Gyülekezés a
muzeum-kert körül lesz s élén az ellenzéki képvi-
selőkkel és az egyetemi ifjúsággal a menet a mu-
zeum-köruton, a kerepesi-uton s Luther-utczán át
fog felvonulni a népgyülés színhelyére.

A szocziálisták ötvenezer embert mozgásita-
nak a holnapi népgyülésre. Szónokok lesznek:
Holló Lajos elnök, Barabás Béla, Gullner Gyula,
báró Kaas Ivor, Vázsonyi Vilmos, Kasics Péter,
Kiss György.

A mai szavazások.
(Az országgyülésből.)

Ha az Iparos ifjak „Nefelejts" önképző-
körében egy társasjátékra gyűlnek össze tisz-
tes iparos legények és tréfás kérdésekre öt-
letes feleleteket keresnek, akkor is elmésebb
dolgokat találnak ki, mint az obstrukcziót
rendező diplomás technikások.

Szörnyen unalmassá tették ezek az urak
a képviselőházat. A névszerinti szavazásokat
provokáló ürügyek kikomponálásában oly vég-
telen sivárságokra, sőt együgyüségekre adták
magukat, hogy elérjék, amire a magyar par-
lament múltjában igazán nem volt még eset,
hogy a karzatra egyetlenegy hallgató se téved
el már.

Mikor egy "a" betü kihagyásáért vagy
ilyen viezezek kedvéért kérnek szavazást, hogy
^jegyzőkönyv, helyett „jegyzettkönyv" mon-
dassék, akkor igazan nem kell — az obstruk-
cziót komolyan venni.

Szárazon elreferálva, ez történt ma a
képviselőházban:

Madárász József korelnök az ülést megnyit-
ván, felolvastarja a jegyzökönyvet, melynek kap-
csán kilencz módosítás nyujtatik be.

Blaskovich Ferencz azt kivánja a jegyző-
könyvbe vétetni, hogy az elnök minden uj sza-
vazás előtt őt perczre fölfüggesztette az ülést.
Erre névszerinti szavazást kér.

Lázár Árpád azt kivánja a jegyzőkönyvbe
vétetni, hogy az elnök a szavazás eredményét
azonnal kihirdette. Névszerinti szavazást kér.

Potótyi Géza fölöslegesnek találja azt, hogy
az előző ülés jegyzőkönyvét hitelesítették. Ez ter-
mészetes. Az előző szó kihagyandó. Névszerinti
szavazást kér.

Ivánka Oszkár: Két módosítást hoz. Az első-
ben azt kivánja, hogy tüntessék ki a jegyzőkönyv-
ben, hogy az első névsort Hock János olvasta.

A másikra pedig aziránt kér névszerinti sza-
vazást, hogy „tartott ülés" helyett „megtartott ülés"
kerüljön a jegyzőkönyvbe.

Fáy István azt javasolja, vegyék a jegyző-
könyvbe, hogy az elnök az ülést egy óra 25 percz-
kor oszlatta el.

Elnök: Ilyen inditvány fölött volt már
szavazás.

— Nem volt! (Felkiállások.)
Elnök: Egyszermárbenyújtottak oly módosítást,

hogy az ülést ekkor meg ekkor oszlatta el az el-
nök. Elvetette a Ház. Ennélfogva ilyen módosítást
ebben az ülésszakban többé benyujtani nem lehet.

Polónyi Géza : Szót kérek !
Elnök: Most én beszélek. Majd kijelenti,

hogy Fáy módosítását azért sem fogadja el, mert
a házszabályok szerint nem kell feltüntetni az el-
oszlatás idejét.

Polónyi Géza : Abban ad igazat az elnöknek,
hogy egy ülésszak alatt egy módosítás fölött két-
szer határozni nem lehet, de téved abban az elnökj
hogy a szóban forgó módosításról elvileg határo-
zott volna a Ház . . .

Elnök : Az elnökkel polemizálni nem lehet.
Polónyi Géza: Csak szabad konstatálnom...

(Csöngetés. Zaj.) . . . hogy íly módosítás . . .
Csöngetés. Zaj.) nem volt benyujtva . . . (Ener-

gikus csöngetés. Zaj.)
Makkfalvay Géza azt inditványozza, hogy egy

a betüt hagyjanak ki a jegyzőkönyvből, mert
igy magyarosabb. Erre névszerinti szavazást kért.

Wittmann János azt kivánta, hogy a jegyző-
könyvbe vegyék be a névsort olvasó jegyzők nevét.

Förster Ottónak az ellen volt kifogása, hogy
jegyzőkönyvnek hivják a jegyzőkönyvet, holott
helyesen „bejegyzett könyv "-nek kellene nevezni.
(Nagy derültség.) Kérem, itt bevégzett tényekről
van szó, tehát nem jegyzőkönyvet, hanem bejegy-
zett könyvet csinálunk. És névszerinti szavazást
kérek. (Derültség.)

Az elnök : A házszabályok egyenesen ház-:
szabályokról szólnak. Ezt a módosítást tehát,
mint házszabályellenest visszautasitom. (Helyeslés
jobbfelől.)

Förster Ottó : Visszavonom !
Megindulandván most már a névszerinti sza-

vázasok, a módosítások mind elvettettek és pedig
a következö szavazási arányokkal:

A Blaskovich módositására szavazott igennel
1, nemmel 105.

Lázár Árpád módositására igennel szavazott
1, nemmel 106.

Polónyi módositására szavazott 3, ellene 124.
Ivánka, elsö módositására szavazott 2, el-

lene 107.
A hátralevő három módosítást az elnök a

hétfői ülésre halasztotta s annak napirendjére ki-
tüzte még a mára megállapitott napirendet.

KÜLFÖLD.
Nis ünnepe. Nísből telegrafálják nekünk: A

város felszabadításának évfordulóját tegnap ünne-
pélyesen ülték meg. A székesegyházban tartott
Tedeum után, amelyen Sándor király és Milan
király is jelen voltak, fogadás volt az udvarnál,
amelyre a szkupstina testületileg jelent meg. Sán-
dor király ez alkalommal megelégedését fejezte ki
a szkupstina müködése felett és tudatta egyuttal,
hogy törvényjavaslatot fognak előterjeszteni a vá*
lasztási törvény módosítása iránt, amely a szkup-
stina ülésszakát három esztendőről őt esztendőre
hosszabbítja meg visszaható erővel a jelenlegi
ülésszakra, amelynek mandátuma tehát csak 1901.
végén fog lejárni.

Határozatképtelen tartománygyülés. Egy görzí
táviratunk jelenti : A tartománygyülés mai ülése
az olasz képviselők távolmaradása következtében
határozatképtelen volt. Az olasz képviselők távol-
maradásuk megokolása! irásban juttatták a helyet-
tes tartományfőnökhöz; A tartománygyülési legfel-
sőbb megbízásra elnapolták.

A lassu semmitőszék.
Páris, január 14.

A semmitőszék ma délután ujra ki-
hallgatta du Paty de Clam-ot. Hir sze-
rint a semmitőszék kedden fog dönteni
abban a kérdésben, hogy a Picqurd-ügyben
melyik biróság illetékes. Labori ügyvéd ma
este juttatja a birósághoz azoknak a tanuknak
a névsorát, akiknek megidézését Reinech kéri
Henry özvegyével fenforgó pörében. Reinach
180 tanu megidézését kéri. Köztük van a
semmitőszék büntetőtanácsa által kihallgatott
személyiségek nagyrésze, valamint a Dreyfus-
és Esterházy-pörökben szerepelt haditörvény-
székek tagjai.
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London, Január 14.
Egy angol ujságiró meginterviewolta Bris-

sont, aki azt mondta neki, hogy Quesnay de
Beaurepaire nagyon meggyengítette a Dreyfus-
ellenes párt állását. A francziák pirulni kény-
telenek ennek az embernek a kicsinyessége s
lemondása okainak gyarlósága miatt. Brisson
azt mondta, hogy D r e j f u s - t f ö l t é t l e -
n ü l v i s s z a k e l l h o z n i F r a n c z i a -
o r s z á g b a és a franczia közvélemény las-
sankint önkénytelenül elkészül rá.

Páris, január 14.
A ,"Matin" és a „Gaulois" értesülése szerint

a semmitőszék legközelebb befejezi a vizsgá-
latot A semmitőszék állitólag arra az ered-
ményre jutott, hogy csakugyan t ö r t é n t áru-
l á s , de nincs elég bizonyiték Dreyfns bünös-
ségére. Az itéletet tehát, amelyet ellene hoz-
tak, megsemmisitík s az ügyet uj haditörvény-
székhez utasítják.

Páris, január 14
Esterházy megküldte Manau-nak, a sem-

mitőszék elsö elnökének, a leirását azoknak
a vallomásoknak, amelyeket a Dreyfus-pör
revíziója ügyében tett volna, ha salvus con-
ducíust adtak volna neki a semmitőszék előtt
való megjelenésre.

Esterházy azt állitja, hogy Sandherr ez-
redesnek, a hírszolgálati iroda főnökének ki-
vánságára, akivel Tunisban ismerkedett meg,
1894-töl 1895-ig összeköttetésben állott egy
külföldi ügyvivővel. Ez összeköttetésről felvi-
lágositást adott volna, ha felmentik a hivata-
los titoktartás kötelezettsége alól. Ennek az
összeköttetésnek a révén Esterházy nagyfon-
tosságu értesítésekhez juttatta Sandherr ezre-
dest és sikeresen szembe szállhatott (bizonyos
üzelmekkel, amelyeknek szerzőjét nagyon jól
ismerték ugyan, de nem léptek fel ellene
nyiltan.

Sandherr ezredes 1893. óta bizonyos
hiányokat konstatált, és Esterházy összekötte-
tései révén abban a helyzetben volt, hogy
íiecses jelentéseket tehetett néki, amelyeknek
helyességéről meggyőződést szereztek. Ester-
házy-t már egy hónappal elöbb értesitették,
hogy Picquart ösztönzésére Dreyfus Mathieu
denunczíálni fogja őt.

E pillanattól kezdve szakadatlanul ösz-
szeköttetésben állott föllebbvalóival, a k i k -
t ő l u t a s i t á s o k a t k a p o t t és azok-
nak a legpontosabban meg is felelt. De 1898
január l-töl kezdve a hadügyminiszter hirtelen
megváltoztatta magatartását vele szemben.
Rokona feljelentése alapján ujabb vizsgálatot
inditottak ellene, hogy eltávolítsák őt és meg-
akadályozzák, hogy a semmitőszék: előtt val-
lomást tehessen, megfosztván őt igy a szava-
hihetőségtől.

Esterházy végül azt mondja, hogy egye-
dül állva és számüzve, elhagyatva mindazok-
tól, akiknek védelmezniük kellett volna őt,
ellentállott a legcsábitóbb ajánlatoknak is és
megtagadta, hogy csak egy szót is mondjon,
vagy irjon fölebbvalói ellen. Reméli, hogy
meg lesz kimélve attól a fájdalomtól, hogy a
semmitőszék döntése után a közvélemény
itélőszékéhez kelljen appellálnia.

TÁVIRATOK.
A helyzet Ausztriában.

Bécs, január 14. Hir szerint a cseh
reichsrathi és tartományi gyülési képviselők
végrehajtó bizottsága tüzetesen megvitatván
a helyzetet és a csehek állásfoglalását elha-
tározta, hogy megmarad az eddigi taktikánál
és bevárja a dolgok továbbfejlődését a parla-
mentben.

Bécs, január 14. A Reichsrathot január
tizenhetedikén nyitják meg. A német haladó-

párt és a német néppárt elhatározta, hogy a
l e g é l e s e b b o b s t r u k c z i ó t fogja
alkalmazni s egyetlenegy javaslatot sem en-
ged elfogadtatni, amelyre a kormány sulyt
helyez. Az, hogy a magyar ellenzéket kompro-
misszum-tárgyalással kinálták meg s hogy
igen jelentékeny engedményeket helyeztek
neki kilátásba, egy okkal több lesz a német
ellenzéknek arra, hogy az obstrukcziónál meg-
maradjon.
Kihallgatás Ferencz Ferdinand főherczegnél

Bécs, január 14. Ferencz Ferdinand fő-
herczeg ina délelőtt kihallgatást adott és töb-
bek között gróf Goluchowski külügyminisztert,
Jedrzejowicz minisztert és Plenert, a közigaz-
gatási törvényszék elnökét fogadta.

Vilmos császár az orosz nagykövetnél.
Berlin, január 14. Vilmos császár tegnap

meglátogatta gróf Osten-Sacken orosz nagy-
követet.

A lefegyverzés.
Róma, január 14. Gróf Muraviev orosz

külügyminiszter jegyzékben tudatta az összes
hatalmak nagyköveteivel, hogy az orosz czár
a „legutóbbi idök eseményei daczára" is meg
akarja tartatni a l e f e g y v e r z é s i é r t e -
k e z l e t e t . Az orosz kormány pozitiv mun-
kát fog adni a konferencziának. A czár kiván-
sága szerint az értekezletet egy kisebb állam
fővárosában fogják megtartani Általánosan el
van terjedve az a nézet, hogy Brüsselben lesz
a konferenczia.

Az összeesküvök.
Ancona, január 14. Azt a tizennyolcz

olaszt, aki Alexandriában állitólag összeeskü-
vést szőtt a német császár életé ellen, az it-
teni esküdtbiróság elé fogják állitani.

Dánok kiutasitása.
Kopenhága, január 14. A folketbingben a

kőltségvetés mai tárgyalásánál Hagen, á költség-
vetési bizottság előadója, dán alattvalóknak
Észak-Schleswigböl történt kiutasitása és Dániá-
nak a külfölddel való viszonya tárgyában interpel-
lált. A külügyminiszter |kijelentette, hogy Dánia
az összes hatalmakkal barátságos viszonyban
áll és azután kijelentette, hogy a kormány a
Schleswigből történt kiutasítások ügyében, ame-
lyek mindenkit fájdalmasan érintettek, kérdést
intézett a német kormányhoz, vajjon Német-
ország nagyobb mértékben szándékozik-e alkal-
mazni a kiutasítást az észak-schleswigi dánok
ellenében, akik az 1864-iki békeszerződések értel-
mében az opczió jogával Dánia javára élteké Az e
kérdésre kapott felvilágositás szerint egyetlen egy
ily dánt sem utasítottak ki. A miniszter végül ki-
fejezte azt a reményét, hogy a kiutasítások álta-
lában m e g f o g n a k s z ü n n i , mert mind
a két országnak érdekében van, hogy jó viszonyban
álljanak egymással.

A kozákok jubileuma.
Pétervér, január 14. Az urali kozákok

testőr-szotnyájának százéves fennállása alkal-
mából ma a Mihály-lovardában, Miklós czár és
a nagyherczegek jelenlétében, díszszemle volt
a szotnya felett és ezzel kapcsolatban felszen-
telték azt a lobogót, melyet a czár ajándéko-
zott a szotnyának.

Munkásmozgalmak.

Crefeld, január 14. A bársonyszövők ma
este nyolcz szövőgyárban abbahagyták a mun-
kát. A stríkeolók száma ezerötszázra rug.

Prága, január 14. A munkanélkül levők ma
ujra gyülést tartottak, amelyen mintegy hétszázan
vettek részt. A gyülés eléggé nyugodtan folyt le.
A gyülés után egy munkás csoport, amely körül-
belül ötszáz föböl állott, a Rossmarkton akart ke-

ülvonulni, de a rendőrség szétoszlatta öket.
Később az Alfstädter-Ringen és a Zeltner-Gasse-
ban kísérlették meg az összegyülekezési a mun-
kások, de ott is szétoszlatták öket.

Az angol hajóhad szaporitása.

London, január 14. Hir szerint az admi-
ralitás az eredetileg tervbe vett két czirkáló-
hajó helyett négy elsöosztályu czirkálóhajó és
négy csatahajó építését rendelte meg.

Kifogásolt Husz-szobor.

Prága, január 14. A községtanács hétfön
egy inditvány felett fog dönteni, amelynek ér-
telmében a tanácsház előtt egy Husz-em-
lék állítandó föl. Ez ügyben ma a prágai és
környékbeli katholikus egyletek küldöttsége
Schönborn Adalbert grófnak, a prágai érsek
unokaöcscsének vezetése alatt dr. Podlipnynél
tisztelgett, arra kérve őt, hogy a Husz-emlé-
ket ne állíttassa fel, vagy legalább ne a ki-
látásba vett helyre, ahol most egy Mária-szo-
bor áll, mert ez a cseh katholikusok vallási
érzelmeit sértené. Dr. Podlipny erre kijelen-
tette, hogy mindenki vallását tiszteli és a
Husz-emlékkel senkinek vallásos érzését nem
akarja sérteni. Ez a szobor nem az egyházi
reformátor, hanem a nagy cseh hazafi és
nemzeti martir emlékére készül.

Menelik országából.
Róm, január 14. A Stefani-ügynökségnek je-

lentik Massauából: Ideérkezett hirek szerint Man-
gasa rász és Makonnen rász csapatai között ujabb
összeütközések voltak, amelyek mind kedvezőtle-
nül végződtek Makonnen rász-ra nézve. Hire jár,
hogy Makonnen rász megváltoztatta hadállását és
Agaméba igyekszik benyomulni.

A pestis.
Kalkutta, január 14. Amint most kitünt, a

megbetegedések között csak egy eset volt pestis-
gyanus.

HIREK.
Uj regényünk.

Pierre Dax „Szerelem nélkül" czimü
regényének közlését az „Országos Hirlap" mai
száma befejezi. Uj regényünk azok közül a
világhirü amerikai müvek kőzül való, amelyek
a regényirodalomban egész külön helyet fog'
lalnak el és legnagyobb mértékben le tudják
kötni az olvasóközönség figyelmét. Irója A. K.
Green, aki

„TETEMREHIVÁS"
czimü regényében mesteri módon oldja meg
azt a problemát, miképen lehet egy folytatá-
sokra szánt ujságregény keretében is költői
alkotást nyujtani. A

"TETEMREHIVÁS"
úgynevezett detektívregény, de a szó irodalmi
értelmében, és egy nagy bünügyi nyomozás
szálainak gombolyitásába érdekfeszítően szö-
vődik bele két bájos szerelmi történet. Mintha
két regény volna benne egybeszőve: egy bün-
ügyi rejtély és két csodaszép amerikai miss
szerelmének megragadó története. A regény,
melynek közlését a „Szerelem nélkül" befeje-
zése után nyomban megkezdjük, erős hitünk
szerint minden sorával le fogja bilincselni az
olvasó érdeklődését.

Lapunk mai száma 24 oldal.

— Királyi kitüntetések. A hivatalos lap mai
száma közli, hogy a király csákányi Marx János
államvasuti igazgatónak a miniszteri tanácsosi czi-
met dijmentesen, Fenyvessy Adolfnak, az ország-
gyülési gyorsiroda főnökének, valamint törvényes
utódainak pedig, a közügyek terén kifejtett buzgó
működése elismeréseül, a magyar nemességet a
„zalai" előnévvel dijmentesen adományozta.

— A belügyminiszter betegsége. Perczel
Dezsö belügyminiszter, akinek arczcsontjában tá-
madt daganatát szerdán operálták, még mindig
gyöngélkedik. Hivatalába még néhány napig nem
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mehet, kihallgatásait azonban rendesen megtartja.
Ma a képviselöházban is jelen volt rövid ideig és
részt vett a miniszterek tanácskozásában.

— A bolgár ujév. Szófiából táviratozzák: Az
újévei megelőző estén tartotta a katonai iskola
rendes bálját, amelyen Ferdinand fejedelem nejé-
vei, a diplomácziai kar, a miniszterek és a szófiai
helyőrség egész tisztikara, valamint sok tisztviselő
és politikai személyiség vett részt. Éjfélkor a fe-
jedelem az ágyuk dörgése mellett pohárköszöntöt
mondott a bolgár hadseregre, melynek köszönetét
fejezte ki, hogy mindig a korona és a haza. iránt
való katonai kötelességérzet vezérelte. A hadügy-
miniszter a pohárköszöntőre válaszolva, ujra kifeje-
zést adott a hadsereg hüségének a trón és haza iránt.
Ujév napján a székes egyházban Te Deumot czeleb-
ráltak, melyen a fejedelem, a fejedelemnő, a mi-
niszterek, a diplomácziai kar, a polgári és katonai
tisztviselők, valamint nagyszáma közönség Tett
részt. Az istentisztelet után díszszemle volt a csa-
patok felett, ami után a fejedelem a palotában a
szerencsekivánatokat fogadta. Délután a fejedelem
látogatást telt a minisztereknél, Oroszország,Szer-
bia, Görögország és Románia diplomácziai kép-
viselöinél.

— Vilma királynő esküvője. A bájos
hollandi királynő a szerelem hónapjában, a
csodaszép májusban vezeti oltár elé a férjét,
Vilmos wiedi herczeget. Mielőtt a házasságot,
megkötnék, a hollandi parlament szabályozni
fogja a királynő férjének közjogi állását, egy-
ben pedig megfordítják a házassági törvény-
nek azt a szigoru szakaszát, amely szerint az
a hollandi nő, aki idegenhez megy nőül, maga
is idegenné válik. A házassági törvényjavaslat
igy szól :

1. A házasságban a királynőt ugyanolyan jo-
gok illetik meg, mint egyéb házasságokban a fér-
jet. E szerint:

1. Ö a házassági kapcsolat feje.
2. Férje neki, nem ugyan mint férj, hanem

mint elsö alattvalója, engedelmességgel tartozik.
3. Vagyonával a királynő maga rendelkezik.

A férje vagyonát maga a férj kezeli.
4. Férje a királynőt mindenben és mindenüvé

követni tartozik. Követi tehát nemzetiségi tekin-
tetben is, azaz hollandivá válik.

— Kiadatlan Csokonai-kéziratok A debreczeni
református kollégium könyvtárában — mint tudósí-
tónk irja — ismét több nagybecsü Csokonai-kéz-
iratot fedeztek fel, amelyek eddig kiadatlanok, de
söt a Csokonai-irodalom legszorgosabb kutatói elött
is ismeretlenek voltak. A talált kéziratok közt leg-
értékesebb Dorottya tervezete, amely a költő mű-
vészeiének tudatosságát bizonyitja és az a levél,
amelyben Csokonai a kollégiumtól és családjától
bucsuzik. Az uj Csokonai-kéziratokat Bessenyei-
Széll Farkas táblai tanácselnök kutatta fel.

— Szilágyi Sándor halála. Szilágyi Sándort,
az Egyetemi könyvtár elhunyt igazgatóját ma he-
lyezték ideiglenesen ravatalra dolgozószobájában.
A koporsó körül egymást érik a részvétlátogatók.
A gyászoló családnál részvétüket fejezték k i : Da-
rányi Ignácz földmivelésügyi miniszter, Tarkovich
József államtitkár, Láng Lajos, Boncz Ödön,
Szüry Dénes miniszteri tanácsosok, gróf Zichy
Jenő, gróf Teleki Géza, gróf Kan Géza, Thallóczy
Lajos császári és királyi udvari tanácsos, Bay
Ilona. Szalay László közös pénzügyminiszteri osz-
tálytanácsos, dr. Récsey Viktor, Hodinka Lajos a
bécsi császárt és királyi hitbizományi könyvtár
könyvtárnoka, a kolozsvári egyetem nevében Fe-
renczi Zoltán. Károlyi Árpád, a bécsi titkos levél-
tár igazgatója, Thaly Kálmán, Dániel Gábor, Tég-
lás Gábor, Szentkláray Jenő apátkanonok, Angyal
Dávid akadémiai tag, Trauschenfels Emil és He-
gedüs Sándor országgyülési képviselök stb. A ra-
vatalt valóságos virágerdő boritja. Koszorukat
tettek a ravatalra: A Magyar Nemzeti Muzeum
könyvtára, gróf Teleki Géza, Károlyi Árpád, Thal-
lóczy Lajos, Fejérpataky László, a. Székely-Egylet,
Schönherr Gyula. az Athenaeum részvénytársaság.
Benczur Gyula és neje, a Heraldikai társulat és
az elhunytnak sok rokona és ísmeröse. A föváros

díszsírhelyet ajánlott fel a tudósnak. A sírhely
a Deák-mauzoleum körül, közvetlen Kozma Sándor
királyi főügyész sirja mellett van. A végleges rava-
talt most állitják fel az egyetemi könyvtár elő-
csarnokában, ahova holnap helyezik a halottat. Az
Egyetemi könyvtár tisztviselői kara és szolga-sze-
mélyzete holnap délelőtt tizenegy órakor fog az
Egyetemi könyvtár oszlopcsarnokában felállított
ravatal eiőtt megjelenni, hogy felejthetetlen igaz-
gatójának hült tetemei előtt utoljára tisztelegjen.
Ez alkalommal a könyvtár tisztikara óriási babér-
koszorut helyez a ravatalra. A koszoru szalagja
az egyetem színeit viseli ős rajta ez a felírás ol-
vasható : Szilágyi Sándornak — A könyvtár tiszt-
viselőkara. A temetés alkalmából a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, a Történelmi Társulat és a
Heraldikai Társulat egy-egy tagja fog beszédet
mondani. A könyvtár tisztikara nevében, közvetlen
az egyházi szertartás után Dedek-Crescens Lajos
mond rövid bucsuztatót. A küldöttségeket és testü-
leteket a reáltanoda-utczai kapun fogják a rava-
talhoz bocsátani. A könyvtárhoz ma számos rész-
vetirat érkezeit Többek között Szalay Imre mi-
niszteri tanácsos a Nemzeti Muzeum igazgatója,
Rados Gusztáv müegyetemi tanár a müegyetemi
könyvtár, Heller Ágost az akadémiai könyvtár, dr.
Acsády Ignácz az akadémia levéltára és Bartoniek
Géza az Eötvös-kollégium nevében fejezték ki
részvétüket Az udvari és állami levéltár távirati-
lag kondoleáltak. A temetés vasárnap délután há-
rom órakor lesz.

— Kézfogók. Dr. Szenes Zsigmond, buda-
pesti kórházi rendelőorvos eljegyezte Kroó Maris-
kát Munkácson. — Dr. Szabó Bertalan beregszászi
királyi törvényszéki albiró, eljegyezte Janka Sán-
dornak, a „Bereg" felelős szerkesztőjének leányát,
Margitot Beregszászon. — Szemerei Szemere Gás-
pár de genere Huba azori földbirtokos január ötö-
dikén Vecsésen eljegyezte Hoyos Róza grófnőt,
gróf* Hoyos Sándor leányát.

— Gyilkos hadnagy. Szenzácziós gyil-
kosság hirét jelentik Krakóból. Pekarevics, a
2. gyalogezred egyik hadnagya, együtt utazott
Celínsky ezredessel a Krakó felé menő vona-
ton. Mikor a vonat egy alagut alá ért, Peka-
revies revolverével a g y o n l ő t t e a z e z -
r e d e s t . A hadnagyot rögtőn elfogták és
átadták a krakói hadbiróságnak. Kihallgatása-
kor megvallotta, hogy boszuból lőtte le Ce-
linskyt. Az ezredes volt ugyanis elnöke annak
a hadi törvényszéknek, mely Pekarevicset va-
lami szolgálati mulasztásért várfogságra itélte.
A hadnagy azt is megvallotta, hogy az ösz-
szes tagjait le akarta lőni annak a haditör-
vényszéknek, amely őt elitélte. A meggyilkolt
ezredest most özvegye és hét árvája siratja.

— Vajda János síremléke. Vajda Jánosnak,
a néhány évvel ezelőtt meghalt költőnek síremlé-
ket akartak állitani barátai A gyűjtés megindult
annak idején, az összegyűlt pénz azonban nem volt
elegendő. A gyüjtést rendező bizottság most ismét
fölszólítja a közönséget, hogy adományaival járul-
jon hozzá a síremlék költségeihez. A szép szo-
bormü, melynek mintája nemsokára készen lesz,
Donáth Gyula szobrász munkája.

— Tüzoltók kongresszusa. Az Országos
Tüzoltó Szövétség holnap, vasárnap közgyülést
tart. A gyülés folyó ügyeken kivül az országos
tűzoltó-kongresszus dolgával is foglalkozik. A kon-
gresszust augusztusban tartják meg Brassóban.

— Halálozások. Bethlenfalvi Erős János nyu-
galmazott magyar királyi adótárnok és 1848—49-es
honvéd főhadnagy 75 éves korában Zilahon el-
hunyt. — Jaskula Sándor trencséni törvényszéki
aljegyző, tartalékos tüzérhadnagy, e hónap 13-án
hosszas betegség után szülei házánál, Trencsén-
Baánban elhunyt. J. Virág Béla hirlapiró az el-
hunytban öcscsét gyászolja. Jaskula Sándor, mint
Trencsén megye egyik daliás fia, a millenniumi
banderiális körmenetnél a megye zászlóját vitte.

— A piskii csata. A kolozsvári Országos
történelmi ereklyemuzeum ünnepélyesen akarja
megölni a piskii csata ötvenedik évfordulóját feb-
ruár második vasárnapján. A muzeum átírt már
a piskii gyártelep főnökségének, az oltani római
katholikus kanonoknak s a többi illetékes egyéni-
ségeknek. Az ünnnepre Kolozsvárról is sokan fog-
nak leutazni.

— A páduai szökevény. A páduai ügyészség
nemrégiben nemzetközi köröző-levelet bocsátott ki
Figoli Octavió veszedelmes betörö ellen, aki a
páduai fegyházból, ahova hosszabb időre internál-
ták, büntetésének megkezdésekor megszökött. Az
olasz szökevényre a temesvári rendőrség akadt rá,
amely gondjaiba vette addigra, mig az olasz ható-
ság át nem veszi.

— As eltünt herczegnő. Eperjesi tudósitónk
jelenti: Trubeczkói Péter straja-ruszai orosz mág-
nás eltünt neje, Trubeczkói Alexandrina állitólag
egy felső-magyarországi nagybirtokosnál tartózko-
dik, akivel egy galicziai fürdőben évekkel ezelőtt
megismerkedett.

— Krivány levele. Krivány János, az aradi
hirhedt sikkasztó, akit még mindig Bécsben tar-
tanak fogva, unalmas óráiban azt a sportot üzi,
hogy leveleket irogat az ismerőseinek Aradra.
Hogy mennyire érdeklik szeretett városának az
ügyei, bizonyitja a következő levél, amelyet egy
aradi kereskedőhöz intézett:

— Bűntársaim nincsenek. Keresztes esz-
közöm volt csupán. Hazulról háromezer forin-
tot hoztam el. H o g y á l l a b ű n ü g y e m ?

Üdvözöl
Krivány.

— Viharok Angliában. Londonban csütörtök
éjjel irtózatos vihar dühöngött. London egészen el
van zárva a vidéktől. A közlekedés szünetel, mert
majdnem az összes közlekedési utak meg vannak
rongálva. Angliában számos helyütt nagy hó, sőt
sok helyen jégeső volt. A január tizenkettediki kri-
tikus nap — amelyet különben Falb előre megjó-
solt, — sok ember életébe került. Llanfair-Fechau
(Wales) közelében a tenger árja elsodorta a vasuti
síneket, egy egész vonat a tengerbe zuhant, a
mozdonyvezető és a fütő a vizbe fultak. Folkstone
hajóállomást a vihar teljesen elpusztitotta. Man-
chesterben egy bedülő kémény öt embert ütött
agyon. Az angol tengerparton számos hajó sze-
rencsétlenül j árt, a hajósok nagyobb része vizbe fult.

— Felfüggesztett körjegyző. Kottler Vincze
holló-lomniczi körjegyzőt— mint lőcsei tudósi-
tónk jelenti — fölfüggesztették állásától. A föl-
függesztés oka sikkasztás és egyéb szabály-
talanságok.

