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Az akták.
Voit idö, mikor a nemzeti párt igen

zokon vette, hogy a kormány sorra ki-
sajátitja az ö programmjának épen legtet-
szetösebb pontjait. Csak tessék rá emlé-
kezni, mennyi köny hullott csak akkor
is, amikor Bánffy Dezsö legutóbb a ma-
gyar katonai akadémiát merte a nemzeti
párt orra elöl 'megvalósitani. Ez nem
politikai morál, hangzott akkor a sajtóban,
beszámoló beszédekben és sok sürü fel-
szóla lásban. És keserü gunynyal emlitette
gróf Apponyi Albert is, hogy kormányok
rendszerint a saját pártjuk politikáját
szokták megvalósitani, de hát a nemzeti
párt lesz a legutolsó, aki szégyenkeznék
miatta, hogy a kormánynak nincsen sa-
ját programmja és szegénységböl az el-
lenzék politikáját valósitja meg.

Csak egy-két esztendö pergett le
azóta s a felfogás arrafelé az ellenzéken
csudálatosan megváltozott. Ma már nem
azon keseregnek, hogy a kormány
egyetmást akkor is üdvösnek mond és
meg is csinál, ha máskülönben az ellen-
zék vette elöször programmjába. Inkább
azon csudálkoznak, hogy a kormány
egyáltalán a magáéból is meg akar vala-
mit valósitani s nem hajlandó az
ellenzék egész programmját kisajáti-
tani. Vagy lehet-e másképen felfogni
az egyesült ellenzék méltatlankodását,
amikor a béke ellen intézett merénylete
nek szeretné bélyegezni azt a legtermé-
szetesebb dolgot, hogy a kormány nem
hagyja tárczájába csempésztetni az ob-

strukczió egész programmját ? Az egye-
sült ellenzék ugy tesz, mintha ekkora
czinizmuson nem is lehetne eléggé fel-
háborodnia. Hogy is ne? Mikor a kor-
mánynak jóformán tálczán prezentálnak
egy esztendökre szoló kormányzati pro-
grammot s egyszerüen eldobhatná ma-
gától a saját terhes ideáit, akkor Bánffy
Dezsö s vele a szabadelvü párt köti
magát, hogy a saját programmjához
is ragaszkodni akar s a fölajánlott ideák-
ból csak válogatva vesz magának egyet-
mást. Amennyit az ország érdeke meg-
kiván s a politikai morál megenged.
Nem hétköznapi czinizmus ez s az egye-
sült ellenzék az ö közös, konferencziáin
csudálkozva és méltatlankodva rázza
a fejét

De már ez legalább is furcsa volna
politikai morálnak. A végén akármilyen
vékonyka programm elegendö Magyaror-
szágon, hogy annak alapján politikai pár-
tok alakuljanak, de az a kis programm
mégis csak az övék s mentül vékonyabb,
annál makacsabban ragaszkodnak hozzá,
mert hiszen az exisztencziájuk van hozzá
kötve. A legkisebb belemagyarázás vagy
elvonás ellen röfnyi czáfolatokkal tilta-
koznának. Ami nagyon természetes. És
akkor kiállnak az ellenzéki pártok, egye-
sülten is csak kisebbség, és egyszerüen
rá szeretnék parancsolni a szabadelvü
többségre, hogy ez tegye sutra minden
politikai czélját és vegye át behunyt
szemmel a kisebbség saját külön pro-
grammját. Még ha az ilyen kisajátitást
lehetne is alkunak nevezni, az ember

nem fojthatná el a kérdést, hogy ugyan
micsoda jogon élne tovább a szabadelvü
párt, mely elfogadta az ellenzéki pártok
programmját s micsoda jogon opponálna
tovább az ellenzék, holott a szabadelvü
párt most már az ö programmját viszi
keresztül? Ilyen alapon nincsen komoly
parlament s hogy politikai pártok egysze-
rüen kicseréljék a fejüket, az még ope-
rette-ben is több volna a mulatságosnál.

Az alkut mégis másnak akartuk
hinni, amikor a béke érdekében a ta-
nácskozások megindultak. Föl kellett
tenni, hogy egy kis tulzástól a követe-
lésekben egyik fél sem fog tartózkodni,
de aztán a kölcsönös engedékenységnek
is megjön az ideje. S valahol a közép-
uton meglesz a találkozás, ha lesz. De
olvassa el bárki azokat az aktákat, ame-
lyek ma a hitelesség látszatával végre
kibontakoztak a disszkréczió ködéböl s
rá fog jönni, hogy a békére nem ilyen
uton törekedtek. Mert a kormány vála-
sza, mig egyrészt semmi mást nem kö-
vetel, mint aminek megszavazása nélkül
az ország egyáltalán alkotmányosan nem
kormányozható, másrészröl nem közönsé-
ges engedményeket is tartalmaz. A tiszta
választások érdekében a kuriai biráskodást,
a tanácskozások rendje érdekéken a ház-
szabályok olyan revizióját, melyböl az el-

klotür s azonfelül a hangulat kielégitése ér-
dekében a Bánffy lemondását. Sokkal töb-
bét tehát, mint amennyivel az ellenzik
még csat nem régen is szivesen beérte
volna. Ellenben az egyesült ellenzék jó-

Farsangon.
Az uj egyházi törvények olyan mulatsá-

got hoztak a népnek, amilyen eddig nem
volt: a házasságok hirdetö tábláját Azelött
sohasem lehetett tudni. kr házasodik, ki megj
férjhez, ha csak vasárnap délelött meg nem
hallgatta az ember, hogy kiket hirdet ki a pap
a szószékröl. Be az is csak a maga kerüle-
tébe valókat hirdette s igy nem sokat lehetett
belöle megtudni. Csapán a hir járt-kelt, legin-
kább öregasszonyok szóhordása nyomán, hogy
Kutasi János elkendözte Simonyi Apollót, még
igy tovább, de ez sem volt mindig igaz. mert hibás
az öregasszonyok füle s nem mindig az igazi nevet
hallották meg a nagy fejkendök alatt. Igy az-
tán a valóságokról csak ép a lakodalom nap-
jan lehetett értesülni. Most pedig, mióta az
uj törvény van, minden leolvasható a hirdetö-
tábláról s most már a többi ingyen-mulatsá-
gokhoz tartozik ez is : odajárni az esküvök
táblájához. (Igy nevezik.) Igy farsangon egé-
szen tele van hirdetö-levelekkel a tábla s az
irásokat védö dróthálón keresztül olvasgatják
a neveket a lányok, legények. De sokan van-
nak, azt lehet mondani, nincsen a napnak
olyan percze, mikor közönség nélkül maradna
a tábla. Öreg asszonyanyámék szemük, elött a

hagy igazlátóval, kutatják a táblán, hogy csak-
ugyan igaz-e, hogy hütlenné vált az ö kis unoká-
jukhoz az a' csalfa legény. De még pajkos
menyecskék is jönnek oda, Kattogván a fehér
selyem papucsokban, azoknak is van nézni-
valójuk. Valami legény nevét keresik bizonyo-
san, a legényét, akire ök is vártak, de aki
Bem ment értük— a szél hordja el a haját
a bolondjánák, ami nagy kivánság, mivel az
akasztófa alá kötött ember baját szokta volt
régenten, ama régi jóvilágban elhordani a
szellö.

Jönnek am azonfölül maguk a lányok, is
és nincs mit tágadni rajta, pirulva settenked-
nek a hosszu, sokméteres sárga tábla valamely
része elé. Jaj ezek olvassák ám csak sebesen
az irásokat- Mind csupa derék s finom ur ez
az anyakönyvélö a vezetékneveket nagy és
gömbölyü betükkel irják a papirosokra, hogy
szinte gyönyörüség azt olvasni (már annak,
akinek). Nézdd el, nézdd, hát itt van Lehotay
Vincze is, továbbá Négyökrü Jani, a szél te-
hát ezeknek a haját is hordja el. És még sok
másét . . . . bár azért teljesen nem kell
kétségbeesni, mivel vannak a sárga tábla
elött legények is szépen. Igy télen különösén
ráérnek, még az is, aki nem a földböl él, ha-
nem ioara van - ök megint a lányok nevét

keresik a papirokon. Szomoruság az, ha pél-
dául a sok Tecza között megtalálják a tulaj-
donképeni Teczát, kit más ember vesz el
házastársul. Összesúgnak ilyenkor a legények,
összesugnak á lányok is és a kettö, kiknek
"egyike legényben, másika lányban csalódott,
itt egymásra tálal a sárga tábla eiött.

Nem lehet zokon venni, ha a fiatalok
farsangkor, házasságok évadján, ilyesmivel fog-
lalkoznak, mert a dolgok rendje errefelé még
mindig csak az, hogy feleségül vegye a leányt
a legény. Hogy aztán azután im lesz velük,
azon kár volna töprengeni, azt majd az a bol-
dog Isten intézi el, aki a szegény emberek
sorsát birja. Egyiknek házassága ilyen lesz,
másiké amolyan, a jövendöbe senki sem lát-
hat s mért hogy ez igy van, a lányoknak az
a vágyakodásuk, hogy urat kaphassanak. Azért
leányok

Itt nálunk,az alsóvárosi templomba szo-
kás lejárni páduai szent Antalhoz, ez irány-
ban: Pénteken delelött kell menni tiz órakor:
aki ilyenkor megy, annak völegényt szerez
bizonyosan még ezen a farsangon Antal. Va-
lami áldott jó ember lehet. Járnak elébe so-
•kan, mindenféle rendü lányok, nemcsak ép; a
paraszti népböl, hanem uri vér is. Alighanem
épen ezen oknál fogva tartanak Antal
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formán tulliczitálja önmagát, mikor a
kormány javaslatára válaszol. Egy jottá-
nyit nem enged elsö föltételeiből, söt
most már megtoldja azzal, hogy mindenek-
előtt pedig távozzék Bánffy.

Igaz, az ellenzék időközben meg-
akadt azon a klauzulán, melylyel a kor-
mány a Széll Kálmán sokat emlegetett
javaslatát megtoldotta. Megakadt rajta
más is. És körülbelül bizonyos, hogy ez
a klauzula nem marad szó nélkül a
szabadelvü párt konferencziáján sem. De
épen azért nézhette volna az ellenzék
nyugodtabban a kormány előterjesztéseit.
Ami szélesebb körökben kelt aggodal-
mat, az már ezért sem lehet nagyon
veszedelmes. A sokak aggodalma igen jó
villámhárító, kivált amikor föl sem sza-
bad tenni, hogy a klauzulának valami
rossz szándék adott volna életet. S az
egyesült ellenzék, ha komolyan kivánja a
békességet, nyilván akkor tett volna oko-
sabban, ha előzékenységével igazolja,
hogy ezentul talán már nem is állja
egyéb a békének utját, csak épen az a
klauzula. Akkor kölcsönös jőszándékkal
valahogyan mehetett volna az utolsó aka-
dály elhárítása is. De amikor az ellen-
zék ugy iparkodik a béke felé, hogy ut-
közben mindig tulliczitálja magát, ez nem
vihet jóra. Ez már nem ugy fest, mintha
az egyesült ellenzék csak Bánffyt akarná
kihasítani a szabadelvü pártból. Ez több.
A saját programmját akarja a szabadelvü
párt tarsolyába csempészni s az már
nagyon furcsa párt volna, amelyik ebbe
is bele tudna nyugodni.

Egy kormány elnököt mindig tud még
pótolni a szabadelvü párt. Be azzal a
rádiktált programmal maga kerülne az
ellenzéki pártok gondnoksága alá. Még
szabad volna tán mozognia, de csak ugy,
ha a gondnok urak kegyesen megenged-
nék. S az ellenzék mégis azt hiszi, hogy
a szabadelvü párt ebbe is beletörődnek?
Ezt csak olyan komolyan hiheti, amilyen
komolyan a — békét akarja . . .

A politikai helyzet.
Ma a béketárgyalások aktáiból nehány

hiteles részlet kerölt köztudomásra. Ezekbal
az világlik ki, hogy a kormány és az ellenzék
javaslatai között igen nagyok a divergencziák,
melyeknek áthidalására még nagyon sok köl-
csönös konczesszió kell.

Az események árjában két .nevezetes
momentum érdemel különösebb figyelmet. Az
egyik az, hogy az ellenzéknek tegnap meg-
állapitott és ma felülvizsgált válasziratát a
délután folyamán közölték a kormánynyal. A
másik meg az, hogy Széll Kálmán, kinek a
béke megteremtésében szintén tulajdonítanak
bizonyos szerepet, ma este Bécsbe érkezett,
hol — elterjedt hirek szerint — holnap ő fel-
sége külön kihallgatáson fogadja.

A nap hireit a következőkben foglaljak
össze.

(Az ellenzék válaszának közlése.)

A képviselőház mai ülése alatt az ellen-
zéki kiküldöttek összegyültek az egyik elsö-
emeleti teremben és bár formális értekezletet
nem tartottak, — véglegesen megállapitották
az ellenzéki pártok válaszát a kormány propo-
zóczióira. Az egyik példányt nyomban átnyuj-
tották Szilágyi Dezsőnek, ki azt társaival
közölte.

Ma délután ötödfél órakor pedig .Szilá-
gyi Dezsö, gróf Csáky Albin és gróf Andrássy
Gyula megjelentek a honvédelmi miniszter
riumban, ahol a kormány ott jelenlevő tagjai-
val, névszerint báró Bánffy Dezsö miniszter-
elnökkel, báro Fejérváry Géza honvédelmi mi-
niszterrel és Lukács László pénzügyminiszter-
rel közöltek az ellenzéki pártok megbizottai-
nak megjegyzéseit azokra az elvi megállapodá-
sokra nézve, amelyek alapján a kormány a
parlamentáris helyzet orvoslását czélzó tár-
gyalásokat folytatni hajlandó volna. A minisz-
terek ezeket a megjegyzéseket ad referendum
vették. Az összejövetel a honvédelmi minisz-
tériumban történt, mert báró Fejérváry hon-
védelmi miniszter rosszulléte miatt még; min-
dig szobájában kénytelen maradni; állapota
azonban már annyira javult, hogy holnaptól
kezdve már kijárhat.

A béke aktáiból.
A „Magyarország" ma esti számában

rektifikáczióként közli a kormány és az ellen-
zéki pártok között eddig folytatott üzenet-vál-
ságok okmányszerü szövegét. Az idézett lap
nyomán a következőkben ismertetjük az egyes
propozicziókat.

. (Az ellenzék Javaslatai.)

I. Elsö kívánalom a Bánffy-kormány le-
t mondása, minthogy enélkül a parlamenti tár-
gyalások rendes menete el sem képzelhető.

II. Ebből önként következik, hogy csakis
egy ujonan kinevezendő miniszterelnökkel —
aki nem képviseli a mostani alkotmányellenes
rendszer folytatását — lehet tárgyalásokat
folytatni.

III. Az ellenzéki pártok erre készségüket
fölajánlják és a következőkben jelölték meg a
tárgyalások főbb irányelveit:

1. Nem akadályozzák meg a hat havi
provizóriumot, bár a függetlenségi és negyven-
nyolczas párt — elvi álláspontjához hiven —
ellene szavazna. Az erre vonatkozó föltételek
a következők:

a) Az uj provizórium az 1867 : XII. tör-
vénczikk 68. szakasza alapján létesittetik és
ez a törvényjavaslatba bevétetik, mert 1897.
deczember harminczegyedikén a vámszövetség
az idézett 68. szakasz értelmében megszűn-
vén, az 1898 : I. törvényczikk sem tekinthető
vámszövetségi alapon állónak.

b) Az uj provizórium utolsó és végle-
ges lesz.

c) Ezen utolsó provizórium tartama alatt
megköthető Ausztriával a vám- és kereske-
delmi szövetség, de csak 1903-ig, vagyis a
külállamokkal kötött szerződések lejártáig, de
csakis az 1867 : XII. törvényczikk 25. szaka-
szának megfelelőleg, tehát az osztrák biro-
dalmi tanácscsal és a magyar törvénybe üt-
köző 14. szakasz kizárásával.

d) Ha mindez meg keresztül nem vihető,
ugy a törvényben kimondandó, hogy az ön-
álló vámterület fölállittatik és ez alapon Ma-
gyarország fölajánlja Ausztriának a képviselő-
ház asztalán fekvő vámszövetségi javaslat szö-
vegét a vámszövetséggel összefüggő pontozatok
kihagyásával, mint szerződést, melyet Ausztria
Magyarországgal mint önálló vámterülettel köt
meg 1903-ig.

e) Ez esetben Magyarország mint ön-
álló vámterület a külállamokkal külön szer-
ződnék.

2. A választási törvény revíziója, külö-
nös tekintettel a választások szabadságának és
tisztaságának oltalmára, valamint a czenzus

háromféle perselyt a barátok: azok kőzül
ki-ki rangjához illőt választhat.

Beszélik, hogy több lány tisztán csak
ezen módon szerzett magának vőlegényt s az
ember nem is győzi eléggé ajánlani a férj-
hezmenendőknek az Antalhoz való folyamo-
dást. Mert csak ugy lesz rendes a farsang, ha
minél több lakodalom történik.

*
Kintvaló lányok nem igen járhatnak An-

talhoz imádkozni, de azért mégis elveszik
őket. A legény kinézi, hogy melyik tanyából
házasodjon (már szót is értett bizonyosan
elöbb az eladóval) és odaküldi a gügyüt
Tisztes férfiszemély ez a gügyü, ki is a lá-
nyos-házhoz menvén, a küldő szándékait elő-
adja- Ott illendően fogadják, palinkat adnak
elébe s beszélnek vele az időjárásról, továbbá
hogy már táragygyökeret huztak a beteg
malacz fülébe, de az sem igen akar hasz-
nálni s más hasonló hiábavalóságokat mon-
danak. Csak ép magáról a dologról nem
szórnak semmit

Az nem is tartozik a gügyüre. Ő elvé-
gezte a dolgát, midőn ama legény szándékát
tudtul adta. Most már a leány gondolkozhat a
.dolog fölött pár napig töle függ, hogy ad-e
"választott." Ha nem ad választ, az vissza-

utasítás, ha pedig alkalmasnak találja a le-
gényt arra, hogy az ő oldalán élje keresztül
az életet, akkor kendőt küld neki. Se szó, se
üzenet nem megy- Vele, csak annyit mond a
kendővivő:

— Ezt az Apolló küldi!
No, ennek megörül a legény, mert ez az

a jegykendő, amelyről annyiszor van szó a
népszínművekben, természetesen a maga való-
ságából alaposan kiforgatva. Pár. nap mulva
válaszul pénzt küld a legény Apollónak. Mert
ahogy megmaradt az ősvallásból a nyelvben,
hogy a leány "eladó," akként megmaradt még
a vétel szokása is. Pénzt küld a legény, nehány
tallért a szegényebbje," ötven forintot, száz fo-
rintot a tehetős. Ez a leánykérés regi ma-
gyaros formája, amely, ugy lehet, ezer esz-
tendős szokás, de kint a tanyák közt ma is

A lakodalomnak is megmaradt odakint a
régi formája s ha eddig meg nem változtatta,
talán már. ezentul sem fogja változtatni az
idö. Azelőtt a városba jártak esküdni, most
a pusztakapitányhoz, aki egyuttal anyakönyvelő
is. Vele egy udvarban lakik a puszta papja,
ez köti meg a frigyet valóságosan. Ahogy en-
nek vége, s eljönnek onnan, a hosszu kocsisor
az uton kétfelé válik. Mert az uj férj nem

viszi magával a fiatal asszonyt, az hazamegy
az apai házhoz s csak este mennek érte sok
kocsival, nagy vigasság között.

Igy a lakodalom kétfelé is áll estig. Leg-
inkább borjut szokás vágni ilyen alkalmakra,
abból levest főznek, továbbá paprikást és bor
mellett mulatoznak. Sok bor el szokott ilyen-
kor fogyni, de biz az nem is valami hires.
őszszel a már kisajtolt törkölyre vizet önte-
nek s forrni hagyják: ebböl készül a lakodalmi
bor. Ennek az ivása s az ételek evése járja
egész estig. Eszik a „tejes tormást." Ez min"
den tanyai étkezés fénypontja, ezt tartják az
ételek királyának. Lisztet pörkölnek, ahhoz tejet
és reszelt tonnát kevernek és ezzel a
szószszal eszik a főtt hust. Továbbá,
ahol birkát vágtak, a birka beleiből
kenyérkolbászt csinálnak. Tejbe áztatott ke-
nyérbéllel töltik meg a birkabélt s aztán ki-
sütik zsirban. Rendkivül izetlen étel mind a
kettő, történt már rajtam, hogy nagyon éhes
koromban tessékeltek hasonló ebédhez, még
sem birtam belőlük enni.

— Hejnye, hejnye, ugyan mivel él, hogy
még ezt sem szereti? — kérdezte a gazda,
aggodalmasan csóválva a fejét. — Hát talán
akkor majd inkább bort iszik.

Attól meg az épen Isten, mentsen meg
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egyenlősítése, a választói jog kiterjesztése és
a választói jog gyakorlását akadályozó adó-
hátralék tekintetbe nem vétele.

3. A kuriai biráskodás behozatala és a
Választási ügyek törvény általi szabályozása.

4. A tisztviselői választásoknál a kijelö-
lési joggal valo önkénykedésnek, továbbá a
törvényhatósági és községi választásoknál a
hatósági jogtalan beavatkozásnak megfékezése.

5. A közhivatalnokok szolgálati viszonyai-
nak törvény általi szabályozása.

6. A viczinális vasutakra vonatkozó tör-
vény sürgős revíziója, különös tekintettel az
inkompatibilitásra.

7. Az összeférhetetlenségi törvény szigorí-
tása ; addig a jelenlegi törvény szigoru végre-
hajtása.

8. A nyugdijtörvény és szabályok módo-
sítása, addig is a mostani nyugdíjazási ügyek
szigora kezelése.

9. A megállapodások tárgyát képező tör-
vényeknek még ezen az országgyülésen leendő
megalkotása; végül:

Hódolatteljes hálanyilvánitás ő felségének
a tárgyalásokra való felhatalmazásért és egy-
szersmind azon óhaj kifejezése, vajha ő fel-
sége kegyeskednék a politikai helyzetre vonat-
kozólag magának több oldalról is értesülést
szerezni.

IV. Ha a kinevezendő miniszterelnökkel
mindezek alapján a megállapodás létrejön, az
ellenzék hozzájárul a parlament rendes mükö-
désének helyreállításához.

(A kormány propozicziói.)
A ellenzék javaslatára a kormány íráso-

san felelt. Kijelentette, hogy a kormány
óhajtja a békét, ennek az első negativ fölté-
tele azonban az, hogy a választási törvény
reviziójára, a tisztviselői állások betöltésére,
a törvényhatósági és községi bizottsági tagok
választására, a kishivatalnokok szolgálati prag-
matikájára, a viczinális vasutakra s az össze-
férhetetlenségi törvényre . vonatkozó pontok
hagyassanak ki a tárgyalásból.

Ellenben az Ausztriával való kiegyezés
belevonandó, mert erre nézve a monarchia
két kormánya közt megállapodások jöttek létre,
melyeket a korona jóváhagyott és melyeknek
elfogadását minden következő kormánytól fogja
kivánni.

Miután a felesleges elimináltatott a tár-
gyalásokból, a kormány pozitiv kívánságai
ezek :

1. Az ellenzék nem gátolja, hogy a több-
ség megválaszsza - a képviselőház elnökét és

t. (Perczel—Dániel—Tallián) ; '
2. lehetővé teszi a négy-hónapos indem-

nity elfogadását az utólagos fölmentéssel
együtt;

3, megcsinálja Horvát-Szlavon-Dalmát-or-
szággal a pénzügyi provizóriumot;

4. a gazdasági status quot Ausztriával
egy évre föntartja, tekintet nélkül arra, hogy
ez Ausztriában a 14. szakasz alapján lenne
életbeléptetendő.

Ha mindez megtörtént, akkor Bánffy le-
mond s átadja helyét egy uj kormánynak.

Az uj kormány alatt nem gátolja az
ellenzék:

Az Ausztriával való gazdasági viszony
rendezését tiz évre 1907-ig az 1867. XII.
törvényczikkben meghatározott formák között
(61. szakasz) létrejött vámszövetség alakjában,

Miután az elöadott szövetség létre-
jötte igen Valószinütlen, a kormány kész, ha
az ellenzék kivánja, már két hét multán is
beadni a másik törvényjavaslatot,

mely az 1867. XII. t.-cz. 68. §-a alapján
önálló rendelkezés formájában 1903. végéig
rendezi a vám-- és kereskedelmi viszonyokat
Ausztria és Magyarország között. Ennek tar-
talma a Ház eiőtt fekvő kiegyezési javaslatok-
ból vétetnék át. A szabadforgalmat és az
egyenlő elbánást biztosítaná a monarchia két
állama közt a teljes viszonosság és kölcsö-
nösség alapján, mely Ausztria részéről a 14,
§. alapján biztosíttatnék.

A szerződési forma ki van zárva, csak
cz önálló rendelkezés formáját fogadja el a
kormány.

Ebbe fölvétetnének mindazon biztosítékok,
melyek az 1898: I. törvényczikkben arra az
esetre benfoglattatnak, ha Ausztria a kölcsö-
nösséget vagy viszonosságot megszegi.

A rendezés 1903-ig tartana. De ki lenne
mondva, hogy 1901-ben a vám- és kereske-
delmi szövetség létrejötte és egyszersmind a
a lejáró külföldi szerződések megujitása iránt
a tárgyalások Ausztriával megkezdődnének és
ha 1903. végéig a vám- és kereskedelmi szö-
vetség nem jönne létre : akkor ezen törvény-
nyel megalkotott állapotok— tehát ezen tör-
vény is -— ideiglenesen mindaddig hatályban
maradnak, mig a törvényhozás másként nem
intézkedik. Ezáltal uj provizórium létrejötte
és az ex-lex-állapotok ismétlődése — ki
van zárva.

(A kiegyezés rendezése.)
Az ellenzék bizalmi férfiai a gazdasági

kiegyezés tekintetében kész törvényjavaslat-
tervezetet is terjesztettek elő, m e l y e t — a mi
értesülésünk szerint — Lukács László pénz-
ügyminiszter szerkesztett Ez megismétli az
1898. L törvényczikk szövegét, azzal á kü-
lönbséggel, hogy az 1867. XII. törvényczikk

68. szakaszára való hivatkozást hatályosabban
emeli ki, igy okolván meg a magyar törvény-
hozás hozzájárulását a kompromisszumhoz:

Miután a vám- és kereskedelmi szövet-
ségre nézve a monarchia két állama között
az 1867. XII. törvényczikk 61. szakaszában
előirt módon egyezség kellő időben nem jött
létre, az idézett törvény 68. szakasza alapján
ezennel rendeltetik.

Továbbá proponál még egy rendelkezést,
mely a törvényjavaslat elsö szakasza után fel-
vétetnék. Ez az a sokat emlegetett Széli-féle
formula, mely szóról-szóra igy szól:

(Széll Kálmán formulája.)

Mindamellett, hogy ezen törvény által a
magyar korona országai és a birodalmi tanács-
ban képviselt királyságok és országok között
fenforgó vám- és kereskedelmi viszonyok
1903-ig terjedő időtartamra az- 1867. XII. tör-
vényczikk 68. szakaszában az országnak fen-
tartott önálló rendelkezési joga alapján sza-
bályoztatnak: az ezen idö alatt esetleg kö-
tendő külföldi kereskedelmi szerződésékre
nézve kimondatik, hogy azoknak a két állam
nevében leendő megkötése az 1867. évi 16-ik
törvényczikk III. czikkelyében előirt módozat
mellett eszközlendő.

(A házszabályok revíziója.). .

A kormány pozitiv követelményei közé
tartozik a házszabályok revíziója.
. A tervezett módosítások lényegükben a

következők: ,
A jegyzőkönyv hitelesítéséhez ős a kérdések:

feltevéséhez legfeljebb hat szónok beszélhet, mind-
egyik azonban csak öt perczig. E kérdésekben a
Ház egyszerü szavazassál dönt. Egyszerü szavazás
alatt mindig a felállás és ülvemaradás utján való
szavazást kell érteni.

Az inditványok indokolásának napirendre
tűzése felett a Ház minden vita nélkül, megint
egyszerü szavazással dönt.

A napirend .előtti felszólalás megengedése
iránt, bármennyien is jelentkezzenek, a Ház egy
szavazással dönt. A Ház tehát nem juthat abba á
helyzetbe, hogy egyik képviselőnek megengedi a
napirend előtti felszólalást, a másiknak nem.

Az ülést nem lehet, addig eloszlatni, mig a
Ház nanirendje megállapitva nincs.

A napirend tárgyalására szánt idő megvál-
toztatását czélzó inditványt a Ház elnökénél irás-
ban kell beadni, aki azt a Háznak azonnal beje-
lenteni köteles. Ilyen inditvány fölölt még ugyan-
azon ülés végén egyszerü szavazással dönt a Ház.

mindenkit. Az öreg asszonyok kik ilyenkor kint
a konyhában sütkéreznek a főzés körül, tudják
is, hogy az a bor nem meginni való. Ezek
azonban pálinkával élnek, amelynek az üvegje
bent áll a kalács-sütő kemenczében. Be is
kótyagosodnak a meleg konty alá valótól, de
ez nem baj, mert velejár a lakodalommal. S
kell is, hogy jókedvük légyen, mert az ö dol-
guk a h i v a t 1 a n o k e l l á t á s a .

A nép lakodalmi ünnepében körülbelül
ez a legszebb aktus és lelke naiv tisztaságáról
bájosan tanuskodik. Az ünneplő ház ugyanis
nem hívhatja meg minden ismerősét, mert
valamennyit be sem fogadná a szoba. Azonban
ezért nem orrol meg az, akit meg nem hiv-
tak, hanem még inkább ö is elmegy ünnepet
ülni, de nem lép be a házba, kint marad az
udvaron s ott csoportokban állva, vigad. A
vénasszonyok hordják ki nekik a meleg kalá-
csot s kulacsban az italt, attól kedvre derül és
tánczot folytat. Néha különb táncz van az
udvaron, mint bent a házban a hívottak kö-
zött. Az örömapa ki-kijár, hogy társalogjon
velük.

Estefelé egyre sürübben jön a hívottak
serege. Ajándékkal jön valamennyi, az aján-
dék vagy torta vagy egy par tyuk. A vőfély
elkapja a kezükből s előttük járva, a szobába

viszi, hangosan kiáltván: Im, ezen tisztes sze-
mély ezt a pár jő tyukot hozta ajándékul a
fiatal házasoknak. Rang és ajándék szerint
foglárnak helyet a vendégek. A módosabb a
násznagy köré jut, mig az egyszerűbbek az asz-
tal vége felé bátorkodnak. Jó az asztal végén
lenni, mert ott van egy tál paprikáshus, bele-
fagyva a maga zsírjába. Az mint borkorcsolya
van jelen s bicskahegygyel szokás belőle a fa-
latokat kiszedegetni. Villa nincs is, ami egy-
kettő a háznál akad, az az előbbkelöknek
jut, a többi bicskával eszik. (Jó az nagyon,
csak legyen mit)

Estefelé pedig elhozzák a menyasszonyt
kocsin a másik tanyáról. Annak hozatala, vi-
tele különféle rigmusokkal van egybekötve és
jó hosszu ideig tart Mikor aztán már a ház-
nál vannak, jön az esti vacsora, amiben az
uj asszonynak nem sok gyönyörüsége telik,
mert mikor a vőlegény napa vagy ipa a ház-
ban van, föl kell állnia s csak akkor ülhet le
ismét, mikor azok a szobából kimen-
tek. Ez az öregek iránt való tisztele-
tet jelképezi, A napa ezért leginkább a
konyhában tartózkodik, hogy az uj asszony
leülhessen az asztal mellé, az ipa pedig az
udvaron jár-kel a hivatlanok között, kínálván
öket czitromos borral és kálácscsal. Odabent

is kezdődik az evés, melynek eleje borjuhus-
ból való leves, azután jön a tejes-tormás, ka-
lács, paprikás hus s ha valamely vendég aján-
dékba tortát hozott, azt, is megeszik. Erre
azonban nem lehet jóizüt inni, édességre nem
csúszik a bor, azért van ott az asztalvégén a
hideg paprikáshus: ez a konfekt.

Azután pedig jön a mosdatás. Vizes tálat
vesz a kezébe az uj asszony s minden vendégé-
nek megmossa vizzel az arczát. A vendégek
pedig ezért pénzt dobálnak ugyanabba a vizes
tálba. A tráchoina terjesztésének ugyancsak
nagy eszköze ez, mert ugyanazon vizzel megy
a mosdatás. Van is már minisztéri tilalom róla,
száz forint bírság jár érte, azonban az ilyes-
mit ellenőrizni odakint a pusztákon épen nem
lehet.

Ahogy ennek vége, most már a tánca
következik. A násznagy, bizonyos Vadkerti
Thurzó Mihály, helyéről fölkel s a mellénye
belsö zsebébe nyúlván, az aprópénzes zacs-
kót veszi elő. Abból a másik tenyerébe sze-
deget négy krajczárt s azt a czimbalomra dob-
ván, méltóságosan szól: .
- Zöngjenek az hangaszok! . .
- S lassan, módisan: megindul a meny-
asszony táncza.

Tömörkény István.



4. oldal. — Budapest, 1899. ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, Január 2 2 ,

Igy lehetne egy szavazással rögtön permanenssé
tenni az üléseket.

Korlátoztatik a zársző joga is. A tiz vagy
több képviselö aláirásával benyujtott határozati ja-
vaslatok benyújtói közül csak az elsö javaslat be-
adóját illeti meg a zárszó.

A személyes kérdésben, szavainak megma-
gyarázása végett, vagy a házszabályokhoz szólók-
tól a szót az elnök bármikor elvonhatja, ba azon
czélzatot látja, hogy az illető a Ház munkájának
megakadályozása végett beszél.

Az inditványok kinyomatása feletti vita ki
Tan zárva.

A szavazás másnapra halasztását tiz tag he-
lyett husznak kell kérnie. Vita végén, habár több
kérdés döntendő el, csak egy névszerinti szavazás-
nak van helye.

Rendzavarás, vagy az elnök elleni engedet-
lenség esetén az elnök az ülest felfüggeszti és
gondoskodik a rend helyreállitásáról. Az ilyen eset
mindig a mentelmi bizottsághoz utasitandó, mely
mindjárt első izben tehet a kizárás iránt ja-
vaslatot. (Ezzel a rendelkezéssel a kormánypárt
a legkisebb közbeszólás révén kiűzheti az egész
ellenzéket)

A rend helyreállitására és a kizárás fogana-
tosítására tartozik az elnök a karhatalmat is
igénybe venni, söt szükség esetén, saját felelőssé-
gére, a fegyveres erőt is igénybe veheti. Eljárását
a mentelmi bizottság vizsgálja fölül; mert az
ilyen eljárást az elnök a Háznak bejelenti, és cz
a bejelentés vita nélkül a mentelmi bizottságnak
adatik ki. A bizottság 24 óra alatt teszi meg je-
lentését, és annak alapján határoz a Ház az el-
nöki intézkedés jóváhagyása vagy hatályon kivül
helyezése iránt. És efölött még vitának sincs
helye, csak a bizottsági előadó és a kisebbségi
vélemény előadójának van szava.

(A mal ülés.)
A napirend előtt felszólalást kísérelt meg

Reitter János, Wittmann János, Thaly Ferencz,
Tibád Antal és Biró Lajos. Majd a hónap végén
fogják névszerinti szavazásokkal eldönteni, hogy
szabad-e ezeknek az uraknak a mai napirend elött
beszélni. Ez előzmény után megejtettek: három
névszerinti szavazást, melyek hasonló kérdések fe-
lett még jő multkorról visszamaradták. Sem Hen-
taller Lajosnak, sem Makfalvay Gézának, sem
Kubik Bélának nem engedték meg. Egy éra
után Wittmann János az ujszentannai zendülés
tárgyában interpellálta meg a földművelésügyi és a
belügyminisztert. Ebben elmondta, hogy ő Blaskor-
vics Ferenczczel együtt az ügy megvizsgálására
leutazott Uj-Szent-Annára, ahol a főszolgabiró biz-
tositotta őt, hogy az egész ügy a legelőfölosztás
kérdéséből keletkezett és nem a Bauern-Verein
működéséből; a főszolgabiró ezt a nyilatkozatát
hirlapilag is közzé akarta tenni; mégis az aradi
kormánypárti lap napról-napra a szónokot és Blas-
kovícs képviselöket, mint a Baurn-Verein vezetői
teszi felelőssé e vérengzésért s e közléseket a
főbiró ur nem czáfolja meg. A vérengzés oka
valójában egy törvényszéki biró, néhány ügyvéd
és a főbiró. Méltatlanság e támadás a szónok .
ellen, aki tizenkét év óta munkát és pénzt áldo-
zott e Bauern-Vereín-ra és szemmel láthatáan si-
kerrel müködött azon, hogy a svábokat a magyar
fajba beolvaszsza. (Zajos tetszés az ellenzéken.)
Azután fölolvasta Wittmann a belügyi és földmü-
velési miniszterhez intézett interpelláczióját, mely
tartalomban hasonló Blaskovics Ferencz tegnapi in-
terpellácziójáboz.

