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Bölcs szélbaliság.
Eötvös Károly immár nem csupán
egy ember és egy képviselö. Eötvös Károly immár egy alakja is a jelenkori magyarság közképzeletének. Ezt az alakot
temérdeken csináljuk, akárcsak a népdalt
vagy a népmesét. Aki csak valamelyest
belekotnyeleskedik a politikába (és melyik
magyar ne tenné!) az meg nem állja,
hogy néha-napján egy-egy jellemzö, eredeti vonással hozzá ne járuljon ahhoz az
Eötvös Károly-képhez, melyet a közképzelet oly nagy kedvvel és erös meggyözödéssel rajzolgat és szinezget.
Ez a kép mindazonáltal semmiképen
sem portraitja a legokosabb szélbali képviselönek. Sokkal több annál. Tipusa a
bölcs, üdvös, erös, veszedelem nélkül
való szélbaliságnak.
Bölcs szélbaliság!
Hát ilyen is van ?
Van. Ez a politikája annak az Eötvös Károlynak, aki csupán a magyarság
közképzeletében él. Akit minden józan
eszü magyar ,,óhajtva sejt." Akinek derült idökben sokkal több ös humorral
teljes anekdótája forog közszájon, mint
amennyit a valóság Eötvös" Karolva az
„Abbaziá"-ban valaha elmondott— s akinek válságos idökben olyan okos cs lelkiismeretes nyilatkozatait hiresztelik, hogy
a függetlenségi párt nem gyöz azok miatt
a valóság Eötvös Károlya ellen eléggé felháborodni.
Most, mikor az osztrák válsággal a
dualizmus is válságba jutott, a bölcs

Téli mükiállitás.
Távol tölünk a szándék, hogy a képzömüvészeti társulattal vitába bocsátkozzunk
afölött, hogy szükséges-e, hasznos-e két kiállitást rendezni évenkint ? Az ilyen vita elöreláthatólag meddö volna, mert azok az ösztönök
és étvágyak, melyek a társulat ügyeinek intézésére befolynak, nem igen kapaczitálhatók;
még a józan ész okoskodásának törvényei által sem.
Épen ma gyözödtünk meg róla ujólag, a
megnyitandó téli kiállitás bemutató napján.
Egy jeles festömüvészszel beszélgettünk e
tárgyról, bizonyitgatván, hogy évenkint két kiállitás talán sok az olyan helyen, hol a festök egy
kiállitásra való jót és becseset is alig tudnak
produkálni egy esztendöben.
Ha nincs, mit kiállitani, akkor minek a
kiállitás? — mondók. — Ez csak világos. Aki
ezt tagadja, az a logika törvényei ellen támad.
— A logika törvényei ? — viszonzá festönk, — micsoda törvények azok? Ki ismeri
el azokat? Mi biztositja azok érvényét?
— Kérem, ne negélyezze a czinikus kétkedést ! Ön igen jól tudja, hogy a logika igazsága a legföbb törvény az ember szellemi háztartásában, habár e törvénynek nincs is megjelölve a hivatalos végrehajtója.
— Az Istenért, ne mondja ki ez utolsó
szót ! — kiált föl rémülten körültekintve embe-
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szélbaliság ama képzelt inkarnácziója
mindenekelött nagyon nyugodt volt és
nem értette, mit félti a függetlenségi sajtó olyan lázas idegességgel
az osztrák alkotmányosságot, meg a
provizóriumot ? . . . Hiszen minél nagyobb
veszedelemben van az osztrák alkotmányosság és minél valószinübb lesz, hogy
a provizórium Bécsben nem jut dülöre,
annál biztosabban közeledünk ahhoz a
naphoz, a melyen Magyarország az eddig
közös ügyekben is önállóan rendelkezik.
Ha még a megrögzött közösügyes mamelukok reszketnének valami különösebben
az osztrák alkotmányosságért, no — hát
azoknak volna rá okuk. De logikus fejü
és öszinte függetlenségi magyarnak csak
nem lehet és nem szabad fázni attól,
hogy esetleg Magyarország önállóan rendelkezik ?
A közképzelet Eötvös Károlya, a
kinek ilyfonnán az osztrák alkotmányosság provizóriumostól csak Hekuba, természetesen azzal sem törödik sokat, hogy
az osztrák, ha mégis megcsinálja a provizóriumot, miféle alkotmányossággal csinálja meg. Mert annak, hogy Ausztriában mi
alkotmányos, mi nem, csak maga az osztrák
az illetékes birája. Mi magyarok tán embert
ölnénk, ha policzáj törne a parlamentünkbe ; az osztrák ilyenre csak méltatlankodik és fütyül. Ahány ház, annyi
szokás ; ahány ország, annyi alkotmányosság. Ausztria nekünk külföld — nincs
jogunk azt követelni töle, hogy az alkotmányossága olyan patent legyen, mint a
mienk.

Szóval, ha egyszer a provizóriumot
az osztrák törvényhozás többsége is megszavazza s a provizórium-törvényt az
osztrák császár is szentesiti, akkor az,
osztrák fogalom szerint, alkotmányos uton
jön létre. S akkor ami törvényes feltételünknek elég tétetett. Mi nem mérhetjük
akkor az osztrák alkotmányosságot magyar mértékkel, nehogy más alkalommal a magyar alkotmányosságot
találják osztrák mértékkel mérni.
Hanem még egy bökkenö van.
Hátha sehogysem sikerül, Gautschnak sem, a provizóriumot Bécsben keresztül hajtani s aztán Bánffy az önállóan
rendelkezö Magyarországnak azt javasolja,
hogy a maga jószántából se rohanjon
bele nyakra-före mindjárt a puszta perszonál unióba, hanem tartsa fenn egyelöre
a tényleges, közösügyes status quot?
A bölcs szélbaliságnak Eötvös Károlyról elnevezett képzeletbéli prototipusa
erre a kérdésre nagyon komoly lesz, de
azután a leghatározottabban felel.
— Nos, akkor a függetlenségi párt
Bánffy javaslata ellen fog szavazni.
Csak szavazni?
— És beszélni is, ez természetes.
Hát obstruálni, késhegyig menö küzdelmet vivni nem fog?
A bölcs szélbaliság, igy sarokba szorittatván, már csak viszontkérdésekben felel.
— Hát vajjon azzal, hogy Magyarország önállóan rendelkezik, a magyar nemzet az eddigi állapothoz képest, veszit-e valamit jogaiból, még a függetlenségi szempontból is ? Történik-e rajta olyanféle sé-

rünk ; — ha kollegáim meghallják e szót, három
kiállitást csinálnak évenkint.
— Vagy ugy!
És hirtelen világossá lett elöttünk, hogy o
kérdésben minden kapaczitálás fölösleges, minden vita szükségképen eredménytelen. Megadjuk
tehát magunkat, Elfogadjuk a két kiállitásos
rendszert és elmegyünk majd megnézni a téli
kiállitást
Egyet azonban mégis meg kell jegyeznünk. A müvész urak, kik azért követelik a
téli — kizárólag magyar — kiállitást, mert az
idegenföldi, fejlettebb müvészetek versenyét
akarják lerázni nyakukról, ez egyszer fölsültek. A kiállitás, melyet maguknak rendeztek,
ugyan tiszta magyar, de oly jelentéktelen, oly
üres, oly sivár, hogy a nézö szinte kétségbeesik rajta. És ez nagy felsülés. Mert mit
kellene az ilyen tiszta magyar kiállitásnak bizonyitania? 'Kétségkivül azt, hogy a magyar
müvészet elég erös arra, hogy minden külföldi
segitség nélkül is érdeket tudjon kelteni a közönségnél. Ha mar most a kiállitás nemcsak
hogy ezt a meggyözödést megteremteni nem
képes, hanem ép ellenkezöleg rikitóan feltünövé teszi a távolságot, melyben a magyar
mütermelés a külföldi mögött elmarad ; ha a
nézö, ahelyett hogy elégedetten, söt némi
nemzeti büszkeségtöl
eltelten sétálna
a
kiállitási termekben föl és alá, ép ellenkezöleg lehangoltan, lesujtottan, tétova tekintettel bolyong ez érdektelen, unalmas fest-

mények sokasága közepett és szive mélyéböl
sohajtozgat vissza ama belgák és angolok
után, kik a mult kiállitáson, ha nem is
remekmüveket, de legalább elismerésre méltó
középszerüségeket mutogattak a müvészet kedvelöinek ; ha a kiállitás a magyar müvészetet elszigeteltségében még sokkal gyöngébbnek tünteti fel.
mint milyennek a hatalmas külföldi müvészetek
szomszédságában látszott: akkor ez a kiállitás
nemcsak hogy nem szükséges és hasznos, hanem egyenesén ártalmas ugy a közérzületre,
melyet aláhangol, mint a festökre magukra is,
kiknek tehetsége és képessége iránt kétséget
kelt a vásárlókban.
E kiállitás egyátalán nem kelt nagy véleményt sem a magyar müvészet iránt összeségében, sem az egyesek müvei iránt részlegesen ; nem szerez nagy becsületet a mesterségnek és nem indit senkit a vásárlásra.
Minek tehát ez a kiállitás? Kinek hasznos és mire jó az ilyen kiállitás ?
Erre a kérdésre kissé nehéz lesz felelni,
hacsak azt nem mondják, hogy a kiállitás arra
való, hogy az ország pénztárát megkönnyitsük
egy jó csomócska pénzzel. A kormánynak van
50.000 forintja képvásárlásra; tehát mért hagyjuk ezt a szép summácskát a kormánynak a
börében ? Vegyük ki belöle. És hogy kivehessük,
csináljunk kiállitást akármilyen képekböl; a
kormány pedig vegye meg a képeket.
Ez az okoskodás már helyesebb; de szó
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retem, mint az osztrák németeken a nyelvrendelettel ? Az, hogy az önálló rendelkezéssel Magyarország csak egy lépést
tesz elöre és nem többet, megadja-e a
jogot a függetlenségi pártnak arra, hogy
a kétségbeesés fegyveréhez nyuljon? S
vajjon az osztrák obstrukczió olyan széppé
és erőssé tette-e Ausztriát, hogy érdemes,
derék és hazafías dolog lenne ezt a példát követni? És mit szólna a dologhoz
a magyar nemzet ? . . .
A közképzeletbeli alak, a bölcs szélbaliság prototípusa, az ujságok, rneg a közszájon forgó hiresztelés szerint, efféle
nyilatkozatokat tesz mostanában, ha az
osztrák keveredésről, meg a provizóriumról van szó.
Efféle nyilatkozataiért Justh Gyula
ur, meg a függetlenségi párt immár kérdöre is vonta a valóság Eötvös Károlyát.
A valóság Eötvös Károlya sietett kimenteni magát azzal, hogy ö efféle nyilatkozatokat soha sem tett.
Azonban minden józaneszü és lelkiismeretes magyar ember, még ö maga
is, azt sóhajtja: bár tett volna!

Mazeppa.
A lengyel klub, a cseh klub becsukta
Gautsch elöl az ajtaját s azt mondta: nem
adunk neked minisztert. Titkon azonban. megnyilt egy hátsó ajtó (politikai helyiségekből
sohsem hiányzik a hátsó ajtó) és szégyenlősen
kibujt valaki, aki mégis hajlandó volt a miniszteri tárcza terhét magára vállalni. Mert vigye
a tatár: édessége is van annak a tehernek s
ha Rátóton nem is akar mindenki körorvos
lenni, a miniszterségre még mindig akadnak
pályázók. Az Üdvözítőt csak nagy Kristóf vihette
át a megáradt patakon, de egy szé.p asszonyt
még Kiss József is átvinne. Akár milyen akadályok torlódtak tehát a Gautsch úr utjába,
a kabinetjét csak összehozta valahogy.
Más dolog, hogy boldogul-e majd a kabinetjével? Kissé sok nemzetiség cs sok óhajtás
férkőzött arra a darab földre:, amelyet Gautsch
urnak általános megelégedésre kellene megművelnie. Minket azonban az ö munkájából csak
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a kiegyezési provizórium sorsa érdekel különösebben s azt lessük, nyélbe tudja-e ütni, vagy
sem. A pártok konferencziája ebben a tekintetben nem ad teljes világosságot, sőt ugyanazok az urak, akik még csak az imént is elsőrangu állami szükségnek mondták a provizóriumot, -a legcsodálatosabb politikai bátorsággal helyezték nyugalomba a memóriájukat s
már nem tudnak rá emlékezni, hogy a provizóriumról tegnapelött is lett volna valamelyes
véleményük.
Ez az oka, hogy az obstrukczió multával
is meg kell kérdőjelezni, vajjon meg lesz-e idején a provizórium ? S mig Ausztria hivatalos
vezérei azon fáradnak, hogy ennek az egyszerü
bővített mondatnak a végéről kikaparják a kellemetlen kérdőjelet, idehaza Magyarországon
veszedelmesen felszaporodnak a kombinácziók.
A jó Isten tudja, honnan jött, miért jött? de
egyszer csak ama bizonyos Kárpátoktól az Adriáig csapkodta szárnyait egy nagy, hazug madár és minden ablakon bezörgetett, hogy veszendőben a haza. Mert Ausztriában ma vagy holnap talán egészen görbére fordulnak az állapotok s akkor Magyarország oda lesz kötözve
olyan államhoz, amelyben dísztelen ravatalra
fektették a meggyilkolt alkotmányosságot.
Hadilábra helyezkednék az igazsággal, aki
azt merné állitani, hogy az ilyen hirek terjesztőinek szive Ausztria sorsán aggódnék. Ó nem.
Sokat feledtek, még többet . megbocsájtottak
Ausztriának, de a vér nem válik vizzé s egy.
kevéske rosszat most sem sajnálnak töle. Ellenben féltik Magyarországot. S a hazug madár
kelepelésén dolgozni kezdett a fantázia és aki
hiszékenyebb, már látta ismétlődni azt a régi
borzadalmas históriát, amikor a lengyel Falibovszki odakötöztette Mazeppát egy megvadult
paripához, még taplót is tett az állat fülébe,
aztán pedig hajrá! - kihajtotta a végtelen
pusztaságba. A szegény megriasztott ember remegve sóhajtotta: Jó éjszakát, jó Mazeppa!
Ahol nagyobb rajban keringenek a hollók és a
varjak, ott keresem majd az agyonhurczolt tetemedet . , .
De hát Mazeppa-e Magyarország? És Deák
Ferencz akaratlanul is. a Falibovszki szerepét
játszotta volna ? És jöhetne idő, amikor Magyarország ott lihegne az alkotmány nélkül szü-

még nem elégelte be. Ujra előáll a tele mafér hozzá. Beszéljünk tehát kissé róla.
A kormány a képzőművészet iránt rend- rokkal, kilép a vásárra és késznek mutatkozik
kivül bőkezü volt az utolsó években; bőkezü nagyobbmérvü vásárlásokat eszközölni.
Nagyon szép.
és jóakaratu olyannyira, hogy rajongó lelkeseDe mit fog tenni a kormány, ha beállit a
dését még a nagyobb mérvű kudarczok sem
hütötték le. A tavalyi nagy kiállításra százezreket holnap megnyíló kiállításba és észreveszi, hogy
készitett elö és százezreket költetett a megyék- ott nincs mit vásárolni? Mit fog tenni pénkel azon szép reményben, hogy valami nagy- zével? Le fog talán mondani amaz emelkedetszerü történeti képeket fog kicsalni a festő- tebb színvonalról, mely az országos műgyüjteményeknek létezési feltétele? Vásárolni fog
anyagtól duzzadó festékszekrényekböl.
Az eredmény nem felelt meg a várako- talán derüre-borura mindent, amit neki kihálzásoknak. Ámulattal nézte mindenki, a kormány nak?' Össze fogja szedni a „svartaikat" és
is, a közönség is azokat a kezdetleges kisérle- „gitseket", melyeket az öntudat tultengésében
teket, melyek a mükiállitás falain kétségbe- szenvedő kezdők az ö számára összekonfekejtöleg hangosan beszéltek tehetetlenségünkről. cionáltak?
Ó nem. Ez ellen fölemeljük protestáló
Vigasztalódtunk. Hiszen történeti festészetet kommandóra teremteni nem lehet. Ezt a szavunkat.
A nyilvános gyűjteményeket nem szabad
beavatottak ugy is tudtak. Ilyesmihez iskola
szükséges, azaz, hosszu éves mügyakorlat, fej- az értéktelen kisérletek lomtárává tenni. Az
lett praxis, melyben a napfényre vergődő te- épitendő mütörténeti muzeum kincseit nem
hetségek megedzenek és képesekké lesznek a szabad meghigitani a szárnyat próbáló tehetetlenség bőségesen folyó vizével. A nyilvános
nagyobb méretü termelésre.
Mikor aztán a kormány is felismerte ez gyűjteményekbe csak azt szabad fölvenni, ami
igazságot — mert a kormányok mindig legutól- századokon át megtartja belsö értékét és a
jára ismerik fel az ilyen igazságokat — gyor- késői nemzedékeknek is izlésfejlesztő szolgálasan hozzáfogott az iskolák reformjához, illető- tot tehet.
Ha a kormány ettől a zsinórmértéktől
leg uj iskola teremtéséhez. Meg is szavaztatott
magának egy csomó pénzt — ha jól emléke- eltér, kétszeresen prédálja a nemzet. kincsét:
zünk — és gondjai tárgysorozatára tette az uj pénzben és szellemben. Pazarol és ront. Nagyra
müvészeti akadémiát. Mi lett a tervből? eddig neveli az önhittséget; félrevezeti a közízlést;
nem tudjuk. De majd megtudjuk, amikor a jövö és — méreg drágán fizeti meg a rombolást,
mely léptein támad.
költségvetést tárgyalják.
Zsemlyét lehet venni, aprót is, feketét
Az atyailag gondoskodó kormány ezzel
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kölködő Ausztriához lánczolva, mint egy halálra szánt, tehetetlen Mazeppa ?
Odakünn a vidéken nem mindenki tudja,
hogy a fantázia nem elsőrangu politikai tényező
és lehetnek, akik ma is hisznek a legrémesebb
politikai legendáknak. De azok a tisztelt
rémlátó urak, akik olyan bö fantáziával
festik rneg. az uj Mazeppa jövendőjét, azt
az egyet megtehetnék legalább, hogy nem
hallgatják el az igazságot, amely szerint még
az igazi Mazeppa is megmenekült, pedig minden porczikájával oda volt szijazva a megvadult paripához. Hát még a magyar Mazeppa,
akiröl ismeretes, hogy lóra termett náczió, szörin üli a lovat s tud hozzá, hogy a megvadult
paripáról az utólsó perczben is leugorjék! Még
ha igazán le volna kötözve, akkor sem kellene
félteni a magyart — de meg aztán, hol vannak azok a rettenetes kötelékek?
A kehidai bölcs nem volt kötélverő. Békességet, egyezséget csinált, de nem béklyókat. Harmincz esztendőnek ékesen szóló tanulságai hirdetik, hogy a két kezét szabadon
használhatta a magyar ember s a hatvanhét
(megmaradván a hasonlat mellett) csak lovat
adott alája, hogy gyorsabban és több méltósággal jelenhessen meg az európai vásáron.
Ahol eddig nem is tudtak rólunk, ott most
messziről is meglátnak. Az egész vonalon olyan
föllendülést teremtett ez a harmincz esztendő,hogy
még a hatvanhetes kiegyezés ellenségei sem merik
letagadni. Ök is ugy vannak vele, mint a paraszt
volt a vasuttal : az ellenségét látta benne, de
azért mégis csak ráült, ha hamarább akart a
kecskeméti vásárra jutni. A kereskedelmünk,
a gazdaságunk, a hitelünk, a sulyunk megnövekedett és nyugodalmas időt nyertünk, amelyben a müveltség országutján is utána igyekezzünk a haladottabb nemzeteknek. S mindezekért cserében talán titkos bilincseket rejtene az
a kiegyezés? Nem. Nincsen olyan paragrafusa,
amely elvenne a jogunkat, hogy önállóan rendezkedhessünk, ha bizonyos eshetőségek következnének be.
Azt mondják: ilyen eshetőség gunnyaszt
most a küszöbön. Legyen. Azt mondják: Ausztriában már feketén kóvályog a halálmadár
az alkotmányosság feje fölött. Talán ez sem
mese. De azt jelenti ez, hogy fejünket
is, mikor rossz volt a termés. De képeket ?
Képeket csak akkor szabad vásárolni, ha a képek jók, ha minőségben megütik a mértéket, melyet a nyilvános mügyüjtemények köznevelészeti rendeltetése előír.
Nem hiszszük tehát, hogy a kormány azt
a pénzt, melyet az idén vásárlásokra szánt, el
fogja fecsérelni azokra a festményekre, melyek
a jelenleg megnyíló kiállításban rendelkezésére
állnak.
Akikormányoz, annak tudnia kell, hogy mikor nyissa meg szivét és mikor csukja be kezét.
És mi következik mindebből? Az talán,
hogy ne legyen két kiállitás évenkint ? Vagy
az, hogy ne legyen meg a magyaroknak az ö
külön kiállításuk; melyen a külföldi Verseny
nélkül állnak a vásárló kormány és közönség
elött ? Távolról sem.
Ebböl észszerűen csak az következik, hogy
a nemzet mivelödésének egyik igen fontos ágazatában közremüködő festők és szobrászok vegyék feladatukat kissé komolyabban. Erőltessék
meg magukat kissé. Jelenjenek rneg méltóan a
nyilvánosság elött. Ne bizzák el magukat a tévhitben, hogy: ej mit! igy is jó. Megveszik igy
is. Hiszen van pénz.
Van pénz, az igaz. De csak a jóra. Az
értéktelen dolgokat a jóizlésü ember átengedi
a bizonytalan szélnek. Arridas frondes hiemis
sodali dedicet Euro.
A kiállításban levö kevés jelentékenyebb
müvet késöbb fogjuk bővebben ismertetni,.
Keszler József.

Szerda, deczember 1.
vesztre, minden gondolkozás nélkül rugjuk
ki magunk alól azt az alapot, amelyen
annyi esztendőn keresztül békében és sikerrel
dolgozhattunk? Távolról sem. A lekötözött
Mazeppának tehetetlenül, eszméletét vesztve
kellett tűrnie, hogy a megvadult paripa kiszáguldjon vele a pusztaságba. De a magyar kormány fiókjában ott vannak a kész javaslatok
minden eshetőségre és Magyarország nyugodtan maradhat a nyeregben, mert szabadon
használhatja kezeit. S ha ugy fordulna a dolog, hogy Ausztriában csakugyan kitör a teljes
fejetlenség : az a paripa, fülében a taplóval,
egymagán fog kiszáguldani a pusztaságba, a
vak éjszakába . . .
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Budapest, 1897. — 3 . oldal.

A másik császári kézirat igy szól:
A pártok hangulata.
Kedves báró Gautsch!
Az ellenzéki
képviselők táborának az a
Midőn a Reichsrathban képviselt királyságok felfogása, hogy a Badeni bukásával megindult
és tartományok összminiszteriumnak lemondását békésebb tendencziát erősen veszélyezteti a
elfogadom, egyuttal kinevezem önt miniszterelnö- jobboldal magatartása.
A jobboldal viselkedéséből azt kell kökömmé e királyságok és tartományok számára és
mielőbb várom javaslatait az uj miniszterium meg- vetkeztetni, hogy a béke nem fog egyhamar
helyreállni. De a baloldalon sem mondható a
alakítását illetőleg.
hangulat olyannak, hogy Gautsch missziójának
Bécs, 1897. november 28.
kedvezö prognosztikont lehetne állitani. Az
ellenzék még mindig el van keseredve a FalGautsch, s. k.
Ferencz József, s. k.
kenhayn-féle erőszakosság miatt s elkeseEz a két császári kézirat a minisztervál- redését még növeli az, hogy a jobboldal
tozás bevezetése. A hivatalos Wiener Zeitung nem vallja be hibáját s nem hajlandó
holnapi száma közölni fogja a Badeni-kabinet elégtételt adni a képviselőház elnökének lemonvisszalépésére vonatkozó, valamint a Gautsch- dásával ; a baloldal fölfogása szerint az általákabinetnez intézett legfelsőbb kéziratokat. Elsö nos jogérzés megköveteli, hogy mindazokat felehelyen a hivatalos lap közzé fogja tenni a lősségre vonják, akik a legutóbbi napok sajBadeninek szóló rendkivül kitüntető kéz- nálatos eseményeit elöidézték, igy, hogy Badenit
iratot.
vád alá helyezzék. Áz ellenzék azt szeretné
Guttenberg lovag, gróf, Ledebur Ritter legjobban, ha a képviselőházat föloszlatnák,
Fiume. Az a királyi elhatározás, mely és báró Glanz miniszterek, a
vaskorona, mert ebben az esetben biztosan hiszik, hogy
gróf Szapáry Lászlót fiumei kormányzóvá ne- rendet kapják: Gleispach és Bilinski már jelentékenyen megerősödve vonulnának be az
vezi ki s melyet a hivatalos lap legközelebbi régebben megkapták ezt a rendjelet. A király uj Házba s azt mondják, hogy valóban nagy
gróf Ledebur kivételével valamennyi
vissza- áldozatot hoznak, amikor erről a követelésükszáma közöl, november 23-án kelt.
lépő miniszternek más téren való alkal- ről lemondanak; de ezen a dolgon ugy is
Kossuth Ferencz gyengélkedik. Ezuttal testi mazását
tartja fenn magának, ami azt lehetne segiteni, ha az uj kormány föloszlatná
fizetésüket a cseh tartománygyülési s alkalmat adna a
gyengélkedésről van szó, melylyel a Kossuth-párt jelenti hogy 10.000 forintnyi
hivatalos kommünikében igazolja, hogy miért nem elnö- továbbra is élvezik.
cseh képviselőknek, hogy választóik előtt igaA király holnap délelőtt kilencz órakor zolják magukat; tartománygyülési uj választás
köl az ő elnöke ? Ám a párt egységében és vezetése
körül hiba nincs, mert mind a párt, mind annak végre- fogja a Badeni-kabinet tagjait bucsukihallgatá- esetében sok cseh képviselő buknék ki.
hajtó-bizottsága a Kossuth Ferencz lakásán ülésezik. son fogadni és tiz órakor veszi át az uj
Prágai telegrammok szerint gróf Badenit
miniszterek esküjét. Tizenegy órakor pedig az
Egyébként e végrehajtó bizottság, tekintet nélkül uj miniszterek megkezdik hivatalos teendőiket. valamennyi cseh község díszpolgárrá akaja
arra, hogy van-e mit végrehajtania, permanencziába Este nyolcz órakor az uj kabinet tagjai választani.
helyezkedett. Sőt, hogy Európa teljesen megnyugod- először fognak a miniszterelnöki palotában
A Narodny Listy szerint a jobboldali
többség Gautsch-csal szemben tartózkodó állásjék, van kilátás reá, hogy holnap délután 3 óra- minisztertanácsot
tartani.
pontra helyezkedik. A többség csakis maga
kor folytatólag permanencziába fog helyezkedni.
Az uj kormány.
magával törődik és tudatában van annak, hogy
Báró Gautsch Pál tegnap későn este már ha egységes és következetes marad, akkor
készen volt az uj kabinet megalakitásával. sem ellene, sem nélküle nem történhetik
A legfelsőbb kézirat, amelyet a császár ma semmi. A többség, a mint nem akart BadeniAz osztrák helyzet.
délután aláirt, a Wiener Zeitung
holnapi párt lenni, éppen olyan kevéssé lesz Gautschpárt és csakis maga magáé akar lenni.
számában
fog
megjelenni.
A hivatalos Wiener
Zeitung holnapi
Gautsch a kabinet megalakitásával mit
Délelött kilencz órakor a császár hosszabb
száma már közölni fogja az uj osztrák miniszsem
nyert.
Megbizható és szilárd többség nélkihallgatáson fogadta Gautschot, aki ekkor már
terium tagjainak kinevezését s a Gautsch-kabi- bemutathatta az uj miniszterium lisztáját. Aztán kül kénytelen lesz előbb-utóbb megbízatánet délelött már bemutatkozik a császárnak. az uj miniszterelnök hosszabban tanácskozott sát visszatenni a felség kezébe. KonszoliAgenor külügyminiszterrel dált többséget pedig csakis a jobboldal alkot- '
A lisza, amennyire a sokféle kombináczióból gróf Goluchowski
s
e
tanácskozás
után
a jobboldal pártvezéreit hat, amely a czentrum-párt hozzácsatlakozásámegállapitható, csakugyan megerösiti azt a fölmeghívta, hogy velük a parlamenti helyzet tisz- val még gyarapodott. A tétovázás és a naptevést, hogy báró Gautsch hivatalnok-minisz- tázását megkísérelje.
ról-napra való élősködés politikája idejét
teriumot szervez, amely első sorban a legsürA Fremdenblatt
ma a következő minisz- multa.
A jobboldal parlamenti bizottsága ma
gősebb állami szükségleteket intézze el. A mai teri lisztát közli, melyet éjjel a Magyar
Távinapon az uj kabinet elnöke már tárgyalásokba rati Iroda hivatalos telegrammja is megerősít: délelőtt ülést tartott, melyen a minap kilépett
Gautsch — miniszterelnök és belügy- Zallinger is megjelent s föl is szólalt. Beszéis bocsájtkozott a pártok vezéreivel, hogy lehedében azt mondta, hogy első sorban szüksétővé tegye a parlamenti tanácskozásoknak nyu- miniszter ;
gesnek tartja a parlamenti helyzet szanálását
Welsersheimb — honvédelmi miniszter; s e végből azt fogja inditványozni, hogy a Falgodt mederbe terelését. De már az elsö lépésBöhm-Bawerk — pénzügyminiszter;
kenhayn-féle inditványt ugy tekintsék, mintha
nél is nehézségekbe ütközik, mert az ellenzéki
sohasem létezett volna, vagy pedig, ha ez nem leWittek — vasuti miniszter;
pártok Abrahamovicz távozásához kötik a nyuhetséges,
ugy jelentse ki a képviselöház elnöke .
Latour
—
kultuszminiszter;
godt tanácskozás megengedését, mig a volt
a
legközelebbi
ülésen, hogy kellő számu aláKörber — kereskedelmi miniszter;
többség a kabinet-változáson kivül mindent a
írással ellátott inditványt nyujtottak be a házRuber igazságügyminiszter és
régiben akar hagyni. A két álláspontot báró
szabályok módositására s hogy ezt az inditByland-Rheidt — földmivelési miniszter. ványt bizottsághoz utasitja, amelynek kötelesGautsch át akarván hidalni, vagy feloszlatja a
Más ujságok ezt a lisztát kiegészítik még sége lesz a Háznak jelentést tenni. Zallinger
képviselőházat s igy alkalmat ad az uj elnöka
gróf
Pininszki nevével, akit Galiczia minisz- azt inditványozta továbbá, hogy az elnökkérdést
választásra, vagy pedig meghivja Abrahamoviilterének neveztek volna ki. Erre vonatkozólag is intézzék el valahogyan; a nyelvkérdést
czot az urakházába, ami szintén szükségessé azonban azt mondják, hogy Pininszki a tárcza letőleg pedig azt javasolja, hogy a Dipauliteszi az uj elnököt.
elvállalását az uj kormány programmjától tette féle javaslat alapján kezdjék meg a tárA mai nap alkudozásairól és eseményeiről függővé s igy a tárczát egyelőre betöltetlenül gyalást.
Az uj kormány, melynek az a nézete,
bécsi tudósitónk a következőkben számol be : hagyták.
hogy a képviselőház elnöksége akadályozza a
Magáról
az
uj
miniszteriumról
a
követBadeni és Gautsch.
kezőket tudják: dr. Körber a kereskedelmi parlament nyugodt és higgadt tárgyalását, valóA hivatalos Wiener Zeitung ma két miniszteriumban kezdte pályáját s legutóbb szinüleg be fogja rekeszteni a képviselőház
császári kéziratot közöl. Az egyik a volt, a má- osztályfőnök volt a belügyminiszteriumban; gróf ülésszakát és uj ülésszakot fog összehívni,
sik az uj miniszterelnökhöz van intézve. Az Byland-Rheidt
eddig osztályfőnök volt a kul- mely természetesen elsö sorban uj elnökséget
elsö kézirat igy hangzik:
tuszminiszteriumban; Böhm-Bawerk
a pénz- fog választani.
Kedves gróf Badeni!
Más verzió szerint a kormány ugy akarja
ügyminiszteriumban viselt ugyanilyen tisztséIndíttatva érzem magamat, hogy a Reichs- get s maga Gautsch is hivatalnoki karriert megoldani az elnök-kérdést, hogy
Abrahamovicz lovagot kinevezi az urakháza tagjává.
rathban képviselt királyságok és tartományok össz- futott meg.
Mindezekkel szemben a félhivatalos közAz igazságügyi tárczát kezdetben dr. Klein
kormányától kért lemondást kegyelmesen elfogadjam. Egyuttal arról értesitem önt, hogy báró osztályfőnöknek ajánlották fel, de ö nem fo- lés azt jelenti, hogy a képviselőház elnöksége szolidárisnak nyilatkozott s magatarfrankenthurni Gautsch Pál eddigi vallás- és köz- gadta el.
Az uj kabinet jellemzésére a Fremdenblatt tását kizárólag annak a többségnek döntésétől
oktatásügyi miniszteremet a Reichsrathban képteszi függővé, amely megválasztotta.
viselt királyságok és tartományok miniszterelnökévé felhozza, hogy mindenekelőtt a legsürgősebb
Érdekes, hogy egy linczi népgyülésen Böállami szükségleteket akarja elintézni. Hogy ezt
kinevezem és őt az uj miniszterium megalakitáa czélját elérhesse, egyformán közel és egy- heim és Pessler képviselők igy nyilatkoztak :
sával megbízom. Az uj miniszterium kinevezéséig formán távol akar maradni az összes pártoktól.
— Mi, német képviselők, megigértük a
az eddigi miniszteriumot bizom meg az ügyek
Ma este, mint tudósitónk telefonozza, választóinknak, hogy a nyelvrendeleteknek és
vezetésével.
Gautsch hosszabban tanácskozott Golu- szerzőiknek el kell bukniok. A szerzők immár
Bécs, 1897. november 28.
chowski külügyminiszterrel s aztán báró elbuktak, most követni fogják a nyelvrendeBadeni,
s.k,
Ferencz József s. k. Dizantival és gróf Sturkhhel is értekezett. letek is
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4. oldal. — Budapest, 1897.
A bécsi községtanácsból.
A községtanács mai ülésén Weiner előadó jelentést tett a parlamentben lejátszódott eseményekről
és megjegyezte, hogy a
községtanácsnak kötelessége ezekkel szemben
állást foglalni. Javasolja, hogy
1. a községtanács köszönetet
mond ő
felségének november 28-iki legfelsőbb
elhatározásáért. (Élénk tetszés.)
2. a községtanács azt a reményét fejezi
Id, hogy az uj miniszterium feladatának fogja
tekinteni, hogy a német nép jogait sértő
nyelvrendeletek cs a Falkenhayn-féle házszabálymódositás visszavonásával a parlamenti tanácskozásokat lehetővé tegye:
3. a községtanács sajnálatát fejezi ki
a felett, hogy nem valamennyi német képviselö vett részt a nyelvrendeletek ellen
folytatott küzdelemben, hanem hogy a klerikális németek egy része még a Falkenhaynféle javaslathoz is hozzájárult. A községtanács
egyuttal a többi német képviselőnek meleg
köszönetet mond eddigi magatartásukért abban
a reményben, hogy a nyelvrendeletek és a
Falkenhayn-féle javaslat, valamint egyidejüleg
a kiegyezési provizórium ellen továbbra
is lankadatlan küzdelmet fognak folytatni.
4. a községtanács megbotránkozását fejezi ki a rendőrségnek a képviselőházban
történt alkalmazása felett;
5. a községtanács rosszalja a hivatalos
közegeknek az elmult napokban tanusitott eljárását, amely beláthatatlan bajokat okozhatott volna.
Wrabetz a 8. ponthoz szólva, megjegyzi,
hogy a németek nem a provizórium, hanem
a Badeni-kormány ellen küzdöttek. Kéri
az erre vonatkozó passzus törlését.
A névszerinti szavazásnál azonban az
egész javaslatot egyhangulag elfogadták.
Ezzel az ülésnek vége volt.
Az ifjucsehek manifesztuma.
Az ifjucsehek pártjának végrehajtó-bizottsága ma a következő manifesztumot intézte a
cseh néphez:
Ismét olyan váratlan és meglepő politikai fordulat állott be, aminők már annyiszor megrenditették a birodalom alapjait. A mi nemzeti és politikai
ellenfeleink hagyományos törekvése, hogy a cseh
korona tartományainak történeti képviselőit alárendelt
helyzetbe szorítsák le abban a pillanatban, amikor
a cseh nyelv visszanyerte jogainak egy részét, a
legbrutálisabb erőszakká fajult, ami egyenesen a mi
nemzeti létünk gyökereit támadja meg. Ez az erőszak pillanatnyira diadalmaskodott, de nem lehet és
soha nem szabad olyan eredményeket kicsikarnia,
amelyek nemzetünk biztosságát megrendíthetik s nem
is lesz ilyen következménye, ha a cseh nép, hagyományaihoz és történelméhez hiven, férfiasan megáll
közjogi és nemzeti programmja mellett. A mi politikai történetünkben kritikus pillanat érkezett el. Az
ilyen pillanatban senki se találhassa a cseh
népet készületlenül, határozatlanul és csüggedten. Mindazt a csudálatraméltó cseh erőt,
amely már annyiszor diadalmasan verte vissza ellenségeink támadásait, uj törekvésekre és uj harczokra
kell forditani. S valamint a cseh képviselők, az ő
nagy felelősségük tudatában, a jelen pillanatban mit:
sem fognak elmulasztani, ami a cseh ügynek hasznára lehet, azonképen az egész cseh népnek egyesülten kell az ö szilárd akaratát megmutatnia s
nem szabad eltűrnie, hogy a jog helyén az erőszak,
az igazság helyén az igaztalanság győzedelmeskedjék. Nem tudjuk, mit hoz a legközelebbi jövendő s
minő következményei lesznek a jelen politikai fordulatnak Bécsben; de azt már eleve megmondhatjuk, hogy amennyiben a cseh nép ujabb harczra
provokáltatnék, ezt a harczot szilárd eltökéléssel
veszi fel s nem is hagyja abban, mig diadalmasan
végig nem küzdötte.
Az ifjucseh
képviselők
végrehajtó-bizottsága.
Ezzel a manifesztummal kapcsolatban a
Narodni Listy megemlíti, hogy az ifjucseh
párt végrehajtó-bizottságának tegnapi ülésében
a párt összes bizalmi férfiainak gyülésre való
összehívását is elhatároztak. Ez a gyülés
Prágaban lesz deczember 8-án, vagy amennyiben ez nehézségekkel járna, deczember 13-án.