— Az ujságirói sorsjáték ujabb fönyeremény-
tárgyai. A Budapesti Ujságirók-Egyesületének sors-
játék-bizottsága ma vette át a sorsjáték II—V.
húzásai számára beszerzett négy huszezer koronás
főnyeremény-tárgyat. A hivatalos aktus dr. Je-
szenszky István királyi közjegyző jelenlétében ment
végbe. Szakértők voltak: dr. Radisics Jenő, az
iparmüvészeti muzeum igazgatója és Keszler József
tanár. A négy fönyereménytárgy, amely Bartsch
császár és királyi udvari szállitó hirneves ékszerész-
mühelyéből került ki, külön-külön egy-egy pompás
ékszergarnitura, egységes ötvösművészeti stílben
készitett ékszer tárgyakból. A szakértők egyhangu meg-
állapodása szerint, az érték dolgában teljesen megfe-
lelnek a föltétéleknek ; ötvösművészeti szempontból
pedig igazán kifogástalanok.. Együtt ez a négy fő-
nyeremény nagy vagyont érő remeik ékszerkíállitást
alkot. Minthogy minden sorsjegy minden huzásnál
szerepel, megtörténhetik, hogy ugyanazzal a sors-
jegygyel valamennyi főnyeremény megnyerhető.
Ezekhez számitandó, természetesen, még az utolsó,
a hatodik huzásnál szereplő 100.000 koronás főnye-
remény. Az összes főnyeremények hétfőtől kezdve
a sorsjáték kezelőségének Kossuth Lajos-utczai ki-
rakatában lesznek közszemlére kitéve.

— A buzgó privátdetektiv. Egy nagyobb né-
met szinház kiváló komikusa halálosan belesze-
retett egy fiatal színésznőbe, aki rövid, de hatá-
rozott udvarlás után viszonozta is érzelmeit. Csak-
hogy a komikusnak felesége is volt és a komiku-
sok nejei tudvalevőleg nemcsak a szinpadon szok-
ták játszani a házsártos szerepeket. De a férj is
jó szinész volt és az asszony nem vett észre semmit. A
bonyodalom csak akkor kezdődött, mikor a fiatal naiva
elszerződött Berlinbe. A kiváló komikus annyiszor
alakított megcsalt férjeket, sőt most, a szeczesszio-
nista szinmüirodalom fénykorában megcsalt szere-
tőket is, hogy nem igen bízott fiatal barátnőjében
és megbizott egy berlini privátdetektivet, hogy minden
léptére felügyeljen. A detektív — a privátdetektivek
hagyományainak ellenére — pontosan megfelelt
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feladatának és mindennap részletesen értesí-
tette megbízóját. Levelei nagyon egyhanguak
voltak — lrén kisasszony — Igy hitták a fiatal
szinésznőt — reggel tiz órakor kel fel, hazulról a
próbára siet, innen pedig egy tisztességes özvegy-
hez megy ebédelni egy márka és huszonöt pfen-
nigért. Tizenegy órakor már az ágyban van és
hatvanhárom éves takarítónöjén kivül senkit sem
fogad. A tudósitások bizony egyhanguak voltak,
de boldoggá tették a derék kómikust. Ki is
eszközölt vagy ötnapi szabadságot a szín-
háznál és azonnal Berlinbe utazott, amint a
feleségének mondta, egy szerződés végett. Mikor
pedig a berlini szép napoknak vége lett, szomoru
arczczal érkezett haza. Merthogy a szerződés nem
jött létre. Szomoru arcza azonban nemsokára ko-
morrá változott. A felesége egy pofonnal fogadta.

— Gyermekkorom óta a legelső, mormogá a
komikus.

Öt percz mulva már nem ismételhette ezt a
büszke mondatot. És e kellemetlen kézmozdulato-
kat olyan beczéző szavakkal kisérte az asszony,
amelyekből napnál fényesebben kitünt, hogy a nő
„mindent tud". A derék komikus rezignáltan már
csak azon töprenkedett, hogy honnét tudhatta meg
hűtlenségét a felesége. Ez azonban elértve gondo-
latát, átnyujtotta neki a következö táviratot:

— lrén kisasszony megváltozott. Három nap
óta folytonosan egy urral van együtt. Fájó szivvel
jelenthetem, hogy éjjel és nappal együtt van vele.
Annak az urnak személyleirása, különben a kö-
vetkezö :

A derék komikas megtörtén konstatálta, hogy
a személyleirása tökéletes.

— Mikor kezdődik az uj század , E kérdés
épenséggel nem uj, sőt már a mult század végén
is sokat foglalkoztak vele. Kotzebue ezt a kér-
dést : "Az uj század" czimü bohózatában tár-
gyalja. A darab 1799. deczember harminczegye-
dikén játszik és az a része, amely a most ak-
tuális kérdést megvilágitja, a következőleg hangzik:

Az i f j a b b S c h m a l b a u c h (atyá-
hoz) : A jóslat szerint, atyám, ön a század utolsó
napján meghal.

W e r l h o f : Hiszen az ma volna!
Az ö r e g S c h m a l b a u c h : Nem ál l ;

csak egy év mulva lesz.
W e r l h o f : Ma van az bizony, komám.
N i n a : Egy év mulva lesz.
Az i f j a b b S c h m a l h a u c h : Ma van

az, kisasszony.
Az ö r e g S c h . : Az évszázad "egy"-gyel

kezdődik.
W e r l h o f : Ha azt mondjuk: "egy", ak-

kor egy év már elmult.
N i n a : Aki száz aranynyal tartozik, az még

nem törlesztette le adósságát, mig a kilenczven-
kilenchez a századikat is ki nem fizeti.

Az ö r e g S c h : A keresztény időszámítás
elsö évét "egy"-nek mondották.

W e r l h o f : Rosszul tudja, nulla volt
biz' az!

Az ö r e g S c h : Ördögöt! Az i f j a b b S c h . : Személyesitsük csak
az időt. Gondoljuk, hogy az idő egy ujszülött
gyermek. Csak születése után egy esztendőre lesz
az „egy"-éves.

N i n a : Ez nem igaz, mert már születése
napjától kezdve számítják az "első" évet.

Az ö r e g S c h . : Ez a helyes !
W e r l h o f : Nem igaz !
Az i f j a b b S c h : Hát hasonlítsuk össze

a régi római időszámítást a miénkkel, és min-
denki beláthatja, hogy azt as évet, amelyben
Krisztus született, nullának számították.

N i n a : Ha száz mértföldre kell mennem,
elöbb nem mondhatom, hogy czélnál vagyok, mig
a századik mértföldet is meg nem tettem.

W e r l h o f : A mondott évszám mindig a
már elmult évek számát jelenti. Ha tehát azt mon-
dom : "egy", — ez azt jelenti, hogy egy teljes év
már elmult.

Az ö r e g S c h . : Minden dolog a vilá-
gon "egy"-gyel kezdődik, miért kezdödnék épen az
évszázad nullával ?

— Kirabolt pénztárnok. Kisterennei tudósitónk
táviratozza: Az észak-magyarországi egyesi-
tett kőszénbánya- és iparvállalat pénztárnoka
ma délelött kocsin bejött Kis-Terennére, hogy
innen a holnapi fizetéshez szükséges pénzt magá-
val vigye a társulat hizserfai telepére. A kocsin
a pénztárnok és egy társulati alkalmazott ült a
kocsison kivül. Amint a községtől negyedórányira
fekvő hidhoz értek, a hid alól egy lovas fegyveres
ember és nyomában más két ember lepett elő és
őket megállásra kényszeritette. A kocsin levö tár-
sulati alkalmazott előrántotta revolverét, de az nem
sült el. A pénzt, amely több volt mint tízezer fo-
rint, az utonállók elrabolták tőlük s azután Mátra
Szele felé az erdőn keresztül elmenekültek. A kocsin
ülő Hozsita nevü társulati alkalmazott, volt csendör,
üldözőbe vette öket, de a rablók háromszor lőttek
rá s csak ugy sikerült magát megmentenie, hogy
amikor látta, hogy czélba veszik, hirtelen a földre
bukott Hozsita visszafordult Terennére s ott
csendőrségnél jelentést tett az esetről. A csend-
őrség letartóztatott egy gyanus mátra-szelei lakost,
aki Hozsita állitása szerint egyike volt azoknak,
akik rálöttek. Az arczára nem ismerhet rá, mert
a rablók rongyokkal kötötték be a képüket. Ezen
a vidéken ez már a második ilyen eset. 1896-ban
a salgó-tarjáni társaság pénztárnokát rabolták ki
s 21.000 forintot vettek el töle.

— Szökevény rab. Temesvári tudósitónk táv-
iratozza: Egy olasz fegyenczet fogtak el ma Te-
mesvárott : Figoli Octáviot, a ki a római fegyház-
ból szökött meg. Több hete jár már Magyarorszá-
gon s koldulással tartotta fenn magát. A temesvári
ügyészség ma táviratilag értesitette az esetről a
romai rendőrfőnökséget.

— A boszu. A Debreczennel szomszédos
Uj-Létán — mint levelezőnk irja .— Szabó József
két legény fiával éjnek idején megtámadta régi
haragosát, Nagy András debreczeni czivist, akit a
derék apa és méltó fiai holtra vertek. A gyilkoso-
kat letartóztatták, a holttestet pedig beszállították
a debreczeni kórházba.

— Akáczfa - Akáczia szappan. Kellemes illata, habzása és
nagy tartóssága miatt ma a legkedveltebb mosdószap-
pan. Darabja 50 kr. Kapható a gyógyszertárakban. Fő-
raktár Korona-gyógyszertár, Bpest, Kalvin-tér.

= A Zoltán-féle szag- és iznélküli csukamáj-
olaj a legbiztosabb szer különféle gyermekbetegségek
(vérszegénység, angolkór, skrofulózis, tüdővész) .keletke-
zéseinek elháritására. Üvegje 1 frt Zoltán Béla udvari
szállitó gyógytárában, Budapest, V, Nagy-korona u. 23.

Napirend.
Naptár: Vasárnap, január 15. Római katholikus:

A 2 Jézus neve. — Protestáns : Las. Ján. — Görög-
orosz: {január 3.) C Malakiás. — Zsidó : Schebat 4. —
Nap kél: 7 óra 29 perczkor, nyugszik: délután 4
óra 19 perczkor. — A hold kél: reggel 9 óra 6 percz-
kor, nyugszik délután 9 óra 10 perczkor.

A miniszterek nem fogadnak.
Téli tárlat az uj mücsarnokban, nyitva dél-

előtt 9-től délután 4 óráig. Belépti dij 50 krajczár.
A Nemzeti Szalon kiállítása (Ferencziek

tere 9.) nyitva délelőtt 9 órától este 9 óráig. Belépti dij
20 krajczár.

Szabadalmi levéltár (Erzsébet-kőrut 19.) nyitva
délelőtt 9—1-ig

Kereskedelmi muzeum a városligeti iparcsar-
nokban nyitva d. e. 9-től d. u. 2-ig.

A magyar királyi központi statisztikai hiva-
tal nyilvános könyvtára és térképgyűjteménye (lI. ke-
rület, Oszlop-utcza) nyitva hétköznapokon délelőtt 10—1
éráig.

Nemzeti muzeum régiségtár nyitva délelőtt 9—
l-ig. A muzeum többi tárai 50 krajczár beépő-dij mel-
lett megtekinthetők.

A néprajzi muzeum (Csillag-utcza 15.) nyitva
délelőtt 9—l-ig.

Az iparmüvészeti muzeum és az iparmű-
szeti társulat állandó bazárja nyitva délelőtt 9—l-ig.

Akadémiai könyvtár zárva.
Muzeumi könyvtár zárva.
Egyetemi könyvtár zárva.
Technologiai iparmuzeum nyitva 9—12-ig és

délátán 3—5-ig és 7—9-ig.
Természetrajzi gyüjtemények muzeuma

nyitva 10—12-ig. (Muzeum-körut 4.)
Rovargyüjtemény a nemzeti muzeumban

nyitva 9—l-ig.
Országosképtár az Akadémiában, nyitva 9 órától

délután 1 óráig.
A budapesti állatkert a Városligetben. Nyitva

egész nap. Belépő-dij 30 kr.
Az uj országház kupolacsarnoka megtekint-

hető 10—l-ig 50 krajczár belépő dij mellett.
Deák-mauzoleum a kerepesi-uti temetőben
este 5 óráig.

Az egyetemi füvészkert (Üllői-ut) nyitva reggel
8-tól este 5-ig.

A „Hódoló diszfelvonulás", Eisenhut Ferencz
óriási körképe, Városliget, Andrássy-ut végén, látható
reggel 9-től este 1/2 5 óráig. Belépő dij 50 kr. Gyermek-
jegy 30 krajczár.

A német császár háztartása.
Nemrégiben egy bécsi lap azt a kalandos

hirt hozta, hogy V i l m o s császár Ferencz Jó-
zsef ő felségétől sajátkezű levélben tizenkét mil-
liós kölcsönt kért. Ez a hir, amely valószinüleg
csak nevetség tárgyává tette azt a lapot, arra birta
Massov C-t, hogy a „Grenzbote"-ban ismertesse a
német császár háztartását.

"Tény az — igy ir Massov — hogy a csá-
szári méltóság drága dolog, nagyon sok kiadással
jár. Hogy milyen terhes ez a német császárra, azt
már abból is lehet következtetni, hogy a nagy
német birodalom egy árva fillért sem ad a császár-
nak reprezentáczionális költségekre.

A német császári herczegek sem kapnak az
államkincstártól semmiféle pénzt. Ha nincs magán-
vagyonuk, a császártól kapnak egyelőre meghatá-
rozott nagyságu évi apanage-t, amelyből az egész
herczegi udvartartást, a főudvarmester fizetésétől
az utolsó kocsis járandóságáig, fedezniök kell.

A császári pár maga nagyon takarékos.
A császár az év nagyrészét Sans-Soucíban

tölti, még pedig nem fejedelmi pompában, hanem
császárhoz mérten elég takarékosan. Vendégségeket,
lakomákat ritkán csap, nehányszor lát ugyan ven-
déget az asztalánál, de mindig keveset. Vilmos
császár szereti az épitészetet, hanem azért magán-
vagyonából nem építtet palotákat, mint ahogy azt
elődei tették.

Azt mondják, hogy IL Vilmos sokat utazik.
Ez tény. De uton sem költ sokat. Lehetőleg „saját
regieben" csinálja az utakat. Saját vonatán, saját
hajóján utazik, ott étkezik, ott alszik még akkor
is, ha megáll valamely állomáson, amivel termé-
szetesen sokat takarít meg.

A német császár egy alkalommal többheti
utazást tett Nápolyba. Az egész utjában egyetlen-
egyszer feküdt idegen ágyban — Bécsben a Hof-
burgban. Az is igaz ugyan, hogy a királyi vonat-
nak és a „Hohenzollern" hajóknak is szüksége
van szénre, és hogy az udvari vonat többe kerül,
mint a „menetrend szerint való" utazás, de ez
valósággal csekélység azokhoz a költségekhez ké-
pest, amelyek abból származnának, ha egy fejede-
lem és kisérete szállókban tartózkodnék és ott
étkeznék.

Ha a császár a vonaton, vagy hajón az
egész utazása alatt mindig az udvari konyhából
hozatja az étkeket, bizonyára kevesebbjébe kerül,
mint ha otthon van és reprezentál. Hisz egy kö-
zönséges magánembernek rengeteg pénzébe kerül
egy hosszabb utazás, ha családdal utazik. Hát még
ha egy császár részére irják a számlákat, akkor
aztán valósággal hihetetlen összegeket követel
mindenki.

A német császár abban is takarékoskodik,
hogy idegen fejedelmeket csak akkor fogad, ha az
államérdek indokolttá teszik azok látogatását.
Olyanfajta drága mulatságokat, aminőket csak egy
fejedelem engedhetne meg magának, II. Vilmos
kerülni igyekszik, keveset van Berlinben, keveset
jár színházba, berlini udvara egyszerü, ugy. hogy
minden téren a legnagyobb takarékosságot tartja
sem eiőtt.

Ezért a takarékosságért neheztel is rá kissé
a nép, amely szeretné, ha több pénzt adna ki,
hogy igy a pénz a nép közé jusson. A nagy taka-
rékosság okát sok mindenben keresték eddig, de
nagyon valószinü, hogy a császár hat fia jövőjére
gondol, akiknek valószinüleg ő neki kell majd —
- hozományt adnia.

A dolog ugyanis ugy áll, hogy evangelikus
herczegnő kevés van a világon, de ezek közt még
kevesebb az olyan, akinek sok pénze van, tehát
a német herczegeknek nem marad más hátra, mint
hogy házasodásuk esetére a családi vagyon egy
részét hozzák a feleségüknek mintegy hozományul.
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Keresnek egy főhadnagyot
Ezuttal nem leányokról, asszonyokról van

szó a történetben. Legfölebb egy szegény mosónőt
emlithetni, akinek hat forintos számlája kiegyen-
litetlen. Igy körülbelől tisztázva is van a helyzet:
a főhadnagy ur nem fizetett és az adóssága elől
tünt el, emiatt keresik.

A Terézváros aranyifjuságának egyik nagy
szerepet játszó tagjáról, Kronfeld Jenö Rezső tüzér-
főhadnagyról szól az ének. A császári és királyi
tizenegyedik hadosztály-tüzérezred második üte-
génél szolgált és a tiszti kantinnak volt a veze-
tője, menagemayerje. Sok pénz forgott a kezén,
de módos házból való, s eszébe se jutott senki-
nek, hogy a főhadnagy ur megengedett és meg
sem engedett kölcsönökből egyaránt költekezik.

Az utóbbi időkben gyakran panaszkodott
amatt, hogy sok az adóssága, de tiszttársai alig
hittek neki és csak azzal vigasztalták, hogy majd
kisegítik valahogy az atyafiak.

A mult szombaton szabadságot kért három
napra.

— Minek? — kérdezték.
— Két lovat akarok venni.
— De hisz nincs pénzed — vetették közbe.
— Majd meglátjátok, hogy lesz.
A szabadság kedden estiig tartott, szerdán

jelentkeznie kellett volna az ezrednél a Hungária-
uti tüzérkaszárnyában. Kronfeld főhadnagy ellen-
ben nem mutatkozott a kaszárnyában s a Podma-
niczky-utcza negyvenhetedik száma alatt levő
lakásán sem találták.

A házmester világosította föl a kérdezöskö-
döket, hogy a nagyságos főhadnagy ur kedden
este elutazott Bécsbe. Azt mondotta, hogy beteg-
látogatóba megy.

A kérdezősködők azonban egymást érték.
Nemcsak a lakásán keresték, hanem a kaszárnyá-
ján is s valamennyien fenyegetödzve távoztak,
hogy följelentik a főhadnagy urat, mert tartozik
és a fizetési terminus elől gyorsvonaton menekül.

Az ezred tisztikara ügyvédhez fordult, tár-
gyaljon a hitelezőkkel, ha lehet, megtérítik az
adósságot a bajtársak. Nagy részük a havi fizeté-
séböl él, de a tiszti ranggal ilyen áldozatok is
járnak. Néha százakat megvonnak maguktól a csa-
ládos emberek, hogy egy könnyelmű fiatal pálya-
társat megmentsenek.

Hanem a tiszti kantin pénze körül is merült
fel valami szabálytalanság, ami szinten Kronfeld
Jenö Rezső főhadnagyot terheli. Itt már nem lehet
segiteni, mert a dolog sokkal sulyosabb termé-
szeti, mint az egyszerü, meggondolatlan adósság-
csinálás.

Eközben a rendőrségen följelentést tettek
Kronfeld főhadnagy ellen, s a rendőrség a katona-
ság kiküldötteivel tegnapelőtt megjelent Kronfeld
lakásán, jegyzőkönyvet vett föl, és az ajtókat le-
pecsételte.

Most pedig keresi a főhadnagy urat a főka-
pitányi ág is, a katonaság is.

Közjótékonyság.
Általánosan panaszkodnak, hogy hazánkban

és főleg a fővárosban, keveset áldoznak jó-
tékony czélokra. Pedig igen nagy a nyomor; éven-
kint százával züllenek el az olyan emberek, akik
támasz nélkül nem képesek a tisztesség utján
megmaradni : ezrivel vannak az olyan emberek,
akik kellő segitség nélkül csak tengődnek s küz-
ködnek semmi egyébért, mint a mindennapi falat
kenyérért ; azoknak a gyermekeiknek a sokaságá-
ról pedig, akiket a szegénység és nyomor pusztit
el évenkint, nem is jó beszélni.

Ebben pedig a társadalom a leghibásabb.
Lasssan-lassan kihal sz emberekben minden jóté-
konyság iránti érzés, mindenki csak a maga
bajával törödik a szegényeket pedig hagyják

Azaz még sem egészen a sorssukra. — Hisz
jótékony intézményünk volna elég, a tagok buzgó-
sága sem hagy fönn semmi kivánni valót, — jár-
nak-kelnek. agítálnak, czikkeznek, hangversenyez-
nek és ünnepélyeket rendeznek a szegények ja-

vára, de áldozni — arra ma már senki sem
hajlandó.

Az utóbbi időben különben egy igen furcsa
szokás kapott lábra. Amint valami jótékony inté-
zet alakul, elsö dolguk a kormányhoz, meg a ha-
tóságokhoz fordulni segélyért. Van nem egy olyan
intézet, mely tisztán a kormány s a hatóság anyagi
segélyéből tartja fönn magát: a tagok járulékából
alig telnek ki adminisztratív kiadásai.

Hát biz ez elszomoritó dolog, mert hisz a
jótékonyság nem állami, nem hatósági, hanem tisz-
tán társadalmi föladat.

Annál szomorubb pedig ez, hogy sem a kor-
mánynak, sem a hatóságoknak nincs is módjukban
nagyobb anyagi áldozatokat hozni.

Nézzük mégis mit tesznek a hatóságok (a
föváros) és a társadalom a szegényekéit, például
Budapesten.

Ami a hatósági közjótékonyság müködését
illeti, közöljük a következőket.

A főváros az 1896-ik évben összesen 354,474
forintot áldozott közjótékonysági czélokra. Ebből
esett:

jótékony intézetek segélyezésére 62.959 frt,
betegápolási költségekre 54.167 frt,
lelenczek és árvák ápolására 45.615 frt,
a szegényalap segélyezésére 115.000 frt,
a János-kórházi-alap segélyére 19.761 frt.

Árva- és szeretetházat összesen négyet tart
fönn a főváros, amelyben az 1896-ik évben össze-
sen 323 növendék volt. E négy intézet normális
értéke közel két millió forintra rug, a fenntartási
költség pedig az l896-ik évben 78.633 forintot
tett ki.

Szegényházat kettőt tart fönn a főváros, me-
lyekben összesen 1177 szegény embert gondoz-
nak. A fentartási költségek az 1896-ik évben 202.894
forintra rugtak. A szegényházak a szegényalapból
tartatnak fönn, melynek bevételéhez 1896-ik évben
388.854 forintra rugott. Néhány év óta nagyban
növeli a szegényalap bevételeit a totalisateur járu-
léka, mely 1896-ban 129.889 forintot tett ki.

A községi intézeteken kivül az egész fővá-
rosban összesen csak kilencz egyesületi árva- és
szeretetház van, melyekben az 1896-ik évben mind-
össze csak 545 (!) gyermek volt elhelyezve. — A
községi intézetek növendékeivel együtt tehát ösz-
szesen 868 szegény árva nyert ápolást! Nem el-
szomoritó ez ?

Az egyesületi árva- és szeretetházak évi fen-
tartási költsége 126 ezer forintra zug, leltári va-
gyonok értéke pedig alig haladja meg a l 1/2 milliót

Az árva- és szeretetházakon kivül összesen
még hat emberbaráti intézet van a fővárosban, me-
lyekben mindössze csak 281 embert segítenek.

Egyéb jótékony egyletek közül meg kell még
említenünk a Fehér kereszt országos lelenczház-
egyesületet, melyben az 1896-ik évben 580 gyer-
mekágyas nő és 605 csecsemő nyert ápolást, a
segélyezési és ápolási költségek pedig 5976 fo-
rintra rugtak.

A budapesti első gyermekmenhely-egyesület-
ben összesen 630 gyermek nyert elhelyezést, kik
kőzül 227 gyermeket az intézet saját költségén
ápoltak.

A hajléktalanok menhelyében az 1896-ik év-
ben összesen 383.173 ember talált hajlékot, a
fentartási költségeket pedig 17.000 forinttal pótolta
az egyesület.

A gyermekbarát-egyesületben évenkint több
mint 2000 gyermek kap ellátást, kik közölt 116.050
adag étel osztatott ki, melyek költsége közel 10.000
forintra rugott; végül

a szünidei gyermektelep-egyesület az 1896-ik
évben összesen 532 gyermeket telepített ki s e
czélra 10.290 forintot áldozott.

Végül arai a jelentékenyebb emberbaráti és
jótékony intézeteket illeti, ezek viszonyait a követ-
kezőkben ismertetjük :

Általános jótékonysági egyesület mindössze
30 van: a tagok száma legtöbb egyesületben alig
haladja meg a 300-at s mindössze csak 6 olyan
egylet van, melyben a tagok száma meghaladja az
l000-et.

Legtöbb tagja van a „Zion"-nak (16.304), a
báró Hirsch-féle egyletnek (10.277), a "Caritas"

egyletnek (7652) s az elsö hazai jótékony-egylet-
nek (4224).

Az egyesülelek bevételei átlagban alig ha-
ladják meg az évi 10.000 forintot, sőt van nem
egy, melynek évi bevétele alig rug 2—3 ezer
forintra. Legtöbb a bevétele a Zionnak (205.891
forint), a Hirsch-féle egyesületnek (131.590 forint),
a "Caritas"-nak (106.855 forint), a pesti izraelita
nőegyletnek (77.609 forint), az elsö hazai jótékony
egyesületnek (50.113 forint), a „Jósziv" egyesü-
letnek (21.591 forint), s a Hajléktalanok men-
helyének (35.137 forint). Tekintélyesebb vagyona
alig van 1—2 egyesületnek; mindössze 8 olyan
egyesület van, melynek 100.000 forintnál nagyobb
a vagyona s csak kettő olyan (a pesti izraelita
nőegylet és a „Jósziv" egyesület), melynek va-
gyona 500.000 forintra rug.

Jelentékenyebb nyugdíj- és segélyegyesület 25
van. Ezek között legtöbb tagja van a honvéd-
egyesületek országos egyesületének (30.000), a
magyar királyi államvasutak nyugdíjintézetének
(21.527) s az első leánykiházasitási egyesületnek
(9868). Legtöbb évi jövedelme e két utóbbinak
van és pedig az államvasutak nyugdíjintézetének
1,763.166, a leánykiházasitási egyesületnek 560.517
forint, van ezeken kivül még nyolcz olyan egyesü-
let, melynek jövedelme 25 és 80.000 forint között
váltakozik. Tekintélyesebb vagyona van a magyar-
országi hirlapirók nyugdíjintézetének (607.193
forint), a posta- és távirdaszemélyzet nyugdíjinté-
zetének (515.785 forint) s a magyar államvasutak
nyugdíjintézetének (10,680.472 forint).

Gyermekek védelmére alakult egyesület 21
van. Ezek között mindössze 5 olyan, melyben a
tagok száma az 1000-et meghaladja. Legtöbb jö-
vedelme van a „Fehér kereszt" egyesületnek
(103.688 forint), a pesti első bölcsőde-egyesületnek
(75.581 forint), a budapesti elsö gyermekmenhely-
egyesületnek (75.419) forint; ezenfölül még 9
olyan egyesület van, melynek jövedelme a 10.000
forintot meghaladja. Legtöbb vagyona (360.000
forint) a protestáns országos árva-egyesületnek, s
az elől emlitett három egyesületnek van. Még
sokkal nyomorúságosabban állanak a betegse-
gélyző- és temetkezési egyesületek. Ilyen összesen
68 van.

Ezek között mindössze nyolcz olyan van,
melyben a tagok száma az ezret meghaladja; leg-
több jövedelme a gróf Ráday-féle önsegélyző egye-
sületnek s a „Chevra Kadischának" van, ezeken
kivül van még hat olyan egyesület, melynek jöve-
delme a 10,000 forintot meghaladja. Ezeknek az
egyesületeknek vagyonuk alig van; a leggazdagabb
a gyógyszerész-segédek egyesülete, kik kerekösz-
szegben 43,000 forintot gyüjtöttek össze.

Mindent egybefoglalva, a jelentékenyebb jóté-
konysági egyesületek száma 1896-ban 144 volt. A
tagok száma kerekösszegben 193 ezer volt, átlag-
ban tehát egy-egy egyesületre alig jut 1300.

Az összes egyesületek 1896. évi bevétele
megközelítette az 5 millió forintot, ami ugyan elég
tekintélyes összeg, de ha tekintetbe vesszük, hogy
ebből mily nagy összegek fordittatnak az adminisz-
tratív kiadásokra (néhol több, mint 50 százalék),
bizony vajmi kevés jut a szegényeknek.

Az összes egyesületek vagyona az 1896-ik
év végével kerek összegben 18 millió forintra ru-
gott. Első pillanatra elég tekintélyes numerusnak
látszik — csak nem szabad feledni, hogy ebböl
magára a magyar államvasutiak nyugdíj-intézetére
11 millió, a többi nyugdij-intézetekre pedig —
amelyek szorosan véve nem is tekinthetők jótékony-
egyesületeknek — több mint két és fél millió forint
esik, ugy, hogy a szorosan vett jótékony- és em-
berbaráti egyesületek vagyona alig tesz ki többet
négy és fél millió forintnál.

Nem szabad azt sem feledni, hogy az egye-
sületek évi jövedelméhez nagyban hozzájárulnak a
kormány és a közhatóságok is, — amit tehát a
nagyközönség áldoz, az alig tesz ki néhány száz-
ezer forintot, vagyis egy-egy ember alig áldoz
évenkint egy forintnál többet.

Nem is tudom, hogy csodálkozhatik valaki
a nyomor és a bün terjedésén ?
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SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Operaház. Lejo Lili holnap, vasárnap, a

"Parasztbecsület"-ben mint Santuzza és jövö szomba-
ton a "Walkür"-ben mint Siglinde folytatja vendég-
játékát. — A Várszinházban hétfön tartják meg a
péntekről elmaradt "Mignon" előadását Várady
Margit vendégfelléptével.

* Hauptmann babéra!. Hauptmann Gerhardot,
a „Henschel-fuvaros" czimü müvéért a Grillparzer-
egylet egyhangulag érdemesnek itélte a Grillparzer-
dijra. A dijat, amely 2700 forintot tesz ki, ezelőtt
három évvel szintén Hauptmann kapta a „Han-
nele"-jéért.

* Pályanyertes zenemüvek. A millennium al-
kalmából a király által magyar zenemüvek jutal-
mazására adományozott összegből a Liszt Ferencz-
zenemüvészkőr tudvalevőleg ujabban ismét több
pályadijat tüzött ki. Kétszáz forintot egy magyar
zongora-rapszódiára, száz forintot egy magyar mü-
dalra és száz forintot eredeti magyar népdalokra.
A pályabiróság, amelynek tagjai: Mihalovich Ödön,
Erkel Sándor, Herzfeld Viktor, Káldy Gyula és
Mader Rosul voltak, a minap döntött a beérkezett
harminczhat műdal, tizenegy rapszódia és huszon-
négy népdal fölött és egyhangu határozattal a
kétszáz forintos pályadijat a „Salvo errore" jel-
igéjű rapszódiának, a száz forintos müdal-jutalmat
a Reviczky-cziklusnak, melynek jeligéje volt: „Dalt
is írjunk, ne csak nótát", itélte oda, a népdal
jutalmát pedig a „Vederemo* és a „Stella" jel-
igéjű dalok között megosztotta. A jeligés levelek-
ből kitünt, hogy a pályanyertes rapszódia szerzője
Szendy Árpád, zeneakadémiai tanár, a páljanyer-
tes Reviczky-cziklus szerzője Kern Aurél, a jutal-
mazott népdalok szerzői pedig Hubay Jenő és dr.
Angyal Armand.