(Széll Kálmán Bécsben.)
Széll Kálmán ma este. váratlanul Bécsbe

érkezett. Mig a képviselőház ülése alatt az a hir
volt róla elterjedve, hogy vasmegyei birtokára
utazik, addig este Bécsből azt az értesítést
kaptuk, hogy az ottani "Sacher"- fogadóban
megszállt.

Széll Kálmán ma délelőtt a miniszter-
elnökkel konferált hoszszasabban, azután Szi-
lágyi Dezsőt és gróf Andrássy Gyulát keres-
tette, kikkel szintén hoszszasabban konferált.
Az itteni politikai köröket Széll Kálmán bécsi

utazása meglepte, de nem tartják lehetetlen-
nek, hogy ő felsége őt is megkérdezi a parla-
menti helyzet felöl. Erröl a holnapi nap fog
bizonyságot szolgáltatni. Széll mint valóságos
belsö, titkos tanácsos jelentkezik ő felségénél
audiencziára.

(Hangulat)
Az összes ellenzéki körök lázas érdek-

lödéssel várják a hétfői konferencziák lefolyá-
sát, mert a béketárgyalások kimenetelére
döntő határozatok fognak azokban . hozatni.
Ma mindenütt békésebb volt a hangulat, mert
hire ment, hbgy a disszidensek vezérei is oly
kijelentéseket tettek, melyek szerint a béké-
nek esélyei kedvezőbbek lettek. A házszabá-
lyokra vonatkozó kormánypropozicziókról azt
tartják, hogy azok á kompromisszum-tárgyalá-
sok során lényeges módosítást fognák nyerni.

Prognózis. •
Minden változatlan. Számokban:

Békeküátások:
Tegnap Ma

(január 90.) (január 21.)
'"• Vio Vio

KÜLFÖLD.
Az osztrák válság. A krakói „Czas"-nak je-

lentik Bécsböl: Az itteni irányadó körök nagyon
melegen ajánlják a Reichsrath elnapolását s ezzel
kapcsolatosan a németek és csehek kibékitésének
megkísérlését. Ezek a körök azt mondják, hogy az
olyan parlament, amelyben az obstrukczió domi-
nál, nem akadályozhatja a parlament és az állam
szanálását, söt ellenkezőleg, csak a Reichsrath
föloszlatásával lehet ezt a czélt elérni. A Reichs-
rathnak lélekölő és megalázó ülései egy csöppet
sem alkalmasak arra, hogy programmokat állapit-
sanak meg s tárgyalást folytassanak. Az a kérdés,
vajjon a bizalmi emberek huznak-e diétákat vagy
sem, teljesen közömbös.

A ,N. Fr. Pr." holnapi száma a következő-
ket közli:

Az osztrák kormány béke-akcziójáról be-
szélnek az osztrák politikai körökbén napok
óta. A jobboldali képviselők tudni vélik, hogy
ez az akczió nem áll közvetlen küszöbön, ha-
nem megkezdése két feltételtől függ.. Először
is időt akar engedni a kormány a német el-
lenzéknek nemzetiségi kívánságai . formulázá-
sára, amely esetben rendszeres tárgyalásokba
bocsátkozik az ellenzékkel. Másodszor pedig
okvetetlenül vár addig, mig a magyar parlamenti
helyzet annyira tisztázódik, hogy a kiegyezést
a 14. szakasz alapján promulgálni lehessen.
Gróf Thun azt a nézetet vallja, hogy a meg-
oldatlan kiegyezés kérdés a parlamenti hely-
zet: szanálását: hátráltatja és amint a magyar
parlament akczióképes lesz, ez akadályt
a .14. szakaszszal megszünteti. A kormány és
a többség azt hiszi, hogy Magyarországban a
béke létrejön, még pedig oly módon, hogy
egyuttal a 14. szakasz alapján megengedi az
osztrák kiegyezést. A lengyel képviselők köré-
ben azt heszélik, hogy az a rendelkezés,
amelylyel Bánffy a vámközösséget 1903-on tul
is biztositani akarja, nem most a kompromisz-
szumtárgyalások, hanem már az ischli stipulá-
cziók alkalmával el volt határozva és e stipu-
lácziókból vétetett most ki., Itt az a, nézet,
hogy ha a határozott végterminus nélküli ki-
egyezést Magyarországban el nem fogadják,
Bánffy 1907-vagy esetleg 1905-ig tartó kiegye-
zést kér.

Mindenesetre azonban már most meg
akarják határozni, hogy a kiegyezés ne 1903-ban,
hanem pár évvel késöbb járjon le. Ba a béke
Magyarországban helyreáll, a magyar parlament
a kiegyezést rövid idö' alatt elfogadja és
Ausztriában ideiglenes törvényerővel, a tizen-
negyedik szakasz alapján léptetik életbe a ki-
egyezést. Ezután kezdené csak meg Thun a
baloldal megbékitésének akczióját. Ez az
akczió kezdődnék a Reichsrath elnapolásával,
aminek időpontja még nincs fodrozva. A kor-
mány együtt tartja a Reichsrathot, amig csen-
desen obstruál, ellenesetben azonban rövid idő
alatt elnapolja. ,

A Dreyfus-pör revíziója.
Róma, január 21.

Mercier tábornok néhány nappal ezelött
á „Soir" egyik munkatársának azt mondta,
hogy a Dreyfus-féle titkos iratcsomó közzé'
tételével nagyon meghidegülne Olaszországnak
Francziaországhoz való viszonya. Erre az itteni
jól értesült körök kijelentik, hogy ez az aggo-
dalom egészen alaptalan, mert Olaszországra
vonatkozólag a titkos iratcsomóban c s a k
h a m i s i t o t t iratok lehetnek.

Páris, január 21.
Reinach József a Henry özvegye által ellene

inditott pörben kétszázkilencz tanut nevezett meg.
Henryné tanuinak száma százhuszonhat, ugy, hogy
a végtárgyalásra összesen háromszázharminczöt
tanut kell meghívni. A tanuk jó része vidéken és
Algériában tartózkodik.

Páris, január 21.
A .Journal" szerint . bizonyosra vehető,

hogy a Dreyfus-pör revíziója ügyében február
tizenötödikén befejezik a vizsgálatot. Hano-
taux-t, Merder-t, Billot-t, Boisdeffret, Gonset
és Roge-t, akiket a semmitőszék megidézett,
nem hallgatták ki. Mercier megidézése álli-
tólag egy volt miniszternek a Soir-ban leg-
utóbb tett nyilatkozataival függ össze. A
„Voltaire" azt állitja, hogy a semmitőszék teg-
nap főként azzal a távirattal foglalkozott,
amelyet Panizzardi volt olasz katonai attaché
állitólag nyomban Dreyfus letartóztatása után
Rómába küldött.

Páris, január 21.
Esterházy egy kis szállóban lakik, hogy

— amint mondja, — nyugalomban és zavar-
talanul várhassa meg a semmitőszék által
való beidézését. A semmitőszék a jövö héten
fogja. Esterházyt kihallgatni. Egész Páris fe-
szülten várja, hogy minő lesz Esterházy kihall-
gatásának hatása Francziaországra. Jelenleg
főleg Esterházy védőjének és az igazságügy-
miniszternek a lapokban megjelent nyilatko-
zatai tartják izgatottságban Parist. Cabanne,
Esterházy védője azt állitja, hogy Esterházyt
feloldották ugyan a hivatalos titoktartás köte-
lessége alól, de b i z o n y o s m e g s z o r í t á -
s o k k a l . Az igazságügyminiszter pedig ezzel
szemben ázt állitja, hogy Esterházy semmiféle
irányban sincs megkötve. Már most kérdés,
hogy melyiköknek lesz igaza, mert nagyrészt
ettől függ a Dreyfus-ügy sorsa.

Páris, január 21.
Zola lakásán ma délután tartolták meg a

második árverést, az írásszakértők kártalanítására
néhány hónappal ezelött tartott árverés költségei-
nek, kétezerötszáz franknak behajtása végett. Zola
barátai fölajánlottak ezt az összeget, de a biró
nem akarta elfogadni. Az elsö tárgynál, egy tü-
körnél, Zola kiadója letette az összeget. Az ár-
verésre tömérdek kiváncsi csődült össze. Rendza-
varás nem történt.

TÁVIRATOK
A horvát országgyülésből.

Zágráb, január 21. A horvát tartománygyülés
mai ülésén folytatták a költségvetési vitát. Elsőnek
Z o r i c s (koalicziópárti) szólal fel. Beszéde elején
Pliveries ellen fordul és azt mondja, hogy a pár-
tatlan történelem egészen más itéletet fog mon-
dani a kiegyezés létrejöttéről és magáról a ki-
egyezésről, mint Pliverics dr. és Bogovics is más-
ként |itélt volna élete végén, mint 1871-ben
mert olyan ember volt, aki a negyvenes évek-
bén sokat szenvedett a nemzeti önérzetért. Ha
Pliverics a kiegyezést Horvátország magna chartá-
jának nevezte, szoló viszont a kiegyezés előtti időre
utal, amikor Magyarország Horvátországgal szem-
ben a paritás álláspontjára helyezkedett. De
Magyarországon megszünt a Horvátország iráni
váló szeretet, amikor már nem volt szükségük
ránk. Egyszerre megváltoztak a viszonyok. A ránk
oktrojált „hivatalnok-országgyülés" elfogadta a ki-
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egyezést, épugy a magyarok is; akik a kiegyezés
több rendelkezését azzal a reservatio mentalis-sal
fogadták el, hogy nem fogják megtartani. A horvát
országgyülés ellenzéke kivonult a teremből, de a
kormánypárton is fölhangzott a panasz a magya-
rok illojális eljárása miatt. A kiegyezés el-
len való sérelmek egyre szaporodtok, mig-
nem Tisza 1883-ban felfüggesztette az alkotmányt
és azt mondhatta, ne higyjék a horvátok, hogy ott,
ahol az autonomia kezdődik, Magyarország szuvereni-
tása megszünik. Ilyen kiegyezést nem lehet magna
chartának nevezni. Mit tegyünk Magyarországgal
szemben ? Csak nem mondhatunk le minden jo-
gunkról ! A horvát delegátusok azonban Budapes-
ten határozottan követelhetnék a kiegyezés szigora
megtartását és a mandátum letevésével fenyege-
tőzhetnének. Ez hősi telt volna, amely imponálna
a magyaroknak és paktálasra indithatná őket.
A magyarok erősek és befolyásosai, de nem á
számuk miatt, hanem a szabadságért és alkotmányért
vivott kitartó és férfias küzdelmük miatt. Ez szép
tanulság, amelyből Horvátország is sokat tanul-
hatna. A ország törvény nélkül való állapota az
igazságtalan dualizmusnak a következménye; ez a
rendszer módosítást kiván, nemcsak innen, hanem
tulnan is.

Ezután több interpelláczió következeiül, köz-
tük Starcsevics Dávidé a horvát honvédség szá-
mára való katonai nevelőintézet létesítése tár-
gyában.

A király ezredtulajdonosi jubileuma.

Bécs, január 21. A hódolófelirat, amelyet a
Ferencz császár nevét viseld porosz gárda-gránátos
ezred tiszti küldöttségé nyujtott át ő felségének
ezred tulajdonosi jubileuma alkalmából, megemléke-
zik a nagy tisztességről, amelyet az ezred lát
abban, hogy ő felsége 50 év óta á l az ezred élén ;
köszönetet mond ő felsége kimerithetetlen kegyel-
mének bizonyságaiért és azzal a fogadalommal
végződik, hogy az ezred mindenkor meg fogja
őrizni változhatatlan odaadását ő felsége iránt

A másik felirat, amelyet ugyane küldöttség
adott át az ezred volt tisztjei neveiben, azt
mondja, hogy az ezrednek volt tisztjei különös
büszkeséggel emlékeznek vissza azokra a na-
pokra, amidőn a díszszemléken ő felsége elvezette
az ezredet a német császár eiőtt és végül ál-
dást kiván ő felségére, akit isten még sokáig
tartson meg az uralkodóház s hü népei és alatt-
valói javára és -az ezrednek s a volt bajtársaknak
örömére felséges uralkodójuk oldalán minit a béke
őrét s a német császár barátját és szövetsé-
ges társát.

Zavargás Prágában.

Prága, január 21. Ma este nagyobbára mes-
terlegények és suhanczok több izben összesereglet-
tek, de a rendőrség mindennyíszor szétkergette
öket. Két diákot megtámadtak; az egyiknek bottal
a fejére és ököllel az arczába ütöttek, a másik-
nak szétszaggatták a felsökabátját. A diákok kény-
telenek voltak egy házba menekülni, ahonnan a
rendörök kisérték haza őket. Este kilencz órakor
mindenütt csend volt.

A német császár szavat
Berlin, január 21. A birodalomgyülés ma

folytatta a birodalmi belügyi hivatal költségvetésé-
nek tárgyalását.

Wimmer azt a reményét fejezi ki, hogy a
nemzeti szabadelvüek az egész baloldallal egye-
tembea tiltakozni fognak a sztrájkolók büntetésé-
nek szigoritása ellen. Amint a szónok igy folytatta
beszédét: „Oeynbausenfoen . . . ," Ballestrem fél-
beszakította, majd kijelentette, hogy senkit sem
fog megakadályozni abban, hogy a császárnak.
vagy más szövetséges fejedelemnek beszédéről em-
litést terven, ha ezek a beszédek a biro-
galomgyülésen hitelesen elhangzanak, mint pél-
dául a trónbeszéd, vagy ha a "Reichsan-
zeiger a beszéd szövegét közli, de a császár iránt
valo tisztelet és a birodalomgyülés méltósága tiltja,
hogy olyan beszédekről vegyünk tudomást, ame-
lyek nem hiteles alakban kerültek nyilvánosságra.
Wimmer képviselő kijelenti, hogy szivesen engedel-

meskedik az elnöknek, de azt hiszi; hogy a szóban
forgó nyilatkozat* azok közé tartozik, amelyekről
Posadowsky államtitkár azt mondta, hogy tudo-
mása szerint a birodalomra nézve semmi sem tör-
tént, amiért a birodalmi kanczellár teljes meggyő-
ződéssel el nem vállalta a felelősséget.

HIREK.
Pályázatom püspökségre.
A tegnapelötti esti lapok szerint Opacsics

Germán ujvidéki püspök vérbajban elhunyt. Az uj-
donságot a kávéházban olvastam, ahol előzőleg ép
hosszasan töprenkedtem a világi pályák hiábavaló-
ságán és izgatottan forgattam volt Szücs Ábrahám
pozsonyi tanárnak "A pályaválasztásról" irott
könyvét.

Nézzük most a G betüt, szóltam, midőn az
Opacsics Germán haláláról olvastam és gyorsan
megkerestem a Görög-keleti püspökről szóló fe-
jezetét

„Görög-keleti püspök — ugymond Szücs
Ábrahám pozspnyi tanár, „A pályaválasztásról" irt
könyvében — rendszerint szerzetes-papból lehet,
de kivételes esetek is Tannak, mert minden a
patríarchától függ. A görög-keleti püspökök tizen-
kétezer forint fizetést és harmincz köbméter tűzi-
fát kapnak. Keresztény vallásu pályázók üresedés
esetén a metropolitánál vendéghajjal jelentkez-
zenek."

— Albert — szóltam a ] fizetőpinczérnek,
hol lehet kapni vendéghajat ?

— A Népszinház fodrászánál, a Lipót-
utczában.

— Jő, — válaszoltam neki és elhajtattam a
fodrászhoz. Egy félóra mulva a legdíszesebb ven-
déghaj birtokában Toltam.- Még sohasem volt ily
hosszú hajam. Ezután még egy lapos selyem kala-
pot vásároltam a váczi-utczán és igy felkészülve,
a görög templom elé indultam sétálni. Midőn ott
fel-alá jártam, az arramenők azt suttogták: „ E z
Georgiosz, az uj arcbimandrita." Nagyszerü! . . .
A hatással meg voltam elégedve.

Tiz óra után kihajtattam a keleti pályaud-
varra és felültem a zimonyi személyvonatra. Teg-
nap reggel érkeztem Karlóczára.

Karlóczá igen barátságos hely, mondhatni,
hogy Szegednél sokkal jelentékenyebb. Mert Sze-
geden csak árvizek alkalmával van királyi biztos,
Karlóczán ellenben minden esztendőben. A város
közel Tan Péterváradhoz és Indiához. Ez utóbbi
hely alatt egy szlavoniai falut kell érteni, ahol
nem az angolok vannak otthon, hanem a jogpár-
tiak. Karíóczára magára emlékszem még abból az
időből, mikor Ivacskovics Prokop volt a patriarcha.
Ismerték önök Protopot ? . . . Hej, az öreg Pro-
kop, az öreg P r o k o p . . . V o l t neki egy kőbe vájt
pínezéje, ott töltötte a forró nyári délutánokat,
forró nyári délutánokon ott . . . eh,, de minek be-
széljünk erröl télen.

Tizenegy órakor megfésültem a vendéghaját,
hossza fekete kabátot öltőtlem és elindultam a
rezidencziába. A patriarcha kapusa tisztelettel fo-
gadott és fölvezetett az emeletre. Itt volt alkalmam
á palríarcha oldalkanonokjával találkozni. Az oldal-
kanonok egyike volt a legritkább oldalkanonokok-
nak. Vörös övet hordott nemzetiszinü rojttal és
folyton fölcserélte a határozott módot a határozat-
lannal. Ez csakhamar rám is rámragadt s igy a
következö párbeszéd fejlődött köztünk :

— Milyen ügyben keres ön a patriarchát?
— Az ujvidéki püspökség ügyében keresek

a p a t r i a r c h á t .

, -"'\ — H m . . . ez jó. Ön az élső. Őszöntsége
ugv sem tudja aludni, mert amióta elfogytak az
unokaöcscsei nincsen kandidátus. Hogy hívnak önt?

— Engem Kovácsy Máténak hivják.
Erre a párbeszédre kinyilt' a mellékajtó

bélépett a másik oldalkanonok. (A baloldali.) Az
jobban beszélt magyarul, de nem volt rojtja;

— A Kovácsy név. - kezdte és melegen
megszoritotta á kesémet — a Kovácsy név rossz
név. Az ipszilont el kell hagyni, hogy "cs" legyen
a vége. Tud on glagolitul ? . . . Nem, ugyebár ?

. . . No, ez nem lesz semmit . , . Szávó! — ki-
állott azután ki az inasnak —• ennek az urnak a1'
kocsijából ki kell szedni a kerekeket. Egyébiránt
térjünk most át a keresztnévre. Milyen kereszt-
nevet óhajt ön ? Hiláriont, Nektárt, Pantaleont
vagy Gorgiadeszt ? ! . . .

.— Eh — vágott közbe a másik oldalkano-
nok, (a jobboldali), — éh, ezek részletek, fődolog,
hogy van püspök. Mondja csak, tisztelt ur —
fordult azután hozzám,. — lát ön a balszemén
is? ... Rendben van az oculus canonicus?! . . .
Rendben ?! . . . Nos, akkor az előfeltételeken
már tul volnánk, rögtön bejelentem a patriar-
chának.

— Testvér — szólt most a baloldali — testvér
: várj egy perczig . . , Tisztelt ur, bocsásson meg,
de nekem nem kerülte el figyelmemet, hogy az
ön hajzata fekete, a szakálla ellenben vörös. Nem
sziveskednék ezt megmagyarázni ? ! . . . kérdezte
a baloldali, miközben óvatosan közeledett felém,
és egészen közelről megtapogatta a vendéghajat.

Mélyen elpirultam.
— Tisztelt ur — suttogta most9 — miért

pótolja önnél tüllanglais a fejbőrt? ! . . .
Egyszersmint le is csatolta a fejemről a

vendéghajat. Szörnyűség ! Ott álltam szégyenkezve,
tükörsima fejtetővel, mert megjegyzem, kopasz va-
gyok, mint a rheimsi érsek. A két oldalkánonok
összenézett, a baloldali izgatottan morzsolta a
vendéghajat, a jobboldali pedig mélyen felsóhaj-
tott: „Ön nincs kvalifikálva püspökségre !" Most a
baloldali is megszólalt és tördelte a kezét: „Megingt
nincs püspök ! . . . Mit csináljunk, mit csináljunk?!"

Fogcsikorgatva távoztam. Ha a szákállamat
feketére festem, ma már rendben van minden.

Lapunk mai száma 22 oldal.

— A pápa e g é s z s é g e . Rómából távira-
tozzák nekünk: A szentatya ismét egészséges
és ma a lateráni szerzetesek küldöttségét fo-
gadta; -amely neki Szent Ágnes napja alkal-
mából elhozta a hagyományos két bárányt,
amelynek gyapjából palliumokat készitenek.

— Szilágyi Sándor családjának köszönete.
Szilágyi Sándor minisztéri tanácsos, egyetemi
könyvtári igazgató halála miatt sokan fejezték ki
részvétükét a gyászoló család előtt; A család ezen
az uton mond köszönetet a kondoleálóknák.

— Személyi hír. Dr. g y ö n g y ö s s i Petheő
: Richárd magyar királyi jogügyi igazgatósági taná-
csos és neje Pongrácz Ilona bárónő ma érkeztek
haza afrikai utjokról.

__ Egy herczegi turista balesete. Mint Bo-
zenből táviratozzák, Borghese Scipio herczeget az
Adamello-hegy megmászása közben hóvihar lepte
meg. Vezetői, Collini és Chengini nagynehezen
megmentették ugyan a haláltól, de a herczeg lábai
megfagytak, ugy, hogy amputálni kellett öket.
Gollininak mindkét, Cherigininek pedig a jobb
lába fagyott meg.

— Az Iparmüvészeti iskola klillitása. Az ipar-
müvészeti iskolának az országos iparmüvészeti
muzeumban rendezett kiállitásán Basa Jenő, Novák
Sándor és Szamolszky Ödön nyert dijat, tizenöt
növendék pedig dicséretet.

— Kézfogók: Erber Gyula, a Magyar Leszá-
mitoló,- és Pénzváltó bank tisztviselője, eljegyezte
Erber Jennykét Puszta-Halomról. -- Reinfeld Gá-
bor a pesti magyar kereskedelmi bank tisztvise-
lője eljegyezte Weiss Gizella kisasszonyt, Weiss
Adolf magánzó leányát Budapesten.

— Asszonyok összeesküvésé. Miskolczon ez
év elején miniszteri jóváhagyással uj adót hoztak
be egy krajczárt egy üveg szódavizre. Ez az uj
adóteher sehogysem tetszik a nép asszonyainak.
Hatvanöt aláírással ellátott levelet küldtek tehát a
polgármesterhez, amelyben őt teszik felelőssé az
uj fehér behozataláért és sok más bajért. Elhal-
mozzák szemrehányásokkal és végül azzal fenye-
getőznek, hogy abban az esetben, ha az ér régéig
„uj rendel" nem fognak teremteni, akkor több
ezerre megerősödve összeesküvést forralnak és
nemcsak a polgármestert, hanem a többi "városi
urakat" is ki fogják pusztitani.
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— Halálozás. Keményfy Gábor Ádám, a bu-
dapesti áru- és értéktőzsdének sok éven át volt
titkárja, ma hajnalban elhunyt. Az általánosan
szeretett és tisztelt buzgó hivatalnokban Keményfy
Gyula budapesti orvos édesapját, Vészi József, a
"Budapesti Napló" főszerkesztője és Róna József
ismert szobrász apósukat gyászolják. Holnap, va-
sárnap délután három órakor temetik a váczi-körut
hetvennegyedik számu Lázból.

— A szent-annai zendülés. Aradi tu-
dósitónk jelenti: Szent-Annán eddig busznál
több egyént tartóztattak le. Ma három főko-
lompost elfogtak, névszerint: Kemerlét, Raab-
bot és Wildet. A községházán a letartóztatot-
tak nem férnek el, evégből a vendéglőt át-
alakították részökre. A vizsgálat gyorsan ha-
lad. Tanuk sokan jelentkeznek. A kihallgatot-
tak tegnapi hamis vallomásaikat önként visz-
szavonták.

— A mindennapos szerencsétlenség. Eszter-
gomi tudósitónk táviratozza: Az annavőlgyi kőszén-
bányában ma is szerencsétlenség történt, mint
majdnem minden nap. A mai eset is halálos végü
szerencsétlenség volt. Egy bányamunkás a tárnába
zuhant és szörnyet halt.

— Kérvény a jó Istenhez. Egy barkai becsü-
letes polgárember, kinek tavaly a jégesö tönkre-
tette a vagyonkáját, azóta nagy szegénységben él
családjával, melynek sokszor sehogysem tudja a
mindennapi kenyeret megkeresni. A jámbor, isten-
félő ember most arra a gondolatra jött, hogy egye-
nesen a jó Istenhez fordul kérvényileg segélyért és
a dernői postán az Istennek czimzet levelet adott
fel. A hivatalnok épen a szokásos "nem található
fel" megjegyzést irta rá a levélre, amikor egy.
jótékonyságáról ismert előkelö ur jött a postára és
tudomást szerzett a különös levélről. Ez az ur
egy ötven forintos bankjegyet tett egy boritékba
azzal a kérelemmel, hogy puhatolják ki a levél
íróját és kézbesítsék neki az ötven forintot. Ez
meg is történt. A derék ember most szentül meg
van győződve arról, hogy magara jó Isten küldte
postán a tekintélyes összeget.

— Nemzetek karaktere. Montegazza egy ujabb"
kérdést vetett föl, amelynek teljes megfejtése bizo-
nyára még hosszu időt igényel. Az olasz tudós a
"Nuova Antológia" legujabb füzeiében felhívást
intéz az egész müvelt világ tudósaihoz, hogy vele
együtt kutassanak ama források után, amelyekből
az egyes nemzetek jellemét meg lehet állapítani.
Montegazza maga is belátja a probléma nehéz vol-
tát és pontról-pontra meg is mondja, hogy meg-
fejtése miért oly bajos. Első sorban az objektivi-
tás hiánya áll a helyes megfejtés utjában, mert
hiszen a dolog nem is képzelhető máskép, mint
hogy minden nemzet jellemvonásait az illetö nem-
zetnek egy tudósa állítsa össze. Mar pedig az rit-
kán lesz elfogulatlan nemzete iránt. Hát még ha
egy idegen nemzetheti állítaná azokat össze!

— Vajjon van-e oly szörnyűség — irja Mon-
tegazza — amit 1870. után a németek még tudo-
mánvos folyóirataikban is, rá nem fogtak a fran-
cziákra. Még maga a nagy, nyugodt természetü
Virchov is, hogy a francziák tudományos gőgjét
lehütse, azt mondta egyszer, hogy mi olaszok sok-
kal előbbre vagyunk a, tudományok terén, mint
nyugoti szomszédaink. Ez nem volt csak egyszerű
hizelgés, ez egyszerüen nem igaz.

E fejtegetései illusztrálására Montegazza vagy
ötven nagynevü iró nyilatkozatait közli, melyek az
olaszokra, francziákra, németekre, angolokra, szlá-
vokra és amerikaiakra vonatkoznak s amelyekből
kitünik, hogy még a legnagyobb irók is tévedhet-
nek, mikor idegen nemzetekről mondanak véle-
ményt. Kimutatja, hogy habár egy nemzet külsö
jellemvonásait könnyü fölismerni, mégís képtelen-
ségekre vezetne, ba néhány mindennapi mellék-
névből akarnók összeállitaní a különböző nemze-
tek jellem-táblázatát, mint aminő például a kö-
vetkezö :

Az o l a s z : szépért lelkesülő és exo-
tikus.

A f r a n c z i a : könnyen hevülő, ingerlé-
keny, exotikus és állhalatlan.

A n é m e t : naiv és lelkesülő.

A z a n g o l : önző, vallásos, nyeri termé-
szetü, talán hizelgő is, de mindenesetre büszke.

A m a g y a r : lobbanékony és heves, egye-
neslelkü, de haragtartó. . .

A s p a n y o l : öszinte, forróvérű és büszke.
És igy tovább. E jellemzések amilyen, felü-

letesek, ép oly hiányosak. De Montegazza rámutat
azokra a forrásokra, amelyekből biztosan ki lehet
meríteni az egyes nemzetek karakterére vonatkozó
adatokat Ilyen első sorban a büntettek statiszti-
kája. Ebben azonban nem annyira a bűntettek
számbeli mennyiségére kell tekintettel lenni,
mint inkább azt kell megfigyelni, hogy azok
miképen oszlanak meg a kor, nem, ok és
társadalmi keret tekintetében. Aztán a jóté-
konyság statisztikája, továbbá a közmüvelődési
kiadások statisztikája, összehasonlítva á jótékony
czélokra kiadott összegek statisztikájával Meg kell
figyelni, hogy a nemzetek -mennyire babonásak.
Egyszersmind kitünő módszert ajánl, amelylyel ezt
meg lehet ítélni. Tudvalevő ugyanis, hogy a vas-
uti személyforgalom vasárnap a legerősebb és
pénteken a leggyöngébb. Már most csak a pénte-
ken utazók számát le kell vonni a vasárnap uta-
zók szamából és megközelitőleg számokban lehet
kifejezni, hogy egy-egy nemzet mennyire babonás.
További források : az öngyilkosságok statisztikája,
a színházak, színdarabok, ujságirodalom statiszti-
kája, valamint általában az irodalmi termékek sta-
tisztikája.

— Elloptak egy házat. Az elkezelések terén
eddig a magyar székes főváros egyenrangu volt a
többi külsö hatalmasságok szék- és fővárosaival.
Leginkább ingóságokban és aprójószágokban utaz-
tak a budapesti tolvajok, mint az általában véve
a föld kerekségén szokás s csak ritkán volt arra
eset, hogy gyermekeket loptak, ilyenkor azonban
főképen a tizennégy és tizennyolcz év között levö
leánygyermekek iránt viseltettek különös elöszere-
tettel. Most azonban Budapest lefőzte az ó és uj
világ fővárosait s olyan rekordot ért e l az elkeze-
lések terén, aminő a Tolvaj-szigeteknek is becsü-
letére válhatnék. Budapest tolvaj világa immár nem-
csak ezüst kanalat, hanem házat is elkezel, csak
alkalmas legyen az épület az eltulajdonítás műve-
letére. Strausz Vilmos ügynöknek Budán az alsó*

hegy-utczai 52. szám alatt kisebb földszintes
háza volt, ahol nyáron lakott. — Tavaly nyá-
ron is olt lakott és kora őszszel beköltö-
zött Rottenbiller-utczai lakásába. Strausz telkét
a főváros most ki akarja sajátitani. Fölhívta tehát
Strauszt, jelentse be, mit kér a telekért. Strausz
bejelentette külön a telek és külön a ház arát.. A
házról azonban a mérnöki hivatalban nem tudtak
semmit. Kimentek a helyszinére és Strausz ur
nagy meglepetésére a ház nem volt a helyén és
nem volt egyáltalán sehol. A szomszédokat kér-
dezték meg s azok elmondták, hogy szeptember-
ben kőmüvesek jöttek s annak rendje és módja
szerint lebontották a házat. Amikor végezték, az
anyagot kocsin elhordtak. Körülbelül egy hétig tar-
tott a bontás s a szomszédok azt hitték, hogy a
háztulajdonos bontatta le. Nem is mertek arra gon-
dolni, hogy szélhámosság legyen a dologban. A
kőművesek pontosan jöttek és mentek és nem
hitte senki, hogy egész héten idegenek garázdál-
kodnak. Strausz ur beleegyezett, hogy a főváros
csak a telket fizesse meg. A házat a rendőrség
utján keresi, nem kevesebb reménységgel, mint
aminővel az ezüst kenalat a rendőrség utján ke-
resni szokás.

— Egy anya rómtette. A horvátországi Tre-
binje község határában favágók dolgoztak a na-
pokban. Munkaközben egy kutyára akadtak, mely
egy gyermek holltestét czipelte. A kis hulla már
borzasztóan össze volt marczangolva. Egyik lába
hiányzott. A kutya falta fel a hiányzó testrészt. A
munkások elvették a kutyától a kis hullát és be-
vitték a faluba, ahol kiderült, hogy a gyermek
egy Brebrináné nevü asszonyé volt. Brebrináné
ura már évek óta Amerikában van és a csinos
asszony ezalatt épen nem zárdai életet folytatott
Viszonya volt egy falubeli legénynyel és viszonyuk
következménye egy kis fiu lett. Az asszony elrej-
tette a gyermeket a falubeliek előtt. Félt a szé-

gyentől. A napokban azonban Amerikából érkezett
' levél, melyben az ura tudatta, hogy hazajön. Ek-
kor határozta magát az asszony arra, hogy meg-
öli gyermekét. Egy kendő segélyével megfojtotta
fél éves kis fiát és holttestét elrejtette az erdő-
ben. Ott talált rá egy kóbor kutya és elhurczolta
a kis holttestet, A szörnyeteg anyát a csendőrség
elfogta.

— Schwartzkoppen 'Budapesten. Schwartz-
koppen ezredes ma délben a Ferencz császár ne-
vét viselő porosz gárda gránátos-ezred tiszü-kül-
döttségével Bécsből Budapestre érkezett. A tiszti
küldöttség tagjai, miután a fővárosban incognitó
szándékoznak tartózkodni, a következő nevek alatt
szálltak meg a Hungária-szállóban és pedig:
Schwartzkoppen ezredes Anders Miksa- név alatt,
a többi urak pedig Ober Rezső, Stein Filó és
Marschall Ferencz név alatt. A küldöttség holnap
reggel folytatja utját Kassára.

— öngyilkos földbirtokos. Hegei Márton
földbirtokos — mint békéscsabai tudósitónk táv-
iratozza- — felakasztotta magát. Hegei épen va-
lami pörben volt idézve ; az idézőlapra öngyilkos-
sága előtt eszeket irta: „Apám oka öngyilkossá-
gomnak. Fegyverem töltényei neki voltak szánva.
Mást gondolok és meghalok."

— Szerb rendjelek. Baumann József, az első
magyar sertéshizlaló - részvénytársaság kőbányai
vezérigazgatója a szerb Takova-rend III. osztályu
keresztjét, Kolba Lajos irodafőnök pedig a IV. osz-
tályu Takova-rendet kapta.

— Amerikai párbaj. Povazsay Endre, a Ká-
rolyi grófok mágócsi uradalmának gazdatisztje —
mint tudósitónk táviratozza — fejbelötté magát.
Az általánosan . tisztelt gazdatiszt állitólag ame-
rikai párbaj folytán vetett véget életének. A vizs-
gálatot, azonnal meginditották.

— Az Andrássy-uti betörés. Az Ellinger Al-
bert Andrássy-uti ékszerész kárára elkövetett be-
törés ügyébén Bérczi Béla rendőrkapitány reggelig
folytatta a kihallgatásokat. A kihallgatás során
minden kétséget kizáróan bebizonyult, hogy a be-
törést tényleg Lővy Jakab követte el. Bérczi kapi-
tány ennek alapján Lővy Jakabot letartóztatta. —
Vele együtt fogságba került öcscse, Lővy Mór,
huszonhatéves ékszerész-segéd és anyja, Lővy Sa-
lamonné, született Haas Johanna is, mint akiket
bünrészességgel gyanusitanak. A betörő, Lővy Ja-
kab, egy év óta volt Ellinger segédje. Elfogatásá-
nak közvetlen oka egy lakat volt, amelyet az üz-
letben levö bőröndjében találtak s amely épen oly
módon volt feltörve, mint az üzletajtó lakatja. A
lakaton látszott, hogy a betörő a z o n p r ó b á l t a
k i a b e t ö r é s m ó d j a t . Bérczy. Béla rendőr-
kapitány kezdettől fogva reá gyanakodott és állan-
dóan megfigyeltelte. A betörő azonban eléggé
óvatos volt és nem igen tért el rendes élet-
módjától. — Bérczi Béla kapitány időközben
Lővy Jakab multjáról is tudakozódott. —
Megtudta a rendőrkapitány, hogy Lővy Jakab
Bécsben több csalást követett el, amelye-
kért hosszabb időt töltött a steini fegyházban. Né-
hány év előtt Párisban volt segéd egy ékszerüzlet-
ben, s ott is meggyült a baja a rendőrséggel. Az
ékszerész boltjába, ugyanis, akinél Lővy alkalmazva
volt, szintén betörtek s a betöréssel Lővy Jakabot
gyanusitottak. E miatt egy hónapot töltött a „Ma-
zas"-börlönben, mint vizsgálati fogoly, de bizonyi-
tékok hiján szabadon bocsátották. — A tegnapi
házkutatás alkalmával a betörő dob-utcza 38.
szám alatt levö lakásán megtalálták a lopott ék-
szerek egy részét, de a nagyobb és értékesebb
rész még hiányzik. A rendőrség nagy erélylyel
folytatja a vizsgálatot.