ORSZÁGOS HIRLAP
Utóhangok.
A képviselőház irodafönöke, lovag Halban,
osztályfőnök, aki Badeni bizalmasa volt és akinek
rábeszélésére bocsátották ki a nyelvrendeleteket, állásútól megvált.
A bécsi külügyi hivatalban határozottan tagadják, hogy a Fremdenblatt-nak az utóbbi napokban
való magatartása a közös miniszterium bárminő
sugalmazására volna visszavezethető. A Fremdenblatt a belsö politika kérdéseiben
mindenkor
egész függetlenül mondja meg a véleményét.
. . . A bécsi lakosság nem minden öröm nélkül nézi, hogy gróf Badeni lakásán milyen serényen készülődnek az — elutazásra. Azt is mosolyogva fogadja, hogy a rendőrség vezetésében már
a legközelebb lényeges változás áll be és az eddigi
rendőrfőnök, lovag Heyskal Ferencz helyét Habrda
udvari tanácsosnak engedvén át, megrendült egészségének helyreállítása okáért — Meránba utazik. Van azonban egy rendőr, aki komolyabban
utazott el: meghalt a szegény. Ghladek Ferencznek hivták s a tüntetéskor kapott sebeibe halt bele.
A szerencsétlen embert nyolcz árva siratja.
. . . Sokat beszélnek ma az egyetem ujabb
tüntetéséről. Az egyetemi diákok ugyanis ma zajosan
megéljenezték Philippovics tanárt, aki az alsóausztriai tartománygyülés tegnapi ülésén olyan erélyesen kelt ki a rendőrség túlkapásai ellen.
Most telegrafálják még Gráczból, hogy több
gráczi vendéglőből és kávéházból a bosnyák gyalogezred tisztjeit a többi vendégek egyértelmü
kérésére kitiltották. A gráci hadtestparancsnokság
ennek következtében elrendelte, hogy Grácban többé
térzene nem tartható. Gróf Wurmbrand tartományfönök a zavargások után ma állásáról lemondott.
. . . Hihetetlenül hangzik a cseh ujságoknak
egy Saazból keltezett hire, amely azt meséli, hogy
az odavaló németek tegnap le akarták volna
rombolni a vasuti indóházat, mert a hivatalnokai, de még a vendéglőse is csehek. Állitólag a
katonaság akadályozta csak meg a rombolást.
S végezetül még egy mulatságos epizódról
beszélnek. A Reichsrath legzajosabb napján kiutasított képviselők fizetéséből ugyanis ma — levontak
harmincz-harmincz forintot. A kiutasitottak azonban pörlik az államkincstárt.
Ujabb tüntetések.
Á Neue Freie Presse prágai jelentése szerint ma még sokkal nagyobb tüntetések voltak
a cseh fővárosban. Okul a tüntetésekre ma főleg
az szolgált, hogy a rendőrség, amelynek a tegnapi
tüntetéseknél tanusitott brutális magatartása miatt
a prágai községtanács rosszalását fejezte ki, ma
tartózkodóbban viselkedett s igy a tüntetők sokkal
bátrabban mertek mozogni. De azért a rendőrség
nem maradhatott sokáig tétlen s mikor a tüntetések
már nagyon elfajultak, a rendőrség a legnagyobb
erélylyel lépett fel. A tüntetők ma dr. Podlipn
polgármesternek nagy ovácziót rendeztek s aztán
zajosan indultak el a városba. Beverték a Contínenthal-kávéház összes ablakait, mert oda
németek járnak, aztán kövekkel dobálták a hitelintézet szemben levő fiókjának ablakait; majd
báró Ehrenthal kastélyát rohanták meg, mert ott
tegnap egy német tanuló üldözői elől menedéket talált. Ennek a kastélynak az összes földszinti ablakait
beverték. Hasonlóképen beverték gr. Thun Miksának
és dr. Schlesinger német pártvezérnek ablakait,
nemkülönben a Bohemia és a Prager Tagblatt
szerkesztőségének ablakait is. A 88. gyalogezred két
csapata és a 22. vadász-zászlóalj katonái a rendörségnek segitségére siettek, hogy a rendet helyreállítsák. Az uj német szinházat, amelynek ablakait
szintén beverték, az előadás alatt egy vadászcsapat őrizte. A katonák többször voltak kénytelenek fegyvereiket használni s igy számos
sérülés történt. Számosakat le is tartóztattak. Tizenegy órakor aztán a Wenzelplatz, ahol a csődület
legnagyobb volt, egészen elcsöndesedett.
Egy éjjel érkezett telegramm jelenti, hogy
amikor a katonaság visszavonult a kaszárnyába, a
csőcselék lassankint ujra előkerült rejtekeiből
s beverte a liberálisok ablakait. Ezzel a csőcselékkel azonban már a rendőrség maga is végzett s
éjfélre helyreállott a rend.
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Gautsch utóda.
Egy kőnyomatos laptudósitó szerint budapesti
jol értesült politikai körökben az a hir volna elterjedve, hogy Gautsch miniszterelnöksége csak ideiglenes és átmeneti jellegü s utódjául gróf Thun,
volt csehországi helytartó volna
kiszemelve.
Fotográfiák a kabinetről.
Az uj kabinet egyes tagjai, akik eddig hivatalok mélységeiben rejteztek, még Bécsben is egészen ismeretlenek. Ezekről a császárváros közönsége
jót se, rosszat se tud. Csak ezután kell magukat
megismertetniük.
Akik azonban eddig is szerepeltek a nyilvánosság előtt, azokról Bécsből a következö apró
fotográfiákat kapjuk:
Báró

Gautsch.

Feltünő alak. Magas, karcsu, nagy, ábrándos
szemü. Negyvenhat éves, de már egészen ősz. Pályafutása ismeretes. A kis rendőrkapitány nagy fia
lefőzte gyors előmenetel dolgában a legrégibb osztrák nemzetiségek hivatalnok-tagjait. Politikája az
angolnák politikája: minden bajon keresztül csuszik.
Nagymüveltségü, de hiperlojális és az osztrák iskolákból az abécét mintegy kiszorította a Gotterhaltével. Charmeur, aki fölhasználja azokat, akiket megbüvöl. Születése alkalmával életfogytiglani miniszterségre itéltetett; csak néha bocsátják vissza a Thereziánumba föltételes szabadságra.
Gróf

Welsersheimb.

Az osztrák Fejérváry. Még táborszernagyok is
egy napon lettek. Magas, szilcár öreg ember. 1880.
óta miniszter. Minden kabinetet tulél, mert politikája nincsen. Az én politikám — mondta egyszer a
házban — nagyon egyszerü ; itt van a kardbojtomon aranyba szőve. Ez minden, csak nem politika,
ez lojalitás, ez a Welserek ivadékának ősi lojalitása
a császári ház iránt, ez szép, ez okos, de nem
politika. A házban gróf Welsersheimb hideg és
tartózkodó, nem is áll szóba mindenfelé plebejus
képviselővel. Ha Asbóth Jenö látná az osztrák
parlamentben, bizonyosan azt kérdezné töle: „Uraságod talán idegen ?"
Gróf Pininski.
Kicsiny, elegáns, szőke ur; professzor volt ő
is, mint a lengyel főnemességnek oly számos tagja.
Lembergben jogot tanított és ezen az alapon a podoliai lengyel junkertöredék legmüveltebb tagjának
tartják. A stréberek nemesebb fajtájából való, mert
kizárólag csak miniszterségre törekedett mindig. Klerikális, konzervativ és erös lengyel.
Gróf Latour.
Ősz bürokrata; rangsor szerint lépett elö
osztályfőnöknek. Fia a szomoru véget ért Latour
hadügyminiszternek. Eulenburg visszalépése óta elsö
osztályfőnöke volt a közoktatásügyi miniszteriumnak.
Bécsben ma halálra fáradt egy csomó ember,
aki nevezetességeket akart gróf Latourról felfedezni.
Böhm-Baverk.
Negyvenhat éves. Kielmansegg büne. Az tette
rneg előszőr miniszternek. Ez alkalommal még gyorsabban befejezte politikai pályafutását, mint nálunk
Eötvös Lóránt. Innsbruckban a nemzetgazdaság professzora volt Később kereskedelmi miniszteri tanácsos. Főműve a javak értékének elméletéről szól és
ebben finom dedukcziójával, nagy disztinkcziójával
ragadta csudálatra a szakembereket. A kvótában erős
támasza lesz a Gautsch-miniszteriumnak,
Gróf Byland-Rheidt
Idősebbik fia gróf Byland-Rheidt Arturnak,
az egykori közös hadügyminiszternek. Hasonlit az
édesapjára; zömök, vállas alak, kerekfejü, pontos
adminisztrátor. Jó negyvenes. Öcscse katonai szolgálatba lépett, ő közigazgatási hivatalnok lett és
Alsó-Ausztriában sokáig népszerü Bezirkshauptmann-ja volt egy kisebb kerületnek. Onnan Windischgratz alatt bevitték a nagy miniszteriumba. Egészséges gyermekei vannak, és igy remélhető, hogy a
kitünő ir család még több izben rneg fogja menteni
Ausztriát
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Német politika.

Annak a trónbeszédnek utolsó passzusából, melylyel a német birodalmi gyülést Berlinben ma megnyitották, felesillámlik az idei feledhetetlen budapesti császárlátogatás ragyogó
emlékezetének egy sugara.
A német császár biztos béke-reménységét
részszerint arra a fényes és szives fogadtatásra
alapitja, melyben nálunk részesült.
Örömmel vesszük bármily kicsiny jelét
Magyarország nemzetközi helyzete komoly elismerésének, épen mivel ebben a politikai
méltánylásban eddigelé vajmi ritkán vagy épen
soha sem vala módunk.
Ami a trónbeszéd belső vonatkozásait illeti, keveset különbözik attól a száraz és rideg munkaprogrammtól, melyet minden modern
trónbeszéd az összeülő parlamentek elé szokott sablonos étlap gyanánt adni.
A tengerészeti budget emelése, a katonai
büntető-kodex a legkompaktabb piéce-ei ennek
a menünek, de aztán az a kettő elég is ahhoz,
hogy karlsbadi kurára kívánkozzék utána a
birodalmi gyülés, vagy — a császár.
A trónbeszéd egyébiránt igy hangzik:
Tisztelt urak!
A birodalmi gyülés kilenczedik törvényhozási
időszaka legutóbbi ülésszakának megnyitása alkalmával a szövetséges kormányok nevében üdvözlöm
önöket.
A javaslatok, a melyek tevékenységüket igénybe
fogják venni, terjedelemre mögötte állnak ugyan a
legutóbbi ülésszak anyagának, de részben nagyfontosságnak. Hadiflottánk fejlődése nem felel meg
azoknak a feladatoknak, melyeket Németország
tengeri haderejétől kénytelen követelni. Nem felel
meg hadi bonyodalmaknál annak, hogy blokád vagy
más támadás esetén hazai kikötőinket az ellenség ellen biztositsa. Nem tudott lépést. tartani tengerentuli érdekeink fejlődésével. Mig a
német kereskedelem a világ áruforgalmában fokozott
mértékben vesz részt, addig hadihajóink száma
nem elégséges arra, hogy külföldön müködő honfitársainkat a Németország állásának megfelelő védelemben és abban a kellő támogatásbán részesithesse,
amelyet csakis a hatalom kifejtése tud nyujtani.
Habár nem lehet föladatunk, hogy elsőrangu
tengeri hatalmakkal
versenyezzünk,
Németországnak mégis abban a helyzetben kell lenme,
hogy a tengeren is megtartsa tekintélyét a külföldi
hatalmak előtt. Ezért a német hadiflotta erősitése
és a béke idején a külföldön szolgálatra szánt
hajók szaporitása szükséges, sürgös és tovább nem
halasztható intézkedésnek szilárd alapot teremtendő,
a szövetséges kormányok helyénvalónak találják,
hogy a haditengerészet erejét és az ennek elérésére
szükséges időt megállapítsák. E végből alkotmányos
eljárás végett törvényjavaslatot fognak önök elé terjeszteni.
Tengerentuli érdékenik előmozdítására szolgált
a mult ülésszakban önök elé terjesztett javaslat is,
amely a keletázsiai postahajó-közlekedés javitására
törekszik. Miután ezt a javaslatot ismételten megvizsgálták, ujból önök elé kerül határozathozatal
végett.
Sok évi komoly fáradozás után a szövetséges
kormányoknak sikerült a katonai büntető-eljárás
reformjára, nézve oly alapot találni, amely lehetőleg támaszkodva a polgári büntető-eljárásra, a fegyelem föntartására föltétlenül szükséges követelményeknek megfelel. Az ily módon megszerkesztett
katonai büntetőeljárási javaslatot haladéktalanul önök
elé terjesztik. Remélem, hogy önök, tisztelt uraim,
az egész haderőre nézve egyöntetű törvénykezési eljárás megalkotását czélzó törekvést kellő megfontolással támogatni fogják.
Az uj polgári törvénykezés
nem léphet
addig életbe, amig a polgári perrendtartást, amenynyiben már közös jogon alapszik, több tekintetben
meg nem változtatják és amennyiben még nincs
szabályozva az egész birodalomra nézve, ujjá nem
alakitjuk. Ezért törvényjavaslatot fognak előterjeszteni az önkéntes perindításról, valamint oly
törvényjavaslatokat, amelyek a polgári perrendtartás és .a csődtőrvény megváltoztatására vonatkoznak. Ezekkel, valamint a hozzájuk tartozó melléktörvények elintézésével betetőzzük a
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polgári jog terén a birodalom egységét. A szövetséges kormányok bizton remélik, hogy még a jelen
ülésszak folyamán, önökkel közösen munkálkodva,
e nagy és a német nép által oly régen óhajtott czélt
végre elérik.
Minthogy az ártatlanul elitéltek kárpótlásának törvényes szabályozása, kapcsolatban a büntető
eljárás czélba vett megjavításával, nem fejeződött
be, most oly javaslatot fognak tárgyalni, amely különösen a megujitott pörökben fölmentetteknek kárpótlására vonatkozik.
Az általános pénzügyi helyzet kielégitő.
A jövő évre is csak oly magasságban vettek föl a
birodalmi háztartás tervébe matrikuláris járulékokat,
hogy a szövetséges államokra azok által anyagi teher nem háramlik, a mellett nemcsak keresztülvittük a legénység élelmezésének a birodalmi gyülés
által évek óta kért, de eddig a pénzügyi helyzet
kedvezőtlensége miatt nem teljesithető javitását,
de fölvétetett a rendes költségvetésbe a tüzérségi anyag jelentékeny átalakítása is, amelyet
a folyó évben még a kölcsönteherhez kellett
átszámítani. Minthogy a birodalmi adók előirányzatát szokott óvatossággal állitották fel,
a jövőre nézve is bevételi többletek várhatók.
Ezért mindjárt az államháztartási tervezetnél oly
javaslatot terjesztenek önök elé, amely gondoskodik
arról, hogy a várható fölöslegek tekintélyes része,
miként az előző években, most is a birodalmi
adósság csökkentésére
fordittassék. A kereskedelmi politikai intézkedések előzetes tárgyalására és
előterjesztésére a kereskedelem, ipar és földmivelés
képviselőiből bizottság alakult, a melynek szakértő
tanácsa segitségével a messze elágazó hazai
termelés föltételei és terjedelme lesz megállapitandó, hogy a vámtarifa jövő alakulásának és a külfölddel való kereskedelmi összeköttetésnek szilárd és a jelen követelményeinek megfelelő irányt adhassunk.
Nagy megelégedésemre szolgálna, ha a közös
tevékenység, a melyben a nagy termelőcsoportok
kiváló képviselői vesznek részt, hozzájárulna ahhoz,
hogy igazságos kiegyenlítést hozzon létre termelési
tevékenységünk különböző igényei közt és enyhítse
a gazdasági ellentétek élességét.
Védett területeink fejlődése általában kielégitő.
A nyáron Nyugat-Afrikában marhapestis lépett fől,
a mely szükségessé tette, hogy sinhálózat létrehozásával megjavítsuk a közlekedési viszonyokat. A
Togo és Dahomey közt való határ megállapitására
a franczia kormánynyal tárgyalásokat folytattunk,
amelyeknek eredményétől várható, hogy mindkét fél
gazdasági érdekeinek előnyére válik.
A német misszionáriusok
lemészárlása
és a császári védnökségem alatt álló és szivemen
fekvő misszió-intézmények ellen folytatott támadások Kinában arra késztettek, hogy kelet-ázsiai
hajóhadamat e bűntények színhelyéhez legközelebb
fekvő Kiao-Csán öbölbe küldjem és ott csapatokat
szállíttassak partra, hogy teljes elégtételt és hasonló sajnálatos események ismétlődések ellen biztositékot követeljek.
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tartok, hogy érette egyetlen fivéremet is veszélynek tettem ki, kifelé továbbra is megóvhassam.
A birodalmi gyülésben beterjesztették a
trónbeszédben felsorolt javaslatokat, de az elnökség megválasztását már holnapra hagyták,
mert csak 174 képviselö volt jelen s igy az
ülés nem volt határozatképes.
A katonai hetilap a következőkben állitja
egybe azokat a javitásokat, amelyeket a birodalmi gyülés elé ma terjesztett katonai büntetőeljárás az eddigi porosz katonai büntető eljárással szemben tartalmaz:
1. Közvetlen és szóbeli végtárgyalás a nyilvánosság előtt, bajor mintára.
2. A vád alakjára vonatkozólag a biró, vádló
és védő feladatainak éles elválasztása.
3. Az összes instáncziák bíróságainak jelentékeny mértékben való állandósítása.
4. Korlátlan védelem a magasabb biráskodás
eseteiben; polgári vétségeknél ügyvédi védelem is.
5. A bizonyitékok szabad mérlegelése a szóbeli tárgyalás folyamán
tett birói
észleletek
alapján.
6. A jogi eszközök szabad használata, a polgári büntető eljárás mintájára; a sérelmezés, felebbezés és perujitás engedélyezése. Nagyobb mérvű
felebbezési jog, mint a polgári eljárásban. Teljes
felebbezési folyamat szervezése.
7. A ténykérdésre és büntetésre vonatkozólag
a biró végleges döntési joga. A tárgyaló biróság korlátlan önállósága. A büntetés végrehajtásának a kegyelmi jogon alapuló kiegészitése.
8. Egységes rendtartás az egész hadsereg és
hadi tengerészet számára. Közös főtörvényszék : a
birodalmi katonai biróság, amely biztositja a törvény egységes értelmezését és alkalmazását, ami az
együvétartozás és egységesség érzését a birodalom;
minden részében csak erősiteni fogja.
9. A javaslat végül azt tervezi, hogy az ártatlanul elitéltek kárpótlására vonatkozólag is egybehangzóan járjanak el a polgári büntető eljárással,
ugy, hogy amint ez utóbbi javaslat törvénynyé válik,
ennek határozmányai felvétetnek a katonai perrendtartásba.

A Dreyfus-ügy.

A "Figaro" által közreadott Esterházy-levelek
állanak folyvást az előtérben.
A vizsgálóbiró a leveleket tanukkal és szakértőkkel akarja fölülvizsgáltatni, hogy kétely tőbbé
senkiben se támadjon.
Clémenceau mindennap kérdi: Ki fedezi
Esterházyt? A büntárs-e?
A Figaro is magáévá teszi e kérdést s hozzáteszi, hogy ha szükséges lesz, felelni fog rá,
hogy ki ?
Saussier tábornokról köztudomásu, hogy az
egész Dreyfus-ügyet mindig pártatlanul nézte s az
itélet hozatalában sem volt része.
A „Jour" Boisdeffre vezérkari főnök nevét
emliti s azt mondja, hogy komplott van készülőben
ellene s kérdi, hogy őt akarják-e Dreyfus kapitányért föláldozni ?
Politikai viszonyaink az idegen államokA „Figaro" egymás mellé állitja azoknak a levehoz határozottan örvendetesek. A szövetséges és
barátságos uralkodókkal történt találkozásaim, vala- leknekhasonmásait, amelyeket Walsin-Esterházy abordereau közlése eiőtt és után irt. A bordereau kézírása
mint a fényes és szives fogadtatások, amelyektényleg meglepő hasonlatosságot mutat Esterházy
ben peterhofi és budapesti látogatásom alkalvonásaival. A szembeállításból az is kitünik, hogy
mával részesültem, erre ujabb értékes biztositékot
Esterházy a bordereau közzététele óta kézírását binyujtottak. Minden jel följogosít bennünket arra a
zonyos jellemző részleteiben megváltoztatni igyekezett.
reményre, hogy Isten segedelmével továbbra is várAz "Echo de Páris" és a „Matin" szerint a
hatjuk Európa, és a német haza barátságos to„Dreyfus-szindikátus ujabb lépéseket tesz ; nevezevábbfejlődését.
tesen közzéteszik Gonre tábornoknak Dreyfus MathieuA birodalmi gyülésen Vilmos császár a hoz intézett levelét és egy külföldi katonai attasénak
trónbeszéd felolvasása után még a következőket Esterházyhoz intézett kéziratát.
Az „Aurore", Clemenceau lapja azt irja, hogy
mondotta :
Két évvel ezelőtt ugyane helyről tettem le Pellieux tábornok vizsgálóbiró csak hosszas habozás
önök előtt első testőrezredem felszentelt hadijel- után szánta rá magát annak a házkutatásnak az
vényeire az esküt, hogy a birodalmat, amint azt elrendelésére, a melyen a tegnap közzétett és Esternagyatyámtól átvettem, fentartom, becsületét a kül- házyt annyira kompromittáló leveleket megtalálták,
földön megóvom és megvédem. Önök ezáltal mind- E leveleket de Boulancy asszonynál találták meg.
nyájan esküm támaszai lettek. Kérem a biroda- egy franczia törzstiszt özvegyénél, a ki Esterházynak
lom nevében a Mindenható Istent, hogy Önöknek unokahuga s azelőtt jó viszonyban volt vele. Most
munkáikban segitségére legyen és engem segítsen, azonban polgári pör folyik kettőjük közt. Az emlihogy a birodalom becsületét, amelyet oly nagyra tett lap elmondja, milyen furcsán viselkedett a ház-

oldal. — Budapest, T897.
kutatás foganatosításával megbizott rendörbiztos.,A
mikor ugyanis özvegy Boulancyné lakásán megjelent
és tudtára adta, hogy mily járatban van, hozzátette:
— Talán elégette ön a kérdéses leveleket,
asszonyom ? Mondja, hogy elégette, én semmit sem
fogok szólni, nem fogom keresni az irásokat, hanem
visszavonulok.
Erre Boulancyné azt válaszolta:
Ha azt állítanám, hogy elégettem az irásokat, hazudnám. Itt vannak a levelek.
A rendőrbiztos pedig kénytelen volt átvenni a
leveleket a elvinni Pellieux tábornoknak, aki most
tartalmukat vizsgálja.
Ujabb hirek szerint Dreyfus kapitányt az
Ördög-szigeten éjjente vasra verik s csak reggelre
veszik le róla a bilincset.
Ama titokzatos hölgyről, aki a Dreyfus ügyben mint Mme Beaumont szerepeit s kiről kitudódott, hogy az a magyar eredetü Váradi Olga: az
E. H. a következő érdekes dolgot közli:
Váradi, igazi nevén Bay Nándor, akit hazájában mint hires hamisjátékost ismertek, egy szegény vargának elsőszülött fia. Körülbelül tiz évvel
ejelőtt vándorolt ki Párisba, amikor is magával
vitte két kicsi, hét éves leánykáját; Olgái és Ilonkét. A két csodaszép gyermek törvénytelen ágyból származott és anyjuk, egy váradi szegény leány,
ea apa elutazása után még sokáig ott élt Nagyváradon.
Alig mult el azonban pár esztendő, máris hirek érkeztek Váradi-Bay Nándor felől a franczia fővárosból. Monte-Carlo játékasztalánál és. Páris kártyaklubjaiban mesés szerencsével játszott, ugy, hogy
rövid idő alatt a Theatre Francaise-val
szemben
levő palota tulajdonosa lett.
A palotát főuri elegáncziával rendeztette be,
fogatot és maitresseket tartott és szivesen hallgatta,
ha monsieur le comtenak szólitottak.
Igy lett Bay Nándorból gróf Váradi és igy
lett Bay Olgából előkelő dáma.
Leányainak neveléséről gondoskodni akarván,
mindenekelőtt kihozatta Párisba édes anyjukat, aki
beköltözködött az uj palotába . a leányokat pedig
beadták a Sacré-Coeur intézetbe, ahova csak a legelőkelőbbek gyermekeit szokták befogadni.
A két leányka gyönyörüen fejlödött és midön
Bay Nándor öt-hat évvel ezelött hazajött látogatóba,
általános feltünést keltett két leánykájával, akiket az
imádásig szeretett Olga, az idősebbik akkor 13—14
éves lehetett. Aranyszőke haja, buzavirág kék szeme
nagyszerüen illett halvány arczához.. Viselkedésében
fellépésében igazi franczia volt. A másik a fiatalabb
kis Ilonka tüzes szemü barna leány igazi magyar vér.
Bay Nándor ekkor 45—50 éves lehetett; koromfekete haja, huszárosan kipödrött bajusza egyáltalán nem mutatták korát; előkelő föllépése, pazar
költekezése azonban mindjárt elárulta a párisi világfit. Budapesten az Angol királynőben szokott
megszállani. Váradon saját házában szokott lakni,,
melyet atyja számára vásárolt a kártyán szerzett
pénzből, később Budapesten állandó lakást is
tartott.
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Gyönyörü szép palotája, mely egy millió, frankot ért
meg, dobra került.
A nagy vagyonból nem maradt egyéb, mint
egy pár versenyparipa, melyek a politikai szereplésről itthon is ismert Bay Lajos neve alatt futtattak
a franczia turfon,
A gondosan felnevelt leányok a fényes palotából egyszerre belekerüllek a párisi élet posványába.
A szőke Olga művészien zongorázott ugyan,
Ilonka
pedig igen szépen énekelt, de nem igen
vették hasznát tehetségüknek.
Szépségük könnyebb megélhetést biztositott
számukra és atyjuk igen jól ismerte az ilyen üde
szépség becsét és értékét.
A régi kaszinói barátok szivesen tették meg
a leszerelt magyar gróf leányainak a pacemaker
szolgálatot és igy lett Váradi Olgából nagyvilági
hölgy, Walsin-Eszterházy
őrnagy barátnője, a
felelevenített Dreyfus-per titokzatos szenzácziója.

Fiume.
Fiume, november 30. Az autonompárt
tegnap este Jugo
vendéglőjében
bizalmas
konferencziát tartott,
melyet gróf Domini
Vincze hivott egybe. Megjelent negyven volt
városi képviselö, köztük dr. Maylender is.
Kimaradt lovag Ossoinack, ki állitólag Budapesten időzik. Megválasztották a bizottságot, mely a rapprezentanza választásra á tagokat kandidálja. Tervük az, hogy mind a
negyvenhét lemondott képviselőt ujból megválasszák, mely esetben Valluschnig a rapprezentanzából kiesnék; ezért a tegnapi konferencziára nem is hivták meg.
Valluschnig e mellőzésért rendkivül neheztel s boszut forral mind a negyvenhét lemondott képviselő ellen s azon fog munkálkodni,
hogy közülök egy se jusson be ujból a
rapprezentanzába.
Most még nem lehet tudni,
hogy a liberálisokhoz fog-e csatlakozni, vagy
megmarad-e az uj emberekkel, az autonomistákkal.
Crispi.
Róma, november 30. A kamara, mely ma
ismét összeült, egyhangulag elhatározta, hogy
nem fogadja el Cipriani lemondását. Luzatti
pénzügyminiszter előterjeszti a költségvetést és
holnap akarja expozéját megtartani. A kamara
hozzájárult e kívánságához. Az elnök ezután
felolvas tatja az igazságügyminiszternek a Crispiügyről szoló jelentését, amelyben á Crispi ellen
folytatott eljárás egész a semmitőszékig, ennek
az itéletével együtt, el van mondva. Crispi kijelentí, hogy őt jogtalanul idézték a vizsgálóbiró elé, hogy felelősségre vonják a minisztersége, alatt előfordult események miatt, amelyekkel rágalmazták. Azt követeli, hogy a képviselöház szuverenitása ítéljen felette.

Szerda, deczember
A török-görög béke.
Konstantinápoly, nov. 30. A békeszerződés tizenegyedik fejezete dolgában folyó tárgyalásokat még nem fejezték be. A legközelebbi ülés holnap lesz.
Kréta autonómiája,
Kánea, november 30. Plakures-ben népgyülés
volt, amely a krétai keresztény lakossághoz körlevelet küldött, amelyben sajnálkozását fejezi ki azért,
hogy Kréta autonomiájának ügye elhuzódik. A felkelők egyelőre maguk akarják a sziget kormányzatát kezükbe venni, törvényszékeket felállítani és rendőrséget szervezni, hogy a garázdálkodásokat és rablásokat a tartomány belsejében megszüntessék.
Határsértő arnauták.
Belgrád, november 30. Az arnauták ujabban
Kursunlje-nél és Prokuplje-nél határsértéseket követtek el. Wranjánál és Zeskovatz-nál csapatokat összpontosítanak s nagyobb mennyiségü élelmi szert
gyüjtenek. A miniszteriumban felmerült már a kérdés, hogy a határőrség helyett jobb volna rendes
katonaságot
a határra küldeni.

Vasuti katasztrófa.

Varsó, november 30. Ma reggel fél 7 órakor
a városi vasut Ilusics nevü állomásán egy tehervonat, a váltó hibás állitása következtében ugyanarra
a vágányra került, a melyen ép egy személyvonat
érkezett meg. A tehervonat mozdonya nekiment a személyvonat kocsijainak, amelyeket szétrombolt. Tizenegy ember meghalt, tizenkettő megsebesült, köztük négy sulyosan; A sebesülteknek nyujtott elsö
segély után azokat Varsóba szállitották a kórházba,
A vizsgálatot meginditották. Több vasuti alkalmazottat, akit mulasztás terhel, elmozdították állásától.
Robbanás egy hajón.
Bremerhaven, november 30. A „Darmstadt"
német gőzösön gázrobbanás történt. Tizenegy ember többé-kevésbé sulyosan megsebesült. Az anyagi
kár csekély.

HIREK.

— Személyi hirek, József főherczeg ma
Münchenből Bécsbe érkezett és tovább utazott Alcsutra. — Mária Jozefa főherczegnő elfogadta az
osztrák jótékonysági kiállitás női bizottságának védnökségét. — Izabella
főherczegasszony,
Frigyes
főherczeg felesége, ma délután Pozsonyból Bécsbe
érkezett. — Mária Terézia főherczegnő ma este
gyermekeivel Pólába utazott.
— A miniszterelnök nem fogad. Báró Bánffy
Dezső miniszterelnök pénteken, deczember 3-ikán
nem ad kihallgatást.
— Wlassics ajándéka. Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter ma negyven forintot küldött
dr. Herczegh Mihály egyetemi rektornak, a menza
akadémika javára a következő levél kiséretében:
Nagyságos rektor u r !
A román szenátus elnöke. :
Meleg érdeklődéssel kisérem azt a mozgalmat,
Bukarest, november 30. Statesco
Jenő szemely az egyetemi ifjuság anyagi helyzetének javitánátor, a szenátusnak tegnap megválasztott elnöke, a sát czélozza. Nagyságod buzgólkodásának, miként
mái ülésen kijelentette, hogy e tisztséget egészségi tudomásom van róla, sikerült máris e téren dicsészempontból visszautasítani kénytelen. Statesco retes eredményeket érni el. Vajha sikerülne a társabeszedében
ismételten hangsulyozta, hogy a jelen- dalmi felbuzdulást és jótékonyságot minél nagyobb
Gyakran beszélt párisi nagyuraságáról.. Elmértékben megnyerni e kiválóan nemes és igazi
mondotta, hogy fogatokat tart, palotái vannak, a legi kormányt teljes erejéből támogatni fogja, elha- emberbaráti erényeket gyakorló szép intézménynek,
legelőkelőbb kaszinóknak alapitó tagja, lányaiért a tározásában azonban nem ingatható meg. Ezután hogy humánus feladatát a legterjedtebb mértékben
betölthesse, s hogy minél több gondot és nélkülölegelső diplomaták versengenek, szóval nagy ur lett egyhangulag Gane Miklóst, Jassy polgármesterét, a
zést megszüntethessen és igy minél számosabbaknál
a váradi vargafiuból. Elbeszélte azt is, hogy milyen Bratiano-kabinet volt miniszterét és a szenátus jelen- nyujthasson módot, ösztönt a zaklató gondok nélkül
legi
alelnökét
elnökké
s
helyébe
Orbesco
Pétert
alelőkelő barátai vannak. Határozottan jól emlékszem
folytatható komoly tanulásra.
a következő szavaira, melyeket pár évvel ezelőtt elnökké választották meg.
Örömmel csatolok a magam részéről e soraimhoz 40 forintot és kérem Nagyságodat, hogy ez öszmondott:
Az albán forrongás.
szeget a Menza Akademika czéljaira felhasználni
- Szivesen állok barátaim rendelkezésére.
Bukarest, november 30. Az itteni albán sziveskedjék. Fogadja Nagyságod igaz tiszteletem
Most is megmentettem egy előkelö katonatiszt bizottság, lapja kijelenti, hogy az albán mozga- őszinte nyilvánítását.
Wlassics.
becsületét, akivel jó ismeretségben állok.
lomnak nincs más czélja, mint Albániának auto— Viharok mindenfelé. A tegnapi nap
Nem lehetetlen, hogy ez a katonatiszt, akiről nomiát szerezni. Az Albánok nem akarják ma- során óriási viharok pusztitottak a kontinenst
Bay beszélt, Walsin-Esterházy
volt. Nagy mula- gukat a szultántól függetleniteni, de azt sem övező tengerek nagyobb részén, amelyek rendtozás közben beszélte ezt el Bay Nándor, akiről akarjak, hogy a görögök, bolgárok és szerbek kivüli károkat okoztak ugy ember életben mint
őket.
vagyonban. A vihar végigsöpörte az atlanti
akkortájt egész Nagyvárad beszélt, mert a. czigányo- háttérbe szorítsák
Szófia,
november
30.
Az
Ó-Szerbia
albán occeánt s a vége eljutott még a Földközi-tenkat százforintosokkal fizette ki, még pedig ugy,
részeiben legutóbb történt események itt nagy gerbe is. A beérkezett táviratok szerint ugy látszik,
hogy mindegyiknek a homlokára ragasztott egy-egy.
izgatottságot keltettek. Azt hiszik, hogy Monte- a legnagyobb ereje az angol és a beiga partvidébankót.
negro és Szerbia a mozgalom mögött állanak. keken volt az orkánnak. Fiuméban óriási sirokkó
De a sors az évek teltével hütlen lett hozzá.' A helyzetet itt nagyon komolynak
tartják, dühöngött, amely annyira felkorbácsolta a tenLassankint letünt szencsecsillaga.
mert a legutóbbi események könnyen elöidéz- gert, hogy a hajók nem mertek se a kikötőbe
Rövid két-három év alatt, éppen mire leányai hetik a maczedoniai kérdés felujítását, ami bemenni sem onnan kiindulni. Sokkal veszedel(Ut intézetből kikerültek, teljesen tönkre
ment. viszont az egész Balkánt forrongásba hozhatja. mesebb volt a vihar Anglia partjain. London
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ból táviratozzák, hogy a partokon a szélvihar
egész éjjel dühöngött s a dagály oly magas
volt, hogy harmincz év óta, nem
tapasztaltok ilyen abnormis tengerárt.
A vihar leginkább a nyugati parton okozott nagy károkat,
még pedig különösen a Temse és a Medway
folyamok torkolatánál. Attól tartanak, hogy a
queensboroughi töltés beszakad. A Hollandiából
Queensboroughon és Vlissingenen
át menő
postát a viharokozta pusztitások következtében Doweren keresztül fogják közvetíteni. A
tenger árja több száz acre területű földet beborított s a Sherneessben és a Boadstaestban
Cherneessbe és a Fort-Victoriába vezető vasuti
vonalak viz alatt vannak, ugyszintén a Themse
és a Medway folyamok mentén fekvő városok
mélyebben fekvő részei is. Wolvickban a tengerár elöntötte az arzenált és a tengerész-kaszárnyát is. Norfolk partja közelében két hajó
mindenestül
elsülyedt.
Az egyik
hajón
11 ember pusztult el Cornwall és Yorkshire partvidékein több hajó zátonyra
jutott. A szélvihar a la Manche csatorna másik részében is ugyancsak nagy pusztitásokat
okozott. Brüsszelből táviratozzák, hogy Heystben a töltés mentén fekvő pinczéket elbontotta
a viz. A házak kerítései bedőltek. Az Osztendéböl jövö Fortunio gözös a zsilipeknél megfeneklett,
a legénységet azonban
sikerült
megmenteni. Az orkán nem kimélte a fashionable, világ kedvencz fürdözöhelyet, Blankenberghet sem, ahol a vizáradás a töltést, a
gyógytermet és sok épületet erősen megrongált. — Egy sancta-malói távirat szerint
a Hasperren franczia vitorlás hajó Lissabonba
menet Aurigny közelében hajótörést
szenvedett és nehány matróz kivételével a hajó személyzete
mind elpusztult.
Egy Sassariból
érkezett távirat azt jelenti, hogy Casteltordotól
hét mértföldnyire egy hajó lángba borult és
elsülyedt. A tomboló vihar elől a hajók az
ottani kikötőbe menekültek s igy a pusztuló
félben levő hajónak nem
mehettek
segitségére.
— Mommsen nyolczvanadik születésnapja.
Mommsen Tivadart, a nagy német tudóst, nyolczvanadik születésnapja alkalmából a világ minden
részéből elhalmozták gratulácziókkal. A berlini egyetem müvészicsen kiállitott üdvözlő iratot küldött
neki, a melyben ékes szavakkal dicséri a nagy
tudós mindent felölelő alkotó szellemét, exakt munkáját s mindmáig a maga teljes épségében megőrzött lelkesedései és akaraterejét. Az összes német
egyetemek küldtek egyébként üdvözlő iratokat.
Charlottenburg
város pedig megválasztotta diszpolgárának s tudatta vele, hogy a német császár
engedelmével a város egyik utczáját
3Iommsenutczának nevezte el.
— Lenncavallo a Park-klubban.
Leoncavallo,
a Bohémek
ünnepelt zeneszerzője holnap a Parkklub intézőinek a meghivására meglátogatja a
Stefánia-uti tündérpalotát, ahol tiszteletére nagyobb
társaság fog ősszegyülni,
— Horváth Gyula emlékezete. Az "Otthon"
irói kör választmánya ma átvette Zilzer Antal festőtől Horváth Gyulának, a kör elhunyt alelnökének
arczképét. Ugyanezen az ülésen elhatározta a választmány, hogy a névmagyarosítás megkönnyitése érdekében felir a belügyminiszterhez. Azt fogja ugyanis
kérni, hogy az ilyenkor szükséges iratok legyenek
bélyegmentesek.
— Megczáfolt hiresztelés. Bécsi tudósitónk
azt telefonozza, hogy Bécsben ma mindenfelé az a
hir volt elterjedve, hogy gróf Kielmansegg alsóausztriai helytartó öngyilkos lett. A hír természetesen egészen alaptalan volt.
— Bombamerénylet az aranybányában.
Déváról táviratozzák: Az Elsö Erdélyi Aranybánya Részvénytársaság bojczai bányatelepén
e hó 27-én Wanek Ferencz bányainspektor
ellen este nyolcz órakor
bombamerényletet
követtek
el. Az óriási robajra mindenfelől
figyelmesek lettek az emberek, minthogy abban
a szokatlan időben nem robbantanak a bányákban. A szelenczealaku bombát, ugy látszik, ugy dobták be az ablakon Wanek Ferencz bányainspektor lakásába. Az explózió
ereje kidöntötte a szoba egyik falát s bezuzta
az épület valamennyi ablakát. Emberéletben
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nem esett kár, mert Wanek és családja az
épületnek
tulsó részében tartózkodtak. —
Az esetről azonnal értesitették a dévai főszolgabírót, aki négy csendőrrel meginditotta a vizsgálatot, amely eddig még nem vezetett eredményre. Annyit azonban a munkások elmondottak, hogy nagy az elkeseredés Wanek bányafelügyelő ellen, aki a bányászok eddigi keresetét a felére redukálta,
ugy, hogy abból a
csekély összegből, amelyet mindenféle levonások után kézhez kapnak, képtelenek megélni.
— Marietta di Dio milliói. A budapesti orfeumok deszkáin is megfordult az a sikkes chansonette,
akit polgári nevén Wiegand Máriának hivnak, a varieték és a bankárok világában ellenben Marietta di Diónak. Berlinből most annak a hire érkezik, hogy Mexikóban meghalt egy nagynénje, aki több millióra menő
vagyonát reáhagyta. Anélkül, hogy a mexikói nagynénék jószívűségét kétségbevonnók, épenséggel nem
tartjuk kizártnak, hogy egy nap a következö falragasz lesz olvasható Európa valamelyik világvárosának utczáiban : "Marietta Di Diót, a milliomos örökösnőt nagy áldozatok árán sikerült megnyernünk
u
— mulatóhelyünk számára. Szóval a szép Mariettára
is lehet, hogy az impresszáriója testálta azokat a
milliókat.
— Az erdélyi csodafiu. Székelyhid környékén egy csodafiuról szól a fáma. Ezt a
gyereket a néphit felruházza azzal a mesés
tulajdonsággal, hogy nagyitó üveg segélyével
képes a föld gyomrába, beletekintem.
Több
kísérlet, amit vele tettek, ugy mondják, bámulatosan sikerült. Most földtani „tip" -jei nyomán
utazásokat rendeznek a. gróf Stubenberg-féle
áradalom területén, amihez a gróf megadta az
engedélyt. A népmonda szerint ugyanis e helyen ásta volna el az ősi apátság, amikor a
tatárjárás dult, minden kincsét. A fiu által
megjelölt helyen találták is már, állitólag, több
koporsót és csontvázakat.