* A pozsonyi színház. Pozsony város szín-
ügyi bizottsága ma döntött a szinház sorsa fölött.
Tudvalevőleg két pályázó volt: Somogyi Károly, a
pécsi szinház igazgatója, aki októbertől januárig
magyar társulattal akart müködni, s megígérte,
hogy a február-szeptemberi saisonra német társu-
latról gondoskodik. A másik pályázó Relle Iván,
a Magyar Szinház volt igazgatója, aki két társula-
tot hajlandó szervezni, magyart és németet, s na-
ponkint fölváltva játszik magyarul és németül. A
bizottság három órai tanácskozás után e g y h a n -
g u l a g kimondta, hogy Somogyi ajánlata, tekin-
tetbe nem vehetö, mert a pályázati fettételeknek nem
felel meg, ellenben javasolja, hogy a közgyülés Rel-
lével kösse meg a szerződést. A közgyülés alkal-
masint a jövő hétfön fog dönteni. Relle ajánlatá-
nak elfogadása nagy haladás a magyarság szem-
pontjából. Eddig ugyanis csak kilenczven magyar
előadás volt, mig Relle száznyolczvanöt magyar
előadást tart, tehát a magyar elödások száma
megkétszereződik. Eddig kétszázötven német elő-
adás volt, mig Relle ajánlatának elfogadásával a
német előadások száma 170-re apad le. Pozsony
városa uj arénát építtet, elvállalja a világítást és
fűtést, ingyen adja a dekorácziókat, megengedi a
helyárak mérsékelt felemelését és ezenkivül hatezer
forint szubvencziólban részesiti Relle vállalkozását,
amellyel egy teljes magyar színtársulatot egész
éven át egy városban állandósit, amire eddig nem
volt eset a vidéken.

* Szmrecsányi nyugdijban. A közoktatásügyi
miniszter müvészeti osztályának vezetője, dr.
Szmrecsányi Miklós miniszteri osztálytanácsos, aki
egy év óta van szabadságon, megrongált egészségi
állapotára való tekíntetböl nyugalomba vonul. —
Ebböl az alkalomból a király Szmrecsányit a mi-
niszteri tanácsosi czimmel tűntette ki. A nyugdi-
zást és kitüntetést a hivatalos lap egyik közelebbi
száma közli. A miniszterium művészeti osztályá-
nak feje dr. Kadocsa-Lippich Elek miniszteri tit-
kár lesz.

* Sauret és D'Albert. Ezt a két müvészt,
aki néhány napi idöközben a Royalban hangver-
senyezni fog, egy nö emléke füzi egymáshoz.
Sauret Emil, a hegedüs volt. ugyanis Carreno Teré-
zának, a hirneves zongoramüvésznönek, első
férje ; utóbb a szép kreol asszony elvált töle, hogy
feleségül menjen D'Alberthez, de nemsokára ettől

is elvált. A két müvész tehát s i n e i r a talál-
kozhatik most egymással Budapesten. Sauret 23-án
játszik, többek közt Beethoven konczertjét is elő-
adva. Hangversenyében közremüködik Springer
Gizella bécsi zongorázó. D'Albert viszont 27-ikén
zongorázik nálunk.

* Filharmoniai hangverseny. A hatodik filhar-
móniai hangverseny szerdán, január 25-én lesz,
Erkel Sándor főzeneigazgató vezénylete alatt,
Schrödter Frigyes császári és királyi kamaraéne-
kes közremüködésével.

Szegény emberek.
(Langmann Fülöp drámája. Előadták a Népszinházban

1899. január 14-én.)
A munkásokat is óvja meg az isten dráma-

író barátaiktól. Valahány darabot irtak még róluk,
mind perfid.

A szerzö a szocziálista végtárgyalásokról
elcsen néhány frázist, ezt elmondatja a szinpadon
a negyedik rend érdekében, ellensúlyozásul pedig
rögtön utána "jellemző epizódokban" mutatja be,
mennyire irigyek, megalkuvók és ostobák e „sze-
gény emberek". Egy evőkanállal szocziálizmus és
egy evőkanállal bourgoisie: erre az utasitásra
készül ma minden munkásdráma, amelyet a töke
által fentartott színházakban előadnak.

Ha Owen álma egykor megvalósul és a szin-
házakat is a kooperatív rendszerre fogjak alapi-
tani, ahol egyformán lesz munkás az igazgató, a
szinész, a súgó és a tűzoltó, ahol a tűzoltó ép ugy
fogja felpofozhatni az igazgatót, mint az igaz-
gató a tűzoltót, akkor bizonyára lesz munkás-
dráma is. Addig azonban nincs. A bankárok és a
magisztrátusok által jól táplált színházak nem fog-
ják megoldani a társadalmi kérdést, mint ahogy a
konstantinápolyi Yildiz-kioszk császári színpadán,
ahová rejtelmesen szép török asszonyok csak fáty-
lak és rácsok mögül nézhetnek le, Dumas és Ibsen
soha sem bolygathatták volna a nő elnyomottsá-
gát, mert a nő felszabadítása csak a nyugatról
indulhatott ki, ahol már női börziánerek és női
színigazgatók vannak.

Ellenszenves tehát előttem ez a kétszínű já-
ték, amelyet a munkásokkal üznek, ezekkel a sze-
gény tengeri nyulakkal, akiknek vérébe (miután
becsőditik őket a színházak karzataira) mérges
anyagot oltanak, mint a laboratóriumok kísérleti
állataiba, — a haladás érdekében! Ez ma a
szinházi részvényesek osztalékaira alapitott mun-
kásdráma.

Turaser Bertalant, a ma bemutatott darab
hősét, a strikeoló munkások ugy tisztelik, mint
apostolukat. És mégis elkárhozik. Kétszáz forint-
tal megvesztegetik, hogy valljon egy munkásleány
ellen, aki biróság elé idézte a gyárfelügyelőt, mert
ez áldozatul kivánta őt érzéki vágyainak. Turaser
hamis esküt tesz, aminek folytán a gyárfelügyelőt
felmentik, a leányt pedig becsületsértés miatt el-
csukják. Turasert emiatt furdalja a lelkiismerete
és rövid gondolkozás után elmegy a birósághoz,
hogy följelentse magát. Van egy mentsége i s : az,
hogy szegény ember volt.

Ez a Langmann darabja, — ugyanarra a
mintára készitve, mint minden munkásdráma : az
első felvonás a plaidoyer a szegény emberek mel-
lett, a második egy vádbeszéd ellenük, az utolsó
a munkásvezér kétes megdicsőülése.

Mi Langmann Fülöpöt erőtlen drámairónak
és még erőtlenebb poétának tartjuk. A szinpadi
rekvizitumok fölhasználásában azonban nagyon
ügyes: a sok szó, amivel meg akar indítani,
merő technikai obstrukczió.

Dr. Ágai Béla fordítása szines és jól gördülő.
Az előadás tompa és tudatlan volt. Legjobban
tetszett nekünk P. Lukács Juliska: a második fel-
vonásban volt egy jelenete, amelyet izzóbb hévvel
nem játszhatik meg senki Szirmai, ez a kiváló
szinész, ha ismét egy drámai szerepbe fog, jobban
teszi, ha saját egyéniségére támaszkodik (hisz elég
gazdag): mai alakítása nagyon ecclectikus volt.
Ha valaki Zacconit sikerrel akarná utánozni, egy
plagizáló ezermesternek kellene lennie; és higyjék
el, nem éri meg a fáradtságot, hogy valaki íly
magas színvonalra emelje a plágiumot. m. g.

FÖVÁROS.
(A járdafoglalás tarifája.) A főszámvevö.

a tanács pénzügyi és gazdasági osztálya, a
pénzügyi és gazdasági bizottság és végül a
tanács külön és együtt tárgyalták és megszer-
kesztették a járdafoglalásról szóló uj szabály-
rendelet tervét és a gyalogjáró négyszögmé-
tereinek tarifáját. Már most nyugodt lehet a
székesfőváros, meg van mentve a mérleg. Sike-
rült a tarifát ugy kiszabni, hogy néhol tiz-tizenkét
év alatt a telek árát is beszedik a korcsmároson,
kávéson, azért a kis mulatságért, hogy a káni-
kulában az üzlethelyiség előtt is tart néhány
asztalt. Igy rendben is volna már bizottsági
szempontból a dolog, ha a korcsmárosoknak
és a kávésoknak némi csekély megjegyzésük
nem volna. Ezek azonban kissé kellemetlen
helyzetet teremtenek, mert meg akarnak
egyezni abban, hogy a nyáron e g y á l t a l á n
n e m f o g l a l j á k l e a j á r d á t . A napok-
ban gyülést tartanak, amelyen kötelező nyilat-
kozatot tesznek a megállapodás pontos betar-
tására. A közgyülés pedig a jövő évi költség-
vetés tárgyalásánál mérsékelten vidám ábrá-
zattal konstatálja, hogy az árak rohamos eme-
lése a jövedelmet egyszerüen megszüntette.

(A margitrakparti vasut.) A földmivelési mi-
niszter a margitrakparti vasútvonalnak a Rudas-
fürdőig való nyújtása ügyében annak idején ki-
jelentette, hogy az alsó rakpartot a vasut czéljára'
át nem engedi. A közmunkák tanácsa pedig a
felső rakpartra nézve hozott ilyen határozatot. A
főváros nem sokat törődve a miniszter és a tanácsi
véleményével, vegyes bizottság kiküldését óhajtotta
s. egyuttal a vasutnak alagutban való vezetését is
javasolta. A közmunkatanács müszaki osztálya
ezzel a gondolattal már foglalkozott is, és terveket!
csinált, amelyek szerint a margitrakparti vonal a
Lánczhidfő északi oldalán levő parknál alagutba
jutna, igy haladna a Lánczhid-utcza vonalában, az
udvari vizvezetéki épület mellett a Dunaparton
végig és a Döbrentey-téren jutna az alagutból a
felszinre. Ezt a tervet a tanács ma átküldötte a
fővároshoz, hogy tanulmányoztassa.

(A belvárosi templom eltolása.) Két mérnök
ajánlatot tett a fővárosnak a belvárosi templom
eltolására nézve. A tanács ma délelőtt foglalkozat
az ajánlattal s nem fogadta azt el. Egyelőre ök
tolták el a kérdést.

(A főváros könyvtára.) A fővárosi törvényha-
tóság hosszu idő óta évről-évre háromezer forintot
szavazott meg valami láthatatlan könyvtárra, ame-
lyet állandóan rendeztek és állandóan elzárva tar-
tottak a kíváncsiak szeme elől. Mindössze annyi
szivárgott ki a dologból, hogy a nevezetes könyv-
tárnak „fővárosi könyvtár" lesz a czime. A nagy
rendezkedésnek most jutottak a végére, már most
az is köztudomásu, hogy a könyvtár a Lipót-utcza
huszonötödik számu házában van, s a tanács ma
elhatározta, hbgy a könyvtárt meg is nyittatja —
de csak a bizottsági tagok részére. Nekik kell még
legtöbbet olvasniok.

(Konfliktus.) A fővárosnak mindig van valami
konfliktusa. Hol az egyik, hol a másik miniszterrel
különbözik össze, most pedig a miniszterelnökkel
nem akar egy nézeten lenni. Az eskütéri hid
pesti fejének a környékére nézve a szabályozás
szempontjából megvan a megegyezés. A budai
oldalon ellenben a főváros sok költséggel járó
nagyarányu szabályozást akar. E szerint a Döb-
rentey-utczát elzárnák és a környék jórészét,
azt a területet, amelyet a budai vásárcsarnok
elhelyezésére vettek, kertté alakítanák, a Rudas-
fürdő pedig a melléképületekkel együtt, egy
óriási teleppé változnék. A miniszterelnöknek
kevés kifogása volna a tervezés ellen, ha a költ-
ségeket a főváros viselné. Ez azonban azt
akarja, hogy az összes kiadást a kormány
födözze. A közmunkák tanácsa tegnap tárgyalta a
nézeteltérést és abban állapodot meg, hogy felhivja
a fővárost, ne sokat akadékoskodjék, mert ha to-
vább is ragaszkodik a szabályozásra és a költsé-
gekre formált véleményéhez, a budai hidfő környé-
kének rendezését az eredeti terv szerint, a föváros
intencziójának teljes mellőzésével intézteti el.
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Központi városháza.
— A Károly-kaszárnya területének érdesítése. —

A rövid másfél esztendővel ezelött lezajlott
tisztviselő-változások a városházán egész sereg
nagy kérdésnek a megoldását tolták előtérbe, ame-
lyek kőzül nem -utolsó fontosságu a központi vá-
rosháza épitése. A lipótutczai uj városháza, amel-
lyel 1,037.832 forint költséggel 1878-ban épitet-
tek, csakhamar szüknek bizonyult s már 1888-ban,
tiz évvel utóbb, hangoztatták egy uj központi ház
épitésének szükségességét. Söt annyira mentek,
hogy az 1890-ben fölvett huszonöt millió forint
kölcsönből nyolcz milliót egy uj városházára akar-
tak fordítani. Persze csak akartak: mert elfogyott
a huszonöt millió, azóta még ujabb harmincz
millió s a folyó és a jövö esztendő ujabb husz
milliót nyel el, vagyis 1901-re vége lesz a két év
előtt főlvett száz millió koronának, anélkűl, hogy
az uj városháza épitésére jutna belőle.

A pénzkérdés azonban nem játszik ma már
szerepet, mert kénytelen-kelletlen nyakukba szakadt
a Károly-kaszárnya 5.600,000 forintért s az óriási
épülettel tenni kell valamit, hogy a befektetett
tőke kamatveszteségét ellensulyozzák. Ennek a va-
lamittevésnek a következménye az az elhatározás,
hogy a kaszárnya helyén kell az uj városházát
felépiteni. Mindenekelőtt pedig a kaszárnya terü-
letét kell szabályozni, hogy a városháza megfelelő
elhelyezést nyerjen, a Váczi-körut valamelyes össze-
köttetést kapjon a Belvárossal s az uj városháza
megépítése után egy kis tér is maradjon, amelyről
a monumentális épület szemlélhető legyen.

Ennek a sok feltételnek a meggoldására a
föváros pályázatot hirdetett; annak eredményeül
két munkát megjutalmazott, több tervet megvásá-
rolt. Ezek után pedig mindenki arra a meggyöző-
désre juthatott, hogy a kérdés teljesen és minden
tekintetnek megfelelően tisztázódott.

Nem. A zavaros helyzet a történtek után
még zavarosabb lett. A mérnöki hivatal ugyanis
konstatálta, hogy sem a megjutalmazott, sem a
megvett tervek alapján nem szabályozható a ka-
szárnya területe, mert olyan terheket rónak a fő-
városra, amiket sem a mai viszonyai között, sem
a közel jövőben meg nem valósithat. Gondoskodni
kellett tehát olyan szabályozási tervről, amely a
főváros érdekeinek szemmel tartásával rendezi a
városháza telkét.

Ez a központi városháza történetének első
fejezete.

A második fejezet azzal a kérdéssel kezdő-
dik, hogy van-e elodázhatatlan szükség a legujabb
városházára ? A főváros ugyanis a bérházakban
levö és szétszórt hivatalai után mindössze 40—
42.000 forint évi házbért fizet. A régi városháza,
amelyből a közmunkatanács sakkhuzása következ-
tében kell kimennie, házbérértékben 29.000 forintot
reprezentál. A legujabb városháza megépítését
tehát ennek a 60—70.000 forint tehernek a felol-
dása teszi sürgőssé.

De itt számot kell vetni azzal, hogy a köz-
ponti városháza megépítése legalább tiz millióba
kerül; a kaszárnya értéke 5,600.000 forint, össze-
sen tehát 15.600.000 forint amortizálásáról lenne
szó, ami 3-5 százalék melleit i s : 546.000 forint
évi tehernek felel meg. A föváros tehát kényelme-
sen választhat a két tehertétel megtartása, s ille-
tőleg magára vállalása között. Annál inkább, mert
a Károly-kaszárnya egészben véve is átalakítható
hivatalos czélokra, még pedig, mint szakembertől
értesültünk : 7—800.000 forint költséggel. Ez a be-
fektetés azonban 20—25 évre szólna és az amor-
tizáczió terheit könnyen törleszthetnék az ezen idő
alatt is megtartható boltbérekböl, amiknek az évi
összege 100—120.000 forint.

Szakemberek a Károly-kaszárnya teljes okka-
pálása ellen azt vetik föl, hogy akkor a központi
városháza épitése majdnem lehetetlenné válna a
hivatalokkal tulzsufolt területen.

Ezeknek a függő kérdéseknek elintézésére,
helyesebben megfontolására volt ma este a pol-
gármesternél az az értekezlet, amely a központi
városháza históriájában a harmadik fejezetet szol-
gáltatja.

Halmos János polgármester meghivására &
ma esti értekezleten dr. Vaszilievits János taná-
csos, Lampl Hugó főszámvevő, Heuffel Adolf köz-
épitési igazgató, dr. Bárczy István tanácsjegyző,
Krátky János főmérnök és Hegedüs Armin mérnök
jelentek meg.

Halmos polgármester az értekezletet azzal
nyitotta meg, hogy előadta a Károly-kaszárnya te-
rületének szabályozása és az épitendő legujabb
városháza genezisét. Kijelentette, hogy a mai érte-
kezlet czélja az, hogy tájékoztassa magát a köz-
épitési igazgató terveiről, mert az ügy sürgőssé-
gére való tekintettel, ugy a Károly-kaszárnya terü-
letének szabályozását, mint az uj városháza kér-
dését már legközelebb a közgyülés elé akarja
vinni. A közgyűléstől ugyanis határozatot akar
provokálni arra, hogy vagy adjon a törvényhatóság
a két kérdés sürgős megoldására megfelelő utasi-
tást, vagy pedig mondja ki, hogy a központi vá-
rosháza épitéséről a főváros jelenlegi fináncziális
helyzete miatt lemond s a Károly-kaszárnya terü-
letének, illelőleg épületének más módon való érté-
kesítését akarja.

Heuffel Adolf középitési igazgató a polgár-
mester felhívására kijelenti, hogy a kaszárnya sza-
bályozására vonatkozó terveket már a most ka-
pott értesítés nélkül is a legközelebbi napokban
beterjesztette volna. Ismertette a szabályozásra
beadott terveket, amelyeket a mérnöki hivatal a
főváros érdekeinek megfelelően átdolgozott. A sza-
bályozásnál mindamellett tekintettel voltak arra,
hogy az épitendő városháza a lehelő legjobb el-
helyezést nyerje, másrészt a szabályozás lehető-
leg, legalább egyelőre, kisajátítás nélkül legyen
végrehajtható. A szabályozásra vonatkozó összes
munkálatokat és terveket 8—10 nap mulva be-
terjeszti.

Dr. Vaszilievits János tanácsos azt szeretné,
ha a középitési igazgató nemcsak a szabályozási
munkálatokra, hanem az uj városháza épitési
programmjára és költségeire is részletes előterjesz-
tési tenne. A közgyülést ugyanis csak abban az
esetben lehetne tájékoztatni, ha a kérdést minden
oldalról teljesen megvilágitják.

Halmos polgármester oda módosítja az előtte
szóló javaslatát, hogy a középitési igazgató csak
általánosságban nyilatkozzék az uj városháza épi-
téséről és hozzávetőleges költségeiről, mert az idő
rövidsége miatt részletes számításokról szó sem
lehet

Lampl Hugó főszámvevő nagyon megfonto-
landónak tartja a kérdést. Az uj városháza épité-
sére mindenesetre kölcsönt kell felvenni s nem
tudja, hogy a fővárosnak érdemes-e ép a jelen
időben ilyen áldozatot hozni. Legfőbb sulyt arra
kell helyezni, hogy a Károly-kaszárnya egészben
átalakítható-e vagy sem s hogy az átalakitás meny-
nyibe kerül s meddig használható az épület.

Erre megjegyezte a középitési igazgató, hogy
az átalakitás néhány kisebb résztől eltekintve, le-
hetséges az egész épületre. A költségekre nem ad-
hat pontos választ. Ezek után főkép az épitendő
uj városházáról folyt a tárgyalás. A jelen voltak
némelyike egy épületnek szerelné a városházát,
más része, igy Krátky főmérnök, amellett kardos-
kodott, hogy épitendő volna egy díszesebb: repre-
zentácziós és egy egyszerübb hivatalos épület.
Amabban a törvényhatóság, a polgármesterek nyer-
nének helyet, a másikban a közhivatalok. Ez az
utóbbi ugy épülne, hogy bármikor kibővithetnék a
szükségnek megfelelően.

Miután meg a szabályozási tervekről esett
szö, a polgármester megköszönte a nyert felvilá-
gosítást s az értekezlet azzal ért véget, hogy a
mérnöki hivatal mennél előbb benyujtja a kivánt
előterjesztéseket.

VIDÉK.
* (Háborog a sóbánya.) A máramarosi kincs-

tári sóbányák munkásai közt nagy az elégedett-
lenség. A bányászok jobb sorsot akarnak, mert a
mostani nagyon mostoha. Követeléseiket több
pontba foglalták össze. A nevezetesebbek a kö-
vetkezők: követelik a felvonógépek alkalmazását,
a modem technika több vívmányának bevezetésé

Az egymétermázsa súlyú kősó koczkáért az eddig
fizetett 5 krajczár helyett tiz krajczárt, kisebb
sulyuért az aránylagosan megfelelő összeg fizeté-
sét kérik. Sok a panaszuk a levonásokért. Meg-
történt, hogy oly munkástól, aki deczemberben
huszonhárom forint tizenegy krajczárt keresett,
huszonkét forint kilenczvenhét krajczárt levontak,
amivel a munkást az éhhalálnak tették ki. A
sóbányászok annál inkább remélik, hogy czélt
érnek, mert a sóbánya nem magánvállalat, hanem
kincstári tulajdon. A munkások, ha követeléseiket
nem teljesilik, strikeolni akarnak, ami annál na-
gyobb baj, mert ott uj munkások szerződtetése
nem is lehetséges. De ennyire talán nem is jut a
dolog. Az állam valószinüleg meg fog egyezni
velük, hiszen sóbányásznak lenni ugyis keserves
dolog!

* (A német-bogsáni mandátum.) A Szögyény
László halálával megüresedett német-bogsáni man-
dátum örököse valószinüleg dr. Auromesku Pacho-
meus lesz szabadelvü programmal. Az uj jelölt ma
tartotta meg programmbeszédét Német-Bogsánban,
nagyszámu hallgatóinak élénk tetszésével.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Ujabb méregkeverési pör. A temesvári

királyi törvényszék, mely még a zsebelyi nagy mé-
regkeverési pőrrel foglalkozik, most ujabb, szintén
nagyobbszabásu mérgezési bűnügyben inditott vizs-
gálatot. Temes-Szent-Andráson négy gyanus körül-
mények közt meghalt oláh embert exhumáltak. Az
egyiknek, Osztrin Jánosnak gyomrában dr. Felletár
Emil országos vegyész — akihez a halottak belsö
szerveit elküldték — nagymennyiségü arzéniku-
mot talált. A többi gyomrot még nem vizsgálta
meg. A kihallgatások során megtudta a törvény-
szék, hogy Osztrin gyakran panaszkodott ismerő-
seinek rosszullétről, amelyet valami titkos szer
okoz, amit a felesége adogat neki „iszákosság el-
len." Temesvármegyének Obad községében is tör-
tént egy mérgezés. Ennek az áldozata egy fiatal
földbirtokos, akinek nevét azonban a vizsgálat ér-
dekében titokban tartja a törvényszék.

= Olcsó pénz. „Olcsó pénz!" Ez volt a jel-
szava Schwartz Zsigmond pénzügynöknek, aki kö-
rülbelől három év előtt nyitott irodát Budapesten.
Olcsó pénzt igért a kölcsönre szorulóknak és ezt
hirdette is szorgalmasan az ujságokban. A csábitó
jelszóra tömegesen jöttek a pénzt keresők Schwartz
irodájába, aki hivatkozva összeköttetéseire, pénzt
igért mindenkinek. Természetes azonban, hogy az
előzetesen felmerülő kiadásokat fedeznie kellett a
pénzt keresőknek. Előleg nélkül nem ment semmi.
Rendesen csak kisebb összegekről volt szó, hanem
néha mégis felrugott az előleg négyszáz forintra
is. Pénzt pedig nem kapott senki. Mikor már vagy
tízezer forintot harácsolt össze Schwartz, a rend-
őrség kitiltotta örökre Budapest területéről. Schwartz
Székesfehérváron nyitott uj irodát. Mikor onnan i s
távoznia kellett, Monoron próbált szerencsét. A
törvényszék elölt ma aztán számolnia kellett mind
a három helyen elkövetett csalásaiért. A számadás
nagyon rosszul ütött ki Schwartzra nézve, kit a
törvényszék másfélévi fogházra itélt. Egy bűntár-
sát a Brünner Józsefet, aki Székesfehérváron volt
segitségére a hiszékeny emberek megkárosításában,
a törvényszék tizenöt havi fogházbüntetésre itélte.
Az itélet ellen csak az ügyész felebbezett.

= A sterling-hamisítók. Európaszerte feltű-
nést keltett a budapesti rendőrségnek az a sze-
rencsés fogása, amikor két nemzetközi bankjegy-
hamisítót, Schwalbe Lipótot és Manquette Edét si-
került elcsípnie, — jelenti egyik kőnyomatosunk,
amiben csak az a sajnos, hogy az utóbbit per
abszolute nem Budapesten fogták el, s nem is a
fővárosi rendőrség. Ismeretes, — jelenti tovább —
hogy Schwalbe és Manquette, akik kőzül az előbbi
budapesti, az utóbbi angol származásu, angol tíz-
fontos bankjegyeket hamisítottak. A gépeik itt dol-
goztak Budapesten. Kitünően sikerült hamisítvá-
nyaikból igen sokat helyeztek már el, amikor kéz-
rekeritették öket. Schwalbet és kedvesét, Jobsch
Jozefint, Budapesten tartóztatták le, Manquettet pe-
dig, a budapesti rendőrség értesítése nyomán, Ber-
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linben. A bankóhamisitáson kivül a trifólium ellen
még egy berlini gazdag magánzó, akinek Jobsch

Jozefinnel valamikor viszonya volt, csalás miatt is
feljelentést tett. Emiatt a berlini fötörvényszék
Jobsch Jozefin kiadatását kérte, de ezt a buda-
pesti törvényszék megtagadta. Részint mivel a ki-
adatásra alapul felhozott bűncselekményt fenfo-
rogni nem látta, részint mivel Jobsch Jozefin ma-
gyarországi illetőségü. A vizsgálat folyamán külön-
ben kitünt az is, hogy Jobsch Jozefin ellen aligha
állhat meg a pénzhamisításban való segédkezés
vádja. A törvényszék azonban egyelöre mégis fog-
vatartása mellett határozott mindaddíg, mig a Ber-
linben fogva levö Manquette Edét is kihallgatta a
vizsgálóbiró. A magyar törvényszék megkeresésére
a berlini hatóságok tegnap szállitották Budapestre
a Pénzhamisitók vezetőjét, Manquette Edét, akit
Puscariu vizsgálóbiró már ki is hallgatott.

SPORT.
+. Turfhírek. Mr. A d r i e n Megaera nevü

kétéves kanczáját Richárdhoz adta trainingbe. —
P o l y o l b i o n , Bonvivantnak, a derbyfavotritnak
anyja, kimúlt. — W a g n e r-t, a miklósfalvi mé-
nes hasznos négyévesét, beugratták. — W i l l i -
a m s o n , Anglia akadály-verseny championja lett
harminczegy győzelemmel. — T o d S l o a n , a
hires amerikai champíon-jocker, eljegyezte Miss
Lilian Russelt, a hires énekesnőt. — K e l e t - e t ,
a Przedswit-handicapre praeparálják.

+ Az egyetemi ifjak sportja. A budapesti
egyetemi athletikai klub tagjainak száma napról-
napra rohamosan gyarapszik. A fiatal egyesület,
amelynek kizárólag csak egyetemi hallgató lehet
tagja, hetenkint háromszor rendez tornaestélyeket.

+ Ch. Planner jockeyja. Charles Planner,
aki Mr. Lincoln, Mr, Dorryt és Mr. Silton -lovait
trainirozza, A. Bulford jockeyt szerződtette is-
tállójához.

-+ Tenyész-jutalmak. A magyar lovaregylet
összesen huszezer koronát tüzött ki az egyes
klasszikus versenyek dijai mellé a győztes lovak
tenyésztőjének.

+ A telivér anyakanczak. A monarchia terü-
letén a méneskönyv kimutatása szerint a mult év-
ben összesen 1462 telivér anyakancza volt, melyek
288 tulajdonos birtokában voltak. Legtöbb kan-
czája (30) gróf Andrássy Gézának volt, leszárma-
zásukat tekintve, legtöbb kancza Buccaneertől
ered. Ez adatok is eléggé világosan illusztrálják
telivértenyésztésünk rohamos fejlődését

+- Az athletikai klub. A magyar athletikai
klub vezérférfiai fontos reformok behozatalát ter-
vezik. Igy a többek között már a tél folyamán
szakszerü felolvasások lesznek a klubban a sport
egyes ágairól. Gondoskodtak arról, hogy a vivó-
órákon a közélet férfiai is résztvetessenek. Legfőbb
tervük azonban, hogy a Margitszigeiten otthont
alapítsanak, akol alkalmas tér nyílik az összes
sportágak művelésére. A reformok megvalósításán
gróf Andrássy Gáza, a klub elnöke és dr.
Krasznay Ferencz alelnök buzgólkodnak. -

A világ legjobb boxolói.
Amerikában, a boxolás hazájában szenzácziós

match volt a világ legjobb boxolói között. Tom
Sharkey, aki a minap a hires Corbettet győzte le,
most Mc Coy-t hivta fel a küzdelemre.

Kedden volt a nagy mérkőzés New-Yorkban
a Lennox-klubban.

Nyolczezer ember gyült össze, hogy a világ-
bajnokok mérkőzését megtekintse. A győztesnek
huszezer dollárt és a bevétel ötven százalékát tüz-
ték ki.

A verseny feltétele az volt, hogy tízszer
kell összetűzniük. As elsö két összecsapásnál Mc
Coy volt előnyben, söt a harmadik mérkőzésnél
Sharkey egy jobbkezü ütéstől a földre esett,
mint egy gummilabda, de csakhamar fölpattant.

A negyedik, ötödik és hatodík összecsapás-
nál Sharkey fokozatosan nagyobb sikerrel dögö-
gyözte ellenfelét.

Azalatt a közönség körében lázasan fogad-
tak. Eleinte Sharkey volt az outsider, de a hato-
dik összejövetelnél már pari ment a fogadás.

A hetedik boxolásnál Mc Coy a balkezével
Sharkey jobbszemét megütötte. A nyolczadik for-
dulónál már Mc Coy kapott verést, ugy, hogy a
földön nyult el, de ez is idejekorán felemelkedett.

Ezután következtek az izgalmas végküzdelmek.
A kilenczedik fordulónál Sharkey ellenfelét

az egész pályán körül kergette a hasra irányzott
döféseivel, végre nehány balos boxot mért Mc Coy
gyomrára, mely ütések következtében az a földre
zuhant.

Kellő időben feltápászkodott a tizedik és
utolsó mérkőzéshez.

A gyomrán elhelyezett boxok nagyon kime-
ritették s egy nyakütés a földre teperte.

A birák tiz másodperczet számláltak. A győz-
tes nem tudta, hogy ellenfele már a határidőn tul
erőlködik a feltápászkodáshoz, még egy kegyelem-
boxot adott neki, mely végleg tehetetlenné tette.

A finish után a győztes negyvenezer dollárt
zsebelt be ezért a gyömöszölésért.