— Engelék felszámolása. Az utóbbi időben
sokat emlegetett Engel József fia pécsi borkeres-
kedő-czég megszünik. A czég pécsi, budapesti és
promontori üzleteit feloszlatja és már a mai nap-
tól kezdve felszámolás alatt áll.

-— Tüz egy bányában. Boroszlói tudósitónk
telegrafálja: Hohenlohe, herczeg egy közeli bányá-
jában tüz ütött ki. Emberéletben nem esett kár.
A tüzet ugy akarják elfojtani, hogy a bányát be-
tömik.



Vasárnap, január 2 2 . ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1899.— 7. oldal.

— Botrány a vaczi-utczában. A váczi-utczai
déli korzó nyüzsgő csoportjai ma épületes jelenet-
ek kiteltek tanui. Két uriember: gróf Zichy

Manó és Grünemann Arthur fa-nagykereskedő ösz-
szeverekedett a nyilt utczán és olyan botrányt
provokált, hogy rendőrnek kellett közbelépnie. Tu-
dósitónk az esetről a következőket jelenti:

Kevéssel tizenkét óra után a Haris-bazár
váczi-utczai kapuján két elegáns uriember, egy
magas, már éltesebb és egy fiatalabb lépett ki,
látszólag élénk beszélgetésbe merülve. A beszélge-
tés mind hevesebbé, hangosabbá lett, a kezükkel
izgatottan gesztikulálták, és végre már csaknem ki-
abálni kezdtek. A Nemzeti Szálloda elé érve, az
idősebbik, gróf Zichy Manó, hangosan, hogy az
utczán a járókelők is hallhatták, igy szólt kisérőjé-
hez németül:

— Fenyegetni merészel engem, maga ko-
misz zsidó!

— Mit? Nem fizet és még gorombáskodik?
Gazember! — felelt vissza Grünemann ugyancsak
németül, és Zichy grófot arczulvágta.

A két ur erre formálisan verekedni kezdett.
A bot és az esernyő csakhamar szilánkokká ha-
sadt kezükben, czilindereíket a sárba tiporták,
majd kézzel mentek egymásnak és egymás gal-
lérját, nyakkendőjét tépték le. Végre is a.., sarki
rendőr választotta szét őket és a botrány
miatt be akarta őket kísérni. Gróf Zichy és Grüne-
mann azonban igazolták magukat, mire a rendőr
elbocsátotta őket. Alig értek a Gízela-tér sarkára,
ujból összeverekedtek, ugy, hogy ismét a rendőrnek'
kellett közbelépnie. A rendőr ekkor már csakugyan
bekisérte öket a főkapitányságra, ahonnan legiti-
málás után eltávozhattak. A csunya botrány ügyé-
ben a rendőrség meginditotta az eljárást.

— Klamarik János emlékezete. A magyar
paedagógiai társaság uta délután tartott nagygyű-
lésén Alexander Bernát emlékbeszédet mondott
Klamarik Jánosról, aki a társaságnak, tiszteleti
elnöke volt. Az ülést, melyen Wlassics Gyula kul-
tuszminiszter és 'Berzeviczy' Albert is jelén voltak,
Heinrich Gusztáv nyitotta meg, aki megnyitóbe-
szédében a lefolyt év legfontosabb tanügyi kérdé-
sevei, a polgári iskola ügyével foglalkozott. Ezután
Alexander Bernát mondotta el emlékbeszédét Kla-
marik János államtitkár fölött. Klamarik nem a
nagy vezérek közül való volt, de igaz férfiu, aki hü
volt önmagához, erejét egészen munkájának szentelte;
s munkájával nőtt az ereje. Pihenést nem ismert,
nem is volt ő hivatalnok, mert a hivatal mindig
nála volt. Nagyon bizott az erejében, amelyet pa-
zarul költött. Ötvenegy éves korában lépett a mi-
niszteriumba, s amikor hatvannégy éves korában
nyugalomba vonult, teljesen meg volt törve. Meny-
nyit kellett munkálkodnia, -hogy ily hamar kime-
rült ! Hatvanhat éves korában halt meg. Az emlék-
beszéd után dr. Kovács János titkár jelentette,
hogy a társaság tagjai örvendetesen szaporodnak.
Közel nyolczszázra rug a kültagok száma. A pénz-
tári jelentés tudomásulvétele után a közgyülés'
rendes tagokká választotta Walter Gyula eszter-
gomi kanonokot és Beke Manó tanárt.

— Vakmerő rablótámadás. Ma este nyolcz,
cs kilencz óra közt vakmerő rablótámadás tőr-
tént a kisdiófa-utczában. Kohn Antal ékszerész-
segédet támadta meg két csavargó, hogy elve-
gyék töle azt a kis táskát, amelyben értékes ék-
szereket sejtettek. Tervük azonban nem sikerült
egészen s a merénylők egyike már a börtönben
van. Az eset részletei a következők:

Kalter Mór ékszerész, akinek a vámház-kőrut
hatodik száma házában van az üzlete, ma este
zárás után segédjével, Kohn Antallal, hazafelé.
ment a kis-diófa-utcza tizedik szám alatt levő la-
kására. A segéd nyakába egy fekete bőrtáska Tolt
akasztva, amelyben vagy nyolczszáz forint értékü
ékszerek voltak. A lakás elé érve, Kalter bement
a házzal szemben levö pálinkamérésbe, a segéd-
jének, Kohn Antalnak, pedig meghagyta, hogy a
táskát vigye föl a lakásba. Alig lépett be Kohn a ka-
pun, két csavargó termeit mellette. Az egyik hatal-
masan arczul ütötte és a következö pillanatban
erős. éles zsebkésével a torka felé szurt. A szúrás.
Kohnt álla alatt érte és mély sebet ejtett rajta,
ugy hogy nyakát, ruháját menten elborította a vér.
A másik gazember ezalatt elvágta a táskát tartó
szíjakat és a táskával futni kezdett. Erre czinkos-
társa is futásnak eredt. Kohnnak azonban volt

annyi ereje, hogy segítségért kiáltson, amire
a járókelők a két gazembert üldözőbe vették.
A rablók ekkor eldobták az ékszeres táskát,
de csak az egyik tudott elmenekülni. A másikat,
aki Kohnt megszurta,. Müller Dezső pinczér és
Horváth Antal csomagoló a kisdiófa-utcza és Ist-
ván-tér sarkán lefülelték. Ez nem történt minden
küzdelem nélkül, s a rabló eközben Horváthot is
megszurta a jobb karján. A merénylőt átadták a
legközelebbi rendőrnek, aki kezeit összekötözve, a
főkapitányságra kisérte. Itt nyomban kihallgatták.
Állitólag Németh Antalnak hivják és még csak tizen-
kilenczéves. Lakást, foglalkozást nem tudott be-
mondani. Társának nevét nem tudja. Azt állitja,
hogy ma találkozott vele elöször. A Ferencz József-
hidnál egy krajczárért pattogatott kukoriczát Vett,
amikor hozzálépett az ismeretlen és megszóli-
totta. Kérte, hogy adjon neki a kukoriczából,
mert már néhány nap óta éhezik. Ő adott neki
a kukoriczából és ekkor az ismeretlén elmondta,
hogy Kalter üzletéből a segéd naponta a kisdiófa-
utczába viszi az ékszereket Felszólítottá, hogy
csatlakozzék hozzá és rabolják ki a segédét. Ö
ráállt erre, és ékkor társával a kisdiófa-utczába
sietett, ahol-vártak a segédre. Mikor aztán Kohn
ékszerész-segéd hazaért, a kapu alatt megtámad-
ták, hogy a táskát elvegyék tőle.

• Kohn Antal sebe szerencsére nem veszélyes
és Horváth karja is meggyógyul egy-két nap alatt.
A rendőrség most nyomozza a másik rablót is.

— Az elefántcsontkereskedő drámája. Meran-
ból táviratozza tudósitónk: Geiger Lajos württem-
bergi elefántcsont-kereskedő ma egy kávéházban
egy merani hölgyre háromszor rálött revolveréből.
A lövések nem találtak. Erre Geiger agyonlőtte
magát. A tett oka a hivatalos jelentés szerint élet-
untság. Csak azt nem mondja meg a hivatalos je-
lentés, hogy az elefántcsont-kereskedő kinek az
életét unta meg.

— Egy apácza regénye. Amikor az angolok
Ondurmanban kiszabadították a keresztény foglyo-
kat, ezek között volt egy Teresa nevü veronai
apácza is. Teresa nővér valóságos regényt élt vé-
gig fogsága alatt. Kénytelen volt nőül menni egy
Galorombos Dimitri nevü göröghöz és a férjét
négy gyermekkel ajándékozta meg. Mikor az ango-
lok intervencziója folytán a fogságból kiszabadult,
négy gyermeke kőzül már csak egyik fia élt. Fér-
jével és gyermekével ékkor Kairóba költözött, ahol
ujból k o l o s t o r b a v o n u l t . Magával vitte
a fiát is, nehogy az orthodox vallásban nevelked-
jék fel. Calorombos azonban nem nézi nyugodtan
családi életének felrombolását és mivel a nejét
hiába követeli vissza, a fia kiadására perelte be
"Teresa nővért."

" ' — Letartóztatott „lapszerkesztő*. Azok között
a furfangos csalok között, akik hangzatos czimek-
kel bolonditják el a nagyérdemű közönséget, egy
idö óta sokat szerepelnek az ál-ujságirók, akik
holmi zuglapot alapítanak s ennek révén a leg-
arczátlanabb zsarolásokat s csalásokat követik el.
Ezeknek egyike került, ma ismét a rendőrség kezei
közé. Az illelő Herepi Sándor ügynök s lapszer-
kesztő, aki valami.,Magyar Gazda" czimen indított
egy zuglapot s annak révén üzte csalásait. Több
följelentés folytán a rendőrség ma beidézte és
fogva i s tartotta.

'.' — Kronfeld főhadnagy Amerikában. Egy New-
Yorkból érkezett távirat jelenti, hogy Kronfeld Jenö
Rikárd, a sikkasztó, tüzér-főhadnagy, szerencsésen
átevezett az uj világba, ahol előlrül akarja kez-
deni elhibázott életét. Ezzel szemben igen jó for-
rásból arról értesülünk, hogy Kronfeld nem hagyta
el Európát, hanem Svájczban élvezi az arany-
szabadságot. . .

— Megszökött szerelmesek. A mult évben
Budán a fő-uton egy részvénytársaság alakult az
„Elsö magyar gyümölcs-konzerváló - gyár czim
alatt. Grósz N. a gyár igazgatója, Bittó István
fiatal ügyvédet nevezte ki a társaság titkárává.
Bittó hivatalában főnöke bizalmát teljes mérték-
ben kiérdemelte. Többször meglátogatta Grószékat
Székesfehérvárott, ahol az igazgató állandóan la-
kott és megismerkedett főnöke leányával Etelkával*

is, A fiatalok egymásba szerettek, és Grósz kész.
volt Bittót vejéül fogadni. Mult hétfőn a
leány Budapestre jött. — Azt mondotta, hogy
nénijét akarja meglátogatni. — Tegnapelőtt
Bittó Istvánnak halezer forintot kellett volna vin-
nie a bankba. A pénzt magával is vitte, de azóta
nem jött be a hivatalába. Főnöke gyanakodni kez-
dett és a bank részéről csakugyan arról értesült,
hogy Bittó a pénzt nem vitte el rendeltetési he-
lyére. Kiderült, hogy Grosz Etelka sincs a nénjé-
nél. Grosz följelentette az esetet a rendőrségnél,
amely most a legnagyobb titokban kutat a szöke-
vények után.

— Gyilkos orvvadászok. A kigyósi dajka,-
kertben Kelemen Domokos és Gyulai orvvadászok
két vadfelügyelőt, Bertolák Györgyöt és Deák Mó-
zest lelőttek. Deák már meghalt, Bertolák a ha-
lállal vívódik, a gyilkos orvvadászokat, akik
gróf Wenckheim Frigyes vadait már régóta
pusztítják, a csendőrség azonnal elfogta.

= Keleti sz6nyegkiallitá3. A kik érdeklődnek a
keleti szőnyegek irást, ne mulasszák el megtekintem a
„Grand Magasin Oriental József-tér 8. szám alatti'
kiállitást, mély még 4 napig tart. Ez a czég olcsó
áron en block megvásárolta, egy keleti bazár egész
készletét. A keleti szönyegház minden fajtája képviselve
van é kiállításban és minden müértónek módjában van,
hogy bámulatos olcsó áron vásárolhat e remekszép
tárgyakból.

Napirend.
Naptárt Vasárnap, január 22. — Római ka-,

tholikus: Vincze. — Protestáns: Vincze. — Görög-
orosz: (január 10.) Polienkt. — Zsidó: Schebat l l . —
Kap kél: reggel 8 óra 4 perczkor, nyugszik: délután
4 Órá 23 perczkor. — Hold kél: délután 12 óra 5
perczkor, nyugszik: éjjel 4 óra 24 perczkor.
. A miniszterek nem fogadnak.

Az uj országház kupolacsarnoka megtekint*
httő 10—l-ig 50 krajczár belépő dij mellett.

Deák-mauzoleum a kerepesi-uti temetőben
nyitva este 5 óráig.

Nemzeti-múzeum képtára, nyitva délelőtt
9—l-ig. A muzeum többi tárai, köztük a néprajzi
muzeum 50 krajczár belépő-dij mellett megtekinthetők.

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

' A Nemzeti Szalon kiállítása (Ferencziek
tere 9.) nyitva délelőtt 9 órától este 9 óráig. Belépti dij
20 krajczár.

A magyar királyi központi statisztikai hiraj

tal nyilvános könyvtára- és térképgyűjteménye (IL ke-
rület, Oszlop-utcza) nyitva hétköznapokon délelőtt 10—1
óráig.

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

Természetrajzi gyüjtemények muzeuma
nyitva 10—12-ig. (Muzeum-körut 4.) ' -

, ^Rovargyüjtemény a nemzeti muzeumban
nyitva 9—l-ig.
-- . .'A budapesti állatkert á Városligetben. Jíyitva

egész nap. Belépő-dij 30 kr. ' ,
A „Hodoló disz felvonulás1', Eisenhut Ferencz-

óriási körképe, Városliget, Andrássy-ut végén, látható
reggel 9-től este i/t5 óráig. Belépő dij 50 kr. Gyermek-
jegy 30 krajczár* , , .. . •. ......:?.> ••,, •>

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
A walkür. Lejo Lili az Operaházban ma

este Siegelindet énekelte. E szerep még szigorubb
stilt kiván, mint valamennyi eddigi szerepe és
épen a rigorózus müvészi fegyelmezettség az,
amely. Lejo Liliből hiányzik. Diósynénak, aki a
czimszerepet énekelte, olyan a hangja, amely ér-
zéki szépségével a merev és bonyolult dallamokát
is be tudja lopni a hallgató fülébe. Semsey Mariska
Frickája a feladata iránt tájékozott és érdeket
keltö. Ma még zavartalanabb örömmel hallgattuk,
mint idáig, Perotti és Ney nagyon jól voltak disz-
ponálva.

* Á lipótvárosi kaszinó estélye. Azoknak a
fényes hangversenyeknek során, amelyeket a
lipótvárosi kaszinó rendez, ma egy magyar éne-
kesnövel, Revére Elvirával ismerkedtünk meg. A
kisasszony, nem vált szégyenére a diszes helynek.
Kellemes, tiszta hangja van, a koloralurája pedig
majdnem tökéletes, Proch változatait és Dávid
"Perle du Brésil" operájának egy áriáját adta elő,
majd a közönség viharos tapsaira a „ Szevillai
borbély"-ból énekelt. Utána D'Albert Jenö, a nagy
zongorázó játszótt el háróm Chopin-féle aprósá-
got, azután Lisztnek két szerzeményét és Taussig
magyar népdal-átiratát, mindegyiket az ő fényes-
művészetével. A hangverseny harmadik közremű-
ködője Messchaert János amsterdami kamaraéne-
kes volt. Tömör, érczes basszus hangja van.
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amelylyel azonban minden finomságot ki tud fe-
jezni. Hét különböző dalt énekelt el gyönyörüen,
de előadását még egy nyolczadikkal is meg kel-
let toldania. A hangversenyt rendkivül diszes kö-
zönség hallgatta meg.

• Dohnányi Ernő. Az oly gyorsan nagy hirre
jutott zeneszerzőt és zongoraművészt tegnap este
valóságos rajongással ünnepelte szülővárosa, Po-
zsony, ahol fényesen sikerült hangversenyt adott.
A konczerten jelen voltak: Izabella főherczeg-
asszony, Krisztina, Marianna, Henriette főherczeg-
nők s az összes pozsonyi arisztokráczia. Dohnányi
mint zeneszerző nagy sikert aratott egy zongora-
kvintettjével és Zrinyi-nyitányával. Az est többi
részét Beethoven G-dur hangversenye, Liszt VIII
rapszodiája s Haydn, Chopin müvei töltötték ki.

* Katonai czenzura. A debreczeni ezredpa-
rancsnok tudvalevőleg csak a mult héten tiltotta
meg, hogy katonái Thury Zoltán „.Katonák" czimü
színmüvét megnézzék. Ez a katonai czenzura, ugy
látszik, nagy tetszésre talált, mert most meg a
temesvári hadtestparancsnokságtői érkezeit a
szegedi ezredekhez egy rendelet, amely a tisztek-
nek és önkénteseknek megtiltja, hogy a színmü-
vet, melynek szerdán lesz az elsö előadása, meg-
nézzék. A legénységnek olyan estén, amelyen a
darab szinre fog kerülni, nem szabad a kaszár-
nyából kimaradnia, a zenekarnak pedig ilyenkor
nem szabad a szinházban játszania. Tant de bruit
pour une omelette ! . .

* Hubay Jenő hangversenyatja. Hubay Jenö
felépülvén betegségéből, 22-én Debreczenben és
23-án Miskolczon rendez hangversenyt Lichtenstein
Dóra énekesnő és Székely Arnold zongoramüvész
közremüködésével. Mindkét városban nagy érdek-
lődéssel várják a fővárosi művészek hangversenyét.
Később ugyane müvésztrió Kassán fog hangver-
senyezni.

* Hirek a Vigszinházból. Január 27-én, pén-
teken, egy kis bemutató lesz a Vigszinházban. Si-
raudin-nek „Hajnali vendég" czimü egyfelvonásos
franczia vigjátékát adják, amelyet Szécsi Ferencz
forditott. A kis darabot a „Bodard és Godard"
czimü bohózattal együtt adják. A „Mozgó fény-
képek" czimü bohózat január 28-án, szombaton,
éri meg ötvenedik előadását.

* A pozsonyi szinház jövője. A pozsonyi
szinház ügyében — mint levelezönk jelenti •.— vá-
ratlanul ujabb fordulat állott be. A polgári egye-
sület ugyanis, mely tudvalevőleg olyanforma szere-
pet játszik a közgyűlés elé kerülő ügyekre nézve,
mint aminöt a szabadelvü-klub az országgyülés:
elé tartozó ügyekben, tegnap este csaknem az
összes törvényhatósági bizottsági tagok jelenlété-
ben több óráig tartó vita után elhatározta, hogy
Relle Iván kétnyelvü ajánlatának tárgyalásába csak
akkor megy bele, ha a status quo fentartása tel-
jesen lehetetlennek bizonyulna. Hogy erről meg-
győződést szerezzenek, Brolly T. helyettes polgár-
mesterrel az élén, nyomban egy háromtagu bizott-
ságot küldtek ki Temesvárra, melynek azt az uta-
sitást adták, hogy minden lehetőt kövessen el az
eddigi szini kapcsolat fentartása érdekében.

* A Népszinház bohózat-pályázata. A Nép-
szinház tudvalevőleg ötszáz forintot tűzött ki éne-
kes bohózatra. A birálók most döntöttek, egyhan-
gulag kimondva, hogy a d i j a t n e m a d j a k
k i. Megdicsérték elsö sorban a „Kókler* és a
"Singer-gyár* czimü bohózatokat és figyelemre-
méltóknak találták a "Csuzdi-világ" "Rosszkor
jöttek," ..Ócska szivacs," „Egy százas,"1 „A vén
kakuk," "A gróf urak." "Európa, elragadtása," "A
krónikások" és a „Lesbia" czimü darabokat. Ezek
közül az utóbbi három operette-szöveggé való át-
dolgozásra alkalmas.

* Filharmóniai hangverseny. A szerdai hato-
dik filharmóniai hangversenyen [Schrödter Frigyes
kamaraénekes a következő dalokat énekli : 1. a)
Rubinstein : .Der Traum", b) Schumann r „Der
Nassbaum", c) De Grieux áriája Massenet: „Ma-
non"-jából (mind a hármat zongorakisérettel); 2.
Csajkovszkr: "Onegin"-böl Lansky áriája zenekar-
jai. A zongprakiséretet Mader Raoul karnagy vál-

lalta el. A zenekar három ujdonságot . mutat be
Haydn eddig ismeretlen a-dur szimfóniáját, Miha-
lovich Erzsébet királyné halála alkalmából szerzett
"Gyászhangok" czimü zenekölteményét és Chabrier
"Espana" czimü rapszódiáját.

* Hangversenyek. Sauret Emil holnap este
érkezik Budapestre Springer Gizella zongoramü-
vésznö kiséretében, hogy hétfön megtartsa hang-
versenyét a Royal nagytermében. A belga müvész
egyenesen Frankfurtból érkezik ide, ahol a mult
héten kétszer hangversenyzett.

D'Albert Jenö jövő pénteken a Royal termé-
ben tartandó hangversenyen a következö műsort
fogja játszani: Bach—d'Albert: Preludium és fuga
(D-dur), Beethoven: Sonátay op. 81, Les adieux,
Chopin: Fantázia (F-moll), 2 Etude op. 25-ből,
Schumann: Carneval, d'Albert: Scherzo, , Inter-
mezzo, Valsa (uj), Rubinstein: Barcarolle (A-moll),
Liszt: Mazeppa.

Pénteken, február 3-án Messehaert János
tanár, amsterdami énekes lép először Budapesten
a nagy nyilvánosság elé. Hangversenyében részt
vesz Kladivko Vilmos hegedümüvész is.

• A Nemzeti Szalon felirata a kultuszminisz-
terhez. Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter lelkes pártfogásába vette a Nemzeti
Szalont s az egyesület most a kőzetkező feliratot
intézte a miniszterhez: ,

A Nemzeti Szalon müpártoló és müvészeti
egyesület legmélyebb háláját fejezi ki nagyméltó-
ságodnak fenkölt, hazafias cselekedetéért, melylyel
magas állásához valóban méltó támogatást kegyes-
kedik nyujtani a képzőművészet népszerüsitésére
és müizlés fejlesztésére vonatkozó nemzeti misszi-
ónknak.

Elválaszthatatlan lesz nagyméltóságod neve
a müvészet ujjáébredésétől Magyarországon áldva
fogja emlegetni nevét a jövőkor, midőn majd há-
lásan visszatekint az uttörő munkások lélekemelö
küzdelmeire. Köszönjük kegyelmes urunknak példa-
adó hazafias ügybuzgalmát, lelkes és fáradhatat-
lan munkásságát, melylyel: a magyar kulturának
sínylődő árváját, a nemzeti képzőművészetet fel-
karolni és istápolni kegyeskedik. Köszönjük ezt
hazánk kulturájának és az ébredező magyar mü-
vészét nevében.. Ügyünket és törekvéseinket a jö-
vőben is kegyes pártfogásába ajánljuk. Maradiunk
stb. Budapest 1899. január 20-án, az igazgatóság
nevében gróf Andrássy Gyula elnök, Hock János
alelnök, Feszty Árpád alelnök, Kardos Gyula igaz-
gató, Bauman Antal pénztáros.

* Dalos szinház. A városligeti Vaudeville-
szinház gazdát és nevet cserél. Márcziustól kezdve
Zöldi Márton hirlapiró veszi át az igazgatásai, s
teljesen kiküszöböli onnan az orfeumi és varieté-
számokat. Az uj igazgató apró operettekből, paró-
diákból s énekes bohóságokból állitja össze mű-
sorát, s rendes színtársulatot szervez ének- és.
zenekarral. Márkus József, főpolgármester és Hal-
mos János polgármester Zöldi Mártonnak ezt az,
uj vállalkozását nagy rokonszenvvel vették tud-
másul s kilátásba helyezték támogatásukat. Az uj
színháznak Dalos-szinbáz lesz a neve.

•A"Gésák" századik előadása. Sidney Jones
operettje, a „Gésák", január 31-én kerül szinre
századszor a Magyar Szinházban, - még pedig (az
eredeti szerint} két felvonásban. Mimózát az elsö
felvonásba L. Komáromi Mariska, a másodikban
Vlád Gizella fogja énekelni, Mollit pedig az első
felvonásban Ledovszky Gizella, a másodikban
Somló Emma. A jubiláris: előadásra azonkivül uj
diszletek és jelmezek készülnek.

* Nemzeti Zenedé. A Nemzeti Zenedé hétfőn
hangversenyt rendez a Vigadóban. A müsoron sze-
repel többek közt Erkel nyitánya a „Hunyady
László "-ből három czimbalomra, Doppler magyar
ábrándja két fuvolára, Schumann es-dur ötöséből
két tétel és más egyéb.

* Hajnali harangszó. Hevesi József és Kar-
czag Vilmos népies szinmüve lesz a Népszínház
legközelebbi eredeti ujdonsága. Á szerepeket már'
ki is osztották és a főszerepet, melyben erős drá-
mai motívumok vannak, Blaha Lujza fogja játszani.
Nagyobb szerepeket játszanak még Németh, Szabó,
Tollagi. A szerzők nagy sulyt helyeztek a szczeni-
kai külsőségekre is. A „Hajnali harangszó" zené-
jét Barna Izsó, a Népszinház karmestere állitja
össze. Az elsö előadás február 3-án lesz.

Bodard és Godard.
(Ordonneau és Valabrégue bohózata. Elsö előadása a

Vigszinházban 1899. január 21-én.)

Ha én is, mint Ordonneau és Valabrégue,
minden sajtóhibára rögtön felépítenék egy
egész darabot, termékenyebb szinmüiró len-
nék Lope de Veganál. Nem is tudom, hogy a
bohózatokra mi szolgáltat több anyagot: a
szedö-e vagy az élet ? Mikor a "Midás király"-
ról irva azt ajánlom Barna Izsónak, hogy
máskor, ha a pogány istenekről zenél, ne
hagyja ki a zenéből a gyönyörittas, e p i k u r i
elemet, ilyenkor szedőim felfedezik az e p i -
r u s i elemét. De e sajtóhibában kétségkívül
van még bizonyos klasszikus homály. De
hány sajtóhiba van olyan, amely nem ilyen
titokzatos, amely önöket, olvasóim, hangosan
megnevetteti, engem pedig másnap megríkat!
Szóval, a sajtóhibából nemcsak sikerült bohó-
zatok, hanem néha sikerült tragédiák is
lesznek. -

Most pedig térjünk át arra a sajtóhibára,
amelyen a franczia szerzők darabja felépül.
Boulinard tőkepénzes azt olvassa az ujságban,

, hogy Bodard Pált kinevezték Réglisottesba
alpréfetnek. Boulinard nagyon boldog, mert
Bodard az ő leendő veje és mert mindig az
volt a vágya, hogy egy alpréfet apósa legyen.
Söt ha jövendőbeli veje nem lenne alpréfet,
oda se adná neki a lányát.

A szomoru igazság az, hogy Bodard
tényleg nem is alpréfet. Pályázott ugyan az
állásra, de a kormány nem őt nevezte ki, ha-
nem Godard Pált. Abban az ujságban, amelyet
Boulinard olvasott, egyszerüen rosszul szed-
ték a nevet. Bodard nem meri felvilágosítani
leendő apósát, különben a házasságból nem
lesz semmi. Söt kénytelen abban is megnyu-
godni, hogy apósa elkísérje Réglisottesba, a
prefekturára.

Szerencsére a kocsis nem a hivatal, hanem
a ,Prefekturá"-hoz czimzett fogadó előtt
szállitja öket le és Boulinard ur továbbra is
azt hiszi, hogy Bodard az alpréfet és hogy a
szálloda a prefektura. Bodard kétségbeesett
helyzetben van, amelyből csak akkor szabadul
ki, amikor az igazi alpréfet, alighogy elfoglalta
állását, telegrafál a miniszternek, hogy. he-
lyezzék át sürgősen e nyomorult fészekből —
és a miniszter most oda valóban Bodard-t ne-
vezi ki.

• *
Ez a darab meséje, amelynek alapján

lehetetlen meg nem irigyelnünk Ordonneaut
és Valabrégue-et, amiért az életben mindent oly
természetesnek talárnak. Természetes, ha az
após nem tudja, hogy a veje alpréfet-e vagy
kéményseprő, hogy a hely, ahol lakik, prefek-
tura-e vagy "korcsma, s hogy ő voltakép kinek
az apósa? Ordonneau és Valabrégue szerint
ezek apró félreértések, amilyenek az életben is
mindennap előfordulnak.

Mi annyira nem vagyunk filiszterek, hogy
teljesen igazat adunk nékik és el se tudunk
többé gondolni olyan helyzetet, amelyre azt
mondanók, hogy képtelen. Mi Ordonneau és
Valabrégue hiveinek valljuk magunkat, és igen
természetesnek találnók a következő jelenetet:

. * *
O r d o n n e a u a s s z o n y : Most való-

ban nem tudom bizonyosan, hogy Ordonneauné
vagyok-e vagy Valabréguené? (Gondolkozik.) A
ház, amelyben lakóm, Boulevard des Gapucins 21.,
—- legjobb lesz tehát, ha utána nézek a bejelentő
hivatalban, hogy e házban Ordonneau ur lakik-e

vagy Valabrégue ?
(Felöltözik és lemegy, az utczára. A kapu eiőtt üres
kocsi áll és közelében egy ember. Az illető Loew
semmitőszéki elnök, Ordonneauné azonban a kocsisnak

nézi. Rászól.)
O r d o n n e a u a s s z o n y : Hajtson a be-

jelentő hivatalba!
L o e w e 1 n ö k (egyáltalán nincs meglepetve,

különösen, mert Ordonneauné igén csinos asszehy):
Amint parancsolja !
(A kocsi elrobog. Az utczai nép meglátja a bakon

Loew elnököt és hangosan, abczugolja.)
O r d o n n e a u a s s z o n y (kiszól a kocsi-

ból): Mit jelent ez?
L o e w e l n ö k : A strikeoló kocsisok harag-

szanak rám, hisz tudja nagysád . ..
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O r d o n n e a u a s s z o n y : Persze. Ez na-
gyon mulatságos.
(A kocsi megáll egy hotel eiőtt, amelyet Ordoaneauné
— mint magától értetődik — a bejelentő hivatal-

nak néz.)
L o e w (a portáshoz) : Ftütessen be egy

szobát !
O r d o n n e a u a s s z o n y : Mit beszél ?
L o e w : Kérem, ez csak tájszólás.

(Ordonneaunénak átnyujt a pinczér egy blankétát, ame-
lyet minden érkező vendégnek ki kell töltenie, ö a
bejelentő-hivatal kérdőlapjának nézi és mulatságosnak
találja, hogy aztis kérdik töle, hány napig szándékozik
itt maradni ? Közben a szállodai személyzet ráismert
Loewre és telefonoz a rendőrségnek, hogy a Dreyfus-
ügyben érdekelt semmitőszéki elnök titokban találkozik

egy hölgygyei. Á rendőrség megjelenik-)
A r e n d ö r b i z t o s (Ordonneanraéhoz):

Kicsoda ön ?
O r d o n n e a u a s s z o n y : Hisz épen

ezt szeretném megtudni,
(A rendőrbiztost egy alantasa, aki ismeri Ordonneauék
szobalányát, felvilágosítja, hogy ez a nő Ordonneaoné.)

A r e n d ő r b i z t o s (ravasz tetteléssel
fordul Loewhez, mintha nem ismerné): Ha e hölgy
Ordonneauné, akkor ön Ordonneau ?

L o e w (boldog, hogy nem ismertek rá):
Ugy Tan.

A r e n d ő r b i z t o s : De ha ön Ordon-
neau, hol van akkor Valabrégue ?

L o e w : Mi közöm hozzá?
A r e n d ő r b i z t o s : Önök mindig együtt

szoktak lenni. (A rendőrök a szekrényekben és az
ágy alatt mindenült keresik Valabrégue-et. Végül
elküldenek érte. Valabrégue megjelenik.)

A r e n d ő r b i z t o s (Valabrégue-hez): Is-
meri ezt a hölgyet?

V a l a b r é g u e : Hogyne. Hisz a barátom
felesége.

A r e n d ő r b i z t o s ( O r d o n n e a u n é h e z ) : Is-
meri ön ezt az urat?

O r d o n n e a u ! asszony : Hogyne. A fér-
jem barátja. Csak azt tudnám, hogy Ordonnean-
nak hivják-e vagy Valabréguenek ?

A r e n d ő r b i z t o s : . Önök tehát is-
merik egymást. (Valabréguehez): E szerint ön is,
mint e hölgy, gyanúsítva van a hatóság által,
amelyet képviselek, hogy részes a Dreyfus-ügyben.

V a l a b r é g u e : De hisz ez egy bohó-
zati tárgy !

A r e n d ő r b i z t o s : Hogy meri ön a
hatóságot gúnyolni ? Letartóztatom önt. (A rend-
őrök elviszik Valabrégue-et.)
(Loew elnök egyedül marad Ordonneau asszonynyal.
Elmélkedik a franczia igazságszolgáltatás fölött és el-
határozza, hogy ilyen egészségtéten viszonyok közt le-
mond hivataláról és valóban beáll kocsisnak,, De a
mai kalandját még befejezi. Megmondja " Ordonneauné
asszonynak, hogy a semmitőszék elnöke és szeretet-

tel néz rá.)
O r d a u n e a a n é a s s z o n y (egy félóra

mulva az utczán): Csak azt tudnám legalább,
hogy ezzel az öreg urral most kit csaltam meg:
Ordonneant-e vagy Valabrégue-et ?

A mai újdonságon különben a közönség
csak mérsékelten mulatott. Lázár Leó for-
dítása minden dicséretet érdemel: ötletes és
jól perdül. A szereplök kőzül Góth, Szath-
máry (aki kissé vontatott volt, mint ren-
desen), Szerémy, Gyöngyi, Balassa és Kaza-
liczky ügyeskedtek.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
A szerződésenkivüll kártéritési kötelmek.

Irta dr. Reiner János egyetemi magántanár. Ismét
azon kevés jogi munkák egyike fekszik előttünk,
amelyben a jog tudományának alkotó ereje dolgo-
zik. A magánjog tudománya, mint a gazdasági
s szocziális élet rendezésének egyik legerősebb
eszköze van itt bemutatva. A kárviselés kérdésé-
nek nálunk eddig általánosan elfogadott szük-
körü s azért ki nem elégítő felfogása he-
lvett fejti ki ezen munka azon jogalapokat,
amelyek a megnyugtató és igazságos fejlő-
désnek szükségképi alapjai. A joggyakor-
lat végtelen bizonytalansága, amely a vét-
• égi — az ex delíclo és quasi ex delicto —
kötelmek fogalmával nem tudott & legfontosabb s
a legtöbb esetben segélyt nyujtani, továbbá az
izek segitségére felállított ugynevevezett legalis kötel-
mek, amelyek csak arra szolgáltak, hogy a tör-
vény magyarázattal pótolják a jog magasabb fel-

adatait, mind kiemelik s igazolják ezen munka
tudományos eredményeinek nagy jelentőségét. —
Anélkül, hogy ezen helyen melyebben belemehet-
nénk ezen eredmények ismertetésébe s megbeszé-
lésébe, hangsulyoznunk kell, hogy ezen munka
nemcsak a joggyakorlat alakulására fog két-
ségtelenül mély hatást gyakorolni, hanem nagy
szolgálatot fog tenni azon munkálatoknak is, ame-
lyek ez idő szerint az ipari s gyári• balesetekért
való felelősség kérdéseinek rendezésével foglalkoz-
nak, valamint azoknak is, amelyek % magánjogi
kodex alkotására irányulnak. S ez annál kétség-
telenebb, mivel a munka az élet— a gazdásági &
szocziális viszonyoknak a — külföldi jogrendszerek s
az irodalom meglepően szélei körü ismeretével
irójuknak meggyőző s felvilágosító tanítói tudásá-
val van megírva.

* Psichologiai laboratórium. Az orvosegye-
tem érdekes uj laboratóriummal bővül. A kísér-
letező lélektan laboratóriuma lesz ez, ami Európa
nagyobb egyetemein már régen meg van. Az uj
laboratórium Laufenauer tanár klinikájával lesz
kapcsolatban s részben Weisz Gyula pusztaszent-
mihályi lakos adományából szervezik.