Budapest, 1897. — 7. oldal.
— A budai rablógyilkosság. Megirtuk már,
hogy a mult héten Peitl Karolin gyári munkásnőt
halva találták az iv-utczában levő szegényes kis lakásában. A kerületi tisztiorvos természetes halált
konstatált, a kapitányság azonban a halál okának
kideritésére a bonczoló-terembe vitette a halottat. A
bonczoló-asztalon volt már, mikor a nyakán szorosra
kötött zsineget vettek észre. Zsarnay rendőrtanácsos
meginditotta a nyomozást s a meggyilkolt lakásán
tartott házkutatás alkalmával kideritette, hogy a módos hirben álló asszony minden értéktárgya és az aznap fölvett heti bére és — a kapukulcsa eltünt.
Egy hétig tartott a nyomozás s ma már megvan az
a pozitiv eredménye, hogy tudják a valószinü rablógyilkos nevét és már országszerte körözik. A gyanuba fogott gyilkost Wágner Ferencznek hivják,
17 éves, rovott multu kőfaragó. Lopásért hét hónapig be volt. csukva a gyűjtőfogházban, ahonnan
szeptember 17-én szabadult ki. Az iv-utcza 14. sz.
házban, közvetlen Peitl
Karolin szobája mellett
vett föl ekkor lakást. Gyakori vendége volt a meggyilkoltnak, ismerte vagyoni állapotát, tudta, hol
tartogatja a pénzét. Rovott multja, és hogy a gyilkosság napján eltünt, ráterelték a gyanut. A gyilkos személyleirása a következő: Születési
hely:
Budapest. Születési éve : 1880. Vallása : vöm. kath.
Foglalkozása: kőfaragó. Beszél: magyarul és németül. Magassága: 161 czentiméter. Arcza: hosszas,
szeplös. Haja: sötétbarna. Szeme: kék, homályos.
Szemöldöke : barna. Homloka : közép. Orra : rendes.
Szája : rendes. Fogai: épek. Álla : kerek. Testalkata:
közép. Különös ismertetőjel: a jobb kéz kisujja
hiányzik. Megjegyzés : Szerbiába, Romániába és Bulgáriába szóló külföldi útlevele van.

— A szabadkai diákok. A szabadkai diákok,
mint tudositónk jelenti, valamely "inczidens" következtében, a Fedora, tegnapi előadásán tüntetni
akartak a szintársulat drámai primadonnája, Lányi
— Tragédia egy fűzfa körül. Szegeden három- Irma ellen. A gimnázium igazgatója megtudta tanítnégy inasgyerek megfogadta egymásnak, hogy ugyan- ványainak ezt a jeles szádékát s megtiltotta nekik,
arra a fűzfára felakasztja magát. Az egyiket, a hogy az előadásra elmenjenek. Mindenesetre nem
tizenhat esztendős Palotás Lajost, épen ma találták czélarányos, ha gimnáziumi tanulók tulságosan érdeklődnek a szinház iránt, de ez még csak hagyján.
rneg a Tisza partján azon a füzfán lógva, holtan.
Társa, Turucz István, már egy hete, hogy véget ve- Ellenben nagyon nehéz megérteni, hogy miféle"inczidensük" lehet középiskolai tanulóknak egy szinház
tett fiatal életének ugyanilyen rnódon. Harmadik
czimborájuk, egy Rózsa Antal nevü fiu pedig tegnap drámai primadonnájával?
— A "Léda" balesete. Az osztrák Lloyd tárakarta magát fölakasztani a fűzfára, de még jókor
saság Léda nevü gőzöséről, melynek Fiuméba való
elejét vették. Ö mondta el azután, hogy milyen
regényes módon akarták hárman eldobni maguktól megérkezése már napokkal ezelött esedékessé vált,
jó ideje nem érkezett hir. Mint fiumei tudósitónk
elég korán megunt életöket, amelylyel már csák néki
táviratozza, az Adria gőzhajós társulat Deák nevü
kell ujra fölvenni a harczot.
— A Balaton. A mult heti hideg időjárás be- gőzöse ma Fiuméba érkezett és a hajó kapitánya
Cattalinick András jelentést tett a tengerészeti
fagyasztotta a hatalmas Balaton vizét, az elmult
napoknak a melege azonban ismét fölolvasztotta a hatóságnál arról, hogy Braziliából Fiuméba jövet
vékony jégkérget. Most, hogy ismét hidegre fordult Lissától 15 tengeri mértföldre' a Léda hajót, melyaz idő, megint befagyott a nagy víztükör s ha a nek gépe el volt törve, a nyilt tengeren találta. A
hideg néhány napig kitart s a vékony jégkéreg Deák a sérült gőzöst Lissába vontatta.
— Mire jó egy színdarab. Az elmult vasármegvastagodik, vigan megindulhat rajta a korcsonapon Ausztria népei lázban voltak. Mindenki izgalyázás.
— Eirich Adél temetése. Eirich Adélnak, az tottan leste a bécsi levelekét, igy a pilseniek is.
oktalan gyanúsítással halálba kergetett fiatal • uri Millöckernek egy operettejét adták s a második felvonásban terjedt el a hire Badeni bukásának. Ezt
leánynak az esete, a viharos politikai események
az alkalmat felhasználta egy szinész, akinek a
között is élénken érdekelte a bécsi közönséget. A
darabban egy táviratot kell átadnia a kormányzótegnapi temetésen óriási közönség volt jelen. Amikor
az egyszerü koporsót a kocsira tették, nagy meg- nak s mikor erre a jelenetre került a sor, a következö
szavakkal adta át a sürgönyt:
indulás vett részt a közönségen s sok urihölgy han— Távirat Bécsböl. Badeni lemondását
a
gos zokogásra fakadt. A halottas menetet tengersok
császár elfogadta.
ember kisérte ki a temetőbe.
Óriási tapssal jutalmazta a közönség ezt a
— Halálozás. Grósz Adolf elhunyt 63 éves
korában. Csak most tudtuk meg a gyászjelentésből sikerült rögtönzést.
— Ünnepelt főispán. Szabadkai
levelezönk
az egész nevét. Akik ismertük, pedig sokan isEndrét Szabadka és Baja váromertük, Budapesten, nekünk csak Grósz bácsi jelenti: Schmausz
volt. ' Mindenki szerette a jó magyaros
öreg sok föispánját nevenapja alkalmából tegnap este
urat,
aki külsö
megjelenésével
is feltünt, barátságos ovácziókban részesitette Szabadka város
egy jó fejjel magasabb lévőn minden közönséges közönsége. Fáklyásmenetet rendeztek a tiszteletére,
halandónál. Az Abbázia kávéháznak volt hüséges amelyben részt vettek a városi tisztviselők, a törlátogatója és itt a politikai hirességü kerek; asztal vényhatósági bizottsági tagok s a város polgárai
mellett foglalt helyet. Az elhunytban Nagy Sándor nagy számban. Az üdvözlő beszédet a föjegyző tartotta.. A főispán a város előkelőségeit ma estélyre
országgyülési képviselö édes atyját gyászolja.
— Zavargások Nyirbaktán. Nyiregyházáról hivta magához.
— Garázdálkodó medvék. A medvéknek és
táviratozza tudositónk: Nyirbaktán a szoczialista
farkasoknak a legkedvesebb foglalkozásuk a garázagitátorok által fölbujtogatott parasztság körében
dálkodás. Ezek a czinikus fenevadak a legnagyobb
oly nagy az izgatottság, hogy zavargásoktól lehet tartani. A hatóság ma Nyiregyházáról csendör- könnyelmüséggel lépik át a társadalom korlátait s a
számtalan betöréses lopás s idegen ingó rongálása
séget küldött ki Nyirbaktára.

8. oldal. — Budapest, 1897.
révén minduntalan összeütközésbe jönnek a bünletötörvénykönyv paragrafusaival. Miskolczi levelezönk arról értesit bennünket, hogy a Koburg herczeg birtokát képező murányi fensikon nagyon elszaporodtak a medvék. Az országuton járó-kelők
gyakran látnak a hegyek oldalán medvéket sétálgatni. A napokban három medve elfogott valamiképen egy szarvastehenet s szétmarczangolta. Az
áldozat bőgésére egy erdőőr sietett elö s rálőtt a
medvékre, a melyek erre befutottak az erdőbe. A
méheseket is sorba látogatják s általában nagyon
nyugtalanitják a környéket. Mindenesetre sajátságos,
hogy ezek a medvék nem tartják tiszteletben a természetnek azt a szigoru intézkedését, hogy nekik
ilyenkor télfelé mély álomba kell merülniök s az
entalpuk szopogatásán kivül semmiféle egyéb illetlenséget nem szabad elkövetniök. Itt nincs más mód
mint vagy hajtóvadászatot rendezni reájok vagy
pedig póttanfolyumot tartani nekik a természetrajzi adatok nyomán a hivatalos medvék viselkedéséről a köz- és a magánéletben különös tekintettel
a téli időszakra.
— Uj templom a fővárosban. Az Erzsébetváros
uj plébániatemplomának épitési munkáit nemsokára
befejezik. Szabadon áll már két karcsu tornya s a
napokban helyezik el a főhomlokzaton Köllö Miklós és Kiss György szobrait. A jövő évben elvégzik
a belső berendezést és Erzsébet királyasszony nevenapján már fölszenteli az uj templomot az ország
biboros prímása.
—• Október statisztikája. Október havában
1267 tüzeset volt az országban, 1,329.607 forintnyi
kárt okozva 2399 károsultnak. 26 esetben volt a
kár 10.000 forintnál több. Tüzeseteknél meghalt 10,
megsebesült 28 ember. 146-szor gyujtogatásból származott a tüz.
A tüdövésznek
3800 áldozata volt októberben, legtöbbnyire a Duna-Tisza közén. Szamárhurutban 1200 gyermek pusztult el, főként Erdélyben.
Született
a mult hónapban 53.905 lélek,
meghalt 37.668.
Mázasságot
9244-et kötöttek, ebből Budapestre 487 esik. Vegyes házasság volt 1203. Keresztény-zsidó házasság 20, tiz esetben megegyezéssel a
születendő gyermekek vallására nézve, ezekből egy
szól a zsidó, kilencz a keresztény fél javára.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.

* A téli tárlat megnyitása. A műcsarnokban
ma délután nyitotta meg Wlassics Gyula kultuszminiszter a téli kiállitást. Jelen voltak Perczel Dezső
belügyminiszter, Schlauch Lőrincz biboros püspök,
Bogisich Mihály czimzetes püspök, Cseörgheő Gyula
államtitkár, Bedő Albert nyugalmazott államtitkár,
Szalay Imre miniszteri tanácsos, Szmrecsányi Miklós
osztálytanácsos, gróf Andrássy Géza, Gerlóczy Károly,
Herczegh Mihály rektor és a sajtó képviselői. A
kultuszminiszter Telepy Károly kalauzolása mellett
nézte meg a tárlatot, mely holnap már a nagyközönségnek is megnyilik. A kiállitást reggeli 9 órától
délutáni 4 óráig lehet megtekinteni 50 krajczár beléptidij mellett, csütörtöki napokon esti 5-től 11-ig
is. Vasárnaponkint, a belépti dij 20 krajczár.
* Massenet uj operája. A francziák legnagyobb
élö zeneköltőjének, Massenet-nak egy uj dalmüvét
mutatták be a párisi Opera Comiqué-ban. Czime
Sapho, és szövegét Daudet gyönyörü regénye nyomán Cain Henrik és Bernéde Arthur készitették. Az
ötfelvonásos mü zenéje nem éri el a „Manón
Lescaut" közvetlenségét és sok szépségét. A
legjobban még az utolsó két felvonás tetszett.
A főszerepben Calvé asszonynak fényes sikere
volt. Massenet maga nem volt jelen a premieren,
ö egyáltalán nem megy el darabjainak sem főpróbáira, sem bemutató előadásaira. Premiere-estéken
rendszerint neje társaságában odahaza teázni szokott és pontban féltizkor lefekszik aludni. Másnap hajnali négy órától kezdve aztán rendelkezésére áll
barátainak, ha ezek valami újsággal akarnak neki
kedveskedni az előtte való estéről. A „Sapho" elsö
előadását végignézte Faure elnök is és nyilván
örült neki, hogy Parisban nemcsak a "Mesterdalnokok"-at adják elő, hanem egy-egy franczia zeneköltő
is szóhoz juthat.

ORSZÁGOS HIRLAP
Egy szerző nyilatkozata. Bosnyák Zoltán,
a nemzeti szinházban bemutatott Tisztító
tüz
czimü drámának szerzője ma a következő levelet
intézte lapunk szinházi rovatvezetőjéhez:
Mélyen tisztelt Uram!
A lapok jó része Tisztító tüz czimü darabomat az erkölcstelenség vádjával illette.
Kötelességem önmagam iránt s ugy vélem,
kérhetem is, hogy ez ellen tiltakozhassam.
A konvenczionális házasság ellen irtam e
darabot, mert a házasságnak ez a manapság anynyira divatos formája „beszennyezi a házasságot,
amelyet a szerelem nemesit szentséggé !" . . . És a :
tisztítótűz !
A fővád, hogy azt hirdeti a darab : a bünös
szerelem a purgatorium, amelyben megtisztul a
konvenczionális házaságot kötött nö !
Ez a vád megdöbbentett.
Hiszen lépten-nyomon, ismételve és ismételve
hangzik a darabban, az egész III. felvonás drámai
része csak erről beszél:
„Én, konvenczionális házasságban élt s elbukott asszony, elszenvedem a társadalmi kiközösítést
s felveszem bátran a szegénységgel a küzdelmet,
örök hüséggel szeretve azt, a kiért elbuktam. Ez
az én purgatoriumom."
Ha darabomban ez az intenczió elhomályosult, az én hibám. De erkölcstelen eszmék propagálásának vádját visszautasitom.
Mélyen tisztelt uram kész szolgája
Bosnyák
Zoltán.
* Az ezredévi emlék. Zala György a nyugoti
pályaudvar egyik óriási raktárában most mintázza
az ezredévi emléket, amelyet az Andrássy-ut torkolatában, a városliget elején, állitanak fel. Közelebb
fejezte be a főalaknak, Gábor arkangyalnak a mintáját. A kiterjesztett szárnyú angyal a magyar glóbuson áll s egyik kezében tartja Szent István koronáját, a másikban az apostoli keresztet. Az egész
alak hét méter magas és mintegy harminczöt méter magas oszlopon emelkedik. Ez oszlop alján lesznek Árpádnak és vezéreinek lovas alakjai. Az emlékmü alapozási munkáit még a tél folyamán megkezdik, mert programm szerint a főoszlop és Gábor
arkangyal alakját a jövö évben fel kell állitani.
* Filharmoniai hangverseny. A holnapi filharmóniai hangversenyt Erkel Sándor vezeti, mint szólista pedig közremüködik benne Carreno Teréza
zongoramüvésznő. Végleges müsora a következő:
1. Beethoven II. szimfónia (D dur); 2. Herzfeld
„Tavaszi idill" (kézirat, először);
3. Rubinstein
zongoraverseny (D-moll) előadja Carreno ; 4. Berlioz
„Lear király" nyitány.
* Egy Ibsen-paródia. Halbe Miksa, akinek
„Ifjuság" czimü drámája e télen Budapesten is
szinre kerül, mulatságos Ibsen-paródiát irt. A norvég költő "Rosmersholm"-ját ugyanis megtoldotta
egy ötödik felvonással. Ebben a darab hősnője,
West Rebeka, kiúszik a vizből és penziót nyit, amelybe
bekerülnek Ibsennek összes erkölcsileg inficziált jellemei a „Kisértetek" Oszvaldjától kezdve egészen John
Gabriel Borkmanig. Kroll rektorból sok hánykódás
után egy szinésztrupp igazgatója lesz, aki Ibsenféle darabokkal elriasztja a közönséget. A paródiában sok az elmés ötlet; West Rebekát maga a
szerző játszotta óriási hatás és kaczagás mellett.
Halbe ugyanis a párisi „Chat noir" mintájára
Münchenben égy kedélyes bohémé-társaságot alakitott s ez adta elő a paródiát első jux-estélyén.
* A Carl-szinház jubileuma. A bécsi Carl-szinház, amelyben több, Magyarországról elszakadt
szubret is müködött az évek során, deczember
tizedikén ünnepli fennállásának félszázados évfordulóját.

FŐVÁROS.

(Községi választások. Szohner Lajos, a terézvárosi választási elnök, a szavazás idejére rendöri

segedelmet

kért

az

igazoló-választmánytól.

Vázsonyi Vilmos, a terézvárosi demokrata-párt vezére pedig fölkérte ma délelött Halmos polgármestert, intézkedjék, hogy a rend fentartását ne rendőrökre, hanem a polgárságra bizzák.

A lipótvárosi egyesült polgári párt a kerü-

let részéről törvényhatósági rendes tagokul Falk
Miksát, Mezei Mórt, Szilágyi Dezsőt, br. Kochmeister Frigyest, Pollák Illést* Beck Dénest, Visontai
Somát. Vuk Gyulát, Bródy Lajost, ifj. Kohn Ármint,
Adler Zsigmondot, a kerületi választmány
tagjaiul
pedig Deutsch Adolf nyomdatulajdonos, dr. Mátrai
Gábor orvos, Brunner J. Lipót gyáros, dr. Sebestyén

Szerda, deczember t.
József ügyvédet, Vadászffy Jenő erdőmestert, Engel
Nándor fakereskedői, dr. Kemény Simon ügyvédet,
id. Reisner Ignácz építőmestert, dr. Nagel Ferencz
ügyvédet, Kramer Miksa vendéglőst, Gelb Manó kárpitost, Engel Sándor gyárost jelölte.
A VII. kerületben
a fővárosi köztörvényhatóságba a következőket jelölik: Márkus József, Dózsa
Kálmán, Ehrlich G. Gusztáv, Grecsák Károly, Hudetz János, dr. Kohn Sámuel, Lád Károly, Marx
János, Paksy Béla, Sennyey Ferencz, Szabó Béla,
Szabó János.

Az egyesült kerületi

ellenzékek

ma álli-

tották össze a részükről jelölt virilisták névsorát.
Az első kerületi svábhegyi és zugligeti választók tegnap szépen látogatott értekezletet tartottak,
melyen egyhangulag elhatározták, hogy a jelenleg
uralkodó polgári párthoz csatlakoznak és a hivatalos
jelöltekre adják szavazataikat s e czélból a választás helyére testületileg vonulnak.
(Az akta-gyár raktárai.) A közgazdák naprólnapra szomoruan konstatálják három-négy iparvállalat bukását. Nem prosperál itt már semmi. De egy
iparág virágzik; hónapról-hónapra jobban föllendül.
Ezt az iparágat a főváros közigazgatásának a neve
alatt rejtezkedő akta-gyár képviseli. Márkus József
vezérigazgató most szemléli meg a gyár helyiségeit,
a raktárakat s örömmel tapasztalhatja, hogy az egyik

szakosztályban épen tizenkilenczezer

akta hever

elintézetlenül.
A szemlének egyébiránt, amelyet
hivatalosan számonkérő széknek is neveznek; gyakorlati értéke alig van, mert a törvény az ügyosztályvezetőket és tisztviselőket a főpolgármester kifogásai ellen erős bástyával veszi körül.
(Gerlóczy nyugdija.) A holnapi közgyülés tárgyalja Gerlóczy
Károly alpolgármester nyugdíjkérelmét. A tanács azt javasolja a köztörvényhatóságnak, hogy a nyugdíj évi 8000 forint legyen.

VIDÉK.
* (A nagy-rőczel iskola.) Nagy-Röczén, hol a
multban egy pánszláv főgimnázium és tanitóképző
rontotta meg nemcsak a város, de az egész FelsőMagyarország növekvő tót ifjuságát, hol a két évtizeddel ezelött bezárt intezetek helyén ma virágzó
állami polgári és felső kereskedelmi iskola van, e
hónap 28-án tartotta az ágostai evangelikus egyház
a pánszlávok végső vergődése között közgyülését,
melyen nagy szótöbbséggel kimondotta, hogy iskoláját a felekezeti érdekek kellő megóvása mellett
átadja az államnak. A közgyülés szerfelett izgatott volt. A templom, hol a közgyülést tartották, tömve
volt fölizgatott néppel, különösen asszonyokkal
és leányokkal, akik igyekeztek megakasztani a
közgyülés rendes menetét. — Botto ügyvéd és Reuss
lelkész izgató beszédeket mondtak, ezekre a jelenlevő Kubinyi Géza képviselö válaszolt, fölvilágosítva
a népet; ajánlotta elfogadásra a presbyterium határozati javaslatát, sőt az épületeknek az egyház tulajdonába való maradására módositványt is nyujtott
be s végül szemére lobbantotta Botto ügyvédnek, hogy adott igéretét, melylyel fogadta, hogy
„szeretett magyar hazája ellen" nem izgat, megszegte, többé nem hisz; a történtekért Reuss
Lajost és Botto ügyvédet teszi felelőssé, kik
a zajongó és kiabáló pártok értelmi vezetői. Stefáncsok
Károly polgármester, elnöklő egyházfelügyelő, ki tapintattal és erélylyel
vezette a
közgyülést, felvilágosította a jelenlevőket és elrendelte a szavazást, mely nagy izgatottság és zajongás között folyt le. Az államosító magyar párt 121
szavazattal 52 szavazat ellen győzött. Ezentul tehát
Nagy-Rőcze rendezett tanácsu városnak, oly iskolája
lesz, mely a kisdedóvótól— a felső kereskedelmi iskoláig egyöntetüen vezeti növendékeit a magyar hazafiság
ban, a magyar nyelv teljes ismeretében. E sok idő és
küzdelembe került államositás kivívása különösen Stefancsok Károly polgármesternek, Perjéssy László
állami felső kereskedelmi iskolai igazgatónak és
Mihalik Dezsö ügyésznek érdeme.
* (A szolnoki városatyák.) Szolnok város tisztviselöi karának mandátuma ez év végén lejárt, a
tisztujitás előkészitése a most 28-án történt városi
képviselőválasztással kezdődött. Ez alkalommal nem
érvényesültek sem országos, sem helyi politikai jelszavak, s igy a választások csendben, minden nagyobb emóczió nélkül folytak le. A varos tiz kerületében megválasztottak összesen 51 rendes és 30
póttagot
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* (Gromon államtitkár köruton.) Sopronból táviratozzák: Gromon Dezső honvédelmi államtitkár
ma Sopronba érkezett, hogy megtekintse az épülőfélben levő honvéd-főreáliskolát. Az államtitkár kifejezte megelégedését az épitkezés gyors haladása
felett.
* (A gyulai választás.) Ugron Gábor holnap
reggel Gyulára utazik, ahol párthivei fogadására nagy
előkészületeket tesznek. A választás holnapután lesz
s erős küzdelemre van kilátás. Egyelőre
Bartha
Miklós előnyben van.
* (Villamos vasut és világitás Esztergomban.)
Egy budapesti mérnök ajánlatot nyujtott be Esztergom városához, melynek értelmében a villamos világitás, ipari czélokra szükséges villamos erőátvitel
bevezetésére és villamos közuti vasut épitésére vállalkozik. Az ajánlatot most tárgyalják s valószinüleg
el is fogadják.
* (Pancsova restaurál.) Pancsova város törvényhatósági bizottsága, Rónay Jenő főispán elnöklete alatt közgyülést tartott, melyen az uj tisztikart
választották meg. A közgyülés minden nagyobb küzdelem nélkül folyt le, a régi tisztviselők majd mind
megválasztattak. Polgármester lett:
Mattanovich
Adolf, főjegyző Szabó János, tanácsnokok lettek:
Róth Ferencz, Bogoszavljevits
0. és
Joanovits
Sándor, ügyésznek dr. Karattur
Arturt, alkapitánynak Bakasits
Sándort választották meg. A választás
után a polgármester letette a hivatalos esküt s
programmbeszédében hangsulyozta a hüséget a
királyhoz, igérte, hogy az ország törvényeit tiszteletben tartja és a város felvirágoztatására törekszik.
* (Nógrád vármegye közgyülése.) Mint balassagyarmati levelezőnk telegrafálja, ma heves és viharos
közgyülése volt Nógrád vármegyének. A közgyülésen
Török Zoltán alispán elnökölt, ki a tárgysorozat előtt
meleg szavakkal emlékezett meg a tegnap elhunyt Tihanyi Ferencz főjegyzőről. Az alispán
szavai után elhatározták, hogy ő felségéhez a
tiz szobor
ajándékozásáért
hálafeliratot intéznek. Ezután felolvasták Vaszary Kolos herczegprimás köszönő levelét, melyben a hozzá intézett üdvözletre válaszolt. Ezután az alispán bejelentette, hogy ő felsége Dániel László főispánt saját
kérelmérs felmentette, kinek búcsúlevelére válaszolva,
a vármegye köszönő levelet intézett, elismerését
fejezve ki telt szolgálataiért. A katonai akadémia
alapítványához Nógrád vármegye 400 forinttal járul.
Szcitovszky
inditványára azonban oly kikötéssel,
hogy azt csak oly nógrádmegyei ifjak
élvezhessék,
kiknek szülei legalább tiz évig adóztak a megyében.
Az ellenzék igyekezett a közgyülés rendes lefolyását meggátolni, de törekvésüket a többség komoly magatartásával meggátolta. Különösen izgalmas
volt a gyülés az alispánnak a fegyelmi ügyekről
tett jelentése után, melyet Szcitovszky és báró
Jeszenszky kifogásoltak s Pongrácz árvaszéki elnököt, valamint Kassaczky alügyészt, daczára a beszüntető eljárásnak továbbra is gyanusitották. Az
alispán és az árvaszéki elnök viszont Szcitovszky
alispánsága alatt történt rendetlenségekről szóltak.
A kölcsönös sértö kifakadásoknak Sréter
Alfred felszólalása vetett végett. Török alispán erélyes és higgadt vezetésének köszönhető, hogy komolyabb botrányok nem történtek.
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=A "Borászati Lapok" sajtópere. Múlt évben
a Borászati Lapok
szerkesztője Baross Károly
országos mozgalmat inditott a borhamisítás meggátlására. Egyik czikk által Lessner Samu tapolczai
borkereskedő sértve érezvén magát, Baross
ellen
rágalmazás
és becsületsértés
miatt
sajtópert
inditott, melynek végtárgyalását
ma tartották
meg Győrött. Vádlott hivatalos adatokkal igazolta, hogy
1895-ben Tapolcádra 2000 htlt szeszt vittek és ebből
Lessner maga 700 hektolitert
fogyasztott;
azt
azonban beigazolni nem tudta, hogy a szeszt Lessner
műbor készítésre használta-e fel. Az esküdtszék Baross Károly vádlottat hét szóval öt ellen a becsületsértésben vétkesnek találta, minek alapján a törvényszék tizenöt forint fő- és öt forint mellékbüntetésre itélte.
=Elitélt oláh tüntetők. A Tribunában izgató
czikk jelent meg, amely miatt íróját, Barbutzot; a
kolozsvári sajtóbiróság elitélte. A vádlott időközben
megszökött Romániába és az itéletet is távollétében
hoztak meg. Ebből az alkalomból Bucsum községben néhány román izgató, köztük több kisgazda,
egy ügyvédjelölt, két pópa és két nő is, tüntetett a
magyarság ellen. A gyulafehérvári törvényszék el-
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itélte őket fogságbüntetésre és az itélet most jogerőssé lett.
= A polgári őrség parancsnoka. Szenzácziós
gyilkossági bünper tárgyalását kezdték meg tegnap
a brüggei esküdtszék előtt.
A vádlottak padján Wauderauweraa
Ottó,
az osztendei polgári őrség parancsnoka ült. A vád
szerint megmérgezte a feleségét azért, hogy ujra
nősülhessen. A vizsgálat folyamán azzal is gyanusitották, hogy hat gyermekét is ő tette el láb alól,
e vádat azonban nem tudták ellene beigazolni, noha
a gyermekek gyors egymásutánban, feltünően gyanus körülmények közt haltak meg. A bünt a vádlott szeretője, egy orvos neje deritette fel, akit
kezdetben azzal gyanusitottak, hogy a mérget ő
adta Wauderauweraanak, az eljárást azonban ebben
az irányban is megszüntették. Mint Brüsszelből
irják, a tárgyalásra száznál több tanut idéztek be s
az körülbelül két hétig fog elhuzódni.
= Bergl et Comp. Bergl Sándor, hites szabadalmi ügyvivő és Jámbor
Gyula müegyetemi
titkár sajtóperében ma reggel hat órakor
hirdették ki az itéletet. A bizonyitó eljárás folyamán felolvasták a főkapitányság itéletét, mely Bergl Sándort
mérnöki czim jogosulatlan használata miatt ötven
forint pénzbüntetéssel sujtja ; felolvasták továbbá a
berlini első államügyész átiratát, amely szerint
Bergl ellen csalás büntette
miatt az ottani törvényszéknél eljárást inditottak, mely Bergl távolléte miatt
szünetel. Végül felolvasták a budapesti törvényszék
határozatát, melylyel
Bergl
Sándor négyrendbeli sikkasztás büntette miatt vád
alá helyeztetett.
A királyi tábla azonban e határozat megváltoztatásával a Bergl elleni eljárást megszüntette. Kihallgatták Bergl tanuit: Wartha, Wittmann cs Rejtő müegyetemi tanárokat, akik azonban nem bizonyították Jámbor Gyula állitólagos
visszaéléseit. Szily Kálmán, a tudós akadémia főtitkára és gróf Bethlen
Balázs képviselő, mint
erkölcsi tanuk Jámbor Gyulát tisztességes, kifogástalan jellemü embernek ismerik.
Az esküdtek Jámbor Gyulát tiz szóval kettő
ellenében fölmentették,
noha kimondották, hogy az
inkriminált közleményben van rágalmazás, ellenben
Bergl Sándorra tiz szóval kettő ellen
kimondták
a vétkest.
E marasztaló verdikt alapján a sajtóbiróság
Bergl Sándort rágalmazás vétsége miatt a büntető
törvénykönyv 92-ik szakaszának alkalmazásával kétszáz forint főbüntetésre
és száz forint mellékpénzbüntetésre
itélte. Elmarasztalta egyuttal százhusz forint költség hatvan forintnyi ügyvédi munkadíj megtérítésében, végül elrendelte az ítéletnek hirlapi közzétételét.
= Uj sajtóügyi vizsgálóbiró. Oláh András
tegnap vette át Richter Antal ideiglenesen kirendelt
bírótól a sajtóügyeket. Az igazságügyminiszter rendelete alapján Oláh András biró csakis sajtóperekben
fog vizsgálóbírói teendőket végezni.

A kerület oszlopai.

A járásbiró előtt egy erősen hízásnak indult
fiatal ember deklamál. Karjait keresztbe fonja,
mellét kidülleszti, elfogja a szónoki hév, hanem
azért nem jön tüzbe. Arcza érdekes sápadt, hangja
kimért, hideg marad. Csak gesztusaival árulja el,
hogy rettenetes nagyokat szeretne mondani. Szerencsére azonban nem mond nagyokat. Időnkint
hátrafordul, büszke, lesujtó pillantással méri végig
azt az urat, aki a vádlottak padján ül majd szánalmas, kicsinylő mosoly jelenik rneg ajakán.
A fiatal szónok Budapest föváros hetedik kerületének egyik vezérférfia: dr. Hartmann
Elek,
aki most panaszosként szerepel a büntető járásbiró eiőtt.
Mögötte ül a vádlott. Igénytelennek látszó, kicsiny emberke. Pedig egyike a rettenthetetlen korteseknek, aki egy szavával buktat és teremt mindenféle képviselőjelölteket, Ö a kerület másik vezérférfia: Ehrlich G. Gusztáv.
Izeg-mozog, erősen fészkelődik a vádlottak
padján; a panaszos egy-egy kijelentésére felugrik,
mint aki borzasztó dolgokra szánta el magát, majd
egyszerre visszaül, hátraveti magát a padon és ugy
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tekint körül a hallgatóságon; közbe-közbe jelentősen
integet egyik-másik barátjának, mintha azt akarná
mondani:
— Várj csak, várj! Ha majd szólásra kerülök,
egy szavammal lesújtom, megölöm ezt az embert.
Ha hihetünk a vádnak, Ehrlich ur egy szép
őszi éjszakán egynéhány kerületi matadorral hazafelé bandukolt, midőn véletlenül találkozott Hartmann
Elekkel és kiséretével.
A vetélkedő férfiak a holdvilágnál ráismertek
egymásra. Ehrlich megállította hü csatlósait és
felkészülve vitézi párviadalra, odakiáltott az ellenpárt
fejéhez:
— Te, Hartmann !
Hartmann megállt és kérdőleg, némán végignézett a kis emberen.
— Te, Hartmann! Hát te azt mondtad, hogy
én királyi tanácsosságért folyamodtam? É n ? És
királyi tanácsos?
— Mondtam hát.
— Hazug fráter vagy ! És most menj, panaszólj be, ha ugy tetszik.
Hartmann Elek érthető módon felháborodott.
Ökleit összeszoritotta, de nem akart utczai skandalumot csinálni.
És följelentette Ehrlich G. Gusztáv urat becsületsértés vétsége miatt. Ily előzmények után kerültek
ma a járásbiróság elé. Hartmann Elek megmarad
amellett, hogy Ehrlich királyi tanácsosságért folyamodott.
Ehrlich: Hazugság !
Hartmann : Hallja! Moderálja magát! Most
nem vagyunk az erzsébetvárosi
körben! Érti?
Ehrlich : Beszélhet én nekem! (Derültség).
Hartmann:
Igenis, királyi tanácsos akart
lenni. Be is nyujtotta kérvényét. Be h á t ! ó maga
mondotta el nekem. Hozzám jött és igy szólt:
Hartmann! Te vagy az egyedüli, akit szeretek ebben
u
a kerületben, a többiek mind „hámajrem -ek.
A biró: Mi a z : „hámajrem" ?
Dr. Hartmann : Zsidóul azt teszi, hogy „szamarak".
Erhlich : Lengyelül! Az ő nyelvén! Kérem,
én sohse mondtam azt, hogy „hámajrem". Nekem
az nem szokásom.
Dr. Hartmann : Mondott egyebet is, mást is.
A biró : Ugyan hát járja ez ? Simítsák ki az
ellentéteket. Béküljenek k i ! Hiszen önökre szüksége
van a kerületnek.
Ehrlich Gusztáv (rámutat
Hartmannra)t
Erre az emberre nincs szüksége a kerületnek!
Dr. Hartmann
(egyszerüen
hátat
fordit
Ebrlichnek).
Eötvös Károly (Ehrlich védője):
Hát kérem : fentartja ön arnaz állitását, hogy Ehrlich
királyi tanácsosságért folyamodott ?
Dr. Hartmann:
Igenis, fentartom.
Eötvös Károly védő: Pedig ha ettől elállana,
magam is azon lennék, hogy béküljenek.
Dr. Hartmann:
Hát kérem, sértés van abban,
ha valaki királyi tanácsos akar lenni ? Van-e törekvő,
ambicziózus ember, aki nem akarna királyi tanácsos lenni?
Eötvös Károly: De van á m !
Dr. Hartmann:
Nincs!
Eötvös Károly: Egy közpályán levö emberre
nézve sértö, ha azzal gyanusitják, hogy embertársai bizalmát önző czélokra akarja kiaknázni.
Dr. Hartmann : Hát hiszen nem mondom én
azt, hogy Ehrlich maga nyujtotta be a folyamodást.
Jó emberei tették.
A biró : Tehát közvetlen tapasztalásból nem
tudja ?
Br. Hartmann : Nem. Egyébiránt nem akartam e híreszteléssel Ehrlich urat megsérteni.
A biró: No lám !
Ehrlich Gusztáv : Hát az a bizonyos „hámajrem" szó ? Azt sem mondottam én a kerület embereire soha.
A biró: Nos ?
Dr. Hartmann
(mosolyogva): Lehet, hogy
rosszul emlékszem.
Szóval — szépen kibékültek.
És a hetedik kerületben ujra szent a béke.
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Kinevezések. A király Tmák József zólyomi
esperesplébánost a beszterczebányai székesegyház tiszteletbeli kanonokjává, a vallás-és közoktatási miniszter
Hermann Gyula okleveles rajztanárt az alsó-kubini
állami polgári iskolához rajztanítóvá, Holczer Béla
okleveles gépészt az iparmüvészeti muzeumnál gépészi,
Rehák Margit, Pauler Anna, Aizele Julia okleveles
tanítónőket a torontál-vásárhelyi községi elemi népiskolához rendes tanítónőkké nevezte ki.
Uj anyakönyvvezetők. A belügyminiszter a kerüősi kerületbe Balta Illés, a román-világosiba Pap
Sándor községi jegyzőt anyakönyvvezetövé, a kurticsi
kerületbe Angelina József jegyzői irnokot, a kerülösibe
Dirle László községi irnokot, a Simonyi falvaiba Schleifer Károly állami tanitót, a nagy-kamarásiba Tikkor
József községi irnokot anyakönyv vezetö helyettesekké
nevezte ki.
Pályázatok. Piskolton postamesteri, a temesvári királyi itélőtábla kerületében több segélydijas joggyakornoki, a zágrábi fövámhivatalnál vámtiszti, a verseczi járásbiróságnál albirói, a rózsahegyi törvényszéknél aljegyzői, a margittai járásbiróságnál végrehajtói, a
varasdi pénzügyigazgatóságnál irodavezetői, a miskolczi
törvényszéknél telekköriyvvezetöi, a temeskubini járásbiróságnál aljegyzői, a szegzárdi királyi ügyészségnél
alügyészi, az ipolysági törvényszéknél aljegyzői, a
malaczkai járásbiróságnál aljegyzői állító van üresedésben.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági

táviratok.