A HIVATALOS LAPBÓL
Kinevezések. Az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r az

igazságügyi orvosi tanácstagjai közül kilépett dr. Salgó
Jakab, dr. Siklóssy Gyula és dr. Schächter Miksa
egyetemi magántanárokat, továbbá dr. Preisz Hugó
kórházi főorvost és az országos bakteorológiai intézet
vezetőjét az emlitett tanács tagjaivá további három év
tartamára ujból kinevezte, egyuttal dr. Schächter
Miksa egyetemi magántanárt és tanácstagot az em-
iilett tanács jegyzői teendőinek végzésével továbbra is
ujból megbízta. — A p é n z ü g y m i n i s z t e r a nagy-
becskereki pénzügyigazgatósághoz Mezei Károly lévai
pénzügyi segédtitkárt pénzügyi titkárrá ideiglenes
minőségben; — báró Malcomes Béla pénzügyi
számgyakornokot a székes-fővárosi pénzügyigaz-
gatósághoz pénzügyi fogalmazóvá ideiglenes minő-
ségben, a székesfehérvári pénzügyigazgatósághoz dr.
Zerdahelyi Imre székes-fővárosi pénzügyigargatósági
fogalmazó gyakornokot pénzügyi fogalmazóvá ideig-
lenes minőségben, Horváth Frigyes aradi lakos dij-
nokot ideiglenes minőségü pénzügyi számgyakornokká
nevezte ki.

Árverések a fővárosban. Singhoffer és társa
ingóságai VI. kerület, Ó-utcza l l . január 16. Pacholek
Károly ingóságai IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 18.
és VIII. kerület, Üllői-ut 46. január 16. Csontossy Já-
nos ingóságai VIII. kerület, Szentkirályi-utcza 11. és
VI. kerület. Ó-utcza 7. január 20. Klein Samu ingat-
lana Y- kerület, Alkotmány-utcza 22. február 24. Bern-
hardt Iipót ingóságai VI. kerület, Eötvös-utcza 36.
január 16. Gróf Szapáry Ivánné ingatlana V. kerület,
Alkotmány-utcza 22. február 9.

A vidéken, Novákovics Ferencz ingóságai Nagy-
becskereken január 27. Susa és Nedelkó ingóságai
Szent-Endrén január 20. Pain Miklós ingatlana Monos-
tor (Vínga) községházánál február 4. Surány Béni in-
gatlanai Alsó-Némedí (Budapest) községházánál január
28. Az első szent-régení tutajkereskedő társulat ingó-
ságai Oláh-Topliczán január 30. Wladyka Dánielné
ingatlana Kassán február 9. Novacsek István ingatlana
Iglón márczius 9. Egyes Ignácz ingatlanai Csetfalva és
M.-Vári (Beregszász) községházánál jannár 30. Ruzsits
György ingatlanai Nagy-Kikindán január 31. Deutsch
József ingóságai Csuka-pusztán (Rimaszécs) január 23.
Novák Ferencz ingatlanai Szent-Lörinczen (Pécs) január
30. Vukovíts Simon ingatlana Szabadkán márczius 4.
Peyl Mátyás ingatlana Lajta-Pordány (Kis-Marton) köz-
ségházánál márczius 2. Szíma István ingóságai Nagy-
Létán (Székelyhid) január 24. Báró Szentkereszty Pál
ingóságai Segesvárit január 26.

Pályázatok. ("Budapesti Közlöny" 10. száma.)
A zirczi (Veszprém) járásbiróságnál végrehajtói állásra,
a buziási (Temesvár) járásbiróságnál irnoki állásra, a
turócz szent-mártoni (Beszterczebánya) járásbiróságnál
aljegyzői állásra lehet folyamodásokat benyujtani.

ÜZENETEK A KÖZÖNSÉGNEK.
J—y. Nagy-Kanizsa. A magyar hadügy történe-

téről csak egy munka jelent meg: Bárczay Oszkáré,
amelyet az Akadémia adott ki talán három kötetben.
Megkaphatja az Üllői-ut 18. szám alatt, Révai Testvérek
könyvkereskedésében.

R. Sándor. Huszt. Mivel mi azt a hirt nem ir-
tak meg, az önök nyilatkozatát sem adhatjuk ki. Na-
gyon sajnáljuk, hogy nem teljesíthetjük kérésüket, de
olvasóinkra va!ó tekintettel kerülnünk kell ilyen dol-
gokba való beavatkozást.

L. L Budapest. Hogy a huszadik század mi-
kor kezdődik ? Az iránt nincs tisztában a világ. Termé-
szetes észszel ugy fogja föl az ember a dolgot, hogy
1901-ben, tehát hogy 1900 még ebben a században
van. Annak a logikának az alapján hisszük ezt, hogy
a tiz csak tiz lehet és nem kilencz. Van egy sereg
tudós, aki szintén ezt vallja, de vannak ellentudósok
is, akik annyira siettetik e század halálát, hogy 1900-at

már a jövö század részére sikkasztják el. Már mi csak
az előbbit hisszük, amely logikus és észszerü. Szerin-
tünk tehát a huszadik század 1901-ben kezdődik.

K. Elemér, Budapest. Mi megtettük a ma-
gunkét és olyan keveset irtunk a dologról,
amennyit csak lehetett. Hogy mások hosszu lére eresz-
tették és kiszínezték, az izlés dolga, s mi ez ellen
semmit sem tehetünk. Arra nem vállalkozhatunk, hogy
megczáfoljunk olyan hirt, amelyet meg sem irtunk.

E. M. Csóka. Helyreigazítását köszönjük. Való-
ban csak tollhiba volt, hiszen már több czikkben meg-
irtuk a Wallersec báróné történetét, tehát alaposan
ismerjük is. Üdvözlet.

Cs. L. Jolsva. Ad 1. A „Teli teljes ibolya nyi-
lik minden bokorban" kezdetü dalt a „Próbaházasság-
ban éneklik. Népdal, hát nem lehet tudni, hogy a ma-
gyar földnek melyik részén hajtott ki. Ad 2. Mikszáth :
Uj Zrinyiász, Mikszáth : A gavallérok, Mikszáth : Egy
homályos ügy, Papp Dániel: Marczellus, elbeszélések,
Papp Dániel: A rátótiak, regény, Kabos Ede: A csen-
geri kalapok.

" NYILT-TÉR.
Téli kura

Szt. Lukácfürdöben

Budapest.

Bheumatikas bajok, köox-
^ny, nenralgiák, ischias
stb. ellen. Wa&y kénes Iszap-
fürdő, külön fürdők, massage,
eépgyógyászat. Lakás és teljes
( ' M t á s (közepes ár 25 frt he-
tenkint). Lift. Meghűlés kizárva.
Prospektust ingyen kül daa Igaz-

A már nem létező „HUNÍIXA" Bz ikv ízgyár
(IX. ker., Kinizsi-utcza 12.) összes berendezése, ugymint
3 lóerejü gázmotor, szikvizgépek, transmissiók stb.minden,
elfogadható árban szabad kézből azonnal eladó.

A gépek, illetve berendezés még egészen
uj, mert a gyár mindössze caak 8 hónapig volt

üzemben.
Bövebb felvilágositást ad (VIII. ker., Szigony-

utcza 32.) a házmester.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

New-York, január 14.
január 14. január lft

Buza januárra
» márcziusra
, májusra

Tengeri májusra

Chicago, január 14.

Buza, májusra
Tengeri májusra

cents

71Vi
70V.
42

centi

42

január 14. január 13.
cents cents
788/8 70V«
37 37Vi

A hétről.
(A kamatláb. — Az osztrák-magyar bank. mérlege. —
Magyar jég- és viszontbiztosító társaság. — Az érték-

tőzsdéről.)

Sok szó van mostanában a k a m a t -
l á b r ó l és ennek irányzatáról. Az összes
európai piaczokon drága a pénz és mindegyik
jegybank arra igyekszik, hogy alkalmas intéz-
kedésekkel megvédje érczkészletét. A német
birodalmi bank 6°/o-ig emelte a discontrátát,
a franczia bank pedig, amely szintén í°/o-al
rugtatta feljebb a kamatlábat, nem elé-
gedett meg ezzel, hanem visszautasitja
a külföldi váltókat, igy akarván távol
tartani magától a szerinte jogosulatlan
hiteligényeket. A pénzforrások tehát mindenütt
harczban állanak egymással. íly viszonyok kö-
zölt felvetették azt a kérdést is, vajjon meddig
tarthat a mostani drága pénz korszakának
uralma. Sokan abban reménykednek, hogy a
jelenlegi helyzet csak múlékony. természetü..
Nem tulajdonítanak neki szimptomatikus je-
lentőséget. Nem hiszik, hogy a hanyatló ka-
matláb korszaka véget ért volna és helyébe
az emelkedő kamatláb korszaka lépne. Ezek
az optimisták alighanem félreismerik a hely-
zetet. Vannak szimptomák, amelyek na-
gyon érthetően mutatnak reá arra, hogy jó
ideig magasabb kamatlábbal kell számolniok
azoknak, akik köz- és magánczélokra hitelt
kivánnak igénybe venni. Mert vajjon nem-e
ilyen szimptoma az, hogy a porosz kincstári
jegyek, amelyek legelső rangu biztonságú ér-
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*ékpapirok, Londonban alig tudtak elhe-
lyezesre találni, jóllehet csak márcziusi
esedékességgel és 4%-ra voltak kiállitva ?
Vagy mit szóljunk ahhoz, hogy az alsó-
ausztriai országos jelzálogintézet, amely
3 1/2 %-os községi kötvényeket bocsátott ki.
most kénytelen ezeket a kötvényeket 4 %-osokra
konvertálni, mert az alacsonyabb kamato-
zásuakat elhelyezni egyáltalában nem tudta.
És vajjon mit jelent az, hogy a német jelzá-
log-intézetek, amelyek 3 1/2 %-os czimletei már
egészen meghonosodtak volt, most egyszerre
kénytelenek visszatérni a 4 %-OS típushoz.
Magunk is azt hisszük, hogy több a ki-
•átas arra, mikép hosszabb időn át a maga-
sabb kamatláb uralma alá jutnak, semmint
arra, hogy a kölcsönpénz ára tartósan olcsób-
bodjék. Kétségtelen, hogy könnyebbülés a
pénzpiaczon be fog ugyan állani nemsokára,
de a hivatalos discontráták leszállitása nem
fogja egyuttal az okcsó pénz uralmának to-
vábbi fenmaradását jelenteni.

Az o s z t r á k - m a g y a r b a n k lezárta
1898-iki mérlegét. A részvényesekre a 7"08
millió forintot tevő nyereségből 6-6 millió
forint jut, ami részvényenkint 44 forint 10
krajczár osztaléknak felel meg. Egész közgaz-
dasági életünkre ólomsúlyként nehezedik az
el nem intézett kiegyezési kérdés. Csak az osztrák-
magyar bank részvényesei vannak abban a sze-
rencsés helyzetben, hogy hasznot huzzanak
ebből. Ma ugyanis akként á l a dolog, hogy a
7-08 millió tiszta nyereségből mindenek előtt
levonandó 4 1/2 millió, mint a 90 millió forint
részvénytöke 5°/o-os kamata, a fennmaradó
2.53 millió 4°/o-a azaz 0.10 millió forint a tarta-
lékhoz csatolandó, a fennmaradó 2.43 milióból
további 2% azaz 1.8O millió jut a részvényesek-
nek, a fenmaradó 0*63 millió forint megoszlik
a részvényesek és az államkíncstár között. A
részvényesek tehát kapnak 4-54-1'g-J-OUl =
6.60 millió forintot, . az államkincstár pedig a
215.000 forintot tevő bankjegy-adóval együtt
J.53 millió forintot. Az uj statatnm szerint a
7.08 millió tiszta nyereségből levonandó volna
4s/o-a a 105 millióra felemelt részvénytőkének
= 4"20 millió forint, a maradékból 12"Vo
= 0*34 millió a tartalékalapra volm for-
ditandó : a 2.49 milliós maradék raeg-
osztatnék a részvényesek és az államkines-
Eár között. Jutna tehát a részvéBiyeselare 4"2© -f-
j|-25 = 5"45 millió forint, az államkincstárra
pedig 1*25 milüő forint. Az osztrák-magyar
bank részvényesei tehát 6"6Ö — 5:45 = 1"15
íailliő forint olyan jövedeiemíiez jutottak, amely
öket meg nem illette volna, ha már az uj-
bankszabadalom volna érvényben.

A b i z t o s i t ő-t á r s a s á g o k üzeme"
az elmult évben tudvalevőleg- igen kedvezőt-
len volt. Az elemi ágazatokal is folytató hazai
társaságok kőzül csakis azok fognak némi
osztalékot fizethetni, amelyek dus tarta-
lékai a hiány pótlását megengedik. Az oszta-
lék hiányát a részvényesek még valahogy el-
viselhetik, de amit a M a g y a r j é g - é s
v i s z o n t b i z t o s í t ó - t á r s a s á g ter-
vez, az a részvényesek érdekeinek ér-
zékeny csorbítása. A társaság igaz, hogy
sulyos veszteségeket szenvedett. De ezért
vannak a tartalékok. Használják fel ezeket a
veszteségek pótlására. Vagy ha e tartalék ké-
sés, ugy szállítsák le a részvénytőkét a n n y i
val, hogy a hiány a tartalékok hozzászámitá-
sával fedezve legyen. A nagy részvényesek
azonban tovább mennek. Felhasználják az al-
kalmat, hogy a részvényesek egy részéi kiszo-
rítsák birtokukból. Azokat a részvényeseket,
akik részvényeiket a kibocsátásnál jókora fel-
pénzzel vásárolták, most arra akarják kénysze-
riteni, hogy egyszerüen mondjanak le a név-
érték feléről, mert a másik felét arra
kell felhasználni, hogy pótolhassák a veszteség
és - uj tartalékok létesittessenek. Tehát a
redukált részvénytőke egy része tartalékok
képzésére használtatik fel. A részvénytőkét
egyidejüleg felemelik az eredeti magasságra,
de az uj részvényeket névérttéken fogják
átvenni a nagyrészvényesek, mert az csak
fel nem tételezhető, hogy a megamputált
kisrészvényesek még uj részvényeket akarja-

nak szerezni. Az alapitó nagyrészvényesek
tehát a részvény vagyonuk felétől megfosztott
kisebb részvényesek pénzéből fognak a társa-
ságnak uj tartalékokat alkotni. Mondhatni, a
spekuláczió nem rossz és mivel nálunk a köz-
gyüléseken mindenütt a nagyrészvényesek aka-
rata érvényesül, a terv sikerülni is fog.

Az é r t é k t ő z s d é n csendes volt az
üzlet. A spekuláczió csupán egyes papírok
iránt érdeklődött — Rimamurányi árfolyama
meghaladta a 300-as árfolyamot. Beszéltek a
vasárak felemeléséről, arról, hogy az osztrák-
magyar államvasut vasmüvei a Rimamurányi
kezébe kerülnek és több efféléről. Mind e hi-
rek alaptalanok. Jelentékenyen emelkedtek e
héten Adria-részvények. A részvénytöke fel-
emelésére vonatkozó hirek nem felelnek meg
a valóságnak, de tény, hogy a vállalat üzemé-
nek fejlődése igen kedvezö és hogy az 1898.
évi jövedelem megengedné a 12°/o-on felüli
osztalékot is, amelytől azonban az igazgatóság
egyelöre eltérni nem akar.

Ipar és kereskedelem.
Bőrök és nyerstermények behozatala Fiumén

át A fiumei kereskedelmi bank részvénytársaság
a budapesti Strasser és Schönfeld czég közremü-
ködésével Fiuméban egy bizományi-részvénytársa-
ságot alapit „Strasser és Schönfeld, bőr- és nyers-
tennény-bizoniányi részvénytársaság" czég- alalt,
mely társaság főképen bőröknek és nyerstermé-
nyeknek a keletről és tengerentuli országokból
Fiumén ái valo behozatalával fog foglalkozni. A
Strasser és Schönfeld czég budapesti üzlete to-
vábbra is kizárólag a két czégtulajdonos számlá-
jára fog vezettetni.

A kamarai jelentések. A kereskedelemügyi
miniszter a kereskedelmi és iparkamarákra nézve
readeletet adott ki, mely a közönség széles köreit
is érdekelni fogja. A miniszter meg akarja szün-
tetni a kamarák évi jelentéseinek eddigi alakját s
azt a munkaerőt és költséget, melyet a kamarák
ezekre fordítottak, az iparos- és kereskedő kö-
zönség; érdekében czélszerübben akarja kihasznál-
tatni, amennyiben több közvetlenséget kiván te-
remteni a kamarák és érdekeltség között. A' mi-
niszter már az 1898. évre vonatkozólag mellőzen-
dőnek tartja a kamarák eddigi terjedelmes évi
jelentésének kiadását, melyek helyett a jelentések
általános részének megfelelő és a kamarai kerület
közgazdasági helyzetét tömören, főbb részében
jellemző jelentés legfeljebb 3—4 nyomtatott
ivnyi terjedelemben irásban lesz eléje terjesz-
tendő, mely jelentéseket az összes kama-
rákról egyesítve, együttesen fogja "központilag
kiadatni, természetesen a horvát-szlavonországi
kamarák számára saját jelenléseiket horvát
nyelven is. hogy ily módon az egész ország köz-
gazdasági állapotáról egységes kép legyen nyer-
hető, ami általános közgazdasági szempontból két-
ségkivül sokkal becsesebb, mintha elszórtan egyes
kamarai jelentések különböző időben jelennek meg.
Ez az összesített jelentés is azonban csak akkor
fog valódi becsesel birni, ba gyorsan jelenik meg,
közvetlenül az illető év után, melyre vonatkozik,
miért is megkivánja a miniszter, hogy a szóban
forgó, legfeljebb 3—4 ivnyi terjedelmü jelentés
legkésőbb minden év február hő 15-éig eléje ter-
jesztessék. Ez természetesen nem zárná ki azt,
hogy az egyes kamarák, amennyiben azt szüksé-
gesnek tartanák, saját tagjaik számára a kerületük
közgazdasági állapotának egyes részleteit is fel-
tüntető külön kiadványokat bocsássanak idöközön-
kint közre, azonban nem évi jelentés alak-
jában. — A miniszter egyuttal felhivja a kamarát,
hogy az ez irányban szükséges intézkedéseket
megtenni sziveskedjék, hogy az elsö ily össsesi-
tett jelentés legkésőbb folyó évi április hóig már
tényleg meg is jelenhessék, kifejezést ad annak a
várakozásának, hogy a kamarák kiváló gondot fog-
nak fordítani arra, miszerint ezen jelentések le-
helő tömörséggel és rövidséggel szerkesztve tény-
leg minden egyes kamara-kerület és összesítve az
egész ország közgazdasági állapotát hüen tükröz-
tessék vissza.

Kőbányai sertéspiacz, jan. 14. Magyar elsö-

Fiatal ncltéz (páronkint 320 kilogrammon felüli
sulyban) 4?—4S 5 ferig. Közép (páronkint 251
320 klgrig tcrjeilü sulyban) 475—48 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedő sulyban; 47—48
kV.Szerbiai: Nebéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban
46 5—47 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 46—4C5 krajczárig. Könnyü

páronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban 43.-44.
krajczárig. Ser léslétszám: 1899. jan. 12. napján
volt készlet 32796 darab, január 13-án fel haj tátott
148 darab, január 13 an elszállittatott 864 drb,
január 14-éro maradt készletben 32080 darab.
A hizott sertés üzletirányzata csendes.

Budapesti konzum-sertésvasar, jan. 14. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levő székesfővárosi
konzum-sertésvásárra 1899. "január 13-án érkezett
S79 drb. Készlet 941 darab, összes felhajtás 1820
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 920 drb,
elszállittatlan maradt 870 drb. Napi árak: 120—180
kilós 42—44 krajczár, 220—280 kilós 42-5—45 kraj'
czár, 320—380 kilós 43—46 kr, öreg nehéz 42—46
krajczár, malacz 39—40 krajczár. A vásár han-
gulata élénk volt.

Pénzügy.
Az államvasutak fölöslegel. A magyar királyi

államvasutak pénztári fölöslegeiből január hó 10-én
történt a folyó évi első beszállítás. A központi
állampénztárba szállitott összeg 500.000 frt volt.

Közlekedés.
Az államvasutak forgalma. A magyar királyi

államvasutak a mult év utolsó havában saját háló-
zatukon, az ideiglenes összeállítások szerint be-
vettek 6,522.400 forintot, még pedig 1,759.200
forintot a személy- és 4,763,200 forintot az áru-
forgalomból. Ezzel szemben 1897. deczember havá-
ban a végleges bevétel 6,528.208 forint volt, tehát
csaknem egészen hasonló összeg. Az év eleje óta
d e c z e m b e r h ó n a p v é g é i g a b e v é t e l
89,435.356 forint volt, ebből 23,307.609 forint a
személy- és 66,127.747 forint az áruforgalomból.
Ezen számok azonban az év utolsó három hó-
napjának végleges leszámolása után előreláthatólag
még lényegesen meg fognak változni, még pedig való-
szinüleg kedvező irányban. Minthogy 1897. évben
az összes szállitási bevételek csak 87,940.396 fo-
rintot tettek, mely összegből 22,581.367 forint a
személy- és 65,359.029 forint az áruforgalomra
esik, már most is konstatálható, hogy a szállitási
bevételek 1898-ban legalább másfél millió forinttal
kedvezőbbek, mint 1897-ben. Ennek alapján tehát
remélhető, hogy a mult évi végleges eredmény
meg fogja közelileni az 1896-iki, eddigi legkedve-
zőbb államvasuti év eredményét, ami olyan rend**
kívüli silány termés után, amilyen az 1897-iki
volt, annál is inkább aránylag kedvezőnek mond-
ható, mert a mult esztendő közgazdaságilag egyéb-
ként sem tartozott a legjobbak közé.

Az „Első Biztositó intézetnél Katonai Szol-
gálat Esetére" ő császári és királyi fensége József
főherczeg védnöksége alatt (Budapest, V., Erzsébet-
tér 1. sz) folyó évi deczember havában 1,196.900
koronáról szoló belépési ajánlat nyujtatottc be, s
s 1,95400 koronáról szóló kötvény lőli kiállítva.
Az elmult é/ folyamán összesen 14.526,200 koro-
nára szoló ajánlat nyert elintézést, a biztositási
tőke tehát 32,851.472 koronára emelkedett. —
Az intézet tudvalevőleg biztosit tőkét és já-
radékokat fiúgyermekek számára a katonai szolgá-
lat költségeinek fedezése, illetve be nem soroz tatás
esetén ellátás czéljából a nagykorúság idejére. Az
üzemhaszon a biztosítottaké s a besorozottá ezen-
felül igen jelentékeny külön-jutalékban is ré-
szesülnek.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, január 14.

A buzahózatal.
Január hó második hetében — a szünetelő

hajózás alalt — mindig csekély mennyiséget tettek
a felszállitások buzában. Az utolsó tizenkét évben
a következő volt a hozatal a korrespondeáló
hetekben:

év ezer metermázsa
1887 45
1883 75
1889 32
1890 25
1891 36
1892 35
1893 32
1894 49
1895 40
1896 50
1897 34
1898 19
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Szemben a mult heti 40957 métermázsával
a ma végét érő héten azonban csak 19306 méter-
mázsára rag a hozatal, ebböl elszállítottak 2281
metermázsa!, marad, tisztán 17025 métermizsa.

Ennyit tesz a tőzsde kimutatása szerint. A
borzén rán ugvanis egy külön statisztikai resaorL
E hivatal nem uvinl az ő testamentum szerint,
amely azt parancsolja.* hogy: Hat napig dolgozzál
és a hetediken pihenj, mert abban az irodában
hat napon át eröt szednek a szombati munkához.
Hanem aztán szombaton robotolnak is.

Hat pályaudvari állomásfőnökség — a duna-
parti, a nyugati, a déli, a józsefvárosi, a lipótvá-
rosi és a ferenczvárosi — beküldi reggel 8 óra-
kor jelentését a gabona felhozatalról és tiz órakor
már készen keli lenni e számok összegezésével,
mert akkorára ki kell függeszteni a kimutatást a
gabonacsarnokban.

Persze, hogy ily lázas munka közepette elő-
fordulnak tévedések is.

Van is rá preczedens, azonban átlag csak
ötvenkétezer egy évben.

Igy a mai összegezésnél is hiba van a kréta
kürül. A tőzsdetagok emiatt ma nagyon felhábo-
rodtak és felvilágositást követeltek a titkárságtól,
ahol azt az informácziót nyerték, hogy a magyar
királyi központi statisztikai hivatal napi jelentései
alapján, e kimutatást nem is lehet kontroleální,
mert a vasútnál hol csütörtökön, hol pénteken
zárják le a hetet.

Megpróbáltuk a hivatalos statisztikai jelen-
tések alapján ugy szerdán, mint csütörtökön, mint
pénteken lezárni az összegezést és mindannyiszor
negyvenezer métermázsát felülmuló hozatalt kap-
tunk a következő összeállítás szerint:

csütörtökön
pénteken
szombaton )
vasárnapon)
hétfőn
kedden
szerdán
csütörtökön
pénteken

4SST
6847

14676

5344
4971
6423

—

—
6841

14676

5*44
4P71
(8623
7156

—

—
—

14676

5344
4«S71
6623
7156
7524

Heti összeg 43048 45617 46294

Ami a dolog meritumát illeti, az az üzlet
alakulására nem lehet mérvadó, addig, amig a
malmok — ugy mint ma —nagy erömegfeszitéssel
összevásárolnak gyengén tartott árak mellett - mint-
egy 1500 metermázsa magyar és két létei szerb
buzát.

A forgalomról — tekintettel arra, hegy a tit-
kárság statisztikával volt elfoglalva — nem ad-
tak ki hivatalos jelentést. Saját puhatalozásaink
alapján rendes rovatunkban feltüntetjük az előfor-
dult eladásokat.

A többi czikkre nézve, alig volt reflektáns,
csupán tengeri iránt fennmarad ma is némi érdek-
lödés.

A határidőpiaczon délelött teljesen pangott
a forgalom, miközben az árak csöndesen lepereg-
tek, különösen rozsra, amelynek árát 7 forint. 9?
krajczárig nyomták le, nagyon rajait a rud. Dél-
után ismét csekély fedezési kedv volt észlelhető és
egyenlegkint a buza két-három krajczárt, a rozs
hat krajczárt, a takaraiáayezikkek alig' egy-két
krajczárt veszítettek árakból.

• Ma is nagyban folytatódott a tegnap jelzett
kosztolási transakczió buzában. ( a márcziusi vétele és az áprilisi eladása). Azt mondják, hegy egy
oldalról h a t v a n e z e r métermázsát kötöttek
ilyfonnán. El is nevezték a tőzsdén ez ügyletet
h a t v a n i spekulácziónak.

Némi fentartással regisztráljak, hogy Buenos
Ayres-böl kedvezö termési hirek érkeztek, mert nem
lehet tudni, hogy holnapra mit jelent Argentinia,
az a termési chameleon.

Előfordult

Buza. Tiszsvidékí: 300 mm. 80 k, 10.523
frton, 100 mm. 79 k. 10.50 Maa, 100 mm. 78
k. 10.45 frton, mind hárosi iséaspra.

Pestvidéki: Sö§ u o . 'IS k. 10.35 forin-
ton, hatom hénaps.

iám. 80 k, 10.52*3 '

Raktári : 500 mm. 74-3 k. 9-72-5 forinton,
három hónapra.

Szerbiai: 2000 mm. 76 k. 8.40 frton,
transito, 2000 nini. 7 r 5 8.55 forinton, transito,
mind három hónapra.

Rozs. 100 mm. pestvidéki Budapest par,
7.95 forinton készpénzben.

Zab: 100 ram. Budapest 6.— forinton, 100
mm. Budapest 5.90 forinton, 150 mm. Budapest
5.85 forinton, készpénzben.

Tengeri. 200 mm. Budapest par. 4.55 frton,
300 mm. Temesvár 4.05 frton, készpénzben.

Árpa. 100 mm. takarmány Kőbánya 6.45
forinton készpénzben.

Hivatalos készárujegyzések.

Isza

na

an

| - g 100 klgr.
- - készpénz-

ára

urtól frtij

10.10 10.20
10.25 10.35
10.45 10.55

10.25 10.35
10.45 10.50

10J0 10/20
1Ö.S5 10.40
10.55 10.60

8.10 8.15
8.—
6.10
6.70
7.70

g 100 klgr.
1 készpénz*

r | áru

| frtólfrtij

I 9.90 10.05
r 10.20 10.25
) 10.35 10-45

i 9#.S5 io
' 10.15 10.20
» 10.40 10.45

i SL90 10!05
' 10.25 10.30
I 10.45 10.50

8.05
6.40
7.50
8.50

nj — 39—41 5.70 . 6.05

tagat ó bánsági — 5.r,7, 5.GQ
„ másnemü — 5.50 5.55
ó
. láposzta — —.- . —

RpGZI JOásnemtt — — . .—•

Hivatalon hátátidőjegyzések.
Döi tfiwfc ziriaU

An BattridS jaQuárl8-án január li-ea
pinz ára pfnx tro

boza . .márczius 9.51 9.53 Ö.47 9.49
, . .április 9.38 9.40 9 34 9.36
. . . október —.— —.— —.— —.

november—.— —.— —.— .—.
rozs 99 —.

79 —,

.márczius 8.09 8.11 7.97
. április —.— —.— —.— —.
. október —.— —.— •—.—«.
. november — . — — . — — . —

tengeri . május 4.90 4.92 4.86 4.88 —
. n o v e m b e r — . — — . — — . —

. oktober - — . — — . — — . — —,
zab . . márczius 5.80 5.82 5.77

9 . . ofetóber — • — — . — — . — —,
, . . november — . — — . — — . — —

r e p c z e . augusztus 12.25 12.35 12.15 12.25 —,

Elöfordult határidökötések.

Délelött. Buza márczius 9.50—53—9.48
forinton, április 9.40—41—9.-35 forinton. —
Rozs márczius 8.06—7.98 forinton.— Tengeri
május 4.91—S6—4.87 forinton. Zab márczius 5.80
—5.7S forinton.

Délután. Buza márczius 9.47—9.50 fo-
rintos, április 9.35—9.38 forinton, október 8.46
forinton. — Rozs márczius 8.00—8.02 forinlon.
— Tengeri május 4.38—4.S9. — Zab márczius
5.79 frton. — Repcze augusztusra 12.15 frton

Gabonaforgalom:

0

buzából. ,
rozsból .
árpából. ,
zabból . i
tengeriből,

1SS9.január 13.
érkezett elszállittatott

m é t e r máz
, 7524

338
3008
1744
1842

Kikészitési forgalom.
Előjegyzett buza

_. rozs —
árpa —
liszt 2760

8 a
310

77
—

405

mm.
mm.
mm.
mm.

Raktárállomány:

Közraktár: Buza 161100 mra. Rozs 10900
mm. Árpa 61700 mm. Zab 3S300 mm. Tengeri
6300 mm. Liszt 10200. mm.

Raktárház .-Buza 71168 mm. Rozs 5176mm.
Árpa Sö7 mm. Zab 4531 mm. Tengeri — mm.
Liszt 1610 mm.

Silos: Buza 27800 mm.

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, január 14.

Nemzetközi papírokban az irányzat csendes
volt; csekély forgalom mellett az árfolyamok cse-
kély változásnak voltak alávetve. A helyi piaczon
Rimamurányi részvények tetemesen emelkedtek.

Az elötözsdén \ Jelzálogbank 249.25, Osztrák
bitelrészvény 361.30—361.70, Osztrak-magyar ál-
lamvasut 362 10—362.50, Közuti vaspálya 380.50
—381, Rimamurányi 299.50—301.25.

A déli tőzsdén elolordult kötések :
Salgótarjáni 619.50—622, Közuti vaspálya 380—381,
Villamos vasut 226—226.25, Magyar hitelrészvény
391—391.50, Rimamurányi 301—302.50, Osztrák
hitelrészvóny 361—361.40, Déli vasut 60.25, Osz-
trák-magyar államvasut 361.90-362.50, Regále
100.80, Magyar általános köszénbánya 112—llo,
Magyar villamossági 141.50, Nemzetközi waggon-
kölcsönző 574, Adria 233.50—235.

Dijbiztositások: Osztrák hüelrészvényekben
holnapra 1.50—2 forint, 8 napra 4.50—5 frt,
január utóljára 6.50—7 forint.

Délátán 1 óra SO perczkor zárulnak:
január 14. január 13.