FÖVÁROS.
(Az Idol sorozás.) A székes főváros katonai

ügyosztályában minden előkészületet megtesznek
az ujonczozásra. A sorozás minden évben márczius
elején kezdődik, most azonban alkalmasint később
ül össze a sorozó bizottság. Az idén az 1878.,
1877. és 1876-ik években született hadkötelesek
állanak sor alá. Ezeket fölhívták, hogy sorozási
számuk kihúzása végett január 23-án jelenjenek
meg az üllői-uti Mária Terézia-kaszárnyában. Csak
ezután állitják össze az ujonczállitási lajstromokat,
amelyek alapján a sorozást végrehajtják.

(A tüzoltók létszámának emelése.) A belügy -
miniszter a tüzoltóság létszáma szaporításával fel-
merült költségtöbbletre vonatkozó közgyülési hatá-
rozatot jóváhagyta.

(A dob-utcza kiszélesítése.) A dob-utczának
az a része, mely a Károly-köruttól az István-térig
terjed, olyan szük, hogy két kocsi alig tér meg
egymás mellett s a forgalom épen a dob-utczá-
ban a legélénkebb. A Wesselényi-utcza megnyitása
csak részben segit ezen a bajon és most a dob-
utcza lakosai, akik a forgalom zavartalanabb le-
bonyolítása és az utcza kiszélesítése érdekében ál-
dozatra is hajlandók, a tanácshoz fordulnak ké-
résükkel.

Személyzeti mizériák,
A főváros szervezési szabályrendeletét évröl-

évre toldjak-foldják. Egyszer megszüntetnek egy-egy
ügyosztályt vagy hivatalt, majd meg ujakat kreál-
nak, hol ezt, hol amazt a hivatalt „szervezik? át,
folyton uj beosztást csinálnak, uj rendet állapíta-
nak meg, — de azért a közigazgatás nem akar
javulni. A panasz állandó; s ma már nemcsak a
nagy közönség meg a sajtó, hanem maguk a bi-
zottsági tagok is mind hangosabban vádaskodnak,
— aminek ha csak a fele igaz — furcsa állapotok
lehetnek a régi meg az uj, meg a többi meg-
számlálhatatlan fiók-városházán.
: Aki közelebbről ismeri a viszonyokat, tud-
hatja jól, hogy a panaszok nagyon is jogosultak,
sőt a nagyon közel állók tudni vélik azt is, hogy
sem a publikum, sem maguk a törvényhatósági
bizottsági tagok távolról sem tudnak mindent,
inert ez állapotok m é g r o s s z a b b a k , mint
amilyeneknek látszanak s ha egyszer valaki ugy
istenigazában lerántaná a leplet — megborzadna a
publikum.

Hol itt a hiba?
Kétséget sem szenved, hogy maga a rendszer

is hibás. — A fővárost törvény huszonhét eszten-
dővel ezelőtt készült, akkor, amikor még az egész
fővárosnak alig volt háromszázezer lakosa, amikor
meg évi költségelőirányzata alig rugott többre mint
őt millió forintra, amikor még nem volt még se a
káposztásmegyeri nagy vizmü, se a nagy csatorna,
nem volt közvágóhíd, nem volt vásárcsarnok, nem
volt se villamos vasut, se villamos világítás, szó-
val, amikor még egyszerü volt az adminisztráczió;
elég volt hozzá egy csipetnyi tudomány, egy igen
csekély jó akarat, valami, kevés buzgóság égy kis
tisztesség, egy kis tapintat. ,

A változott viszonyok folytan a fővárosi tőr-
vény is meg az annak alapján készült szervezési
szabályzat is alapos revízióra szorul. Meg vagyunk

azonban győződve, hogy a törvény revíziójával s
általában a közigazgatás ujjászervezésével vajmi
kevéssé lesz a hiányokon segítve.

Meggyőződésünk ugyanis, hogy a hiba
nem annyira a rendszerben, mint inkább a s z e -
m é l y z e t b e n v a n . Sajnos, de ki kell jelen-
tenünk, hogy a tisztviselők és hivatalnokok n a g y
r é s z é b e n hiányzik nemcsak a kellő képzettség,
de a kellő ügybuzgóság is.

S ha kutatjuk, mi ennek az oka, megtaláljuk
azt is hamar.

Az első és legnagyobb hiba a fizetések arány-
talanságában rejlik.

A főtisztviselőknek aránylag nagyon is ma-
gas a fizetésük a kisebb tisztviselőké és hivatal-
nokoké pedig aránytalanul csekély, legtöbb esetben
még a tisztességes megélhetésre is kevés..

A polgármesternek 12,000 forintja, a két
alpolgármesternek 7800 forintja van, de már a
jegyzők maximalis fizetése 2600 forint, pedig ők
hivatalból helyettesei a tanácsnokok és elöljárók-
nak, gyakran vezetői az egyes ügyosztályoknak és
előljáróságoknak s általában előadói a legfontosabb
ügyeknek. Baj az is, hogy a jegyzők és tanács?
nokok között semmi átmenet nincs, 2600 forintról
egyszerre 4000 forintra emelkedik a tanácsnok
vagy elöljáróvá előléptetett jegyző. A legnagyobb
baj azonban abban van, hogy igen sokan a jegy-
zők közül soha el nem érik a tanácsnoki vagy
elöljárói rangot s éltök végéig nyomoruságos 2600
forintból kénytelenek tengetni életüket.

Még rosszabbul állanak a fogalmazó gya-
kornokok. Fizetésük mindössze 600 forint, mely
kétévenkint, de csak két izben, 100—100 forinttal
emelkedik; egy jogvégzett fiatal ember tehát leg-
jobb esetben négy esztendei raboskodás után jut-
hat 800 forint élvezetébe, ha ugyan élvezetnek le-
het azt nevezni, hogy az ember épen csak hogy
éhen nem hal.

Tetézik mindezeket a bajokat a rossz
előléptetési viszonyok s a helytelen választási
rendszer.

Különösen rosszak az előléptetési viszonyok
a fogalmazó gyakornokokra nézve. Ma összesen
21 fogalmazó gyakornok van s ha a megüresedő
magasabb állások számát évenkint háromra tesszük,
ami pedig tulmagas, ugy a 19-ik, 20-ik meg a
21-ik gyakornok legjobb esetben is 7 évi szolgá-
lat után léphet elő fogalmazóvá s juthat annyi
fizetéshez, amennyi a tisztességes megélhetésre
mulhatatlanul szükséges, ha ugyan addig el nem
adósodik.

Ilyen előléptetési viszonyok mellett cseppet
sem csodálkozunk, ha a képzettebb, tanultabb
ifjúság nem szivesen áll a főváros szolgálatába s
ba kénytelen — kelletlen meg is szegődik, minden
alkalmat fölhasznál arra, hogy megugorjék.

Sokát visszatart a választási rendszer is. —
A tanácsnok urak, meg a bizottsági tag urak is a
választásoknál rendesen paktumot kötnek, hogy
azután ilyenkor nem az érdemesekre, hanem a
nagy fejüek protegáltjaira van legtöbb tekintet,
azt nem is lehet csodálni.

Nagy hiba az is, hogy a tanácsnok urak
"nagyon is jó szivü" emberek. — Ha egyszer va-
laki beállt a főváros szolgálatába, azt a világért
él nem bocsátanak, (nem jó onnan elereszteni sen-
kit), még akkor sem, ha a helyesírással sincs egész
tisztában.

Elöbb vagy utóbb mégis csak megerősítik
állásában, idővel előléptetik fogalmazóvá, vén ko-
rára megteszik szánalomból tanácsjegyzőnek, s
azután hajigálják előljáróságról-előljáróságra, sőt
van példa rá, hogy még tanácsnoknak vagy elöl-
járónak is megválasztják, — s azután szidják, ba
mit sem tud produkálni.

Az is helytelen" dolog, hogy a fiatal generá-
cziót soha nem küldik külföldre egy kis világot
látni. — Pedig talán Bécsben, Berlinben, Párisban
meg Londonban lehetne valamit tanulni. Onnan is
ellátogatnak néha hozzánk, a mi embereiknek sem
ártana néha-néha egy kicsit körülnézni.

. Végül rendkivül sokat árt az ugynevezett dij-
nok gazdálkodás is. Az üresedésbe jövö állásokat
mindig csak évek mulva töltik be, addig dijnokot-
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kal helyettesítik, ba valahol személyzet szaporí-
tásra nem szükség, oda csak dijnokot rendelnek
ki. Hogy azután az ilyen emberek, akiket azon a
nyomoruságos pár forinton kivül mi sem. köt a
városhoz — micsoda munkát produkálnak, az
könnyen elképzelhető.

Ilyen aránytalan fizetések és rossz előlépte-
tési viszonyok között tehát csoda-e, ha a személy-
zetben hiányzik az igazi rátermettség, buzgóság?
Mindenki immel-ámmal dolgozik, csak épen any-
nyit, amennyit muszáj. Azon kivül, ami szorosan
vett kötelessége, — senki sem vállalkozik semmire.

Pedig milyen könnyen lehetne ezen segi-
teni ! Még pénzbe sem kerülne, söt meg vagyunk
győzödve, hogy redukálni is lehetne a személyzeti
kiadásokat. Ha arra fektetnék a fősulyt, hogy csak
kiválóan képesített, szorgalmas, buzgó embereket
alkalmazzanak, ha ezeknek tisztességes fizetést s
jó előmenetelt biztositanának — elég Tolna a mai
személyzet háromnegyed része is.

Mindezt pedig meg lehetne csinálni a fővá-
rosi törvény revíziója nélkül is, csak egy kis jó-
akarat, meg egy kis energia kellene, de, ugy lát-
szik, épen ez hiányzik a vezetö férfiakban.

Vagy talán azt gondolják ezek az arak, hogy
az ő fiatal korukban sem voltak jobbak az ál-
lapotok ?

TÖRVÉNYKEZÉS.
= A megszökött albiró. Galovics Viktort,

budapesti büntetőtőrvényszék volt albíróját, aki
ifju feleségének hozományával meg a szeretőjével
Amerikába szökött, még mindig nem felejtették el
idehaza. Az ellene meginditott fegyelmi eljárás
folyik a maga utján, pedig a szökevény albiró
felettes hatóságai azt se tudják, él-e még fagy
meghalt-e már az, aki fölött itélkezni összejönnek.
A multkoriban a királyi itélőtábla fegyelmi ható-
sága Gallovics Viktort hivatalos kötelesség meg-
szegése és botrányos magaviselet miatt h i v a -
t a l v e s z t é s r e itélte. A királyi kuria fegyelmi
tanácsa Illés Jenő kuriai biró előadása mellett
ma délelőtt foglalkozott ez ügygyei, s rövid tár-
gyalás után helybenhagyta a királyi itélőtábla ité-
letét.

= Letartóztatott kereskedő. Ifjabb Krausz
Józsefnek a kerepesi-uton volt fétfiruha üzlete és
miután nyolcz hónap alatt sikerölt 21.000 forint
adósságot csinálnia budapesti nagykereskedőknél,
a mult év végével csődöt mondott. Síromban meg-
tette azonban az előkészületeket arra nézve, hogy
idegen név alatt folytathassa megizmosodott erővel
üzletét. A budapesti hitelezői védegyesület kép-
viseletében dr. Pollacsek Sándor feljelentést tett a
hitelezők megkárositását czélzó csalás miatt ifjabb
Krausz József ellen és a vizsgálat során felmerült
terhelő adatok alapján a kihallgatásra ma beidé-
zett ifjabb Krausz Józsefet Oláh András vizsgáló-
biró letartóztatta.

= Irodalmi pör. Érdekes ügy foglalkoztatja
a budapesti polgári törvényszékeit. A mult eszten-
döben ugyanis a Magyar Szinház előadatta Gaál
Józsefnek a „Peleskei notárius" czimü népszerű
darabját. A második előadás estéién azonban egy*
ügyvéd jelent meg a szinházban, aki tiltakozott- a
darab előadása ellen, mert a szinház nem sze-
rezte meg a darab előadási jogát. A szinház ve-
zetősége meglepetve kérdezte, hogy kinek a felha-
talmazásából jelent meg az ügyvéd. Erre ez
előadta, hogy Gaál József örököseinek a man-
dátumával jött. Ugyanis az 1866-ban elhalt
szerző két színdarabot hagyott hátra: a „Peleskei
nótárlus"-t és a ,, Szerelem és sampányi" czimüt.
Mind a két darab előadási jogát Gaál Gyula buda-
pesti állami tisztviselő és rokonai a hagyatéki
bírsággal magukra ruháztatták. Ilyenformán a szin-
ház valóban tartozott volna a darab előadási jo-
gát a Gaál örökösöktől megváltam. A darab azon-
ban már ki volt tűzve előadásra, a jegyek elkel-
tek és igy a szinház képtelen volt eleget tenni az
ügyvéd kivánságának. Természetesen másnap a
darab lekerült a müsorról. De a Gaál-örökősök
ezzel nem elégedtek meg, hanem a szerzői jog
bitorlása czimén pörbe fogták a Magyar Szin-

házat és tízezer forint kártéritést kövételtek. Az
erre megindult polgári pör folyamán a Ma-
gyar Szinház azzal védekezett, hogy a „Peleskei
nótárius'-a után már Gaál Józsefet sem illeti meg a
szerzői jog, mert ez a darab csupán szinpadra
alkalmazása Gvadányi József ezredes „Zajtay István
utazása Pestre" czimü elbeszélő költeményének.
Ily módon a polgári pör irodalomtörténeti kérdéssé
vált, mert a biróságnak afölött kell döntenie, vaj-
jon a „Peleskei nótárius" eredeti szinmü-e vagy
átdolgozás. Ez utóbbi esetben ugyanis valóban
nem illetheti meg Gaal József örököseit a szerzői
jog. A törvényszék Pécs Imre biró előadása után
ugy határozott, hogy döntés előtt meghallgatja a
szerzői jogi szakértői bizottság véleményét arra
nézve, vajjon Gvadányi, vagy Gaal a szerzője a
"Peleskei nótárius"-nak.

= Apa a fiáért A budapesti királyi itélő-
tábla segédhivatali igazgatója, Székely Nándor a
multkor azzal a váddal terhelten állott az itélő-
tábla fegyelmi tanácsa előtt, hogy a fiát felfogadta
diurnistának s elnézte neki, hogy napokig nem jár
be a hivatalba, sőt hogy a fia mulasztásait lep-
lezze, a más diurnisták által végzett dolgot a fia
munkakönyvébe irta be. Ezenkivül még azzal is
gyanusítva volt Székely, hogy a, hivatali írószere-
ket saját czéljaira forditotta. A tábla csak az elsö
vád tekintetében találta Székelyt vétkesnek és te-
kintettel arra, hogy huszonnyolcz év óta van ál-
lamszolgálatban, csak százötven forint pénzbirságra
itélte. A kuria fegyelmi tanácsa előtt ma, Gzórda
Bódog elnöklése alatt tartott ülésében Hammers-
berg Jenő főügyész hivatalvesztést kért a sulyos
vádakkal terhelt igazgatóra, azonban a kuria csu-
pán megerősitette az elsőfoku fegyelmi biróság által
hozott itéletet.

== Gázrobbanás a klinikán. Tavaly Szilvesz-
terkor óriási dörrenés rázta meg az Űllői-utnak
azokat sz épületeit, melyek a klinika körül vannak.
Magán a klinikán irtózatos pánik keletkezett. Egyet-
len ablak sem maradt épen és az orvosok meg
az ápolók alig tudták a halába rémült betegeket
megnyugtatni. A klinika épületcsoportjának a Ba-
ross-utczára néző részében gázrobbanás történt Az
épület pinczéjéből estefelé gázszag tódult fölfelé
és Bokor Pál kapus meg Ördög Samu fütő lemen-
tek, hogy megtudják, hol a baj forrása. A gázcsap
körül babráltak és Bokor felhívására Ördög gyufát
gyujtott Ez okozta a robbanást, melyből mindkét
vigyázatlan ember sulyos égési sebekkel menekült,
meg. Ma pedig a büntetőtörvényszék vonta öket
felelősségre tüzvész okozás miatt A tárgyalás fo-
lyamán azonban kitünt, hogy csak kötelességüket
teljesitették, amikor lementek a pinczébe. Igy az
ügyész ezt a vádat elejtette és csupán Bokor Pál
megbüntetését kérte, még pedig gondatlanságból
okozott sulyos testi sértés miatt A törvényszék i s
igy itélt és Bokort egy napi fogházra, valamint öt
forint pénzbüntetésre itélte.

= Egyetemi dekán a vádlottak padján. A
budapesti tudományegyetem hittudományi karának
dékánja, dr. Breznay Béla, vádlottként állt ma a
büntető törvényszék eiőtt Dr.. Breznay tollából
ugyanis két czikk jelent meg még 1895-ben a

"Rengio" czimü vallásos, folyóirat élén. Az egyik
czikk 1895). augusztus 27-én látott napvilágot s
ezt a czimet viselte: „A katholikus erők uj életre
ébredése Magyarországban." A másik czikk a lap
következő számában jelent meg „Budapest, augusz-
tus 29-én" felirattal. Mindkét czikk az egyházpo-
litikai mozgalmak és reformok révén beállott vál-
tozásokkal foglalkozott

A vádhatóság, a két czikkben kifejezetten
politizálást látott s kauczió nélkül való politizálás
czimén emelt vádat dr. Breznay dékán ellen, „aki
előzőleg egyetemi rektor is volt már. A vádhatóság
okait a törvénvszék magáévá tette s dr. Breznayt
vád alá is helyezte.

A mai tárgyaláson a törvényszék Eördögh
András biró elnőklése alatt Rudnay és Szepesy
birákból alakult meg. A vádhatóságot Böhm királyi
alügyész képviselte. A vádlottat dr. Günther Antal
ügyvéd védte.

Az általános kérdések után felolvasták, az
inkriminált czikkeket, amelyekről dr. Breznay is
elismerte, hogy. érintik a napi politikát. A vád- és
védbeszéd meghallgatása után a törvényszék itélet-

hozatalra visszavonult, majd kihirdette az elnök
az itéletet, amely szerint a törvényszék dr. Breznay
Béla egyetemi hittudományi-kari dékánt a kauczió
nélkül való politizálás vétségében nem találta bü-
nösnek s az ellene emelt vád és következményei-
nek terhe alól f ö l m e n t e t t e . Mert —
igy szól az indokolás — a két inkriminált czikk
nem politikai tárgyak körül forog, hanem a
vallásnak a társadalomra való befolyásával foglal-
kozik és ennyiben érinti a politikát is.

A vádlott megnyugodott ebben; az ítéletben,
az ügyész azonban a vádlott terhére fölebbezett.

SPORT.
+ Versenylovak szállitása. Ma, amikor sok

versenyistállónak magának van lószállitó vasuti
kocsija, rendkivül érdekes tudni, hogy régebben
milyen nehézségekbe került egy versenylónak egyik
helyről a másikra való szállitása. A „Deutsche
Sport" jellemző adatokat közöl a régi an-
golországi lószallitási mizériákról. — Egészen
1840-ig gyalog vagy teherkocsin szállitották a
drága versenylovat, melyet egy versenyhez expe-
diáltak. Képzelhető, hogy mennyi akadálylyal és
nehézséggel kellett megküzdeni, mig a versenyló
rendeltetési helyére érkezett. Például Plenipotiary,
mely 1834-ben az angol derbyben győzött, elsö favorit
volt á Legeire. Az utazást gyalog kellett megtennie
Doncasterig. A versenyben Touchstone volt a győztes.
A levert favorit gazdáját, mr. Batson-t, aki külön-
ben a' szó szoros értelmében gentleman volt, ezért
lehurrogták. E szenzácziós leveretésnek csak hó-
napok multán tudták meg a valódi okát. A ló ut-
közben egy falu mellett megijedt, vadul ágasko-
dott és összeesett. A ló vezetője nem szólott sem-
mit az incidensről és mivel a ló külsőleg sértet-
lennek látszott, vereségét nem tudták kimagya-
rázni. Érdekesebb ennél Elis győzelme az 1836-iki
Legerben. A ló favorit volt, ami a gazdáját elkedvet-
lenítette. A bookmakerek nem akartak többet adni
hatszoros pénznél. Gazdája kijelentette, hogy a
lovát el se küldi Doncasterbe, ha legalább ezer
font sterlingig meg nem fogadhatja; tízezer font
sterling ellen. Az utolsó pillanatban, amikor lehe-
tetlennek látszott, hogy Elis a starthoz érjen, a
bookmakerek mesés oddsokat igértek. Lord George,
á ló. gazdája, aki minden eshetőségre számitott,
egy nagy marhaszállitó kocsit kölcsönzött. E teher-
kocsinak a kerekei csak másfél lábnyi magasak
voltak. Négy postáslovat fogatott be abba és azon
a lovát Daneburgból szerencsésen Doncasterbe
szállittatta, a bookmakerek legnagyobb megütkö-
zésére, akiket teljesen tönkre tett ez az excursió.
A szállitási mizériák azért most is elő szoktak
fordulni. Hiszen nemrég Turul lett az áldozata a
hanyag vasuti expedicziónak. A szegény állat a
vasuti kocsiban negyvennyolcz órái veszteglés után
ugyszólván megfagyott. *

+ Báró Pletzger versenyistállója. Báró
Pletzger Rudolfnak jelenleg tizenkét lova van
magántrainingben Káposztás-Megyeren. Az, alagi
és vidéki pályákra előkészített lovak a követke-
zők : Vignola, a Sarajevoi császár-díj győztese,
Chimay herczegnő, Rain Boy, Golden Residne,
az Angliából importált Pible, Mac-Kinley, két két-
éves és négy idősebb ló.

* + Az erdélyi falkavadászat Az elmult vadász-
idényben ritka eredményt ért el az erdélyi falka-
vadásztársaság: Báró Wesselényi Béla falkanagy
kimutatása szerint 52 Vadászaton 55 - „kill" volt.
Összesen 36 tulajdonos 116 lovát küldött a vadá-
szatra, melyből származásra-: 77 erdélyi, 39 ma-
gyarországi; fajra: 18 angol telivér, 85 angol fél-
vér, 7 arab telivér, * 1 nóri telivér> 2 nóri íélvér, 2
lippizai. Összesen ötvencu. lovagolták a falka után.
Névszerint: . :

• Gróf Teleki.Lászlóné, gróf Wass Jenőné, báro
Wesselényi Pálma, Antös István, Alibin Károly főhad-
nagy, báro Bánffy Endre, gróf Bá'níTy1 György, gróf
Bánffy Miklós, Barcsay Tamás, Bartel' György hadnagy,
gröf Béldi György, gróf Bethleni István, gróf Bethlen
Károly, Cseresznyés István hadnagy," gróf Draskovich
Ivan, Dravetzky Aurél/Ditrói Mór kadét, Ehrénberger
Ernő kapitány,, gróf Eszterházy János,.Fejérváry Jenö,
Fráter Loránd hadnagy, Hofmann••• Lipót : ;. őrnagy,
Horthy Szabolcs, Hofmann Max főhadnagy, báro
Pefricsevich Horváth Ferencz, gróf '7 Tholdy Horváth
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Rudolf főhadnagy, Hatfaludy György főhadnagy,
Huber kapitány, Hummel Árpád kapitány, ifjabb
báró Jósika Andor, Jósika Gábor kadét, Ken-
deffy kapitány, Knausel kadét, Kutschera RieMid kapi-
tány, báro Kemény Pál, Orosz Lajos főhadnagy, gróf
Pálffy János főhadnagy, Rohonczy Lőrincz, báro Rotten-
thal Jozsef, Sélley kapitány, báro Szentkeresztv István,
Stachy József főhadnagy, gróf Teíeki Arthur, 'gróf Te-
leki Ferencz, gróf Teleki László, Yicrtán főhadnagy,
báró Wesselényi Béla. báró Wesselényi Ferencz, idősb
báró Wesselényi Miklós, ifjabb báró Wesselényi Miklós.

-f- Koburg herczeg vadászatai. Fülöp, ko-
burg-góthái herczeg vendégeivel és nagyszámu
kíséretével a gömörmegyei Balogon a napokban
nagy vadászatokat tartott, melyek igen jól sikerül-
tek. Az elsö kőt napon a balogi vadaskertben
kilenczvenkilencz vaddisznót, hat dámvadat és két
rókát teritettek le a vadászok, a harmadik napon
a tamási és szutori pagonyokban, a negyediken az
ipolynoki és gernyói erdőségekben számtalan nyul
és róka esett a vadászok zsákmányául.

4 - Turfhirek. Blaskovich Ernő istállóját a
a Przedswit-handicap-ben a hároméves Veszély
fogja képviselni — A nizzai versenyeken gróf
Festetich Tasziló, Péchy Andor, báró Springer
Gusztáv, Wahrmann Richard és Mr. Newmarket
vannak jelen. — Gróf Kinsky Zdenko versenvistá-
tójához A. Grimshawot, a Henckel-istálló volt jockey-
jának az öcscsét szerződtette. — Gas Bock nevet
adott gróf Eszterházy Móricz egy Ugod-heseltjének.

4- Az elsö Bona Vista-csikó. Bona Vísta-
nak, a Kisbéren felállított hires apaménnek, első
ivadéka gróf Eszterházy Béla bakonyszombathelyi
ménesőben jött a világra január 14-én. A szép,
erős sárga csikót Lelény ellette.

+ A krakói derbyt felfüggesztették. Az 1900-ik
évben futandó krakói derbyre olyan kisszámu alá-
írások történtek, hogy a krakói verseny-egylet
kénytelen volt az ez évre kürt dijat visszavonni.

+ A Hunnia közgyülése. A "Hunnia" magyar
biczikli-klub január 25-én esti kilencz órakor tartja
rendes évi közgyülését a saját klubhelyiségében.
A gyülés tárgyai lesznek : 1. Elnöki megnyitó. 2. Tit-
kári jelentés. 3. Számvizsgáló-bizottság jelentése.
4. Egyéb inditványok. 5. Tisztikar választása.

-f- Gageri nekrológja. Egy fővárosi napilap
érzékeny hangon búcsúztatta el Dreher Antal álli-
tólag kimult hires lovát, Gagerl-t. A Szent István-
díj szenzácziót okozott győztese igaz, veszedelmes
influenzában van, azért előlegezte neki az emlitett
napilap ezt a kimerítő megemlékezést.

FARSANG.
A fövárosi hirlapkiadóhivatali tisztviselők már-

czius ötödikén rendezik tizedik báljukat. A hirlap-
kiadóhivatali tisztviselők bálja már régóta ked-
vencz mulatsága azoknak, akik szeretik a kedélyes,
fesztelen s amellett mégis, előkelö társaságot s
számtalan család van, amely tiz év óta minden
évben örömmel keresi föl a böjtnek ezt a legelő-
kelőbb mulatságát. A tánczot, hangverseny előzi
meg, amelyet Rákosi Jenő, az egyesület elnöke
rendez. -

A jurista-bál.
A farsang bájos kis tündérlánya, a jurista-

bál ma ismét gyönyörüséget szerzett sok szép fő-
kötö alá való kisasszonynak és Hymen rózsalán-
czát tartogató fiatal urnak.

Tiz esztendő óta minden farsangon megjelen
ez az aranyos tündér, a redoute termeiben, végig
kalauzolja Amor-istent a guírlandos oszlopok kö-
zölt, a kerevetek előtt, a középen, a karzaton és
mindenütt, ahol a főváros és. a vidék fiatal gene-
rácziója összevegyül. Ami ezután következik, azt
rendesen a mama, meg a pap intézi el, ujabb
időben pedig az anyakönyvvezető.

Tizedfél óra tájban már csak ugy zsongott
a Vigadó, a kisterem, a nagyterem a sok uri nép-
től, még a karzatok is megteltek. Főképen fia-
tal emberek voltak sokan. Ezek pontosabbak, ha
bálról van szó, mint a kisasszanyok. Könnyü
nekik, nincs annyi igazgatni való ráncz a ruháju-
kon, annyi baj a hajfodrokkal és nem a mama
adja meg a jelt az indulásra. A férfiak általában
meg is tartották a nagy többséget (A kormány-
párt mindig többségben van.)

Tiz óra felé zendült meg a zene,. Csárdással
kezdték. Ott voltak a többek között ; .

Leányok:
Bakos lrén, Bene Emma, Bene Margit, Biró

Helén, Bálint Margit, Bátori Ottilia.
Chorin Margit
Dávid Jolán, Dávid Lili, Dobrinszky Viliké.
Eisenbart Sonka, Evva Margit.
Fleischmann' Hona, Fleischmann lrén, Füzesséry

Kornélia, Füzesséry Margit, Foltx Krisztina. : :
Gerlóczy Gizike, Geszler Aranka, Geszler Mariska,

Gombár Miczi, Gregersen Ilona.
Hajnik Mariska, Hajnik Erzsike, Hadzsy Olga,

Hadzsics Kamilla, Heinrich Margit, Henszelman Margit,
mérei Horvát Gizike, Hímmel Irma, Huszár Mariska.

Jezerniczky Sárika, Jakabffy Márta.
.Ivanics Stefiké, Ivanics Vilma.
Kaas Erzsi, Kenessey Adél, Kirchlechner Gizella,

King Fáni, Kovács. Ella, Koch Berta, Konyovich Jolán.
Laban Mariska, Légrády Anna, Légrády Erzsé-

bet, Légrády Hona, Lukács Hona, Lukács Margit.
Malosik Irén, Maár Kornélia, Marschall Marinka,

Mayer Irénke, Mébold Mimi, Molnár Erna, Müller
Lujza.

Nagy Ida, Nagy Margit, Négler Hermin,
Ocskay Miczi.
Faár Fanny, Papp Katinka, Pauler Katicza, Po-

lonyi Ilonka, Prfickler Lili, Prflckler Margit; Posztoczky
Margit

Qnenczer Mariska.
Rákosi Magda, -Roemer Carola, Rosenbach Mimi,

Rupp lrén, Révay Jolán. . . ,*
Seefelner Aranka, Simontsics Ilka, Simontsics

Irma, Spett Rózsika, Stephanidesz Olga, Szabó Inná,
Szabó Rózsika, Szavkay Margit, Székely Margit, Schlos-
ser Germaine, Schlosser Mary, Schlosser Alice, Szaitz
Emma, Szenkovics Irma, Szilágyi Margit.

Takács Ilonka, Teleszky Miczike, Tichtl Adrienne,
Toldi Sárika. Tóth Mariska, Tótfalussy Margit, Tő-
tössy Irma.

Lcndvay-Yargay Sárika, Varga Rózsika, Vasdé-
nyey Mariska, Veégh Margit, Veégh Sárika, Vörös Mi-
mike, Vén Ilonka;

Wachsmann Ilonka, Weigand Erzsike, Weber
Margit, Windisch Berta, Wittchen Elza, Wolfram Irénke.

Asszonyok::

Bakos Jánosné, Biró Antalné, Bogyay Jenőné,
Bátori Györgyné, özvegy Brunhuber Lőrinczné.

Dr" Chorin Ferenczné, dr. Cottelly Gézáné, Csa-
bay Béláné.

Dániel Mártonné.
Evva Lajosné, özvegy Éder Józsefné.
Fleischmann Józsefné, Füzesséry Gézáné.
özvegy dr. Gerlóczy Gyuláné, Geszler Józsefné,

Gombár Tivadarné, Gregersen Guilbrandné.
Dr. Hajnik Imréné, Hadzsy Emiiné, dr. Heinrich

Béláné, Henszelman Kálmánné, Hímmel Rezsőné, dr,
Horváth Gyuláné, özvegy Horváth Károlyné.

Ivanics Lajosné, Jakabffy Ferenezné.
Kenessey Pongráczné, Kirchlechner Alajosné, dr.

Kolpaszky Istvánné.
Laban Károlyné, Lánczy Gyuláné, Láhne Hen-

rjkné, Lenkey Zsigmondné, Légrády Károlyné; Özvegy
Légrády Tívadarné, Lukacs Antalné.

Mayer Lajosné. Magyar-Szejjffert Maria, Mebold
Frigyesné* Molnár Antalné.. Müller Lajosné.

Dr. Nagy Emiiné, Nagy Lászlóné; özvegy Nagy
Lajosné, özvegy Negler Nándorné,

Ifjabb Ocskay Rudolfné, orczi Orczy Gyuláné.
Paar Jánosné, Papp Antalné, dr. Payer Imréné,

Polónyi Gézáné, Prückler Lászlóné.
özvegy Quenczer Henrikné, özvegy Qoickel

Józsefné.
Dr. Rákosi Béláné, Roemer Károlyné, Rosenbach

Sándorné.
" Sárkány János Ferenczné, özvegy Seefelner La-

josné; özvegy Simonsits Jánosné, Stephanidesz Hen-
rikné, Schlosser Eduárdné, Szavkay Edéné, dr. Szaitz
Lászlóné, dr. Szily Józsefné, Szilágyi Emiiné.

Tatár Gyuláné, Toperczer Péterné, özvegy Takács
Endréné, Teleszky Ferenczné, Tichtl lrén, Tőtőssy
Béláné. ; "

Varga Zsigmondné, Vargay Kálmánné, Várady
Károlyné, Vasdényei Béláné.

Waigand Ferenczné, Windisch Jánosné,-Wittchen
Kornélia, Wolfram Gyuláné.

A rendezők csinos fehér bőrtárczába foglalt
tánczrenddel kedveskedtek a hölgyeknek. A tárcza
sarkát a bál zománczozott monogrammja diszi-
tette. Édes emlék lesz ez a jövö évig, soknak még
azután is.

Farsangi naptár. -
Január 26-án. Szloga szerb-egyesület bálja a Vigadóban.

9 28-án. Kéményseprők * bálja a IV. ker. körben
kalap-utcza 17.

. 28-án. Tánczestély a Katholikus körben.
, 23-án. Jogász-bál'a Vigadóban.
m 28-án. A budapesti üvegessegédek önképzőköre

tánczvigalma (a VI.—VII. ker. körben.)
. 29-én. Álarczos-bál a Vigadóban.

30-án. Protestáns-bál a Vigadóban.
Február 2-án. A posta- és távirda-altísztek .Ember-

baráti és önmüvelődési egyesületének*
tánczvigalma a Vigadóban.

# 16-án. A „Magyar Uszó-Egyesület bálja a
Royal disztermében.
A malomhivatalnokok eKte tánczestélye
a Royal disztermében.

NYILT-TÉR.

Téli kúra
Szt.Lukácfürdöben

Budapest

Rhenmatüraa bajok, k»««-
vény, neoralfflák, laohlwt
stb. ellen. Hagy kénea iaxap-
fürdő, külön fürdők, massage,
gépgyógyászáU Lakai és teljes
ellátás (kerepes ar 25 frt ü«-
tenkint). Lift. Meghűlés Uzárra.
Prospektustingyen küldai l f*s~

tóa

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

New-York, január 21.
•január 19. január 21

Buza januárra
B márcziusra
» májusra

Tengeri májusra

Chicago, január 21.

BUZA májusra
Tengeri májusra

cents

78V*
75
41 6 /B

cents

77%

41$

január 19. január 21.
cents cents

70*/s
367/s 37—

A hétről.
(Az osztrák-magyar bank. — A tőzsdei hausse. — Ke-
reskedelmi bank. — Adria. — Salgótarjáni. — Wag-
gonkölcsönzők. — Magyar villamossági. — Magyar ipar

és kereskedelmi bank.)

(_ndv.—) Az o s z t r á k - m a g y a r bank
nem követte a példát, amelyet az utóbbi na-
pokban a német birodalmi bank és az angol
bank adtak és — megmaradt az 5°/o-os ka*
matláb mellett. Megmaradt meglette daczára
annak, hogy a magándiscont rátája legelső
rangu váltókra már 4—4V4°/o-ra szállott le
és — ami nyomósabb — daczára annak,
hogy az adóköteles bankjegyek forgalmát ma
már k ö z e l 22 m i 1 l i ó a d ó m e n t e s
b a n k j e g y t a r t a l é k váltotta fel. Az a
befolyás, amely az öszszel megfenye-
gette a vezértitkárt, és amely tudvalevőleg
a valuta állitólagos megvédését tartja, első-
sorban irányadónak a bank kamatlábpolitiká-
jában, ezuttal győzedelmeskedett ama másik
és talán jogosultabb felfogás felett, hogy a
jegybanknak, amely nálunk a mai viszonyok
között eminenter legfőbb hitelforrás, tartóz-
kodnia kell a pénz mesterséges megdrági-
tásától. A valutára valo tekinteten ki-
vül sulya volt a főtanács elhatározásában ama
körülménynek is, hogy az angol bank csak fél
százalékkal mérsékelte a kamatlábot, holott
azt remélték, hogy teljes egy százalék lesz a
mérséklés. Szóval: az osztrák-magyar bank
még nem látja eléggé biztosnak a talajt arra,
hogy leszállítsa a kamatlábot és — várakozik
még egy ideig. Reméljük, hogy nem sokáig..
Valószinüleg csak a jövö hétig. Mert hiszen
a valuta megvédelmezése kétségtelen igen
fontos érdek. Sőt azt is megengedjük, hogy
most, amidőn a legitim hiteligények nem je-
tékenyek, talán a fenforgó egyéb érdekek kö-
zött a legfontosabb is. De ép tavaly mutatta'
meg a bank, hogy a valuta megvédésében
nem a magasabb kamatláb az egyedüli eszköz.