Bécs, nov. 30. (Utótözsde) Jóllehet az irányzat javult, az üzleti forgalomban mégis tartózkodás nyilvánult. Jegyzések: Osztrák hitelrészvény 355.87, Magyar hitelrészvény 387.— Anglobank 162.50 Bankverein 256.—. Unionbank 296.
Landerbank
223.— . Osztrák-magyar államvasut
838.62 Déli vasut 79.25. Elbevölgyi vasut 263.—.
Észak-nyugoti vasut 249.—. Türök dohányjővedék
152.50. Rimamurányi vasmü 249.— Alpesi bányarészvény 132.50. Májusi járadék 102.35. Magyar
korona-járadék 100.10. Töröksorsjegy 61.60. Német
birodalmi márka 58.96.
Berlin, november 30. A mai tőzsde eleintén
ingadozó magatartásu volt, de utóbb az irányzat
szilárdult főleg a bányaértékek mozgalmából kiindulva. Jegyzettek : Osztrák hitelrészvény 223.10.
Disconto társaság 201.60. Darmstadti bank 158.—.
Deutsche Bank 207.30. Drezdai bank 159.62. Handelsgesellschaft 175.30. Nationalbank 159.62. Osztr.rnagyar államvasut 143.87. Déli vasut
34.37.
Gotthard vasut 147.60, Svájczi északkeleti
vasut
105.90. Olasz déli vasut 135.—. Olasz középtengeri vasut.99.25. Olasz járadék 150.—.Türök sorsjegyek 115.25, Mexikói kölcsön 95.60. Laura kohó
177.50, Dortmundi 97.—, Bochumi 201.60, Gelsenkircheni 188.37, Harpeni 190.—, Hibernii 204.40,
Trust 176.50, Északnémet Lloyd 102.60. Maqánkamatláb 41/8%.
, Páris, nov 30 A mai tőzsde irányzata
szilárd volt. Jegyeztek: 3%-os franczia járadék
103.67, 3%-os törlesztéses járadék 102.27. 31/2%-os
törlesztéses járadék 106.55, Franczia bank 3770,
Credit Foncier 655, Szuezi csatorna részvény 3270,
Egyiptomi kölcsön 515.—. Spanyol külföldi kölcsön
6 l11/32,Magyar aranyjáradék 1049/16,Olasz járadék
95.62, Orosz kölcsön 102.60, Uj orosz konzol 94.25,
Portugál kölcsön 20 1/16. Ottomán bank 587.50,
Osztrák Landerbank 490.—, Osztr.-magyarállamvasut
730, Déli vasut 187,50. Rio Tinto 621.50.
Pétervár, nov 30. Egy császári ukáz elrendeil
az egyharmad imperiál értékü ötrubeles aranypénzeknek a verését és forgalomba hozatalát. Egy másik
császári ukáz az orosz állami hiteljegyek szövegét a
következőkép változtatja rneg: „Az állami bank a
hiteljegyeket az összeg nagyságának korlátozása
nélkül aranyértékre váltja be. Egy rubel egyenlő
5/10 imperiállal és 17.427 - doli tiszta szinaranyat
tartalmaz. Az államhiteljegyeknek aranyértékre való
beváltására az összes állami vagyon nyujt biztositékot. Az államhiteljegyeknek áz egész biro-

dalomban egyenlő kurzusa
tékkel.

van az aranyér-

Mezőgazdaság.
Gabonakivitelünk hanyatlása. Az idei rossz termés kifejezésre kezd jutni az áruforgalmi kimutatásokban is. A központi statisztikai hivatal októberi
füzetének adatai szerint buzából tavaly októberben
800.926 qt, az idén ellenben csak 203.534 qt vittünk ki, rozsból az idén 113.260 qt, tavaly 354.913
qt, árpából az idén 656.977 qt, tavaly 898.172
qt, gabonalisztból az idén 404.457 qt, tavaly
737.862 qt, stb. s kisebb-nagyobb csökkenés észlelhető a többi gabonanemüeknél ts. Csökkent továbbá
a kórpakivitel is mintegy 130 qval.
Az állatbiztosítás Bajorországban. Bajorországban azelőtt az állatbiztosításra a gazdakőzönségnek nem volt más alkalmatossága, mint a községi
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szövetkezetek, amelyek e czélra legalkalmasabbak is,
csakhogy kivételes rossz években a tömeges károk
miatt vagy fizetésre képtelenné válik, vagy tulságos
sok dijat vet ki tagjaira. Ezen van hivatva segiteni
a „Bajor Országos Állatbiztosító Intézet", mely
1896. november hó 1-én kezdte meg müködését.
Az orsz. állatbiztositó-intézet az állami tüzkárbiztositó
kamara
kezelése alatt áll. Az országos állatbiztosító intézet voitaképen csak
az
egyes községi biztositó-szövetkezetek viszontbiztosítására szolgál, aképen, hogy a kárpótló összegek
felét a községi szövetkezet, felét az országos intézet födözi, de a kártérítés egész összegét az országos intézet legott a káreset bejelentése után az
állampénztárral kifizetteti, hogy a kárvallott gazda
ne legyen kénytelen kölcsön-marhát beállítani, vagy
eladósodni. Kárpótlás : elhullott állalőrt a biztositott
érték 70 %-a : a kényszerből levágott állatért 80%.
Az országos intézet a következö forrásokból fedezi
költségeit
az államtól alapításakor kapott
500.000 márka kamataiból; törvénynycl biztositott
évi 40.000 márka állami adományból; a hiányt
az év végén a kötelékébe tartozó községi állatbiztositó-szövetkezetekre a biztositott érték arányában rója ki. Az országos intézet tehát valoságos
viszontbiztosítást teljesit, a mellett kiküldötteivel
minden évben oktatja és ellenőrzi a községi szövetkezeteket. A községi szövetkezetek saját szükségletüket a biztosítóst felektől a biztositott érték arányában szedik be. A biztositás szarvasmarhára és
kecskére terjed ki. Az országos intézet fennállásának első 10 hónapjában (1897 szeptember l-ig-)
810
községi
szövetkezet
tartozott a kötelékébe, amelynek
összesen
36,477 gazda volt
tagja. A biztositott állomány: 169,653
darab
szarvasmarha és 12,653 darab kecske, 36.424.7S0
márka értékkel. E 10 hónap alatt 3599 káreset fordult elő. A kárpótlás összege 508,183 márka volt,
miből a testrészek értékesítése révén 159,869 márka,
vagyis 31.4% folyván be, a biztositás tényleges terhe
348,314 marka volt. Ezt — ugy látszik — a biztositott érték után 1%-ban kivetett díjból fedezik majd
a gazdák és közel százezer márka marad a tartaléktöke számára is.
A vetések állása a Délvidéken. Mint lapunknak irják: az őszi vetések Torontálmegyében és a
Szerémségben- igen rosszul állanak. Eltekintve attól,
hogy a felhasznált vetőmag silánysága miatt a buza
sok helyen nagyon gyéren kelt ki és annak gyenge
csiraképessége miatt nem fejlődik, az egerek rendkivül nagy kárt okoznak ezen a vidéken. A szárazságban és enyhe időjárásban ezen kártékony állatok
roppantul elszaporodtak és a kisarjadzott veteményt
tövig lelegelik. Egész földterületeket a tavaszszal ujra
kell majd megmunkálni és igy az őszszel elvetett
drága vetőmag is kárba veszett.
A mezőgazdasági statisztika. Az utóbbi időben az agrárstatisztika fontossága Európaszerte nagy
mértékben növekedett. Nemcsak a statisztikai érzék
általános terjedésének tuiajdonitható ez, hanem a
mezőgazdasági viszonyok átalakulásának is, mely a
közgazdaság emez elsőrendü ágára fokozott mértékben forditotta a közfigyelmet. Nálunk, hol a mezőgazdaság egész közgazdaságunknak létalapja, a
részletes és megbizható mezőgazdasági statisztika
kétszeres fontossággal bir. Ez a meggyőződés birta
rá a magyar törvényhozást, hogy az 1895, évi VIII.
lörvényczikk által megadja az alkalmat és eszközöket
a minden tekintetben megfelelő agrárstatisztika létesítésére, az évenkinti aratási adatok gyűjtése számára is
biztos alapot teremtvén. A nagy összeirási munkálat
a mult év végén sikeresen végrehajtatott s a roppant terjedelmü, gazdag anyag szakszerü feldolgozásával a földmivelésügyi m. kir. miniszter a magyar
kir. központi statisztikai hivatalt bizta meg, mely a
munkálattal annyira elörehaladt, hogy a több kötetre
terjedő mezőgazdasági statisztikai nagy forrásműnek
I. és II, kötete máris megjelent. A mü nem szoritkozik a szorosabb értelemben vett Magyarországra,
hanem felöleli Horvát-Szlavonországok adatait is, és
igy az egész magyar birodalom mezőgazgasági viszonyainak fogja teljes és hü kópét nyujtani. Az egész
sorozat öt nagy kötetből fog állni, körülbelül 840
folió iv terjedelemben. Mind az öt kötetnek elöfizetési ára 30 frtban állapíttatott meg. Az elöfizetési
pénzek 1898. február hó l-ig küldendők be ifj.
Nagel Ottó könyvkereskedésébe.
Gazdasági állapot Szerbiában. Monarkiánk
belgrádi főkonzulja jelenti, hogy az őszi kalászosok
vetését kedvező időjárás mellett befejezték. Október
hó folyamán a még künn maradt kukoriczát is betakarították. A kukoriczatermés közepesnek mondható. A későn vetett kukoricza rossz minőségü termést adott, ez nehezen lesz eltartható és csak takarmányozási czélokra alkalmas. Szálastakarmány elegendő termett. A szilva dusan fizetett és magas
árakon volt értékesíthető. Október hő végén az aszalt
szilva ára métermázsánkint 30—38 frank közt váltakozott. A szüret ellenben általánosan rosszul sikerült; a termett bor az ország szükségletének fedezésére sem lesz elégséges
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A kartelekről. Azon vélemények
között,
amelyek eddig a kereskedelmi kamarák részéről a.
kartelekröl elhangzottak, mindenesetre kiváló figyelmet érdemel a budapesti kereskedelmi és iparkamara
nyilatkozata, amely a kamarának ma kiadott évi
jelentésében foglaltatik. Alig vonható kétségbe —
ugymond a kamara — hogy akkor, amidőn valamely
iparágban a termékek árai tartósan oly mély fokra
szállnak alá, amely az iparágnak eredményes üzését
egyáltalában lehetetlenné teszi, akkor szükséges
oly eszközöket alkalmazni, amelyek
a válság
veszedelmét elhárítani alkalmasak. Ha tehát akár
észszerütlen túltermelés, akár egészségtelen tulversenygés vagy másnemü válságos hatásu viszonyok
következtében az árak oly alacsonyak, hogy tönkrejutással fenyegetik az illető iparágat, akkor nem
lehet a közérdek ellen irányulónak tekinteni, ha az
illető iparérdekeltek kartelbe állanak. De ezen egyesülésnek jóhiszemünek cs a kényszerhelyzet által
parancsoltnak és minden mellékczélzattól és jegtalan haszonhajhászattól vagy a fogyasztóközönség
kiaknázására irányuló törekvéstől egészen mentnek
kell lennie, azzal a tiszta czélzattal, hogy egyedül a
termények teljes elértéktelenedését gátolja rneg és
az illető iparágnak életképes fenmaradását biztositsa. Ellenben ha az ily kartelek a jelzett kényszerítő okok nélkül hozatnak létre és ha észrevehetőleg egyedáruságot létesítenek és a fogyasztóközönség vagy egyéb érdekeltek uzsoraszerü kizsákmányolására irányulnak, avagy, ha ez a kartelmegállapodások következtében tényleg beáll, ebben a l
esetben a kartelek aggályosak, a közgazdasági érdekekbe ütközők. Ily szempontból kell nálunk a karteleket megbirálni és akkor a két véglet között a
békés középutat rneg fogjuk találni. — A szegedi

kereskedelmi

és iparkamara

legutóbbi gyülésén

tárgyalás alá vette a kartelek kérdését és elhatározta, hogy a kormányt feliratilag arra fogja kérni,
hogy a karteleket törvényes intézkedésekkel szorítsa rneg, minek keresztülvitelére ajánlja, hogy
kartel-hatóság létesittessék melynek külön szaktanácsa lenne olykép, hogy abban a kereskedelmi és iparkamarák kellőkép képviselve legyenek.
A határozat-hozatalra azon indító okok szolgáltak,
hogy a mezőgazdasági közönség ezen kartelek áldozata, mert mig egyrészről a gazdasági munkabér
mindinkább emelkedik, másrészt a nyers termények
ára napról-napra csökken s igy a mezőgazdák csekély jövedelmükből a kartelek megdrágította czikkeket képtelenek beszerezni.
A somlyóvidéki borok ára. Az idei somlyói
borok jósága a vevők egész tömegét hozta a Somlyóra vásárolni. Régen volt a Somlyón ily rövid idö
alatt annyi vevő, mint most. Vevők naponta vannak
s ez idő szerint már több mint négyezer hektoliter
bort adtak el a Somlyóról. Hozzávetőleges számitás
szerint, az idei termés a Somlyón mintegy 9—10,000
hektoliter, igy a termésnek már majdnem fele eladatott. A bor ára némileg emelkedett is. Ez időszerint az árak 100 literenkint 20—40 frtig kelnek.
Kamarai választások Miskolczon. A miskolczi
kereskedelmi és iparkamara ma ujjáalakult. Elnökké
ujra Radvány István kir. tanácsost, alelnökké Koos
Somát és Stiegler Ferenczet választották rneg.
Olasz borok Fiuméabn. A olasz borok beözönlése Fiuméba november havában oly mérveket öltött,
aminőre még nem volt példa a kikötőváros történetében. A mint „Bor. Lapok"-nak onnan irják, ez idő
szerint körülbelül 14.000 hordó olasz bor van
Fiume felé uton, ami közel 100,000 hektoliternek
felel meg. A tömegesen érkező borküldemények
minden más áruforgalmat háttérbe szoritanak A
fiumei szabad területen (punto franco), ahol a vámvagy fogyasztási adó alá eső árukat helyezik el, •
amely tehát vámkülzet, ma nem látni egyebet, mint
bort. Szerencse még, hogy az idén a lisztkivitel és
a czukorexport szünetel, mert máskülönben a forgalom okvetlenül megakadt volna. A mult héten
a borforgalom akadálytalan lebonyolítása érdekében ankét
volt
a magyar
királyi
tengerészeti
hatóságnál,
amelyen
résztvettek
a
fövámhivatalnak és az államvasutaknak a kiküldöttei is. Az értekezlet kivánatosnak jelezte,
hogy az elvámolás alá esö borküldemények szükség
esetén a szabad területen kivül is elhelyezhetők
legyenek, természetesen kellő felügyelet mellett. Az
ankét után a tengerészeti hatóság felszólitotta az
összes érdekelteket, hogy a rivákat és mólókat elborító borküldeményeiket, amelyek miatt az ujonnan
érkező hajók a legnagyobb nehézséggel képesek csak
kikötni, azonnal szállítsák el, különben ezt az illető
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költségére a hatóság cselekszi rneg, amely esetleg a
kikötőszabályzat értelmében még büntetést is róhat
ki a felekre. A behozatal rohamos emelkedése, mig
egyrészt a magyar termés elégtelenségét bizonyitja,
másrészt az olasz borok idei jó minőségére vezethető vissza.
Munkások rokkant- és nyugdijegyesülete Kassán. Levelezőnk értesítése szerint a napokban Kassán Siposs Andor Gyula ottani gyáros elnöklete alatt
megalakult a kassai iparosok és munkások rokkant
és nyugdijegyesülete. Az uj egyesület czélja a munkaképtelen odavaló munkásokat, nemkülönben özvegyeiket és árváikat gyámolitani. Az egyesület müködését már 1898. január hó elsején szándékozik megkezdeni.
A Nemzetköz! kőolajipar r. t. ma tartotta II.
rendes évi közgyülését. Az 1897. április 30-ig terjedő üzleti évről előterjesztett igazgatósági jelentés
szerint az „Etoile Roumaine" bukaresti társaság,
melyóéi a Nemzetközi kőolajipar r. t. részvényrészesedés által a legjelentékenyebb mértékben van érdekelve a lefolyt üzletévben minden irányban nagy
horderejü átalakulásokon ment át. Az ország legkiválóbb, már jelentékeny nyersolajtermelést nyujtó
olajterületeinek megszerzése és bérbevétele által a
társaság Románia össszes nyersolaj termelésének
mintegy 6 5 % - á t biztositotta magának és azóta
20 furó-felszerelésnek üzembe helyezésével, melynek számát most 30-ra emeli, megtett minden
intézkedést, hogy termelését már a jövö év folyamán megkétszerezze. Elismert szaktekintélyek geológiai vizsgálódásai a társulati területek olajgazdagságát konstatálták és már az eddigi fúrási munkálatok eredményei nemcsak megerősitették ezen
feltevést, hanem továbbra is a legszebb reményekre
jogosítanak. Campinában legnagyobb méretekben
egészen ujonnan épült petroleumfinomitó — Európában most egyike a legjelentékenyebbeknek — egy
ugyanott gazdagon felszerelt uj nagy műhely
fúrási, szerszámok és fúrási anyagok előállitására, valamint egy Bukarestben létesitett, szintén teljesen uj kenőolaj-gyár, mely kitünö gyártmányokat szállit, kifogástalanul müködnek, szintugy egy Constanzában felállított gyár, a petroleum-kívitel czéljaira szükséges pléh-dobozok és faládák előállitására. Ugyancsak az export czéljaira
szolgálnak a Danubius hajógyár által épitett legujabb rendszerű tartányhajók, a giurgevoi és constanzai installácziók, valamint két épülőfélben levö
nagyobb installáczió Budapesten és Regensburgban,
mig a Románia nevezetesebb városaiban felállított
tartányok a belföldi fogyasztás kielégitését vannak
hivatva megkönnyiteni. A társaság összes gyártmányainak kelendősége kielégitő. A finomitott petróleumnak az elmult évben tetemesen leszállt ára Romániában az utolsó hónapokban ismét lényegesen emelkedett
és a legutóbbi időben különösen erös kereslet mutatkozott nyers olaj és residuák után fűtésre való felhasználás czéljából. Románia ugyanis nem rendelkezvén
saját kőszénnel, eddig kénytelen volt a vasutak és
a magániparnál mutatkozó szükségletét fűtési anyagokban a külföldről fedezni. Az. utolsó hónapokban
nagy fordulat állott be e téren, amennyiben ugy a
vasutak igazgatósága, mint a magánipar körében intézkedéseket tettek, hogy ugy mint Oroszországban a
belföldi anyaggal — naphta és naphta-üledékkel —
való tüzelésre áttérjenek. Az évi szükséglet ezekben
150—200.000 tonnára becsülhető, melynek kielégítése természetesen csak néhány év alatt várható.
Már ezáltal is a társaság fejlődése eiőtt a legszebb
kilátások nyilnak. A „Société anonyme belge des
pétroles - de Galicie" czimü társaság,
melynél
a Nemzetközi kőolajipar részvénytársaság szintén, de csak mérsékelt Ősszeggel van érdekelve,
területeinek kiaknázását kedvező kilátások között
vette foganatba és szintén kielégitö fejlődést igér.
Az igazgatóság által tett indítványoknak megfelelően
a közgyülés, elhatározta, hogy a kor. 82.513.96-ot
tevő tiszta, nyereségből az 1895/96. évről áthozott
veszteség fedezése és a tartalékalapnak alapszabályszerü javadalmazása után fenmaradó összeg uj számlára vitessék, továbbá, hogy a részvénytőke 10,000.000
koronára felemeltessék és az alapszabályok ennek
megfelelően módosíttassanak. A felügyelő bizottság
eddigi tagjai ujból megválasztattak.
Köbányai sertésplacz nov. 30. Magyar elsőrendü :Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli sulyban) 511/2—521/2krajczárig. Közép (páronkint
251—320 klgrig terjedő
sulyban)
52—53 kr.
Könnyü (páronkint 250 klgrig terjedő sulyban) 53—54
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkin 260 klgr. felüli sulyban)
50—5.1 krajczárig, közép (páronkint 230—260
kilogramm sulyban) 50—51 krajczárig. Könnyü (páronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban) 50—51 krajczárig. Sertéslétszám: november 28. napján volt készlet 20.532 db. nov. hó 29-ik napján felhajtatott 1488
drb, nov, hó 29-én elszállittatott 494 darab, nov.
hó 30-ik napjára maradt készletben 21.526 darab. A hizott sertés üzletirányzata csendes.
Budapesti sertés-konzumvasár november 30.
A ferenczvárosi sertés-konzumvásarra nov. 29-én
érkezett 1114 drb, november 28-ról készlet 2179.
darab, összes felhajtás 1593 darab, elszállittatott
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budapesti fogyasztásra 796 darab, elszállittatlan
maradt 797 darab. Napi árak: Malaczok 35—40
kr., 120—180 klgr. sulyban 40—52 krig, 220—
280 klgr. súlyban 50—521/2krig, A vásár hangulata élénk volt.
Bécsi sertésvásár, nov. 30. A mai vásárra
felhajtottak 7688 darab sertést és pedig 1527 darab
nehéz bakonyit, 2075 darab könnyü bakonyit és
4066 darab süldőt. A gyengébb fölhajtás következtében könnyebb bakonyi 1.50 frttal drágult; fiatal
sertés 2 frttal drágábban fizettetett. Nehéz bakonyi
48.50—49.50 frt, kivételesen 50 frt, könnyü bakonyi
43—48 frt, süldő 32—42 frt 100 kilogrammonkint.

Közlekedés.

Az államvasutak beruházásai. A kereskedelemügyi miniszter a m. kir. államvasutak igazgatóságának
javaslatára megengedte, hogy a beruházási kölcsönből 1898-ban 20 drb. I. a, osztályu gyorsvonatu
szerkocsis mozdonyt és 6 darab kézi fékkel ellátott
elsőrangu szerkocsit rendelhessen rneg. Hogy ugyanebből a hitelből hány III. g. osztályu mozdony szereztessék be 1898-ban, amelyek nagy forgalmu,
vagy kedvezőtlenebb emelkedési viszonyokkal biró
vonalakon alkalmazandók, az a vonalak felépítménye
és a hídszerkezetek szilárdságához képest fog megállapittatni. Mind a három rendbeli beszerzésre 1898-ra
2,880.000 frt van előirányozva.
. . .
Vasuti előadások. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet ut-, vasut- és hídépítési szakosztálya oly
előadások rendezését határozta el, melyek a vasutügy
jelenlegi állapotát lehetőleg teljes egészében tüntessék föl".
A tervbe vett előadások a következök: 1. A
magyar vasutügy történetének vázlata, különös tekintettel a provizóriumi évek vasuti tervezgetéseire.
Előadó : Gonda József. 2. Előmunkálatok: Szesztay
László. 3. Alagutak : Kain Albert. 4. Vasuti fölépitmény: Kovács Gyula. 5. Pályaudvari berendezések:
Speidl Bódog. 6. „Forgalmi eszközök : Dvorák Hubert és Kelényi Ödön. 7. Vasuti hidak fejlődéstörténete : Zelovich Kornél. 8. Vasuti hidak alépítménye : Richter Károly, 9. Tarifa és forgalmi politika : Jellinek Lajos. 10. Vasuti jog: Neumann
Károly, l l . Forgalom-lebonyolitás: Uhlarik Béla.
12. Keskenyvágányu vasutak: Bánki József. 13.
Fogaskerekü vasutak: Spányi Kálmán. 14. Drótkötélvasutak : Kádár Gusztáv, 15. Elektromos vasutak : Söpkéz Sándor. 16. Közuti vasutak a városrendezés szempontjából: Szerdahelyi Gusztáv. 17.
Közuti vasutak épitése és berendezése : Steller Antal. Az előadásokon, amelyek deczember 9-én kezdődnek, a szakosztály vendégeket is szivesen lát.
Vasut megnyitás. A szólnok-félegyházai helyiérdekü, vasut mütanrendöri bejárása Papp Árpád
miniszteri titkár vezetése alatt deczember hó 6-án
lesz. A bizottság vezetője a kereskedelemügyi minisztertől fölhatalmazást nyert, hogy a vasut megnyitására az engedélyt a helyszinén élőszóval megadhassa.

Pénzügy,
Az államvasutak feleslegei. A magyar királyi
államvasutak igazgatósága
november hó 27-én
800.000 forintot szállitott bö pénztári feleslegül a
központi állampénztárba. A folyó évi beszállítás
egész összege kerek 12 millió forintot teszen.
Kereskedelmi czégjegyzések.
A) Uj egyéni czégek.
Beszterczebányai törvényszék Lőwy Zsigmond marhakereskedő és korcsmáros,
T.-Szt.-Márton.
Grosz Jakab vegyeskereskedő,
Néczpál.
Fischer Arnold kereskedő és
korcsmáros Kis-Selmecz.
Erzsébetvárosi törvényszék Mőhesch Albert vaskereskedő Segesvár.
Fehértemplomi törvényszék Pavlovic P. Milán könyvnyomdatulajdonos Versecz.
Gyulai törvényszék Schillinger Julianna szatócs, TótKomlós.
Ipolysági törvényszék Zachár Károlyné pipagyáros,
Selmeczbánya.
Karánsebesi törvényszék Zweig Jakab szatócs, Karánsebes.
Kassal törvényszék Gedeon János vaskereskedő, AlsóMeczenzéf.
Szombathelyi törvényszék Steinberger Zsigmond utóda
Kemény József uri os női divat,
Szombathely.
B) Uj
társasczégek.
Budapesti törvényszék Vogelhut és Weil műbeles és
gyapjukereskedő. Budapest.
Weisz M. és Társa röfös, rövid és szövöttáru, Budapest.
Oriel B. és Radics S. kölcsönkönyvtár, Budapest.
Gyulai törvényszék Goldstein és Huppert vegyeskereskedő Békés.
C) Czégtörlések,
Aradi törvényszék. Simalya, Mihály és fia, Arad,

Budapest, 1897. — 11. oldal.
Beszterczebányai törv. M. kir. Lugzási Kohó Trajován és M. kir. nyersolvasztó,
kohó Tahova és Óhegy.
Króh Albert, Zólyom.
Spitz Samu, Bábaszék.
Friedrich János, Miklósfalva.
Folkmann Mór, Szucsány.
Weisz Fülöp, Gyetva.
Urbach
R.,
Turócz-SzentMárton.
Egri törvényszék. Kulcsár Sámuel, Gyöngyös.
Ipolysági törvényszék. Toldy Z., Szántó.
Kassai törvényszék. Klein Felix, Kassa.
Rózsahegyi törvénvszék. Kadavy B.J. Rózsahegy
Hexner Jakab, Luzsna.
D)
Czégváltozások.
Budapesti törvényszék. Hungária, árpagyöngy
és
köleshántoló r. t. Jónás Lajos
czégjegyzése megszünt.
Budapest-Kőbányai
sertésszállás birtokosok
szövetkezete. Ludwig Gottfried igazgatósági tag névjegyzése megszünt.
Pick és Winterstein. Schönfeld Zsigmond önnálló czégvezetői minősége bejegyeztetett.
Hegyes-Feketehegy Palán- • •
kai helyiérdekü vasut részvénytársaság. Kriszhaber Károly igazgatósági tag czégjegyzése bejegyeztetett.
Győri törvényszék.
Győr-Szt.-Mártoni és Vidéke
takarékpénztár
r. t Szódfried Endre, ifj. Wenninger
Mátyás igazg. bejegyeztetett
Wagner Alajos és Pesthy József
igazg. tag törültetett.
E) Uj részvénytársaságok
és
szövetkezetek.
Szombathelyi törvényszék. Ostffy-Asszonyfa,
községi
hitelszövetkezet,
OstftyAsszonyfa.
Erzsébetvárosi törvényszék. Berethalmi takarékés
előlegezési egylet r. t.,
Berethalom.
Aradi törvényszék.
Soborsini takarékpénztár r. t.
Soborsin (Aradra.)
Kaposvári törvénvszék. Zichi önsegélyző
szövetkezet,
Zich.
Igali önsegélyző
szövetkezet,
Iga1.
Andotsai fogyasztási szövetkezet, Andoesa.
Soproni törvényszék. M.-Peresztegi fogyasztási
Szöetkezet, M.-Pereszteg.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.

. Budapest, nov. 30.
A mai forgalom nagyjában képét adta annak
az üzletnek, a melyet a téli hónapokra várhatunk.
Se kinálat, se kereslet! Szinte furcsának tünik fel,.
hogy összegyül vagy husz malomképviselő, ötven
kereskedő-czég és az ügynökök serege a gabonacsarnokban és e sokadalom eredménye az, h o g y :
egy-két tétel buza, rozs vagy más gabonanemü szerencsésen elhelyeztetik. Nem is lesz ez egyhamar
másként. A malmok raktáraiban felhalmozódik ugyan
az őrlemény, e gyárak legjobban szeretnék az üzemet teljesen beszüntetni, de ez a sokat emlegetett
lisztkészlet ne aggaszszon senkit! Végre is a malmok gyártmánya el fog helyeződni, jó vagy kevésbbé jó áron, hosszabb vagy rövidebb időn belül.
Mindenesetre sokkal hamarább tul adnak a malmok
majd lisztjükön, sem mint a kinálat a nyersterményben gyarapodni fog. A határidőpiaczon a kontremin
igyekezett az amerikai olcsóbbodást kihasználni, de
csakhamar belátta, hogy erőlködése hasztalan, mert
már az üzlet elsö órájában átléphettük a tegnapi
zárlat árnivóját. A tengerentuli árjegyzések a londoni
távirati vonalzavarok miatt elkésve érkeztek. Ugy
Newyorkban, mint Chicagóban két czenttel olcsóbbak"
az árak. Délután Berlin változatlan, Páris valamivel
javult árakat jelzett, mig az angol piaczokról az
emlitett vonalzavarok következtében nem érkeztek
jelentések.
Buza.
Elkelt néhány tétel buza változatlan áron.
Idegen áruban nem volt forgalom. Az ugynevezett
hivatalos jelentés árgyengülést emlegett ugyan, és a
ma eladott tétel árából nem konstatálható,
Elöfordult eladások hazában.
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Hivatalos jegyzések
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Raktárállomány buzában és lisztben: A
fővárosi közraktárakban 157.200 métermázsa buza
és 92.800 métermázsa liszt; a Silosban 64.250
métermázsa buza, a nyugati pályaudvaron 71.803
metermázsa buza és 5046 mmázsa liszt
Határidöüzlet hazában. Tavaszi buza szilárd
irányzatu. Az őszi határidőben kevés üzlet volt.
Előfordult kötések buzában.
Határidő

Délelőtti és déli tözsde

Délutáni tőzsde

forgalom

forgalom

kezdet

zárlat kezdet

11.95 11.06-97-98-9
12.—01—02
9.55

márczius
szept.

Hivatalos

12.01 12.02
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határidőjegyzések

nov.
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12.—
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nov. 2 7 .
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11.96

Előfordult kötések
Határidő
Tengeri
ab". .

Hivatalos

Ára

Tengeri . .

Rozs.

.Készáruüzlét rozsban : Kevés forgalom volt
nem egészen tartott arak mellett,
Előfordult eladások rozsban.
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Raktárállomány rozsban : a fővárosi közraktárakban 57.300 métermázsa ; a nyugati pályaudvaron 18.729 métermázsa.
Határidöüzlet rozsban. Őszi rozsban még
nincs forgalom, a tavaszi határidőben ma csak
névleges árfolyamokat konstatálhatunk.
Elöfordult kötések
rozsban.
Határidő
márczius
szeptember

Délelőtti és déli tözsde
Kozdot 1 forgalom I zárlat
8.73
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Takarmányfélék.
Készáruüzlet
takarmányfélékben.
Elkelt
egy-két vaggon zab változatlan áron, ugyszintén nehány tétel takarmányárpa.
Jobb árpában ma
igen élénk kereslet volt, de eladásra mi sem került.
Tengeri szilárd, a mult évi készletek fogynak.
Előfordult eladások
takarmányfélékben.
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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, nov. 30.
Tegnap jeleztük a nehézségeket, melyekkel a
kabinetet alkotó osztrák miniszterelnöknek meg kellend küzdeni. E nehézségek, ugylátszik, megtették
hatásukat az üzérvilágra is. Az első megkönnyebbülés percze elmult; a szemek világosabban látnak;
és a józanabb tartózkodás ismét erőt vett a .kedélyeken. Nem adták ugyan fel a reményt, hogy az
osztrák parlament dolga végleg mégis rendbe jő;
erősen hiszik különösen azt, hogy az egyévi provizóriumot meg fogják szavazni, E bizalom és ama
elővigyázat adta meg a mai tőzsdének fiziognomiáját. Nagy üzlet nem volt, de az árak föntartották
magukat a tegnapi zárlaton. Már ez is nagy dolog;
és biztató körülménynek tekintendő. A helyi piaczon
csak a rimamurányiak szálltak valamivel feljebb.
Az előtőzsdén: Magyar hitelrészvény 389.—
3 8 8 . - . Jelzálog 280.—, Osztr. hitelrészvény 356.30—
355.50. Osztr.magyar államvasutak 339.25—338.50.
Közuti vaspálya 381. Villamos vasut 285.75,
Rimamurányi 248.-248.25 frton köttetett.
Délelőtt ll óra 25 perczkor
zárulnak:
Osztrák hitelrészvény 355.50. Magyar hilelrészvény
388,—. Leszámitoló bank 252.—. Jelzálogbank
280.25 Villamos vasut 285.50. Közuti vasut 381.—.
A délitőzsdén előfordult kötések:
4%
földteherment. 98.40. budapesti bankegyesület 106,
Drasche 640, újlaki téglagyár 259—261,.czukor
ipar ,154, Budapest közuti vaspálya 380.50—382.—,
villamos vasut 285.50, magyar hitelrészv. 388.25—
388.50, magyar leszám. i an'c 251.—252, Rimamurányi 248.25—249.25. sztr K hitelrészvény 355.20—
355.70, osztr.-magyar Ham asutak 338.25—338.-75
forinton.
Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 1.50—.2.— frt; 8 napra 4.
5.— frt;
deczember utoljára 9—10 frt.
Délutáni 1 óra 30perczkor zárulnak:
Magyar aranyjáradék
Magyar koronajaradék
Magyar hitelrészvény
Magyar ipar és keresk, bank
Magyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló bank
Rimamurányi vasmü

nov. 80.

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

356.10
388.25
338.50
251.—
280.—
249.25
381.75
285.25
101.50

nov.
—
" -"

122.25
100.15
388.26
101.50
280.50
251.-

849—

nov. 29.

122.25
100.15

388.50
101.50
280.50
252—
248.25

nov. 29.

356.10
389.—
339.—
252.25
280.50
249.—
382.—
286.—
101.50

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.

Budapest, nov. 30. Zsiradékárukban
a
forgalom gyenge volt, de az árak nyugodt irányzat
mellett nem változtak. A szilvaüzletben a forgalom
jelentéktelen volt változatlan árakon.
Hivatalos jegyzések.
Ar 100 kilogrammonkint

Fej

Érkezett
Elszállittatott
vasuton | hajón | együtt ]|vasuton | hajón | együtt
m e t e r m á z s a
11000
1281
S936
1837
203

Kp.

7.921/2
7.70
8.47V2
L8.40

100 kilogramm készpénz ára

elsőrendü
másodrendü

wj

ár, nettó K é s z
100 Kgr- vagy
kint 3 hóra

olsörend Debreczen
konkoly.
Ócsa
Budapest
•

forgalom | zári.

6.50

határidőjegyzések
fólékben.
határidő

Az áru
megnevezése

Uj

zári. kezd.

forgalom

A m. kir. közp. statisztikai hivatal az 1397. évi november hó 27-én
este 6 órától november 29-én este 6 óráig Budapestre vasuton és hajón
érkezett s innen elszállított gabonaküldeményekröl és a ^budapesti
fövámhivatalnál előjegyzett gabona- os lisztmennyiségékröl a következő kimutatást teszi közé:

szept.

400
150
100
300

kezd.

Osztrák hitelrészvény
355.60 355.90
Déli vasut
78.75 78.75
Osztr.-magyar államvasul
338.50 338.75
Közuti vaspálva
381.50 381.25
Villamos vasut
285.25 286.25
Az utótözsdén jegyeztetett: Osztrák hitelrészvény 355.40—356.20, Magyar hilelrészvény
388.25. Rimamurányi 249.25—249.50. Osztrák magyar államvasut 338.50—338.60 forinton köttetett.
Délután 4 órakor
zárulnak:

Gabona- és lisztforgalom.

Leszámoló
árfolyamok

átadási
hely

Délutáni tőzsde

déli tözsde zárlata

Zab*. . I '.

11.98

6
mennyiség
minőség
mmázsában vagy származás megj.
uj

takarmányfélékben.

Délelőtti és déli tőzsde

május. 5.49 5.49—50—51
decz.
5.18
márcz 6.48
6.49
6.50
novemb,

buzában.

)éli tözsde zárlata
Határidő

Raktárállomány
takarmány félékben : A
közraktárakban 90.000 métermázsa árpa, 16.300 métermázsa zab, 143.000 métermázsa tengeri. A Silosban 2000 métermázsa zab, 23.100 métermázsa
tengeri, a nyugati pályaudvarban 1697 métermázsa
árpa és 761 métermázsa zab.
Határidö-üzlet tak armány félékben : Tengeriben az irány szilárd, jóllehet az oláhok szakadatlanul eladásokat eszközölnek e határidőben.
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Budapesti vásárcsarnok.

Budapest, nov. 30. A mai vásár irányzat a
nagybani forgalomban és az egyes czikkeknél a következő volt: Husnál forgalom élénk, árak szilárdak. — Baromfínál lanyha, árak szilárdak. —
Halban csendes, árak szilárdak. — Tej és tejtermékeknél élénk. Tojásnál csendes, árak hanyatlottak.
Zöldségnél csendes. — Gyümölcsnél csendes. —
Füszereknél csendes. — Időjárás borult, enyhe.
A központi vásárcsarnokban nagyban eladott élelmi
czikkek hivatalos árjegyzése a következő: Hus.
Marhahus hátulja I. 46—54 frt, II. 40—52 frt.
Birkahus hátulja I. 30—38 frt, II. 28—36
frt. Borjuhus hátulja I. 60—60 frt, II. 56—56 frt.
Sertéshus elsőrendő 52—53 frt, vidéki 42—51 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt
60—72 kr
(kilonkint). Sertószsir hordóval 56-5—56'5 frt (100
kilonkint). — Baromfí (élő). Tyuk 1 pár 80.—1.20
frt. Csirke 1 pár 0'70—0-80 frt. Lud hizott kilónkint 0-40—0-52 frt. — Különfélék.
Tojás 1 láda
(1440 drb) 44—45 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—4.00
frt. Petrezselem 100 kötés 3.50—5.00 frt. Lencse m.
100 kiló 14—18 frt. Bab nagy 100 kiló 8—12 frt.
Paprika I. 100 kiló 35—52 frt, II. 18—30 írt. Vaj
közöns, kilónkint 70—80 frt. Vaj téa kilonkint L—
—1.40 frt. Burgonya rózsa 100 kiló 2.00—2.60 frt.
Burgonya sárga 100 kiló 2.30—3.00 frt. — Halak.
Harcsa (élő) 0-50—1.20 frt 1 kiló. Csuka (élő) 0'25—
1.— frt 1 kiló. Ponty dunai 0-30—0-65 frt.
Szesz.
Budapest, nov. 30. Az irányzat szilárd. Mai
jegyzések: Finomitott szesz nagyban 56.
56.50 frt, kicsinyben 56.75—56.Vs "frt. Élesztöszesz nagyban 55.75—56.— frt, kicsinyben 56.50—
57.— frt. Nyersszesz adózva
nagyban 55.
55.50
frt, kicsinyben 55.75—55.7/s frt. Nyersszesz
adózatlan (exknt.) 14.50—15.— frt. Denaturált szesz
nagyban 19.—19.50 frt, kicsinyben 19.50—19.75 frt.
Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül, ab vasut
Budapest, készpénzfizetés mellett értendők.
Bécs, novemb. 30. Kontingens
nyersszesz
azonnali szállitásra 18.30—18.60 frton keltel; zárlat
18.30—18.60 frt.
7
Praga, nov. 30. Adózott trippló-szesz 53 /s
—54 frt nagyban
azonnali szállitásra. Adózatlan
5
szesz 17. /a— 17.75 frt.
Trieszt, nov. 30. Kiviteli szesz tartályokban
90% hektoliterenkint nagyban 10;50 frt azonnali és
10V« frt január-júniusi szállitásra.

Szerda, deczember 1.
Berlin, nov. 30. Szesz helyben 36.80 márka
«= 21.67 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
á 10,000 literszázalék, átszámítási árfolyam 100
márka = 58.90 frt.
Stettin, nov. 30. Szesz 70 márka fogyasztási
adóval 35.60 márka -= 20.97 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 58.90 frt.
Boroszló, nov. 30. Szesz (50-es) pr. november 54.70 márka = 32.21 frt; szesz (70.
) pr.
november 35.20 márka — 20.73 frt. Átszámitási
árfolyam 100 márka = 58.90 frt.
Hamburg, nov. 30. Szesz nov.—decz. 20.40
márka = 12.02 frt; decz.—jan. 20.25 mái-ka =
1.1.93 frt: jan.—febr. 23.— márka == 11.78 frt.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.90 forint.
Páris, nov.'30. Szesz folyó hóra. 45.75 frk =
24.10 frt; deczemberre 45.— frk = 23.72 frt;
négy elsö hóra 44.23 frk = 23.33 frt; májustól
4 hóra 43.50 frk = 22.93 frt. Az árak 10.000 literszázalékonkint 1/4 % leszámítolással értendők. Átszámitási árfolyam 100 frk — 47.55

Petroleum.
Hamburg, nov. 30. Petroleum helyben 4.70
márka — 2.76 frt.
Antwerpen, nov. 30. Petroleum fin. helyben
14.75 frank = 7.01 frt. Nyugodt.
Bréma, nov. 30. Petróleum fin. helyben 4.95
márka — 2.91 frt.
Newyork, nov. 30. Petroleum fin. 70 Abel Test.
Newyorkban 5.40 cents. fin. petroleum Philadelphiában 5.35 cents; United Pipe Line Gertifikates deczemberre 6 5 ; Nyers petroleum deczemberre 5.95.
London, nov. 30. Petroleum, amerikai 4 7/16—
1
4.V2 sh, orosz 43/16—4 /4sh.