Magyar aranyjáradék 120.25 120.25
Magyar koronajaradék 9 ' - 8 D JJ ' ' °°
Magyar liitelrészvény 391.oO J ^ - - "
Magyar ipar és keresk, bank lOl.oO JW1.&Ü
Magyar jelzálogbank 2 4 9 - 2 5 249.2o
Ungvár leszámitoló bank 262.25 262.2o
R i m a m u r á n v i v a s m ü ÖU&.&O ^VV.ÚO
Osztrák liiteíiészvény 3G1.40 361.—
Déli vasat 60.25 60.—
Osztr.-magyar áUamTMUl 362.25 362.25
Közuti vaspálya 380.50 380.50
Villamos vasut 220.— 226.75

Délután 4 órakor zárainak:

Osztrák liilelrészvény
Magyar hilelreszvény
Osztr.-magyar állam vasut
Leszámitoló bank
Rimamuránvi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut

január 14. január 13.
361.10
391.60
362.10
262.25
303.50
380.25
226.—

361.30
391.7H
862.30
262.—
300.50
380 50
226.50

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK,
Budapesti vásárcsarnok.

Budapest, január 14. A vásári forgalom: Has-
nál forgalom élénk, árak emelkedőben. Baromű-
nál élénk, árak szilárdak. — Halban lanyha,
árak csökkentek. Tej és tejtermékeknél \axix\ia,
árak nyomottak. Tojásnál vontatolt, árak csökken-
tek. Zöldségnél élénk. Gyümölcsnél élénk, árak
szilárdak. Füszereknél lanyha. Időjárás változó,
envhe. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek'liivalal os árjegyzése a'következö : Hus.
Marhahus hátulja I. 52—54 írt. H. 48—52 írt.
Birkahus hátulja I. 33—40 írt, II. 34—38
frt. Borjuhus hátulja £. 50—70'frt, IL 56—60 frt.
Sertéshus elsőrendü 48—50 frt* vidéld 32—44 frt
(Minden 100 kil nkint.) Kolbász füstölt 64—80 kt
(kilonkint). Sertészsír hordóval <>5-5—56*5 frt (10Q
kilonkint). —Baromfi (élö). Tyuk 1 pár l.lü—1.40
frt. Csirke 1 pár 0.70—1.30 frt. Lud hizott kilon-
kint 52—54 kr. — Külön télé le. Tojás t láda (1440
drb) 34 O—35-0 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—4
frt Petrezselyem 100 kötés —. — frt. Lencsa m.
1-0 kiló 7—í) frt. BnJj nagy 100 kiló 7—9 frt.
Paprika I. 100 kiló 30—00 frt, Ií. 20—30 frt. Vaj
hremii) kilonkint0.60—0.75 frt. Tóa-vaj kilonkint 0.75
0.95 frt. Burgonya, rózsa, 100 kiló .1.60—2.00 frt.
HalakMaxcsa. (élö) 0.80—1.00 frt 1 kiló. Csuka (élö)
0^0-1.00 frt 1 kilő. Ponty dunai 0.40—0.60 frt.

Szesz.
Budapest, január 14. Finomitott szesz

nagyban 54.50—54.75. Finomítóit szesz kicsiny-
ben 55.——űö.25, Élesztöszesz nagyban 54.50
—55.—, Élesztőszesz kicsinyben 55.25—55.50,
Nyersszesz adózva oagyhan 53.50—53.75. Nyers-
szesz adózva kicsinyben 54.- 5Í.25. Nyers-
szesz adózatlan (exknt.) 14. 14'js. Dena-
turált szesz nagyban 21.25—21.50. Denaturált
szesz kicsinyben 21.-75—22.—. A kontingens nvers-
szesz ára Bpesien 17.25—17.50 frí. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzfizetés melleit értendők. *

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, január 14. Árpában csekély üzlet fej-

lődölt változatlan áron. Buza és Vozs 10 krajczár-
ral olcsóbb. A határidőpiaczon az irányzat kevés-
sel szilárdult. Köttetett: buza tavaszra' 9.45—9.46
forinlon.

Hivatalosan jegyeztetett:
Köttetett: buza tavaszra 9.46—9.47 forin-*

ton, rozs tavaszra 8.20—8.22, tengeri május-
juniusra 5.20—5.22 forinton, zab tavaszra 6.10—
6.12 forinton.



Vasárnap, január 15. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1899. — 13. oldal.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, január 14. Az előtözsde magasabb kül-

földi jegyzésekre szilárd volt. A tözsde utóbb is
szilárd marsát és csak a zárlat volt nm*

Az elötözsdén I Osztrák hilelieszvénr 361.12-

vasat 59.50—59.25. Tramway. 563—569.—. Tőrök
dohány 123.75—124.50, Alpesi liánra 199.10—200,
Prágai vasipar 9d2—990.—. Fegyvergyár — . —
Osztrák koronajaradék 102 20. Török soisjegv
58.30—58.40, Kémet márka 58.97 forinton.

A déli tőzsdén : Osztrák Mselrészr. 361.12,
Anglo-bank 153.75, Bankver. 264.75, Onien-bank
2yö.—, Lánderbank 240.15, Ostír.-rasgjar állam-
vasut 361.87, Déli vasut *iO-i2, Elhevölgvi vasat
258.50, É-szaknyugati vasut 244.50, Tülök'dobány-
részrény 128.— , Alpesi bánva 199.—, Májusi
járadék 101.50, Tőrök sorsjegy 53.40, Kémet márka
58.86, Fegyvergyár 202.— forint.

Délután 2 óra ifO perczkor Jegyeztek:
_-28/a-os papirjáradék 101.45, 4"2®/»-«ÍS ezisljára-
dék 101.25. 4tt/o-os osztrák araBFJáradék 120.20,
Osztr, koronajára-iék 102.15,1860. sorsjegy 142.—,
1864. sorsjegy 194.25, Osztrák l itelsarsjegf'19&50.
Osztrák biteiintézeü részvény 360-87, Angol-osztiák
bank 154.50, Union-bankrészvénv 295.5©, Bécsi
Bankverein 264.50, Osztrák L-áderbank 240.75,
Osztrák-magyar bank 941.—, Osztrák-magyar ál-
lamvasut 382.—, Déli vasatrészvéiiy 60.25* Elbe-
völgyi vasut 258.—r Dnnagözbajó-á-i részvény
443.—, Alpesi bányarészvény 199.25, ö©Máayréss-
vény 124.25, 20 irankos 9.55, Császári Mr. veri
araay 5.71—, Londoni váltóár 120.50,. S&met baak-
ráitó 58.95, Tramway 562.— — Az iiáafzat
tartozkodó.

Bécs, január 14. A déli tőzsde zárlat*
után jegyeznek: Osztrák bitelrészréar §60.87,
Angto-íiaiilí 154.50, Bankverein 265.—, Űníon-baak
295.50, Lánderbank 240.75, Osztrak-magyar állam-
va.ftit .162.—, Déli vasut 60 SO, EHnevöIgyi vasat
258.50, Észak-nyugoti vasut 244.50, Török dohány-
részvény 124.50, 'Alpesi bánya 199.30, Májosi jára-
dék 101.45, Török sorsjegy 58.4P, Kémet márka
58.97, Kémet márka ultimóra 5835 foriníon-

Frenkfurt, január 14. (Zárlat.) 4-2®"®-os
papir-járadék 101.05, 4.2^o ezüst-járadék 10085,
4°o-os osztrák annyjáradék 101.65, 4*» magyar
aranyjáratiék 100.50,' Magyar koronajaradék 97.85,
osztrák hitelintézeti részvéay 226.10, ©sztsák-
magyar bank !5t>.70, osztrák-magyar áBarow-sat
154. Í0. déli vasut 21.51), béesi váltéir 169.38,
londoni váltóár 204.15, párisi Yáltöár 810.16,
bécsi Bankverein 132.20, viDamos réssjény I á i . — ,
3°» magyar arany-kölesön 8T.2Ö, Észak-nyagati
vasat 119.—, Elba völgyi vasut — . — . Alpesi
bánya — . — . Az irányzat szilárd.

Frankfurt, január 14. (UíóiSzsde.) Osz-
trák biteírészvény 225.90, Osztrák-magyar álam-
vasút 154.20, Déli vasat 28.10, Alpesi fcáBya-
részrény — . — , Bécsi Banksrereii! — . — . 4.^0-os
magyar aranyjáradék — . — . Az irányzat szilárd.

IDŐJÁRÁS.
A m. hir. országos meteorologiai intézet távirati

jelentése 1898. január 14-én reggel 7 órakor
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Felelős szerkesztő: K&lnokl Izidor.

UTMUTATÓ.
Vendéglők,

Barabás J ó z s e f józsef-_körut 85.
kezelt kitünő magyar konyha, luti isttatlan Jó
ÍBSCB csapolt aör Mérsékelt ár Pontos kiszolgálás

Gyógyszertárak^
A Raditz-féle CASCARADIN- óta

Fatjyasi

tabletták évek
beváltak

mxékrakmtiés, r romot*-, máfbal, sárgaság, ol hl'
Mám, armyér, vói-tódulám, fejfájás ellen és mist ver-

tisztító. SOM elismerés ! *.i doboz 1 frt 10 kr., Vt doboz 60 kr»
gyógyit bámulatos sikerről a RADIT2-féI«
fagy-fluid 1 üveg 30 kraiezár, késziti egye-
din es szétküldi ae Apostol-nyótivaMer-
tár, Budapasff Jóxsef-korut 64. BM,

I (Baross- es Nap-utcza között.

Elsőrangu czégek.

Munkácsi Adolf órás es ékszerész
ajánlja dusan felszerelt raktárát, u. m.: arany-,

ezüst-ékszerek és órákból a legolcsóbb gyári árakon.
Budapest, Muzeum-körut 33.

(A Muzeum átellenében.) Árjegyzék kívánatra ingyen és
bernien tv e.

Szállodák.

István főherczeg szállodája.
A Táros közepén a lánczhiddal szemben, kilátással a budai
begyekre «Ü a. királyi várpalotára. A gőz hajó os villamos vasut
állomás kö/elébn. Szigoru tisztaság-, pontos szoiRalat,
kitünő magyar s franozia konyha, hamisítatlan legjobb

italok.
Ölcsó árak. Fürdők a házban.

Intézetek.
Fonciére, Pesti bőztositó-in^ézet.

Alaptőke 4 milMó ke róna. Nyerés g- es dijtartalékai- va'amínt
évi díjbevétele! 2í« m Uió koror.a. Kivállal tüz-. jég-, szállitmány-
élet- és ba.esetbiziositásokat. Központi irodái : V,, Sas-utoza 1O.

saját házában.

Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön
Részvénytársaság. Befizetett részvénytőke : lO.OOO,OO0< korona
Központi irodája és ráltóilzlet? : Andrássy-ut 5. Fiók : Korona-
harcz gr-ateza ll. Zálogfiókok : Károly-körut 18. Király-utcza
6 7. Jözcsí'-iiőru 12. Zsibároa-atoza főposíával szemben.

•tftvai:

l tiíitíiíes firaeff e.
EL

Azzpféfeitiyés a lép.
m.

Ssszefes WÜW&L
tv.

Rgaesak a fcazátaB.
T.

Tarasá rigyeL
VL

i n k is parasztok,

á Ut fcGtfsjdiát
, TUL

6Iil is íeijesé.
DL

i tesztiá ksfltéJ.
x.

rerajB.
XL

Ufaivint, Hs prisás.

1. Utánvéttel bérmentve.
St. Két forintos havi részletre a meg*

jelent 12 kötet egyszerre szállitva.
9. Egy forintos havi részletre egye-

löre 6 kötet szállitva, 10 részlet
. lefizetése után további 6 kötet

Mikszáth Kálmán

összegyűjtött munkái.

Olcsó egyöntetü diszkiadás
12 kötetben

A gyüjtemény ára
diszkötésben

kötetek fényesen vannak kiállítva, piros vagy
barna kötésben.

Méltóztassék az alábbi rendelölapot levágni és aláírva lapunk
kiadóhivatalához beküldeni.

A Révai Testvérek Irodalmi intézet Részvény-társaságnak Budapestén. Megrendelem a t
Társaságlói az „Országos Hírlap" kiadóhivatala utján.

M I K S Z Á T H KÁLMÁN összegyűjtött munkáit
12 diszkötésü kötetben 36 forintért.

s) Utánvéttel bérmentve.
b) 2 frtos havi részletfizetés mellett, a 12 kötet egyszerre való szálli-

tását kívánva. . „ ̂
c) f frtos havi részletfizetés mellett, ilyképen, hogy 6 kötet azonnal | i ~ a

szálittassék, a további 6 kötet pedig 10 részlet kifizetése után. ) " E

Az elsö résziéi utánvéttel szeíead§ Se, a továbbiak 139 hőtől mindaddig fizetendők
a Társssáz pénztáránál Budapesten, mig % mi vétóikra. ÍSrlcszUeniacs. A rész'etüzetések bé nem tartása esetén szives.
kedvét aTársaiáp ai esedékts összeget postai iuegbizás utján, a. pest—kelt ég hozzászámitása mellett beszedni. A
részietek elmulás--:--a escién a részletfizetési kedvözmány me^izíiuik és a gfüjíomóuynek toijes vételáraesedékeMé vilik. A
gYSJteEiéayn.-i a cefizeiett részletek által mlj oesn fedezett iésza á résrvénytaxsasás tulajdona marad. .
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SZINHÁZAK.
Budapest, 1899. vasárnap, január 15-én.

VÁRSZINHÁZ.NEMZETI SZINHÁZ.

fél 3 -órakor mérsékelt helyárakkal

Stuart Mária.

Személyek:

Jaszai'il.

rí r.i cr'if Kőrösmezei
t. L'.--. :i V.ÍT s Pálffy
Íí":t-r."r ^ SŰhŰvü

i i :e tel = urakor rendes faely-
arakk&I:

Béxietsziinet 3. szám.

A kaméliás hölgy.
Dráma •> fetvonisban. Irta I£j.

Dmass í-ánJor. Forditotta
izemére Atttia.

Személyek :
TUTI! Anii2.ri'i Jíihályfí
1JJ.T3Í Geur;;.i ííen-senyi

Saint (7a:;dsns Oabárivi

'.ára,.' ír
Varv'úle
íautlu-r

\V-< itt"

Horváth
• ive ne*
P. Mcirlius
Vizvári M.
Vizvitiné

Havi beriet 3.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

ÉviMrlet 10. Havi tériét 10.

Le£o I.tH kisassz, rend égfeüép
tévéi :

Parasztbecsület.
Blelaiirítma 1 faivaaásban. Zenét
jét szereetto Ma?ca;ni P. _Szö-
regét irták Targiooi-Tozetti és
Maaasci. Forditotta riadó Antaí.

Személyek:
őaatusza J^jo Kül
L&Ia Ah r inyiné
Turiiia. Í.arizza
AiSo> Várady
Lacia Setusey 51.

Utána:

A piros czipő.
fiactíeganda 4 képben Kegel-tőí

Kerdele 1 órakor.

NÉPSZÍNHÁZ.

Délután fél 3 órakor bérleten
I, mérsékelt helvárakkaL:

Bibliás asszony.
Operette 3 felvonásban, -t kép-

'ís*a. í-ziTeaé-t irta- Antony Slajrs
is Maurice Hennequin.. Fanii-

'totta Heltai Jenő. Zenéiét szer-
zette Victor Roger.

Személyek:
.II. Németh
l'alet!'.ra.;:lt bzirmaí
ÉicauisecL y herczeg SaEvmoíi
Pontíi.. Le": Lubinszky
'fn-Lif- eTi.f Ivo rác •;
t elí^'-j.. karmester Tolíagi
ll re.: ^erii> L'jváxt
"i I vet Várnai
P^iiípba-Li Kai-utir -
A p"."arn:e-5.er Horraüi
» •utíel.>-.-a-.»i; ttilth K.irr Eílárx
írirah PouWoa tiazii M.
"táca. ÍJ a ;iísn5 5C BánE

Ee M. Csatái

•Este íéí S éraJkar rendes
árakkal:

Szegény emberek.
(Bartel Turaser.)

felv. Irta : g
F2í5p. Ford. dr. Ag î EÖIJ_

Szemeljek :

H' : .JH.

Zárt:

VIGSZINHÁZ,

érak&ir„méS5éi«IIIsfttf-
iratkai:

A galamb.
Eoházai 4 felTOrristnaa., Itták:
De Gasr Périe»i»i. Ha*se és ö e
Bemy. Fűcáítaö*: Aadferiia Z.

de Pottier^
d.i Val E.--tstr>i

PéesS

R.

Este UI >i ú'-ator iw&es fcsiy-

S73. szám. SS. szám

Családi örömök.
Ylaátt i S felTOXutiíiitii- Ií l»:
Maurice: fieonepn

GQÜL Sirtdoir.

TMb
Anetté

Síké 1 .

De Telilaur bótsé fiái!
De Ceikuuxt tpéí

Theadule

MAGYAR SZINHÁZ.

Délutin. fél 3 QíaikQF

A gésák
ttacoe.

Éaekes |á£é& 3 febr. fiita. Owea
HaQ. Foíidi. Fái J. B. ésMafeaiC

Zenééit szerzette Ssüimef J>

Reginaid Faá
Branvüa

EoitoiE
Voir-Csi

Ai
TIM

Jmile-tte
Constanee g c S

Eiíe fé£ $ aratar

A bolond.

Zené;et sznsaíte: ggaftacíaa B.

D'5-Ii foTTSS

Pürpu-

Fehé-rke-

A rü
EL-é

Karáas A.

KISFALUDY SZINHÁZ.

£1 S itmkss íeszílüatt
bslfüafcleal:

Lumpáczius
vagabundus.

Ests f«i S

vsaiét-

A sárga csikó

f

Szinházi müsorok m IS. oldmlon.

RÁCZ LACZI
az öreg lácz Paii 36-ik fia

Káldor COMMEKCE-kávéházában
hangversenyezik.

(Jőzsef-kSmt Sö.) Baross-ntoza utrok.

FeHfinést keltő!! Feltünést keltő ! !

Elöleges jelentés!!
1 I

szombaton 1899. február hó 4-én
Elsö budapesti

H \ vMonstre korhely és álarczosbál
•gybekötve nagyszerü müvész-elöadássaL

Feltünést keltö müsor i
Werner Ede UF (Mandl Móni) szives közremüködésével,
Angyal l>Hrir» k. a., Grete Horsbach k. a., Gerő és

Révay kettős dalosok.
Lichtenstein rendező \ Az ujonan S2inr© rendezett
neistíuaana kómikus J. bohózat
Gerő kómikus I Sorozás Bugyiban.

1 ±1 órakor : BafEffisch-nevelSintései.
1 22 érakor: Fleischmann kómikus mint SahraBernnard
fedorában!! Grand Sueees ! és mint Barissoa Olga a

„Kis özvegyben" nagyon mulattató.
Tánczzene a cs. és kir. báró Reicher

68-ifc gyalogezred által.
£Ilővéiieli jegyek 1 fx>« SO.

Január 20-tó! kezdve az összes tőzsdékben.
E s t e a i>énztá,*»iiá.l 2 fic»t.

Szabadjegyek nem érvényesek.

Estélyi- és bili meghívók.

Étekrendele (Menők.)

és b á l r e n d e z ő k ^
KANITZ C. és FIAI, Budapest, Dorottya-utcza 12.

fi Kőbányai Jttrály-Sörföző
Ur. Korányi és dr. Kétly egyetemi tanár urak

által grógYczc'okra ajánlott

„Góliát-Malátasöre"
idegbajökbais, Térszegénységnél, emésztési zavaroknál
gyengeségnél stb. kiváló sikerrel használtatik és egyuttal

legkellemesebb üdítőital.
Ara : vidékre, kőbányai vasuti állomáshoz szállitva:
nagy palaczk 19 kr, kis palaczk 13 kr., fogyasztási adó-
val egvltt Vidékre legkisebb szállitmány 30 palaczk.
Betét: magy ládáért 1 frt 60 kr, kis ládáért 1 frt 20kr.,
palaczkért 6* kr, mely azoknak bérmentes visszaadásakor

visszaszolgáltatik. * •
Megrendelhető: a gyári irodában Kőbányán, a városi
irodáka-n VIL. Kertész-utcza 40. és a vidéki raktárosoknál.
Budapesten, kapható minden nagyobb fűszer-
kereskedésben és poharanleint a Qnisisana

auiomata-buffetekben.

Kitüntetések
A es- kir. kereskedelmi minisztérium legfőbb Állami
Ólja. 18S3. Va^y aranyé.eai 1880, I. oszt. érdemérem

1SSC-, valamint több diszokmány.
Alapítás éve 187O. Alapítás éve 187O

BELEHRÁDEK FERENCZ

ZONGORAGYÁROS
Bécs, VII., Mecííitaristerigasse 4. sz.

ajániia íyártr^i-jv2it zenjtrikbar., konc-zer;-, szalon-zongorákban,
es rj".iJi"2-a?irjíLac. tíilőnö3en a legkisebb fajtájukat, Vi
méter íniíizuf dí:nü,.:-;.ív- éí in!gnoa-zon«or.ikat, vuiamint ame-
rEisi K: i- :-ni kereszíhüros 2ü::íorákat hat í';vi kezesség inellctt.

Fize:.r?i ci-.-ir.zatu* ratí^e^vezés szorint a lególcsóbb gyári árakon

Száz müvészies kivitelű

-lap
A világ miaden. vidékéről 3 forint.

10 darab minta-küldemény 40 krajczár.

FALUM ZSIGMOND-nal, Budapest, Erzsébet-körut 28.

eredeti Chevalier — Oregon
legolcsóbb árak mellett ajánl

Berényi József és Társa
Sörárpaüzlet Budapest, Dohány-utcza 2.

Kafona-ügyekben
| legjobban, leggyorsabban és legolcsóbban eljái és elintő

reklamácziókat,
J megszerez utlavalofcat, Időelőtti nősiilésro en- \
f ortélyokét, eljár a tiszt urak és önkéntoaok

. aaxoa mzemciyoa Ugyoiben, konvortál os l
I boaxozox a tiszt ueakréazoro házassági \
I óvadékokat stb. a Domlnko János v. csász, es

kir. százados tulajdonát képező

Kafonaügyi iroda
Budapest, VII., Kerepesi-ut 6. sz.

a modern spiritizmus eme kiváló organuma gazdjá
cserélt. Ujévi száma, mely két iven szines boritokban
szenzácziós tartalmávalmagasankiemelkédika hasonló
termékek kőzül, már Müller A. budapesti könyvke«
reskedő kiadásában jelent meg. Az uj kiadó sem fá-
radságot, sein költséget nem kiméi, hogy a lap, mely
ezentul ismét hetenkint fog megjelenni, már külső

esinja révén is imponáljon.
A szellemi vezetés kitünő kezekben vans a lap

hasábjaina apiritisto-gárda legkiválébbs leg*
tekintélyesebb iróit foglalkoztatják.

E l ö f i z e t é s i £i>x»£i»k :

Egész évre 6 frt, félévre 3 frt,
negyedévre 1.50 kr.

WF Mutatványszám Ingyen kapható

kiadóhivatalában

Budapest, VIII. ker., Üllői-ut 12. sz

órás és ékszerész
(keresk, bej, czég,)

Budapest, Kossuth Lajos-utcza 13
az udvari kávéházzal szemben

ajánlja dus raktárát a r a n y é s ezflsf
órákban, ékszerek és drágakő'

vekben.
Pontos kiszolgálás, Ölcsó árak-

Javitások gyorsan eszközöltetnek.

Uj! Kávé! Uj!&.
Tisztelt háziasszony

Sok évi kisérletezés után rájöttem a kávé-
pörkolés; olyan kiváló módjára, mely lehetővé
teszi, hogy a kávé pörkölés után is megtartsa
fisom zamatját ős erejét, ami közönséges pör-
kölésnél ki Van zárva, lehetővé teszi, hogy a
kávé ugy konzerválódik, hogy még hat hónap
mulva sem veszti el zamatját és erejét.

Pörkölök a legolcsóbb-tól a legdrágább
fajtáig, ugy kereskedők, mint kávésok és
magánosok részére.

Az én pörkölési módom jóságát számtalan
köszönőlevél igazolja. Aki egyszer nálam vett
pörkölt kávét, az nem pörköl többé otthon,
ahol sohasem sikerülhet a pörkölés.

Az árak bérmentve és elvámolva:
í kiló vegyes (Mocca, Java, Cuba) 2 frt 50 kr.
1 kiló vegyes (Cuba és Ceylon) . 2 frt 50 kr.
1 kiló elsőrendü . 2 frt — kr.
1 kiló másodrendü 1 frt 60 kr.

Kivánatra bármily fajt Is pörkölök.
Teljes tisztelettel

Jánossy M. O.
füszerkereskedése és kávépörköldéje

Budapest, IX. ker., Liliom-utcza 32. sz.
Jánossy-féle pörkölt kávé legjobb a világon.
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Szinházi müsorok.

ftszrif Szisiíz Vir Szirtli

Hétfő Lear királv szegény em-
faerek

A bolond Mignon

Kedd

Szerda

Az arany
ember

Diák- J A Gyurkovies-
kisasszonyok j lányok

Prr Pál She . ,x__j,,_-fA l Szegény em- j A Gyurkovics
A TégreliajtOj g | f f j k j l á n v o klányok

Csütörtök Nóra

Péntek

Szombat

K irályi házas-
élei

Királyi bázas-
éíei

Este Királyi házas-

Balygó hoIlandijJA tekeaősMkajj Bllliit

Walkir

Családi
ö r ö m ö k

Godard és
Bodard
Családi

ö r ö m ö k
Godard és

Bodard

Hidász király

Hidász király

A falu rossza

A Gyurkovics-
lányok

A Gyurkovics-
lányok

A bolond
M-J*., fcí-ói ! A Gyurkovics-jMidász király j iWnfc |lányok

Gabi-villa

Traviatá

Francillon

ezen bejegyzett *é<I-
L SCHAFTER

Szépség gazdaság,
Szépség hatalom.

eddig egyedül csakEzt a legnagyöiilt kmcset elérni

Mme R&sa Schaffér,
szerb Mr. udr. és kamarát száUitónö, Bécs, I.,
(rvaben 14. által feltalált és használt szépségszerek-

nek sikerült

hetten>, aíiürtTjiMtií. fe&ésröíesri, esrtüüslaszomaaezaalaít eltünnek
a iőrkíateselE- sűt a Brmrfg«Sffek és aai&jefrek is, elsimítja a rán-
czekat, sssiefaEna * Bessz LeswcsSk áíSsel támasztott likacsokat, és
mindetE naanLXQt Tiiítiri, Fmüaiülá Bsajdniesa ásiátezáTá tesz. Ex a:
g y i pomke,, WEKJMSÍ Baasznáiata okm miwBíndni letel, anéikal,

iciith ua.La~a & űonről eltfbíae. HjfY *»»*— átta f.Sffl és 1 fitt.
v a i r i e s ü n f a értizedekk-l latsEtt̂  m fiár rcgaanras aiaiad és IÍBCZ sséüdiL és esiende
td.VA9oa.ULi; numdoí fc^jiwk kaOeme fa«^«gfe« Egy téfelT L50.

i a V l a a t t l i l C , Egy threg 2L5O.

CS rOUUre Fa¥ISS31I6 M a K i wsg? asaa?émnme! isttkitCntetrc.
5Haá e szereim csodálatos hatásáéit telfes keEessís^ TáHatok oSnuritafom imsatoS- és elissieiö

el betekiatlietö a Iegma^asaib köttkhiől és esai jgmiiczEéM! sem ÜáKlám (SkeL S l a í c a bö lgy-
cok-aki redőtlen, márványie i traágf i icmlo&ot aSear, Iesf.oblwui aJéalbáUö acs-ldr. s^eb.
ttais^okX&to daraüonlüiLt 1 & t SO l rí r-t ea, a. ^Ssvaa^-Savfa^ntte" ^ t v i l 6 é é s

p an őazalroaUBt tó k r é r t F&aktsr :

Rosa Schaffep, Sécass, JL, Gr»atoer*. 14.

ter

meglialaáó res-
áeMéiiyek bér*

SS3SÍV3.

Ingyen
cscmagclással

Kczép Térpiros

narancsok
ÍS3 drb S fi-t. Ty BETETT CSEMfGEŰZIETE 100 drb 4 frt.

. Ecia-lxii 1 kgz..
. isgf. jasssaiai raffit . . . . . . . 1.80

I Kr. te^. l á z t s c t i s ram . . . . . . . 1 3 0
1 l i r . í a ^ . fecaaQai i á m . . . . . . . — . 9 6

áigr. c s i s z . ker. tea- . . . . . . — . 1 3
j £ te

Apróbb vérpircs narancs IQO « & & . . . . . . .
Le_Tí. édes mssdarin. 50 darab
Le»f. édes inessiatai 6IIE5-B£. E2gr, 3
Lerf. eáes ir.eííinai n»^t n&ssms, 5© áife. U95
Lest. édes- Eagatíkati é s ü s jaff*

Seí drb L 5 Í
. válc^atott Ea$Tr 5P s i s f e . . . . . . E.—
xakoF, legf. ktÜMsfiae ö z e i t „

# 1 , 3 )
SarSeL 5—6 rózsa. . . . . . . . . . . . U O

p tea-süíestásy
»5Mg t ZtSgf dűööS

1 üs
sratáTBÍ 1r g

Vegyes déli gyütnölcsöít
atolra . . 1 fárár TilagaSoK iöse

f 309 drb
kolbász, f f e t S t 1 iígr.

j é 1 őri:. . . . . . . . —.20

gr. ?
5 <ir£>. franczia hnperi
Ifcszka Fial, í haiáá 50 ái&.

5 KILÓS POST*

RUM
Brazíliai ram 4.—•
Cuba rum . . . . . . 4.50
Jamaika-rum, finom . 5.—
Jamaika rum ípen finom G.95
Jamaika rum legfinom. 7.25
Ananas róni angol . . 10.—
Fejedelmi rum 3 koron. 15.—
Cogcac 3 csillagos . . 6.25

1 pcslaiádában 2 nagy üreg
finom Jamaika rum és egy'Aki-
lés doboz császÁr kev. tea ösz-
szesen4 frt. Usrya-Ilyen láda
íegesiegfir.omabb minőségben
6.50 Ir. 'a kiló dessért teake-
nycrra együtt minden láda 1 fo-
rsa'ta! diá^álib. — Vidékre min-
dent fagymentesen, ingyen cso-
magolra tüld utánvét mellett is

PINTÉR GYULA
os. em kir. udvari főszer- és

oseznegeszallltó
Budapest, Keonkeméti-u. 15.

Szép zongora, elegáns háló- és
esédl3bu*O7ok barokk- és ó-aé-
niet, le.sfiaomabb szőnyegdivánok
és garnitúrák, keleti szőnyegek,
íügXönyők, Íróasztalok, Jáir.p jk,
órák és diszbutorok, egy varrógék,
ciicdea elfogadható áron eladóp
Andrássy-ut 48. S/ám L emelet.'

(Octogon tér.)

Elgyengült férfíerő
(impotentia)

bármily 6reg korban is csakis az orvosi
világ által legujabban olyannyira felkarolt és

hatásában páratlan sikerü

Electro-Massage * * * *
vagy

által gyógyítható legrövidebb idö alatt biztos és
állandó sikerrel

v. cs. és kir. ezredorvos

Elektrotherapiai rendelőintézetében.
Budapest( V., Váczi-körut 4. ss. I. em.
Kendéi: délelőtt 9 órától 4 óráig; este 7-8 óriiff.
GARANCZIA i 25 évi részben katonai-, részben
magánorvosi praxis. Külön váró- és gyógytormek.
Levolekroaxonnal dloxtífétmn válaaxoltatlk.