A t ő z s d é n igen szilárd az irányzat.
Ugy látszik, a budapesti piacz átvette azt a
szerepet, amelyet néhány hét eiőtt a bécsi
tőzsde játszott. Amiként ott, ugy most itt is a
nemzetközi papírok teljes negligálása mellett
h e l y i hausse fejlődik. Azt mondjuk,
hogy fejlődik, mert , ha a jelek nem csalnak,
most már a nagyközönség is érdeklődik a
tőzsdei papírok iránt. Oda vonzza őt az eddigi
igen jelentékeny áremelkedés. Hiszen .köz-
tudomásu, hogy az úgynevezett nagyközönség
akkor kezd a tőzsdére menni, amikor a papí-
rok már emelkedtek. Azzal édes-keveset törő-
dik, hogy a tejfölt már alighanem leszedték
a faiseurök. Megelégszik a lefölözött tejjel
is. Csak azután savó ne váljék belőle. Az é?
eleje óta a következö papíroknál mutatkozik
nagyobb áremelkedés:
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Pesti magy. keresk.
Egvcs. fővárosi takarékp.
Magy- ált Köszénbánya
Salgótarjáni Köszénbánya
Ált. waggonkölcsönző . .
Magy. villamossági r. t . .
haha.
ELiraamurányi . • . • •

És ami kölönös

1SS9
. Január 2.

bank 1440.—
1182.—

110.50
615.—
560.—
137.50
219.—
294.—

1SS9

U74. \-
122 J.—

118.—
65S. r
5S5.
148.50--
247.
315.

Emel-
kedés

Of

38.—
17.50
43.—
2&—
l l . —
28.—
2 1 . —

az
figyelmet érdemel, . ez

áremelkedés legnagyobbrészt az utolsó
három-négy nap produktuma. E papírok egy
részénél a mozgató erő a részvénytöke-sza-
poritásról szóló híresztelés volt. Ezt beszélték
a P e s t i m a g y a r k e r e s k e d e l m i
bank-ról, teljesen alaptalanul. Annyi tény,
hogy az intézet 1898-iki mérlege ismét igen
fényes lesz és ujabb bizonyságát fogja szol-
gáltatni az intézet nagyarányu fejlődésének.
Az A d r i a m a g y a r t e n g e r h a j ó -
z á s i r é s z v é n y t á r s a s á g r ó l már
több alapja van a híresztelésnek. A társaság
szaporitani fogja részvénytökéjét, hogy ujabb
hajókat épitsen és mielőbb teljesíthesse
a szubvenczió-szerzödésben elvállalt köte-
lezettségeit. A társaság szitnáczíója az
utóbbi években lényegesen megjavult. A
fiumei kikötő forgalmának évröl-évre való na-
gyobb jelentősége meglátszik az Adria mérle-
gein is. Két és fél millió részvénytőke és ugyan-
annyi elsőbbségi töke mellett a társaság már
az 1897. év végén két és fél milliót megha-
ladó értékcsökkenési, 600.000 forint rendes és
775.000 forint biztositási tartalékalappal ren-
delkezett. Amióta a Prágai vasipar-társaság
ügyét szóvá tették, a tartalékok kezdenek
szerepet játszani a részvénytársaságoknál. Az
Adriánál is a tartalékokkal hozakodnak elö és
a tartósan kedvezö üzletmenettel, A részvény-
töke szaporítás mindazonáltal csak késöbbi
időpontban fog bekövetkezni. A másik társa-
ság, amely felemelni készül részvénytőkéjét, a
S a l g ó t a r j á n i k ő s z é n b á n y a - t á r -
s a s á g . E gazdag vállalatnak jelentékeny
függő adósságai vannak, amelyek törleszten-
dők és ezenkivül némely ujabb részesedései is
pénzbeszerzésre utalják. Szaporitani fogja
tehát alaptökéjét. Eleintén arról volt volt sző,
hogy részben uj részvényeket, részben fix ka-
matozású prioritásokat bocsásson ki a társa-
ság. De ettől a tervtől, ugy hallatszik, hogy
elállottak. Most ugy tervezik a tranzakcziőt,
hogy a meglevő 32.000 darab részvényhez
32.000 darab uj részvényt bocsátanak ki és
ezeket elővételi joggal a jelenlegi részvénye-
seknek ajánlják fel. Ezenkivül azonban még
16.000 darab uj részvényt adnak ki, amelye-
kei az igazgatóság szabad kézből fog ér-
tékesiteni. Természetesen már megvan a kon-
zorczium is, amely ezeket a részvényéket
átveszi. És ezzel el lesz érve a czél, amely
régóta buzgó óhaját képezi a társaság körül
érdekeit egynémely faiseurnek. A részvény-
tőke 8 m i l l i ó r a emelkedik és a salgó-
tarjáni részvény alkalmas lesz — a határidő-
üzletre. Ma nem az, mert a tőzsdei - szabály-
zat minimális 8 millió részvénytökéhez köti a
határídő-kvalifikácziót. Tetemes az áremelke-
dés a w a g g o n k ő l c s ö n z ö - t á r s a -
s á g o k n á l is. Bizonyos, hogy ebben része
van azon kartelitörekvéseknek, amelyekről a
waggongyártó-társaságok között szó van.
Az osztrák társaságoknak van egy kartelljük
a hasonnemü németországi társaságokkal. Most
azon fáradoznak, hogy megcsinálják a kar-
t e l 1 t az osztrák és a magyar társaságok
között, ami aztán közös érdekeket létesítene
két nagy birodalom összes waggongyárai között.
Már multkor emlitettük a Nernst-féle szabadal-
mat, amelyet Magyarországon a Ganz-gyár szer-
zett meg. E szabadalom, hir szerint, bevált és elsö
sorban a Ganz-gyár alapításának, a Magyar vil-
lamossági r é s z v é n y t á r s a s á g n a k lesz
belőle haszna, mert ez fogja bevezetni nálunk
a villamos világitásban. Innen van e társaság
részvényeinek legujabb áremelkedése. A Rima-
m u r a n y i r ó 1 azokon felül, amiket már he-
tek előtt elmondottunk, nem* tudunk egyebet,
mint hogy e papirt folyton jó kezek vásárolják.
Az 1888—99-iki osztalékot, jóllehet még csak
fele tellett le az esztendőnek, 15 forintra bécsü-
lik. Végre ma hirtelen áremelkedés állott Magyar
i p a r é s k e r e s k e d e l m i b a n k részvé-
nyekben. Már régebben volt alkalmunk rá-

utalni a társaság romániai petroléumvállala-
tára, amelyben erősen érdekelve • van. A leg-
ujabb hirek megerősítik, hogy e vállalatnak
chanceai igen kedvezők és erre volt a mai
áremelkedés visszavezethető.

Mezőgazdaság.
Állategészségügyi Intézkedések. A földmive-

lési miniszter a lótenyésztő közönséget kiválóan
érdeklő rendeletet adott ki, mely a takonykór fel-
lépése esetén a gazdaközönségen lényegesen könnyít,
emellett azonban az állategészségügy érdekeit is
az eddigi eljárásnál sikeresebben megóvja. Az ed-
dig hatvan napon át huzódott, tehát ezért hátrá-
nyos megfigyelés mellőzésével, a kórisme a z o n -
n a l való megállapitására elfogadtatott a mallein,
melyet az állam mindenkinek ingyen szolgáltat ki
és ingyen alkalmaztat. Visszaélések meggátlására
azonban csakis a miniszter előzetes engedélyével
és a hatóság kőzbenjöttével szabad a malleint al-
kalmazni. Előírja továbbá a rendelet a betegség
eredetének pontos kinyomozását, a kupeczek és
czigányok lovainak állandó ellenőrzését, a vendég-
fogadók folytonos fertőtlenítését, a betegség ' na-
gyobb elterjedése esetén az általános lóvizsgálatot, a
vasuton szállitott lovaknak (versenylovak kivételével)
rendszeres állatorvosi vizsgálatát, mely intézkedések
kőzül kivált az utóbbi, a külföldre irányuló kivi-
telünk szempontjából nagyon fontos. A gazdák
helyzetén könnyít az az intézkedés, hogy a szom-
szédok egészséges lovai zárlat alá nem vétetnek;
a fertőzésre gyanus lovak a község határában
munkára használhatók; le nem zárt udvarokból
még járvány esetén is szabad a község határán
belül közlekedni; söt ilyen fogatok hozási enge-
délylyel más községbe is kimenetnek; magánfogatok
megállapodás nélkül lezárt községen is áthajthat-
nak stb. Egyuttal intézkedett a miniszter, hogy
addig is, mig a takonykonykór miatt kiirtott lovak
kártalanításának kérdése törvényhatósági uton
szabályozható leend : egyes indokolt esetekben a
szegényebb néposztály kiirtott lovai után a vár-
megyék állattenyésztési, i l letve állategészségügyi
alapjából némi segélyben részesittessék.

Ipar és kereskedelem.
A monarchia áruforgalma. Az osztrák keres-

kedelmi minisztérium statisztikai hivatalának ki-
mutatása szerint 1898. deczember havában a be-
hozatal, a nemesfémek forgalmát kivéve, 7 2 2 mil-
lió forintra rugott, vagyis 6.6 millióval kevesebbre,
mint 1897. deczember havában, a kivitel pedig
70*3 millió forintot tett, vagyis 9 8 millióval töb-
bet, mint az előző év deczember havában. — Az
e g é s z mult évben a b e h o z a t a l , a nemes-
fémek forgalmát kivéve, 83Ö9 millióra, a k i v i-
t e 1 pedig 808*8 millióra rugott. A k e r e s k e -
d e l m i m é r l e g p a s s z i v u m a tehát 22 1
millió forint, az előző évi 109 millió forintnyi ak-
tívummal széniben.

Budapesti kereskedalmi és iparkamara. A buda-
pesti kereskedelmi és iparkamara január hónap
25-én, szerdán, délután négy órakor rendkivüli
ülést tart a következő napirenddel: A kamarai
székház, építésének végleges elhatározása és az
épitési költségek fedezése iránti megállapodás.

Magyar kereskedelmi csarnok. A csarnok
február hö 12-én délután három és fél órakor
tartja ez évi rendes'közgyülését. Az alapszabályok
13. szakaszának e) pontja szerint a tagok részéről
a közgyülésen " tárgyaltaim kivánt javaslatok és
inditványok legkésőbb e hónap 2S-áig nyujtandók
be a titkári hivatalban.

Az Iparostanonczok nyilvántartása. Báró Dániel
Ernő valamennyi törvényhatósághoz a következő
átiratot intézte :

Tapasztaltam, hogy az 1897. évi január hó
26-án 72035 szám alatt kelt körrendeletem ama'
kijelentébe, hogy az 1884 : XVII. törvényczikkben
foglalt ípartörvénynek a lanonczok felvételét, okta-
tását és elbocsátását, továbbá a segédek alkalma-
zását és nyilvántartását, valamint a munkakönyv-
vel való ellátást tárgyazó rendelkezései a vasuti
javító mühelyekre továbbra is alkalmazást találnak,
félremagyarázásokra szolgáltat okot s annak vég-
rehajtása az 1884 : XVII. törvényczikk 183. sza-
kaszának g) pontja szempontjából akadályokba
ütközik. Tekintettel tehát arra, hogy az idézett
törvényszakasz s nevezetesen - az 1884 XVIII
törvényczikk 183. szakaszának g) pontja szerint a
vasuti, gőzhajó- és csatorna-vállalatok nem esnek
az ipartöryény rendelkezései alá s igy az üzemük
szerves kiegészítését képező; berendezések nem
tekinthetők ipartelepeknek, a felmerülhető kételyek
s végrehajtási nehézségek eloszlatása czéljából
fentebb idézett körrendeletemet oda módosítom,

hogy a vasuti javító mühelyekre, mint a vasuti
üzem kiegészitő részére, amennyiben nem üzlet-
szerüleg, hanem kizárólag az azt fentartó vasut-
vállalat részére dolgoznak, az 1884: XVII. tör-
vényczikk 183. szakaszának g) pontja alapján az ipar-
törvény rendelkezései semmi tekintetben sem nyer-
hetnek alkalmazást. Felhívom a törvényhatóságot,
hogy erről a területén levő elsőfoku iparhatóságo-
kat alkalmazás végett megfelő módon értesítse.

Az ipari alkalmazottak adója.. Az Országos
Iparegyesület végrehajtó-bizottsága ma Matlekovics
Sándor elnöklése alatt tartott ülésében tüzetesen
foglalkozott a legujabb miniszteri rendelettel és
az adófelügyelöség körirataival, melyeket az ipari
alkalmazottak adójának behajtása érdekében ki-
adott s melyek az iparosok összes köreiben, kivé-
tel nélkül, elégedetlenséget és sok helyütt fölhá-
borodást keltettek. Az ügyet Neuschloss Marczel
referálta részletesen ; megvilágították még lovag
Falk Zsigmond, Burchard Konrád, Ráth Ká-
roly, G. Szontágh Pál, Thék Endre, mire
az előadó előterjesztése nyomán az elnök
inditványára a végrehajtó-bizottság egyhangu-
lag a következő határozatban állapodott meg:
A keresetadóról szóló 1875. évi „ törvény semmi-
képen sem felel meg a mai: viszonyoknak és álla-
potoknak. A pénzügyminiszter több izben tett kí-
sérleteket az ipari alkalmazottak adójának behaj-
tására nézve, de legutóbb e tárgyban 1891-ben ki-
adott rendelete is oly eklatáns elégületlenségét
keltett, hogy kénytelen volt, azt visszavonni. A
mostani rendelet semmivel sem különb a már
visszavont rendeletnél, sőt még fokozná azt a
nagy elégedetlenséget, melyet az előbbi ipa-
ros és kereskedői körökben fölidézett. —
Ha tehát a pénzügyminiszter ur a tervezett
általános adóreform előtt szükségesnek vélné a
szóban forgó kérdés rendezését megkísérelni, amit
az iparegyesület távolról sem tart sürgősnek, föl-
tétlenül, óhajtandó, hogy erre nézve az érdekelt
iparos- és munkáskörök szakvéleményét kérje ki s
csak ennek javaslataihoz képest intézkedjék. Ad-
dig is azonban a most kibocsátott - rendelet érvé-
nyesítését föl kell függeszteni. Végre a fölmerült
.óhajokhoz képest fölhivja az elnökség az ipartes-
tületi és a többi érdekelt szakosztályokat, hogy e
kérdéssel részletesen is foglalkozzanak, habár ezek
előadói előzetesen is bejelentették, hogy a szóban
forgó minisztéri rendélétet kivihetetlennek, czélta-
lannak ismerik el. Az egyesület a kereskedelmi
minisztert, is föl fogja kérni előterjesztésének ipar-
politikai és munkásvédelmi szempontból való tá-
mogatására. Az ülés további folyamán Gelléri Mór
igazgató referálta el a folyó ügyeket és végre az
országos ipartanács elsö üléseire ,kitüzött tárgyak-
kal foglalkozott a végrehajtó-bizottság.

Kőbányai sertéspiacz, jan. 21. Magyar elsö-
rendü : Öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli sulyban) 45*5—46 kr.-ig. Közép (páronkint
300—400 kilogramm sulyban) 45—46 krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 320 lciíogrammon felüli
sulyban) 48"5—49 fcrig. Közép (páronkint 251
320klgrig terjedő sulyban) 475—48 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedő sulyban; 47—48
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 Idgr. felüli sulybán
46 5—47 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 46-^-460 krajczárig. Könnyü
páronkint 240 kilogrammig terjedő sulybán 4 3 . - 4 4 .
krajczárig. SertésTétszám: Í899. jan. 19. napján
Volf készlet 30603 darab, j anuár 20-án felhajtatott
637 darab, jahüar 20 an elszállittatott 839 drb,
január 21-ér.e maradt készletben 30401 darab.
A hizott sertés fizletirányzata változatlan.

Budapesti konzum-sertésvásár, jan. 21. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levö székesfővárosi
konzum-sertésvásárra 1809. január 20-án érkezett
1071 drb. Készlet 135 darab, összes felhajtás 1206
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 1043 drb,
elszállittatlan maradt 163 drb> Napi < árak: 120—180
kilós 44—46krajczár, 220—280 kilós 44.05—47 kraj'
czár,320—380 kilós 4 5 ^ 4 7 . — kr, öreg nehéz 44—
46.05 kr., malacz 35—40 krajczár. A vásár han-
gulata élénk volt. '-•''• « ^ - w.

Uj osztrák dunaszabályozási kölcsön. A bécsi
Dunaszabályozó bizottság a: helytartó elnöklése
alatt ma tartott teljes ülésén elhatározta, hogy a
Dunaszabályozás programmszerü; befejezése és ki-
egészitése czéljából 1911. deczember 31-ig föl-
veendő kölcsön, lebonyolítását <> az; Union-bankra
bizza. A kölcsön összegé 41-7; millió korona, át-
vételi árfolyama. 99VW0. — A Dunaszabályozó bi-
zottság által felveendő kölcsön kibocsátása 4%-os,
50 év.alatt visszafizetendő; czimletekben történik,
amelyek, minthogy á kamatok után járó járadék-
adót a kölcsön egész tartama alatt a Duriaszabá-
lyozó bizottság viseli, teljesen adó- és levonás-
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mentesek. A kölcsönből befolyó pénzt a pontosan
megállapitott épitési programmnak megfelelően
suceessive fogják felhasználni az építésre kitüzött
időn belül, vagyis 1911. végéig. Az Union-bank
ennélfogva csak successive és kedvező időpon-
tokban fogja a czimleteket eladni.

Hazai bank reszvénytársaság. Az intézet
igazgatósága mai ülésében megállapitotta az
1898-iki üzletév mérlegét és elhatározta, hogy a
február hó 15-én megtartandó közgyülésnek indit-
ványozni fogja, hogy a 4£3,QS6.54 forinttal, illetve
40,554.75 frtnyi nyereségelővitel hozzáadásával
523,641.29 frttal kimutatott tiszta nyereségből az
alapszabályszerü levonások után az osztalékszel-
vény ugymint a mult évben 6 frtjával beváltassék,
a tartalékalaphoz 75.000 frt., (mult évbea 50000
frt.) a nyugdíjalaphoz 15.000 frt. (mult évben
10.000 frt) utaliassék, 6470 06 frt (mult évben
5203 frt.) a leltári berendezés értékéből leirassék
és 54,600.76 frt (mult évben 40,554.75 frt.) uj
számlára vezettessék elő. A kimutatott tiszta nye-
reség, mely az előző évinél 56,331.74 frttal na-
gyobb, az alaptőke 10.473*9-03 kamatozásának fe-
lel meg.

Az államvasutak fölöslegel. A magyar ki-
rályi államvasutak pénztári fölöslegeiből január
hő'17-én 500.000 forintot szállitottak be a köz-
ponti állampénztárba. Ezzel a második beszállí-
tással egy millió forintot tesz ki a folyó évben
beszállított összeg.

Kamatláb leszállítás. A szent-pétervári biro-
dalmi bank a váltóleszámítolási kamatlábot bárom
hónapig 6 százalékról 5 és féke és hat hónapig
6 és fél százalékról 6-ra szállította le.

Közlekedés.
Vasuti szemle. E czim alatt uj közlekedési

hetilap indult meg a fővárosban. Az uj közlöny,
mely első sorban a magyar vasutak intézd körei-
nek és alkalmazottainak hivatalos lapja akar lenni,
mindenekelőtt a díjszabási, szállítmányozási, for-
galmi és müszaki igazgatási tényeket fogja regisz-
trálni, amely feladatban a szerkesztőket: dr.
Szabolcsy Antalt és Piványi Ernőt, akik maguk
is az államvasuti tisztviselői kar kiváló erői, a
munkatársak diszes gárdája fogja támogatni. Ez
a gárda, mint nemkülönben az illetékes köröknek
támogatása garancziát képez egyuttal arra, hogy
az uj lap feladatának teljesen meg fog felelni.

A vasuti tisztképző tanfolyam. A felügyelő
bizottság rendes tagjaivá a kereskedelemügyi mi-
niszter dr. Axaméthy Lajos miniszteri tanácsost,
dr. Stetina József osztálytanácsost és a győr—
sopron—ebenfurti vasut javaslala folytán Goldstein
Henrik igazgatót nevezte ki. Az elmult tanév vé-
gén a nyilvános rendes hallgatók létszáma 165, a
magántanulóké pedig 157 volt. KégesEtő vizsgára
bocsátottak 167 rendes és 75 magántanulói, A
folyó tanévre felvett nyilváaos rendes hallgatók
száma 1 4 5 ; a niagántaaalók felvétele még folya-
maiban van.

.Az államvasutak forgalma. A magyar királyi
államvasutak és az általuk keselyt helyi érdekü
vasutak állomásain 1398-ban összesen 24220.839
kocsirakomány űzető ára került feladásra : 74.450
kocsival több,"" miat 1897-ben. Legcasgvobb feladási
czikkek voltak a szen és fa, egyenkint kerek
250.000 kocsival. A kettő együtt tehát az összes
feladásnak negyedrészét teszi, mig a gabona kerek
200.000 kocsival, annak csak tizedrésze. A magyar
királyi államvasutak saját hálózata (7.824 küo-„
méter) a mult évben nem változott- sz általuk
kezelt helyi érdekü vasutak hossza 490 kilométer-
re1,, 5.591 -kilométerre növekedett.

Az .AnRer" élst- ésj&radék-biziosifeő-tafsasftg
(Magyarországi veiérképviseióség r Budapest, ¥L,
Beái-tér „Auker-udvar"). 1SSS. deczember havában
benyujtatott a társaságnál 971 ajáalst 2.767-045 biz-
tositott összegre ésMáiMttatott&ÍSkötvésy 2,634.389
frt összegre. A befolyt dijak összege 5S7.SÖ2 forint

krajczár, a üáüzeíett károké 95.196 forint
. krajczár. — A 12 bsvi időszak alatt benyojtaiott
10701 ajánlat 25.830.i93 fétist — krajczárra és ki-
állíttatott 9934 kötvény 23r4íBJí81 ö t —krajczárrőL
Dijakért bevételeit 6T§3§-3S« foriat — krajczár.
Károkért kifizettetett 1,045-301 forint — kr. — A.
haiáleseíi biztosításokaáí A) csztslskterv sserint a
nyeremény-osztalék as elsnitlS. évfeaa sz évi dij 25
százalékát tette ki. A vegyes- és takarékpénztári
biztosításnál B) osstalékterv szerint az összes befi-
zetett dijak 3 százaléka fizeitetett id nyereaiény-
osztalck gyanánt. A iárseság vagyona. 1S97. deczem-
ber 31-án'62 alulié forint. Biztositási állomáEy240
millió forint. Eddigi kiűzetések összege 101 millió
forint.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, január 21.

Az irányzat szilárd.
Szilárdnak mondható az irányzat, ha da-

czim a most gyér forgalomnak erősen fentartható
ják magukat az árak.

Délelőtt elkelt 12000 metermázsa-buza, vál-
tozatlan áron, délután 3000 metermázsa oláh buza
8 forint 60 krajczáron tranaito.

i l hozatalok buzában 43.243 métermázsat
tesznek.

Amerikában a kurzusok Vi centtel csőkken-
tek, noha a Modern Miller jelentései szerint, a ve
tésak kárt szenvedtek. Berlinből ma 1 márkával
olcsóbb, Liverpoolból V* pennyvel magasabb ára-
kat jelentettek.

Elöfordult készára-elmdúaok.
Busa. Tiszavidééi: 500 mm. 77.8 k. 10.40

frton, 100 mm. 79 k. 10.60 frton, 100 mm. 80
k. 10.45 frton, 100 mm. 79 k. 10.45 frton,
200 mm. 77*5 k. 10.15 forinton, sárga, mind há
rom hónapra.

Pestvidékii 600 mm. 78-2 k. 10.32 forint
és fél kron, 100 mm. 7 8 4 k. 10137 frt és fél
krajczáron, 150 mm. 77.5 k. 10.37 frt és fél
krajczáron, 100 mm. 7 7 5 k. 10.37 frt és fél
krajczáron, 500 mm 78 k. 10.30 frton, 200
mm. 76 k. 10.— frton, mind három hónapra.

Fehérmegyei: 200 mm. 7 6 4 k. 10.22
forint és fél kron, három hónapra.

Tolnai: 500 mm. 76-5' k. 10.10 forin
ton, három hónapra.

Buktára™ z 1000 mm. 76 k. 10.10 forin-
ton, 700 mm. 7 6 1 k. 10.10 frton, mind három
hónapra.

Tiszai: 100 mm. 81 k. 10.55 forinton,
200 mm. 7 9 8 k. 10.60 frton, 200 mm. 80 k.
10.60 frton, mind három hónapra.

Oláh: 3000 mm. 81 k. 8.60 forinton,
szállitásra.

Szerb: 1000 mm. 74*5 k. 7.90 frton, há-
rom hónapra.

Rozs. 10G mm. pestvidéki Bpest par. 7.95
forinton, 200 mm. pestvidéki la. par, 8.— frton,
készpénzben.

Zab: 100 mm. Bpest 6.— forinton, 150
mm. Budapest 5.90 forinton, 100 mm. Budapest
6.87*5 forinton, készpénzbén.

Tengeri. 130 mm. Kisújszállás 4.27*5 forin-
ton, 300 mm. Temesvár 4.— forinton, kész-
pénzben.

Árpa. 100 ram. takarmány Budapest par,
6.45 forinton készpénzben.

Hivatalos készárnjegyzések,
lOOklgr.

3 Ü "
áfa

tea

na

fr*

•? I I Ma***
tiszavid. 74 —.- -.— 75

76 10.10 10.20 77
78 1035 10.35 79
80 10.45 10.55 61
74 —. .— 76
76 10.06 10.15 17
78 10.25 10 35 78
80 10.45 10.50 ől
74 - . . - .—.— 75
?• 10JÖ 10.20 77
78 10.35 10-40 79
80 10.55 10.60 81

elsörendü 70-*?* 8.05 8.10
másodr, ~̂—r— 7.95 8.«-
takarni. 60-62 6.10 6.40
ezeszfőz. 62-64 6:70 7.50

sörfőzésre 64-66 7.70 8.50

— 89—41 6.75 6.10

bánsági — 5.55 8.50
— 5.50 6.55

9.90 10.05
10.20 10.25
10.35 10-46

9.85 10*.—
10.15 10.20
10.40 10.45

9.90
10.25 10.30
10.46 10.50

Hivatalos hafái idbjejryzések.
DéQ fjtafe súoa

An EaUtíí* január 20-án jaaaár Sl-éa
pfes «iu 9*a* tea

buza . .márczius 9.50 9.51 9.51 952
.április 9.35 "9.36 935 9.36

.oktober - ^ . — - — , ? — •*-.— •^.—...
november —.-^ — . — -^*.— — . —

.márezics 7.92^. 7.94 7.92 7.93 -T-—
. április - i-.— •—.— — . — — . — ^—.—
.oktober .—t*- — . — — , — • — . —

rozs

tengeri . május 4.84 4.85 4.85 4.86
. november—.— -rv?- - .̂-r? . —.-r .
.oktober —.^- — . — —.—.,-^.-r-

eab .. .márczius 5^2 6.84 5^8 5.Í0 — . —
. október „ —*— .-—.—* —.—* - —.-r? , —•—

. .november—.— -r-.— -r-.— — . — — . —
repcie. augusztus 12.^- 1240 M&5 12^5 ->!-

Elö tor dult határidőkötések.
Déleifitt. Buza márcziusra 9.51—.952 fo

rinton, áprilisra 9.35—36 forinton. Rozs
márczius 7.9$—7.93 forinton. Tengeri májusra
4.85 forinton. Zab márczius 5.88—5.89 forinton.

Délután. Buza márczius 9.52—9.53 fo-
rinton, április 9.36—9.37 forinton, október —
forinton. Jiozs márczius 7.92—7.93 forinton. —
Tengeri május 4.85—86 frton. — Zab márczius
5.89 frton. — Repcze augusztusra 12 frton.

Baktérállom A ny :

Közraktár: Buza 149300 mm. Ross 11300
mm. Árpa 56300 mm. Zab 36600 mm. Tengeri
5000 mm. Liszt 11400 mm.

Raktárház : Buza 68536 mm. Rozs 5278 mm.
Árpa 807 mm. Zab 4184 mm. Tengeri — mm.
Liszt 1712 mm.

Silos : Buza 22500 mm.

buzából.
rozsból .
árpából.
sabból .
tengeriből

Gabonaforgalom:
1899. január 91.

érkezett elszállittatott
m e t e r m á z s a

. 4607 — .
662 —

3238 352
. 1028 —

1169 408

Kikészitési forgalom.
Előjegyzett buza 8596 mm.

„ rozs — mm.
„ árpa — mm.

B liszt 1004 mm.

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, január 21.

Nemzetközi értékekben ma csendes volt az
irányzat és csak déli vasuti részvények emelked-
tek. A helyi piaczon élénk volta forgalom. Bank-
részvények, bányapapirok, egyes téglagyárak emel-
kedő árakon kerültek forgalomba. Utóbb azonban
realizácziókra gyengültek.

. Ázeiviöz dón: Magyar hiteirészvény 391.25
391.90, Jelzálogbank 248.50—248.75, Leszá-
mitoló bank 262.—, Oszirák hilelrészvény 359.80
—360.40, Osztr.-magyar állam vasut 860.50—361.20,
Kereskedelmi bank r-,.—, Közuti vaspálya á80
—T383.75, Villamos vasut 227.75. Rimarnurányi
312.75—315, Ipar- és kereskedelmi bank 106
—107.75, Déli vasut 63.60—65.50, Salgótarjáni
657—662, Ujlaki tégla 244—246.

A déli tőzsdén elö Zördult kötések :
Koronajaradék —.—, Kereskedelmi bank 1468
—1472.—, Salgótarjáni —.—, Közuti vasut
.99447889.25, Villamos vasut 227—228, Magyar
fcilejrészvény 391.75— 391.25, Magvar ipar- és ke-
reskedelmi bank 105.75—106.50. Magyar jel-
zálogbank 248.50—248, Magyar leszámitoló bank
262=-T262.50, Rimamurányi 315.50—316, Osztrák
liiteirészvéuy 360.30—359.90, Déli vasut 65.75
-.67.60, Osztrák-magyar államvasut 360.90—361.20,
Baukegyesület 101—103, Iparbank , 175, Egyesült
fővárosi takarékpénztár 1235—1238, Molnárok
és sütök malma 240, Drasche 353—367, Asz-
falt részvénytársaság 223.50—225, Általános kő-
szénbanya 119.50—120, Salgótarjáni 648—658.50,
Ujlaki téglagvár 246"--2f)0, Magyar villamossági
147.50-148. ' ~

Dí/biztosítások: Osztrák üitelrószvéayeklien
Iiolnapra 1.50—2 forint, 8 napra 5—5.50 frt,
január utóljára 10—11 forint.

Délután 1 óra 30 perczkor zárulnak:

Magyar aranyjáradék
Magyar koronajaradék
Magyar Ititelrészvény
Magyar ipar és keresk, bank
Magyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló hauk
Rimamuránvi vasmü
Osztrák liitelrészvény
Délivasut
Osztr.-magyar áHamvasol
Közutí vaspálya
Villaittos vasut

Délután 4 Órakor

Osztrák hilelrészvény
Magyar iiitelreszvény
Oszuvniagyar államvasut
Leszámítoló Jiank
fiiiiiainurányi vasmü
Közuti vaspálya
Villauius vasut

január 21
120.—
97.85

391.25
106.—
2 4 8 . -
262.—
314.75
860.—

•-" 67.50
'801.—
386 50
227.—

zárulnak:
január 2í.
360.10
39150
3612.0
262.—
316.—
878.75

. január 20.
120.—

97.85
890.25

. 104.25
248.—
262.—
3Q8.—
359.50

63 75
360 50
878.75
225.50

január 20.
360.—
890175

262.—
312,75
178 50

227.— 225.50
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TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapesti vásárcsarnok.

Budapest, január 21. A vásári forgalom: Has-
nál forgalom élénk,, árak csökkenőben — £srom£-
nál éleak, áiak változatlanok. — Balban élénk,
árak emelkedőben. Tej és tejtermékeknél élénk,
árak szilárdak. Tojásnál élénk, árak esükkenlLek.
— Zöldségnél'laayha. Gvűmölcsnéi élénk, árak
emelkedőben. Fűszereknél lanyha. íáőíárás derüli,
hüvös. A központi írásáre3amokijan cagybaa eladott
élelmi czikkek bivatabs árjegyzése a következö s Has.
Marhahus hátulja I. 54—56 á t U. 52—54 frt
Birkahus hátulja I. 33—á2 frt, U. 36—38
frL Borja!:us hátulja L ti4—6ö fir^ IL 60—64 frt
Sertéshus elsörendü 4fJ—ő> fct, vMétö. 32—44 frt

I H I 6 4 S 0 k
Seréshus els ,
(Minden 100 küónkine.) Kolbász InstíHI 64
íkiiónkiiiL). Sertészsír bordóval -^50—56"0 fit (100
fcflónkialj. —Baromfi (élői. Tyok 1 pár 1.20—1.40
írL Csirke 1 par O.Tö—1.60 frt. Lud biaotl kilón-
kint 52—5o kr. — Különiélék.T&i&s L lá la (1440
<]rf)) :]2-0—:13-0 frt Sárgarépa 100 kötés 2—4
frt- Petrezselyem 100 kötés ±—4 frt. Leftcsa m.
ItK) Mia 7—!> frt íwb nag7 100 kü-i 6—7 frt
Paprika t 100 küó 30—60 frt, IL 20—30 frt Vaj
I. rendű JrilónkintQ 60—0.70 frt. Téa-vaj kfl6nláatL 0.70
0.90 frt Bársonya, rózsa, 100 kfló Í.S0—2.20 frt
HalakMarcsa (élő) O.-iO—LÜÜfetl kiló. Csóka (élő)
80.—100 III 1 kitó. Ponty dunai 0.60—0.80frt.

S z e s z .

Budapest, január 2L Finomitott szesz
cagyban 54.25—54.50. FinoBaitott szesz, kicsiny-
ben 54.75—55.—T Élesztőszesz nagyban 54.50
—55.—, Élesztöszesz kicsiaybea. őáJáS—55.50,
Krersszesz adózva nagyban 53.25— 53.5#. ífvers-
szesz adózva kicsinyben 53.T5—5JL—. Kjers-
szesz adózatlan {exknt.) 18.50—13.75. , Dena-
turált szssz nagyban 20.501—20-75. • Oeaataráít •
szesz kicsinyben 2L 21.50. A komlíiEgeiis Birers-
szeszára Bpesien 17.25—17.50 frt. Az árakr 10.000 :

literfokonldnt hordó nélkül, ab vasai BadapesV'
készpénzfizetés mellett értendők.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, január 21. Buza. és T&ZS egyes esetek-

ben 5 krajczárral olcsóbban kfmáiCátoHt. Áxpa, vál- "
tozatlaa áron kelt, de csak jofeb miaSségpkten. A
határidőpiaczon az irányzat változatlan, zab ta-
vaszra 9.44 forinton köttetett.

Hivatalosan jegyezteieít:
Köttetett: buza .tavaszra, 9.44—9.45' foiítt-

ton, rozs tavaszra' S.15—8.16, - ietgsal „ májiis-
juniasra 5.15—5.16 forintom,, zab t a T a s z ^
6.16 forinton.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK
Bécs, január 21. A mai tőzsde igen szilárd

y indult mög és a déli tőzsde -is szilárd
maradt. Bankrerein, Lánderbank, Déli vasut emel-
kedtek és ezeken kivül egyes magyar papírok, A
zárlat is szilárd volt.

AzsíStőzsdin: Osztrák hitelrészvény 359.35—
360.50, Anglo-bank 1 5 4 . — : — , Unionbank 295.—,
Osztrák-magyar államvasut 360.25—361.—,' Déli
vasut 63.50—66:—, Tramway — . — , Törökdobány
123.50—124.25, Alpesi bánya 212.25—213,50,
Prágai vasipar 1005—1008.—, Fegyvergyár — . —
Osztrák koronajáradék 101.80, Török sorsjegy
53. .—, Német márka 53.93 forinton.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészv: 359.87,
Anglo-bank 154.50, Buücter. 271.25, Union-bank
295.20, Lánderbank 240.—, Osztr.-magyar,: állam-
vasut 361.—, Déli vasut 67.—, Elbevölgyi vasut
258.50, Északnyugati vasut 245.25, Török dohány-
részvény 125.50, Alpesi Kánya 212.75, Májusi
járadék 101.40/ Török sorsjegy 58.25; Német marka
58.98, Fegyvergyár 195.— forint.