Olajok.
Páris, nov. 30. Repczeolaj folyó hóra 59.50
frk ( = 28.01 frt); januárra 59.25 frk ( = 27.89 frt);
négy elsö hóra 59.25 frk ( = 27.89, frt); négy hóra
májustól 57.75 frk (= 27.18 frt). Árak 100 kilónkint értendők. Átszámitási árfolyam 100 frk =
47.55 frt.
Hamburg, nov. 30. Repczeolaj helyben 58
márka (--- 34.16 frt).: Átszámítási árfolyam 100
márka — 47.55 frt.
Köln, nov. 30. Repczeolaj májusra (hordóval)
61.— márka (= 35.93 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka — 58.90 frt.
London, nov. 30. Repczeolaj 25.6 sh, Lenolaj
15 sh. Terpentin 14.15—15 sh.

Czukor.
Páris, nov. 30. Nyersczukor (88 fok) kész áru
27.50—28.— frk fehérczukor novemberre 29.7/8frk,
deczemberre 29." s frk, 4 elsö hóra — . — frk, 4 hóra
májustól 30. 3/8 frk. 4 hóra májustól 3 1 — frank.
Finomitott készáru 98.50—99.— frk.
London, nov. 30. Jávaczukor
14.75 shilling.

Nyugodt. Nyers és jegeczedett nyugodt. Finomitott
darabczukor általán megletősen ártartó, mérsékelt
üzlet. Külföldi tört igen nyugodt. Jegyeztetett:
helyben 10.825 shilling, nov.-decz.-re 10.825 shilling
és márcz.-ápr.-ra 10.9 shilling.. Répaczukor
ártartó :
nov.-re 8.ll.25 shilling, januárra 9.075 shilling,
áprilisra 9.3 shilling, májusra 9.3.75 shilling.

Kávé, tea, rizs.

ORSZÁGOS HIRLAP
frt.) Zab helyben 13.80 márka ( = 8.13 frt.) Tengeri
helyben 11.75 márka ( = 6.93 frt.) Minden 100 kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.90 frt.
Hamburg, nov. 30. Buza holsteini 179—189
márka (== 10.54—11.13 frt). Rozs meklenburgi 140—
152 márka (== 8.25—8.95 frt). Rozs orosz 109—110
márka ( = 6.42—6.48 frt) Minden 100 kilónként.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.90 frt.
Páris, nov. 30. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
31.— frank ( = 14.74 frt. Buza deczemberre 30.40
frank ( = 14.46 frt). Buza 4 elsö hóra 29.80 frank
(==14.1 fi frt). Buza 4 hóra májustól 29.60 frank
(=14.11 frt). Rozs folyó hóra 18.75 frank ( = 8 . 9 1
frt). Rozs deczemberre 18.50 frank ( = 8.80 frt).
Rozs 4 első hóra 18.90) frank ( = 8.98 frt). Rozs 4
hóra májustól 18.90 frank (=8.98 frt) minden 100
kilónként. Átszámitási árfolyam 100 frank = 47.55
forint.
Páris, nov. 30. (Zárlat.) Buza folyó hóra
31.10 frank (= 14.79 frt.), Buza deczemberre 30.40
frank { = 14.46 frt), Buza 4 első hóra 29.80 frank
( = 14.16 frt), Buza 4 hóra májustól 29.60 frank
( = 14.11 frt).
London, nov. 30. Uszó buza élénkebb irányzatu, árpa irányzata szilárd, tengeri ártartó, a többi
gabonanemü szilárd irányzatu.
Pétervár, nov. 30. Rozs helyben 6.70 kopek.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, nov. 30. A spekuláczió általában tartózkodó, mert a politikai helyzetet még mindig bonyolultnak tartják. Ez volt az oka annak, hogy a
mai tőzsdén a szilárd irányzat daczára igen csekély
volt az üzlet, ugyannyira, hogy utóbb hitel- és államvasuti részvények árfolyama lemorzsolódott. Ellenben
magyar aranyjáradék, Bushtiehradi, brüxi kőszén és
Bankverein emelkedett. Jóval kedvezőbbre vált a
hangulat a német trónbeszéd hatása alatt és az árfolyamok ismét emelkedtek valamivel.
Az elötözsdén : Osztrák hitelrészvény 356.—
355.62. Anglobank 162.—162.50. Osztrák-magyar
államvasut 378.75—338.50. Déli vasut 79.—. Alpesi
bánya 132.80—132.60. Magyar aranyjáradék 122.50.
Török sorsjegy 61.75—61.60. Német márka 58.92.
Landerbank 223.—223.25. Bankverein 256.-257.—.
Elbevölgyi vasut 263.25. Bustiehrádi 572.50. Brüxi
bánya 291—292 frtón köttetett.

Délelőtti

ll

árakor

zárulnak : Osztrák

hitelrészvény 355.50. Magyar hitelrészvény 388.—.
Anglobank 162.25. Unionbank 296.—. Landerbank
223.—. Osztrák magyar államvasut 338.50. Déli
vasut 79.12. Alpesi bánya 132.60. Rimamur. 248.50.
Májusi járadék 102.35. Török sorsjegy 61.60.
A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészvény 355.25.
Magyar hitelrészvény 388.—. Landerbank 223.—.
Unionbank 296.— Anglo bank 162.—. Bankverem
256.50. Osztrák magyar államvasut 338.25. Déli
vasut 79.—. Elbevölgyi vasut 262.75. Északnyugoti
vasut 248.75. Alpesi bánya 132.30. Rimamurányi
248.50. Prágai vasipar 695. Májusi járadék 102.35.
Magyar koronajaradék 100.10 Török sorsjegy 61.60.
Német márka 58.92. frton köttetett.

Délután 2 óra 30 perczkor zárulnak: Ma-

gyar aranyjáradék 122.45. Magyar koronajáradék
100.05. Tiszai kölcsönsorsjegy 138.7.5. Magyar földtehermentesitési kötvény 97.90. Magyar hitelrészvény
386.25. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy~153.25.
Kassa-oderbergi vasut. 190.25. Magyar kereskedelmi
bank 1440.—.Magyar vasuti kölcsön ezüstben 101.—.
Fémek.
London, nov. 30. Réz 481/8—485/8font st. Magyar keleti vasut államkötvények 120.75. Magyar leszámitoló- és pénzváltóbank 251.50. Rimakészáru és 481/2—483/4 font st. 3 hóra; best selected
muránvi vasrészvénytársaság 248.50. 4.2°/o-os papir513/4—521/4font sterl. Ón: finom külföldi 62
11/16—
járadék
102.35. 4.2%-os ezüstjáradék 102.35.
63 3/16 font sterling készáru és 63 1/4—63 3/4 font
Osztrák aranyjáradék 122.85. Osztrák koronajárasterling 3 hóra. Olom:
angol 133/8—131/2font
dék 102.30. "1860. évi sorsjegyek 143.60. 1864. évi
sterling; külföldi 13 1/8—13 3/16 font sterling. Horsorsjegyek 191.—. Osztrák hitelsorsjegyek 200.75.
gany: külföldi 18—18 1/8 font sterling.
Higany: Osztrák hitelrészvény 355.50. Angol-osztrákbank
7 font sterling elsö és 6.19 font sterling másod- 162.50. Unionbank 296.—. Bécsi bankverein 256.—.
kézből. Vas: A glasgovi nyersvaspiacz bágyadtan Osztrák Lánderbank 223.—. Osztrák-magyar bank
indult és ártartóan zárult: 45.25 sh. készáru és
946.—. Osztrák-magyar államvasut 338.13. Déli vasut
45.05 sh.egy hóra; Cleveland 40.9 sh. készáru és
79.25. Elbevölgyi vasut 262.75. Dunagőzhajozási
40.11 sh. egy hóra; Hematit 48 sh. készára és 48.25 részvények 446."—. Alpesi bányarészvény -132.40.
sh. egy hóra; Middlesborough 48.95 sh. készáru és Dohányrészvény 152.—. 20 frankos 9.54V2. Cs.
49 sh. egy hóra.
kir. vert arany 5.67. Londoni váltóár 120.05.
Német bankváltó 58.92.

London, nov. 30. Santos
határidő jól keresve javult árak mellett: nov.-re 28.3 sh., márcz.-ra
28.3 sh., jul.-ra 29.6 sh., szept.-re 29.9 shilling. Tea: indiai ártartó.- Rizs:
nyugodt, de
árttartó.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.

Bécs, november 30. New-Yorkból árgyengülést jelentettek, amit arra vezettek vissza, hogy
Oroszország hétről-hétre több gabonát exportál. A
külföldi jegyzések hatása alatt az irányzat lanyha
volt, bár az árak keveset változtak. Köttetett: buza
tavaszra 11.92—11.93, zab tavaszra 6.85, tengeri
máj.-jun. 5.77—5.78 forinton.

Hivatalosan

jegyeztetett:

Buza tavaszra 11.93—11.95, rozs tavaszra
8.88—8.90, tengeri máj.-jun. 5,77—5.79, zab tavaszra
6.82—6.84, repcze 14.05—14.15 frton.
Boroszló, nov. 30. Buza helyben 18.80 márka
( = 11.07 frt) sárga. Buza helyben 18.70 márka
{ = 11.01 frt), Rozs helyben 15.10 márka ( = 8.89

Berlin, nov. 30. (Zárlat) 4-2% ezüstjáradék
101.70, 4.2% osztrák aranyjáradék 104.—, 4 %
magy. aranyj. 103.60, osztrák* hitelrészvény 222.60,
magyar
koronajáradék 100.20 délivasut
34.40.
osztr.-magyar államvasut 143.60,
kassa-oderbergi
vasut 94.60, orosz bankjegy 216.70, bécsi váltóár 169.50, 4% ujorosz kölcsön 66.60, Magyar
beruházási kölcsön 102.60, olasz járadék 94.40. Az
irányzat nyugodt.
Berlin, nov. 30. (Utótözsde.) Osztrák hitelrészvény 223.—, déli vasut 34.40, osztr.-magyar
államvasut 143.90. Az irányzat igen szilárd.
Frankfurt, nov. 30. (Zárlat) 4.2% papirjáradék
86.60, 4.2% ezüstjáradék 86.30, 4% osztrák aranyjáradék 103.90, 4 % magyar aranyjáradék 103.60,

Budapest, 1897. — 13. oldal.
magyar korona járadék 100.30, osztrák hitelrészvény
300.50, osztrák-inagyar bank 805.—, osztrák-magyar
államvasut 286.—, déli vasut 70.50, elbevölgyi
vasut 226.50. bécsi váltóár 169.52. londoni váltóár
20.35, párisi váltóár 80.833, bécsi Bankverein 218.—,
Uniobank 249.— villamos részvény 138.40, alpesi
bányarészvény 112.—, 3 % magy. aranykölcsön 91.70.
Az irányzat szilárd.
Frankfurt, nov. 30. (Utótözsde.) Osztr, hitelrészvény 300.12, osztrák-magyar államvasut 286.—,
Déli vasut 70.75.
Frankfurt, nov. 30. (Esti tőzsde.) Osztr, hitelrészvény 300.87. Déli vasut 70.75.Az irányzat szilárd.
Hamburg, nov. 30. (Zárlat.) 4.2% ezüstjáradék
86.35, osztr, hitelrészv. 301.25, osztr.-magyar államvasut 715.—, déli vasut 166.—, olasz járadék 94.25,
4 % osztr, aranyj. 104.50, 4%-os magy. aranyj.
103.80. Az irányzat szilárd.
Páris, nov. 30. (Zárlat.) 3°/'o franczia jár.
103.62, 3 1/2 % franczia jár. 106.45, olasz járadék
95.67, osztr, földhitelrészvény 1264.—, osztr. m.
államv. 730.—, Franc. törl. jár. 102.27, 4 % osztr,
aranyjáradék 103.50. Ottomanbank 588.—, dohány
részv. 324—, párisi bankrészv. 868.—, alpesi bányarészvény 286.—. Az irányzat tartott.
London, nov. 30. (Zárlat.) Angol consolok
113.50, déli vasut 7.25, spanyol járadék 61 3/8,
olasz járadék 94.50,4% magyar aranyjáradék 103.25,
4 % rupia 62.1/8, canada pacificvasut 83.—. leszámitolási kamatláb 2 7/8%, ezüst 273/8,Az irányzat nyugodt.
New-York, nov. 30. ezüst 59.—.

IDŐJÁRÁS.

A m. kir. meteorológiai központi intézet
távirati
jelentése 1897. november. 30-án reggel 7 órakor.
Állomások

Állomások

jg

|8

5£

50-1
4.1
48.4 -4- 0.8
Árvaváralia .
Pola
4,r2
48-3 4Selmeczbánya
3.7
Lesina . . .
9-5 4- 0.4
49-0
N.-Szombat .
Sarajevo . .
2.8
6-4
Ő0-4
Magyar-Óvár
6.6
Torino . . .
3.6
53-2
47-8
Ó-Gyalla . .
1.5
Flórencz . .
2.4
520
47-8
Budapest . . .
4.5
Róma i . . .
2.8
50-6
49-4
Sopron . . .
7.5
Nápoly . . .
4.0
.">9-2 -i- 10.0
43-7
Herénv . . .
Brindisi . . .
0.6
53-6 - - 12.0
46-7
Keszthely . .
Palermo. . .
6.2
04-7 4- 15.6
49-1 J- 7.4
Zágráb . . .
Malta . . . .
72.5
50-9 4- 2.4
S.6
Zürich . . .
Fiume
7 2
67-1
50-8
6.8
Biarritz
.
.
.
Cirkvenica. .
49-5
54-9 4- 8.2
Nizza
Pancsova . .
— 8.2
46-1
52-9
3.5
Páris
Zsombolya .
7.3
48-1 — 1.8
2,8
Kopenhága .
Arad . ' . . .
52.1 -f O.8
47-7 4- 1.5
Hainburg . .
Szeged . . .
42.7
53-1 — 1.8
50.-4
Berlin
1.6
$
Szolnok . . .
42-8 — 1.3 3
47-2 4 1.0 4 Christiansund
Eger . . . .
48-5
2.8 4 Stockholm..
Debreczen. .
69-5
Szent-Pótervár 35-8 4- 0.7
C.O 4 Szent-Pótervár..
Késmárk . .
73-6
Moszkva . . .. . 55-5 — 7.7
Ungvár . . .
6.6 1 Moszkva
Szatmár . . .
5.3 2 Varsó . . . .
4-0
Nagy-Várad .
7.0 3. Kiew
Kiew .. .. .. .. «. 67-6 — 7.0
74.5
Kolozsvár . .
45-9 -\- 2.8 4 Odessza. . .
Nagy-Szeben
Sulina
70-2 — 2.0
7Q-9 — 15.2 0 Sulina
3.7 4 Szófia
Szófia
61-0 — 10.2
50-7
Bécs
1.0 % Konstantinápoly 53-0 -f 12.1
Salzburg. . .
7-4 j
Klagenfurt. .
49-7 — 2.7 4
egészen derült, 1 = többnyire derült, 2 =a
Felhőzet: 0
részben felhős, 3 — többnyire borult, O = egészen borult, $i = csö,
X = hó, ~ = köd, f^ = zivatar.
A légnyomás minimuma mélységéből veszítve északkeleti
irányban halad s ma reggel Nyugat-Oroszország fölött foglal helyet.
Másódpresszió képződött Dél-Magyarország fölött, amely ott ma
reggel általános esőzést okoz. A magas nyomás Délnyugotrol nyomul
a kontinensre.
Az idö Európaszerte többmyíre esős, a hőmérséklet KözépEurópa északi és nyugoti részein sülyedt, Délkeleten ellenben,
emelkedett.
Hazánkban az idö megenyhült; tegnap is ma mindenfelé
volt esö (hó): a hőmérő csak szórványosan sülyedt a fagypont alá.
Elénk északnyugoti szelekkel helyenkint még csapadékos
idő várható éjjeli fagyokkal.
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= 0 alatt;
< = áradt; > = apadt ; ? — kétséges.
79

13 >
00>

Onlora
Bodrog
Síjó
BtrsM
Berettjí
Seb. Kir.

Felelős szerkesztő: L i p c s e y

Ádám.

Szerda, deczember 1.

ORSZÁGOS HIRLAP

14. oldal.— Budapest, 1897.

A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései 1897. november 3O-án
Mai záróárfolyam

I. Államadósság.

4
S
4»/a
Vh
3
4/
V/2
4
4
4
S

Magyar awnrjiiadék
.
.
10,000 frtos. .
Magyar koronajaradék
1876. keleti vasuti kölcsön . .
1889. évi államvasuti aranykölcsön
1889. ,
.
ezüstkölcsön
Vaskapukölcsön
137t)-ki nyerem.-kölcsön, 100 frtos
1870-ki
,
50 „
Sfagyar regále-kárt. kötvény . . .
Horvát-Szlavon „
.
. . .
Magyar földteherm. kötvény . . .
Horvát-Szlavon ,
»
. . .
Tiszai é s szegedi nyer.-kölcsön . .
Horr.-Sriav. j«lz. foldv. kötvény .

. járadék papir febr.—aug,.
„
,
«,
m á j . — nov .
E g y e s , járadék ezüst, jan.—júl. .
„
.
„
ápr.—okt. .
Osztrák aranyjáradék
. . . . . .
Osztrák koronajaradék
ÁHaromwsj. 1854. é v b . 350 frt p . p .
1860. „ 500 o o . ó .
_
1860. „ 100 o 0 „
_
1864. „ 100 D _ B
l
18&4. ,
50 „ . „

I— '""•* ;!ö

99.95 1 100.45
120.50! 121.50
121.— í 122 —
100.75 101.75
93.—
92.50
153 — 154 —
152.50 153.50
101.— 101.75
101.23 102.—
9925
98.25
99.—
98140139-

102.25
102.25
102.25
102.25
123.—
102.—
160.25
143.25
159.50
192.—
192.-

102.75
102.75
102.75
102.75
123.50
102.50
161.25
144.25
160.50
133.—
193.-

110.50

111.50
37.38.—

37.—

II. Más közkölcsönök.
Vis
4
5
4

Bosnyák-Herczegov, orsz. kölcsön
Budapest főváros 1890-ki kölcsöne
Budapest föváros 1897-ki kölcsöne
Temes-bégavölgyi kölcsön . . . .

97.75
100.—
98.25
100.—
99.-

4
4
3»/a
4
4«/s
4
4
«Vt
4

4
4

4»/«
4
4

V/a
4
41/s
4Vs

I

4"
4
V/2
4
«l/3
4

„ 50 évre kor. ért. . .
,k5zs»k.50é.,vf.ll0frt.
közs. kötv. 50 évre .
B
„ közs. kötv. 50 évre .
„ nyer.-kötv
,
„
osztr, felülb.
„ nyer.-jegy
„
•
•
oeztr. felalb.
„ jryer.-kötv. „
„
Magy.* orsz. közp. takarékp. . . .
„ V B
kor. ért.
I
,
„
„
,

Magy. takarékp, közp" jelzálogi) ".
„
„
„ kor. ért.
„
„
„ közs.k.
Os'ztiák-magyar bank 40Va évre .
„
„
50 évro . .
'esti hazai takarékp, közs. kötv. .
„
„
„
zálogl. kor. ért.
'esti m. keresk, bank
" I
"
"

1
.

'„ közs. k. 110 frt
„ közs. k. 210 k.

98.75
1 0 1 - 400.98.75
101.—
99.50

100.25
100.97.75
102.—
102 —
100.25 10075
100 — 101.—
98.25
98,7$
98.25
98.75
91.75
92.25
97.97.50
99.50 100.50
96.—
98.50
102.25:
10099.10

4»/a
3

99.—
10098.50
100.50
102.102.101.75
10025
103.50
102 —
103.100.25
l
l
VI. kib. 119.25
Osztrák föklhitelint. nyer.-kötv. .
18.„
.
nyer.-jegy. .
101.Temesvári elsö takarékpénztár. .
99.25

99.50
101.99.50
101.25

V

•

•

100.50
99.-

102.25
101.25
105.—
101.25
120.—
19.102.100.-

IV. Elsőbbségi kötvények.
41/3"
4
4
4
4
fi
5
4
4
*
4
4
4V2
5
ii
4
5
S

Adria ni. kir. t. hajóz. r.-t. . . .
Bpesti közuti vaspálya kor. ért. .
Bpesti, villamos v. vasut r.-t. . .
Bpcst-'péfsi vasut . . . . . . . .
Déli vasut :
Elsö cs. kir. sz. dunagőzhajózási t.
ISlsS spódium- és esonUiszfgyar r.-t.
Kassa-oderbergi vasut 1889, ezüst
,
„ 1889, arany
„ 1801, i«ttst
„ 1891, arany
(oszt. von.) 1889. ez.
Magynr folyam- és tengerhaj, r.-t.
Magyar-gácsonszHgi vasut I. kib. .
„
, ll- kib. .
„
n tiZÜSl . .
Magy.ny. v. (székesf.-győr-grácziv.
,
,
. 1S74. kib
Magyar v. ols. kölcsön
Ofcztrák-m«g?ttr államv, iastl. . .
„ X . kib. 18SÖ
Pesti Lloyd- és tSzsdeépttlct . . .

A_n;iC'!-osztrák bank
A_nso!-osztrák
fcank . . . . . • .
Budapesti b a n k f í y e s ü l e t
Elsö inagyai 1 iparhank . . . . . .
F i u m e i liit'ilbíink
•
Fővárosi bank r.-t
Bpesti yiro- é s pénztár-egylet . .
Hazai bank r.-t
H c n i i c s ma«ry. ált. v i l t ó ü z l a t t.
IIoi-v;U l o z á m i t o l ó bank . . . .
Hor\--szlay
• ^<--i^^--i-

162.50
106—
190.—
108—
82—

163.50
106.50
191 —
109.—
83—

105!—
120—

106—
130—

117—

118—

100.50
98.50
96.50

101.50
99.50
99.50
97.50

15050
09 —

152.50
100.121.99.75
98.75 121.—
120 — 10050
9950 101.
109.100.
108.25
108.99.50
107.25
98.50 107.25
106.75 107.25
106.75 122.50
121.50

m

100.-

35.—
12.—
8—
32—
10.-

.Magy. juzauijíniiüiu. 11. y
Mas var kernskedfJmi r.-t
JM. Jpszájnit. é s pénzváltó bank
M. takarékp, közp. jelzálogi). .
Űfztrák hitelintézet
Osztrak-magyar bank
P e s t i inacry. keresk, bank . . .
Uniobank
. . . . . . . . . . .

180—
.
.
.
.

185.-

500Í—
947!— 952Í
Í1435— 1439.
2 9 3 — 294.

98.
Belvárosi takarékpénztár . . . .
112.
Budapest, III. k. takarékp. . . .
87.
Bpust-erzsébetvárosi takarékp. . .
230.
Bp«üíi takarékp, s orsz. zálogk. r.-t.
Esy. bpesti fövárosi t a k a r é k p . . . [1210.
125.
Magy. ált. takarékp
8U).
i l . orsz. központi takarékpénzt. .
P e s t i h a s a i takarékpénztár . . . 18370.

100.
114.89.231.1215.126.850.8400.-

VII, Biztositó-társ részv.

400
2300
400
825
6OO0IK. 500
200
6750
160
8750
400
2000
200
4500
8000
150

B é c s i biztositó társaság . . . . .
I B é c s i élőt- é s jár.-bizt.intézet . .
! E l s ö m . ált. b i z t o s i t ó t á r s a s á g . .
Főijeiére, p e s t i b i z t . i n t é z e t . . .
Lloyd, m . v i s z o n t b . társ. . . . .
M. j é g - é s v i s z o n t b . r.-t. . . . .
N e m z a t i b a l e s e t b i z t o s i t ó r.-t. . .
Pannonia viszontb. i n t é z e t . . . .

263.333.4175.127.100.127.132.1070.-

100.50

7500,
30000 K. 200 5
400
6003
2005
3750
10000 K, 200.
10015
100000
200
10000
6000IK. 200 5
6000; K.. 400 5

290—
402—
7-15—
255—
155—
670—
235—
120.—

293—
720—
263—
160—
680—
240—
125—

Brassói bánya- é s kohó-egjlet . .
B p e s t i tégla- c s m é s z é g e t ő . . . .
BpesL-szentlőrinczi téglagy. . . .
Egy. tégla- é s ' c z o m e n l g y á r . . .
Kbzakin. e g y . k ő s z é n b , é s i p a r v . .
Felsőm, bánya- é s kohómü . . .
I s t v á n téglagyár r.-t
Kassa-somodi kőszénb, i d . elism.
Kis-pebesi Rránitbányák
K ő b á n y a i gőztéglagyár . . . . . .
K ö s z é n b á n y a é s téglagyiir . . . .
L e c h n e r rákosi t é g l a g y á r . . . . .
| M a g y a r a s p h a l t r.-t. . . . . . •. .
M a g y . ált. k ö s z é n b á n y a r.-t. . . .
M a g y . g ö z l é g l a g y á r r.-t
Magyar keraniiai gyár . . . . . .
Pétf'rhegyi téglaipar
.
Salgótarjáni k ö s z é n b á n y a . . . .
Ujlaki tégla- é s m é s z é g e t ő . . . .
Urikány-zsilvölgyi m . k ő s z é n b . . .

162— 164.
115— T20.
195— 200.
98—
97.
195.50 198.
107— 108.
62—
65.
23—
25.
108— 110.735— 745.
639— 640.
112— 117.
227— 230,
119— 120.
80—
82,
154— 156,
80—
82,
606— 608,
260 — 262,

185—
190—
E l s ö m . gazdasági g é p g y á r . . . .
103—
105—
„Danubius" hajó- é s gépgyár . .
Í2190— 2210—
Ganz é s társa vasöntöde
Nadrági vasipai 1 társulat . . . . .
105—
„Nieholson" gépgyár r.-t
107—
Riniainurány-salgótarjáni v a s m ü .
212—
214—
Schlick-féle vasöntöde . . . . . .
Teudloff é s Dittrieh gépgy. A . sor. 145.—
155—
2 6 5 — 270—
W c i l z e r János gép-, waggong^'dr.

XI. Könyvnyomdák r.
20.
13.50

12—
80—

100
4000
150,
4800
1005
13000!
2000JK. 200
3000 200
591

„Alienaeum" irod. és nyomd. r.-t. 370.235.Franklin-társulat
. . . . . . . .
65..Kosmos" m ü i n t é z e t . . . . . . .
Könyves K á l m á n r.-t. . . . . . .
„Pallas" irod. és nyomd. r.-t. . .
Í1500—
Pesti könyvnyomda r.-t

375
245
70,

XII. Különféle váll. részv.
6OO0!tv. 400:5
15OÜC'iv.20O
25— 2800jiC5tí0 —.
- — , . 400DK.SMIS •
6.50, 35000 K. 200 3
-.--Í2310V4
200! 7 . - Í 300C! .100
200
24—
300.
70.200!
2500
2500,
200|5
5550
"
8—
5 — . 120Q
._ ,
I00—! 1600
25—1. 300Ö! 200i —
— . - L 2895,
200; - - — 2O0O0IK. IOOI ——
5000
100| —
- —
3000|
100' 18—'
6000
2001 —
- . — i 2OOO0ÍK. 200 - — 1 20000J1V. 200 T4.50Í 26030
100Í4
t 8 — 30000 1 0 0 4
7 . - ! 4000 100|

25—

Osztalék I
1896-ra I Névért.
10—

14.-!
12—

——I
fr. 4 ! - '
21-j
.

j

7.94Vio!
9.94*/io
10—
9.87Vio
4.50
3.-

fr. 3 1 —
9.94Vto

5 4 0 — 545—
Általános waggonkölcsönző . . . .
„Apolló" koolajönoinitó-gyár r.-t. .
Bantlin-fólt' vegyi syárak r.-t. . .
3 2 0 — 340lBihar-szilágyi olajipar r.-t
143Í— 144.B p e s t i útt. villamossági r.-t. . . .
F.gy. inagyarh. üveggyárak r.-t. .
150—
Elsö magy. betiiöntödu
1ős!416—
4í0Elsö magy. gyapjumosó r.-t. . . .
ILlsö magy. rcszvsnyserfözödö . . I12C0— 121U—
250— 260.E l s ö magy. sortóshizlnló
220— 230,Első magy. szállitási v á l l a l a t . . .
2 3 0 — 240—
Klső inagyar w á l l u d a
. . . . . .
130—
135.Elsö posti spi'idium-gynr
11625— 1675.—
Fiuinei riz&liántoló-jryár
465.- 475—
(ísclnvindt-fúle szesszgyár . . . .
Gr. Esterházy i-oRiiae-^yár . . . .
„Hungária* íniilrágya-d kénsav-gy.
35.
Jordán Yiklor-félo b ü r g y á r . . . .
40,
« e l s . részv.
74.
76.1
305,
295.
Kábolíryi' rószvénytársasúg . . .
4038.
Kőbányai Virály-serfoző r.-t. . . .
76,
74.Kőbányai polgári serfozö r.-l.
Mngyur Czukoripar r.-t. A . sor. .
„ B. „ .
154".153ÍMagyar fém- Os láuipaaru-syár . j 133.135.-

162—
125—
144-—
490—
328.1 530—

165—
130—
145—
510—
330—
535—

280.— 290—
153—

XIII. Közleked, váll. részv.

2UJ0
A d r i a ra. k . t e n g . h a j ó r , - t . . .
A r a d i é s c s a n á d i r.-t. . . . . . .
20S—
Barcs-pakrár.zi v a s u t
.
Budapest a l a g u l - t á r s u l a t . . . . .
38V50
Bpesti közuti vasp
„i
, id. r é s z j . . . .
250^, élv. j e g y . . .
B p e s t i villam, v á r v a s u t
1005
! 285.25
n
..
»
». é l v . j e g y .
150—
100
- Bpest-szt.-Iőrinczi h . é . v a s u t • .
» . e l s . részv.
100 —
90—
Bpest-HJpest-rákosp. v a s u t . . . .
K. 200 5
102—
Debreczen-hajdunanási v a s u t . . .
100 —
D é l i vasut
•. . .
Ar. 200 5
445.—
E l s ö c s . kir. dunagőzhajó-t. . . .
5005
100—
Gölniczvöigyi v a s u t e l s ö b s . . . . .
K. 200 5
121—1
Győr-sopron-ebenfurti
v
a
s
u
t
.
.
.
200 — .
Kassai közuti v a s u t
. . . . . . .
100 5
190Í50
Kassa-oderbergi
v
a
s
u
t
.
.
.
.
.
.
2004
200—!
Kassa-tornai h . é . v a s u t e l s . r. .
200 —
212—
Magyar-gácsországi v a s u t . . . .
200 5
200 — •Magyar h . é . v a s u t a k r.-t. * . .
211 —
2005
Magyar nyugoti v a s u t . . . . . .
96.50
100 4V3
Máramarosi s ó v a s u t e l s . részv. . .
62—
100 —
Máramarosi s ó v a s u t t ö r z s r . . . .
62—
100 —
Máramarosi s ó v a s u t B . r é s z v é n y e i
100 Marosyásárh.-szászr. v a s u t e . r . . 100.—
100.—
100 —
Nagykikinda-nagybecsker, v . r . . .
K. 1000 —
Oriente in. teng. hajózási r.-t . .
A. 200 5
Osztrák-magyar á l l a m v a s u t . . .
200 5
Pécs-barcsi vasut
223—
100 —
Petroz.-lupényi h . é . v . e l s . r é s z v . .
100.200 —
Szlavóniai k . é . v a s u t e l s . r é s z v . .
1005
100! 2005
105Í —
100 5
1005

XIV. Sorsjegyek.

215.50

382!255—
285.75
155—
92—
103—
45Ő—
123Í191Í50
205.213—
212—
97.50
67—
67—
101—
181.—
224—
101.—
175.-

6.80
6.30
7.20
6.80
1.90
1.60
165.50! 167.50
63—
62—
64—
63—
3.80
3.50
4.10
3.80
8.50
8.—
-10.—
~9M
2.80
2.50
1 1 — ! 11.50
12—
11.50
19.50 2 0 —
200.50 202.50
61.S9.-I

Bazilika

VIII. Gőzmalmok részv.
C o n c o r d i a - g ö z m a l o r a r.-t
„
,,
„ els.rész.v.
Elsö bpesti gőzmalom . . . . . .
Erzsébet-gőzmalom
. . . . . . .
Lujza-gözmalora . . . . . . . . .
Pesti hengermalom
. . . . . . .
Pesti inoln. é s sütők
,
Pesti Viktória-gőzmalom . . . . .

Magyar ruggyantaáru-íyár . .
Magyar vasuti forgalmi r.-t. .
Magyar villamossági r.-t. . .
Najryszebeni villsroosnrii r.-t.
Jíejnzetközi villamostárs.. . _ .
Nemzetközi waggonkölcsönző .
Popper Lipót faipar r.-t.. . .
"luarnero részvénytársaság . .
.ioyal nagyszálloda r.-t. . . .
Szegedi kenderfonó-gyár r.-t.
Sziszeki tálházak r.-t
Telefon Hirmondó r.-t. . . •
Török dohányegyed r.-t. . • .

=8

•3.--

260.329.14125.125.98.125.129.050.-

IX. Bányák és téglagy, r.

10.
+7—
10.14—
6—
12—
13—
11.—
16.—

T-2.50 30001
100 —
-.—i 10000 K. 200 5
6.50 40000 K. 200 5
—.-!
900 500 —
lt 16.-! 30000
2005
25—1 7000 K. 400,5
16001 2000
12500] 100
12000 K. 200
2000
15,
200
1250
100
6000 K. 100! fr. 15 200000|Fr.200;5

10-

X. Vasművek és gépgy. r.

102.—
100.50

*

l 0;

2000Q.. 10015
200 6000|K 100 2000
100 5
20000
100 5
20000
100 5
20000
100 3500
30 15000 .200 5000 K -160 2100
200 8500
100 5000
100;5
15— 15000
100)5
8— 34000
10015
5— 20000
100J5
10000'
10.
.
200'5
6000JK
100 5
320D0
32!
150 14.— 8000
40 58000,

101.100 —
101.—
100.—
98.50

*

25000J 1005
50! —
992l
lOOOO'K. 20Ö
250ö0,K. 400
300
12000
lOOOO
100
12000! 30B;
SOOOi 1000

5—
5.—
11.—
5.—
0.-^
5.50I
3—
1.50
7—
45—
30.

IOO!98.25
100.—
121.50
123 —
20.22.—
10275
100.25
100.25
98.25
10050
98.25
100.—
96.—
100.10
100.10
96.30
99.—
100.—
98.75
105.—
99.—

b) Vidéki és külföldi int. kib.
S . Albina takarók- é s hitelintézet . .
Aradi poig. takarékp. 40 évre . . .
S
„
„
40Ó.110 frt.
5
„
n
40 óvro . .
5Va
Aiadmegyci takarékpénztár . . .
4VÍ
Bosnyák-herczcgov.
orsz.
bank . .
5
Debreczeni ols5 takarékpénztár. .
4V2
Erdélyi,
in.
jelzáloghitelb.40évre
.
5
„
„
40 ó. visszafiz.
B •
V
Horr.-szlav. orsz. jelzálogbank . .
Nagyszeb. ált. takp. 31' { a 9.,110 frt
.
„
„ 4Oevre,106frt
l
„
40 évre üt. kib.
.
f, 35 évro IV. kib.
Nagyszebeni földhitolintézet . . .

5.50|
7.5.12.—
60•j

200 5
10000
14.
2005
5900
16.
3000 1000
I230.100j5
20000
7.100 5000
5.15000Í
100J5
8.
5000IK. 200'5
10125
6.
101.—
70.— 20001 3001 98.75
103;.—

III. ZAIoglevelek é s kölcsönkötvények.
a} bműttpesti intézetek kibocsátásai.
BeMaofli takarékpénztár r.-t. . .
Egjes. bpesti föyar. takarékp. . .
•j,
•>..„.
koronaért.
B
Kisbirt. oreE. föfóhü..
• > . . « . 50«/2 év kor. ért.
__
„
. p 50Va évre. . •
JfegTjar iöldhiteliuí. pap
,,
.„
. „ 41 évre .
. ,,
kor. ért. 50 évre
m
„
.„
kor. ért. 63 évre
„
tíaab.,
talajjav.
B
Magy. vasut kötv. 50*/2 évre . . .
„ . . „ 50 évre kor. ért.
„
„
„ . 50 évre lO5°/o .
Magyar jekálaBüitelbank

120-50

VI. Takarékp, részvényei.

Idegen államadósságok.
Bolgár államv, zálogkölcsön . . .
Szerb. nyar.-köl€3ön . . . . . . .
,
„
(osztr, feli).}

pénz

V. Bankok részvényei.
8.50 150000
120 5
100 5
7.—] 60000
12.—! 13334!
150 5
6.50: 12000
80 5
5.50
40C>0 100
40.—'
5COK2000 4
6.-1 50000IK. 2005
f6.—I 5000 K. 200j4
5000,K. 400
15.—
1005
5.50 30000)
200 5
2 1 — 85000
100 5
6—100000
8 - ! 3000|AJ-.200 5
•r24— 97000 Ar.100 5
2005
6000
12.14.— 75000ÍK. 400,5 .
500 5
25.—
6000
1605
18.- 250000
6005
43.40 150000
5005
65.— 25ÖÖ0
200! 5
16.- 60000

Maisálé,
árfolyam

II
.2 f=-S

pénz
Torontáli h. é. vasutak . . . . .
Ui'ikány-zsilv. m. k ö s z é n i
n. k i b . .

122.10 I 122.60

b) Osztrák államadósság.
4/
4»/K>

|f ff j|j ;1
SS

pénz

M) Magyar államadósság.

Mai záróárfolyam

s o r s j e g y . . . . . . . . . . . . . . .
»
osztr, f e l ü l b é l y e g z é s s e l . . . ,
o
„
,
nyeremény-jegy
. . . . . .
Bécsvárosi nyereménykölcsön 1874. évről. . ,
Budavárosi sorsjegy
„
„
osztr, felülbélyegzéssel. ,
„Jó sziv" egyesületi sorsjegy
,
„
„ osztr, felülbélyegz.,
o
Magyar vörös-kereszt sorsjegy . . . . . . . . 1
„
,
„
, oszt. felülbélyegz.,
»
»
1,
n nyeremény-jegy. ,
Olasz vörös-kereszt sorsjegye-:i:-:ü
',
„
„
»
„ osztr, felülbélyegz.,
Osztrák vörös-kereszt sorsjegy
,
Osztrák hitelintézeti sorsjegy .v.v,«.» . . . .
Pálffy sorsjegy. . . . •' • ' . » • " • • . < • .

XV. Pénznemek.
Arany, cs. és kir. vert
kör.
„
osztrák vagy magyar 8 frtos . . . . . . .
„
20 frankos
.•
,
20 márkás . . . . . . . . . . . . . . . .
t
ö
r
ö
k
a
r
a
n
y
l
i
r
a
•
?
N é m e t birod. v a g y e g y é n é r t , b a n k j . (100 m á r k a ) . .
F r a n c z i a b a n k j e g y (100 frank) . . . . . ( M . ) . .
O l a s z b a n k j e g y (100 Ura)
Papirrubel daiabonkjpt.;.
. . . . . . . . . . .
R o m á n bankjegy (100 l e i ) . . . . . . . . . . . .
S z e r b bankjegy (100 e z ü s t
d i n á r ) . . . . . . . .