KESSLSR-féle

dennatologiai terapeutikus alapon
nyugvó összetételénél fogva az el-
ismert I«̂ >jobb íz'.-r korpa ellen,

ugyszintén hajfclhtiliíis ellen.
MagNía-hajkenóoa több év óla ki-
próbált, íeljese:; ártalmatlan, a l » j -

ndvéat elSmozditjp. ea mint kitünő óvszer a gy-'kran előforduló
hajbetegségek ellen még gyermekeknél is használatra legjob-

ban ajánlható.
Föszétküldési raktár : KES8Z.EH E E Z S O H Í I Í , gyógyszertár a
.Megváltóhoz", Gyertyámos, Torontál vármegye. í-gy tégely

^ éra 3 korona.
Raktárak a következő gyógyszertári kb an: Budapesten : Török
Jozsef, Király-utcza 12., dr. Budai EmuVYárosház-tér 7., dr. Egget
Leó ,Nádor*-gyógyszertára, Baditz Róbert, József-körut 64. szám.
P o z s o n y : Czollner Vincze. Lőrinczkapu-ut. Mlsfeoloz : Baruch
Gyula. |$ze?ed : Barcsay Károly. Debreczen : Miliálovics Jenö.
Arad: Földes Kelemen. T e m e s v á r : Theodor AJbert. Verseoz:
Kttchler Béla. Karansebes : Müller F. Jakab. Magy-Szeben:
Molnár J. C. illatszerész Melczer. B r a s s ó : Jokelius Nándor,
Kelemen Ferencz, Roth Tiktor. Szász-Bégen: Wennescher Emil.

S e g e s v á r : A. W. Lingner.

endelhető:

kiadóhivatalában
József-körut 65.

"THE GRESHAM"
életbiztosító-társaság Londonban..

ZKagyararszági flők: Au*ztríal flók:

Budapest, Ferencz József-tér 5 — 6 . Bécs, Gizellasírasse 1. szini alatt.
a társaság házában. a társaság házában.

A társaság vagyona 1896. deczember 31-én . . korona 157.805.340.—
Évi bevétel biztositások és kamatból 1896. évi

deczember 31-én „ 28,670.916.—
Kifizetések, biztositási és járadéki szerződések

valamint visszvásárlások stb. után a társa-
ság fennállása óta (1848.) „ 339,497.900.—

As 1896. évben a társaság 8654 kötvénvt .álli-
tott ki . ...... " . . . „ 80.577.950.—

összeg értékben. — Prospektusokkal és dijtáblázatokkat, melyek alap-
ján a társaság kötvényeket ki állit, továbbá ajánlatokkal, dijmentesen
szolgáinak az osztrák-magyar monarchia minden nagyobb városában «?
ügynök urak és a magyar és osztrák fiókok.
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Lególcsóbb arak!
Elképzelhető legnagyobb választék

m p r i m é p o m p á s d e s s i -

ruhaszövetek a
Habos f is zt & pamut d i v a i s z S t e t e k m é t e r e n k i n t á35,52,

65, 75, 95 kr., I íV. 1.20, 1.25, f.45, 1.50, 1.65- 1.95, 2.15 stb.
(minden báli s/. in ben kaphatók.

S e l y e m s z ö v e t e k az éiss ies e s t é l v-s z i n e k b e n m é t e r e n -
k i n t á 52, 65, 78, 88, 95, 98 i r , I iki 20, 1.45, f.75, 1.95 stb.

Virágos pamut-, selyem- és •••ésiiwelek minden-
télé paraszt kosztimöklöz legnagyobb választékban.

Arany- és ezfisf-tttll az összes báli-színekben méteren-
kirJ46 és82kr.

L e g f i n o m a b b l e g j o b b p o n g i s
n e k k e l 1 frt 2 5 krtól f e l j e b b .

P o m p á s ú j d o n s á g o k a l e g s z e b b s z í n á r n y a l a t ú é s k i z á r ó l a -
g o s a n u j g e n r e - ü f r a n c z i a k ü l ö n l e g e s b a t t i s z t o k b a n ,
m o u s s e l i n e d e l a i n e - e k b . e n , s e l y e m z e p h i r e k b e n , h a b o s ,
e l e g á n s a l k a l m i ö l t ö z é k e k h e z , m i n d e n f é l e á r b a n .

S z é p f e h é r a j o u r b a t t i s z t o k m é t e r e n k i n t 19 krtól f é l j e b b .
E c r u á j o u r z e p h i r s z i n e s s á v o k k a l , k i t ü n ő m i n ő s é g ,

m é t e r j e 10 kr. Szenzácziós occasió!

LESSNER

VI,
_ I Bja^rwiiafll
D u s i á r t a l m a m i a t a g y i j t e r a é m j e k é s k é p e s f a r s a n g i d i v a t l a p o k a v i d é k r e k í v á n a t r a i n g y e n é s b é r m e n t v e k ü l d e t n e k . |

előállítási
adunk el egy valódi ameri-

kai

kettős-fedéllel, IissgF azt

a irfiiiL elűánxIlajsS írem s e z
alfcilom raim&silfelffiafc. Si
nlTiiL mint ar aratav
niltől m.°g nena á
órii hilietetlea esatíáíaias Ham

aiar Vcani \r "ra sri'rLereii* mesteri Tná <** sísnaSüS* S
nv. r o -.L i •[.. :ik k̂ i-iüjCia a: bús 3uü f.jcíntiiai is,. rae£fti*& JffiíSs
brer>.. z'ti- ! _ry.. i_; i.rös tok a Le^ujlüa- m«5'j£Efrr SEEEÜEtt SS
'v~. u'i.s a.an1. .'\aí v.in. pkitíiruzva IÍÍ ennek &£íftia az
t; . :\ : >-i vt-^iti cl Alínden. darabot niMútt sz p
tonljiin megvizsgálunk ê  t»,jv eredetü, iűíálüs és 3 é«s® sztiíié

nviIatko^tEai li£nnfc"Vl.
Xz ira .-ut -.L.JÍIÜÍ U C obb ^araatla az.
lu,rv mi ki :. ..v t̂'.k rn. ;un':at a. p<.an.nua-
U 1 Lkl i ü l í k

Bécsr Praterstrasse Nr. 18.
t-zétkíLídés vidékre vagy küíföláre

ntánvéttel.

Óriási választéka

Franz Carl Bisenius
Wien, h, Singerstrasse 11., félemelet.
fessék erre a czímre figyelni, hasonló nevü czégettel

nem állok összeköttetésben, sehol sincs fiókom.

A legrégibb, jóhirü és versenyképes

sstnmők sző veiből

iraEoi. IC« cítQnüat 4, Sr IS

i g k 6tlb
S ús S irt. ÍS tíb S frttól

k:. Il en^err* 4 Lt a; L".

ziícsí;; és egyleti ieilfénjek, fém- é s enail-

raegtekiiitésre

t S
Taf«tcn 220S. Súrsanyc^Rt: Rlx Wien, l l I

üzleL Mindig a legujabbat nyujtja

ölcsó, nagyban való arakon.

E?edetí. fölötte koaiikcs papirfövegek 10 drb
ÍJ kr. ijj kotillontarok 6 párnak 50 krtól
••rijja&b. KctiLoa-érmet a i a i y és ezüstből,
iartonra nyomatra !O drbSkrtól feljebb.
£lBO3a. erí-pe-érmeK vagy kotilion-aiala-
S3k divatos színekben, 1O drb 15 kitől
feljebb, rüváaaira tetszés szerint való úarab-
számbaa szortírozva. Kiismert diszes kivitelü
díszítések báli helyiségek x észére. Báli
BuelíisésEíei. vala disziléseket kölcsön vagy cl is
aco4. Ereőaíi uj párisi tréfás czikkek 10 drb
1 íitü»i feliebb. Szines hatásos -cilágitás
fc^ilIös-Ogarákhoz dibja 10 irfól feljebb.1 Veszély
nil&ül yaíü szalon-tűzijáték. -Diszitésék péaz-
dljak ;s?2rie. Színpadokat kölcsön adok és
a szobafalak legkisebb meg^-angálása
aé'fcül fel 53 állíttatom. Kölccön adok
ebédlőasztalokat, székeiéi, kárpitozott

& résxére, gyeríyaoaillárovat és gl-
randclokat.

izagyen küldők. ——

Veteris>iiiatihuB>3zep lovak é s szarvas-
marhák, juhak számára 45 év óta használatban
legtűbb is£álói>aii, étvágytalanság, rossz emésztés
eseteiüél, a tej szaporítását és javítását, valamint a
tekén tejleadó képességét előmozdítja. Ára egy
egész doboznak 70 kr., egy fél dobozé 35 kr.
Valódi minőségben csakis a fenti vődjegygyel kap-

ható L-'aien gyógyszertárban és drognistánáL
Főraktár s

Kwizda János Ferencznél,
cs. és kir. osztr., magy., román királyi és bolgár

fejedelmi udvari szállitó. }8S5/n.

Ssrileti gyógyszerész Korneubnrgban, Béoi sullett.

is ára 30 h
S z é t k

RÉTHY BÉLA

Kekünk bemutatott számtalan megbizható~W&
hi te les köszönetirat folytán ezen negryed- .^1
század óta fennálló rendelő-intézet a leginele- ""SSQ

sebben ajánlható. *J@Í

hugycsöfolyásokat ős sebeket, az Bnfortőzto-
ten utóbafait, az elgyengsiSt férfiorő, magöm-
lések, ai bujakór utókövBtkexinényolt, nőknél
iahérfotyásf, báfttttsísnyipo üdültek Is, vala'
mint mindazon nöi beíBg&égekot, moly&knok
a magtalanság ejyik f8afcozó§a && hörbotea-
ségkot gyógyit uj gyógyinátS sez&B°Snt biztos

magtalanság ejyik f 8 o § & a
ségakot gyógyit uj gyógyinátS sez&B°Snt, biztos

sikerrel, gyorsan ős aSaposau

01T03-, sebész-, szemész- és szülésztudor v. cs. kir. oszt.-föorvos
Budapest, Belváros, IV. ker., Kigyó-utcza 1. szám-

II. emelet. Sejárat a lépcsőnél.
Rendel naponta, déLslött 10 órától-egész délután 4 óráig, esto

7 órától 8 óráig.
Díjazott levelekre legnagyobb ügyelemmel válaszollatik és gyóíY-

szerekről is gondoskodva lesz.
imffa Kőknek küiösi váról&ram. 5-**üzxam

Ugyanolt megjelent és a .szerzőnél: ür. GARAI AJN'TAL-nál
' megrendelhető :

—»~^. NÉPSZERŰ UTMUTATÓ. s ^ » =
Már a 12-ik kiadásban mesjelont) a nemi betegségek és ezolí

észszerü gyógykezeléséhez czimü könyv, volt ára2 íitöo kr., raost
csak 90 kr. A kinyv jói ber^oir.agolva lesz elküldve, 1 frt be-

küldése melleit bonr.un'.vc, vagy UO kr ulánvet mellett.
A könyv tartalü-a : I.Az ivarszui-vek leirása. lI. A nemi élet
cbtedc&e. líl. Ay. önfertőzlntc'̂  •= az. éjjeii iiiuíiömlé.-ok IV. Hugv--
csűíabaKtripper) Os iin«.-ycsö.«ükiiletek V. Abiíjakór (-ipiiilis), VI.

fehérfíjiviis. \ ]í. Klsyenfrí-It ícriuírö. VIlI. Nói májl.iiaiiEág.
. Az ivarszervek egbelasfcj.'"--tiiel; iötényur.űje a piosüluzigú'.

Möroony-Paín-Expeller!
Liniment. Capsici comp. |

Ezen hirneves házlszer ellentállt az idö megpróbálásá- (

nak, mert mártöbh mint 30 év pta .megbizható, fáj da-
lomcsillapitó faedörzseléskéní alkalmazíaiik köszvénynél. |

ralódi Horgcny-Fain-Éxpeiler, gyakorta Horgony-ÜDiment
elnovczés alatt, nem titkos szór, hanoin igazi népszerü házi-
szer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni.
40 kr., 70 kr. os 1 frt. üvegonkénti árban majdnem minden
gyógyszertárban készletbea van; főraktár :
T3rok József gyógyszerésznél Budapesten. Be-
vásáriás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert
több kisebbértékü utánzat yaa iorgSoinban. Ki
nem akar megkárosorfni, az minden egyes
üvegot „Horgony" védjegy és Richter ezégjegy-
zés - nclkúl mipt nem valódit utasítsa vissza.

KCffjB F. hü és Km, ss. H Kr. a jftri ttáfliMk, RÜDOLSTADT.
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A girő- és pénztáregylet uj
naptára.

|B. V.) Az áruüzleti leszámolás rendjének
nyolczadik szakasza szerint a leszámolás beosztását
a tőzsdetanács által megállapitott naptár szabá-
lyozza." Persze ez a naptár aztán évröl-évre vál-
tozík. Szilveszterkor le is szedték a tőzsdeterem
faláról a tavalyit és minden ünnepség nélkül ki-
függesztették a szűzies tisztaságban pompázó idei
kalendáriumot.

Régi naptár, uj naptár !
A távolálló azt gondolná, hogy a börziane-

rek, akiknek spekulácziókban, konjukturánkban fől
E fejük, észre se veszik a cserét. Pedig dehogy-
sem ! Söt az évforduló óta folyton ez képezi a
diskusszió tárgyát, az uj naptár, amely sem for-
mailag, sem lényegileg nem különbözik a régitől.
Ugyde épen ez a baj !

Különféle módositásokat követelnek a tőzsde-
tagok. Persze nem olyan stiláris természetieket,
amilyen például az, hogy januárius helyett fogad-
ják el a Tél havát, vagy Vízkereszt hónapját, ha-
nem oly változtatásokat, amelyeknek üzlet-technikai
szempontból nemcsak a forgalom sima lebonyolí-
tására, hanem magára az áralakulásra is mérték-
adó befolyásuk lehet. Az érdekeltek mereven ra-
gaszkodnak ahhoz, hogy nevezetesen ama sérelmek,
amelyek a naptár czélszerütlen beosztása követ-
keztében az elmult őszi évad alatt felszinre kerül-
tek, egy helyesen megszerkesztett kalendárium ré-
vén lehetetlenné tétessenek.

És a gabonakereskedők e kívánságai ezuttal
teljesülni is fognak.

A tőzsdetanács nem csökönyöskődőtt, hanem
a több oldalról nyilvánuló óhajtásokat meghall-
gatva, megbízta a giró és pénztár-egylet vezetőségét
más tervezet kidolgozásával és e feladatnak a
pénztár a legnagyobb körűltekintéssel és szak-
avatottsággal meg is felelt. A börze intézösége a
jövö hónap elején hirdetményileg érvénytelennek
fogja nyilvánítani a forgalomban levö naptárt és
egyuttal közrebocsátja majd az ujat, ugy, hogy
ez már a márcziusi szállitások alkalmával irány-
adóul fog szolgálni.

Nem csekély várakozással néznek a börzén
az uj naptár kiadása elé. A b b a n a h e l y z e t -
b e n v a g y u n k , h o g y a f e b r u á r h ó -
n a p j á b a n m e g j e l e n ő n a p t á r t a u -
t e n t i k u s a l a k b a n m á r m a b e m a -
tathassuk.

Egyikét az elsö sorban szembeötlő változá-
soknak a z u t o l s ó f e l m o n d á s i n a p -
n a k á t h e l y e z é s e képezi

Amig eddig a hónap 23—25-ik napján
végződött a szállitás bejelentésének határideje,
most már rendesen még 2—3 nappal az ultimo
előtt is lehet még felmondani. Az amugy is
rövid szállitási hónap tehát fennmarad majdnem
teljesen.

£ helyütt épen a szállítok érdekéhen már
tavaly követeltük e módosítást, többek között, ami-
kor szeptember 24-én váratlanul kihirdették, hogy
még 220.000 métermázsa buza nincsen lebonyo-
lítva, ami akkoriban kisebbfajtáju revolucziót
okozott a gabonacsarnokban. Erre nézve szeptem-
ber 28-án a következőket irtak:

„Határozottan amellett maradunk; hogy
nonsens, ha a leszámoló hivatal öt nappal az
utolsó teljesítési nap eiőtt megakasztja a forgal-
mat. Mért ne lehessen még holnap is felmon-
dani — ugy, a mint a régi szisztéma mellett
volt — amikor még ma is nagyban 'történtek
kötések szeptemberi határidőkben."

E kívánság tehát teljesült.
Az utolsó felmondási nap egyuttal majd az

utolsó benyujtási napot is képviseli és az áru
megtekintésének, valamint az utolsó fizetésnek napja
is változott ennek megfelelően.

Tavaly már 23-án és 24-én ugyszólván be-
szüntették a forgalmat, az idén, azonban például
márcziusban egész 27-ig szabad a vásár, május-
ban pláne 29-ig. E napon délelőtti 11 órakor van
az utolsó benyujtás, déli 12 árakor az utolsó fel-

mondás és délutáni 3 órakor a függő engagement
kihirdetésének órája. Márczius 28-ára pedig az
áru megtekintésének és a differencziák kiegyenlí-
tésének határidejét tüzték ki és 30-án történik az
átvétel, miután 31-én nagypéntek van. Körülbelül
ebben a sorrendben bonyolódik le aztán minden
hónap utolsó napjaiban a szállitás.

Jelentékenyen megszaporodtak a „fizetés és
benyujtás" napjai is, aminek a szükségességét szintén

ismételve hangoztattuk. Majdnem minden második
napon lesz liquidáczió. Mondanunk sem kell, hogy
ez nagyban emeli majd az üzlet biztonságát.

Ismételve kiemeltük, hogy áruleszámolási
szisztémánk mintaszerü egész Európában. Annál
dicséretreméltóbb, hogy a pénztár vezetősége nem
zárkózik el a jogos kívánságok elől, hanem javít-
gat ott, ahol szükség van rá, ahol ezt a gyakor-

lati élet megköveteli.

Az áruüzleti leszámolás beosztása az 1899-ki évben.

Január . Február

2 elsö felm. nap

l l

13

16

18

20

23

26

fizet, és beny.

fizet és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és benv.

fizet és beay.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizeL és benv.

fizet, és beny.

SSatoLbeny.nap

28

30

utoL felm. nap

februári beny.

fizetnap

30 utoL mestek.

10

első felm. nap

fizet és beny.

fizet, és beny.

fizet és beny.

8 fizet és beny.

fizet, és beny.

13 fizet és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

25 utól. beny. nap

25 utól. felm. nap

25 márcziusi benv;

27 tttoL fizet nap

27 utól. megtek. n.

31 utoL átvet nap,! 28'utoL átvet nap \

Márczius

10

13

15

17

20

22

24

28

28

28

elsö felm. nap

fizet, és beny.

fizet és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet és beny.

fizet, és beny.

fizet- és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

27 utol. beny. nap

27 utól. felm. nap

utol. fizet nap

utól. megtek. n.

áprilisi beny.

SO utól. átvet nap

Április

8

19

27

első felm. nap

fizet és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

26 utól. beny. nap

utól. felm. nap

utol. fizet, nap

27 utól. megtek. n

májusi beny.

29 utol. átvet nap

Május

10

12

15

23

26

29

29

30

31

első felm. nap

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

29 utol. beny. nap

utol. felm. nap

juniusi beny.

utols. fizetnap

30 utol. megtek. n

utol. átvet, nap

Junius

28

első felm. nap

fizet, és beny4

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny*

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet és beny*

utol. beny. nap

utol. felm. nap

juliusi beny.

28 utol. fizet, nap

utol. megtek. n.

30 utol. átvet, nap

Julius Augusztus Szeptember Október November Deczember

leisö felm. napjj! 1

1 fizet és benv. =ji 2 elsö felm. nap

fizet és benv.

fizet és beuv.[ 3; fizet és beny.

5 fizet és beny. | •> fizet és beny.

2 első felm. nap

"f fizet és beny.'.il i\ fizet és beny.j 9

10® fizet és beny. j! 9° fizet és beny. j l l

12

14

17

fizeL és beny.

fizet és beny.

l l fizet és beny.

14J fizet és beny. i 15

13

fizet és beny.

fizet, és beny.

fizet és beny.

fizet és beny,

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet és beny. t 1& fizet és beny.

19 fizet és beny. [j 18- fizet és beny.

21

24

26

fizet és beny. |! 21í fizet és beny

18 fizet és beny.

20

22

fizet és beny, íj 23| fizet és beriy.jj 25

fizet, és beny.l 25 fizet és benv.!
• i

28 utoL beny. nap;! 28Íutol. beny. nap!

28 utoL felni, nap j; 28jutoL felm. nap
r

28

28 aagusztbeny.;- 29jszeptemb.beny.j

29otoís.fizeL nap- 29utol. fizet nap}

fizet, és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

27 utoL beny. nap

27utoL felm. nap

l l

13

16

18

első leim. nap

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet, és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet, és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

28 utoL beny. nap

28utoL felm. nap

októberi beny. h 28novemb. beny.

28 utols. fizet, nap!

28 utoL megtek n.

30 utols. fizet nap

30 utoL megtek. n.
1 j !

2$utoL megtek. n. \ 29 utoL megtek. n.

ailuteL átvet nap \ 3l[utoL átvet nap

30 utol. átvet naptt 31 utoL átvet nap

10

13

15

20

22

25

27

első felm. nap

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny,

fizet, és beny

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

fizet és beny.

27 utoL beny.^nap

utoLfelm. nap

28 deczemb. beny

28utoL fizet nap

28 utól. megtek. n.

3QutoL átvet nap

27

27

28

28

28

30

első felm. nap

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet, és beny.

fizet és beny.

fizet, és beny.

utol. beny. nap

utoL felm, nap

január, beny.

utoL fizet, nap

utoL megtek. n.

utol. átvet nap
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ÜZLETI HETISZEMLE.
Gabona. A külföldi piaczokon a forgalom to-

vábbra is szük keretben maradt Az argentiniai ter-
méseredmény felöl beérkező hirek kedvezek. Orosz-
országban a kinálat korlátolt és a balkán államok
offertjei is hiányzanak a nyugoteurópai piaczokon.
Ennek ellenében a tengerentuli piaczokon élénk
exportkereslet van. Az; árak Newyorkban a mult
héthez viszonyítva, fél centimes-mel magasabbak.
Angliában a vevők tartózkodók és a forgalom sok
kivánni valót hagy. Francziaországban a fogyasztás
némileg javult árakat fizetett. A többi kontinentá-
lis piaczon a forgalom gyenge, az árak alig tartvák.

Nálunk gyenge üzlet van. Buza és rozs alig
talált érdeklődésre, az árak csökkenők. Tengeri
szilárd.

Az üzlet részleteiről a kővetkezőket jelent-
hetjük :

B u z a . Az árak a mult héthez képest 15
krajczárral olcsóbbak. A vaggonárubóli álló hoza-
tal kicsiny, ellenben a kinálat beraktározott kül-
földi buzában erős. Elkelt 60.000 métermázsa.

R o z s el van hanyagolva, a fogyasztás tar-
tózkodó. Az árak alig tarthatták magokat. Minőség
szerint Budapesten átvéve 8—8.10 forint érhető el.

Á r p a változatlan maradt árában. 6—6.35
forintot fizettek Kőbányán. Állomásokon az üzlet
pang.

Zab. Az eladott 4000 métermázsáért szin
és tisztaság szerint 5.70—6.10 forintot fizettek
Budapesten.

U j t e n g e r i b e n a kinálat mérsékelt, a
kereslet jobb és az árak 10 krajczárral emelked-
tek, helyben 465 forintig fizetnek.

Olajmagvak. Káposztarepcze ll—12.50 forint.
Bánáti repcze 11.25—11.75 forint Vadrepcze 5.50
—6.20 forint. Lenmag 10.50—11.50 forint. Gom-
borka 9.25—10.— forint.

Hüvelyesek. Bab. Trfeart apröszemü bab
Gyöngyös-Félegyházán 7 forint, gömbölyü Baja-
Zomboron 6.50 forint, barna bab Kalocsán 7 forint,
tfagy-Károlyban 6.50—6.75 forint. Köles 4.25
forint.

Vetőmagvak. Uj bánáti vőr&shere 42. 45.—
forint, felvidéki áru 48. 54.— forint, luczerna
-48—54 forint, miihannag t>—6.50 forint, bükköny
6 forint, baltaezini 12—13.50 forrni

Repczeolaj és repczepogacsa. R e p c z e -
o l a j . Az irányzat e czikkben továbbra is szilárd.
a kereslet Is kielégitö, iigy késs-r mint határidő-
áru jegyez nagyban 38 forint, kicsinyben 33 és fél
forintot métermázsánkint engedmény néBkül Buda-
pesten. R e p c z e p o g á e s*a:. A "külföldi érdek-
lödés e czikk iránt tovább tart, mely torfllmény
az árakra befolyással van. Jegyez koc^rakomá-
nvonkint 5 forint 60 krajczárt métermázsánkint
Budapest.

Liszt és korpa. A lisztüzletbea a lefolyt hé-
ten elszórtan fordultak ugyan elé egyes eladások
a belföldre, Ausztriába, valamint a külföldre is, a
mikor egynémely vevő fogyatékos készleteinek ki-
egészitésére vásárolni kényszerfiit, az elért árak
azonban oly kedvezőtlenek Voltak, hogy az üzlet-
ben javulás alig észlelhető.

A korpaüzíet tartósan szilári. Tavaszi szál-
litásra történtek eladások a napi árnál valamivel
magasabban is : goromba korpában szintén Tan
uémi kereslet Németországbél is.

0
Árjegyzéki átlagárak:

1 2 " 3 " 4
1 7 . - 16.40 15.80 15.20 14.60 13.SÖ 13 —

7 7Va 8 F G
10.80 8.80 6.20 4.5O 4.30

IÖÖ kilonkint, zsákostul, Budapesten szállitva.
Husárak. A fővárosi vásárigazgatóság Mvata-

•os kimutatása szerint a lefolyt héten a hus ára

«u—j-zu-ig, xevestKis eisorenou uu—w srr má-
sodrendü 52—Sö kr, harmadrendű 40—72 kr.
Máj 25 kr.-íól 56 kr.-ig, lép 25—56 krig. rése
25 kr.-tól 64 kr.-ig, nyelv 52 kr.-tól 100-ig,
csont velős 20—50 kr.-iff. Blvalvkas hátulja 56
kr.-tól 70 kr.-ig, eleje 3S kr.-téi 48 kr.-ig.

Szesz. Az üzletmenet e héten gyér és korlá-
tolt volt és a fogyasztók a lányba bécsi kontm-
gens-nyersszeszjegyzések folytán tartózkodtak a
vételtől Kisebb tételekben finomitett szesz válto-
zatlan áron, nagyobb- tételekben egynegyed forint-
tal olcsóbban volt ajánlva. — É l e s z t ö s z e s z
változatlanul 54.40—55.50 forinton Tett. — Me-
z ő g a z d a s á g i s z e s z g y á r a k általkon-
tingens-nyersszesz e Mién 1JÉ& forinttal bécsi

' ' alól 16.50—17 formtea kelt azonnali

szállitásra. — G a l i c z i á b ó l kinálat nem volt.
Kontingens nversszesz ára Budapesten 17.25—
17.50 forint. A k i v i t e 1 e héten több tétel fino-
mított szeszt vásárolt, mely Saloniki és Üskübb
felé lett szállitva. A pótkontingens hiánya folytán
mezőgazdasági szeszgyárak január végén kényte-
lenek az üzemet beszüntetni és kilátás van reá,
hogy a kontingens-nyersszesz késöbb jóval drá-
gább lesz. — V i d é k i szeszgyárak közül: Baja,
Temesvár, Arad, Győr, Kenyérmező, Losoncz egy-
negyed forinttal olcsóbban, a többiek változatlanul
jegyeznek.

B u d a p e s t i z á r l a t á r a k e hé-
t e n : Finomitott szesz 54.50—54.75 forint nagyban,
55.——55.25 forint kicsinyben, élesztőszesz 64.50
—55.— forint nagyban, 55.25—55.50 forint ki-
csinyben, nyers-szesz adózva 53.50'—53.75 forint
nagyban, 54. 54.25 forint kicsinyben, adózatlan
14.—14l

ta forint nagyban, 14.25—14.60 forint ki-
csinyben, denaturált* szesz 21.25—21.50 forint
nagyban, 21.75—22. forint kicsinyben. Az arak 10.000
literfokonkint bordó nélkül ab vasut Budapestre
szállitva, készpénzfizetés mellett értendők. B é c s :
Kontingens-nyersszesz' azonnali szállitásra e héten
17.80 írtig kélt el. Zárlatjegyzés 17.80—17.90 fo-
rint. P r á g a : Adózott tripplószesz nagyban 53.50
—53.75 forint, adózatlan szesz 17.50—17.60 fo-
rint. A r a d : Finomitott szesz 53.75VÍB forinton
jegyeztetett. L o s o n c z : Élesztöszesz 56.50 forin-
ton kelt el, azonnali szállitásra. K e n y é r m e z ő :
Finomitott szesz 54.50—54.75 forint, denaturált
szesz—.— forint. G y ő r : Finomitott szesz vál-
tozatlanul jegyeztetett. T r i e s z t : Kiviteli szesz
tartályokban szállitott cseh áru 11.50—12 forin-
ton, román áru 11.50—12 forinton, 90% hektolite-
renkint.

Zsiradéküzlet. A bét elején a téli vágások-
nak kedvező, kellemes időjárás behatása alatt a
zsiradékáruk irányzata megszilárdult. Ugy a disznó-
hus, mint a szalonna nagy keresletnek örvendett
és a vidéken nagyobb tételeket is kötöttek. Mint-
hogy azonban a hét vége felé lanyha, nedves
időjárás váltotta fel a hét elején uralkodott száraz
hideg napokat, a vágások szüneteltek és a sza-
lámigyárosok is csak csekély mennyiséget fedez-
tek. E csekély keresletnek a hatása abban nyilvá-
r '• hogy az, árak kis forgalom mellett csökken-

k. \ Itél végével következőleg jegyeznek: Buda-
„ s !-a pesti dizsnózsir 55—66 forint, 3/ioo~fehe-
ti u .^zalonna 48—48Va forint, *Iiw fehér tábla-
szalonna 46'is—47 forint, V100 füstölt táblássza-
lonna 54—55 forint.

Bőrök. A mult év mérlege a lehelő legrosszabb
eredményt mutatja feL Ugy a tavalyi ősz, mint az
idei tél nem felelt meg a várakozásnak/ miután a
rendkivül enyhe időjárás a fogyasztást a legszü-
kebb határok* közé szoritotta. Hogy ebből kifolyó-
lag óriási készletek halmozódtak fel, melyek az
áralakulásra hátrányos befolyást gyakorolnak, ez a
termelés és fogyasztás közötti szerves összefüggő-
ség természetes következménye. A hangulat rend-
kivül nyomott ugy az eladóknál, mint a gyárosok-
nál. Rendkivüli állapot uralkodik szakmánkban,
mely egy határozott lépésre inditotta a helybeli
gyárosokat. Elhatározták ugyanis, hogy tetemesen
redukálják az üzemet, mely intézkedés bár —tekin-
tettel a rendkivül hosszu ' előállítási időtartamra,
mely bőrnél szükségeltétik, — későn, de meghozza a
kivánt gyümölcsöket, mivel remélhetőleg a készle-
teket csak felemészti a szükséglet s a kisebb ki-
nálat következtében az árak javulni fognak. Fize-
tésképtelenségek bőven ; az inkasszó rossz. Árak:
I. talp könnyü 13S—145 forint, nehéz 142—149
forint, könjebb suly keresve, III. talp igen nagy
kinálat folvtán lanyha, árak 132—138 forint, bivaly-
talp 116—120 forint, bikalalp 114—126 forint,
bivalyhát (bends): I. 138 forint, II. 130. forint,
HL Í22 forint, kips-oldal 115—125 forint, borju-
bőr, bama 340—380 forint, sima 350—400 forint,
tefaénbőr harkás 170—190, barna 180—200, sima
ISO—210 forint, igen elhanyagolva, kips vagy pitt-
líag barkás 130—250, barna sima 200—270 fo-
rint 100 kilogrammonként.

Ingatlanok forgalma.
kö-Az elmult héten átíratás alá kerültek a

vetkező ingatlanok:
(A budai oldalon.)