Délátán 2 óra H0 perczkor jegypziftlci
4'2°/»-os papirjáradék 101.45, 4*2%-os • ezöstjára-
dék 101.50, 4%-os osztrák aranyjáradék 130.05,
Osztr, koronajaradék 101.85,1860. sorsjegy 1Í2.—,
1S64. sorsjegy 194.50, Osztrák hitélsbrsjegy 198.25,
Osztrák hitelintézeti részvény 360.—, Angol-osztrák
bank 154.50^ Uniön-bankrészvény 296.50, Bécsi
Bankverein 2í 1.75, Osztrák Lánderbank 240.—,
Osztrak-magyar bank 937.—, Osztrák-magyar á t
lamvasut 361.—, Déli vasutrészvény 68.75, Elbe-
völgyi" vasut 258.—, Dunagőzhajozási részvény
453.-—, Alpesi bányarészvény 214.—, Dobáhyrész-
vény 124.25, 20 mákos 9.55,. Császári kir. vert-
arany i .71— t Londoni váltóár 120150, Német bankr

váltó. 5S.95, Tramway 565.— — Az irányzat
nyugodt. _ /,. . . • - * ' - ,. . ' • -,.-,,-

Bécs, január 21. . A déli tőzsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák hitekészvény. 360.—,
Anglo-bank 158-50, Bankverein 271.75, Union-bank
297.—, Lánderbank 240.—, Osztrák-magyar állam-
vasut 361.37, Déli vasut 68.50, Elbevölgyi vasut
258.50, Észak-nyugoti.vasut 245.50, Törökdohány-
részTénj-125.—, Alpesi bánya 214.—,. Májusi járâ -
dék 101.45, Török sorsjegy 58.30, Német márka
59.—, Német marka ultimóra 58.97 forinton.
. . Frankfurt, január 21. (Zárlat.) 4'2%-03
papír-járadék 101.—, 4.2°:0 ezüst-járadék 100.90,
4^»ros osztrák aranyjáradék • 101.70, 4°/o magyar
aranyjáradék; 100.5Q, Magyar koronajaradék 98.—,
osztrák hitelintézeti részvény 226.—, Osztrák-
magyar bank 156.50, osztrák-magyar államvasut
153180, déli vasut 31.—, bécsi váltóár 169.35,
londoni váltóár 204.15, párisi váltóár 810.05,
bécsi Bankverein 135:05, villamos részvény 161.—,

87.05, Észak-nyugati
Alpesi

Osz<

3°/o magyar arany-kölesön
vasut —.—, Elbevölgyi vasut — . — .
hánya 213.—. Az irányzat szilárd.

Frankfurt, január 21. (utótözsde.) ~—-
trák bitelrészvény 225.90, Osztrák-magyar állani*
vasut 154.30, Déli vasut 30.90, Alpesi bánya
részvény — . — , Bécsi Bankverein 136.—. 4°/o-o*'
magyar" arariyjáradék — . — . Az irányzat csendes,

Felelős szerkesztő: K&lnoki Izidor.

UTMUTATÓ.
Vendéglője,

vendéglője
József-körut 85.

Házilag kezelt kitünő magyar konyha, hamisítatlan Jó
borok,' frissen csapolt sör mérsékelt ár Pontos kiszolgálás
: Gyógyszertárak*

ffc n e ff* A BJ&n BN-tabletták évek óta
• A Raditz-féle U A S U A l f A w a e t - beváltak
miékrekodés, gyomor-, májbaj, sárgaság, . •'*£
xám, aé-ayér. vol-tódulás,•.iejté/ám eUen és mint vór-

v tisztító, m elismerés ! »/i doboz 1 írt 10 kr.,,Vá doboz 60 kr.
CT5^yit bámulatos sikerről a RADITZ-féM
fagy-fluid 1 üveg 50 krajezár, késziti egye-
düle3 szétktildi az Apomtol-oyogyaMmi"
túi>, Búdapmst, J6Msst-kffu1e4. mm.

' (Baiosa- es Nap-utcza kozott.

Elsőrangu czégek.

ajánlja dusan fölszerelt raktárát, u. m.: arany-,
eztist-ékszérek és órákból a legolcsóbb gyári arakon.
' Budapest, IfflüseBiin-kÖPuft 33-
(A Muzeum átellenében.) Árjegyzék kívánatra ingyenes

. bérmentyeV ,

'.••.'^:* •'.••••r. •• •••'-• -•'•: •' ' S z á l l o d á k ,

Gundel János
• István főherczeg szállodája.

A város közepén a lánczhiddal szemben, kilátásaal •% budai
hegy ékre és akirályi várpalotára. A göz hajó és villamos Vasut
állomás közelébn. Szlgrora tisztaság, pontos szolgrálat,
kitünö magyar s franczia konyha^ hamisítatlan to^JoWl
.•7'- • r ^ ° * :•' • • I t a l o k . ; " • •

Olpsóúrmk. \ Fürdők a hámban.
? /'•*'' ••/•'"''• - • • • • • • " : I n t é z e t e k .

.-, Fonciérey Pesti -biaef oaitó-intéxet.
Alaptőke 4 millió Korona. Nytr'eség- es dijtartalékai- valamint
évi díjbevételei 35 millió körcaa. ElváUal tüz-. jég-, Ézállitmány-
elet- és balesetbiztosításokat. Központi irodái : V., Sas-ntoz» 10.

. • , • !.••;•:' saját liazábaib ' ;
Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölóson
Béssvénytársaságr- Befizetett részvénytőke-: 10.000,000 korona
Központi irodája és váltóüzlete : AndráGsy-Qt 5. Fiók : Korona-
heroxag-ntcza U. Zálogfiókok : Károly-körut 18- Klrály-utoz*
67^ Jözsaf-kőrfxt 12. Zslbáros-atoxa főpoit&val izemben.

A budapesti - értéktőzsde hivatalos árjegyzései 1399. január 21-én

Állampapírok.
páiz |í

A r a n y j á r a á é k . . . . . . • » .
Koronaértékű Jár. at£écteit&. •iP'a
KoionaérE. jár. adómentes 3Ei=?;»
ÍSS5. évi áliataT. ar.-k5Ees5n -t'/a
ISSa. évi , ezüst-köEesüa
Vaskapn-kölcs. ar. adómeat- -
I8TO. esi nyereméay-kőIcsQtt . . ir
Magyar regáte-kárt.* kötv. . . . | f
Horv.-SzUvon „ . . . •• ||.

fötótelienneiit. ESfor.. . • {

Si1'— > Sat ü*
ílísáE

i 12s.se

Hsjrr.-Szlavon . . . . . . . . . • >
Tiszai és szegedi nyer.-kétcs. - ^ . _
Aranyjájadéfc, adóin, osztr. . . •• • •
KoFcnaértékü járadék -osztr. - -
Áilamsorsjegyik 1K4. érrbíE . -

•laJO. tigész . -
I&i-.ií. ötöd . .

Í Bol^ír államv, rálo^őfes..
Sserűiai nver--kütcs. IQQ 3c.

jt ».-4$ SS —

5:i i23> —

1 5 * . 5 0

3S^ 5 0

r:?5 !í I S I ' 1 5
•*rí'ac/c B u d a p e s t i l ov : fcölcs . . . :

4 cta Tcmcs-iíégav-őIST í i s s z a i í - E- íj

ll
Zálcgíevelek. i|

^/iVo Belvárosi fakar>Jkpéas£ár !| -gP — ^ T „^
i^íPío Egyes, budarv. főv. tás.- |: -rst̂ .£S í »#sf
Ee/e Kisbirtokosok ofsr. fübibiS- - ,.: \Q? __ • 'rjr ̂
4"^ AgiiibSifc £_;5Í'ó"sOtrúav- IT il '*% ^ " 1 8 I Í ~

Pirico üagv tifitárait kdzxr. JaEz. •• '^»^í;'!' f —

„*•*• ^ í ' 7 ^ " " " . " "-" A.»" -LJL '•'• Í Ű 5 2 3 ^ los*
4*3 Osttr.-siiigT. LaaS: •«>i-...2K:'.i.e > a - ^ % —l r „
4».^s Pesti :-£^*Í e- ífctó. Sáiis. * ^ ^ \ - S ? ; ^

5% T«ases*án tíső p
• t f ö f t i ffl»yatia* . . . á . . . - . . - -

Elsőbbségek.
4?áA^ Adria ai.&ir. g j
•jiiEaáapesüköznSi vzsp. r.-t
•Si* Bpes* Tíüsnias várná Tasst
4°Í» Bsiítapest-pécsi vasat. - -

"> 5íassi-&Í. vasdt ÍS33. éxőst
arany . - .

l. czSsl. . . -
saz 1SSI. aisnj . . . . .
T--gácsa*sr. vas.- ILSdb.

ezost . - . . . •
í uf-, vasat 1£T4- kib.

íK&i* Masf. vas. eísíbbs. ksica.

Részvények.

f l H \--f 1011-
£• »7l« 98!̂ «

Ö3»l 97] M

1 2 ^ 121 -

!>iár—: wi —
5 | H i ? - |1O3
?! «aíáo wj50
': 103Í- íi 103> -
1118=53 !|t2a;^o

• Í "i a- i
t , - 1 • l l • 1 -

• :!" . i, ^ ~ . _ - .

csak lisrvéaTSársasa*.
'XÜÉasasxáasT-áK. váÖéczL c-t.
Hesnt-szlxroa Orsz. jciük«^». I
iEsgyar áltafaaas îr»y8fi-m»v- . ,
"" - - -—r- és -fesíst ásók .

.. 3is£i". icszaa.-. em pt
OaűUák fcííeüatéze|.»_
SlaCTOr tciested&laií r.-t. . . .
Slsecar t s t ü & p . tözp. Jtíz.-i>ja
Gíiífái-^zsjai: öaak-. . . . -
Ftteíí ica£jac ssresksddmi b3HJi
Cniccbank . . . . . . . . . .

áMflak

Btínsoá lakarékpénztür -. ~V
. Ba^aaesi Ci. feer^ lakárélcpésst.
E^dípest-Errsébetrár. takarékp.
Bpesti Ukpzí.ésoriJt.zá:ifík'SÍC3.

- . - ? * - -F.ikpJir.

t í i ! « -
f!117—}!
:; 115;—S I " ! 5 -
í! 33123! 321 50
''• I36J— Ü 106 50
ü £49 _ | 248 5U
5f2S»t_f262;so
4Í 358^-,, Í 3 5 í ? 70

f: 51C'" f! 520! 1_
f S33T ~^! 93f J _"

;233{_k29/j_

i i' 7
lflM»_ 105
!J121]_ 123

3 3 | _ I 87
**=' 234

1187

M Általános tkpénztar.. .
Waey. oraz. központi tkpéoztár.
Pesli hasíai elsö takarékptár. .

#) Biztositó t á r shsá«fk .
Bécsi biztosító társaság... .. .
Bécsi élétf, ea jár.-bizt. intézet
Elsö magyar ált. bizt. .társaság.
Fenéiére pesli biztositó intézet

•pénz ara

Pannonia viszontbízL intézet

323
31S
3320

2G0
270
I2C3
100J

ll
132
850

330
.823

63E0

•210!'
Ü2SQÍ

ConcoFóia gőzmalom r.-t. . . . .
E!sö "budapesti gőzmalom r.-t.
Erzsébet gőzmalom társa3áj.~'.i
•Luiza gőzmalom részv.-tácsáság
Pesti Jiéngennálora-társaság ."".,
Pesli molnár cs sütők gőzm. rr-t.
Pesü Vicloria-gőzcialpitt - - - - i
r) BáiiyáJEí é s tégtelgyárilíc j
Bndapest-szt. -lőrinczí téglagyár
Egyesült légla-ésczóménlg-y..r-Tt.
E£zakm.iesye3> 'kőszénb, ea ipv.
Fcispinagy. bánya "és k'ohó r.-t.
István téglagyár részv.-társaság
Kaasa-soinodí kős^lj.r.-t.id. elis.
Kőbányai göztéglagyár-társulat.
Kószénfcánya-és téglagyár r;-t. .
Magyar aspbalt részv.-társaság
Magyar ált. kSázcnbánya r.-t.'..
BSagyarkeratniai gyár részv.-társ.
Salgűtirjáiú köszci£bányarE.-t..
Ujlaki téelágyár cs mészégető r-t

ffyáesa&vék em g-épgyárat
E!ső tnasy. gazdasági {ícp^fár .
Oanubius>Hiiî  liaíő-ős ^cp^y.c-t

Ganz, és t- vasönt, cs gépgyár.
»?CÍCÍÍOISCB" -E p̂sŷ î  * - * • • •
Hímaiisurány-sal^őt^" Tasnifi 'Y.
Kcíiíícs-félo yasön féagcpjs
WciSzct i. gépies yaggongy.

C)Knlöaf éle vál la latok \
^Atfacnacamrirodíés nyomd.r.-t j
Frafikna-társulat ' . .. . ; : ̂  i*it
Kosriicfe-müinl'ézet.~.'.'. .'".>.''
-1'allBs" írod. cs iiycrtpdai T.-t
Pesü kün\Tnyonjdúrcszv.-tár3.
Általános vaggonkölcs. társálat
BuSápesti ált. villamossági társ.
Elsö magyar betűöntődé r . - t .

z
89!

HJS
290—.'295 _

1 7 5 -
5i5|—
138 -

;
23;

177
5K»
238 —
1 * 2 } —

223 -
B 7 i _

•»3"730

137| _

S 5 ' r -

Elsö magy. gyapjúm. Ss bizt. r.-t gElsö magyar részvényserföződo
Elsf) magyar sertésliizialó r.-t. .
E^o;magy. szállitási váU; . . .
JB. SÖ magyar szálloda r.-t.. . .
Ejso pesti spodjinn és csonti. CT.'
Fiumei rizsii.. éá rizskem.- gyár.
Gschwindt-féle szeszgyár : . .
Kőbányai lrirály serföző . ; . •
Kőbányai polgári serfőzfr r.-t-.
Magy, czukonparr.-t. B. Qlőjógda
aí agyar fém- és lámpaáru-gvái
Magyai víllainossági r.-t.'. . .
Ncnzetfcözi villamossági társ . .
Nemzetközi waggonkölca. r.-t.V

h) Közlekedési vál lalatok,
Adria ra kir. teng. ha£ r.-t. . . . .

"Budapesti alagui^társulat.'. .
Budapesti közuti - vaspálya . . .
•Ugyanaz érv. jegy.- ; . . .
Budapesti villamos városi vasat
Bpest-ujpesf-r.-palotai villam.: v.
Elsö cs. k. szab! dunagözli. tara.
Kásta-oderborgi v a s u t . . . . .
Magyar-gácspr3zági v a s u t . . .
Magyar nyugoti vasut. . • ; .
Máramarosi-savasut eia. részv.
Déli vasut . '.' . .-'•.". . . . •. .
-OsztiASc-magyar államvasut...

Sorsjegyek.
Bazilika-sorsj. osztr, .felülbélyi.
Bécsvárosi nyer.-kölcs. 1374. évi
Budayárosi sorsj. osztr* felüli).
-Jó-sziv egy. .sorsj. osztr, folülb.
Jiagy.. vör.-ker. sorsj. o. • felillb.
Olaszy3r.-kér: sorsj. osztr, ilillb.

-Oszirák vörös-kerosat sorsjegy.
Onzlrák hiteiintézoti gorsjsgy •
Ppiiíy-sorsjegy.... . . . . •. .

. Pénznemek.
'Arany:. . . . . . . . . . . . . .

. 2 0 franko3 vagy 8 fríos.
. „ 20 márkás . . ., . . ..; •

Kém. birVv. egyénért. bknkj.iÖO in.
Franczia bankjegy (100 frank) •
Váltók árfoiyama , (játra)

2»/sP.'o London 10 fon^ sterl.. .
4°/o Kémctbankpiaczok 100 it£.
5% Olasz bánkpiartok 1C0 lira .
2°^íPáris 100 frank . . ' . . .
4°/oSrájczibankpiaczokipo frank

W o Sientpátwvar 100 r a k .

pfa« il int

420
1310
270
160
23.1
055
453

1556
45
85 50

155
133
138
318
570

2 3 6 -

336[50
263
2S5

84
40

188
213
213
93
63 ll
6 60

175
64
34 80

11 63
19125

203 50
e? 23

572
•9!55

l
120 45

322-
47 83
47 35

127

430
1320
280
170
240
140

(600
47S

47
95

156 5t
1 3 5 -

329
575

236 5C

387
270

-260
86

445
189
214
214

97
64 25

360 75

7
,178

5 20
infcO
12
19

2U5

5 77
9 59

1183
6910
« 97

120 85
59 10
44 40
48

128
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SZINHÁZAK.
Budapest, 18S9. vasárnap, január 22-én.

NEMZETI SZINHÁZ.

Pélutáa fél 8 órakor leazáCtott
helyirakkal:

Általános bérletszSseiben.

K é n y t e l e n
házasság.

gigáiéi: 1 felvonásban. Maliéitól.

Mizantróp.
Vigjáték 5 feíronásban. Ma :
Moliére. Forditotta Szász Károly

Személyek:
Alcfst
Phiünt
Orant
Celnnéne
Eiiante
Arsnae
Acast
Clitander

Somló
Gyeaes
Latahár
Hefcrey I*.
AIsze-iL
Lendvayné
ZilaM
Császár

Este fél 8 órakor rendes hely-
árstkkai adatik

E zk általános bérletszünet.
Harmadszor :

Királyi házasélet
Figáiék 3 felvonásban. Irta:

Somló Sándor.

Személyek:
BourLon Henrik
Mayenne herczeg
Sarnan
Beiie-ehasse- Iiárő
Boís-Rosé
De la Cruix
Miguel, hadnagy
Carlos, tiszt
Ajnaury, apród
Cartnnci.9
Margit
Donaa Diana
Gábriellé
Apród

Császár
Vizvári
Pálffy
Lat ab ár
Gabányi
Esjressy
Dezsö
Kőrösmezei
Nagy Ibolya
Faludi
Hegyesi BI.
Rákosi Sz.
Csillag T.
Fábián. E.

VAGY. KÍR. OPERAHÁZ

Béríclssünst 2. szám.

Bohémek.
Opera 4 fetvoBásban. Szövegét
Murger nyomán) irta és zenéjét
szerzette Leoncavallo Ruggieio.

Forditotta Radó AntaL

Személyek:
filarcel
Rudolf
Sctsaoiiard
Cuffins
Barberanc&e
& kis gróf
Célestin
Musette
ftffmf
Eafémía
Euiáüa néni
Hivatalnok
Füszexkereskedő

Larizza
Beck
Takáts
Várady
Kornai
Mihályi
Dalnoki
Ábrányiné
Kaczér M.
Válent V.
de Ponty BL
Kárpát .
Fekete

Kezdete 7 órakor.

VÍGSZÍNHÁZ.

űSntán S őrakor, mérsékelt &e&r-
árakkai:

Cselédi örömök.
Vigjáték 3 felvonásban- Iria:
Maurice Hennequin. Forditotta

Góth Sándor.

Személyek:

Tíubaadiére-né
Aaette
ííe Terüíac Adrién
De TeÉIÍac báró
Da C.erieonrt gróf

Kifcő L.
Varsányi
Göth
Gál
Szerémy

Kettyeí A.
GyangyiXheo<--uEe

Este- fél S órakor rendes hely-
árakkai:

550. szám. 580. sxica.
Másodszor :

Bodard ésGodard
Eo&ózat 3 felvonásba!!- Irták:
Maurice Opfocaeatt és Afftfni
Vainbré^as. Forditotta: I.árár L-

Személyek:
B«xaÍ3ia«d Ariszfid SzaÉfentáry
Párnafa, a felesége Kakrőezsné
t.fr.Lf. a leánya Varsányi I.
B-.darű Pál " Góth
G-.níarf Pál Fertyresi
Em" :?ÍI&E ízidűr Gy5zö>
E î-it. fogadós • Sceréiay
Bo;:iingria. őroagy Gyöngyi
béWjciiE>a ~ KasaEtaky
PuEiiK-ii. béioiirő B«iassa
CT-C- Tiís.tié£ Bárdi

szabaleány Boross F.
B- a it. inas
La-_-veítau, inas
A-g- :stiEe
A vár-js dobosa
Jcsepri, szolja

Szőke
Rdnasiáki
MttB&ácai
3fac»ari
Kassai

VÁRSZINHÁZ.
Zárva.

NÉPSZINHÁZ.
Délután fél 3 teakor bédetea

mérsékelt

Lumpáczius
os a birom Jő madár.
Bohózat 3 fdraciábaa dalikkal
Irta KestKEf ; iUct^eata és elS-
játékát irta Caepre^f Ferencz.

Személyek:
Tőnáér király Feten-cxf
Egy üres N&meth
Farbm* P. Lakács

íí LkLp
Juliska Gazsi 4L
Enyves, isztaloa
Czérna, szaiö
Láliszíjj esEzitraáia Kacvitíi V.

Kab
Egy]
Csíllaacs Hoz
PLCíparatyné SL Gsatai
KaniíIIa. S- H«"»»ati
Láma Zay-Binfi
EfeszerkerestedS Tsas '"

- • Hm

Eats fél S feafcnr xméam

Midász király.
Operetíe 3

ivari EStx. Zenéjélt
Barna. Izsá.

Delfin )
Pán í
Zeusz

lífíiá.

Basisálicitáaa, ifTriiM
Kappa nesz
Ptintleszíreiai, M-
Leirar feánf a
Orcteüm

1-sS 1 S.
2-ik >
3 k |
4-ik „
5-ath

6-ik }

MAGYAR SZINHÁZ.

951 3

A bolond.
Énekes íegs-ái 3 f :í
egy nyEt vűttsxisstl,, JCal,, y

^TébSS ÉCa E í k c á
Zenéjét SHÉatte : Scaftados B.

A Gyurkovics-
lanyok.

éeíiép. 4 Mar

Űzz. Gy^rkmisBé Sz. Szaassy

Araajaasy
| EHiáá fcéa
j) báafsi Sodá E.

l&'Feg B

Varsái M.
3fffr,ár L.
Rérssttagji
Eálhnay A.
öciy Zaárd

Sarán

KISFALUDY SZINHÁZ.
B£otía m 3 étakat

Az ember
tragédiája.

Drásas éBT- Iria Sladáck
saJmana Padsv

Este fél S ,
ársksal:

A falu rossza.
Eieáeü éreies eé;sz&nn5 3

áá Mai Tcth Eöe.

Szinházi

Dohány- és Nyár-utoza sarkán.
Minden este az

i Farkas Vilmos
közkedvelt és hirneves cziQányzenekapa

hangversenyez.

Vasár- és ünnepnapokon dél-
utáni hengverseny.

MT Kezdető 4 órakor* < f m

Tfaewndek
es

Ittk«»iUfc (Menők.)

" 1

oderm hmtdb

KANITZ C. és FIAI, Budapest, Dorottya-utcza 12.

feltünést keltö 11
I I

Feltünést kettő 11

szembaton, 1899. február hó 4-én

Elsö budapesti

egybekBtTB nagyszerü

Feltünést keltö müsop a
f e m r Eée (Mudí MOBI) ur, Angyal Mariska k. a.,
Greta •orsbsdi k. a., Bevay ős -Gerő kettő^dalosok,
flen ea Aigiolettt kettős^alpsok, Kóátfv Pödlápká $S
Ftxfeas hannasdalosok, az elsö budapesti eredeti

FldseksaBa felülmúlhatatlan kómikus mint Babra
Benbará .Fpdorában^ és mint Barisson Olga a „Kis

Ssvigybea", szives közremüküdésével.
í/il órakor: inpozáns és szenzácziós korkely- és
álarca—-felyaBHláa. Kanéval beroseg (Bienzi Mariska

k. a.) vezénylete alatt
Báli zene a es. és kir. báro Reicher

68-ik gyalogezred zenekara általa
jegyek X ö?t

ez összes tőzsdékben.

Szabaajegyek nem érvényesek.
A rendező-bizottság.

Kitüntetések.
A es- kir. kanakadelmi mftilwrtártnm léffitSbb állam1

«U» 1883. Vasy araay*r*<n 188O, X o«at. érd*inér«n
I88O-, v«lamint több dlazokminy.

éve 187O. Atopitia év* 187Q,

BELEHRÁDEK FERENCZ

ZONGORAGYÁROS
Bécs, VII., HechHarlstengasse 4. sz

aSia eráitaiiavait zongorákban, famczen*. sialon-zongorákban'
S lentf'nnwoxáídbui. fctttónosen a iejtisebb íajtójutat, 1'^
jBüéter b a s a dímiauÜF- és migncn-ztmfotákat, Tulámint amer
rifcaí lOLdszectl kaieazifauios zonccnkat hat éri kexisség mellett.

Rzeíési aődoöatpfc megegyezés' szerint a legolcsóbb fyan árakon

5 fensége Stefánia özv. trónörökösné
védnöksége alatt álló

egyesBlet javára 1899. január 22-én
a fővárosi vigadó összes termeiben tartandó

Előkelö álarezos bálra.
Jegyek i n 2 frt. Estt pénztárnál 2 frt 4 0 kr.
Jegyek kaphatók az egyesületnél és a szokott tőzsdékben.

farsangi és báli czikkek
árjegyzéke " • •. .

Seefehlner J. L.
cs. os kir. udvari papir-, rajz-, iró- os festőszer-

kereskedósóbői

Bndapest, IV., Váczi-utcza 9.
Bárkinek ingyen és bérmentve. ? !

1 egj obb zong^ o J?ák
Steinway és Sons

BLÜTHNER GYULA
kir. udv. pianogyárosok egyedüli

képviselősége

KOHN ALBERT-nál „„"££££«.
ÉsenkirUI igen d u választékban kaphatók uj és átjátszo.tt songor&k

és hannoniumok
Lagomóbbk. kSícsSndiJak.

Katona-Sgyekben
Jlefjobban, leggyorsabban és legolcsóbban eljár és elintéz -̂S

reklamácziókat,
I megszerez utiovoloket, Idöotött/ n&sGIŐBPO on-
I gotSélyahat, eljár a tlait urak és önkéntesek
o««jro« •zemő/ysi Ugyoiban, konvertál es |

l&ésjriBzeara tiszt urakróozéra házassági \
[óvadékokat stb. a Domlnko Jánom v. csász, és

, - . ^.^ százados tulajdonát képező •

Katonaügyi irodi
Budapest, Vil., Kerepesi-ut 6. sz.

Dr. Korányi és dr. Kétly egyetemi tanár urak
Ital gyógyczélokra ajánlott

„Góliát-BSaláiasoVe"
idegbajokban, vérszegénységnél, emésztési zavaroknál
gyengeségnél stb. kiváló sikerrel használtatik és egyuttal

legkellemesebb
Ára,: vidékre, kőbányai vasuti állomáshoz szállitva:
nagy palaczk 19 kr, kis palaczk 13 kr., fogyasztási adó-
val együtt. Vidékre legkisebb szállitmány 30 palaczk.
Betét t nagy ládáért 1 frt 60 kr, kis ládáért 1 frt 20 kr.,
palaczkért 6 kr, mely átoknak bérmentes visszaadásakor

yisszaszolgáltatik.
Megrendelhető: a gyári irodában Kőbányán, a városi
irodában VIL. Kertész-utcza 40. és a vidéki raktárosoknál.
Budapesten kapható minden nagyojbb füaser-
kereskedésben és poharanldnt a Qnisisana

autontata-hxiffeíékhen.

A világ eisu gy&*
raibál, valamint Ba-,
ját készítmények,

melyek zenemüvé-
izek által a zene-
gyöngyeinek nevez-
tettek el, ez időben
legBzolidabban vásá-

rolhatók. 724

Keresztély mintazongora fermében
Budapest, Váczi-körut 21. sz.

Óoaka longorák becseréltetnek és hangolások vaifi-
nint Javítások lelkiiamarete&en eszközöltetnek.

Váczi-körut 21. sz. (Ipar udvar).

jfiaraos-írast ümok szS vet le
a legjobb atlaszszeril saíinból, vagy

más jó szövőtökből várrra.
Gig rli, teljes öltözőt frt 5.80,.
boJió.zak, renieLék, aiedvék,
angrolok, lengyel zsidók síl>.
darabonkint 3 frttól 6 Értig. Csopor-

toknak d

Cotiilion - rendje!ek
1OO db BO kr, Cptillon-rendjel-
gyüjtemények egy borítékban 4 dl>,
boritékpnkint 3 tipiáS 2O krl&.Tombolák és tréfás bazároknak
Visszamaradt hibát!aa áruk legna-
gyobb választéka, közlük nagyér
tekü darabok, IDÖ dbonkint 4, 6, 10,

, 20 égé3zen 100 frtís.
Legujabb érdekes coíülicn-tc-ürok

ílegnagyobb "váíasztékban. gj
összeválogatott grüjteraények 3 db

"3 em B frt. .12 db B fs-ttá
3O fríi

Tréfás és komikus Hangszerek
tréfás zenekaroknak. 0 emberre 2 fr'

*< kr. 1-j. feniberre -1 frt 80 kr.
Rendezői é s egyEéti je lvények, fém- é s e m a i l
táaczrendefcy bájos minták kívánatra megtekintésre

küldetnek.
Szinnyomatu, dusíartalmu katalógus ingyen.

Biz' Fasching-Versandt YJZ&Jíifie.
Telefon 2299. " Sürflönyozlm: Rlx Wien, ll
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Lególcsóbb árak!
Elképzelhető legnagyobb választék.

os tisztapamut d i va i szövetekméteren fc in t áS5.52.
SS, 75, 85 kr., I frt, 1.20, I.S5, 1.45, 1.50, 1.65. |.95, 2.15 stb
i m i n d e n b á l i s z í n b e n , k a p u s a t o k . . •• ..' " ."

S eSy e m s z ö v e iefc az összes estéiy-szinekben méteren-
kint á 52, 65, 28, 88, 95, 98 kr., I M 20, 1.45, 1.75, 1.95 stb.

Virágos p a m IÍ t-| se lyem- és m o t ó s z S i e l e k minden*
féíe parasztkosztűmátiiői legaa gy obb válás ztékban.

i> é s e z ü s t - t ü I ! &z összes báli-színekben méteren*
k i ii t 4S é s 62 k r. " • •

Legf i i io inabl i 'eg jűbb po n g i s im p r í m é pompás das si
nekkel lfrt]25jkrtól feljebb.

Pompás ujdonság ok.a legszebb színárnyalatú és kizáró la--
gosan uj genre-ü franczia különleges battisztokban,
móusseline de. 1 aine-ekben, selyemzephirekben, habos
elegáns alkalmi öltözékekhez, mindenféle árban.

S z ép f eh é r á 1 o u p ba t t i s z t ok méter e nk i n 119 krtól feljebb.
E C P U a j o u r z e p h i r szines sávokkal, kitünő minőség,

méterje* 10 kr. Szenzácziós oocaiiól

SI—83.
Dus í a rtalra u min t a ,?y ü j íemények és képes farsangi divatlapok a vidékre kívánatra ingyen ős bérmentve küldetne k.

A nagy krach!
Sew-Tork é s l k a d o n sz enrípai najffwifrMtet
hagyták kimélatlenal es íg? egy nagy •zttat&ia
kényszeriive lőn egész kisüetét a mnjúfcaerS

gy é l e n es g? gy gy
kényszeriive lőn. egész kisüetét a. mnjúfcaerSaide
csekéiy megtérítése ellenétan ftfaifni.. EnTagffafc
mazva ezen megbízás keresztütrfttísre. EmtéESigrai uasa-
d'-ntínek megküldöm a küTetkeriS i í f e t j

frt 6.6O megtérítése afle&iSer, g
6 drb legfinomabb asirtaü kiat, naEúdi an®*'
6 drb amerik. szabad- ezüst n'TTiií: f t
t> drb amorifcai ssaitadalmazQÜ: ezü

12 CFÍJ amerikai szabadalmazot

1 tíib amerikai szabadalmazo
2 drb amerikai szaljsiialmezaüt
6 drb s.ngot \ icioría-nLíiJ iátesál,
2 urb i>Honost ksltá asz
I téaszLüröí
1 drb Iegfiaomaiö

44- drb összeseit csak frt 6.SO. _
A [önti összes 44 tárjpr S-előtt ̂  faiání&l ILSJEOBI € •

most ereHc frt 6.6O TainimÉEs iram frapfrnünfr- — Az
amerikai szabadalmasolt eafist tatj;esii3i feütésönEa; mdlf
sz ezüst-szint "5 évig megíaat|ai, ansiéift |áfciE!á5 Tállal-
taük. A legjobb bízoriv-ítéfc, iiogf szem fife

ri'apul, mely szerin1; ezennel n̂ übtáncssan.
:aai núttfíeiilunek, akinek az áru meg U«CHL feEdl,
minden akadály niíQriXi vtsssatélíteni ; ~~ — ~ " •

nézze, mely

és
j

kalmas. p

HIRSCH
d. vsreinigrtaa

Wien, IL, Baiferanástasse TS/1 Te^ftn jfc
S:élküldé.- a vidékre atüivéEtetjragr acs; ö
kitldésevel. Tisztító narfcossa 1O aaraj
Csak a mel lété i t"

ERGPs

^ Kaidoiaényt ntfhgkaptaia s mse. _ . _ ,,
Í2 ST-ávQ : kérek niéjj ejy kiL'isiiiiíiEít 6 ü t £<i fiaiictí. ,

f Kolozsvár, B á r f t B í ™" ' ~
'f A küIdeniáBYt me£fcaBÍa™i * ázzak
i síd, IS9S. szept. l. C Ghctsk;-®afiaBBHí srafeiő.
A késriett t:.-j :asp»bb mejeL1 _ ^.

Br.Psüceírí Ala-jos, cs. ea M& T

Csak e hó 24-ig
ritka szép

Ferassa - szőnyegek
eladva

GRAND MAGAZIN ORIENTAL
feloszlása miatt fi

József-tép 8. sz.
1O fittól f&iehb. tO frttól feljebb.

Xiegjobb a.
iszájnak és fogaknak.I

Jtit, egéccsiges, kellemes é« (óval |
Iföl&Ima]ja as eddig ismorC lej-J

{obb fogszereket.
Vis Bvsge'̂ ben ára 88 tar.'

iobozokbac írt 44 Kr. -
-fHé ZelaU-

(OríectalfaeheKoceamllch.)

lCZERN Y-FELE kfejfel a legjeiih
BAJFESZŐSSCBft

söUtszöbérs. barnArá.
és fcketira,

. Ara a frt 60 » . .

AlTOií í.
K-ííííígsifa, idísa inalaaüai .

XTOL, Ctrl Ladirig Straise 8.
Bc&icoaíi fSi»k^rr TÖRŐK JOZSEF gyiéyBieríszné] Kir&!>-
elcá I3L is E?p»r-:í!e SFiíor-gyógytArbaD Véci-kö-at J7-, tovAbba
Bsladca céxTBcaxtöilns, éragosnábbaa és pBiiümeriikban. Ssét- -
k£Eá&a vissrö nn«I«U- KíercnÍBlásek oly lieljröl- Iiol még raktár
oiacs, f*3ti cíerft egfikéiMW. »agy pedig hörvotlenSl a vzsllitö-

h«7, e Cscmy-céghei intézendök. Preapehtas ingyen. "

ii£: le ia, Fim, Kía, Briral, EIÜÜJÍÍHJJoi/ii». ift.

Í P g basatatdtt számtalan megbizható ~@3
hiteles ,kö£zönetirat folytán ezen negyeit- j 3 g
«r^Tg'1 óta fsanállő rendelőrintézet a lesmele-' "SH

• gébben ajánlható. T£&

SafemISxte-

ijakér atókövetkazttaényelt, nőknél
-™_. ._.^_sí, bármennyire Idültek Is, vala-
mint taíndaxen nö/ betegségeket, melyeknek

-—'-* ~i egyik főokozója es b&mbciég-
rít uf gyógymód szerint, blztom
ti, gyorman em alaposan.

Dr. GARAI ANTAL
orros-, sebész-,-szemész és szülésztudcr v. cs. kir. oset.-föorvo
Budapest, Belváros, IV. ker., Kigyó-utcza 1. szám

' IL emelet. Bejárat a lépcsőnél.
Rendel Eapcsta dél&lö'.t 10 őrátólcgéss délután 4. óráig, e3ta

7 ózátél S óráig.
c s T s T

£zer*krél is gondoskodva lesz.

' mOkneh fcfllgn wárótermm. rzz.'
Ufyaccíl incsjdeEt és a sz«rzőn«I: Dr.' GARAI ANTAL-nál

incpcndsüietó :
W-TTT KÉPSZERŰ UTMUTATÓ. ^ = — ;

Max a 12-ít tiidá-ban ir.»|J«Ient) a nemi bc'.c^súgck cs ezek
éfiszerü gT6srkczeinek.cz czimü könyv, volt ára2 irlO

Ö k A fci jól b l l lküld

g
éfisze g s y , OO kr., most
esalc SÖ kr. A fciavy jól becsomagolva lesz elküldve, 1 írt be-

küldése si'eítaft'bárn^nlT*, vajy 03 kr ulánrét'mellett;/ ' V.
A fcöny-sr tárta iba : L Az irarszervek líirása. ll.. A nemi élet
éVredese. Hl. Ar ~

X. Az ivarszervek ezbeteg tezöje a prostituzigo.

6 arany-, 18 ezttat-érem, 30 ti«at©leU és el-
ismerő okirat.