5.66
5.63
9.53
9.53
1178

570
5.67
9.57
9.57
11.82

58Í90

KMO

45Í30
1.28

45.50
1.29

99.50

9980

XVI. Váltók árfolyamai (látra).
Amsterdam . . .
Brüssel
London
Német bankpiacok
Olasz bankpiacúk
Páris . . . . . . .
Svájczi bankpiacok
Szentpétervar . .

1 0 0 hollandi frtért . . , .
100frankért
. . . . . . .
10 sterlingért
. . . . . .
100márkáért.
. . . . . .
100Uráért . . . . . * . .
1 0 0frankért
. . . . . . . .
100
„ '
. . . » . , .
100rubelért
. . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

1 2 0 — 120Í40
58.991 59.15
45.35 45.55
47.65 47.80
47.45 4760

XVII. Határidőre kötött értékp.
November hó régére.
Magyar aranyjáradók . . ; . . . « 4 . . . . .
Magyar koronajáradék . . . . . . • • • • • « •
Magyar általános hitelbank
. . . . . . . . . .
Magyar ipar- é s kereskedelmi b a n k
. . . . . .
Magyar jelzálog hitelbank . . . . . . . . . . . .
Magyar leszámitoló é s pénzváltó b a n k . . . . . .
R i m a m u r á n v i vasmü
. . . . . . . . . . . . .

.
•
.
.
.

.
.
.
.
.
r

. .

12225
100.15
388.25
101.50
280.50
251 —
249.-

122.50
100.35
388.75
102.50
281 —
25150
249.50

Deczember hú végére.
O?ztrák liitelintózet . . . .
Déli v a s u t . . . . . . . . .
Osztrák-magyar államvasut
Leszámoló árfolyamok
Magy. ált. hitelbank . . .
388—
Osztrák hiteUntézut . . .
355—
Magyar aranyjáradék . .
122.25
Magyar koronajaradék . .
100—
Magy. ip. és keresk, bank
102—
Magy. jolzáloghitelbank .
281-—
Magy- leszámitoló bank .
252—
Rima-Murányi vasmü r.-t.
248.-T79—
Déli vasut
*
.338—
Osztr.-magy, államvasut 4
106—
Budapesti bankegyesülot.
Elsö magyar iparb'ank . .
Fiumei hitelbank . . . .
Pesti magy. keresk, bank
1441—
Bpqsti takp. cs üálog. r.-t.
231 —
Bp. Erzsébctv. takarékp .
Magy. ált. takarékpénztár
M. orsz. közp. takarékp..
Elsö magy. olt. bizt.-tár3.
El^ö budapesti gőzmalom
713,Lujza-gőzmalom r.-t.. . .

355 60 335.80
78 75] 79,25
338.501 3 3 9 —
november 30-áról.
Brassói bánya- és kohóm.
162.—
Felsőm, bánya- és kohómü 107—
Kőszénb, cs téglagy, r . - t .
64fl—
Magy. ált. kőszénb, r.-t..
113—
Magyar asphalt r.-t. . . .
Salgó-Tarjani kőszénb, r.-t. 604—
Ujlaki cégiagyár r.-t. . . .
258—
Danubius-Schonn. hajögy.
Ganz-féle vasöntöde r.-t.. 2175—
Schlick-féle vasöntőde r.-t.
AVoitzer-féle waggong>-ár.
Alt._waggonkölesön. i.-t. ._
Elsö magyar részv.-serfözö
Elsö in. serté^hizlaló r.-t.
Magyar villamossási r.-t..
Köbanyai pols. serfőiw r.-t.
Magy. casuKor-ipar r.-t.'. .
Adria m.tongfrhajóz. r.-t.
Bp. közuti vaspálya-társ..
381Budapesti vili. városi vasut
286.Bp.-ujpest-r. viilaia. vasut

A f-el megjelölt értékpapíroknál, malfok üzleti éve nem esik ossza
a naptári évvel, m* orz ts lék az utolaó luietérre vonatkozólag érieudó.

ORSZÁGOS HIRLAP

szerda, deczember 1.

SZINHÁZAK.
Évi bérlet 211.

régri jó hirnevtt

HaeHtérlet 1.

a fuvonisziaa
Bosnyák Zoltán

Pufi
Doda ' •?
Lala-.Inas —

Erzsébet-körut 12. sz.

alá (a New-York palotával szemben) helyeztetett át.

Kuktakisasszony.

Énekes bohózat 3 felvonásban.
Irta Márkus József. — Zenéjét
szerzette Szaba.dos Béla.

Efnrojsy
Márkus E.
Mihályfi
Jászai' M.

Személyek:

Vizvári M.
Maróthy M.
Boér H.
Kecseri T.
Meszlónyi
Latabár"
Tjfti»5
Hetényi
Faludi
\adai B.
Móstáros
Kőrösmezei
'"iyörgvné
Ki-iiíiz E.
Kötvös
Ligeti J.
Jankó A.
Dóri M.
Borostyán

Kriidofóió
Liana
Liza grófnö
Miss O'Neyl,
Arzén grof
Buk Leobáld
Piki gróf
físzsi
Didicsev prófnö
Palaeiinsaki báróné
Misi
Xina
Böske
Terus
Vem.
Linu*

MAGYAR SZINHÁZ.

7 ójakor.

A Mama szeme.

A valéni nász.
Személyek:

Fortunát Demeter Gál
Adél, níje
Hun vádi M.
Jonel, fiók,
Góth"
Notara Arisztid
fíyün"yi
Rogdán Mihály
Bárdi
Zoe, neje
R.
R09ÍKa
Pia, leányuk
<?orovj
.Molnár R.
Mátrai
Csuku Pantasi
Fenyvessi
Alde&nu
Rónaszéki
y&h n.e.Je . ,
Aizetti, képviselö Csellca J f ,
Décsi '
Olescu
Tapolc
Grünspecht, bankár Tapolczai
Győző
Győző
Szanda
L.
Fái Sz.
Keidatü fél S órakor.
VÁRSZINHÁZ.

rendkivül nagy választékban
szabott gyári árakon
kaphatók.

Bérczi S. Sándor,

nöi kézimunka nagyiparosnál B u d a p e s t , Kir á l y - u t c z a 4. — Képes
árjegyzékem 11S5 eredéi;
kézimunka-rajzzal kivá
natra rendelkezésre á'J.
Cryári r a k t á r a le?jobbr.ak ftligniurt (S8)

Darabja 4 fit.
Vlszont&latíók űt-engedményt kapnak.
Hozzávaló liimzőlíeret és himzőanyagok nagy választékban,

sek (l.--) — 50 LT. Egry b a l l e r i n a emlékiratai. Pikánsi (1.—)
30 kr. E x o t i k u s növények. Pikáns történetek (1.—) — 30 kt
T h á l i a p o n g y o l á b a n . Képekkei. (1.—) 30 kr.

Vigjáték; 1 felvonásban. Ma: Rosen Gyula. Forditotta: Beöthy
Zsigmond.

Ő20. szám.

S nmü 4 felvonásban. Irták
Gaajihofer L. és Brociner M
Forditotta Kürthy E.

nemkülönben hiiuzöanyagok cs himzőszövetek.

Aémeth
Z. Bárdi G.
Xáday Ilona
M.CsataiZs.
Szirmai
Kassai
M.
Vidorné
Bártfai M.
Tollagi
Ban Si.
Vedress G.
^Hannathl
Makkos E.
Tallián I.

Kezdete 7 órakor.

VIGSZINHÁZ.
529. szám.

(33)

mely eddig a Váczí-Iiorat és Beák-tér sarkán létezett,

Irta

Személyek.

Brandtné
Rk-hanJ
L-ijra
Diva
tera
Bertóthy Babaréíyn?
''iróf Zalaváry
Petheő Jenö
Bertóthy G.
Titkár
Maii'-. .
Ráró Merassz
<".aprt. P a r m e
''.liameaux
I.izto
Kadét

Aubert Ch. A szip Luciolo, (1.—) — 30 kr. B a r t e l o s István,
A kávénénikok, Humoros regény (1.—) — 40 kr. Belot A . A
szép asszony ajkai, (1.—) — 80 kr. Birták, ft mig lehetett;
(—.20) — 10 kr. Lepecsételt szerelmesek, j — 20) — M>_kx,
Bocoaccio 100 vig plboszélépe, uj remek fordításban hozzáillő
l''O pikáns képpel csak 1 írt. Gyönyörü pikáns képü vászookötósben l.őo. D r . Albrecht, forciitotía és .itiiolpozta d r . KTádaa
Mihály. A z e m b e r ea neme, e g y e d ü l i ju kiadás iL—) 50 kr.
D u m a s S. Grof Monle Chri=to, 7 frt ö•> l:. h. 2 frt 60 kr. —
A vUú; ura, 6 frt 25 h 2. frt. G á r d o n y i Géza. A világjáró
angol. Vig vpgéivy. 20 kacfiírtató kcppel il.—) — 30 kr. G á r donyi Q-óza. A lámpás. Érdekes regény. (1.—) — 50 kr., disak.
1.— . Dr. G e r l a c h : forditotta és átdolgozta dr. Nádas JBClinAly;
A gyermektelen szereiéin. (1.—) 50 kr. A azüzesség: egószsoctajia. Enlükrs i l . - i — 50 ki. — A m e g o l d o t t próblomas fiuk
vajrv" leánvt/k t' ts^és szerint való nemziíio (í.—) — 30 kr, AJS
ö n m e g ó v á s . Kopekkel. Érdekes. (1.—) — 00 kr. A z ö n s e g é l y .
On'Osi tanácsok. Ponetanl képekkel (1.—) — 50 kr. Ko ok Pál,
Nőinfia(szép
p riioképpel), ti.—) — 35 kr. Kárkna J , (Satstnello)
Knliszdk miigül,
pilianlcri;!. (1.—) — 30 kr.
gül, roppant
r o p p t érdekes
é
e pi
.
Monológ- 34-fóle vig- é s k o m o l y maffánje.lenet1
szavalásra mulat =ágokon. a Ir^lökelnbb iróktól Gabányi, Gárdonvi stbtöl kíitetje tsak — 10 kr. A S4 ^gyszorro csák
frt 2.70. " ^ 8 Oliaet Gy. A vasgyáros. (A li^raóros), a logachb regények epike, ttljes fordítás (2.—) — CO kr., diszlcötés1 o". 1 írt. O h n e t G y ö r g y . t?crgc Pánin, uVz élet' harczaij, 2 frt
lt. oo kr. írzolid 'liszk. l frt. P o m p a d o u r xnar^olae élet és
j'••U'tl.iiiajza, irta l'rcron A. dr. Roppant érdekes, lira 1 frt helyett
—• ."•') kr., disiliitósben 1 frt, S n d e r n i a n n , A halotti ének
ÍSO kr.) — 10 kr. S t a n l e y é s E m i n szerelmi kalandjai Afrikában. i--.3O) — 15 kr. S t r a u s s E . HarácslifeRÜ tündemö (1.—)
'J'.t ki-. S t r a u s s A . A Balkán-félsziget.
Remek utazási mü szig
5
- kéj pel. Poripás ajándúkkötóiíbon iH.—) — Ü.50.
b á t y á m . Telj..?, 1892, OS, ít-J, 05, UO, és '.'7. évre, a tiszta humor
tarhaza ^ . - i — - j . JU. V é n u s z k ö n y v t á r 10 kötet ára l.^p.
Pikáns uoviíUái Eyüjtóniénye. külöu kötetje 20 kr. Pr.3Tán£ &,,O.
a tőrük ízultaji nyugalmazott hárcTnorvos.a állal irt: A szere-

fogmüter&m T5

MAGY. KIR. OPERAHÁZ.

Tisztító tüz-.

Színmü

ÉRDEKES KÖNYVEK ÁRLESZÁLLÍTÁSA.

Az A E» JF E3 I^-féle

Budapest, szerda, 1897. deczember 1-én.

NEMZETI SZINHÁZ.

Budapest, 1897. — 15. oldal.

A legujabb legteljesebb nagy háziczukrászat

a sajtó által kedvezően, elismert.
A magy. kor. orsz. hiteles

Személvek:
Pataky
Anna
Karolin
Johanna.
Szivós János
Eröss Károly
Antal

Utána:

Szilágyi
M. Borovsky
Szilassy R.
AranyossyJ.
Sziklay K.
Iványi A.
Ferenczi K.

CS- sti ss dL eii o ss £. xsaií áL *» st,

StítÖJS

melyet a világhirü Bilgner é.-i Morphy nyomán A k a n t i s z e a
R o z s n y a i szerkesztettek 360 ábrával, 160 problémával és 250
mesterjátszmával, a budapesti millenáris rnetrtorversenyt is.
Magántanulásra legalkalmasabb, ára 2 forint. Szép vászonkötésben ára 2 fit 50 kr. ~#tan
Részletes szépirodalmi árjegyzék ingyen és bérmentve.
5 frtos megrendelések a pénz előleges beküldése esetén bérmantve.

közel 2 millió czimmel.
A fóldm. magy. kir. minisztérium megbizásából osszuállitotta a magy. kir. közp. statisztikai hivatal. Kimutatja a birtokok területét mirdési ágak szerint az alkalmazott cselédek, a fontosabb gépek és eszközök szániát,
továbbá az állat-létszámot. Ava vászotikötésben 15 frt.

A báránykák.

Operette 2 felvonásban. — Irta:
Liorat. Forditotta: Makai Emil.
fenéjét szerzette: Varney.

ROZSNYAI KÁROLY könyvkiadónál,

Kapható: ifj. Nagel Ottó könyvkereskedésében
(179)

Személyek:
Badurel
Christian
Fifrelin
Joseph
Emeraldine
Alice
Grobichon
Germaine
Marcello

•200 képpel irta: Kugler G. 4i9 oldalon, £200 recipével, jártaimázza a legteljesebb ozuhrászatot. u legkitünőbb
tészták,
könyvét, gyümölcsök befőzését, fagylaltokat1, italokat stb.
Szép köl/isbea üra 3 frt.
A legjobb, legteljesebb nagy

Budapest, Muzeum-körut 2 .

Elöfizetési felhívás! Aá 1895. évi VIlI. t.-cz, alapján
végrehajtott összeírás adataiból készült A magy. kor.
erss. mezligazd. statisztikája óiimü 5 kötetre terjedő
nagyszabásu miire 1S9Ö. február l-'g ugyanitt előfizetni
lehet 3O frttal. Bolti ára magasabb, 40 frt lesz. E niüböl tóár 3 kötet megjelent. Az Z. k ö t e t : A magi,', mezőgazdák statiszt. fejlődéséről és az összeírás főbb eredményeiről szól, községenkiaí. XI. k ö t e t : a Qasdaczimítírí'tartalmazza. XX t. k ö t e t pedig a Mezőgazdasági
termelésről az 1395. és 1896. évben. XV. és V . k ö t e t
sajtó alatt van. líagyar.és német kiadás is kapható.

Sziklay K.
Szentmiklósy
Iványi A.
Ferenczy K.
Láng Etel
Vlád G.
Csiki.
Rózsa L.
Szegedi I.

B U D A P E S T , XV., M u z e u m - k ö r u t Jö. s z á m .
Bárki által hirdetett k ö n y v vagy z e n e m ü iifryanazon az áron,
sokszor jóval olcsóbban megrendelhető.
(32)

Belégzési Intézet
•ujonnan átalakitva és nsjyobbitva,

(72).

Dr. ZIFFER E., gleichenbergi fürdőorvos vezetése alatt.
8 ^ " Rozséi-körül 10. szám. *°9BQ

óviz szétporlasztással külön fülkékben. Fonyöfii-belégzés és paeu« .
matikus kúrák. Heil, gége, sarat, orrbeteqeknek. Nyitva egés^ nap.

Szinházi müsorok

A Dr. BUDAI-féle

K o l a p a s t i 11

Egész évre í forint SÖ ks*.

egy bizton ható háziszer.
fi"^< idegességnél. Idegerdsitd. A szerveret nagyobb
energiára, nagyobb munka elviselésére képesíti.
1 doboz ára 1 fórint.
Kapható Budapesten a Várost gyógyszertárban,

_

fizessünk elő ?

A legtartalmasabb, legelterjedtebb

„Falrbanks" mérlegek

százados rendszerűek, tolósulyos fémmérokarral birnak cs a
hid minden pontián ogyonlően márleűmfnek,

sorsolási-, pénzügyi-éstözsdeiszakkfctony a

PÉNZÜGYI HIRLAP
„PÉNZÜGYI UTMUTATÓ" melléklettel,

Gazdasági-, szekér-, marha-,
zsák- és raktári mérlegeinket*
kaiSnSsen gazdák-, gazdaságok, köxméBt»k>:s
uradalmak
részére a legjobb nioRByözödcsspl ajanHiatjuK.
Gazdasági egyesületi tagok kedv&zmőnyítiejn
részesülnek'

„fairbanks" mérleg- és gépgyár részv.-társas^g
Budapest, Andrássy-ut 14. Gyár: Váczi-ut 156.

közvetlen központi irodánkhoz Andrássy-ut 41. sz. intezend-ök.

utóbbi az

Aa általúnosnn Isuitrt, jó hirnevnek orvom dó I
s több oldalulag kitthitetott sósborsz'Aázkészítményein — kelendőségénél fogva— sok']
utánzásnak levén az utóbbi időben.. kitörő, ]
elhatároztam, hogy azokon czimjegycioiei
módosítom s arrakók nyomatban saját Jiázum I
külsö alakját voszem föl, bejogyeztotvőn astj
egyszersmind vődiogykónt a b u d a p o s t i j
iparkamaránál. ;W5)f

egyedüli sorsolási közlöny

\ '_ x'\

Magyarországon, a melyet

Sr három minisztérium

mint m e g b i z h a t ó
lapot ajánlott.

Sósborszesz,

Daozéra annak, f% C* I7IT1 I T V SORSJÁTÉK hiteles huzás! Jegy

hogy a magyar

zekéinek közlése sok külön költ-

séget okoz, az elöfizetési ér nem emeltetik fel.

Előfizethetni legczöiszerübben postautalványon a

Egész évre
frt ea

„PÉNZÜGYI HIRLAP"

kr.

kiadóhivatalában,

birmsotve ktUdve.

BUDAPEST, VII., Dohány-utcza 53.
Mutatványszámok ingyen és bórmentve
ÖTMinden előfizetőnknek uj esztendőre
diszes sorsolási naptárt küldtink

Dli 1111 II

19. ús -20.

SÜ."

últalúnosan oliPTiiert kitünö háziszer: kül5«|
nösen a bedörzsöli* kcnö-gyiirégy/ófft/*
módnál (massage) i^en Jó hatásu. Í j a i "
ható ppyi-zersminil fngtlsxtttósseriU is, a l
mcunyirien a fogak fényét el6acgiti, a /O{7-[
hust ertifiblrt Os a xzú.j tiszta,
szagtalant
izt nyer u PZOSZ elpároi^á.-i.i után,ujrfszíntttn|
fejmosásra is a. hajidegeli M'ositehéfű, « [
fejkorpakéj>söilé9
megnkadátyosásénnt
•
ea annak tttc>

Egy nagy üveg ára 9 0 kr., egy kisebb Qveg ára. 4 5 kr.

BRÁZAY KÁLMÁN, Budapest, Muzeum-körut 23.j

ORSZÁGOS HIRLAP

16. oldal. — Budapest, 1897.

Szerda, deczember 1.

AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Központ! kiadóhivatal:

Minden szó 2 krajczár, vastagabb betükből szedve 4 krajczár.

VIII. ker., József-körut 65. szám.

Flók-kiadóhivatal:

V. ker., Marokkói-utcza 4. szám,

ü t e n d ő * készpénzben, ievéibéiyege*benvasy postautalványon.
Ba. a hirdető czimét ts közli a hirdetésben, vagy a választ poste-restante kéri, akkor m i n i é n közlés utáa raég 30 krajczár kincstári bélyegílleték is fizetendő. — Czélszerü az apróhirdetést postautalványon beküldeni, B a szöveget az utalvány szelvényére irni; esetleg közönséges levélben is lőhet a szövés-* « a levéljesyeket beküldeni. Mindenki könnyen kiszámithatja az apróhirdetés arat.

LEVELEZÉS.
1

ün f o r f t n c c á f i a niP?te-p — J' ' háziassan nevelt, jelk-mcs
QJ1 j e i j l a 5 5 a g a ,;.s szorgalmas szöke kis lány válaszát a
esztőse^ utján varja — nöm hunja m e g !
10
31
103—1
Hogy mennyire fájt távozásod, azt leirni, szavakat
találok. Jó! tudod, hogy nekem e g y b e n minn e m
denem to voltál cs elvesztés' ci'Iel M'sztettem egyszerre mindent. Hogy
lesz orom lemondani, nem tudom, i-^ak azt érzem, hogy nagyon,
na?yon nehéz i p " óbii. Kurd nz Istent, hogy adjon nekem, eröt e.ít a
rettenetes golpnliit vis<-!ni.
'
-146—1
1<%
L-sve nem emlékszik e n a p r a m á r "í — b n n e m
J
1 0 . ioiiíflem soha — soha. Oh h e sokszor gondolok
azokra a boldog perezokro, amelyek tán ismétlődni n e m fognak! (."gy
érzem magam, mintha forró nyári napon végig süriteno a hidci." ös-zi
s z é l ! Lemondani iívf-n ifjan, amikor m<-g a „nyárban" élünk. Miest is
Játtam en meg mayát? His-z cgymásó nem lelietiir.k. Százszor gondoltam, hogy feledni fogom, hogy nem találkozom tőbbé önnel, d e
nem tudom, nöm birom tenni 1 Pedig ugy fáj a szivein. Oh jöjjön,
jöjjön föl minncl elöbb, h á t h a megreped a szivem az örömtől. 444—1
azon szöke, liatal urat, ki vasárnap a Népszínházig kisért
és aki .izt igérte, hogy a Magyarszinházba el fog jönni az
nap este, ludassá volem n helyen m i oka, hogy igéretet be n e m
váttotja '? Üdvözli Vadvirág.
'
442—1
kéri teljes czimét, levele vétele u t á n következő n a p
várhat.
.^______^_
91—1
Alig távoztam, m á r visszavágyom látásodra,
_
nggnszt egészséged, beszélj 'tanárral isieKnyugtatásoin véfrelf. í<? vagy mindenem, nagyon féltelek m i n d e n t ő l '
Epedve vágyom ii'-li;Vny órai b ú a l m a s beszejjrotésre., írj — édes —
kis levelet, iiad*! csókoljam helyetted; imádlak . . .
80—1
férfiuval, szellemesen óhajt levelezni Catal
_
hölgy. H a levelével az illető tetszést arat,
i-zeinélyes megismerkedés nincs kizárva. — Levelek „Vera Violetta"
jelige alatt kéretnek a kiadóhivatalba.
'
420—1
baráUáiíát óhajtom. Levulek „Vidéld 6zép asszonynak" a
kiadóhivatalhoz.
83 1
komoly gondolkozásu, biztos állasban levö 23— 40 óv
•ll* közötti uriember ismeretségét keresi, j ó családhói valo
dologi jelige
megnye:rö modoru fiatal hölgy. Leveleket, »Komoiy
alatt a kiadóhivatal további!.
szép liatal hölgy, ki a művészi pályán van, előkelö
ur ismeretségét keresi. Leveleket „Szép Heléna" jeligo
alati kérek e lap kiadójába.
422—1

flfágnás

jnfivelt.

,
-.
---.,
ap leánynak
n é m i hozománya is van. Ajanlatokat „Szép leány" jelige alatt a
kiadóhivatal közvolit.
346—1

HÁZASSÁG.
$\n\ro\n r e a l á M t o l i
'P '
"nok húgomat 50.000 frttal,
blURCIU tdaldUUgll férjhez
óhajtaná
rjhez óhajtanám
adni, leginkább katonatiszthez. Kom unnonym leveleket „A'oblesse Oblige" jelige alatt
a kiadóhivatal továbbit. Közvetítők kizárva.
428—2
csinos leány ismeretségét keresi egy iiatal
J
fodrász. Szives megkeresést k é r „ I p a r o s "
jeligo alatt a kiadóhivatalba.
328—2
i A k a i t 8 2 " v e 4 i - r w o t a önálló kereskedő. Hozomány
i ÜHdJl
.
szükséges.
Ajánlatokat
„Minél
h
a
m
a
rabbi
Uf m
é k
kJ i d ó h i t l b
230—2
zimen kérek a kiadóhivatalba.
f -s " v e s bankhivatalnok (keresztény) szöke
^
)
j t . k i s luányt óhajtana nőül venni, k i házias
nevelésen kivül 10—20.000 frt Iiozománynyal is rendelkezik. Vallás
mellékes. Discrotió válasz „Boldog jövö" jelige alatt a kiadóhivatalba
ftéretik.
23S— 2
KZÍ

r afil1

W n c f i l t l í s z m > t n o CSY vidéld gépész, oly loánynyal, kinek némi
j W d U U l l hozománya van. Ajánlatokat „Gépész és molnár" jelig
jelige
alatt o lap kiadóhivatala fogad cl.
344—2

ÁLLÁST KERES.
füázerkereskodésbe vagy bármilyen üzletbe ajánlkozik.
U^
J Ó bizonyitványokkal rendelkezik. Czime ínegtudhtó a
kiadóluvaialhan.
99—3
elvállal egy tisztességes asszony lakásért. Czime megtudható a kiadóhivatalban.
.
436—3
Í » ? 7 a h á S Z állást keres a fővárosban. Czim'a MadóMvatalban.
M
n\j0e
órássegéd vagyok, szeretnék valaliol a vidéken alkal*)6 W l J mazást nyerni ilyen minőségben, lehetőleg az alföldön.
Gzimem megtudható e lap kiadóhivatalába.
412—3
" ? i bizonyitványokkal rendelkező könyvelő, ki a z irodai munkálaJ V tolJjan teljesen jártas, kedvező feltételek mellett állást keres.
Ajánlatokat „Kedvezö" jelige alatt a kiadóhivatal fogad ol304—3
ki magyar német nyelv é s zongora oktatást adhat,
» három 6--9 éves fiukhoz teljes ellátásra és fizetésmejkerestetik. Czim a kiadóhivatalban.
396—3

kitünö magyar-néraot levelező, délutáni órákra irodai, vagy korrepotitori állast kerete. Czim a kiadóhivatalban.
3S8—8
teendőkben jártas joghallgató szeróny_ feltótelek mellett alkalmazást kores ügyvédi irodába. Czime a kiadóhivatalban
megtudható.
360—3
növelőnek ajánlkozik e téren jártas egyetemi hallgató.
Czime a kiadóhivatalban megtudható.
356—3
"ItitAlHffAHe t n u a t a J n n b o s t e l i foglalkozást keres. Ajánlatokat

JnTeiUyens mvaiamoK N.N.aiauakiadóhiv, továbbit.354-3

és foherenomü-varrónö ajánlkozik házakhoz vagy
otthon végezhető munkákra. Czim a kiadó1 úvataJban
352—3
iitlalISffArte
idősebb hölgy, uradalmi tiszt özvegye, ki-mint ilyen
j n i S t l i y C I I d ) tökéletes jártassággal bir, mindenben ami vidéki és
egyáltalán nagy háztartásoknál megkivántatik, mint nagyobb uriház
vezetőnője, kulcsároöjo vagy esetleg felnőtt leányok mellé mint anya,
helyettes, aki őket mint urnő gardiroztatná, állást keres. Nagy igényei nincsenek inkább jó bánásmódot
és kellemes otthont óhajtana.
Megkeresést kér „Számtartónó'1 czimen az Országos Hirlap kiadóhivataliba.
376—3
M H U A I A D Á több évi gyakorlattal, jó bizonyítványukkal sürgősen
f i e V « l v n v állást keres. Szives megkereséseket „Szorgalmas" jeligo
alatt a kiadóhivatal közvetít
283—3
.mm., 4AmU 6000 frt biztositékkal pénztarnoki vazy pénz\QlU JKIJI bcsícdöi Állást keres. Ajánlatokat .Pónsjeligo alatt e lap kiadóhivatala fogad el.
220—3
•JtMAlfM^lf ajánlkozik egy elökelő fövárosi vállalat főtisztlönOKIIaR viselöje, szerény feltételűk mellett. Óvadékot
nvHjtnat. Czim a kiadóhivatalban. B. J.
224—3
"infoliirtAfie hnlftV ajánlkozik üzletbe mint pénztárnoknö. AjánJ l l l t l U l j t l I a HVIJf/ latok .Szorgalmas" czimen kérek a kiadókvaUlba
— -

ÁLLÁST KAPHAT.

Kereskedelmileg
kcmJúkben ' t
knre^n-rik.

Ügyes

Ajánlatok .11. l'-'r ;Jatt a kiadt-ba kérőin.>k.

LAKÁS KERESTETIK.

» # _ „ „ íir.-isiigi lakást keresek, lehetőles a képviselöház közelében.
^ i d U J Xégy utcza, esetleg 2—3 udvari, csnli-d i':s fürdo-.-zoba cs a
túlibi ::ic!!rk"helységekre
van szükségem. Lc\clbcli ertesitús'jkel kér.'k
1
,K'jp\"i^elo" czimen a kiadóhivatalba.
293—11

expeditor k-inyok feh etetnek. Czim a kiadúhiva'.tiLri.

i osztályt látogató kis leánykám im !!é
-,..;•, o i V a n ii.:;i^-ct. ki öt tam;!iii:.nv l i
ele vezetné cs m p u n t a elkísérni' ;u i.-rkolába. Nem kivánok j.» i!!..
hölgytől nc-vr'lbnöi k<>p.;ettséget. do niindcu esetra nies:kiv<in..im. ho
idltíliigencíiaja olyan n i w n álljon, amely képeí.íó tcízi öt iíanvk^
szellemét, ntehjii kíposségítj helye-j é.-> nemesebb irájiybnu fejl-.t t n i . Ajánlatokat r l \ t v e l ö n ű czimen kerek c lup kiiidóhivátalál.a.
;:24

a
ki vidéki
jobb hazaknál volt alkalma
j
J és még r.ein regt-n van a fövárosi;au. n^
uaJ alkalinazíatik. vid-.'kröl jövőknek és a főzéshez is értükiiek eK
udatik. Cziiu a kiadóhivatalban.
26:2
o<ry kis lány mellé felvétetik. Leveleket
1
« házból * jelige alatt a Kiadóhiv, fogad eL 2
felvétetnek. Czim a kiadóhivatalban.

franczia
Ügyes

OKTATÁS.

kiilíinbon mértani rajzolásban kezdőknek ok'aadok szerény feltételek mellett. Czim a kindó440-.11;
iskolai növendék, olemi iskolai tanulók melle
korreptilornak ajánlkozik. Czim a kiadóhi-

hivatiilban.
ratalhan.

SZOBA KERESTETIK.

f i c ^ H bütoro<ott szobát keresek, lehetőleg kálón bejárattal. A jár.£iiíia
latokat a hely os az ár megjelöi-j.-e mellett „Bútorozott
ftzobu-' alatt a kiadóhivatalba küldendők,
316-12
jiZ fel ZSZ J2tV3rGSu3n
külön bejáratú tzobat keresek.JLeve1
l'.-kt-f .Fialaicinber jelige alatt a kiadóhivatalba kérek
2.8—12
t?it$A"»««»«H I Í » M « I « ^ » <>«>AII*II > k e r t s ogy fuita! ember lépcsiPjllTöi QZUlT HQnöpvS SZOUui házra víig\- kapu ala nyiló ajiöval a József-körut és a Józsaf-uUza közrleben'liavi 16—IS' frtert.
Ajanlatokat a kiatlóliivitta! fogad el „Lukas- rziin alatt.
62—12
n f o l l í r f A H C barálíúgos családnál teljes ellattást keres
l l l « . Ü I U b ! I d c.Ty hivatalnok az ü!!ői-ut közvetlen közelében.
t
r v ! üjáiilatok „Nem "üzletből" jelige alatt d.L ar megnevezésével
a kiadóhivatalba kéretnek.
""

KIADÓ LAKÁSOK.

Karáctonvi-utoza, egy 3 utczai szobás földszint
> lakás kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 16»—13
Cft l í A r i í l o f Rúzmál-díilö, a Jáiios-kiirhu/. közelében 2 nagy
" i U RKt U K l f szoba, veranda, fürdőszoba, konyha (vizvezetékLeli, clóskamara, ninczo és padlásból álló lakás azonnal kiadó.
Czim a kiadóhivatalban.
lltj—lít
í j , b n ^ n t o í 1 l l Bimbó-utezában egy I. emeleti lakás kiadó, mely
" I R R K l U l l í l j áll 4 nagy, 1 kis szoba, elö-, fürdő-, cselédszoba,
veranda, konyha stb., azonúal kiadó. Czim akiadóhivatalban. 170—13
Sas-utcza egy 4 utczai, 3 udvari szobából álló lakás,
y mellékhelyiségekkel kiadó. Bővebbet a kiadóhiva178—13
tálbanil? lfA8» Nádor-utczában egy másodemcleii lakás, mely áll 3
" I R fttíi.j utczai szobából, amelyek kö/.ül az egyik nagy terom,
továbbá 5 udvari, elö-, fürdő-, cselédszoba azonnal kiadó. Bővebbet
a kiadóhivatalban.
180—IS
a
Kálmán-utczában a lH-ik emeleten 3 udvari, elö-,
) fürdő-,cselédszoba, konyha, éléskamra stb., közbojött akadályok miatt kiadó. Czim a kiadóJnvatall'an.
176—13
ttf i f O f í í i p ) 1 Kalman-ütcza! három udvari-, előszoba, konyha,
" l í * I»8I Mi&l> kamra, stb.-böl álló lakás a III-ik emeleten azonnal
kiadó. Czim a kiadóhivatalban.
114—13
két udvari szoba, konyha és mellék5»ílf
f helyiségekből álló lakás kiadó. Czim a kiadóhivatalban.
116—13
! b b s f U t o l a Nagykorona-utczában az I. emeleten egy elegáns
" I R REl U l t i , lakás kiadó, mely áll 4 utrzai, 4 udvari, elö-, fürdő-,
cselédszoba, éléskamra s t b . Bővebb felvilágositást a kiadóhivatal
nyujt.
[
166—13
£ ll, \fffv
Andrássy-ut közelében 1 utczai, 1 udvari és elöszobáö " l » R K l . ) ból álló, konyha nélküli lakás, irodának vagy garoonlakasnak alkalmas, azonnal kiadó. Czim -a. kiadóhivíitalban. löá—13
Vö.;'ögmart,y-utczában egy II-oci emeleti, -2 udvari, elö:1.
"IR
szoba, konyha stb.-böl álló lakás azonual kiadó. Czim a
110—13
kiadóhivatalban.
ih 1*fti» az István-uton egy I. emeleti lakás azonnal luadó,
"IR KSr., mely áll 2 kerü szobából, konyha, 1kamra -stb.- Bővebb
- - 172—13
czime megtudható a kiadóhivatalban.
jj. ímgm a JSépszinliáz közelében, Berzsenyi-uteza, egy Il-od
""IR Rwl.) emeleti udvari lakás azonnal kiadó. Czim a kiadóliiratalban.
•
106—13
\h Xtov a Baross-utczában 2 udvari szoba, konyha, éléskamra
**1R Rfcí.y kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban.
160—13
7SS9«1« ttírxtUI. «• H^MMA!«K lakás kiadó azonnal fs, vagy május
CODD KlSeDO CS nagyOÖl) hó elsejcre. - Cn^ Z kiadóhivatalban.
378—13

t

E

Társa czégncl V. ker. Erzsébet-tér 10.
óhajtok venni lakásomon : hetenként három
órát. leh'jtölog mérsékelt dijjazássa!. Czim a
048—:.
iadóhivatii.lban.
- u m a r t i z c7 o l a müködik mint ilyen,
j
r
g
o
r
a
órákat
óhajt
adni,
ugy
lakásán,
ZO
mint házaknál is elválalja azt. Czim a kiadóhivatalban.
300—5
Í állást keres egy VIlI. reáliskolai tanuló. Sziveti
j
1
megkeresések
e
lap
kiadóhivatalába
kéretnék
„Correpeíilor' 1 jelige alatt, hol az illető czime is meatudható.
80—5
a
franczia nyelvből oktatást adok heti 3 órával, havi
o frlert. Szives megkereséseket „Szorgalom* jelige
alatt c lap kiadóhivatalába kéretnek.
82—5
Jo chercho uno jeune franoaise qui m'instruirait Ia
langue franoaise, pp" eonversation agriable. Lettres FOUS
: l'expediUon" de ce Journal.
78—5

rancita

BIRTOK ELADÁS.

Boraodmegyéhea

B

egy 2000 holdon felüli

birtok, melyből a szántórét 1.000 hold a z
1398-ik évtől kezdve 12, esetleg 15 évre bérbe adatik. Évi bérösszeg
7000-frt. A feltételek a'megbízottnál tudhatok mög. Czime a kiadóhivatalban. 12ÖŰ0 hold terjedelmü nagy vadászterülettel, őserdővel,
134^—6
melyben mindennemü vad található, ritka szép emeleten
ÍFastélylyal teljesen bebutorozva, iparvállalattal, 650,000 írtért eladó.
Venni'szándékozók ^Vadásztci-aloU
czimen küldjék be ajánlataikat
e lap kiadóhivatalába.
MO—G

HÁZ ÉS VILLA ELADÁS.

Ilii fii 4 7 Adómentes, kétemeletes bérház a körut közelében,
Jj UKl üai, mely ölcsó iiázbár mellett is 9°.'o tiszta hasznot
hoz. lö.OOO frt-készpénzfizetés mellett 45.000 frtért eladó. Velőknek
bővebb felvilágositást ad I-'Mihi- F. Vffl., Nap-u. 17. ajtó. 1. 93—7
közelében egy 3 emeiotes bérház még 12 évig adómentes,
kedvezö feltételek mellett eladó. Szükséges töke 40.000 frt.
Ajánlatokat „1000" jelige alatt a kiadóhivatal közvetít.
320—7
Vidéki nagyobb városba egy emeletes s a r o k h á z 40
f
Q Ö I terüle'teu nagyon maszivan épitve, haláleset
miatt eladó. Czim a kiadóhivatalban.
332—7

papagály

ELADÁS.

nagyon szelid, rckeszszel vagy anélkül i s eladó. Czim
_
rí. ;
— TT
r í — ."i
07-S
a i_;
kiadóhivatalban.
harfzi kanári madarak, kellemes hangu, j ó énekes kanárik,
J
melyek lámpafénynél i s énekelnek, olcsón kaphatók utánvétellel is. VOL, Nap-utcza 17. sz. 6. ajtó. •
95—8
szép, nagy, szelid l l liónapos, elutazás miatt azonnal eladó.
Czim a kiadóhivatalban.
424—S
Alig használt, teljesen j ó karban levö S.
g
Windhoirer-féle h a l és fél oktávos, 80 biüentyiis zongorámat a lehető legjutányosabb árért eladom. Czim a
kiadóhivatalban.
310—8
Reáljogu gyógyszertár nagy vidéki városban,
inogye székhelyén 30000 frton felüli tkvi forgai eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban.
138—S
lommal 90000 Mori
J

J

pír

5

5

6

7
S
8

HiTEL-PÉNZ.
frt tökével vállalatot akarok kezdeni a fővárosban, esetleg
társul belépnék uiár fennálló vállalathoz. Komoly ajánlatok „10.000 tőko" jelige alatt a kiadóhivatalba kéretnek.
41b—14
IfKlrcKn

2—S ajtós mielőbbi megvételre kerestetik. Ajánlatokat „Ruhaszekrény" jeligo alatt a kiadóhi 270-0
tatai közvetít.
5—C méter h., megvételre .kerestetik. Ajánlatok o lap
•1 kiadóliivatalába kéretnek „Üvegfal 292—13" szám alatt.