Steiner Árminné I. kerület, Gellérthegyen
10775—80. számu telke 1500 . forintért Steiner
Gvulára. Wendled Mihályné I. kerület, Napbegyen
12193 számu telke 1200 forintért Trieb Mihály és
nejére. Zsoldos Boldizsár I. kerület alma-uleza
886 számu telke Zsoldos testvérekre. .Takács Lujza
I. kerület. Péterhegyen 8925—1 számu telke 1300
forintért Balykó Jánosra. Mihályi János és neje
L kerület Kútvölgyben 6367—63 számu telke
750 forintért Lucz Pál és nejére. Reischer
Aurél, I. kerület, Gellérthegyen levő 10221—23.
számu telke 3000 forintért dr. Weisz Miklósnéra.
Báró Podmaniczky Ilona, I. kerület, Döbrentei-
vtcza 2180. számu háznak része báró Podma-

niczky Gyulánéra. (Hagyaték.) Feldhofíer Jozsef,
I. kerület, Kelenföldön íevö 13853—1—% számu
telke Lyka Emil és Sándorra. Ziffer Hugó és Ödön
1. kerület virányosi dülőben levö 6702. számu tel-
kük 9394 forintért Körei Bélára. — Ó-B u d á n :
Iinczenpolcz Jakab 8173—3—-ta számu telke
Linczenpolcz testvérekre. Liüezenpolcz testvérek
6810—12. számu telkük Ó595 forintért Raab
Istvánra. Kiskoru Kauser Ferencz Testvérhegyen
4230—1. számu telke 400 forintért Lorencz János
és nejére. Gallauaer testvérek 6593. számu telke
1008 forintért Gallauner Lőrincz és nejére. Senft
János és neje Remete-hegyen 3935. számu telke
50 forinért Detsinyi Frigyesre. Nebenführer Erzsé-
bet és társai Miklós-utcza 6126—27. számu telke
870 forintért Linczenpolcz Mátyás és nejére. Lin-
czenfolcz testvérek 8173—3—10. számu telkük
13.422 forintért Heuthaller Frigyesre. Nick testvé-
rek és társai 4411—12. számu telkük 80 forintért
Gschöpf Mihálynéra.

(A pesti oldalon.)
Neuschloss Ödön és Marcelnek V. kerület,

Nádor-utczában levő 48-ik számu háza kisajátítás
utján a fővárosi közmunkák tanácsára ; ugyan-
azoknak V. kerület, Nádor-utcza 46. szám alatt
lévő 1106. számu háza kisajátítás utján a fővá-
rosi közmunkák tanácsára. Perzsina Alajosnak és
nejének VIII. kerület, óriás-uteza 31-ik szám alatt
levő 6984. szamn háza 48.500 forintért Visegrádi
Bélára. Schmitt Péternek és Teréznek VlII-ik
kerület, Német-utcza 41-ik szám alatt levő 6153.
számu háza 17500 forintért Gonda Henrikre. Eper-
jessy Istvánnak VII, kerület, Elemér-utcza 14.
szám alatt levő 4266—4267—24. számu háza
35,489 forintért idősbb Mokry Sámuelre. Aigner
Ferencznének IV. kerület- Muzeum-körut 7. szám
alatt levő háza örökség utján Aigner testvérekre.
Dr. Krajner Emiinének IV. kerület Magyar-utcza
8—10. szám alatt levő 435., 438. és 5266. háza
örökség utján Krajner Margitra. Özvegy Horn Bei-
nátnének VII. kerület dob-u. 71. 4494 számu háza
ajándék utján Áment József és nejére.Weisz Henrik
és nejének VI. kerület, városligeti fasorban a 1G.
szám alatt levö 4192/b. számu háza 38.500 fo-
rintért Soltz Gyulánéra. Ugyanazoknak VI. kerület,
városligeti fasor 16/a. szám alatti házuk 4192'b.
szám alatt 12.000 forintért Kugler Henrikre. And-
rétti Anselmnek VII. kerület, István-uton levő
4276—4278. számu telke csere utján dr. Arányi
Gusztáv és nejére. Strok Mihálynak X. kerület,
Óhegyen levö 8236. számu telke ajándék ut-
ján Strok Mihálynéra. Löwy Antalnak VI. kerület,
Teréz-körut 26-ik szám alatt levö 3474. számu
háza 700,000 forintért, Seifert Ágost Károlyra,
Révay Manónak VIL, Nefelejts-utcza 41. szám alatt
levő 4266J2S—4267J28 számu háza csere utján
Renner Ferencz és nejére, Vrba Ferencznek X.,
Ligetteleken levö 7430ja számu háza 5000 forint-
ért Röhling Józsefre, Leitersdorfer Lipótnak IV.,
Károly-körut 28-ik szám alatt levö háza örök-
ség utján özvegy Leitersdorfer Lipótnéra, Szelnár
Adolfnak X. kerület, Álmos-utcza 22. szám alatt
levő háza 4800 firintért Pázsi János és nejére,
Weitzen Bernátnak és nejének VIII. kerület, Lujza-
utcza 13; szám alatt levő háza 60.000 forintért
Landsmann Lázár és nejére, Nedetzky Józsefnek
VI. kerület. Fövény-utczában levő háza örökség
utján Nedetzky testvérekre, Perlusz József és
nejének .'a kilenczedik kerületben, Soroksári-
utcza 68. szám alatt levő háza kisajáiitás utján
Budapest sizékes főváros közönségére, Techert Si-
monnak IX. kerület, • Márton-utcza 10. száma alatt
levő háza örökség utján Techert testvérekre, Frey-
berger Sámuelnek VIL kerület, Damjanich-utcza
28[b. szám alatt levö háza 500.000 forintért gróf
Majláth Lászlóra, Weszely Ferencznek X. kerület,
Ó-hegyen levö telke 5400 forintért özvegy Weszely
Ferencznére, Gubek Jánosnak VIII. ker., alföldi-u.

2. sz. alatt levő háza örökség utján özvegy Gubek
Jánosnéra és gyermekeire, Müchlich Lajosnénak
VBL kerület, Kazinczy-utcza 44. szám alatt_ levő
háza ajándék utján Gugliemini testvérekre. Özvegy
Leiméter Mihálynénak és gyermekeinek X. kerület,
Újhegyen levő telke 9582 forintért, Kubicsek Fe-
rencz és nejére, Róth Lászlónak X. kerület, Alsó-
Rákoson levö telke 2431 forintért Wertheim és
Bleier^czégre. Udvardy Lajosnénak VII. kerü-
let, István-mezőn levö telke csere utján
Mérei Hehriknére. Mérei Henriknek és nejének
VIII. kerület, Szigetváry-utczában levö háza 6601|2
telekkönyvi szám alatt csere utján Udvardy Lajos
és társára, Horváth A. Jánosnak és nejének X.
kerület, ü-hegyen levö háza 7984J37 telekkönyvi
szám alatt 2975 forintért Eckmann Salamon'és
nejére, Major Gyulánénak IV. kerület, Koronaher-
czeg-utcza 5. szám alatt levő háza 27.5060 frtért
Mack Jenőnére, Hizsnyay Edének VI. kerület, Alsó-
Rákoson 1937—1939 telekkönyvi - számu telke
10.000 forintért Hizsnyay Gyulára, Stancsik János-
nak X. kerület, Vérles-utcza 7. szám ala'tt levő
báza örökség utján Stancsik testvérekre.
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SZERELEM NÉLKÜL
Franczia regény.

Irta: P I E R R E DAX.

(48)

Kiejteni azt a nevet bántalom volna,
Steibel megértette és megkímélte attól Luci-
ennet, hogy ajkára vegye.

— Lamoureyre urról akar beszélni?
Lucienne a fejével bólintott.
— Mit törődik vele?
— Tudni akartam — szólt a fiatal asz-

szony szemlesütve, mialatt Steibelt a féltékeny-
ség gyötörte.

— Hát mindig közöttünk lesz ö?
— Nem barátom, nem lesz közöttünk

soha senki . . . De én olyan boldogtalan vol-
tam, hogy ezentul lelkiismeretfurdalás nélkül
szeretnék élni, egyedül az ön szerelmének.

— Lelkiismeretfurdalás? . . . de Luci-
enne, az én szerelmem hatalmasabb, mint
bármely akadály. Oh ! ne küldjön el engem,
nem tudnék élni ön nélkül.

Lucienne nem felelt.
— Albert — szólt aztán — borzasztó

álmaim voltak: nem boldogok azok, kik hoz-
zám kötik a sorsukat és . . .

— De hát mitől fél . . . Gyermek!
— Semmitől, csak tudni akarom ...
— Ismét ő ! Annyit szenvedtem, mióta

elvesztettem önt, hogy nem tudnám többé el-
hagyni. Ne tegyen féltékenynyé, ne emlitse
többé öt, mert az fáj nekem . : . Egészen
adja nekem a szivét . . . Miért ez árnyék az
ön lelkén — vagy talán sajnálja öt?

— Nem . . . de él-e?
— Él-e ? — ismétlé Steibel felindultan.

Minek tépelödjünk ezen? Van-e fogalma, mily
gyötrelmet okozna nekünk, ha nyomát keres-
nők ? Oh, száműzze az ö emlékét. Gyűlölöm
őt, azt a férfit, ki megrabolta szerelmemet,
boldogságomat, aki földönfutóvá tett és aki
most is meg akar fosztani öntől! És ön azt
akarná, hogy én kutassam öt fel? hogy meg-
találjam ? hogy visszahozzam diadalmasan
jelentve : " l t t van ! . . . Oh! ön nem lehet
ilyen kegyetlen ! . . . Hogy megkeresem ? Igen,
egy feltétel alatt, ha fegyvert nyom a ke-
zembe és azt mondja: "Öld meg!- .." Akkor
utnak indulok.

— Oh, hallgasson ! hallgasson ! ön meg-
rémít!

— Az ön szerelme nem elég nagy, hogy
tultegye magát az akadályokon és csak játékot üz velem.

Lucienne elsápadt.
— Ön megbánt engem.
— Hát azt hiszi, hogy én nem szenve-

dek attól a gondolattól, hogy ön még mindig
ö reá gondol ? . .

— Hiszen ön beszélt róla, a felkeresé-
séről, nem én.

— Nem kell mindent kimondanunk, hogy
megértessünk, egy tekintet is elegendő erre...
Legyen öszinte: vajjon nem kivánja, hogy be-
járjak eget-poklot, megtudandó, hogy mi lett
belőle ?

Lucienne keserüen mosolygott.
— Ön mondta barátom. S aztán ez meg-

kimélné attól, hogy bünt kövessen el . . .
Albert idegesen járt fel és alá.
— Nem, ön nem ért meg engem, ön

nem érti meg az én szenvedéseimet, azt a
küzdelmet, melyet lelkemben a szerelem és
gyülölet viv egymással.

— De miért e felháborodás ? Azt hinné
az ember, hogy mi sohase szenvedtünk, hogy
ön sohasem is ismert engem! Akik ismerik a
fájdalmat, azok nem beszélnek annyit, mint
mi ketten egy óra óta.

Albert Lucienne elé lépett:
— De hát miért akar tőlem lehetetlen-

séget ?
— Én semmit sem akarok.
— Ön megértette velem kivánságát s az

egyre megy.
— A kívánságom nem változik.
— Tehát ragaszkodik hozzá ?
— Mihez ?
— Ö hozzá!
— Hozzá ? Nem. Csak tudni akarom,

mi van vele, hogy megvédhessem a boldog
ságomat.

— Oh. nő! Mindig nő ! Édes és meg-
foghatatlan, ki meghajolsz, de meg nem törsz!
Akarja-e, hogy tudakozódjam utána és meg-
tudjam, mi történt vele?

— Igen.
Steibel gondolkozott, habozott, aztán

igy szólt:
— Nos, hát holnap Párisba utazom és

visszaérkezésemkor meg fogja tudni a legap-
róbb részletekig, hogy mit mivelt Lamoureyre
ur az ön eltávozása óta. Nehezemre esik tá-
vozni, Lucienne, de remélem, hogy ez áldo-
zattal megváltom boldogságomat.

— Köszönöm. Sietnie kell, barátom.
Együtt töltötték az estét és reggel Albert

Párisba utazott. Egy héten át mindennap le-
velet kapott Lucienne Steibeltöl, aki megírta,
hogy Lamoureyre Hollandiában is, Oroszor-
szágban is utazgatott, söt New-Yorkban is
volt.

Steibel levelei rövidek voltak, csak épen
azokra a hirekre szoritkoztak, mik a La-
moureyre barátaitól vagy szolgáitól származ-
tak; saját személyét sohasem emlitette Albert.

Mindegyik levél uj szenvedést okozott
Luciennenek. — Lamoureyre él.

Egyszer csak nem hozott levelet a pos-
tás. Lucienne megijedt. Mi történt ? Talán ta-
lálkoztak? Bizonyosan szóváltás támadt Steibel
és Lamoureyre között. . . Azután párbajoz-
i k . . . Ezek a gondolatok gyötörték álmatlan
éjeken. . . Ime, ezért nem ir Albert. . .

Steibel azonban elvesztette a Lamoureyre
nyomát és minden igyekezete mellett sem tudta
többé megtalálni azt. Megtudta, hogy rövid
ideig Párisban volt, aztán nyoma veszett.

Nyugtalan lett. Vajjon mit fog gondolni
Lucienne?

Egy este a boulevard des Italiens egy
vendéglőjében volt, midőn Jeanne Santige,
k Parison át Normandiába utazott a férje
szüleihez, megszólitotta:

— Hála Istennek ! Talán többet tudok
meg öntől, mint Lamoureyre urtól, kit egy
hónappal azelőtt hagytam Hyéresben . . .
Férjem — Steibel ur.

Steibel azonnal felismerte a Lucienne
barátnőjét.

A Lamoureyre név hallatára nem tudta
elpalástolni megütközését. Tehát él!

Sokáig beszélgettek azokról a dolgokról,
mik mindkettőjüket érdekelték. Steibel igen
tartózkodóan szólt az okokról, melyek miatt
Lamoureyre és Lucienne svájczi magányáról
beszélt, nem emlitve azt, hogy látta őt, s hogy
visszatér hozzá. Éjfélre járt az idő, mikor
bucsut vettek egymástól.

Másnap Steibel folytatta kutatásait, a
sürgönyök jöttek, mentek. Végre egy sürgöny
érkezett, melyet Steibel ujra meg ujra elol-
vasott s a nagyobb biztonság kedvéért uj táv-
iratot menesztett, hogy minden kétséget el-
oszlasson. Az erre jött válasz megerősitette az
elsőt és Steibel megnyugtatva sürgönyzé Lu-
ciennenek :

"Holnap érkezem. Steibel"
Ez a rövidség megrémítette Luciennet.

Attól félt, hogy Steibel valami szerencsétlen-
séget titkol előtte. Borzasztók voltak a vára-
kozás órái s az éj végtelennek látszott.

Mikor a fiatal ember belépett a szalonba.
hol Lamoureyrené asszony izgatottan várta,
megijedt sápadtságától. Lucienne némán ment
eléje s remegve nyujtotta feléje kezeit.

— Mi történt ? Mi lelte önt ? . . . szólt
Steibel.

— Kissé fáradt vagyok. Egy nyugalmas
éj helyreállít. Nos ? — tette hozzá reszketve.

Steibel habozott, attól félt még mindig,
hogy a sajnálat kifejezését olvashatná Lu-
cienne szemeiben.

— Kétkedik a bátorságomban, hogy
nem felel? Talán valami nagy szerencsétlen-
lenség hirét hozza? Vagy . . .

Steibel félbeszakította.
— Nem. Amit mondanom kell . , .
— Csak két dolog érdekel. Tudta-e kö-

vetni nyomát mindvégig?
— Igen . . .
— Él-e vagy meghalt ? Ettől függ életem.
Merően nézett a fiatal emberre, kinek

hallgatása elárulta azt, amit mondani akart.
— Meghalt... rebegte Lucienne.

.— . . . Igen.
Lucienne elsápadt, a karosszékbe vetette

magát és imára kulcsolta kezeit, mintegy bo-
csánatát küldve a másvilágra annak, aki
mártírrá tette. Aztán szótlan maradt néhány
perczig.

Sóhajtva, mintegy érezve közelében a
halott leheletét, kérdezte aztán:

— Régen?
— Az északi vasuton történt baleset

áldozata.
Lucienne felkelt és Steibel karjára tá-

maszkodva, boldogan tekintett rá, mondván :
— Ime, tizennyolcz hónapig gyászoltam

meg Öt. Albert, most az öné vagyok, a fele-
sége leszek . . .

(Vége.)

BUDAPEST,
VI,, Lázár-u. 1.

Szállitja a világhirü

eredeti „Ötté" iro®fiorokat
légsxiasz- és benxín-hassnúlatpa.

Ssea motorok minden iparágban a legjobb és leg-
megbizhatóbb üzcmsréyeinea bizonyultak. Gazda-

s á g fifépat üzeméhez ajánljuk a pályadíja*

„Otto" $3&nzSn-mozgsonyt*
Sem kell gépész! Kinos t&cveszély I

Hincs vízfogyasztás!
SUvilágonltas, prospektus és bSltségvettéo lngyon.

a „Fekete sashoz"
TEMESVÁR, belváros, Szt.-Cr-jörgy-tér.

A hires csuz- és köszvény-
a legkitünőbb szer rsuz, Icír'ZYÖ'sy i's mindenféle :ai!is reumatikus
baj elten, mint s.:.-i;::atits, llc^iiiylaínn, szuras, teciiius, fogfájás stb.
Hatása biz los és tyorí. legtöbbször 1—rí-Hzeri bedür..:sülLis után. Kzt

száai.'a'aii kö-szünet-Irvél bizonyitja.

I üveg ár>a I fe*t. SO ks».

A. köszvény-actlier határinak támogaíásáia. szóljál. Naponta este
2—3 p:jj vi'leük he vizben oldví'. <k.j.y órai idökü/bjn 'is az uelher
hatásával egyelembcn rögtöiií javulás mutatkozik. hékhárum napi

hasznúlat után. a baj tökéletes gyógyulása következik be.

K s w - I o r í t Ű3 Xeondon az európai szárazföldet sem
íiagylák kíméletlenül cs igy egy nagy eziistáru-gyác
kú::v£2erl'.ro lőn CSJŰJZ készletét ;t munkaerőnek nagyon
csekély ir.oslsritáse ellenében eladni. En vagyok feihutal-
ir.;izva* ezen megbízás keresztiiiviiclére. Ennélfogva jnin-
Uenkinek mejrküliíüm a küvetkozü tárgyakat csupáa

frt 6.00 Tr.csiiritdsc ellenében, us pedig :
6 drb icgíliiüinabb asziali úóefc. valúdi ungol pengővel,
6 dib asnerik. szabad, ezüst villát egy darabban,
Ú drb amer;-.s.L szabadalmazott uzilsi-uyőkíinalat,

12 drb amerikai szabadalmazott ezüst-kávéskanalat^
1 drb ainerütai e^abadaioiRzott czSst-levesméröt,.
t drb amerikai szabadalmazott czűst-ts.imérőt,
2 ú.h au!e:'.k;:i szabadalnie/.olt ezüat-tojús-líohelyt,
ü dro ans'jl V:flo!i'a-a!:-'iíA!fzát,
2'dib feituncst koilö a s'.f.ii gyertyatarlót,
1 íéaszürjl" ,
l drb legSnomabb ezukorhiatőt.

44 drb összesen csak frt 6.60.
A fenti űB^es 44 tárgy ezelött 40 forintba került ea

mmsi ezcií f r t 6.6O minimális áxon kaphatók. — Az
amerikai üzábadalmazütt ezüst teljesen fehérércz-, moly
az ezüst-sziiit 25 évig meftarlja, amiért jútállá; vállal-
tatik. A legjobb bizonyiték, hugy ezen hiidetóí

nem
alapul, mely szerint ezennel nyilvánosan küleiezem maga-
mat jnintíeiiitinck, aVinek as ára meg ram íeiel, az összeget
:nínütn akadály nvikül visszatéríteni ; és Ktnki se mulassza
?! w n kedvező alkalmat, lif?y CZCÜ diszgarniturat meg

nézze, inely

menyegző és alkalmi
ajándékul minden .{obb háztartás részére kiválóan al-

kalmas. Kapható csupán :
A.

Ftzgentur fi. veretnijrtsn amer, Fatent-SUbsr-
waísrenfabrígen.

s, ll., Rembranésrrasse 19/0 Telepban Nr. 7114.
a vidékre utínrétlel vagy az összeg előleges ba

küldésével. Tisztító por hozza 10 krajczár.
Csak a msllttmlt végiegygyel valöol.

(eséaxsési ércs.) ^
Kivonat as elismerő iratokból.*

Küldeményt nie;ka^!am s meg vAgyok eléy
S-vIre : kérek még «jy küldeményt 6 fit 60 krért.
Kolozsvár, Báro Bánifyné.

A kflldeményt mefkaptam s azzai megvagyok elégedve,
í.íiú, 1K8. szept. 1. C Cbotek-Ondenns grófao.
A készlett legiRgpobb megelégedései kaptam; kérek még

--"-Jsjitóeményt. Budapest, IL. Fő-utcza 7.
c*. «s kir. katona orvos.



2 0 . oldal. — Budapest, 1899. ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, január 15

A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései 1893. január 14-én.
c . n - SJ-J. ' pfn2 ' á r a I pínz ' i m

Állampapírok.

Earccaezt-"jár! adüz-c-iLs Z' r . • i .
155&. er- áF?a~r — - - >"- *' -' 1 I jar. -
liiS. e n , ezu

c-iüi-,5. ar. -.:
7

r re.-j.I-.-l.ari.' L<i". . -
^z. vdn. » . . .
r .' .tü>c.er=:eat. t^t-r. .
azi.vua

Tiszai ^ Í7I*J-II ayf- --- 'I'U-
A j 1 i í

f" - B íf.lr államv, --.uo._''-••• .
S" = br .b:ai c,»r -tu.'.-. U<J ?T..
S' .- , . íeluib ,
41.'".- B»'iapesii túr. b i l e s . . .
*.*

é:avu.;y sxiszab. t.

31 ÍO
T5ű -

tá 75
a?

13^75
- t2tr

Iüt 25
T-40 —
liS -
i£j .ra
IU JC
•:<! ,C
2 . . 0

1CG
d7 73

131 -
ESI 21

I2C 73
t&F -
id. 3'i
T-I —

xú Ja

3C IS

4' i Tísszstf. £10 tor . . •
é«te

99-

Aradi por-. tketir. #5 é«te „
Eniélyr. n . jetüiashiulb- . gs 50

i HoVr.-==!a». OESS. je^.-b
XajvsriEíefit ált. tdcarukp.
2 b ítüiiitlit
fussirai: fiJltiEiiteilnt. ty. k-

Záloglevelek.

4T -c '. £e"'. r -i talrir 'ir^nztir
* : .' •> t . . - b.aj..) lov. ta*. .
íu c Í'.I-ÍK ' J o', ör • I ii.Jlnt- .
•í1 .' . u.\..u._ ,0 u f . . .
* '. A-rj. b . i „ - ^ i- .u ' i-Tiy. .
41 _•- u ue',^.ri L-: „araiíeLj' „'»" . . »
•t1 :u - MJ.- .*jiiiu.t.-ir.t.papirbaa
41 a üg1, ai.^7 . . . . . . . . .
4'- i U^.J .2 LJ; -zzsii. UJ t r l^j jar . .
41';0!. Maty- iieui érd vos.kútv.
4° D u^a i i .u fi.oruaa»;rte!; . . .
511 o Va_- ar j izd.o£luti..ban.fc .
4* _° o ugyanaz .
4 . UÍTV.'fc^>. t . Hu f.t vl-j<>zaf.
4"1 a u j TLÍ'JZ nvi t-.- .<ji.i T . . . .
411 u i.c*.u.u.j Lizí.dji. íe.uilielv". .
S1 o ujvar.uj:
•i1 °̂ J ./.._".-. or^z. közp. tfcptár.
A1,:' a Síd.,"/ tlfitaxat Luzp. jeLz.
•í: 2' o , , \ ̂ riJi koj^=. ti ,tv. . . .
4' 0 HfJallcLS
*L J 0?7tr -. iagv. bczir. 4'J1 <t.Vie
4' .»,u f't'íii Iiozav e. tkpL l ú z i .
4" o ugy. /«ü<j,:iev- koi. ei-t. . .
41 tf/u Pe^t; ni. keresk, t a n k .
«\o ugyanaz .
á^i0.* ugy. kózs. közT. vf.H0£rt

1 tea 25
! HU. i á

& I 5
; a a - •
9/25
96 75
9 9 - .

toa —
i1 í a a -
, ÍC0 —
• ü l 5ü
. 122 „(i
, 20 -

•I ICO 25
I toa 25

tan —

ifid 2a

Si 25
i íoa —
I na 25-
, I U 3 -

Wf 25
TIM, -
IOVJ _

ma ra
iát _
Sö, 25
91

tSBI —

162 _
103! SS
ICÖ íi
112 Si

•a. 2S

5&
tu, 22

&7 -
9L- 25

lüi —
SQ 2S

tűtt -

Elsőbbségek.
tfa'T A ária Bi.Sür. {engerűaj.-r.
41 uri J.laMstik-iiaSi vasp. r.-t !
•r 1 E;-.-a ViliaaiJi riíOii vasat
4'- 1 EfiKÍapeíí.-p'íest vasuí • - « .
*• 'i EIiss3i-<i-J vasut Isi3- ezüst,
•t . LjTiaar Iá*í. aranf . . .
4 1 LÍJÍZ-AZ I - J I . esőst. . •• |
J • t c a a ; liM. araay. . . . •

Icáarsi. vas. IL MS.
; eai=l . - - • - •

• lia^riir cy. vaint 1ST4. Sttb.
/.vi Jli-y. vas. elsí&ba. köles.

Részvények.
«; Banfesk !

100 30
102
Itt v 50
129 60
100 -
93 23

íoa-

ICO -
100 30
101 -
99 £0
101 2i

105 -
121 60
101 —
100 -

f 101
&

9850 • 99
SSü) i 97

120 — \\ 121
99— iOO

120 - r 121
10J - 1 - 109
S 8 5 0 ; «íJ

103 - 103
118 33 120

íi taaiesíesiUe
2̂ ';, er kadtaok.
ü l ú b k

íj.-! áani:Eiíszfr.-láiísasá»

i'ítcajy.álL TáÜőüzL r.-L

ipar- és keresk, il

. -i-ziirt-. és péozr.-JianJc
a i l'jfiírtialézel . . .

102 — í 103 _
i 17J,—ü 17ö —
1 10B _ tí ÍG1' _
i 8 2 — 1 S3 _•
tl0,_Í! Ill _

; Ili _-S| 122 —

14S25" 249 75
2,-ti 262 ]l
Sűi ^3 361 5jj

519 _ 529 Z
9*ö-_ 9i5; _

2J5'Z' 2SSÍZ

« * - , 103, ._
tokamifep. sí ZL ;•" ' w ! "

EQesi l l t b jdapes t i (ÖT. t k p i á r . ( E , ^ _ 11371 —

lataitiip. kvzp. Je&c-bjx

Magyar általános Ikpénzlir.. «
5!aey- Orsz. központi tkpénztár.
PcsU hazai elsö lakarókptár. .

*i Biztositó társaságok.
Bérsi biztositó társaság. . . •
Bécsi élet- ea jár.-bizt. intézet
Elsö majrar ált. bizt. társaság*
Fonciére pesti biztositó intézet
Lloyd magyar viszontbiztosító t.
Magyar jég és Viszontbiztositó r.-t
Nemr. baleset- munkásbizt. r.-U
Pannonia viszontbizt. intézet

d) Halmok.
Concordia gőzmalom r.-t. . . .
Elsö budapesti gőzmalom r.-t.
Erzsébet gőzmalom társaság . .
Luiza gőzmalom részv.-társáság
Pesti hengermalom-társaság . .
Pesti molnár és sQt5k gözin. r.-t.
Pesti Yictoria-gőzmalom....
c) BánytUc ea téglagyárak.
Budape=t-szt. -lőrinczi téglagyár
Egyesült tégla-ésczementgy. r.-t.
Északm. egyes, kőszénb, os ipv.
FcSsöniagy. bánya és kohó r.-t.
István téglagyár reszv.-társaság
Kassa-soirioJi kőszb.r.-t.id. elis.
Kőbányai göztéglagyár-társulat.
Kőszénbánya-és téglagyár r.-t..
Jl&grar asplialt részv.-társaság
Magyar ált. köszénbánya r.-t. .
^lagyarkéramiai gyár részv.-társ.
Salgótarjáni köszénbánya r . - t .
Ujlaki téglagyár cs mészégető r-t

/)Vaamuvek és gépgyárak.
Elsö magy. gazdasági gépgyár .
.Danubius" ni. hajó-cs gópgy.r.-t
Ganz és t. vasönt, és gépgyár.
„Kicuolson* gépgyár
Uiinasiurany-salgót. vasmü r.-t.
Sclilick-féle yasönt. cs gépgy. r.-t.
Weitzer J. gép- és vaggongy. r.-t.

g) Különféle vállalatok
„Aliiecacum" írod. és nyomd. r.-t.
Franklin-társulat
Kosinos-inüinlézet
,Pallas* iiod. cs nyoir.dai r.-t
Pesti könyvnyomda részv.-társ.
Allüdános vaggonkölcs. társulat
B-.uiapesli ált. villamossági társ.
Elsö magyar betűöntődé r.-t..

323
315

J8320

200
2705-

J3203-
100

57J"
132-

330
i 820
|83£0

ll 210
280

113225
!' 1U5
i 89
il 5D

135
875

290 - j 295 _

28fl
177
590
238
142

220
87

H2
109

80
24

730,
350
225;

167
322
24J

155 _
ta«B _
23CO! -

202 75
220 _
2dl —

380
270

195
1550
570
117
147

bau
233™
235
138

205
8fi
140
107
76
23
725
34Ő

620
242

160
94

227C
10?

—
...

_

büí
—
—
—
—
—

50
—

—
_
—

302 23!
21a-0'
260

375
266
70
1SŰ
1500
555
116
14S

-

;
_ |

_
-

pínz

Els8 magy. gyapjúm, és Vizi. r.-t m
Elsö magyar roszvényserfözöde
Elsö magyar sertéshizlaló r.-t. .
Elsö magy. szállitási váll. . . .
Elsö magyar szálloda r.-t.. . .
Elsö pesti spodium és csonti, gj.
Fiumei rizsh. és rizskem. gyár.
Gschwindt-fóle szeszgyár . . .
Kőbányai király serfözö . . . •
Kőbányai polgári serfözö r.-t-.
Magy. 'czukoriparr.-t. B. elöjogos
Magyar fém- és lámpaára-gyár
Magyai villamossági r.-t. . . .
Nemzetközi villamossági társ. .
Nemzetközi waggonkölcs. r.-t. •

* ; KSzlekedéal vállalatok.
Adria m kir. teng. haj. r.-t. . .
Budapesti alagut-társulat. . .
Budapesti közuti vaspálya . . .
Ugyanaz élv. jegy
Budapesti villamos városi vasut
Bpest-ujpest-r.-palotai villam, v.
Elsö cs. k. szab. dunagőzh. társ.
Kassa-oderbergi vasut
Magyar-gácsországi v a s u t . . .
Magyar nyugoti v a s u t . . . . .
Máramarosi sóvasut els. részv.
Déli vasut
Osztrák-magyar államvasut • •

Sorsjegyek.
Bazilika-sorsj. osztr, felülbély..
Bécsvárosi nyer.-köles. 1874. évi
Budavárosi sorsj. osztr* felüli}.
Jó-sziv egy- sorsj. osztr, folülb.
Magy. vör.-ker. sorsj. o. íolillb.
Olasz vör.-ker. sorsj. osztr, fiiilb.
Osztrák vörös-kereszt sorsjegy.
Osztrák hitelintézeti sorsjegy.
Pálffy-sorsjegy

Pénznemek.
Arany . . . . « • • • • • • • •

. 20 frankos vagy 8 frto3.
. 20 márkás

Kém. bir. v. egyénért, bankj. IDÖ m.
Franczia bankjegy (100 frank) •
Váltók árfolyama (látra)

2>/sP/o London 10 font sterl. . .
4°/„ Kémet bankpiaczok 109 m..
5% Olasz bankpiaczok 100 lira .
2°/0 Páris 100 frauk
40/o5vájczibankpiaczokl00 frank
51h°la Szentpétervár 100 rab. .