Már 35 év óta az udvari isftáSlókban és a
nagyobb katonai és poSgári istállókban
erősítésül nagyobb fáradalmak el6tt s az
erSk wisszaszerxésére fárasztó menetek
után az isSegek merevsége s nyilalások
eseteibenf trainírozásnál a lovat rendki-

vüli munkabírásra teszi képessé.

a yíFeke4e sashoz"

TEMESVÁR, belváros, Szt.-György-tér.

hires csői- és
a legkitünőbb szer csuz, köszvény és mindenféle más remnatikua
baj ellep, mint szaggatás, idesri'ájdalom, szúrás, ischias, fogfájás stb.
Hatása biztos és gyors, legtöbbször 1—2-sz.eri bedörzsőlés után. Ezt

számta'an köszönet-levél bizonyitja.

I üveg ára I PpólsaSlweg 50 kr.

A.;köszvéay-aetlier hatásának támogatására szolgál. Naponta esta
2—3 por vétetik be vizben oldva, egy órai időközben és az aetlier
hatásával egyetemben, vögf.öni javulás mutatkozik. Két-három napi

használat után a baj tökéletes gyógyulása következik be.

ka*.. V2 diaboz 50 ki*.

Riciiícr íeicIiorgoiiy-Paín-Expeller
Liniment. Gapsici comp.

"SZJSO. Mraeves háziszer ellontállt az idd megpróbálásá-
naki ™e r t m á r több mint 30 év óta megbizható, fájda-
loracsillapitó bedörzsölésként alkalmaztatík köszvénynél,'
csózaál, tagszaggatásnái és meghűléseknél és az orvosok
által bedörzsölésolcro is mindig gyakrftbbau rendeltctik. A
valódi Horgony-PaiiL-Expeller, gyakorta Horgony-Iiniment
elnevezés alatt, nem titkos Ezer, hanem igazi népszerű házi- ,
Kter, melynek egy. háztartásban sem kellene hiányozni. •
40 kr_ 70 kr. 03 1 frt. üvegankénü árban majdnem minden
gyógyszertárban készletben, van; főraktár : »—— J

Torok József gyógyszerésznél Budapesten. Be-
vásárlás alkalmával igec óvatosak legyünk, mert
több kisobbértékü utánzatban forgalomban. Ki
iiem akar megkárosoiini, az minden egyes
üvegét „Horgony" védjegy Ó3 Richter czógjogy-
zés:n6lkiU mint. nemÍvalódit utasítsa vissza."., -----

B1CHTER P. AB. és társa, cs. és kir, udvari szMliitá, BÜD0L8TADT.
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Társadalmi egység.
Nálunk mostan háromféle társadalom

van : nemzeti, nemzetiségi és nemzetközi tár-
sadalom. Mostanig e két utóbbi halálos ellen-
sége a nemzeti társadalomnak és alkalom-
adtán bármily perczben kész ennek élet-
ütereit elrágni.

Ezt az állapotot meg kell szüntetni,
mert ez nagy szerencsétlenség a nemzetre nézve.

Ezt pedig csak ugy szüntethetjük meg,
ha megvalósítjuk a társadalmi egységet, az
egységes társada!mat, — lerombolásával a
válaszfalaknak, elenyészésével azoknak az elő-
ítéleteknek, melyek most a vallásfelekezetek
közt türelmetlenséget és a nemzetiségek közt
fajgyűlöletet idéznek elő.

A társadalmi egység alatt azonban nem
a társadalmi egyenlőséget értjük. Ez is más,
a társadalmi egység is más.

A társadalmi egység megvalósitása Ma-
gyarországban a jövö század egyik legnagyobb
és leghazafiasabb feladata. Ez a társadalmi
egység lesz az, mely ujabb és ujabb erőfor-
rásokat nyit a nemzet számára.

A társadalmi erők és tényezők most még
nincsenek felhasználva; parlagon hevernek,
szunnyadó állapotban vasnak. Pedig ezekben
nagy hatalom rejlik. Ha ezt a társadalmi nagy
hatalmat organizálhatjuk, szerveztetjük: a
nemzetet általa diadaíról-diadalra vezethetjük.

Épen azért most már az egész haza érzi
a társadalmi egységnek szükségességét, fontossá-
gát és hasznosságát Nemcsak az „Országos nem-
zeti szövétség", mely ezt a kérdést fölvetette
és napirendre hozta t hanem a legmélyebb
gondolkozók keresik nálunk a helyes utakat
és módokat ennek megvalósitására.

Ezek közé tartozik mindenekelőtt az elő-
zékeny, figyelmes és barátságos bánásmód a
nemzetiségek iránt.

Eddig, fájdalom, megtörtén, hogy lehorvátoz-
tuk, letótoztuk, leráezoztuk, leoláhoztuk, lesváboz-
tuk, lerusznyokoztuk őket. Ezzel a fenhéjázó,
rátartós büszkeséggel, hogy ugymondjuk hety-
keséggel föl kell hagynunk. Mert ez sért, faj-
gyűlöletet támaszt, ellenszenvet ébreszt esnem
szeretetet. Holott pedig nekünk szeretetre van
szükségünk. A mi fegyverünk legyen: a szere-
tet,, béke és a higgadt rábeszélés mestersége.

A magyar társadalmi egységet" csak ilyen
fegyverekkel és nem erőszakos eszközökkel
lehet és kell érvényesiteni. Erőszakos eszkö-
zökkel lehet ugyan embereket kényszeríteni,
de megnyerni, meggyőzni öket nem lehet soha.
A kellő erély és a kemény akaratszigor kifej-
tése ott, ahol szükséges: már nem a társada-
lomnak, hanem a törlő eszközökkel is rendel-
kező államhatalomnak feladatai közé tartozik.

Sokat tehetnek a nemzetiségeknél a tár-
sadalmi egység megvalósitására, a biróságok
és közigazgatási hatóságok is. Az erő és ha-
talom az ő kezükben van. Magy a befolyásuk
arra r hogy társadalmi uton is megkedveltessék,
terjeszszék az állam hivatalos nyelvét s emel-
jék, szilárdítsák a magyar állani hivatalos te-
kintélyét.

Nagy szolgálatot tehetnek ily értelemben
a takarékpénztárak, bankok, gyárak, kereske-
delmi és iparvállalatok is.

Oda kell törekedni., hogy ezeknél az in-
tézeteknél kipróbált, magyar érzelmü jó hazafi
legyen a gazda, a vezérigazgató s hogy töle
származzék a munka,, segitség, jutalom és
jótékonyság a nemzetiségek számára.

Szorosan véve nem ide tartozik ugyan,
de mint fontos tényezőt el nem hallgathatom,
hogy igen alkalmas mód lehetne a társadalmi
egység megvalósitására a katonai sorozás is.

Ezt olyképen is végrelehetne hajtani és
pedig a fennálló törvények sérelme nélkül,
hogy a nemzetiségi vidékek házíezredei felé-
ben* vagy megfelelő részben magyar fiukból,
— a magyar Vidékek házi ezradei pedig meg-
felelő részben a nemzetiségi fiukból ujonczoz-
tatnának.

Az ilyen eljárásból ismerkedés, barátság,
összeházasodás, rokonság, sógorság keletkez-
nék, amely sokkal közelebb hozná a nemzeti-
ségi honfitársakat a magyar ajkuakhoz.

A telepítéseket is ugy lehetne eszkö-
zölni, hogy megfeleznék a telepítvényeket —
egyik felében magyar, a másik felében más

ajku családokkal. Ez a r ut is közelebb hozná
öket egymáshoz a társadalmában és enyhítené
közöttük a bizalmatlanságot, az idegenkedést
s a súrlódásokat.

Hatalmas szerepre vannak hivatva a tár-
sadalmi egybeolvadás tekintetében a kisded-
óvodák, a földmives-, háziipar-i faragó-, bánya-
munkási-, szőllő- és kertészeti iskolák.

A társadalmi egység szempontjából én
nem volnék ellene még annak sem, ha a
gimnáziumokban az illető vidék különböző

•nemzetiségi jellege szerint vagy a horvát, vagy
a román, vagy a szerb, vagy a tót nyelv is
előadatnék — ámbár nem ugy, mint rendes
tantárgy, nem is rendes tanár által, hanem
csak mint rendkivüli tantárgy rendkivüli tanár
által. Hogy igy alkalom adatnék az érdeklődő
magyar és nem magyar ajkuaknak egyikét
vagy másikát megtanulni azoknak a nyelvek-
nek. Ez is arra való, hogy a barátságos köz-
lekedés s az egymást megértés előmozdittassék.

Itt legyen megemlítve az az intézkedés
is, hogy neveltessen az állam minél több fiut
a nemzetiségekből az ezek részére szolgáló
állami ösztöndíjak alapítása által.

Mert ha Szerbia és Románia, ezek az
aránylag kicsiny államok mihozzánk és a
külföldre évenkint hatalmas összegeket külde-
nek ki állami érdekeik előmozditása, illetve a
hasonló nemzetiségek rokonszénvének ébresz-
tése és fenntartása végett: akkor hazafias kö-
telesség parancsolja, hogy ilyen,. vagy hasonló
áldozatot Magyarország se sajnáljon legalább
az állam határain belül.

A földmives- és iparos-ifjakból alakitandó
dalárdák és műkedvelői társaságok is sokat
segíthetnének az egységes társadalom kivána-
tos czéljainak elérésében. Ezeket is különböző
kedvezmények és állami segélyek által lehetne
vidéki utazásokra, kirándulásokra ösztönözni.

Sokat tehetnének elvégre a cselédtartó
gazdák is, ha nemzetiségi emberekből fogad-
nák cselédeiket Ezek örömmel, könnyűszer-
rel tanulnák meg nyelvünket és ha a szolgá-
lati idő elteltével haza mennének : otthon más
nézeteket, kedvezőbb véleményeket terjeszte-
nének rólunk.

De mégis legtöbbet tehet a társadalmi
egység megtestesülésére á magyar társadalom,
ha maga is erélyesen hozzálát a nagy mun-
kához: ba műveltségi, értelmi fajsulyát, . fö-
lényét minden egyes alkalommal, kirándulá-
sok, vándorgyülések, kongresszusok alkalmával
minél gyakrabban és fokozottabb mértékben
mutatja a nemzetiségek előtt.

Ha a nemzetiségek látják, hogy minden
téren erősebbek vagyunk és velük: humánusan
bánunk: önként simulnak hozzánk, önként
tanulják meg nyelvünket, önként sajátítják el
szokásainkat s észrevétlenül megbizható ba-
rátokat fogunk majd szerezni bennük.

Hagyjunk fel tehát már egyszer a rendi
fokozatok, osztályfalak felállításával, ha ko-
molyan akarjuk az egységes társadalmat, tár-
sadalmi egységet. A társadalmi élet érintke-
zéséiben ne kutassuk örökké egymás hitét,
vallását, hogy pokollá tegyük e földet; ne
bolygassuk egymás foglalkozását:, életpályáját.
Mert nem az életpálya, nem a foglalkozás
nemesíti meg az embert, hanem a személyes
érdemek, a személyes tettek.

Magyarország nemzeti nagy czéljainak
megvalósitásában egyikét sem nélkülözheti
-azoknak az erőknek és tényezőknek, melyek
a társadalom különböző rétegeiben :rejlenek.

Dr. Herczegh Mihály.

ÜZLETI
Gabona. A külföldi piaczokon nem sokat

változott e héten sem a helyzet, sein az árniveau.
Nálunk kevés forgalom volt az Összes ga-

bonanemüekben.
B u z á b ó l elkelt vágy hetvenezer meter-

mázsa, egyenlegként változatlan áron.
R o z s é r t 7.90—8.— forintot fizettek.
Z a b változatlanul 5.70^6.10 forintoy egyez.
T e n g e r i é r t Kőbányán 4 forinté 70=kraj-

czár érhető eL : : £ : :;c

Repczeolajban az irányzat változatlan. Kész-
áru jegyzése nagybani vételnél 33 forint, kicsiny-
beni vételnél 34.— forint. Haláiidőáru jegyzése
ugyanaz.

Repczepogácsa. A külföldi kereslet csende-
sebb. Mindamellett eladtak egynéhány nagyobb
tételt a hét elején változatlan szilárd árak mellett.
Mutatkozott már némi vételkedv uj áru iránt is,
de ilyent gyárosok még nem, kínálnak. Készáru
jegyzése, nagybani vételnél 5160, a budapesti vas-
úthoz szállitva,-kisebb mennyiség vételénél husz
krajczárral drágább.

Liszt és korpa. A lisztüzlet élettelensége a
lefolyt héten is tovább tartott, s a forgalom ugy
a belföldön, mint a külföldön oly csekély volt,
mint az egyébként az év ezen szakában sem szo-
kott lenni. Itt-ott fordultak elő egyes eladások,
amelyeknél a vevők azonban mindinkább árenged-
ményeket követeltek. A lisztárak ennélfogva las-
sankint lemorzsolódnak, s a búzaárakhoz viszo-
nyítva már igen kedvezőtlenek a malmokra nézve,
ugy. hogy a malmok legnagyobbrészt |kénytelének
az üzemet tetemesen megszorítani. A korpaüzlet
nem mondható kedvezőtlennek; különösen,finom
korpában folyvást nagy kereslet mutatkozik, s egyes
malmoknál, amelyek azelőtt nagyobb kötéseket
csináltak, finom korpában hiány van.

Árjegyzéki átlagárak:
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100 kilonkint, zsákostul, Budapesten szállitva.

ZsIradékUziet. A hét elején a téli vágáspk-
tek. A hét végevei következőleg jegyeznek.: Buda-
pest : I-a pesti dizsnózsir 55—56 forint, 8/ioo fehé-
táblaszalonna 48—48V2 forint, 4/ioo fehér tábla-
szalonna 46Va—.47 forint, 4/ioo füstölt táblássza-
lonna 54—55 forint.

Hüvelyesek. Bab. Trieurt aprószemü bab
Gyöngyös-Félegyházán 7 forint, gömbölyü Baja-
Zomboron 6.50 forint, barna bab Kalocsán 7 forint,
Nagy-Károlyban - 6,50—6.75 forint. Köles 4i25
forint.

Olajmagvak. Káposztarepcze ll—12.50 forint.
Bánáti repcze 1,1.25—11.75 forint: Vadrepcze 5150
—6.20 forint. Lenmag 10;50—11.50 forint. Gom-
borka 9.25—10.— forint.

Vetőmagvak. Vöröshere. Hogy az# áru ol-
csóbbá váljék, esztendős mag részben a belfd-
gyaszlás, részben a kivitel czéljára vásároltatott
meg. Németország honi termésünk iránt az utóbbi
napokban nagy érdeket mutatott és amit a kül-
földre ajánlottak, jó áron és könnyen volt elhe-
lyezhető. A lefolyt hét eseményéi tökéletesen iga-
zolják azon föltevést, hogy á hazánkban levö
készletek a belföldi szükséglelet nem képesek fe-
dezni. Ennek következménye okvetlenül az lesz,
hogy akadnak majd kereskedők,, kik a viszonya-
inkhoz értéktelen amerikai heremaghoz fognak.
nyulni. A jelek erre mutatnak és valószinüleg
már a közeli tudósitásokban biztos adatokkal fo-
gunk előállhatni; tehát tul akarnak adni' a
biztos jó magon és cserébe veszik érette
az értéktelent. Összegezve a mondottakat,' tudni-
illik Németország érdeklődését, a nagy belföldi
szükségletet és hogy a gazdák már eladták ter-
mésüket, egyelőre 3—4 forintnyi áremelkedés a
végeredmény. — Luczerna. Á franczia ajánlatok
már oly gyérek, hogy szerepet nem játszanak;
Olaszországból bár emelkedő árakat jelentenek,
de árut nem kínálnak, a belföldi forgalom igen
élénk. — Nyulszapuka szüken van. Némethonból
az hirlik, hogy Pomerániánaklesz: kivitelre feles-
lege, de kézzelfogható bizonyítékokkal, ajánlatok-
kal még nem lépték: f e l . — Fehérheréből
csak az elsőrendü kelt érdeklődést. — Muhar-
mag. Az üzlet igen szilárd és ami piaczra ke-
rül, könnyen elhelyezhető, - Bükkönyben alig
volt forgalom. -Takármányrépamagöt illetve
iriáf tisztult á : Helyzet. .Megbizható termelők-
nek' már alig van készlete és csak kereske-
dők fognák a keresletnek eleget tehetni, kik a
helyszinén tájékozódtak a termés; fölött és szük-
ségíetüket nyomban ott fedezték. Természetesen
ez csak megbizható árura vonatkozik. Az üzlet ily
helyzetével szemben ez idén is ísmétlődnek azon
kísérletek, hogy hasznavehetetlen régi magot hoz-
nak piaczra, de ezen ténykedésnek csak ott van
eredménye; hol a gazda érdekét mellékesnek te-
kintve lálszólagös olcsósággal akarnak tüntetni.
Jegyzések nyers árúért1100 kílőnkmt Budapesten
értve: Vörös lóhere tavalyi 46^40; forint; vöröá
lóhere uj 52--5Í6 forint, luczerna 'olasz 58—6*1
fórint, luczerna magyar'..".;,564^62íforint, luczerna -
franczia 70—80 f̂orint; baltaczim 1Í4—15 r forint,
muhar 5.50—6.50 forint.- U*&* í
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Szesz. A szeszüzletben e bélen az üzlet-
menet nem volt élénk és a forgalom főleg kisebb
tételekre szorítkozott. Elkelt finomított szesz nagy-
ban 54-25 forint azonnali szállitásra. Élesztöszesz
változatlanul 54 és fél forinton jegyeztetik nagy-
ban. Kicsinyben az ar egy fél forinttal drágáim.

Mezőgazdasági szeszárak által kontingens nyers-
szesz e héten 17—17 egy egyed forintig és lvMJ
forinton bécsi kontingens nyersszesz jegyzésen atoi
került forgalomba. A kontingens nyersszesz ara
Budapesten 17-25-17-60 forint. A kmtel e héten
néhánv tétel finomított szeszt vásárol:. Vidéki
szeszgyárak közül: Losoncz, Temesvár, Arad egy
negyed* forinttal olcsóbban a többiek változatlanul
jegyeztek.

B u d a p e s t i zá ' r l a t á r a k e hé-
t e n : Finomitott szesz 54.25—54.50 forint nagyban,

csínyben, nyers-szesz adózva 53.25—53.50 forint
nagyban, 53.75—54.— forint kicsinyben, adózatlan
13.25—13.50 frt nagyban, 13.75—14.— forint ki-
csinyben,, denaturált szesz 20ÜQ—20.75 forint
nagyban, 21.—21.50 forint kicsinyben. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül ab vasut Budapestre
szállitva, készpénzfizetés mellett értendők. B é c s :
Kontingens-nversszesz azonnali szállitásra e héten
18.20 frtig kélt el. Zárlatjegyzés 17.70—18.— fo-
rint. P r a g a : Adózott tripplószesz nagyban 53.25
—53. ̂ s forint, adózatlan szesz 17. .— fo-
rint. A r a d : Finomított szesz 54.— forinton
jegyeztetett. L o s o n c z : Élesztöszesz 5655 forin-
ton kelt el, azonnali szállitásra. K e n y é r m e z ő :
Finomitott szesz 54.50 .— forint, denaturált
szesz 20.50 forint. G y ő r : Finomitott szesz vál-
tozatlanul jegyeztetett. T r i e s z t : Kiviteli szesz
tartályokban szállitott cseh áru 11.75—12.25 forin-
ton, román ára 11.50—12 forinton, 90% hektolite-
renkint.

Húsárak. A fővárosi vásárigazgatoság hivata-
los kimutatása szerint a lefolyt héten a hus ára
a következő volt: Vesepecsenye egészben, kilogram-
monkint 70—1.50-ig, tisztítva 1.40—3.00-ig, hatolja
60—1.20-ig, leveshas elsőrendü 60—90 kr, má-
sodrendü 52—80 kr, harmadrendű 48—70 kr.
Máj 30 kr.-tól 60 kr.-ig, lép 30—52 kiig, vese
30 kr.-tól 64 kr.-ig, nyelv 52 kr.-től iOO-ig,
csont velős 20—60 krajczárig. Bivalylras hátulja
56 krajczártól 70 krajczárig, eleje 33 krajczár-
tól 48 krajczárig.

Nyersbőrök. (Séh. F.) Az abnormális idő bé-
nitólag hat szakmánk valamennyi ágára és gyáro-
saink mindinkább annak a tudatára, jutnak, hogy
a téli idény teljesen elveszett reájuk nézve ; a tul-
ságosan felhalmozott készletek a gyári üzem
kisebb-nagyobb redukálását vonja maga után, mi-
nek hatása természetesen a nyersbőr-üzletben na-
gyon érzékenyen jut érvényre. .E heti forgalmunk
minimális volt. Marhal>ör. lőbőr és MnLmylbörfien
jegyzés egyáltalán nem fordult elő. Jnhbőriből 15000
darab adatott el 53 forinttal 100 küőnkmt. Xysil-
bőrben egy régebbi kötés lehonyolitásaképen
30000 darab helybeli termék kelt el 23—24
forintért. Kecsbebőrbőí 6000 darab, melyet a
mult héten Páris vásárolt, ifit helyben egy
frankfurti czégnek adatott el. — Borjubörben,"
amely az idei uj mészáros-kötéseknél oly észnél-
küli versengés tárgyát képezte kereskedőink részé-
ről, hogy ára — zöld állapotban — tiz százalék-
kal lett tavalyi áron felül fizetve, nagyon lanyhán
indul az üzlet. A fizetett árak abszolute nincsenek
arányban a száraz borjubőr mai piaczi értékével
— mely tiz százalékkal van a tavalyi jegyzés alatt
és igy nem igen remélhető kereskedőink részéiül,
hogy beszerzési költségeikhez jutnak-e majd, biz-
tosnak csak az biztos, hogy eladások ezen egész-
ségtelen versengés következtében egyelőre lehetet-
lenné vannak téve. Enyvbőrhen a külföldi jelenté-
sek nagyon alacsony árakat (10—lí forint) jelez-
nek, valamint marbaszörben is.

Vas. Vasüzletünk gyenge. Gyáraink üzemé-
ben beállott a legnagyobb redukczíó. munkájuk és
tevékenységük ugyszolván csakis a kifogyott kész-
let gyarapitására irányul. Kötések gyéren, jobbára
határidőre létesítitek. Budapesti helyi árak ÍOtfkg.-
kint készfizetés ellenében, 2 százalék pénztári enged-
ménynyel magyar nyersvas: 4.45—4.65 frt, Bessemer
nvérsvas 4.65—4.75 forint, witkowitzi nyersvas:
4.50—4.80 forint, fémyersvas: 4.20—4.30 forint,
magyar rudvas: 9.50^-10.— forint, stájer rud-
vas: l l . -11.50 forint, tartánylemez 11.80—
12.50 forint, hengerelt vasgerenda: 11.25—12. forint,
stájer laposvas 14.— forint, vaslemez 1250—1350
forint, horganylemez 34Ü0 forint. Ócskavasak: ne-
hezebb vasdarabok 3.30—3.45 forint, könnyebb
vasdarabok 2.90—3 ferint.. 1-rendü öntöttvas* tör-
melék 3.80—3.S5 forint, elégett öntöttvas törmelék
1.70—1.80 forint, ócska vassín 3.85—4 forint 100
kilogrammonkint tiszta készfizetés ellenében.

Ingatlanok forgalma.
Az elmult héten átíratás alá kerültek a kő

vetkező ingatlanok:
(A pesti oldalon.)

Babiczky Józsefnek és nejének X. kerület,
Bihari-utcza 17. szám alatt levö" háza 18.000 fo-
rintért Hirscki Ármin és társára, Grossberger
Árminnénak YDX kerület, Práter-utcza 78. szám
alatt levő háza 18.000 forintért Rosenberg Jo-
zsef és társaira, Békéi Imrénének VI. kerti-
let, Vasvári-utcxa l l . szám alatt levö háza
örökség utján Kraisz Békéi Stefánia Máriára,
Praschek Éternek VI. kerület, nj-uteza 41. száma
alatt levö háza örökség utján kiskoru Praschek
testvérekre, dr. Krajner Emimének VI. kerület,
magyar-uteza 8—10., Muzeum-körut 7. os dob-
utcza 5—7. szám alatt levő házai örökség
utján Krajner Margitra, Mornberger test-
véreknek VIL kerület, Józsika-utcza 3. szám alatt
levő háza csere utján Schütz Rudolf és nejére,
Schmidt testvéreknek IV. kerület, Lipót-utcza 26.
szám alatt levő háza 30,000 forintért Weisz Gyu-
lára, Schütz Rudolf és nejének VU. kerület, Belli-
len-uteza 43. szám alatt levö háza 95.000 forin-
tért özvegy Khély Ignácznéra és társára, Klinger
Józsefnek VI. kerület, Petőfi-utcza 5. szám alatt
levő háza 86.000 forintért Pollák Manó és
nejére, Pollák Manó és nejének V. ke-
rület, Kikötő-dűlőben levö 1500|l—2 telekkönyvi
számu telke 28.000 forintért Klinger Józsefre, Pats
Ottónak IV. kerület, Muzeum-körut 29. sz. a. levö
háza örökség utján Patsu Miklósra, Lovay Róbertné
X. kerület Alsó-Rákoson. 2012/7—8. számu telke
5345 forintért Kochstein Armin és társára, Ora-
schék testvéreknek ¥1. kerület Uj-utcza 41. szám
alatt levö háznak 102.000 forintért kiskoru Weisz
testvérekre.

\ (A budai oldalon.)
Özvegy Stranszky Józsefné I. kerület, Már-

tonhegven 10303. számu telke Szegő János és ne-
jére, Bogisits János I. kerület, Kelenföld 10646—
60. számu telke 6809 forintért Csorba Ferenczre,
özvegv Schwarcz Alajosné I. kerület, virányi-dü-
löben 12396. és 6485. számu telkei 2800 forintért
Fiebler Jakabra, Dallos Nándor Hl. kerület, Szemlő-
begyen, 5261. számu telke 340 forintért Sidó Pé-
ter és nejére, özvegy Bereízky Ferenczné és tár-
sai L kerület, Kelenföld 13420—22. számu telke
11356 forintért Mátrai Mór és társára, — Ster-
bek Mátyásné, harmadik kerület, kecske-uteza
1438. számu telke 1700 forintért Schmidt Jakab
és nejére, Tutz Mihályné és társai I. kerület, had-
nagy-uteza 323. számu háza 3650 forintért ifjabb
Petrás Antal és nejére. Zirkelbaeh János és neje
L kerület, Gellérthegyen 11545—13. számu telke
700 forintért Winkler Mátyás és nejére. Gieger
Ferenczné és társa Bi. kerület, Rókusbegyen
5743. számu telke 1000 forintért Gratz Daniel
és {ársára. Ifjabb Hierwerther Antal I. kerü-
let, Gyula-utcza 12679. számu telke 2000
forintért Toth Zoltánnéra, Hierholcz Györgyné
L kerület, Naphegyen 11854. számu telke 2678 fo-
rintért Bieber Károly és nejére.

Ó-B u d á n : Quittner Ármin vörösvári-ut
3655—56,3659—62, számu telke 600 forintért
Gregler József és nejére. Kreft György és nejé
HL kerület Aranyhegyen 2517. számu telke 1200
forintért Flőry József és nejére. Lutz Pál UJ. ke-
rület (Csúcshegyen 2987. számu telke 1440 forint-
ért á budapesti tégla- és mészégető részvénytársa-

MINDENFÉLE
Mareorama. A párisi kiállitás egyik legszen-

zácziósabb látványossága egy mareorama lesz.
Esett már szó erröl a mareorámáról a lapokban,
de eddig nem biztak a vállalkozók sem abban,
hogy a^terv keresztülvihető lesz. Különben maga
az elnevezés is merőben ismeretlen még. Egy ten-
geri ut ez a mareoráma, melyet a párisiak egy
helyben élvezhetnek majd végig. A jegyet meg-
váltva, egy hajó fedélzetéhez mindenekben hasonló
helyre jut a látogató. Hajósok sürögnek-forognak
és készítik induláshoz a hajót. Köröskörtil a mar-
seillei kikötő árboez-erdei látszanak, a'háttérben a
kikötő mozgalmas élete van müvészi kivitelü gé-
pekkel bemutatva. Köröskörül, . ha a látogató a
korláton kihajlik., a tengeri vizet látja, amint a
hajó oldalait csapkodja. — És a vizben a hajó-
szerü alkotmány tényleg ugy himbálódzik,
mintha szabad tengeren volna. — Vastag
fekete füstöt szór a nagy vaskémény és a
hajógép zakatolása érezhető lesz. — Éles
füttyszó és megindul a gőzhajó. Legalább ugy lát-
szik, mert a kikötő távolodni kezd és előtűnnek

más és más partvidékek. A hajócsavarok dolgoz-
nak és a lapátkerekek erőteljesen csapkodják a
hullámokat. Minden illuzió meg van és az utas-
nak nem kell phantaziáját megerőltetnie, hogy
magát a szabad tengeren képzelje. A partvidék
lassankint eltünik szem elől és köröskörül csak a
felhőég látszik, amint összeér a messzeségben a ten-
gerrel. Majd keskeny földsáv tünik elő a messzeség-
ben, mely fokozatosan nagyobbodik. Egyes tornyok,
hajók árboczai válnak ki, mig végre teljesen elő*
tünik Nápoly gyönyörü látképe. Halászok, kalász-
leányok gyűlnek össze a kikötőben és egy taran-
tellát járnak el. A hajó pedig lassankint eltávolo-
dik és ujra a szabad tengerbe ér. Igy érinti aztán
még Velenczét és Sfaxot. Utközben a hajónak egy
izében a tengerrel is meggyülik a baja. Sürü
fellegek torlódnak össze a láthatáron, melyek
lassankint elsötétítik a láthatárt. Hullámzani kezd a
tenger és félelmetesen lóbálja a hajót. Szélroha-
mok rázzák a födélzet kötélzetét. Vihar van a ten-
geren ! A csalódás ebben a pillanatban olyan hü

hogy az utasok nagyrésze tengeri betegség nélkül
nem fogja megtenni az ut eme részét. Ezalatt a
hajó fedélzete alatt levő termekbe menekülhetnek
az utasok, bár itt is érzik a hajó hánykódását. A
szél aztán ismét alábbhagy. Az ég kitisztul és a
távolban feltűnik az utazás végczélja : az Arany-
szarv öble és Konstantinápoly.

A panoráma, mely a csalódást előidézi,
egy ezerméter hosszu és tizenöt méter magas
müvésziesen festett vászonból áll, melyen kitünő
festőmüvészek dolgoztak. A gépezet óriási össze-
geket emésztett fel. De a részvénytársaság, mely
a dolgot financzirozta, erősen reméli, hogy a
furcsa tengeri utat sokan megteszik a kiállitás lá-
togatói közül.

A czukor, a dohálfy és a fogak. Ártalmas-e,
a fogakra a czukor? Erre á kérdésre válaszol egy
orvos egy drezdai lapban. Elmondja, hogy ilyen
kérdésekkel gyakran fordulnak hozzá a szülők és
neki mindenkor az a válasza: „Kellően ápolt száj-
ban a czukor nem ártalmas a fogakra. Ellenben a
czukor- vagy méztartalmu sütemények élvezetének
hatása határozottan káros, mivel az édességeket tar-
talmazó anyagok odatapadnak a fogakhoz, hon-
nan csak nehezen távolithatók el. A szájban ma-
radt vzukorrészek aztán erjedésbe mennek át és
megtámadják a tejfogak különben is gyönge zo-
mánczát. Ez azonban nem lehet ok arra, hogy
a gyermekektől elvonjuk a czukrot, melyet
annyira szeretnek. Hiszen az a körülmény,
hogy a czukrot kedvelik, épen amellett bizo-
nyít, hogy testüknek szüksége van rá. A fogaknak
nem árt, a gyomornak: pedig kell. Természetes,
hogy ez tulzott mértékben élvezett czukornál, mely
a gyomorsavakat termeli fölösleges mennyiségben,
nem áll. A másik kérdés, hogy ártalmas-e a dohány
a fogakra ? Nos, a dohány korántsem ártalmas. Sőt
a dohányfüstnek ama hatása, hogy a szerves anya-
gokat pusztitja a szájban, üdvös eredményt idéz
elö. Mégöli az apró, gombaszerü csirákat, amelyek
a szájüregben képződnek."

Merész reklám. Nem csak Amerika vezet
már a reklámok terén. Túlhaladta az amerikaiak
legmerészebb reklámötleteit is egy belga keres-
kedő. Nemrégiben történt, hogy a charleroi szin-
házban gróf Monté Christo regényes történetét ad-
ták elő. A függöny legördült az első felvonás
befejeztével. A csöndben egy páholyból kihajolt
egy néző és a közönséghez a következő beszédet
tartotta:

— Uraim ! Hölgyeim! Zománczozott áruk
képezik üzletem kizárólagos czikkeit! Hiszen is-
mernek, uraim és hölgyeim, valamennyien. Tud-
ják, hogy reputácziómon semmi kivetnivaló sincs.
Sehol sem lehet olyan : jól vásárolni, mint
nálam 1 Holnap ismét nyitva lesz az üz-
letem. Valamennyiüket elvárom. Hihetetlen
dolgokat fognak látni. Gyönyörü edényeket, me-
lyeknek ára nem öt, nem négy, nem három, nem
két, hanem csupán egy frank. Azonfelül minden
vevő ráadásul égy bográcsot kap teljesen ingyen,'
Valamennyiüket elvárom. Ragadják meg az al-
kalmat!

A közönség egy részé először azt hitte, hogy
a kiabáló ember megőrült, s csak akkor nevetelt
mindenki, mikor látták, hogy a beszéd eleven hir-
detés volt.
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TETEMRE-HIVÁS.
Bünügyi regény.

Irta: A. K. GREEN.
(5)

E"gy gombostű esését is meg leheteti
volna e pillanatban hallani, olyan félelmetes
csend keletkezett a gyülekezetben. Az a tudat,
hogy a gyilkos, bár ki is lett légyen, nem tá-
vozhatott el a házból, kapunyitás előtt leg-
alább semmiesetre sem, mázsányi teherrel
nehezedett a jelenlevők kedélyére. Bár ez a
tény nem volt ismeretien előttem, most, hogy
ezt bebizonyitva láttam, magam is valami kü-
lönös izgatottságot kezdtem érezni és mialatt
a házmester arczát élesen megfigyeltem, jelt
kerestem, mely elárulná, vajjon nem azért
beszélt-e a házmester olyan határozott han-
gon, hogy ezzel talán valami kötelességmu-
lasztást elpalástolhasson. De vonásai ép olyan
nyíltak voltak, mint szilárdak és egy szikla
nyugodtságával állotta a minden oldalról reá
szegzett pillantásokat.

Arra a kérdésre, hogy mikor látta utol-
jára Leavenworth urat életben, Tamás igy fe-
lelt : "Tegnap este, az ebédnél."

— De látta öt valaki még később is,
ugy-e bár ?

— Igen is látta. Harvrell ur azt mondja,
hogy még féltizenegy órakor nála volt.

— Ön melyik szobában lakik?
— A földszinti szobácskában.
— A család többi tagjai hol alusznak?
— Nagyobbrészt a harmadik emeleten.

A hölgyek a nagy hátsó szobákban, Harwell
hr egy elől fekvő kis szobában, a cselédek
fenn alusznak.

— Tehát senki sem tartózkodott Leaven-
worth urral együtt az elsö emeleten?

— Senki.
— On hány órakor feküdt le?
— Körülbelül tizenegy órakor.
— Nem emlékszik, hogy ezen idö elött,

vagy után valami zajt hallott volna ?
— A legcsekélyebbet sem.
Amikor felszólították, hogy az -egész

esetet részletesen mondja elT Tamás a legna-
gyobb pontossággal és a legkisebb ellent-
mondás nélkül ismételte a már mondottakat.

— A szörnyü eset hogy hatott a höl-
gyekre ? — kérdezte a coroner, mikor a por-
tás leirását befejezte.

— Utánunk jöttek a szobába, melyben a
gyilkosság történt. Eleonora kisasszony a holt-
test láttára elájult.

— És a másik hölgy? Mary kisasszony,
ha jól tudom.

— Arra már nem emlékszem. El voltam
foglalva, Eleonora kisasszonynak vizet kellett
hoznom.

— Mikor vitték át Leavenworth urat a
hálószobába"?

— Közvetlenül azután, hogy Eleonora
kisasszony magához tért-

— És mikor történt ez?
— Amint arczát hideg vizzel meglocsoltnk.
— Ki adta ki a rendeletet, hogy a holt-

testet áthelyezzék ?
— Eleonora kisasszony. Odalépett a

halotthoz, összerázkődott és aztán megkért
engem és Harwell urat, hogy fektessük a tete-
met az ágyra cs hívjunk orvost- Ugy tettünk,
ahogy parancsolta.