üvegfal

keresek megvételre. Ajánlatokat a kiadóhivatal
továbbit iCoilm jeligo a l a t t
__
-24—9

korestetik megvételre. Ajánlatokat az ár megjelölésével *I'edálos czimbalom* . . . . sz. a. a kiadó80-9
hivatalba kérek.
megvételre kerestetik. Ajánlatok . P i a n i n o " jeligo alatt kéretnek a kiadóhivatalba.
4—9

Pianino

KIADÓ SZOBÁK.
elegánsan bútorozott
T

hen eposzén külön bejárattal azonnal kiadó, l i f t és telefon a ház23—10
ban. Czim a kiadóhivatalban.
Jt t i Á M * v i n h 4 9 l i A 7 k l " I Z ü ! egy külön bejáratú 2 ablakos utczai
Jt n e pT 5 Z i n f i a 2 l U I Z S Z 0 b a egy vagy két u r részére azonnal kiadó.Ü!Ti anott esetleg jó magyar házikoszt is kapható. Levelek a kiadóhivatalba kéretnek „Olcsó szoba . . . czimen.
91—10
bútorozott szoba valamint ágy íérünak, esetleg nőknek. Czim
a kiadóhivmtoib*.
71-10

Kiadó

és budapesti

házalira

KÖNYVEK.

Gyógyszertár,

VÉTEL.

földbirtokra

RUlWdUII . őo/^i-a, ugyszintén II. esetleg' III-ik
helyre C és ew/o-rá. Birto'cnál csupán telekkönyv és kataszteri iv
küldendő be. Előleg nem fógadtaük el. Búvebln-t'a kiadóban 142—l-t
-öOO—1000 frttal egy minden téren nélkülözhetetlen HIU kiadliatóbához. Czim a kiadóban.
198-14
("BYVÓdek, közlnvatalnokuk, gazdászok stb.) földItrab
Űl ÜR biitpkkal karöltve járó üzletek révén elsőrangu
fövárosi czég által ávi'2—3000 frtnyi mej/JkjöredcJemrö tehetne!:
szert. Levelek „Sciiés" jelige alatt a kiadói íivatálba.
9—14

» J | H | A legszebb diszmüvek, ajándék, közhasznu e a
>•<•! * szépirodalmi könyvek.' Ifjusági iratok és bármilyon
JMurppr IioJi/im-V/ina, világhirü márt;. Ára diszes kiállításban %~)
kr. 55 kr. elölfeges bofeuldéso esetén bérmentve szállítóin.
Stiiáayi
Béla, antiquariuin cs könyvkereskedés. Budapest,
Károlv*körut*2K
6421—ll

Jfagy

KÍAD(5 BOLTHELYISÉGEK.

sarokbolthélyisás a József-köruton azonnal kiadó. Evi bér
1800 frt. Czim a kiadóhivatalban.
312—17

a József-köruton azonnal kiadó.
Kis bolthelyiség
Czime megtudható a kiadóhivatalban.

Jtfodcllckcl ^S&

Evi bér 400 frt.
814—17

KÜLÖNFÉLE.

_•<..«• . . . » n . < . . . . . . _ .... kit
a fővároshoz köt ó s akinuk
r i a t a i llliraiaillVA lltf, Ut rokonai nincsenek, keres jobb családnál szerény, kellemes otthont. Értesitést kér .Szegény igényű" dmen a •-'--"••—'-"-kiadóhivatalba.
8S0--18
a
" CSY a föváros közopon lakó pulgári család,
ugyanott
Ízletes cs jó házi koszt kapható,
J
g
p .
an
2 1210—18
018
Czim a kiadóhivatalban.
keresek. Ajánlatokat .Sürgös" czimen 0 lap
kiadóhivatalába kérek.
246—18
fftv nriuar ltvtíro\n>\ J° fizetéssel elfogadok szoptatósra. Czim
Cgj príVfll gjerEKEI a kiadóMvatalbaa.
53-1

Szerda, deczember f.

A közönséghez.
Az "Országos Hirlap" pártoktól, kormányól, egyéni és üzleti érdekektől, czéloktól független, szabadelvü politikai napilap.
Erös, de nem durva hang; bátor, de
nem személyeskedő kritika; minden irányban
való tisztesség a mi újságírásunk sarkalatos
hitágazata.
Az „Országos Hírlap" rendületlen hive
a szabadelvüségnek, mert ez a legbiztosabb

módja a magyarság faji erősödésének.

Az "Országos Hirlap" jól értesültségéről,
magas irodalmi színvonaláról tanúskodjék napról-napra maga a lap.
Mikszáth
Kálmán főszerkesztő a lap
minden számában fog valamely rovatban irni.
Az "Országos Hirlap" sürün fogja közölni „A t. házból" czimü országgyülési karczolatokat, természetesen régi mesterük, Mikszáth Kálmán tollából. Nemkülönben megjelenik koronkint a léha képviselö
Kathánghy
Menyhért is, nejéhez irott vidám leveleivel.
„A Rókautat" Sudermann
költői szép
regényét, mely az ujabb romantika igaz gyöngyei közé tartozik, nyomon fogja követni
Mikszáth Kálmánnak

„Az uj Zrinyiász"
czimü hosszabb szatirikus politikai rajza.
Az „Országos Hirlap"
a rendelkezésére álló összes, jelentékeny szellemi és anyagi
eröt arra fogja felhasználni, hogy becsületes,
komoly, értékes munkával, minden ízében kifogástalan, jó magyar lappal hálálja rneg azt a
példátlan s igazán megható érdeklődést, melyet,
nagylelkűen előlegezett bizalom gyanánt, a magyar közönség iránta, tulajdonképeni megjelenése elött is már hatalmasan tanusitott.
Az "Országos Hirlap" előfizetési á r a :
egy évre: 14 frt, negyedévre: 3 frt 50 kr.
félévre: 7 frt, egy hónapra: 1 frt 20 kr.
Áz „Országos Hirlap" szerkesztősége és
kiadóhivatala: Budapest, VIII., József-körut 65.
Ujonnan belépő előfizetőinknek az eddig
megjelent regényfolytatásokat kívánságukra azonnal megküldjük.

Régi obstrukcziók.
Semmi sem uj az ég alatt! Nagyon bölcs
mondás, sokszor is idézik a vén Akiba rabbit. A
gyorstüzelő ágyu sem uj, ősapja a faltörő-kos. A
repülőgép sem lesz uj, családfáját Ikarusig vihetik
majd vissza. Hogyan süthetnők hát rá az
obstrukczióra, hogy hallatlan, sohasem tapasztalt
valami ? Mert nem is az. Amint a faltörő-kosból
gyorstüzelő ágyu lett, a régi időkből fenmaradt emlékeket ugy látjuk a mai obstrukcziója fejlődni.
Clodius szenátor találta fel az obstrukcziót
egy neves német publiczista állitása szerint. Hogy
voltak-e ő előtte is obstruálók, erre a. kérdésre csak
azzal felelhetünk, hogy „Voltak királyok Agamemnon előtt és voltak hősök Achilles előtt is, adataink azonban nincsenek róluk. Clodius — a Cicero
kortársa — teljes három órán át beszélt a szenátusban, mig aztán tulkiabálták és lehurrogták.
Jó ugrással tovább menve, a középkori rendi
gyülésekben is tettek kisérleteket, hogy bizonyos
határozatok kimondását megakadályozzák, de eredményre nem igen jutottak.
Az, obstrukczió
megteremtői — a szó
modern értelmében — kétségtelenül az angolok, értve az angol parlament tagjait. Az alsóház ügyrendje részint irott és általános érvényű (Standing orders), részint irott, de csak
egy ülésszakra terjedő hatályú (Sessional orders),
részint végre szokáson alapuló szabályok értelmében
különös sulyt fektetett arra, hogy védelmébe vegye
a kisebbséget. Ebből aztán kénye-kedve szerint táplálkozhatott az obstrukczió. Megjegyzendő, hogy az
angol alsóház, egész a 70-es és 80-as évekig nem is.
merte a klotlürt, nem lehetett szavazattöbbséggel el-

ORSZÁGOS HIRLAP
Magyar bosnyák politika.

Budapest, 1897. — 17. oldal.
a sarokkő ma ismét itt fekszik küszöbünkön,
csak ki kell nyújtanunk utána a kezünket.
Egy ember nem csinálhat csodát, ha nem
támogatja a nemzet, amely fölismeri történelmi
hivatását; és ha megengedjük, hogy elhengeritsék küszöbünkről keleti politikánknak ezt a
sarokkövét, akkor nem csinálhatunk majd senkinek szemrehányást, legföljebb önmagunknak.
Már most azzal igyekezünk igazolni érthetetlen
közönyünket, hogy a bosnyák-herczegovinai kormányzat egészen horvát meg osztrák; az a
kormányzat először is bosnyák, másodszor pedig meg tudjuk mondani, mit tettünk azért,
hogy magyar legyen, mikor a horvátok és
osztrákok teljes erövel vetik rá magukat a
gazdasági és politikai tevékenységnek erre az
ujonan megnyitott mezejére ?

Szerencse, hogy a bosnyák költségvetés
a delegácziók elé kerül, ha nem is határozathozatal végett, hanem azért, hogy a bosnyákherczegovinai kormányzat eszmecsere tárgyául
szolgáljon. Bosnyákország igy évenként legalább egyszer szóba kerül a magyar közvélemény elött; különben talán azt is elfelednők,
hogy létezik, valószinüleg azért, mert olyan
rengeteg nagyra vagyunk hazánk keleti missziójával. Magyarország foglalja el a keleti piaczokat, a császári és királyi konzulátusok két kézzel támogassák üzletembereinket, a külügyi hivatal Magyarország különleges érdekei szerint
irányozza a monarkia keleti politikáját — ilyen
és hasonló frázisokkal elég sünien találkozunk
beszédben és nyomtatásban, de hajh! itt is
tapasztaljuk, mily messze esik a frázis a cseSulyosan meg fogja boszulni magát Malekedettől !
gyarország jövőjében, ha a bosnyák kérdést
Eleven példa erre Bosnyákország. A ma- nem keleti hivatásunk nagy szempontjai, hanem
gyar közvélemény ahelyett, hogy tőle telhető- kicsinyes fiskális érdekek, beteges érzékenyleg minden erejével segítené a kitünö magyar kedés sugalmazása szerint itéljük meg. A bosállamférfiut, aki rendkivüli erövel és tehetség- nyák nemzetet elválaszthatatlanul a monarkiágel, s ugyanolyan sikerrel hajtja végre a ber- hoz kell kapcsolni, ezért emeljük a gazdasági
lini kongresszuson reánk ruházott megbizást, és kulturális fejlődés olyan fokára, hogy eszébe
inkább közönynyel, tájékozatlansággal, sőt elég se jusson másutt keresni boldogulását, mint itt
gyakran mutatkozó akadékoskodással nézi a nálunk.Eképen hatalmas, mással nem pótolható táSzáván tul folyó óriási munkát. Ritkán ta- maszt nyerünk a Balkán-félszigeten, ez a közvetlen
lálkozik magyar ember, aki ott keresné eredmény; közvetve pedig Bosnyákország és a
a pénzt vagy a babért, gyanus szemmel néz- Herczegovina lefoglalásával megakadályozzuk a
zük a megszállott tartományok emelésére irá- délszlávok képzeletében századok óta kisérte
nyuló törekvést, folytonosan azt emlegetjük, nagy szerb császárság megalakulását, ami könyhogy hány milliót fizetünk rá a kormányzá- nyen végzetessé válhatnék Magyarországra
sukra, pedig nem kell odaadnunk soha egy nézve, továbbá fölvirágoztatásukkal, lakosságukkrajczárt sem, épen olyan kevéssé, mint tavaly, nak megelégedettségével emeljük és szilárdítjuk
amikor Európának ugyszolván minden vidéké- a Keleten a monarkia tekintélyét és prestigejét.
ről siettek az árviz által okozott szerencsétlen- Hiszen a Balkánfélszigetén máris közbeszéd,
ség enyhitésére — csak Magyarországból nem bámulat és irigykedés tárgyát képezi ezeknek
jött egy fillér sem. Alkalmasint azért, hogy a az országoknak az átalakulása.
bosnyákok minél kedvezőbb véleménynyel legyeIlyen szempontokból kellene néznünk a
nek Magyarország keleti hivatásáról.
bosnyák politikát. Akkor talán nem jutna
Pedig nem tréfa dolog ám ez! A magyar eszünkbe, hogy Magyarország leggonoszabb ellennemzet már századokkal ezelött Bosnyákország- ségeinek ostoba hazugságait az ugynevezett
ban kereste keleti politikájának sarokkövét. Ez szerb memorandummozgalomról, a szerajevói
határozni a vita berekesztését, hanem folyt a szóharcz mindaddig, mig csak volt szólásra jelentkező.
Erős fegyver volt ez az obstrukczió kezében.
A háznak csak ugy állott módjában lehetetlenné
tenni a szónokokat,ha tulkiabálta őket. A felsőházban, a lordok között, ahol minden sokkal előkelőbben, sokkal több hidegvérrel folyt, csinos kis
eszközt eszeltek ki. Inditványt nyujtottak be tudniillik,
mely kérte, hogy lord X. X. beszédét ne hallgassa
tovább a ház. S ba ezt elfogadták, egyszerre be volt
tömve a szóló szája és az utána következő szónokok is. jónak látták nevüket töröltetni, Lisz ugyis
hasonló sorsra jutottak volna. A reformbill által előidézett zajos viták alkalmával, 1831 tavaszán, egy
Tory-párti lord elég merész volt, hogy a miniszterelnök, grof Grey ellen forduljon az emlitett eszközzel: Inditványát azonban tulharsogták és ezzel vége
is szakadt az ilynemü kísérletnek.
Az angol alsóháznak a mult századra terjedő
életében megkisérlették néhányszor, bár mérsékelten az obstrukcziót. Anna királynő időjében a
Whig-párt a Miliz-billt akarta niegobstruálni, amely
bilibe becsempésztek egy olyan záradókot, hogy
attól méltán tarthattak az állami egyházhoz nem
tartozó protestánsok. A bill mindazonáltal törvényerőre emelkedett. Nemsokára ezután Arthur Onslow,
az akkori alsóház leghiresebb szónoka, kijelentette,
hogy minden kísérlet, amely a ház tárgyalásának
megakadályozására irányul, durva megsértése a
szabadalmaknak. Onslow ezáltal főképpen a szómegvonási javaslatokra és a bírságolásokra czélzott,
nem érintve a parlamenti tagoknak azt a jogát, hogy
bármely tárgyhoz tetszésük szerinti terjedelemben
szólhassanak.
Az obstrukcziónak érdekes uj faját találta ki

Sir Francis Burdett, ha .ugyan ezt obstrukcziónak
nevezhetjük. Angliában ugyanis a trónbeszédre
adandó választ nem parlamenti bizottság, hanem
kormánykiküldött szövegezi, a kormány pedig a ház
elé terjeszti. 1887-ben, a portiandi herczeg kabinetje korában, azt a preczedenst alkotta meg
Burdett, hogy saját részéről is nyujtott be válasz-javaslatot, amely képzelhetőleg ultra-radikális
hangu volt. Óriási lárma, tiltakozás követte a javaslat benyujtását, Suthon azonban, az elnök, kinyilatkoztatta, hogy a Burdett eljárása nem házszabályba
ütköző és igy elöször vita tárgyává kell tennie, csak
ugy lehet elvetni. A letárgyalás jó kis időt vett igénybe
és nem kevés akadályt gördített a miniszterium
javaslatának keresztülvitele elé. 1857-ben meg akarták akadályozni a parlament tulbuzgó elemei, hogy
törvényerőre emelkedjék a Palmerston-kabinetnek
az a javaslata, amely a válást akarta megkönnyiteni.
A ház hangulata azonban olyan energiával nyilatkozott meg ellenük, hogy óvás emelése után abbahagyták az obstrukczió kisérletét
Parnellék megint uj fogással hozakodtak elö.
Minthogy az ir nemzeti párt utóbb már csak hét tagot
számlált, nem sokra mehettek az agyonbeszéléssel,
mert hamar kimerültek. Igy aztán ahhoz folyamodtak,
hogy minduntalan javaslatot tettek a ház elnapolása
iránt, ami felett való szavazás 10—12 perczébe
került a parlamentnek. A fokföldre vonatkozó bill tárgyalása alkalmával ismét más taktikához fordultak
a Parnellisták. Beleakaszkodtak a szövegbe és tekintet nélkül a grammatikai és logikai összefüggésre,
egyszerüen egyes szavak megváltoztatását hozták javaslatba. (Nálunk Magyarországon ezt csak tervezték, de nem merték
megcsinálni.)
Meg*
növekedvén Parnell pártja, természetesen nyert

18. oldal. — Budapest, 1897.
kormány zsarnokoskodásairól, a lakosság elégületlénségéröl a káröröm bizonyos nemével
erjeszszük, sem pedig az, hogy kutassuk, vajon
hány forinttal kevesebbet importálunk Bosnyákországba azért, mert ottan a föld termékeit
földolgozó gyárak keletkeznek és prosperálnak. Áz a néhány gyár ugysem tudja födözni
a lakosság szükségletét és amikor keresetet
nyujtva az embereknek, fokozzák igényeiket s
vásárló, képességüket, akkor inkább szolgálják,
mintsem károsítják a magyar bevitel érdekeit.
Különben is nem krajczúrok és kilogrammok
forognak itt koczkán, hanem Magyarország egész
jövőjének egyik jelentékeny tényezőjéről van
szó, amikor megjelöljük az irányt, amelyet bosnyák politikánkban magyar szempontból követnünk kellene
Szokolay Kornél.

MINDENFÉLE.

Regényes tó Alascában. Egy Québecben megjelenő ujság érdekes természeti csodáról számol be,
amilyenhez hasonlóról eddigelé még emberfia nem
hallott. Valami kűlönös természeti tóról van szó,
melyet Yukon vidékén fedeztek fel, az immár híressé
vált Klondyke felé vezető uton. P. Tossi hittérítő ad
hirt a tó létezéséről s tulajdonságai után Salawiknak keresztelte el. Ez a tó arról nevezetes, hogy.
daczára északi fekvésének, még a leghidegebb télen
se fagy be a hogy vizének szine épugy emelkedik, mint — bár a kettő között kapcsolatot fel
fedezni ekdigelé még nem sikerült — az északi
tenger partvidékének a vize. A Salawik azonban
nem azért nem fagy be, mert vize talán sóstartalmu,
sőt ellenkezőleg, vize egyáltalán nem sós, hanem
inkább édes és ami a legkülönösebb, vizének a hömérséke a tél előrehaladásával egyre
emelkedik.
elannyira, hogy a fürdés is egész kényelmes benne..
E tulajdonságánál fogva.a halak télen nagy szeretettel keresik, a tóba ömlö folyókból, patakokból
mind ide lódulnak s oly sürüen lepik el, hogy kézzel lehet fogdosni és bottal agyonverni őket.
Ibsen a czirkuszban. Egy christianiai czirkuszban néhány nap óta egy clown azzal mulattatja a közönséget, hogy a csalódásig hiven utánozza
a „Nóra" szerzőjét. A lapok egy része ezen fölháerőben, bátorságban és kitartásban s igy történt,
hogy az 1881. január 31-én megkezdődött ülés
február harmadikáig huzódott el és akkor is csak
parlamenti államcsinyriyel lehetett vegét keritni.
Brand ugyanis saját szakállára kijelentette, hogy a
vita bevégzödött, a ház pedig, nem hederitve a
Parnell és hivei heves
tiltakozására, megszavazta a javaslatot. A következő ülésen, február
4-én meg akarták torolni a történteket Parnell és
párthivei és Gladstone-t folyton zavartak szónoklatában. Előbb Dillon, aztán Parnell próbálta' rneg.
Gladstone-vel egyszerre beszélni. De ázt érték el

vele, hogy csendháboritás ürügye alatt egymásután mind a
harminckettöt
karhatalommal
kivezették
a házból.
(Tessék! Tehát a legutóbbi bécsi skandalumnak is volt már preczedense!)
Mikor aztán életbe léptették a klotürt és az
ülésekről büntetésből való kirekesztést, megszünt
minden obstrukczió, anélkül, hogy valaha ismétlődött volna.
Amerikában szintén ismerik az obstrukcziót.
A kongresszus mindkét házában fordultak elő erre
vaskos példák. Az obstruálók reczipeje felette egyszerü volt: hosszu beszédek és folytonos közbevetett javaslatok. De nehogy azt gondoljuk, hogy
a yankee-k megelégedtek ennyivel. Rekordjuk tán
páratlan a maga nemében, mért az Egyesült Államok
kongresszusa emlékezhetik a legtöbb
tettleges-

ségre,

A román államok nem ismerik a parlamenti
obstrukcziót, ami egész természetes. Mert mig a
Standing orders az angol alsóházban és az ezután
készitett amerikai házszabályok fő gondja árra irányul, hogy oltalmazza a kisebbséget, addig a
franczia parlament házszabályai 1739-től egész a
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borodott és erélyesen követelik, hogy a hatóság
vessen véget e produkczióknak. Ezalatt a közönség
minden este zsufolásig megtölti a czirkuszt.
Franczia rémlátás. Theodor Gahn a párisi
Journal
hasábjain egész komoly hangon értekezik a
német kémekről. Szerinte a következő osztályokba
sorolhatók : 1. nemzetközi
kémek, akik különösen
a minisztériumokat, a politikai és katonai körökét
tartják szemmel és esetről-esetre értesitik Berlint.
Legtöbbnyire előkelő dámák vagy magukat angoloknak meg amerikaiaknak mondó és odavaló okmányokkal ellátott tőkepénzesek, már mint a világ
eiőtt ; 2. állandó kémek,
kereskedők, bankárok,
házi-tanitók, nevelőnők, akik minden kis és jelentékeny eseményt nyilván tartanak. Az előbbi kategóriába tartozókkal titkos összejöveteleket tartanak, az
ugynevezett „Sammel-Stelle"-n,
mely mindig kellő
őrizet alatt áll. Svájcziaknak adják ki magukat és
rettenetesen szidják Németországot; 3.
vadászó
kémek, rendszerint kereskedelmi utazók ; végre :
4. katonai kémek, főként határszéli csendőrtisztek.
— A czikk írójáról köztudomásu, hogy jeles —

regényíró.

Villamos vasut a tengeren át. Furcsa villamos vasutat épitettek a tengerparton Brightontól a
hat kilométernyire fekvő Rotterdeanig. A sinek a
parton vannak lefektetve, minthogy azonban a dagály
idejében ezt a partot méternyi magas viz boritja,
ugy épitették a kocsikat, hogy azok nem fekszenek
közvetetlenül a tengelyeken, hanem méter magas
oszlopokon nyugszanak a tengelyek, fölött. A kocsik
külső alakja is más, mint a rendes villamos kocsiké,
mért hajóalakra vannak épitve, ugy, .hogy a magas
vízállásnál ugy tűnnek fel, mint valami sebesen járó
jachtok. Ezeknek a kocsiknak rendes födélzetök van,
ahol az utazó közönség szabadon sétálgathat s aki
vissza akar vonulni, az bemegy az elegánsan berendezett kajütbe. A furcsa kocsik a villamosságot
a magas oszlopokra helyezett vezetékekről kapják s
a kocsikat hajtó motor a födélzeten van elhelyezve
Hogyan nősülnek Hollandiában. A házasságot
illetőleg, a hány ország, annyi szokás. Magyarországban a legény októberben uj borra viszi haza a
menyecskéi, az angol szerelmes februárban Bálintnapján nyilatkozik, Hollandiában november hónapban intézik el a szóbeli ügyet. November hónap négy
vasárnapja a négy lépcsőfok, mely a házasság boldog

Szerda, deczember T.
templomiban vezet. Az első vasárnapon a holland
faluban a legények szép sorjában járkálnak az
utcza egyik oldalán, a másik oldalon az ünnepi
ruhában öltözött leányok sétálnak. Mindkét oldalról
fesztelenül bámészkodnak egymásra. Egy legény
egyelőre rendesen két három hajadont szemel ki
és ezek közül azt választja, a ki a köszönést legnyájasabban viszonozza. Egyelőre még nem szabad
kimutatnia, hogy melyiket választotta. Ez a következő vasárnapon történik meg. Ekkor a leány, ha
nincs ellene kifogása, tánczol ezzel a legénynyel és
megengedi neki, hogy gyengéd figyelmességet tanusitson
iránta. A harmadik vasárnapon a szülők a kölcsönös
beleegyezésüket adják, megállapítják a lakodalom
napját, a hozományt. Csak a negyedik vasárnapon
szabad a fiatal párnak közelebbről is kimutatni szerelmét,
A válás statisztikája. Az utolsó tizenkét esztendőről szóló statisztikai táblázatok arról adnak
bizonyságot, hogy valamennyi európai város közt
Berlinben van a legtöbb válópör. Még Amerikában
s a nyugoti államokban se történik annyi válás.
Berlinben ugyanis minden ezer házasságra harminczkét válás esik. Berlin után következik Hamburg
huszonhéttel, mig Párisban huszonkettő esik ezer
házasságra.
A világ legrégibb korcsolyája. Brandenburgban egy sportegyletben Friedel titkos tanácsos bemutatta a világ legrégibb korcsolyáját. A lonzkorszakból származik és igy körülbelül háromezer
éves.
Lóbsontból készült, mely anyagból különben még e
század elején is csináltak korcsolyákat.
A jó hitelező. Sohasem zaklatom előkelőbb
vevőimet — mondja egy szabó egy megrendelőnek — ; ők fizethetnek akkor, amikor nékik tetszik.
— Hisz ez fölséges!
— Persze, ha nem fizetnek pontosan, abból
azt következtetem, hogy nem előkelő urak és rögtön
beperlem őket.

Az orosz hlgh life-ből. A szentpétervári
esküdtszék a napokban rendkivül érdekes pört tárgyalt. Grof Mengden léha és könnyelmü ember, aki
minden pénzét elverte, feleségével pedig durván bánt.
A család igy nagy nyomoruságba jutott. A grófné,
hogy olcsóbban lakhassák, egy szobát kiadott a
Devrient-féle nagy könyvkereskedés üzletvezetőjének,
Harweynak. Harwey szive lángra gyult az érdekes
grófné iránt és hogy szegénységén segítsen, nap-.
mai napig fősulyt arra fektetnek, hogy a kisebséget nap után könyveket csent el az üzletből, ameteljesen kiszolgáltassák a többségnek, A konventben lyeket aztán a szép asszony eladogatott. Idővel
gyöngéd viszony. fejlődött ki köztük. Harwey már
a kisebbségek először a girondisták, aztán a cordelier-k, majd Hebert és Chaumette frakcziója, végre vagy negyvenezer forint értékü könyveket emelt el,
a jakobinusok egyszerüen halálitéletet kaptak a több- midőn főnökének be akarta vallani bünét, de egyre
ségtől. Obstrukczióról álmodni sem lehetett, hogyha halogatta, mert nem volt hozzá elég bátorsága. A
grófnéval is szakitani akart és más lakásba készült
egyszer kurtán-furcsán törvényen kivül helyezhezhető
a kisebbség. Igy aztán érthető, hogy Francziaország költözni, de az asszony egyre ostromolta kéréssel
egész parlamenti, aerája alatt nem.élt át olyan esemé- és könynyel, hogy az istenért, ne hagyja el. A gyönge
nyeket, mint amilyenek pár nappal ezelőtt Bécsben dü- ember pedig — tovább lopott. Mengden grófné azonhöngtek. Az megint más kérdés, hogy egészséges-e ban egy napon mindent elmondott férjének, aki erre
az olyan állapot, melyben a kisebbség abszolute azt tanácsolta neki, hogy jelentse föl Harweyt: igy
tehetetlen? Bizonynyál nem és bátran mondhatjuk legalább ő nem kerül börtönbe. Igy is történt.
Harweyt az esküdtszék elé állitották. A szerena rómaival :
viselkedett.
Malo periculosam libertatém, quam quielanj. csétlen . ember nagyon lovagiasan
Egy
kompromittáló
szót
nem
mondott
a grófservitutem.
nérói, ez ellenben megfeledkezett minden vonzalmáA magyar képviselőház annálesei csupán
ról, amelyet egykor Harwey iránt érzett és csak
csak három okstrukczióról tesznek tanuságot. "
1872 februban történt, hogy Tóth Vilmos (a fő- magát akarta tisztára mosni. Kiderült az is, hogy
rendiház mostam elnöke) benyujtotta a választási tör- Harwey egy izben egy biztositó társulattól, ahol azevényjavaslatot. Tisza Kálmán, mint a balközép s lőtt alkalmazva volt, négyezer rubelt sikkasztott —
Irányi Dániel, mint a szélsőbal vezére, elhatározták, szintén a Mengden-család érdekében. A hallgatóság
hogy tölük telhetőleg megakadályozzák a javaslatnak körében mindenki azt hitte, hogy a grófnét elitélik.
törvényerőre emelkedését. Tervük sikerült is, amennyi- Az esküdtek azonban — közcsodálkozásra — a
ben addig halasztották hosszu beszédekkel a szavazást grófnét, Harweyt és azt az antikváriust, akinek a
fölmentette.
(leghosszabban Widliczkai
József beszélt), mig szép asszony eladogatta a könyveket —
Értékes hangok. Vannak énekesek s más hirlejárt az országgyülési cziklus s igy a következő
Választás még a régi választási törvény szerint neves müvészek, kik magánszalonokban még sokkal
többet keresnek, mint azoknál a színházaknál, mefolyt le.
A másik obstrukczió az állami adminisztráczió lyeknél szerződtetve vannak. Melba asszony egy-egy
behozatalát hiusitotta meg. A harmadikra pedig még estéért 3000 forintot kap, Eaves asszony 2000 forinnem borult rá a feledés fátyola, hisz napjainkban tot s Galvé még ennél is többet. Paderewskit, ki a
történt, a sajtóügyi eljárás reformálását czélzó javas: mult szezonban négy izben zongorázott magánhálat alkalmából." A 16. §-t obstruálta az ellenzék, zaknál, először Mr. Astor szerződtette, kinek egymig aztán kölcsönös kompromisszumokkal véget ért egy estéje okvetlenül 15,000—18,000 forintba került,
olyan ragyogó csillagokat szerződtetvén, mint a nagy
a vita és elfogadták a javaslatot.

ORSZÁGOS HIRLAP
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lengyel zongoraművészt 10,000 forinttal, Melbát 3000 Javában folyt a mulatság, mikor megérkezett Ottó
forinttal, Piacont és Anconát egyenkint 1000 forint- őrgróf küldötte, hogy meghivja várukba a császárt.
tal, a többit, mint például Wolffot vagy Hollmannt Az asszonyokat nagyon elszomoritotta, hogy a faképnem is emlitve.
nél hagyja öket a császár és cselt főztek ki hamarGőzfürdő a hang számára. Dr. Sandwas lyoni jában. Rábírták az uralkodó egyik szolgáját, hogy
orvos szenzácziós találmányáról ad birt a párisi rejtse el ura lovagló csizmáját s sarkantyúit, hogy akarva
"La musique". Sandwas ugyanis felfedezte, mint nem akarva ott kelljen maradnia. Ez azonban fülébe
lehet gőzök belélegzése által mélyebb vagy magasabb jutott a császárnak, jóizüen nevetett rajta, el is hahangokat kiadni. A curacao gőze például két hang- tározta rögtön, hogy vár még egy darabig az elindulással, aztán vigan tovább tánczolt az asszonyokgal mélyíti, a fenyőlevél gőze kettővel magasbitja
az énekhangot. A kávé és a cognac-gőz a közép- kal. Jó későre tett eleget csak a meghívásnak.
A párisi világkiállitás költsége. Az 1900-ban
hangokat erősiti.
megnyíló franczia kiállitásnak részletes budget-je
Falb versenytársai. A chilei nagy földrengés
szerint a képviselöház maga e czélra közel negyven
elött. néhány nappal ismeretlen faju rákok nagy
tömegét vették észre a paytai öbölben. Mindannyia millió forintot szavazott meg, mely összegnek mintroppant izgatottnak látszott s a szó szoros ér- egy háromnegyedrészét épitő-vállalatok megtérítik. A
munkások számlája közel 5 millió forint, az igazgatelmében egymás hátára mászkáltak, mintha a
a fenyegető veszedelemtől akarnának szabadulni. tóság költségei 3.200,000 forintra vannak előirányozva
s majdnem ugyanily összeget forditanak a tartalékHogy mi uton-módon érezték elöre, hogy a
tengerparton s a tengerfenéken valami nagy re- alapra. A kertek, szökőkutak s külsö diszitési munvoluczió támad, annak Falb a megmondhatója, kák legkevesebb egy millió forintot nyelnek el s a
de hogy tudták, hogy valami veszélyes dolog fog villamvilágitás, a gépeket leszámítva, 320,000 forintba
megesni, az bizonyos. Hogy milliónyi volt a szá- fog kerülni. 1,600.000 forint elég lesz a személyzet
muk, arról dr. Forbes ad hirt, ki azt állitja, hogy fizetésére; csakhogy a rendőrség, tüzoltóság s az
a földrengést követő napon három-négy lábnyi ma- őrszemélyzet fizetsége további 600,000 forintba kerül. A belépti jegyek nyomtatása maga is 320.000
gasságban feküdtek az elpusztult rákok a part
forint költséget igényel.
mentén.
Az osztályfőnök. Együtt ül a rendes asztaltársaság, a gimnáziumi tanár azonban mindenek
megdőbbenésére ki van vetkőzve szokott előzékeny
Mióta ennek a világnak nagyobb gyönyörűsémodorából és szerfelett büszke. Mikor kérdőre vongére asszonyok sétálnak az ég alatt, mindig van,
ják barátai henczegéseért, igy felel:
volt és lesz frivol akta.
— Hja ! Nézzünk csak Bécs felé, manapság
Mig a kályhában duruzsolt a tüz és mélyséosztályfőnökökből lesznek a miniszterek, én pedig
ges csönd borult a városra, ráértem erről golszintén osztályfőnök vagyok — az elsö gimnáziádolkozni.

Érdekes válópörök.

lis osztályban !

Eladott törzsvendégek. Egy magdeburgi korcs
maros, eladva vendéglőjét, törzsvendégeit
is beleszámitotta az eladási árba, még pedig következőképpen : 1 titkos tanácsos (naponta 5 pohár sör)
100 márka ; 1 mérnök (naponta 10 pohár és rendesen még cognac is) 300 márka); 1 tanár (naponta
10 pohár) 300 márka ; 1 gyáros (naponta 6 pohár,
de bort is iszik) 250 márka ; 1 főhadnagy (naponta
t> pohár) 150 márka.
A szerkesztők csudája. A Texasban megjelenő
Times-Review szerkesztője és tulajdonosa, Aaaron
Smith, karok nélkül született, de azért szorgalmasan
dolgozik, még pedig ugy, hogy a tollat vagy plajpászt a fogai között tartja. Azonkivül irógépet is
használ, melynek billentyűit a lába ujjával mozgatja. Munkái legtöbbjét a lába ujjával irta s büszke
is erre a tudományára.
"Hosszu" karriére. Egy legutóbb nyugalomba
vonult postás kiszámitotta, hogy negyvenegy évi
szolgálati ideje alatt 230,000 mértföldet gyalogolt.
J ó gazdasszony. — Te asszony, nézd csak,
a levesben egy hajtű van.
— Most tudom csak, hcva tünt el a holmim
a csizmahuzo is hiányzik.
Koronás tánczosok. A mai spleenes fiatalság
bizonyára fel fog egy kevéssé buzdulni, ha hallja,
hogy ami manapság szerintük már szinte nem sikk,
azt annak a rendjén üzték hajdanában és még azelött is császárok, királyok. Mert a história számos
szenvedélyes tánczos uralkodóról emlékezik meg.
Hisz már Dávid király is hódolt ennek a mulatságnak, hárfák zöngése mellett lejtve a szövetség-szekrény előtt. IX. Károly a 129-ik zsoltárra (!)
szeretett legkivált tánczolni. II. Fülöp a tridenti
zsinat alkalmából nagy ünnepséget adott, amelyen
maguk a bíborosok is tánczra kerekedtek, élükön a
császárral. II. Lipótnak abban telt legfőbb gyönyörüsége, hogy saját szerzette tánczdarabokra tánczoljon. Fia,
Frigyes herczeg, az apjától örökölt tánczszenvedélyt
összevegyitette a szépnem kedvelésével és igen jó szivvel tánczolt az ünnepélyekre meghivott polgárleányokkal. Legérdekesebb az az epizód, melyet I. Mátyás német-római császárral adott szájról-szájra a
a hagyomány. 1489. augusztusának közepén pazar
kísérettel vonult be Nürnberg városába, melynek
városházán gazdag lakomával várták a tanácsbeliek.
Ezt a lakomát viszonozandó, szeptember 3-án nagy vendégséget csapott Scheurl polgár házánál, hová
szállva volt és husz polgárasszonyt is meginvitált.

Gondolataimat mintha rendbe is szedtem
volna, ujjaim babrálni kezdtek a kék czeruzával és
a hosszura szabdalt kutyanyelvekre odaírtam, hogy
Caput I. — Caput II.
De aztán abba hagytam a numerizálást, a Szentiványi éneknél is hosszabb lett volna ez a nóta.
Eszmetársulásnál fogva jutott eszembe mindez,
hogy egyik ujság törvényszéki rovatában megint egy

régi frivol aktáról, a csángó herczeg válópöréről
történt említés.
A csángó herczeg ugyanis legjobb barátjával találta a feleségét, még pedig olyanféleképen, a
miről "a Bőregér Rosalindája ugy énekel, hogy:
Mit mir so spát,
Im téte-á-téte . . .
A herczeg nem vette tréfára a dolgot, a jó
pajtástkiakolbólitotta, a herczegné ajtaját pedig
fegyveres őrökkel rakta meg — egészen középkori
stilusban.
A szalonokban rettentő nagy port vert pl.
annak idején az affaire, aztán a férj és jó barát
párbaja, meg a válópör — a tulajdonképeni fri-

vol akta,

• A törvényszéki csarnok aztán apróra elmondta
a históriát, csak a vaudevüle-szerü epilógust hallgatta el. A szép, hosszuszakálu herczeg ugyanis később, — a brettli egyik tündérével vigasztalódott, és
hogy szive választottját inkognitó látogathassa, kivetkőzött molnárszürke, zsinoros Zrinyi-dolmányából és lerúgta a sarkántyus csizmát, amelyben tipikus alakja volt az utczának.
Köcsögkalapos és bugyogós inkognitója azonban,
tudja a manó, mégis kitudódott valahogy és a társaságban
nagy gaudiumot okozott ez a labancz
variáczió.
*
*
Érdekes válópör volt a hetvenes évek derekán

a szöke

3íessalináé.