4 70
47 35

127

121 f>5 i

ö^is l

47J90
4'50

1 2 d _ |

vtüpns regényei
leszáifitott áron.

Il-Ik Szaöelía, Spaisjolhon eSüzclt ki-
ráiyraeiej Tafy a madridi udvar titkai. Törté-

neti leírás 13 kötetben.

10 frt 4 0 helyett most csak 5 frt.
Egy v i lágváros titkai, vagy vétkes és ve

zekiö nő. Regény 10 kötetben.

3 frt helyett, most csak 4 frt.
Megrendelhető :

az„8rSZá§GS Jfiriap" kiadóhivatalában
Budapest, József-körut 65.

Zongorák és
A világ elsö gyá-

nibál, valamint sa-

ját készítmények,

melyek zenemüvé-

szek által a zene-

gyöngyeinek nevez-

tettek el, ez időben

legszolidabban vásá-

rolhatók. 724

Keresztély mlnfazongora termében
Budapest, Váczi-körut 21. sz.

öcsim zongorák becseréltetnek és hangolások vál*
mint javítások lelkiismeretesen eszközöltetnek.

Váczi-körut 21. sz. (Ipar udvar).

A Dasfess iloGF-Dressiag társulat által leadott nyilatkozat igazságíalahságot tartalmaz, mert az nem való,
hogy az általa a kereskedelembe hozott készítmény az igazi Dustless-práparatum. A. Wellisch A. czég beltagja,
M ináiiinfr 1897. év tavaszáig mint könyvelő volt, alapitotta ezen czéget, mely tisztességtelen uton tesz kisér-
letet egy hasoaliaiigzása utánzat által a közönséget megtéveszteni. A fenti czég itthoni képviselője, Grasgrün

, „4 Samuel ar„ hátér jóakarattal, de mindenesetre a saját kárára tett nyilatkozatot az utóbbi időben. Mi neki a nagy-
^ közönség elöli ezennel értésére adjuk, hogy ő meg van tévesztve. Észak-Amerikában mi egyedül vagyunk az ere-

deti Dnsüess-készitniény tulajdonosai, bejegyezve Washingtonban 26431. szám alatt és ami vezérképviselöink az
európai eoiitiaensen az itt is kereskedelmileg bejegyzett

Dustless Oil & Pain! Co., G. Hartmann & Co.
Dustiess Oil & Paint Co., New-York 17. Cl n :on-Place.

Vonatkozásai a fenti nyilatkozatra ugymint edőíg, ezután is azon leszünk, hogy a nekünk feladott rendeléseket kiválóan és szolid
módon keresztüli I:íyük, hogy EZ eáűig a t. érdekeltek által élvezett jóakaratot továbbra is megtarthassuk és kérjük a szives rendelés
m e g a d á s á n á l a fent i v é d j e g y r e ü g y e l n i . ' • " • • - ' • »; ; . ' . - . • •

Yi.,
Diistless Oil & Paini Co., G. Hartmann & Co.



ORSZÁGOS HIRLAP

Nagy Képes Világtörténet

'Képes diszmü a müvelt közönség számára.
ÁLDÁSSY ANTAL, BOROVSZKY SAMU, FOGARASSY ALBERT, GERÉB JóZSEF,

GOLDZIHER IGNÁCZ, GYOMLAY GYULA, MIKA SÁNDOR
közremüködésével szerkeszti

MARCZALI HENRIK
2600 szövegképpel, 500 mümelléklettel, 60 szines mülappal, 50 térképpel, 8500 szövegoldallal.

Megjelenik tizenkét kötetben famentes papiron.

k ö t e t á r a rendkivül diszes félbörkötésben bőrháttal és vászontáblával 8

az dis5 nagy világtörté-
r noM mü magyar nyelven.

Tervébea, czéljában, eszközeiben, alakjában és terjedelmében egy-
aránt nagy és jelentös ez a vállalkozás. A magyar tudomány
nyujtja a magyar közönségnek az élet könyvét, a világtőrté-
netet. Nemzetí müvelödésünkre nézve fontos mozzanat ez. Egy
xegi biany pőüása, egy sép szükség kielégítése, egy régi köteles-
ség tejesítése. Ez KtixenkétíMeka.legfényesebb magyar köny-
vek köré fftTf̂ 3 .̂ Er & tÉreakéí fcsitafarca.g könjr arra. valo, hogy
it-m t̂̂ n műveltnek tanácsadója, s É i e a tázaak ékessége legyen.

Todomanyos és ísiEteEeifiefjssztS írodalnTOZík számos kisebb-
nagyobb és részben, érásass -röiág&ifcíéasti müréaek az a fő és
végzetes hutája* feogy íáegea müvek üdoigazásai léTés, nincs
Meg bennök a magyar szsmpost és Túizviík ieíöíüi: a magyar
a«B«t helyének megjelSíésa a vSág: törífaetéíiea.

A jeles nagy TáífeSoxás ig^rralőSsb éráeme sz a czll,
hogy a ntEL irói as eaöaráég éSsíét magy*r lélek szerint szem-
léök, és ywBwtfffcTa&rf atfeől lo£T3, ccgy a tőrtésat gziateréaiaeg-
jelani, áflamjéan bele&etyazífc ax általános Msiőriábst, szün-
telenül kereavéa mioá az esnagfejíSdéa, mind az oknyomozás,
mind az események, miaá a TssBrtl&dés teMntetéfcea azokat a
szálakat, melyei: & magyarságot az Magén népekbez, az idegen
népeket a magyaesigfras főzik.

E vezéríő göűáolatíal slkűISák meg e müret annak tudós
irói, a részleíekbea a ma! iatatis egész Ssszeségét adrán. A
munka tssjeáeiaíe íeletSTé fiet&a, íts^y ez a nagy magyar rMg-
törtéset feHHê fe a te^es SSrléaettEEdsaia&yt, vgy, iiogy az olvasó
valóban megtsfaf beíssa colm^n^ a mit a jelen história Irása
adhat. S munka, anyag tekiitíeSétea i s többéi ad, mint a kül-
fiH& nasonlő ssSrek.

A rtQa&ozzs nagy araf̂ aOiGz teifesen méRö a mQ alakja.
Sz a tizenkét kötet a lag!ényes@£i& atagyar könyvek közétartozik.

icizferófag egykoru feorhfl
közöL Ké-

pes meüésJelei tárképsi, a ssöref közé nyomott rajzokkal és
egy clraa idosInytteU MetorM muzeumot nyáj-

az ^̂ figgt̂ Tt̂ iî  aoátgt % Tp»g» TalóiabBn tóheteOen
beszerez&L Ezek a ss^y essépai mnzeiaBokbol, családi és
nyÜTisos löEjvtírskMS és Isréltarakbol, épitészeti műreme-
kekről s f |^y<itset s a fsssesyosb möazald «HcéJetosséggel
reprodukált íEssxtráeziék renáÜT3l eicfilik a mü becsét, s az

A „Nagy Kópés Világtörténete-ét

havi 1 forint 5 0 kros
részletek mellett

szállitják mindazoknak, kiknek nálunk részletezem*
léjük van, vagy akikkel ily iránybán megállapodunk.

Megszerezhető tehát:
a) Kötetenkint 8 forintnyi utánvéttel,
b) Savit forint 50 krajczáros részletfizetésre,
o) Előfizetés ujján 10 füzetre 3 forinttal,

A l i izMik leflzstéti putatakirékpfinztfrt ckiqnMapik it)i i Urttatt.

T&jökoztató prospektust Ingyen és bérmentve küld • mQ
kiadóhivatala, Budapest, VIII., Üllői-ut 18. sz.

ElőSzető-gyüjtőknek 12 rendel ff után szivesen szolgálunk m
teljes munka egy tiszteletpéld&nyával.

Kérjük ezen rendelobárczát levágni, és az ORSZÁGOS
kiadóhivatalához alálrra beküldeni.

mw.it

Rendelő lap,
RÉVAi TESTVÉREK Irodalmi Intézet Részvénytársaságnak

Budapest, VIII., Üllői-ut 18.
A megküldött el&r&jz alapján megrendelem a t Társaságtól m

Nagy Képes Világtörténet
cz. müvet mintegy 2600 szővegillusstráczióval, 560 műmelléklet-
tel, 60'szines malappal, 50 történelmi térképpel, 8600 szCveg~
oldaliad, 12 kötetben íélbőrdiszkötésben 96 frtért» tef/tmü átvé-

telének kötelezettségével
a) ea kérem az egyea köteteknek megjelenésűk uta* 8 itt

utánvétellel való bérmentes megküldését;
b) havi 1 írt 60 kros részletfizetésre, mely bavi részleteket

a rendelés keltétől kezdve mindaddig kötelesem magamat *
Révai Testvérek irodalmi Intézet Részvénytársaság pématárába
leűzetni, mig a mü teljes vételára törlesztve nincs.

A részletek be nem tartása esetén a czég jogositva vaa as
esedékes ősszegeket a postaköltség bozzászámitásával pústai
megbízással beszedni, melynek be nem váltása esetén a Hamlet-
fizetési kedvezmény megszűnik és a mü egéaa vételára aatdé-
kessé válik.
Hely és kelet:

Név és alias: H.)



22. olda.'. — Budapest, 1899. ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, január 15.

nyerni egy

Ez a le-xtí^ávezőbh esel az ujságirók sorsjátékának részvételénél, miután egy sorsjégygyel négy 20.000 koronás és egy 8 0 0 . 0 0 0 koronás
nyereményt lehet nymii. Hozás már* holnapután kedden, 1899. j a n u á r 17-én. Sorsjegyek mindenütt kaphatók. Vidéki megren-

deléseket a legpontosabban eszközöl

a z u j s á g i r ó k s o r s j á t é k á n a k k e z e l ő s é g e Budapest, IV. ker., Kossuth LejOS-UÍOZa 1. SZálü.

' Bel- és kíiifödi

lilknak legalkalmasabb a könyv.
Legszebb meseköipek és ifjusági iratok. Diszes kötésekben.

I
Andersfi m^st". 4-f-drútü díszfc ia i l i s . . . . . . . . 2 . —
— S-»írélü L U d á s . KOtVf I-őÖ
i?aji/-. t/. i!r.S'-a:- l « !..a,-;is%í S,—
Jfarfas I:. A t n é x á n t v ö i ^ v . Oisrkutés . . . ~ . . . ' . 2.23
Bccíistí^ \ I.. F . . = < T volt, hol a c m voft . . . . . . J.4*í
Büiizd' ríf 1'. Az i -urígyt-j regcíL Kötve. S-oáBÉiit Í E J Í I Ü S I-tO
— 4-edr*-tü Ji-'zfcia. as ; . 2.-ÍÖ-
Bectn»T n. t :ver, . " ! r rk üFŰrrie. MJaeszéfesek . . . - . . - I J i ö
liarsptt. Rí? i.T>i. ivKre 2JM
— Iririka tort-.Titt: IJSO
Clíri&tiRi* V. Kuiumbi.s Kristóf . . . . . . . . . . I . —
2>andez A. i-sy h a . ó térLcnete. KÜLve 1J3O
i ? r a Q.-L.V-V- a iiiréá r,-,ancliaL Iorag étefe é s laTaíKifai . 1.40
iTzüEtr-.- •tr.'' : ::.^i?'-je. 4 ^ina\ rQiiLata tép-g^Jl . . . . . —Jí®
<ra;í/ JE" . A^ XÍUÍSO lantos . "
Ccfl/a. K^y val.VJi Los
Oerzii:r!ii . . A~. f>n.b »::.vjp ióltevói. E Ü Í W Í .
Grazd/can-; •>. K U - :t Lirvivá
OalTivi^r tii.'>hi!.itn-! ulazása. a. Iiiicwti táigeiL Sűzi fe

óriásnk iT?/j-.-iI.an . . . . ~ . . . . . . .
fíriaita . . ' . ü-reí.-i; ..i tö .ü j i s róuiiL ü=ikaríié.Ii . .
tirtmnt t< .-r s • . > í̂. (ivermokmeaeJi:. ölazkíadfc . .
^an-JÍ" F . Ke?í'fc . 1
Hej YíLan.--. Otvr.i mese versekfiem . . . . . . . .
Hoffaiann v'i PWS: elbeszéli' «i az Ifíusa^ & Í Í T . Í E I .

Mindegyik -!—1 kfppet ellátva. KöS\re I — t fev.íet . .
I . Siut?;'.for.i ''"3 ri-sía-i'f. — -J. 5Iín(tiaii5i sojáH seEsess-
tséjeixe'c kova ~a. — '.i. A biiit rjija;. — •£. Isi1*, (t*
inegturlá-. — .~i. Samiu-.a. — f. A jro fe- — T. A
rossí ai 'l .eEi. — f. Diátüru p-» e^écKjuiv. — 9». HJJI
l-gcajTyobb a veszelr, uti tegküiHilc&íj' a. se'jé&r. —
I«. Czkauv Kf.rkO. — l t . Ar erécv xuiSafeau" — Si.
Az aiaiv-fcere.^:. - 13. 3iőz«i. — " 1-í. Teli TtEaaes
turten> •*-. — t'i. Sreí-Aay lomier szajiáéibíli É
lstoa.tr XCL. -- Hí. KuvestI a. JI'JÍ: és jüáics
r.üci S' nmLtöl. — ÍT. A lEa-láxfceresfceiK.

l í e i . ' b J a y s " - - . - - • - . - -
si-Jir t S r t é a a í ű a a . . . .

1-39*
S'Jífti
1.39

133

— «
£--48

líouenaarr I. Eíbc-szélesek. a
65 — 3-Idria Terézia t.s a j.igya;
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Kossuth Lajos »asfeza S2. száf^ a.
(Károly-körut sarkán). Zenepalota.

é s kaE^baniar&ási évi
ll érietek a íőwáposSsasj. Egyszeri hangolás

2 frt. Jats-Stások paratosan

vsSgJer 5

1
az én 185 em. óriási hosszu Loreley-hajainmaí, amelyet én az általam feltalált kenőcs 14 havi
használata folytán nyertem s a mely a leghirnevesebb orvosi szaktekintélyek által, mint az egyedüli
eszköz van elismerve a haj ki nem hullása, a haj megnövésének előmozditása és a hajhagymák meg-
erősödésére: ez az uraknál teljes és erős szakállnövést eszközöl s már rövid használat után ugy a
hajnak, mint a szakállnak természetes fényt és teljességet kölcsönöz és megóvja ezeket a korai-szür-

küléstöl a legmagasabb korig. ..'."•'

Egy tégely ára I—, 2.—, 3.—, 5-— frt. Postai szétkSIdés naponta a világ
•nlEiiieii részébe a pénz előleges beküldése, vagy utánvét mellett a gyári

raktárból

Csil
Bécs,!., el. sz.



ORSZÁGOS HIRLAP

ORSZÁGOS HIRLAP
* Hölgyközönségéhez!

Olyan újdonságról adunk hirt lapunk tisztelt hölgykőzönségének, mely két-
ségtelenül a legszélesebb körökben fog általános meglepetést kelteni.

ti

a legszebb divatujság, a

Az „Országos Hirlap" Divatlapja.

Szerkeszti: Wohl Janka

M v

X il

g w

fcí > ^ fl

„Franczia Divatlap" ugy szerkesztésében, mint kiállításában olyan ujitást
jelent, mely a divat-irodalom minden eddigi termékét fölülmulja és a hölgy-
közönségnek minden elképzelhető divatkérdésben olyan tanácsadója, amilyen
magyar nyelven eddigelé még nem jelent meg.

jí jrflliCZUI 9 t ¥ 3 i l 2 p havonkint kétszer, és pedig minden hó 1-én és 15-én jelenik meg.

fi Tí l&CQi SÍV2tÍ2p terjedelme számonkint 13 oldal.
«M £?9H^9f9 t ü n ^ l l s f l raindeii egyes száma egyaránt kiterjed a női divat minden "ágára, a
Jl f im&ÁM mvüllájf g y e p m e k d i v a t i - a és a kézimunkákra.
*éá H&T%fíf713 ^ t ^ s f l s H Q a ^ ^ 5 J e ^ C 5 e n szerkesztett szépirodalmi és közhasznu rovatot
#* JT **•*•«••• ^IYAIMIJ* j s tartalmaz, valamint minden számban egy folytatólagos regényt

közöl. melT könyTivalakjábaii nyomtatva, évenkint k é t k ö t e t e t a d .

•f2HCZI2 #IV2ti3P képes divatrésze teljesen Párisban készfiL
alaieii számának kalső lapja, továbbá belsö 4. és 5. lapja gyö-
nyörü szinnyomatu képekkel lesz disátve, igy tehát minden szám

oldalon tartalmaz szinnyomatu képeket
mindea második számához ingyen adunk egy életnagyságu ki-
¥ágott szabásmintát I

jí ¥T2M1\& BiVSlISO az összes magyar divatlapok közt a legolcsóbb.

Elöfizetési ára évenkint 3 frt 60 kr, félévre 1 frt 80 kr, negyedévre 90 kr.
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HIRLAP előfizetőinek ¥
A Franczia Divatlap elöfizetési ára az ORSZÁGOS HIRLAP előfizetőinek :

_/ éw§*& 3 fs*t, félévre 1 frt SO kr., negyedévre 75 kr.
Az Országos Hiríap és Franczia Divatlap együttes előfizetési ára:

á¥rai7 frt, fél évre 8 frt 50 kr., negyed évre 4 frt 25 kr., 1 hóra 1 frt 45 kr.
Megpendelhető

az Országos Hiríap kiadóhivatalában Budapest, VIII., József-körut 65.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Minden szó 2 krajczár.

Vastagabb betükből szedve 4 krajczár
ha a hirdető czimét is közli a hirdetésben, vagy a
EZ apró hirdetést postautalváavoa beküldeni s a szöveget

Előre fizetendők készpénzben, levélbélyegekben
postautalványon.

Kiadóhivatal:
VIIL kerület, József-körut 65. szám. „

választ po«te-restante kéri, akkor minden közlés után még 30 krajczár kincstári bélyegilleték is fizetendő. — Czélszera
üveget az utalvány szelvényére irni; esetleg közönséges levélben is lehet a szöveget s a levéljegyeket beküldeni. Mindenki

könnven kiszámíthatja az apróhirdetés árát. _ ^ _ _ _

APRÓ HIRDETÉSEK ÉS ELŐFIZETÉSEK
az

ORSZÁGOS HIRLAP
részéra felvétetnek kiadóhivatalunkon kivül CVIIL kar.

József-körut 65J a kővetkező Ozfetefcbtn:

L ker., Tárnok-utcza 22.**- » »
IL „ fő-utcza 7. sz. alatt

f¥. „ Kecskeméti-utcza 14. sz.
í¥. „ Harisch-bazár
I¥. - Petofi-tér 3. í
¥.
V.
V.

H

FI.
YL
¥iL
m

jfagykorona-ntcza 20.
Dorottya-utcza 13. sz.
Váczi-körut 6. szám
£ipét-k5rat 22. szám
Teréz-körut 54. szsm

Ín3rássy-ui 4S szám
Erzsébet-körut 50. szám
Erzsébet-korai 7. száa

TOL ker., a JCemzeti szinház bérh.
fi agyán* helyeken mindennemü fefvBáaosfttsofc kész-

ségesen megadatnak.

,Poste-restantet: hirdetések bélyeg-
illetékesek.

Apró hirdetések 20 krajczáron alól
nem közölteinek.

LEVELEZÉS.
A l V9ffVAlr I Kedves . . , m 6 a egy refeses asz-
%*» Val}J UA • szony, mekkorának kel ö&beai a dacz-
nak fenni. hogy akkora érzést, eíaémiitsöm ! Hat ez iga-
zolható? Soha'! De hasztalan én maradok, Mr refnéaiyt
vesztett, őe csókolva önöket Hüséges. 2587—1

óhajtanék a jegem szórakozni.
^m ^w »• Korcsolyázni nem toáék eEöny-

ben részesülnek, mert én a legrövidebb idő alatt meg-
tanítom- Szives ajánlatot „Jégkarálynö* jeligése kérek
e lap kiadóhivatalába. 7310—1

nővel óhajtanék megismerkedaL Levelek«t
.Reménv" czimen, a kfaáéMvatal továb-ML

_J 163S—1
Egy jő kÉitézésü özvegyasszony

éltesebb ur ismeretségét
óhajtja. Levelek .Csalogány" " m w tsváh-íst a kiadó-
hivatal.

I C s l n o s kfilsejfiL m érés efcikelö vállalat
^ g g J • fötisztviselője vagyok. Egy éve Iiögy a
fővárosiján vagyok és sajnos, teljesest MügyüsBeüetség
nélkül. Ezen lap kishiráetéséhez fordulok. taMasaet —
nem. szokatlan — uton ismerkedhetnék meg egy teljesen
független növel. Levelek ^Független nő" jelige' alatt e
lap kiadóhivatalába kéretnek. 16Í2—1

Csakis olyan levelekre Tálaszdasik,
melyekhez & váíaszbéíveg nseEékeíve

A kiaőőMvata!. 12M—1
| Ha csak valahogy lehetséges, kéziek édesem
• légy azon, hegv ma taléíközfeassook. Én már

egy kissé jobban éézem magim. Kérlek Mgy azoss, hogy
okvetlenül találkozzunk ea akkor egészem jél érzem
magam, mert az a tudat, hogy láthatlak uj esőt kelt
bsenem. Remélem, hogy szerény kérésemnek tőled tel-
hetőleg; eleget fogsz tenni. Részemről azt az időt epedve
várom, hogy te is oly nagyon türekaeffienül váród az
időt az — kérdés. Ölel. cs&kol a téged mindig szerető
Albinod. 7S88—1

é d 0 C W C ffianta Boldog vagyok, mámorban
« » W Ala UMUáU élek. nagyoa kSszőnöm, jöv«
héten meg lesz/esőkoí öreg fiad, 7614 -1
MvireMlllim e t z d ó ^^ é5 SO

e t z d ó -^^ é5 SOI holdas j g
| J | ioldbirtök. SzöIIőteleptésre MváMan
alkalmas. Megkeresések „Xvirség* CSBL alatt a kiadó-
hivatalba kéretnek. 7091—1

HAZASSAa
gyógyszerész, ismeretség Mányíüra^. ez uton
szeretne megisissrkedzEi egy öinos, hássssn

alatt továhbit a kiádéhivs.££L I33&-2

vidéki orvos, egy nagyobb város tébolydájá-
TuLlül nak alorvosa ismeretség hiányában ezúton
szeretne megismerkedni házasság czéljából, egy kiválóan
intelligens, csinos fiatal leánynyal, ki a házvezetés
minden ágában keltö jártassággal bir. Megfelelő hozo-
mányt megkíván. Csakis komoly és teljes névvel ellátott
leveleket kér a kiadóhivatalba .ür." jelige alatt.

7358—2

ÁLLAST KERES.
a keres helyben vagy vidéken
JŐ családból való izraelita árvalány,

ki 8 évig mint anyahelyettes egy házban volt alkalmazva.
Minden tekintetben megbizható* kitünő bizonyitvány okkal
rendelkezik, a gyermekeket nagyon szereti. Gazdaság-
han, baromfitenyésztésben jártas. Czim a kiadóhivatal-
ban 7260—3

állást keres egy intelligens özvegy
j n ö , ki a házvezetésben és varrásban

jártas és a gyermekeket igen szereti. Szerény igényű.
Czime a kiadóhivatalban. 7262—3

leány elszámolásra keres csemege-
vagy füszeruzletet Esetleg alkal-

mazást bármiíy tisztességes üzletben mint felíró- vagy
elárasüönönek. Szives megkereséseket ker „Kauczió-
képes" jelige alatt a kiadóhivatalba. 7148—3

vagy időszaki laphoz szerkesztőül, vagy munka-
J I * társul ajánlkozik kitünö szakember. Esetleg

azok expediálását is elvállalja. Ajánlatok a kiadóba
„Heti lap" czimen kéretnek. ft7oo_Q6792—3

ÁLLAST KAPHAT.
hivatalnokok és kereskedők, kik vidéken
jobb családnál megfordulnak, kerestet*

egy uj czikkhez, mely 2000 frtot jövedelmez éven-
kint. Ajánlat .Colombos* alatt a kiadóhivatalba.

2591-4

-téaut braae
Czim a kiadóban.

2583—4
óvadékkal felvétetik
ban.

;. Czim a kiadóhivatal
7342—4

Vanyun nerezhetö a .Kereskedelmi Vegyészet"
•ÜJVU czinsű mü birtokában, melynek útmutatásai

tőkebefektetés és előképzettség nélkül bárki
^ foÜBtot, söt többet is kereshet évente. A müvet

mai naptól — mig a csekély készlet tart — leszállított
áros 1 írt 20 krért ajánlva'küldi meg a „Kereskedelmi
Yegyénet" könyvkiadóvállalata Ujpest, István-ut 2. sz.

2541—4
irodalmi vállalat keres ügyes, szakképzett
utazókat. Kik e téren már müködtek,

részesülnek. Bizonyitványt és ajánlatot „N.
jelige alatt továbbit a kiadóhivatal. 7222—4

irodába kerestetik keresztény kisasszony,
JJ ki németül és magyarul jól* sztenógrafál

és szép írása van. Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit
„Dr. S." jelige alatt. 7204—4

oktatás eüesében.

OKTATÁS.
tanit szintén intelligens hölgyet
zongorázni a franczia nyelv
a kiadóban. 2376—5

BIRTOK-ELADÁS.
1500 kai. holdnyi
ó é b j ó i ő é ü á

_ y S í t É
Inyomó részben jóminőségü, vágható erdőből, gazda-

sági épületekkel, elegáns lakházzal és vizi malommal
eUátott jol jövedelmező mezőgazdasági földbirtokból
áll és a melyen gőzfürész és erdei pálya is van, jutá-
nyosán eladandó. Bövebb értesítés a kiadóhivatal utján
esak direkt vevőknek adatik. 2559—6

trirlAknmaf s z e r e t n é m elcserélni egy
UlliOftOHMl budapesü házért, melyhez

egy pár ezer frt készpénzt is adok. Ajánlatot a kiadó-
hivatalba kérek „Birtokos" jelige alatt 7226—6

HÁZ- ÉS TELÉK-ELDÁS.
a t ö z s é ? legszebb helyén két sarok és

H J | f egy közép telek eladó, igen olcsó árért.
Ajánlatokai a kiadóhivatalba kerek „Olcsó telek" jelige
alatt. 7208—7

aj U z a VI. kerületben, magasan épült szabad
P J kézből esaíáái viszonyok miatt azonnal eladó.

Czim a kiadóhivatalban. 7002—7

ELADÁS.
lepzebb pontján kétemeletes

adómentes bérház, családi körül-
mények miatt, eladó. 5100 forint jövedelem, vételhez
35.08O ürt szükséges. Czim a kiadóhivatalban. 2577—8

tej-, kávé-és estmege-iziet, %
olesó házbérrel, betegség miatt eladó, esetleg elszámo-
lásra is átadandó. Ügynökök kizárva. 7384—8

Jó* szolid kivitelben előnyös részletfizetésre
0UIUI) Náthánlgnácz kárpitos- és asztalosbutor egyed,
főraktárában VIL, Erzséaet-körut 23. sz. Árjegyzékek
vidékre ingyen és bánnentve. 7013—S
Thhríet ÜTI/ÍT a föváros legélénkebb helyén, mely-
fWiaZL UíVZl nekisen jó jövedelme van, szabad-
kézből eladó. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kerék „Fod
rász" jelige alatt. 7116—8
£m\§ e*Att \%*\\\ ttnlf márvánvlanpal, mely alkal*
X$y SZep ÖOlll PÚIT m a s fűszer ; csemege vagy
hentes-üzletbe, továbbá egy tizedes-mérleg, 2 darab kis
mérleg sulyokkal, 1 mák- "és kávé-daráló igen olcsón
eladó. Czim a kiadóhivatalban. 7318—8

€gy régi' ' fa és szénüzlet, a belvárosban eladó
Czim a kiadóhivatalban. 6918—8

uj raganykocsi nagyon olcsó áron eladó, minden
üzlethez használható. Czim a kiadóhivatalbau.

7042-S

VÉTEL.
levö elegáns föggölámpa kerestetik meg-

_ vételre. Levelek a kiadóhivatalba kéret-
nek „Függölámpa* jelige alatt. 73G8—9

KIADÓ SZOBÁK.
egy kis tiszta különbejáratu _ igen
csinos szoba olcsón kiadó. Gzim a

6828—10kiaiadóhivatalban.
egy kényelmes 2-ablakos utczai
szóba kiadó, teljes ellátással

együtt havi 45 forintért. Czim a kiadóhivatalban.
6144-10

1ftr73Í bútorozott szoba, kétablakos, a dohány-utcza-
M I I M I I ban, második emeleten, előszobával, lépcsö«
házbeli különbejárattal, olcsón kiadó. Czim a kiadóhi-
vatalban. " 6920—10

keresek egyéves önkéntes fiam mellé
egy csinos "kétablakos udvari szobába

gázvilágitássai, kitünő ellátással együtt csekély 30 frtért
Lift és telefon a házban. Czim a kiadóhivatalban.

7266—10
családnál egy különbejáratu szoba az

J Eötvös-utezában egy-két ur részére tel-
jes ellátással kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 6760—10

C7Ail9 külön bejárattal, a Teréz-köruton, az
MVV4) Anilrássy-uthoz közel, azonnal olcsón ki-

adó. Czim a kiadóhivatalban. 7380—10
ftfafMMiMe IISIMWMÁI «J«y elegánsan berendezett

jnaganyos noigynci itm ö n Sejáratu, erkeiyes
utczai bútorozott szoba, fürdőszobahasználattal, kiadó.
Bővebbet Kerepesi-ut 57, III. em. 7a) szám alatt. .

7382—10

KIADÓ LAKÁSOK.
tu VmieviMtiav közelében egy szép földszinti
J l Jltpd&IIUlíU iak4s> mely áll 3 utczai, 1 udvari,
előszoba, konyha és fürdőszobából, olcsón kiadó. Szives
megkereséseket a kiadóhivatal továbbit „Uri lakás"
jelige alatt. > 7210—13

HITEL—PÉNZ.
V j adna 3000 frtot kölcsön biztos állásu úriembernek,
••• havonkinti részletfizetés mellett. Ajánlatok a kia-
dóhivatalba kéretnek „Biztosan" jelige alatt. 7196—14

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
műhelynek, divatszalonnak,
egyieti helyiségnek, vivóte*

rémnek, magániskolának vagy nagy
lakásnak alkalmas nagy helyiség I-ső emeleten
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 3662—17

hivatalban.

a József-körut legnagyobb for-
galmu helyén kiadó. Czim a

4706—17

KÜLÖNFÉLE.
rekedtségnél vegyen 30 krért í

> féle Pemetefü-czukorkáL 1537—18
lakás kerestetik a körutak valamelyikén,

w mely 5—6 szobából és hozzátartozó mellék-
helyiségekből és lehetőleg 2 előszobából álljon. A lakás
az I. emeleten legyen. Részletes ajánlatok a kiadóba
kéretnek -Földbirtokos* czimen. 2671—18

Ellátás,

üveges batár, kétfogatu, tetszés sze-
rint bérbeadó. Czim a kiadóban.

2581—18
2 szobával, fürdőszobával, uri családnál
keresünk. Czim „Hárman". 2579—18

özvegy asszony elmenne házakba, ru-
w hákat és fehérneműket jutányos árért

foltozni. Czime a kiadóhivatalban. 7290—18
biztos és kipróbált szer fejkorpa és

SNSrífSr9 h a J h u l l á s c]1«n- Negyedliteres üveg.
frt 50 kr. Fülöp üy. (ezelőtt Tőrök K. Budapest. Kálvin-

tér 3.1 emelet 7. és Török József gyógyszerésznél
Király-utcza 12. sz. 7031—18

Nyomatott az ORSZÁGOS HIRLAP körforgógépén BudapMt, VIlI.. Józse*-kőrut 65. szám