— Önökkel együtt átment a szomszédos
szobába ?

— Sem, uram.
— Mit tett hát ?
— A könyvtárszoba asztala elött maradt.
— És mit csinált ott ?
— Azt nem láthattam, mert háttal állott

felém.
— Meddig időzött ott?
— Mikor visszajöttünk, már nem volt ott.
— Nem Tolt már az asztalnál?

Egyáltalán nem volt már a szobá-
ban sem.

Hm. Síikor látta ujra a kisasszonyt?
Akkor jött ujra megint be. mikor mi

a könyvtárszobából távozni készcítünk-
— Volt-e valami a kezében?
— Nem vettem észre semmit.

Önnek nem hiányzott semmi az asz-
tal alól?

— Azzal én nem is törődtem.
— Mikor a szobából kiment, ki maradt

még ott benn ?
— A szakácsnő, Molly és Eleonora kis-

asszony.
— Mary kisasszony nem ?
— Nem, uram.
— Kiván-e a jury a tanuhoz még kér-

déseket "intézni ?
Erre a kérdésre az esküdtek közt moz-

golódás támadt.
— Volna néhány kérdésem, szólt egy

kicsi, izgatott emberke, ki már jó ideje izgett-
mozgott a helyén, s aki alig várta, hogy a
vizsgálat menetét megakaszthassa.

— Szolgálatára állok — felelte Tamás.
- _ Amig az esküdt a kihallgatásra készülő-

dött, a jobbján ülő magas, hiu ember megra-
gadta az alkalmat, hogy a szot elvegye a
társa elől.

— Miután on, vallomása szerint/ két év
óta áll a család szolgálatában, megmondhatná
talán, vajjon ebben a házban egyetértő és bé-
kés életet éltek-e mindig ?

— Amennyire én tudom, igen— felelt a
házmester, komolyan nézve körül.

•— A fiatal hölgyek mindig jó lábon áll-
tak nagybátyjukkal?

— mindenesetre.
— Milyen volt a viszony a két hölgy

között?
— Kitünő, amennyire én tudom; külön-

ben nem engedem meg magamnak, hogy ilyen
irányban ítélkezzem.

— Amennyire tudja? Talán volna oka
más feltevésre is?

Tamás habozott egy pillanatig. Mikor
azonban vallatója a kérdést ismételni készült,
keményen kihuzta magát és ugy felelte:

— Egyáltalában nem, uram!
Az esküdt tisztelni látszott a szolga

hallgatását, ki nem akart nyilatkozni ilyen
kényes ügyben. Az esküdt elégedetten vissza-
helyezkedett és egy kézmozdulattal jelezte,
hogy nincs több kérdezni valója.

Azonnal felemelkedett az elöbb emlitett
kicsi ur és kérdezte:— Hifikor nyitott kaput
ma reggel ?

— Ugy hat óra felé.
— Az ön tudta nélkül távozhatott volna

valaki a házból abban az időben?
Tamás e kérdésnél nyugtalanul nézett a

cselédség többi tagjaira, de gyorsan és tartóz-
kodás nélkül felelt:

— Nem, hiszem, hogy bárkinek is sike-
rűmé hat óra után ugy távozni a házból, hogy
vagy én vagy a szakácsnő a távozót meg ne
látnók. Az emberek csak nem szoktak világos
nappal a második emeletről leugrani, no, meg
a nagy kapu olyan zajjal nyilik, hogy az egész
házban meg lehel hallani. Aki pedig a hátsó
ajtón és a kérten keresztül akar kimenni,
annak a konyhaablak elött kell elhaladnia és
igy a szakácsné mindenesetre észrevette volna.

Ez a kijelentés az összes jelenlevőkre
látható benyomást tett. A házat zárva találták,
később pedig el nem hagyhatta senki. A gyil-
kost tehát a közvetlen közelben kellett ke-
resnünk.

Az esküdt, ki az utolsó kérdést feladta,
bizonyos büszkeséggel nézett körül Amint az
arczokon az ujból felkeltett érdeklődést észre-
vette, nem akarta a hatást közönyös kérdé-
sekkel csökkenteni és ujból elhelyezkedett
ülésén.

Tamás, aki ugy látta, hogy nem igen
mutatkozik kedv öt tovább is faggatni, kissé
türelmetlenül, de azért tisztelétteljesen kér-
dezte :

— Kiván talán az urak közül valamelyike
még valamit tudni ?

Amikor senki sem jelentkezett, megköny-
nyebbülten nézett a pajtásaira és olyan mohon
és elégülten vonult vissza, hogy abban, a pil-
lanatban ezt az eljárását semmikép sem tud-
tam megmagyarázni. .

Mivel azonban a következő tanu senki
más nem volt, mint Harwell. az éh uj isme-
rősöm, a magántitkár és a meggyilkoltnak
„jobb keze", minden figyelmem felé fordult s
igy Tamás feltünö viselkedését egyelőre el is
feledtem. - -

(Folytatása következik.)

alatt •

4 huzá
tartatik meg.

Az összes húzásokra érvényes sors-
jegyek ára darabonkint

Legközelebbi huzás

január
Utolsó főhuzás

1890. február 21-én.

1915 nyeremény
kor. ért.

korona ért.

Sorsjegyek mindenütt kaphatók

Vidéki megrendeléseket legpontosabban
' " ' ' . " eszközöl az

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utcza 1
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A Gynrkovies-
linyok

A Gyurkovics-
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A balek

Virulok!*

Hamlet

gorn György • • •
• világhirü regényei

leszállított áron.
lUik Izabel la, Spanyolhon elOzStt ki-
rálynője, vagy a madridi uárar tííkaJL. Törté-

neti leírás 13t kötetben.

10 frt 4 0 helyett most csak 5 frt.
Egy világváros titkai, vagy retkes és TO-

zeklö nő. Regény 10 kőtetim.

8 frt helyett, most csak 4 frt.
Megrendelhető:

az „Országos jfirlap" tóatóiiratalábai
Bu&apest, József-körttt 65.

S2T£. S99 szám.

Pályázat.
Dobsina r. t, bányaváros egy segédbábai

állásra pályázatot hirdet:
Javadalmazása: évi 100 frt, azaz: egyszáz

forint fizetés a városi pénztárból, valamint a
vagyonosabb szülőktől a nekik nyujtott segé-
lyért fizetendő dijakból áll.

A szülésznői oklevéllel ellátott pályázati
kérvények 1899. febraár 11-ig bezárólag alul-
írt polgármesteri hivatalnál benyujtandók:.

A német és tőt nyelveket beszélő pályá-
zók .előnyben részesülnek.

Dobsinán, 1899. január IS-ám.
Szontágh Béla. polgármester.

n e a d5Jszía£3k.J *

KESSLER-féle
il

pBi tfiiapeutikus alapon
y g összetételénél fogra az el-

ismert legjobb ezer korpa ellen,
ugyszintén lfJfcfi'iTii* eUsti>'

Haffda-hajkiniopa több OT Sta ki-
próbált,' teljesen ártalmatlan,

óvuer a gyakran előforduló
ellen még gyermekeknél is használatra légjob-

Bkn ajánlható. „ _ .
Fászétkaldési raktár: BESS1XB BXZSOSEIt, gyógyázertár a
„HeeváMbozr, Oyeztyámos, Torontál váninegye. Egy' tégely

ára 3 korona. < ; - :,-.
Raktárak a káTettez-5 gyógyszertárakban: Bndapasteja: Török
Jozsef KöálfHoteia 12.. dr. Bndai Emil, Váiosház-tér 7., dr. Egger
JLeő J!íádor*-Sf6«^zerlára. Baditz Bóbert, József-körut 6*. szám.
Pozsony: tSollner Vincze. LSrinezkapu-ut. Mlakolóz : Baruch

Sse«ed: Earcsay Károly. Deteeozen: Miliálovics Jenö.
Arad: FöMss Kelenaen. Teaesvár: Theodor Albert. Veraeoz:
Kúdiler Béla. Karasaebea: MüUer F. Jakab. Hagy-Szenen:
MssíiiárJ. C illatszerész Melczer. Brauó: Jekelius Nándor,
y»Wi«i FéiencjE, Boíh Viktor. Ssáax-Régaa: Wénnéseher EmiL

Seg«svár: A. W. Lindner. '

iaoeteatía) elles páratlan alkarfi gyógyhatásal foly*
tán l«gmelog«1>b«n ajánljuk

Dr. Mitzger Tivadar
hirneves '

h y d r o-e I ek f r & t h e ra p i a i
rendelő-intézetét r _̂

VI. ker^ Teréz-körut 44. sz., I. em.
Tapasztalt gyors ea biztos

rárioxa teljes ő
folytánbonó-

ia fix* the tő

Rendelés déieiőtt 8—1-ig, délután 2—8-Ig.

Clgyengült Jérfkro
(impotentia)

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

hatásában páratlan sikerü

Electro-Massage * * * *
vagy

által gyógyítható legrövidebb idő alatt biztos és
állandó sikerrel

Dr. KAJDACSY
• v. cs. 6s kir. ezredorvos

Elektrotüerapiai rendelőintézetében.
Budapest! V., Váczi-körut 4. sz. I. em.
Rendel: délelőtt 8 órától 4 óráig; este 7—8 óráig.
GARANCZIA s 25 évi részben katonai-, részben
magánörvosi praxis. Külön váró- és győgytermek.
Lovelokroaxonnal űisxkméten válaszoliatlk.

órás és ékszerész
hej. czég*)

Budapest, Kossuth Lajos-utcza 13.
az advari kávéházzal szemben

ajánlja dus raktárát arany és ezüst
érákban, ékszerek és drágakö-

vekben.
Pontom kiszolgáló*. Olcsó áfák.

Javitások gyorsan eszközöltetnek.

KELETI UTAZÁS
Szentföldre és Egyiptomba

1899. április hóban Propper N. J ainos keresk,
akadértiiai igazgató vezetése alatt.

Kizárólag elsöosztályu, minden kényelmet §s biztonságot nyuj.
tó, szerfelett ölcsótársas utazás a.magyar előkelő világ tagjai

fészeré. Előjegyzéseket elfogad, részletes fölvilágositást nyujt
Prpppei* 19. János

igazgató
;: Budapest, József-körut 15. sz.

2 dobos ára 30 kr. B doboz bementve X frt 50 kr.
''• .'-••• •• S z é t k ü l d é s :
RÉTHY BÉLA oópszerési- Békés-Csabán.

os nem
egy osztrák czégnek ti>bfa íttsá és bécsi lapban megdent ffGi'iaedwciiye, amelyre, minthogy nevünkét is megemlitette, a következő felvilágositással szolg:álunk : Évekkel
ezelött Wellisch ur Dustless Qü & Pain* Co. c^égnft volt mint könyvelő alkalmazva és midőn— tehát ugyancsak évekkel ezelőtt — a Dustless Oil & Paint Co. czég
c s ő d b e jutóit — WeLIisck HET örökáron roeg5zerezíe a volt tulajdonostól a „dustiess" anyag előállítási titkát és megalapította a D u s t l e s s Fioor Dipessing Co.
czéget New-Yorkban. líj. HaiEmaim mr. mmt sfarazösta volt czégünknél alkalmazva és midőn atyja elhunytával hazájába visszatért és üzletének vezetését átvette, látta
jónak a már rég tönkrement Btas i less Oil eV Pa iot Co- czégért festcküzletének táblájára kiírni, minthogy nem sikerült neki a Dustless Flopr Dressing Co. kép-
viseletét elnyerni, ezzel aJkarváa a viliággal éEhitetni, hogy értélcteieii utánzata az eredeti „dustless" anyag.

Jő portéka nem szorol haaaif: re&lámokra. A nevezeit czég pedig hirdetéseiben azt állitja, hogy az általunk hivatkozott czégek nagyrészénél ő végezte a por-
metitesitést, két előkelő budapeslii czéget "imeg is nevez. Hogy ezen állítása mennyiben felel meg a valóságnak, azt maguk a z említett c z é g e k alább következö
nyiliitkozatai igazolják; egvben lüjeleEíjük és sajnáljak, hogy akaratunk ellenére kényszerítve vagyunk njeM itt válaszolni.

Bitrichstein és Társa,
a Dustless kizárólagos Jogú elárusítói Magyarország részére.

A „HYGIEIA" pormontBsHö vállalatnak
Budapesten,

TJLf Váczi-körut 5. szám.

Megkeresésük folytán ezennel kijelentjük, hogy üzleti helyiségünket önök
pormentesitették teljes megalégedésünkrc

Budapesten, 1339. Jaguár 16-áo.

Stern Antal S.
Á „HYGIEIA" pormentesitő-vállalat Budapesten,

Schweiger ésMleier,
a Dtisttess Tloor Dresaíng Co. vezérképviselői.

A „HYGIEIA" aormentesitö vállalatnak
Buditpesten,

TI., Váczi-körut 5. s«.
Ezennel kijelentjük, hogy üzleti helyiségünk egy részét önök pormentesitették

teljes megelégedésünkre és csak tévedésből rendeltük a többi szükséges volt
anyagot Hartmann czégnél.

Budapest, 1899. január 16-án.

Kohn Heilmann és Fiaim
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véd- Utánzás imiait fifTeljcrek Q H f l » p f w j n B A B A
pastesam * » u n A r r t á t t K.UZJL

Szépség gazdaság,
Széjiség hatalom.

Ezt a legnagyobb kincset elérni eddig egyedül csak
Mme Rosa Schafter,

szerb kir. udv. és kamarai száUitőnő, Bécs, 1^
Gvaben 14. által feltalált és használt szépségszerek-

nek sikerült
PÁTI fi f O M v í o c a n l A ca- ^ r- *• U*- sub., minden nő-
FUUU1C rctVlSbOllli; ^k, ki t&stst pribilta, nélkülöz-
hette^ a baxt ̂ raKfiö tthéai teszi, csodüatos zomancza alatt eltünnek
2. bü'rfeiüitések. sat 2. MmJIölieíyeSi és an'jajegyek is. elsimítja a rán-
C2otatr összelmzza. x. cssssx kenőcsök áütal támasztott Ukaesokat, és
Ltanden. aőamzal: vititiwá, Batallá^ majdnem átlátszóvá tesz. Ez az
e^yedöí L pcmidxe, rcetyagk iaazrátaí* után mosakodrti lehet, anélkül,

JZ'JI eltűnne-- E^v Ihntaa-áüia. Í5Ö & 1 Irt.
évtizedekkel SsitaiB, x. É5r rnjutyiaa majád és ráncz nélkQl, i s estenda
niintiea fcülíraeic kelEena Bnisztrî iL Egy tégely lJSEu

rSVÍSSíLTltS me«'3.rzi *- faLir ^sseiíéL eratáü és *. le^kitünább, biztos balisa toillette-vix.

Créme, Ean és Poudre raTissaste^
Mind e sereim csoidáfaE-i? hafisíért fetjes kezességei TállaTck srásatalan kászöaö- és elismeri*

rsr'I betK:kin.í:Let5 ;i k-gmasasa: b kr,r'.fcbőL és c^t i&kiéczíri&M aein kiüztöm &et- MladWl nölgy-
rek.eki rsíotlín, Eárvinyrebí r.ségfi hoaslAScet akar, l«gjebl>an ajáitliiató a cs. kir. aiAb.
Ii-Bitcitkötö darasciLkiiii 1 frt SQ t r-r: és a rrSa7ron.-Sa.vi»s«nte** kiváló •répe^saap-

Rosa Schaffei>, Bécs,X,

10 frto
meglaiaső ?es-

ííór-

Óriás vérpiros

narancsok
100 drb 4 frtdrb 5 fpf.

JLggf. Ecfei-iáivé, 1 ker.
1 ICr. fef !L jxznsikai i m a

EST. fe£í- ÍÜÍÖ2ÜTEÍ$ i á n . . . . . . 11-20
I Itir. 5sjí . fc-a:í!fai ram . . . . . . . —-36

í t v . tea . . . . . . . . —.78
- családi t ea . . . . . . . . . —-SÖ

II fi^i-. EfcríL t e a H s ö í í i E Ő i T . . . . . . . 1 - 6 0
- t n s É f . É a t H m t s a - s e t e m é m f . . . .

1 n a g y c a i x t z . . . . . . . — - 2 8
?wmirritrw'iíai I SÓS 0öl!<l« . . . . . . . . -12

í y i I q p . . . . . . . . 1.76
Csriis i s &

áb fr vérpiros narancs ICO drb.
t. édes mandarin, őO1 darab .mF. édes meis ia ia i kSföat. aagy. 50> iíd». T..5QI
f. édes messinai n.igy narancs, 50' dss&-1
f. édes- maenéllini i * óriás jaíEa

I r b "
croai. váloíatott nagy. 50 ári)'. . . . . . IL—

izttkor.' ieef. külö aféle ízzel l
, 5—S rózsa
g p í kgr. . .

y-s ttéli gy
>:t. tuniszi liatüiva

vendéglő-
söknek " " " '

Részletes árjegyzék Ingyeo és bérmentve.

Leghiresebb gyártmányú
bel- és külföldi

zongorák, pianinók ésharmoniumok
a. legdusabb

a Zenei al jtában

Kossuth Lajos-utcza 22. szám.

Stember
ca> é s kir. udvari szállítók.

Nagy

olcsón kapható.
Czim a kiadóhivatalban.

eredeti Chevalier — Oregon — Scott minőségekben 8
legolcsóbb árak mellett ajánl

Sörárp&üzlet Budapest, Dohány-titoza 2.

n
életbiztositó-társ^ság

Kasyarorazási flók: I - Ausztriai fiók:

Budapest, Ferencz Józset-tér 5 — 6 . Bécs. Gizeüastrasse 1. szám alatt.
& társaság háJzában. I a társaság háziban.

A társaság vagyona 1896. deczember 31-én . . korona 157,805.340.—*
Évi bevétel biztosítások és kamatból 1896. évi

deczember 3 l 4 n . . . , 28,670,916.--
Kifizetések,'biztositási és járadéki szerződések

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

As 1896. évben a társaság 8654 kötvényt álli-
tott ki . . . . . » . 80.577.950.—

Ősszeg értékben, r—. Prospektusokkal és dijtáblázatokkat, melyek alap-
ján a társaság kötvényeket kiatiit^ továbbá ajánlatokkal, dijmentesen
szolgáinak az ̂ osztrák-magyar monarchia minden nagyobb városában az
ügynök urak és a magyar é s osztrák fiókok.

nyerte Csillag í̂nna asszony hosszu
részvétből azt kérdezte töle:

és fejének
haja teljes.
egy polgárnő, aM Csilag Aana

Csüíag Anna a.-t. Iiogy a jó asszoiijiKsl nsíaáeBt KÖZÖÍJŐB, anüre a_ polgárnő
ezt tnoBdta: „Kérz rám, greFmefeeir"én ma S5 éves vagyok; láítá!_te már
az életben olyan Iiajat az ea tüjröüíban,, araüvea nekem van, ugyebár nem.
Kegy honnan" van ez. miadazf el ffogoai neked mondani, de nagyon keU figyel-
ned rá. Én egykeecesöt csmálek raeked- aiaeSy^ te ugr fogsz késziteni, ahogy
én azt mesmutatom nefceá; cs növérnyííkből és füveiből áll és ázt fogod min-
dennap használni s mar az első ETÖICZ nap mulva nem maradhat el a biztos

És nsy TOIL Csöüsg Azma. megtasaűt* a titkot s az általa mondott növé-

léhát oka voü s legnagyobb örőisre, mely et arra ^idilotta. hogy tovább
használta a kenőcsöt és 14 hari ísaszBálat után elérte Csillag Anna asszony
az ő hösszB, óriás Laieiey haját, azaely EMÍ már több, mint 1 m. és &>
ezrn. nvi hossza. ' ,

Mialatt Csüacr Anna a^zeny az általa készitett kenőcsöt csak ömnagá-
nik használta, több feügyismerásé jött hozzá, akiknek hasonló fájdalmaik
voltak és et megkérdezték, iogy Esákép kapta az ö szép, hosszu haját

Hogy még több meggyőződést szerezzen róla. Lsillag Anna az ismerőseinek
adott e kenőcsből és csodák csodája, a kenőcs sohasem tagadta meg hatását
s mindennütt a legfényesebb eredményei voltak, amelyek őt arra inditották-
hogy a nagyrabecsüli közönségnek a-kenőcsöt hozzáíéráetőbbé tegye, mert e/
jótétemény, amelyet Csillag Anna asszony csak oly módon gyakorolhat
hogy k%öcsét 'tégelyenkínt 1, 2, 3, és 5 forintért mindenkinek hozzá
férhetővé teszi, melynek központi gyári raktára B é c s i 8«j S e i l e r g a s s e 7
sz. a. van. Csillag Anna asszony haj- és szakalnövesztő kenőcse a legmagasabb
körökbe is bejutott és mindenfelől a legnagyobb dicséretekben részesült, ug.f.
hogy fejedelmek, főherczegnők és a legnagyobb diplomaták is indíttatva érezlö
magukat, hogy neki a szép és hasznos találmányért dicsérő iratokat küldjenek.
ugyszintén az egé3Z müvelt világ áltál is beküldetnek mindazok részéröl, akik
a Csillag Anna-félé kenőcsőt használják.

A CsiUag Anna-féle* kenőcsőt fölösleges sok magasztalával elhal nozai,
mert e kenőcs önmagát dicséri, ugy, hogy egy vevő száz meg s'áznak ajánlja,
mért mindenki, aki ezt használja, kész a tiszta igazságot megmondani, hogy
ez az egyedüli biztos'szer, mert ezt siker koronázza.

Mindenüt, aki még nem szerezte meg a kenőcsöt, vegyen egy
tégelyt belőle, hogy annál hamarabb meggyőződhessék annak
igazi hatásáról és Csillay Anna asszony meg van róla győződve,
hogy mindazon hölgyek és urak, akik ezt megrendelik,-meleg /ÍÖ-
8zönetnyilvánitáaban fogják őt részesíteni.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Minden sző 2 krajczár. „ . - KtedAhhiatai* ll Előrefizetendők készpénzben, levélbélyegekben vagy

í waoonmuai. _ , V postautalványon.
Vastagabb betükből szedve 4 krajczár | VIO. k e i Ü l e t , JÓZSef-kÖrut 6 5 ^ . S 2 ^ T I ^ | - . é g e fa fizetendö • __ C z é l s z e r aha a hirdető czimét is közli a hirdetésben, vagy a választ poste-restante kéri, akkor minden/közles után még3üJ^) 0 2 ?*™ L S l *" jÍB y £ , é l i k e t beküldeni. Mindenlá

az apró hirdetést postautaivánvon beküldeni s a szöveget az utalvány szelvényére irni; esetleg közönséges levélben is lehet a szöveget s a leveijegyesei Besuiuem.
• .. könnyen kiszámíthatja az apróhirdetés árát., -

APRÓ HIRDETÉSEK ÉS ELŐFIZETÉSEK
az

ORSZÁGOS HIRLAP
részére felvétetnek kiadóhivatalunkon kivül (VUL ker.

József-körut 65.) a következő üzletekben:

I. ker„ Tárnok-utcza 22.özv. Ba*

a
IV.
ur.
w.
v.
v.
v.

VL
VL
HL
vn.

fő-utcza 7. sz. alatt
Kecskeméti-utcza H
farisch-bazár
petőp-iér 3. szám

sz.

Jtegykorona-utcza 20. szJtl££g£M£
„ Dorottya-utcza 13. sz.
„ Váczi-körut 6. szám
„ Cipét-köret 22. szám
„ Teréz-körut 54. szám
„ ínörássy-ut48 szám
„ Erzsébet-kőrut 58. szám
„ Erzsébet-kőrut 7. szán

TOL ker., a Nemzeti szinház bérh.
* ugyane helyeken mindennemü fehrifagosfósok kész-

ségesen megadatnak.

,Poste-restantefí hirdetések bélyeg-
illetékesek.

Apró hirdetések 20 krajczáron alól
nem közölteinek.

LEVELEZÉS.
Édes piczike levélkéjét e percdsea vet-

e j * tem. Kimondhatatlan ^örarnet~ okozott
Vele! Mondja, édes, miért nem okoz nekem gyakrabban
Ilyen nagy örömeket. Yasáraap tennészetesea _oforet-
len ott leszek a magáeska áMai- kijelöl* tóram és váram
taár a "perczet, hogy láthassam.. A viszímttlatásiig csó-
kol om kezeit Ervin. " *7M6—1^
S?flk@ Minthogy magával teljes le&e&eÜeBség . talál-
•*»"«M»» kozni. ezúton kérem meg igém szépen, „bogy
szeraán este oda okveLIerieíjöniiiszÍTeskedíj^. Remélem
ezt megteszi ? Csókolja kezeifc F. B. . . . 74á&—.1
-fül 311 ^ l l t ^ a t o m Tsled r hogy már teljesem jól fezem.
v v l o l l . magam. És te, azaz: ti, fcogj- vagytok? Re-
mélem, a leveleket, melyeket -elkálátetn,. naármegkaptad..
S minthogy oly csekély eredméitye volt, ma ismét hoz-
tam, mint azt különben láthatod is, másfiéíekép. .Csókol
számtalanszor M. . .. TULI - -1
^vSklf A aec^ftMV levele van a megfeeszélfc üiefyen.
MVlU» Oddátll&j* Kegyeskedjék azt enman mielöTíb
sihozatni, mert igen megbízhatatlan hely az. Kezeit
csókolja B é l a . 7 4 5 0 — 1

fekete fiatal leány szereíae egy jg
nyi emberrel isegisnierkeáiBi Sözárölag szóra-

kozás czéljából. Leveleket a kiadóhivatal továbbit
„Olga- jelige alatt 7412—1
£<n* ékszerész segéd szórakozás czéljából óhajtana
^•Jjjf egy szellemes fiatal hölgvgyel isefpisaBesiedEÍ
Leveleket kérek „Ékszerész" Jelige afeffc e. lap
hivatalába kérek. .

Csakis olyan levelekre válaszolunk,
melyekhez & válaszbélyeg meliékelev

van. A kiadóhivatal." 1291—1
fíatai Ieáűyr szőiakozás ezéTjá&ől égy

JJ ' fiatai Mvataínokkal éhajtaaa, ismeret-
séget kötni. Bűzasság ntacs fckárva. Totb ezer füriniíal
rendelkezik. Levelek „.IíKflva* t^rniBn a kiadőMvatalba.
kéreiaek. ' " •* • 7466—1

Többeknek.

Kellenietíeíiséget okoztál azzaL hogy
d Ö k

g gy
aj.£ a dolgot M.-aak is elmondtad. Ö nekem

egy szemrehányó levelet irt, hogyiaiéEt nemmondíam
nieg neki is. Te kis pletyka. Iíát érdemes arról beszélni,
hisz én ugy sem vettem komoívan. Xa, de 1«»galáf»fi
most már ne mond el semkmekT KüIörJien hogy Tagy.
Olyan jó volt mikor a HEaitkor kínt voltál és" most
már szeretném ha mindennap kiiaheinéL Mikor is lesz
a. J. születésnapja? írd majd meg, mert eimegyűnk.
Csőkol igen sokszor M. 7454r—l

Tan. a
tálban.

kiadóhíva-
2617—1

Szerdán este utazom. Igen izgatott és beteg
vagyok. Bánosa megyönk. Csókol S. •

74S2—1

Fivérem ígéretének (és az ön szerény
. -- -m,. kérésének) mint látta, eleget tettem, és
nem eredménytelenül- Ezen perczben kaptam egy levé-
lét ar ön részére, amelyet azonnal utnak inditok, hogy
az á legrövidebb idö alatt az ön birtokában legyén.
Art hisf^m, hogy sok mulatságot fognak önnek szerezni
az ilyen levelek. (Ugymint nekem.) Fogadja ezúton
üdvözletemet, tisztelője A r t h u r . 7 4 6 2 - 4

fifofllls .^em tudom, minek tulajdonítsam azt, hogy
V I A K I M * nem láthatlak. Én naponta megyekárra —
de hiába. Kérlek kedves légy azon, hogy ma este vala-
hogyan találkozhassunk. Van sok érdekes mesélni
valóm. Csókol Albin. 7460h—1
Cfof i Visszavonom mind azt amit e napokban önnek
•1*1 U irtam: Bocsásson meg, en többé ilyesmit nem
fogok önnek irni. De viszont ígérje meg ön nekem,
hogy nem fogja többé azt a pajkossagot elkövetni

„j « -» 7458—1

HÁZASSÁG;
magas barna zsidónő, ki 5000

JJ f o r m t készpénzzel rendelkezik,
óhajtana lehetőleg egy keresztény szőke magas termetü
póttartalékos tiszttel, házasság czéljából ismeretséget
kötni. Csakis komoly levelekre reagál. Ajánlatot a
kiadóba „Gyöngyike* jeligére kér. 7436—2
£ f l V Í A I f l f t w l t szőke 18 éves szép leány,
«J |J J™i UKW%U- nyolczezer forint hozománynyal,

egy magas, intelligens hivatamok ismeretségét keresi,
házasság czéljából. Levelek .Kamélia" czimen a kiadó-
hivatelba kéretnek. 7464—2

ÁLLÁST KERES.
állást keres helyben vagy vidéken
jő családból való izraelita árvalány,

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

ki perfect francziául beszél, még
mt néhány órával rendelkezik. Esetleg

isztért is. Leveleket .Angol" jelige alatt kér a
kiadóhivatalba. 1 7454—5

gy intelligens özvegy
i, ki a házvezetésben és varrásban

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

iá könyvkereskedésbe'vagy papir-
kereskedésbe intelligens családból származó

fiu. Csakis tisztességes bánásmódra reflektál. Czimer a
kiadóhivatalban. ' . . . . . . 7406—3

leány elszámolásra.keres .csemege-
vagy íuszerüzletet. • Esetleg. alkal-

mazást bármily tisztességes üzletben mint felíró- vagy
elárusitőnönek! Szives megkeresésekét" kér ,Kauczió-
képes" jelige alatt a kiadóhivatalba. 7148—3

va£T időszaki laphoz szerkesztőül, vagy munka-
g társul ajánlkozik kitünö szakember. Esetleg

azok expediálását is elvállalja. Ajánlatok a kiadóba
Héti lap" czimen kéretnek. 6792—3

ÁLLAST KAPHAT.
szerezhető a .Kereskeiebni Vegyészet"
czimü mü birtokában, melynek utmatatásai

alapján tökebefektetés és előképzettség nélkül bárki
2—3000 foriotet, söt többet is kereshet évente. A müvét
mai naptól — mig a csekély készlet tart — leszállított
irom 1 frt 20 krért ajánlva küldi még a .Kereskedelmi
Vegyészet" könyvkíadóvallalata Ujpest, Istváu-ut 2. sz.

í • : 254lM
ftflllftlftli irödahaí vállalat keres ügyes, szakképzett
mllJWSU ntazőkaL Kik e térén ínárC müködtek,
elönvben részesübiek. Bizonyitványt és ajánlatot SN.
O." jeHge alatt továbbit a kiadóhivatal. 7222—4

' ügynökök és hivatalnokok, kik vidé-
ken jobb családnál megfordulnak, ke-

restetnek egy uj czikkhez, mély 2000 Mot jövedelmez-
het évenkint. Ajánlat „Columbus" jelige alatt a kiadó-
hivatalba, í 2583—4

. kerestetik keresztény kisasszony,
^j M németül és magyarul jól sztenpgrafál

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

OKTATÁS:
tanit szintén intelligens hölgyet
zongorázni a franczia nyelv

i" a kiadóban. 2376—5
zongoraorákat ad. Csak

néhány őrávaí ' rendelkezik
Órá 50 kr. Czim a kiadóhivatalban. 7424—5

BIRTOK-ELADÁS.
VvireflMdifm e l a d ó 2 9 0 és 361 holdas jóminőségü
J1JII d«l|UKU földbirtok. SzőIIőtelepitésre kiválóan
alkalmas. Megkeresések „Nyírség" czim alatt a kiadó-
hivatalba kéretnek. ^ * ; ; J 7091--6 ••

HÁZ- ÉS TELÉK-ELDÁS.
£ m » *I ház a VI. kerületben, magasan épült, szabad
v B Y kézből családi viszonyok miatt azonnal eladó.
Czim a kiadóhivatalban. 7002—7
ifiMheifln a község legszebb helyén két sarok és
U J P t d U ü ) egy közép telek eladó, igen olcsó árért.
Ajanlatokat a kiadóhivatalba kérek „Ölcsó telek" jelige

1 2 A V 4 T szeretnék venni Esztergom városában, lene-
HOAiU töleg a Simor-utczában, a kis Duuához közel,
vagy a sziget korüL Körülményesen irt ajánlatok „Nyug-
díjas kapitány" jelige alatt kéretnek a kiadóhivatalba.

ELADÁS.
jó, szolid kivitelben előnyös részletfizetése
Náthánlgnácz kárpitos- és asztalosbator egyed,

főraktárában VII., Erzsébet-körut 23. sz. Árjegyzékek
vidékre ingyen és bérmentve. 7013—o

a Ferencz-utczában; kitünő
forgalommal olcsón eladó. Czim

a, kiadóhivatalban. 2611—g
MÍfotM^I AIM teljesen üzemképes urilakás,
gOZuiaiOniy gépész lakás, istáló; vagy

társat keresek 4000 frttal ki a malmot kezelje. Stria
Gyula Nagy-Kátán. 2615—8

uj ruganykocsi nagyon olcsó áron eladó, minden
üzlethez használható. Czim a kiadóhivatalbau.
•_ 7042—8

jókarban levö íéderes diván eladó. Ara 9 frt.
Majdnem uj. Czim a kiadóhivatalban. 7422—8

€cjy szép bolti pult I1U1S ln^í-., ^a^- v.6J
hentes-üzletbe, továbbá egy tizedes-mérleg, 2 darab kis
mérleg sulyokkal, 1 inak- és kávé-daráló igen olcsón
eladó. Czim a kiadóhivatalban. 7318—8
YvtevtÍM* bXpiit legszebb pontján kétemeletes
A l ISZTina-KOl UT adómentes bérház, családi körül-
mények miatt, eladó. 5100 forint jövedelem, vételhez
35.000 frt szükséges. Czim a kiadóhivatalban. 2577—8

VÉTEL.
levö elegáns föggölámpa kerestetik meg-
vételre. Levelek a kiadóhivatalba kéret-

nek JTuggőlámpá" jelige, alatt, 7368—9
S Z . . & szeretnék építtetni elhasznált anyagból Buda*
qafta l pesthez közel. Akinek van megfelelő anyaga,
az jeleztesse e lapban a kishirdetések közt „Elhasznált"
jelige alatt. < 7422—9

" KIADÓ SZOBÁK.
Tfic ett\\\9 különbejárattal, a 'Teréz-köruton, az
é\l9 dAVllay Andrássy-iathbz közel, azonnal olcsón
kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 7380—10

bútorozott szoba, kétablakos, a dohány-utczá-
ban, második emeleten, előszobával, lépcső-

házbeli különbejárattal, olcsón kiadó. Czim a kiadóhi-
vatalban. 6920—10

keresek egyéves önkéntes fiam mellé
_ egy csinos kétablakos udvari szobába

gázvilágitással, kitünő ellátással együtt csekély 30 frtért
lift és telefon a házban. Czim a kiadóhivatalban.

• 7266—10
jhtfo?Hfl0l1C c-saládnál egy különbejáratu szoba az
«lltl£lftllJCIId Eötvös-utezában egy-két ur részére tel-
jes ellátással kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 6760—10

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
műhelynek, divatszalonnak*
egyleti helyiségnek, vívóte*

rémnek, magániskolának vagy nagy
lakásnak alkalmas nagy helyiség I-ső emeleten
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 3662—17

* a József-körút legnagyobb for-
| galmu helyén kiadó. Czim a

4706—17

KÜLÖNFÉLE.
rekedtségnél vegyen 30 krért Réthy-
féle Pemetefü-czukprkát. 1537—18

lakás kerestetik a körutak valamelyikén,
^ m e i y 5_6 szobából és hozzátartozó mellék-

helyiségekből és lehetőleg 2 előszobából álljon. A lakás
az L emeleten legyen. Részletes ajánlatok a kiadóba
kéretnek -Földbirtokos" czimen. 2671—18

állattani és- vadászati képes
j p , s z aklap: Egész évre 4 forint.

Kiadóhivatala Budapest, Rottenbiller-utcza 30. 7087—18
özvegy asszony elmenne házakba, ru-

{ • hákat és fehérneműket jutányos árért
foltozni. Czime a kiadóhivatalban. 7290—18

és kipróbált szer tejkorpa és
/ j J | hajhullás* ellen. Negyedliteres üveg.
1 frt 50 kr. Fülöp Gy. (ezelőtt Török K. Budapest, Kálvin-
tér 3.1 emelet 7. és ^Török József gyógyszerésznél
Király-utcza 12. sz. • 7031 18
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