Nem a római névrokonáért nevezték igy, au
contraire, — hiszen tökéletes Marjolaine volt, a
Lecoq operettjéből — de akkoriban nagyon divatos
volt Houssaye Arzén la 3Ierssaline
blonde czimü
regénye és e közt az extravagáns hősnő, meg a
szép asszony közt, sok volt a hasonlatosság.
Tizenhatéves korában, myrtus-koszoruval állt
az oltár elött, és mikor, a nászestéjén ott hagyta a
szélvitorlás, ódon kastélyt, ahová férje vitte, csodálatosan szép, aranypalásthoz hasonló hullámos

Budapest, 1897. — 19. oldal.
hajában még mindig joggal viselte az érintetlenség
szimbolumát.
Férje, aki őrületesen szerette, másnap utána
ment és birva könyörgött: menne vissza hozzá.
A leány csak rázta fejét és nem volt rábírható, hogy urát kövesse.
Hozzátartozóinak a kérése, fenyegetése mind
hiába volt. Ha csak elö is hozakodtak azzal a témával, hamvas sápadtság lepte el arczát, remegni
kezdett és csak annyit mondott:
— Nem tudok asszony lenni! Borzadt a gondolattól, hogy elveszítse myrtus koszoruját . . .
Végre meginditották a válópört és törvényesen elválasztották a házasfeleket.
Zárt ajtók mögött folytak a tárgyalások, és mint
évek mulva egy öreg tantitói hallottam, hihetetlenül
pikáns részletek kerültek a zöldposztós asztalokra.
Csupa szemenszedett frivol akta, csupa novella
tárgy, és alapjában mégis szűzies, hófehér.
A szöke Messalina
férjének a növére is
elvált az urától.
A maga nemében unikum volt ez a válópör.
A férj jóravaló gentry-ember, akinek látóköre a
csinkvantin kukoriczánál, meg a chevalier árpánál nem
terjed tovább. Az asszony csupa ész, csupa szellem
— lelke tele a tudományos nö missziójáról jött
álmokkal. Tanulni, az emberiségnek használni : ez,
volt lelkének minden törekvése.
A jó falusi nemes nem értette meg. Horrendum valami volt előtte, hogy az ő asszonya a trancsir-táblát a bonczoló-asztallal cserélje föl, szilvalekvár helyett pedig dekoktumokat kavarjon.
Soha nem esett köztük egy rossz szó, hangosabb feleselést senki sem hallott náluk — elváltak szépen, minden zaj nélkül.
A férj azután is tarokkozgatott csöndesen, a
nö pedig vasszorgalommal és törhetetlen erélylyel
megszerezte az orvostudori diplomát. Hogy ki volt
ez a ritka asszony, azt mindenki eltalálja, aki viszszagondol egy nemrégen történt orvosdoktori promoatióra, mely az egész fővárost mozgásba hozta.
Valamivel régebben, az ötvenes esztendőkben
történt, hogy egy hires sportsmaun-grófunk leánylátogatóba volt a sógoránál, a sógornak harmadik felesége volt a gróf nővére, és már szép nagy leányai,
köztük asszonyok is voltak.
Egyik, kiválóan szép, gyöngéd, finom lelkületü
asszony, mostoha nagybátyja elött egyszer csak
olyan szót ejtett el, hogy férje hozzá igen durva,
kinózza és nem meri otthagyni, mert fél szigoru
atyjától.
A lovagias gróf nem szólt semmit, de egy
negyedóra mulva proponálta a szép asszonynak,
hogy kocsikázzanak ki uj jukker fogatán.
A szép asszony elfogadta az ajánlatot, és a
négy csillagos pej csakhamar tovarobogott a poros
országuton.
A gróf eszeveszetten hajtott : a fiatal asszony
már félni kezdett, mert rájok esteledett, mikor csak
egyszerre észre veszi, hogy a kocsi egyik férjnél
lévő nővérének a kastélyához kanyarodik.
— Nem fogsz többé visszatérni brutális férjedhez — mondta a gróf, mikor leszálltak a kocsiról.
— Elveszlek én*! — És valóban, mikor a szép
asszonynak válópöre véget ért, a gróf szavának
állott és oltárhoz vezette. Ebben a válópörben nem

volt frivol akta.

Sok, sok mindent ellehetne még mondani,
amik ott vannak szürke, goromba papirra irva és
elzárva poros szekrények fenekére.
A duhaj gavallérról,
aki nevenapján, vad
murizás közben, azt kivánja hullatag szirmú, hófehér liliomhoz hasonló asszonyától, hogy csókolja
meg a czigányprimás rücskös, fekete ábrázatát, mig
ő maga a szobaleányt ölelgeti — az asszonyról, aki,
mig férje halálosan beteg, a mellékszobában csókolózik a tagbaszakadt ispánnal, de már ezek mind
olyan ocsmány, olyan émelyitő dolgok, hogy még
az a goromba, szürke frivol
akta is elpirul
alattuk.
A kék czeruza megmozdul kezemben és oda
irom:
finis.
D'Artagnan.
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A RÓKAÚT.
SUDERMANN
REGÉNYE.

HERMAN
(12)

V.
A "Fekete Sas" kocsmában ugyanakkor
egy csomó schrandeni polgár és legény sörözött reggelire.
A schraudeniknek korán kellett hozzá fogniok, ha éjfélig be akarták fejezni a napi munkát;
mert ha elöbb is barátjai voltak a kocsmázásnak. most teljesen neki vadultak az ivásnak.
A fiatal Merckel volt a vezér minden tivornyánál. Derék, vállas legény lett belőle, akinek
pompásan állott a merészen felkunkorodó huszárbajusz, s akinek viselkedésében, minden
kamaszságig menő lomhaság daczára, volt
valami gavallérosság. A békekötés után, mint
annyi más, nem kérte ki az obsitot, hanem
bizonytalan időre szabadságoltatta magát, hogy
odahaza szépen nyugodtan elhatározta, nem
volna-e tanácsos a hadseregben tovább szolgálni. — Az eddigi foglalkozása legalább semmivel se akadályozta ezt az elhatározást, mert
őszintén szólva, nem volt foglalkozása.
Huszonnégy esztendős koráig a legkülönbözőbb országokban, a legkülönösebb helyzetekben járt-kelt a világon, többnyire az apja
zsebére élt, s végre is örült, mikor kitört a
háboru és tetterejének, amely eddig csak gonosz
csínyekben nyilvánult, czélt és irályt adott
Ép ugy mint Baumgart, ö is önkéntes
vadásznak állott be a hadseregbe, azután átment a népfelkelőkhöz, ott hadnagy lett, s elismert vitézsége jeléül a vaskeresztet hordta
büszkén dagadó mellén.
Egyelőre nem gondolt arra, hogy elmenjen hazulról, ahol mindennap jóllakott annak a
gyönyörüségével, hogy ö egy hős, egy oroszlán.
Ivott, tivornyázott és segitett szítani a
gyülöletet a hazaáruló ellen; a gyülöletet,
mely a győzedelmes katonák hazatérése után
még egyezer eleven lángra lobbant. — Az ö
unszolására vonultak ki a schrandeniek, hogy

elpusztítsák a rókautat, s ezzel bezárják a bárót
az ö elhagyatott szigetére.
Hogy aztán az áruló, látó szemeik elött
gutaütötten összesik, azt legmerészebb álmaikban se merték remélni s örömtelten vonultak
haza, hogy megvigyék a hirt a faluba.
Hogy a hazaárulót nem szabad szentelt földbe
temetni, azt egyszeriben elhatározták. Ennek a
fölséges gondolatnak a kedveért, mely gyülölségökre feltette a diszkoronát, rögtön nagy
örömünnepet ültek, mely már harmadnapja
tartott, s amelynek nem akart vége szakadni.
Mert összetartottak, mint egy ember, mert
a biró is a pártjukon volt, és mert a lelkész
mind a két szemét behunyta, nem kellett attól
tartamok, hogy a hatóságok közbe fognak lépni.
Hogy a halottnak védelmezője is lehessen
arra nem is gondoltak.
Az urfi — danzigi szent atyauristen —
hová is lelt az urfi? — Eltünt, elveszett bizonyosan, belefulladt a neve gyalázatába.
— Itt jön valaki, népfölkelő sapkával a
fején, mondta Merckel Félix, aki a függöny egy
repedésén kinézett a piacztérre, mely a déli
nap hevében sárgán és porosan terült el a
ház elött.
A lárma elült az ivóban. Kiváncsian várták a jövevényt. — A fiatal Merckel kinyujtotta a lábait s unottan játszadozott a mellén
lógó kereszttel.
Az ajtó kinyilt. A belépő mögött világosság áradt be a homályos, hüvös szobába, de
aztán nyomban ujra eltünt.
Köszönés nélkül a söntés mellé ment az
idegen, ahol egy szolgáló lány a harisnya-kötésén piszmogott s megkérdezte, hogy beszéltek-e a bíróval.
— Nem, — kiment a földekre.
Merckel ur szerette a kocsmát egészen a
fia gondjaira bizni, mert fölfedezte, hogy a
sürös hordó kétszer olyan gyorsan kiürül, ha
ö távol van. — F é l i x különösen kemény módon tudta a vendégeket az ivásba beugratni,
amely mód hozzá, a korcsmároshoz nem illett
volna. „Hunczut, aki ki nem issza!"' vagy „aki
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most az uj csapolásnál cserben hagy, az az
ellenség elött is cserben hagyott volna." —
Ilyen fajta mondásai voltak. — Szót nem fogadni annyit tett volna, mint a hadnagy ur
iránt való köteles tiszteletet megsérteni — s
igy esett, hogy Merckel Félix valóságos kincse
lett az apja pénzes ládájának.
Hogy a katonasapkás idegen nem köszöntötte, noha a hadnagyi jelvény ott volt a zubbonyán, az bosszantotta s elhatározta magában,
hogy nem is vesz tudomást róla.
— Várhatok a biró urra? — kérdezte
az idegen.
— Hiszen a vendégszobában van, — felelte a szolgáló.
A jövevény leült a tulsó sarokba, háttal
a mulatóknak, az asztalra tette a bugyrát s a
kezébe temette a fejét.
Felix ur, aki szerette, ha megbámulják,
ebben a viselkedésben valami kihivásfélét, látott. Hogy az idegen italt se rendelt, az pedig
boszantatta a derék apa jó fiát.
— Kérdezd meg az urat Amália, hogy fogyaszt-e valamit! kiáltotta hangosan a leány felé.
Az idegen nem mozdult, mintha mitsem
hallott volna. A "kisasszony" odament az asztalához s dadogott valamit schraudeni dupla
márcziusiról.
— Köszönöm, — nem iszom, felelt a
vendég és föl sem nézett.
Félix a bajusza csücskébe harapott. Világos, hogy ez a viselkedés büntetést érdemel.
Rögtön készen volt a csatatervéve].
Felállott és sörös kancsóját lóbálva kemény
hangon rákezdett:
— Kedves bajtársaim és polgártársak,
valamint a többi tisztelt jelenlevő egyáltalán!
Poroszország dicső csatái kiküzdettek. Szereteti
hazánk a porból uj, nem is sejtett dicsőségre
emelkedett. A legtöbben közülünk ott véreztek
a becsület mezején, vagy legalább kitárták mellüket az ellenség golyóinak. Aki porosz hazafi,
az igyék velem Poroszország dicsőségére és
Poroszország becsületére!
(Folytatása következik.)

politikai
és irodalmi szemle,
Kilenczedik évfolyam.
j}d$6 dolgozótársak: Ambrus Zoltán, Tóth Béla, Kóbor Tamás/Kozma Andor,
Makai Emil, Ignotus, Heltai Jenő.

Előfizetési áras ®gész éwro 10 forint* Félévre 5 forint*
Negyedévre 2 forint 50 krajczár*
A HÉT régi, megállapodott hitelű lap. A hét kidomborodó eseményeinek hü
tükre. Politikai, társadalmi, müvészeti és irodalmi kérdésekben a legszabadelvilbb eszmék és irányok szóvivője. — Krónikái, Innen-Onnan rovata,
Irodalmi- és szinikritikái már rég kivivták a közönség elismerését.
ingyen és bérmentve küld

A HÉT kiadóhivatala,
Budapest, Erzsébet-körut 6.
r
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Budapest, T897. — 21. oldal.
Külföldön elsajátított szakismeretek és hossza
gyakorlat alapján készítek modem stílben

Szinházi müsorok.
Nemzeti Szinház

Vár Szinház

l l . kir. Operaház

Vig Szinház

Bohémek

Coulisset ur

Nép Szlnház

Lear király

Péntek

Crampton
mester

KuktaJ. disouesti
Büvös vadász Pietro
Caruso kisasszony

Szombat

Gabi villa

Ördög Robert

Vasárnap d. u.

Az arany
ember

Este

Niobe

Liliomfi

Bohémek

Valéni nász

Függönyök díszítése, terem diszitések stb.
kiváló izléssel eszközöltetnek.

Kisfaludi Szlnház

Derül-borul
Hannele
Mama szeme

Csütörtök

Pane d'altrui
Diriüi
deli' anima

kárpitos- és díszítési munkákat.

Magyar Szinház

Kuktakisasszony

Magamat a n. é. közönség kegyes pártfogásába
ajánlva, maradtam kitünö tisztelettel

SZILÁGYI ZSIGMOND,
kárpitos és diszitö.

Titok

Budapest, VIL, Dohány-utcza 68.

Titok

(Kertész-utcza sarkán.)

Az oroszlán Derül-Borul
vadász
A báránykák
KuktaTitok
kisasszony

Magyar királyi államvasutak.
30683 sz. p á l y á z a t i Mrdetmény.

Föltalálók

különösen alkalmas.

cs szabaclalornhilajckinosok utmutatója a

n

jfoptár"

a magyar háziasszonyok egyetlen, kitünő és minden rendes háztartásban
nélkülözhetetlen közlönye, mely újévkor már a IV. évfolyamába lép.

szerkeszti: K ü r t h y Emiiné
a legkiválóbb szakírók és az ország legtapasztaltabb gazdasszonyainak szives közremüködése mellett,

A Háztartás főbb rovatai:

Aszalás. — Aqnarium. — Aratás. — Baromfi-udvar. — Befűzés. — Bevásárlás. — Családi rovatok. — Cselédeink. — Diszkért. — Divat. — Disznóölés. — Ebédlő..— Egészség. — Egyleti élet. — Ékszerek. — Éléskamra.
— Étlapok. — Etelék. (Levesek, levesbevalók, előételek, főzelékek, tósztások,
mártások, halak, sültek, sütemények, torták, krémek, fagylaltok.) SÖT Évenként e z e r n é l t ö b b r e c s e p t . TB8 — Foltozás. ' — Fürdőszoba. —
Fűtés és világitás. — Gondolatok, — Gyermekszoba. — Gyümölbsös. -—
Halászat. — Hálószoba. — Hasznos tudnivalók. — Házi ipar és müvészet.
— Házi szerek. — Házi vegytan. — Háztartás. — Humor. — Husvét. —
Irány-ezi.kkek. — Iróasztal. -— Irodalom. — Italok. —- Jótékonyság. — Karácsonv — Kártékony állatok. — Kedvenczeink. —- Kenyérsütés. — Képzömüvészet. — Kertészet. — Kézimunka. — Konyha, — Konyhakert. —
Konyhanyelvészet. — Lábbeli. — Lakás. — Lakomák. — Lovaink. —
Maradékok felhasználása. — Méhes. — Mezőgazdaság. — Mosás és vasalás.
— Nevelésügy. — A nök joga. és munkaköre. •— Nőkről a nőknek. — Népszokások. — Pecséttisztitás. — Pincze. — Rejtvények. — Selyemtenyésztés.
— Sertéseink. —• Sport. — Szabás és varrás. — Szappanfőzés. — Szarvasmarhák. - - Szépirodalom. — Szépség ápolása, — Szinészet. — Szobakerészet. — Szőlőművelés. — Társasélet, — Tejgazdaság. — Vidéki különlegességek. — Zene.
A H á z t a r t á s szépirodalmi részében érdekes regényfolytatásokat
és elbeszéléseket közöl.
A H á z t a r t á s 16 oldalon, elegáns rózsaszinboritékban minden hó
1-én, 10-én és áO.an jelenik meg.
A H á z t a r t á s apró hirdetéseit INT m i n d e n e l ő f i z e t ő ingyen~39Q
veheti igénybe.
p7)

A HÁZTARTÁS elöfizetési ára:

(az uj szabadalmi törvénynyel.)
Ára diszkütésben 1 frt 10 kr.

Kiadja: BERGL SÁNDOR,

hites szabad, ügyvivő, szabadalmi mérnök irodája, Budapest,
VU., Erzsébet-körut 8., moly uj
találmányok szabadalmaztatását
és értékesítését is elvállalja
minden államra. Ugyanitt kapható a hivatalos szabad, katalogus 1$91—1894. évfolyama kölelenkint 1 frtért.
(37)

jWükertészrf

és faiskolakülönlegesség.
Parkok és kertek
tervezése és átültetése.

Jídn János
BUDAPEST,

Csömöri-ut 37. sz.
Telefon 62—78.

A ni. kir. államvasutak debreczeni üzletvezetősége
1898 kedvezö ajánlatok tétele esetén 189ÍÍ és 1900 években szükséges pályafentartási fák szállítására, nyilvános
pályázatot hirdet 1898-ik évben az alább felsorolt
pályafentartási falcra lesz szüksége :
5.412 köbméter erdei fenyődeszka
1515.5153
„
jegenye fenyödeszka
1.393
„
tölgyfa deszka
2.430
„
vörös fenyődeszka
44.948
„
szétmetszellen fenyödeszka
139.280
,
faragott fenyőfa 7 méter hosszúságig
121.309
„
„
„ . 7 m.-töl 12 m.-ig
7.42G
»
„ 12 m.-töl feljebb
B
228.031
„
faragott tölgyfa 4 méter hosszúságig
189. 797
„
„
, 4 m.-töl 7 méterig
30.770
»
„
7 „ 12 ,
53.641
„
szurkos fenyőfa, vagy erdei fenyőfa
6.661
„
erdei fenyőfa palló
1S9.633
jegenyei „ „
a
93.729
„
tölgyfa palló
42.480
„
tölgy szálfa
18.797
„
fenyő szálfa
Jövö 1898-ik évben szállitandó pályafentartási fák
méretei a 30683. sz. a kiadott méretjegyzékben vannak
felsorolva, a következő években szükséges fák méretei
a szállitási évet megelőző november hó elején közöltetnek szállitóval.
Az egyes évekre megrendelt pályafentartási fák
ugyanazon év február havától kezdve április hó végéig
szállitandók.
A debreczeni üzletvezetőség kiköti magának, hogy
a fentebb közölt fa mennyiségnél 30%-kal többet vagy
kevesebbet rendelhessen.
A pályázati feltételek alapján készült ajánlatok
legkésőbb 1897. deozemlier hó 15. déli 12 órájáig
nyujtandók be a debreczeni üzletvezetöség I. általános
osztályánál: az 5% bánatpénz ellenben 1897. évi
deczember 14. napjának déli 12 órájáig teendő le a
debreczeni üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál.
A pályázati részletes feltételek és méretjegyzékek
valamennyi üzletvezetőségnél és keresk, iparkamaránál
megtekinthetők, a debreczeni üzletvezetősógnél dijtalanul
megszerezhetők: mig a 122291/96 sz. általános anyag
szállitási valamint a 136719/92. sz. a kiadott pályafentartási fák szállítására vonatkozó különleges száljitási
feltételek ugyanott szintén megtekinthetők, de csak
készpénz fizetés ellenében szerezhetők meg a m. kir.
államvasutak budapesti nyomtatványtáránál (Budapest
Andrássy-ut 73/75 sz. a.) az előbbi 27, utóbbi 15 krért,
postai szállitásra 10 kros levéljegyet szükséges mellékelni. Debreczen, 1897. november hó 6-án.

Az üzletvezetőség.

Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 5 0 kr.

A HÁZTARTÁS kiadóhivatala:

Budapest, VIII., József-utcza 45.
Mutatószámokkal szivesen szolgál a kiadóhivatal! i m

A Háztartás diszes és tartalmas
karácsonyi albumát a deczemberben belépő uj előfizetők is megkapják.

Részvénytőke
3 millió forint o. é.

THE
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.MAGYARKÖZGAZDASÁGI
GAZDÁK
LAPJA"
HETILAP.

- A MAGTAR GAZDÁK ÉRVEKÉINEK KÖZLÖNYE. • • i •
Mutatványszámokat levelező lapon tessék kérni. Budapest, Xemnitzer-utoza 15. ozimen,
Főszerkesztő:
Elöfizetési ár: félévre 4 forint.
Felelős szerkesztő:

Egész évre

. . . 8

.,

Kiadóhivatal:

SZABÓ FERENCZ

Budapest,

MAYPOLE COMPANY LTD. LONDON.
Il

(angol festőszappan)

HERÉNYI GOTHARD SÁNDOR

Akadimia-utcza 4. szám.

(134)

a SuSTSSKÍ. é.

Vezérképviselet és szétküldési raktár:

Sonnenschein Lipót
"5T., A p a n y jrá.n.os-"wtcxa IS. sas.

MélkOIBxhetlen
minden
háztartásban.
Kevés orrú vizzel m ezen világhirü szappannal minden hölgy vagy leány 15 percz alatt, egésj! ruMtvncy dinekat. gallérokat, himzósokot, selyemBzövoteket, szallagokat, csipkét, selyomkeztyüt, harisnyát, továbbá baiüszt, karton, szatín i s bármily gyapjúszövetet tetszés szerinti, valodi momható
szinuro Kopea K-stcm

MT

Tegetthofi sötétbordeaux és rikitó vörös színben szintén raktáron.

Gyászeseteknél, teljes ruhatárak 1 óra alatt & legszebb feketére festhető. ~ M

Minden szinten 40 kr., fekete és tegetthof színben darabja 50 kr.

Nngyban os kicsinyben kapható:
Wald Gyula, Király-utoza 34.
MCértcy Tentvérek, nagykereskedőknél. Arany Jinoa-utoza 10.
Kartschmaroff A., Kerepesi-ut 41.
Tőrök Jozsef, gyógyszertárában, Király-utcza 12.
X.UX Mihály, Muzeum-körut 7.
Bferuda Sándor, gyégyiirukcrcskccld, Kossueh Lajoa-utoza
Molnár és Moser, Koronaherozog-utoza 9.
,
.
Továbbá minden gyógyáru-, Illatszer-, gyertya-, amappan em rSvIdáru Uxlmtbmn.

FIGYELMEZTETÉSÜL: Minden dfirabb „Maypole" használati utasitással van ellátva, tessék ehhez alkalmazkodni.
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22. oldal. — Budapest, 1897.
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Wein Károly és Társai

Az életmentő.
Lewis Joének, mikor az „Arizonakikkerhez" került riporternek, megvoltak mind a végtagjai
teljes épségben. Mikor azonban azt a szenzácziós
hirt hozta, hogy Arizona becsületes polgármestere
nagyobb gazember az arkanzasi lókötöknél, egyszerre megváltozott a helyzet. A polgármester belelött Lewis Joe jobbkarjába, melyet aztán amputálni
kellett. Mikor a. balkezére megtanult irni, nyomban leleplezte a kerületi mormon püspököt, hogy a szoptatásra elvállalt kisdedek gyomrát vaddisznó-töpörtyüvel
megterheli. A legtisztelétreméltóbb püspök dorongot
ragadott s szétzúzta a derék Joe balkarját. Ezt i;s
amputálni kellett. "Kár, hogy az embernek nincsen
csak két keze", mondá Joé hidegvérrel. -Nem tudok
mivel irni, tehát éhen halok." Ebben a pillanatban
belépett hozzá a Remington-irógépek ügynöke és
igy szólt: „Uram, önnek még van két lába. Egy is
elég arra, hogy a Rernington-irógépen folytathassa
áldásos működéséi." És Joé ezentul a jobb lábával
irta rneg szenzácziós leleplezéseit a pompás Remington-irogépen, amelynek egyedüli elárusítója Budapesten : Glogovszky és Társa.
Erzsébet tér
16. száru.

ajánlja hirneves szepességi

vászon és kamuka-gyártmányait.

Főraktár: Budapest, Koronaherczeg-utcza 8. sz.
Gyártelep: Kósmás-k-Bussócz.

Üdvös tanács.

Köhögésnél, rekedtségnél, a torok cs légzési szervek működési zavarainál E g g e r biztos hatásu

Mindenki,
a ki jó m i n ő s é g ü é sj ó l k é s z i t e t t
téli k a b á t o t v a g y ö l t ö n y t legolcsóbb szabott áron é s p e d i g e g y
t é l i k a b á t o t 13 f r t t ó l , e g y ö l t ö n y t
12 f r t t ó l i ' e l j e b b v e n n i a k a r , k é r j ü k
lá toi: a s s a m ö g a zu r i - é s
fiuruha
sza k má b a n
legnagyobb
üzletet
1
a z „A n g o l s z a b ó n ő z "
K o h n H e i l m a n n é s Fiai,
Károly-körut 82.
("'

Bőr- és szépségápolás szakorvosa

vf-rndök. 0 doboz öO kr. és 1 frt. Próbádéhoz
-•
'. "> kr.') A gyomor rendeUiiii működésénél radikális
iiatásnuiik bizonyultuk E g g e r s z ó d a p a s z t i l l á i .
il. ci'boz .'!() kr.) Mindkét szer kapható minden
•-.'yógyszrrtárbai). - Fő- cs szétküldési raktár Magyarors/ágon ;
: :r ;

„Nddor'Vflyőgyszartár Budapest, Váczi-körut 17.

Budapest, Kerepesi-ut 63., I. em.

pyakorlal. a bei'lini 0? bécsi korhazakDan szorzott taalai alapján ^ursan ás alaposan gyógyítja a;: összes

deg é s nemi bajokat. Szepsegi
hibákat s

$ jíimaiaya lejtőin'""*

esti csomagokban közvetlen üahasaíal.

Árak angol frmtonkint forinlokban;
Csomagokban ! 's cs ' > font
1 font
FJowery Pckoe Golden Tip Gt^ft.60
Finest Orange Pekoo . . . 5.—
4.60
kucoe Souchqng
4.—
3.20
K l s o e h o k l MLxtiire . . . .
3 . — 2.60
2.SO

Csak viszontclárusitók kaphatják Tn\\nr\?
az iuiporleuröknél:
fcKIllílJ

t ^ BP
«#• J* Kd

Budapest, VI!., !stván-uí 26. sz.

m

Fióktelepek:" Calcutta, Dollii Simla, London és New-York.

a l e g e l s ő é s egyetlen H §
v. Szt.-János kórházi orvos
Bpesten, k. egészségtani tanár
TapmészeSes űjrég&fiatézai& (fóendosla-intézet)
BUDAPEST, VÁHHÁZ-E&JRUT
7. SZÁM I. EMELET.
ISsndelés: ü. e . 1 0 1 2 - i g 1 é s d. n . 3—5-ig'. —
A k'frtübb heveny és Mult fiotf!g-<'igm'il csuki a lennéíízolcs jryójryinóddfil lehet liizloá s'-s
maradandó gyógyuiiiíl '-.ÍCITIL. Tűgas-jryó;.'yterinc iiu mög n szakértők által is elismeri lökéletessóggcl vannak berendezne. (ó.-ú^yjiil.V.'Mimbf'n ccreudozelt kcrszakallcftíó villamos,
íónyfürdo, villaiKOSfe.omokfurd.iié-i sszgü iaasszáss, iiic-ísza iclülniulják a/, ÜSSÍTOS
meleg- Ó3 ipzapfördők ]t;ilás:U, küUiniis'.'ti Jia^znu.-iak vese-, máj- é s g'yoinorbajoknál'
csúz'os- s. kessvényos bántalma.kcá'l i-s- n csoutolt elgörbulésemél. Elektraxnaszszázs, vilkunos-iínhai.'yozáí'i'-s villámon vizriinlü kilflriö liAtúsual: nöi bajok, migriin cs \;\lampimyi idf!igycngor6gböl IITI'Ö bsto^i';.' ullun. Lögzö.-zúk alkealiiiazása siuitett (is ritkilolt
levogő boszivása ní^jíiecsülht'tptleii asatJijna é3 tüiíőcsucs-hwnít ellen. Reflekiált, villamosfény biztosan jíyóííyitja a íi.'Ur.lypk'M. lízokot IUÖI; kiu^észitik: Thurc Brand-fóle niusszíizs,
Itneip-kiira, ^özölé.-ick. pontos cíictainogsznbás. svéilgiiniiíus/Lika stb.
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I r t a : Br. PAIiÓCZ IGNACS.
(3")
Megli(ícsiillielellrn tanácsadó inindenldiH'k az csizzaén nipgóvására és a belegsógek íncgsziintelcscre. A ki ezen könyv ni ololvnsiia, önmas^nak cs családjának házi.orvosa lehet.
Kapható ra megrendelhető a szerzőnél és minden könyvkereskedésben. Ára 3 korona.

délelőtt 8—12, délután
[ válaszol. Kivánatra gyóp
dik. Mindenkor mély

Páratlan sikerü „Uj gyágymódom" tapasztalt biztos
eredményei folytán honorárium teljes gyógyulás
után fizethető.

- és

önfcrtözlolOs küvotkcznicnyei: syphilis utóbajai mint bármily
nagyfoku cs idült

„TITKOS BETEGSÉGEK"

ellen uj írvófíyinndom minden befecskendezés és gyógyszerek adagolása nélkül nóluiny nap alalt (/yökeres, állandó és teljes gyógyulást biztosit. Elpyengttlt l'órfierö (Impotcnüánál) gyógymódom
az összes 5r\-ó<ryinóflokat hasonlithatlan sikerei folytán messze
felülmulja.
— Nagyszabásu külön gyóg\-termek.

D R MITZGER TIVADAR,

az ideg- s nemi betegségek szakorvosa. - hydroelectrotherapiai
rendelő intézete.
Budapest, VI. ker., Teréz-körut 44., I, emelet.
9—J, d. u. 3—7.

(35)

18839/1. d. szám.

ssállitásának biztositása ipánt,

terméskő és kőtöpm

A magyar királyi államvasutak kolozsvári üzletvezcíősé:;e PZ' nlúhbi táblázatTjau foglalt és 1B08. évhen szükséges terméskü cs kőtörmelcktk-uicimyiségek szállitását - biztositani szándékozik.
. . .
Osztájyméínökség
Vonalrész megnevezése,
megnea*ezése, mely melyre a kőanyag előrerészére a kőanyag láthatólag felhasználtatik
szükségt-ltetik

Terra éskö
nagyobb | kisebb
darabonkcut

Jegyzet

Köbniéte.r

Szegedi iizletvezetösőg
'255Ö
5000
Aradi üzletvezetőscg
Biliar-Püspök—B.-Hunyad j 4U0
Jíagy-Váradi
B.-Hunyad—Ar.-Gyéres
500
Kolozsvári
100
Ar.-Gyéres—Megyés
Na&y-Enyedi
Medgyes-r-Hoinoród—KöSegesvári
300
halom
Homoréd-r-Köhalom—
Brassói
300
Predeál
200
M.-Vásárhelyi
Kocsárd—Szász-Régen
300
Kiskapus—Fogaras
Nagy-szebeni
V.-Velencze—:Vaskoh
•H. év. Nag^'-Várad B:-Püspöki—Érmihályfalva ) 150
Ősi~Kót—Gyoma
)
Brassó-Háromszéki Brassó—Kézdivásárhely
—
S.-Szt-Györj^'—Csik-Gyimes
300
Csik-S.zeredai
összesen lOlüO

1600 i —~
| 3000
• 600 j 1000 1 —
1
150 | —

•

.—,,

—

200
100
300

—,.
_

100

500

—

200 !
4250

—

szükség szerint
—
—. vonal mentén fcáeshcto
3500

Egyuttal biztositani kivánja a táblázatban kitüntetett vonalrészeken az 1899.
és 1900. években felmerülő kőanyag-szükségletet is, mely kőanyag mennyiség azonb a n a fönnebbi táblázatban foglalt mennyiségeknél korlátlanul nagyobb, vagy kisebb
lehet, s amelynek mennyisége a kötendő szerződés értelmében szállítónak mindég
az elözö év november havában fog tudomására adatni.
A táblázat csak tájékozásul foglolja magában a jövö évre előirányzott kőanyagok szükségletét s igy a megrendelésre nézve csak a tényleges szükséglet fog szállítónak esetről esetre szállitás végett tudomására hozatni.
A tényleges szükségletre nézve szállitó czég minden fentartás nélkül aláveti
o magyar
ifia<riT!ii> kir.
líir államvasutak,
AHiimvacutnir illetőleg
ilTíitnlf»tr a t:íhl;Wathan
fn^lait. üzletvezetöségek
íÍ7lfít.\T'7.(íiösfifrfílc
magát a
táblázatban foglalt
igyoldalu megállapitásainak.

A szállitás a magyar kir. államvasutaknál érvényben levö és 1896. évi 122291.
szám alatt kelt általános szállitási feltételek alapján eszközlendö.
A különleges szállitási feltételek a pályázati feltételekben foglaltatnak, melyet
a kolozsvári üzletvezelöség (Kolozsvárt. Emke palota II. emelet 44. ajtószám) anyag
beszerzési osztályánál dijmentesen megszerezhetők.
Az általános szállitási feltételek a, magy. kir. államvasutak összes üzletvezetőségeinél a hivatalosórák alatt naponként megtekinthetők, vagy a budapesti nyomtatványtárnál 25 krnyi ár előzetes lefizetése mellett megszerezhetők. Hogyha a szállitási feltételek a nyomtatványtártól posta utján kéretnek, ugy a kivánt feltételek ügy
száma és tárgya pontosan megjelölendő s azok a fennemlitett eladási áron felül
azok bérmentes elküldéséhez szükséges 10 kr postadíj is beküldendő a nyomtatványtárnak cs pedig vagy készpénzben, vagy pedig magyar postai értékjegyekben.
Ajánlati minták gyanánt az üzletvezetőség által elkészitett ivek használandók
mely minták, valamII. emelet 44. ajtószám) anyagbeszerzési osztályánál dijmentesen
megszerezhetők.
Különösen figyelmeztetjük az ajánlókat, hogy az ajánlati mintában a beszállitási helyek pontosan megnevezendök, illetőleg kijelölendök, mely állomások és szel
vények; közt kivánják a szállitást eszközölni. A „szóval", jelzett rovatában az ajánlati
egységár betükkel is kitüntetendő.
A kőanyagban vasuti kocsiban valo felrakására nézve az illető rovatban ajánlati ár csak akkor teendő ki, ha szállitó czég e műveletre is vállalkozik, ellenkezőleg
üresen hagyandó.
Az ajánlatok 50 krajczáros magyar bélyeggel és a rendes czimezésen kivül még
ezen külczimmel „Ajánlat 23839/97. számhoz köszállitás iránt" ellátva 1897. é v i dec z e m b e r 15-dike doli 12 óráig a titkársági hivatalunkba személyesen beadandók,
vagy pósta utján beküldendők.
Bánatpénzképen az ajánlott mennyiség értékének 5%-a készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapirokban 1897. évi deczember hó 14-dike déli 12 óráig
a kolozsvári üzletvezetöség gyüjtöpénztáránál leteendő.
Az ajánlatban a megtörtént letétel megemlitendő, az arról nyert elismervény
azonban az ajánlathoz nem csatolandó.
Az ajánlatot az egész kiirt mennyiségre, vagy annak tetszés szerinti részletére
lehet tenni.
A pályázati feltételektől eltérő ajánlatok továbbá olyanok, melyek a kitüzött
határidő letelte után avagy távirati uton tétetnek vagy amelyekben vakarások fordulnak elő, végre olyanok, melyekre nézve az elöirt bánatpénz nem tétetett le, figyelembe vétetni nem fognak,
Egyuttal mindegyik ajánlattevőről feltételeztetik, hogy a szállitásra vonatkozó
feltételeket ismeri s azokat egész terjedelmükben kötelezőknek elfogadja.
Kolozsvár, 1897. november hó 10-én.

Az üzletvezetőség.

ORSZÁGOS HÍRLAP

Szerda, deczember 1.

Budapest, 1897. — 23. oldal.
, és miBdennemQ háj fi.
ipari és

Udsrszky Péter leányai.
Az Uderszky familiának családi betegsége a
hat leány. Évszázadok óta minden Uderszky-nak
leányai születtek ugy, hogy már három izben kellett
ezt az ősrégi nemzetséget fíusitani.
• Először lI. Endre alatt, másodszor Róbert
Károly király idejében és harmadszor József császár korában.
Szegény Uderszky Péternek is hat leánya
van és mind a hat pártában maradt; nem voltak
csúnyák: valamennyi szemre való gyerrnek volt, de
hiába vitték öket bálba, rá sem néztek a házasulandó fiatal urak, mert oly izléstelenül öltöztek,
hogy mindenki kaczagott, rajtuk.
Végre igy szólt Uderszkyné asszonyság az
urához: Te Péter! miért dolgoztatunk mi harmadrendű szabóknál ? Miért takarékoskodunk, mikor
módunkban van ruhát csináltatni „Monaszterly és
Kuzmik utódai"-nál ?
Az öreg ur egy darabig dörczögött, mörczögött, de azután beleegyezett. Néhány nap mulva aztán olyan takaros lett a hat Uderszky-leány, hogy
majd elrepült. Az utczán, a bálokban mindenki
megbámulta, cs irigykedve tekintettek reájuk.
Ünnepelték, körülrajongták öket s ma két hete
menyasszony lett mind a hat. Miczit elveszi egy
tüzérkapitány, Juczit egy fövárosi gyógyszerész,
Melániát egy vidéki polgármester, Leonát egy
bankár, Klárát egy báro, a kis Lilit pedig egy
képviselö.
Igy járnak a leányok, ha „Monaszterly és
Kuzmik utódainál" dolgoztatnak.

flizmosodfík
éóno
berenda

£éee*

iOardtnerés Kuopp
' '"'-a-Magyírürszís.-iepanyolib gyíra,,

!., Linzersfs'assc C.
''Jegyzék ing&'cn cs bCtrmctitvc,
J*. A

Elsö biztositó intézet
25©Io'EÍl£vfc e s e t é r e .
Ö cs. és kir. fensége József föherczeg vádncfíséje alatt.

Biztositási tőke: 27 milíió korona.
Fiu gyermekek legelőnyösebb ellátáss
katonai szolgálat költségének fedezése — illetve a nagykorúság idejére. Bővebb felvilágositással szivesen szolga!
'•'
az Igazgatóság.

A

A

A

esssek

Karácsonyi ajándékai
megválasztása elött

Budapest, V. ker., Erzsébet-tér 1. sz.
3, sor, o w s ^ i um szara

melyet i n g b e n küld mindönkinek
egyet, giacorlolt kotsaírész

Budapest, Erzsébet-körut 50, sz,

köteles ezen utalvány beküldése melU'tt minden íncgrciick'Iönek 1-VV
nz-ii tizenöt, százaléknyi árkedvez
ményt adni,-AZeredeti

m- f. Jergueranö fils

^
sgekCguinini
i .iiólyag
k i U1 épugy
ö l é összes
k C
es ha
nöi
óvszerek) gyártmányaiból. Kimeritő
képes árjcpyEék dijmentesen zárt
levélben küldetik. Kivágatott : " a?.
„Országos Hirlap"-böl. (145)

Urodalmi Mézei Reszvénytársaság
könyvkereskedése
:, Yáczi-n.1. sz.

Szerkeszti: SZABÓ ENDRE.

Tartalma: Szatírák, humoreszkek, krónikás adomák, Mujkoskalandok^ politikai karrikaturát illusztrált adomák, tréfás versek stb.

Elöfizetési ára:

Kiadóhivatal: V. ker., X á k á w t C Z a 2, S l á l , „?al!as^nyom9a.
Mutatványszámok

ATTILA

kiwánmtra ingyen kiiisfetnek. " 3 Ü

36.

Jozsef •

legnagyobb, fedett, FillainosyilÁgltáual
télen áii megőrzésre cllopad kerékpárokat, l'z a egyetlen,
gy
ellátott és fütött kerékpáriskola. A kerékpározú?
ú? a
a tr-li
tr-li hónap
hónapokon át mc-hnnikai kO>/.iil-jklicl elsajalithatn
és gyakoroüiaíó, A helyiség najionta 7
7 urától
urától reggel
reggel tjósz
tjósz cs>to t! öráijí nyílva, vau

ká
Kreteschmár E. és Társa kerékpármüv9k
r. f,

f ^

ORSZÁGOS HIRLAP

2 4 . oldal. — Budapest, 1897.

Szerda, deczember T.

festö-müintézete

oltár és sz
Telefon.

Központi irodái és váltóüzlete:

ö. szám,
XX.

Zálogház TiOkOk:

(
|

IV. lxer»iilet<,
VII. kei?iile&9
VXXl. lsepiilet,
IY. kex>ület,

Károly-körut XS. szám
Király-utcza 57". szám.
«Jozsef-köz>ULt 2* szám.
Zsibái>os-utcza főpostával

Befizetett részvénytőke: 10«000 9 000 korona.
Elfogad betéteket takarékbetéti könyveeskék és pénztárj egyek ellenében 4%-os kamatozással, valamint folyó számlában (chek- f
számlán). — (A 10°/o-os betétkamatadót az intézet
fizeti.)
™

Leszámítol váltókat, előlegeket nyujt

Üzleti órák: d. e, V29-V21-ig

MálfÓÜZl6fG

Üzleti órák: d. u. 3—lUSA

megbízásból teljesíti

mindenféle értékpapirok vételét és eladását
a legelőnyösebb feltételek mellett.
Nyomatott az „ORSZÁGOS HIRLAP" betűivel Budapest, VIII., József-körut 65. szám.

