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Czinikus fegyvertársak.
Menvén pedig Apponyi és Horánszky,

meggyözödésük parancsolta egyenes ut-
jukon, zsibongva, rikoltozva hömpölyög
utánok az alacsony kisértés, mondván:

— Óh, ti jámbor lelkek, hiába fog-
tok pártot a kormány mellett, nem kap-
játok meg érte a jutalmat!

Ha azok, akik igy vijjognak, mind
csak a két nemes államférfiu ellenfelei,
a közjogi ellenzék nekikeseredett alak-
jai volnának, kár lenne ez izetlenkedésre
egy szót is vesztegetni. A politikai harcz
csunya valami s aki mégis belekeveredik,
az készen van rá, hogy a nemtelen csu-
folódás életlen fegyverét is meg fogják
villogtatni ellene. Apponyi és Horánszky
vállat vonva, közömbösen mehetne to-
vább az egyenes uton, ha az a szólam
csupán szélbali csufolódás volna.

De nem az csupán!
A kiabálók között a maguk pártjabéli

legfanatikusabb s legmohóbb hiveik szin-
tén szép számmal vannak, képviselve.

Ezek már megérdemelnék, hogy a
nemesebb felfogásu hivekre méltó két
vezér méltatlankodva forduljon vissza
feléjük.

— Hát adtunk mi okot rá valaha,
hogy ily sértö módon alant becsüljetek
bennünket ? Hát feltehetitek, hogy mi a
kormányt szolgáljuk, még pedig jutalom
reményében ?

Valóban, csodálatos jelenség ez.
Apponyi és Horánszky egész életükön át
politikai rendszerük alapkövének hirdetik

az Ausztriával való kiegyezést. A szélsö-
bal, felhasználván a legkritikusabb idöt,
ádáz rohamnak ered, hogy ezt az alap-
követ kivesse helyéböl és izzé-porrá törje.
Mi sem természetesebb, minthogy Apponyi
és Horánszky az alapkö védelmére siet-
nek. Hiszen, ha a támadás sikerül, az ö
politikai rendszerük egész épülete romba
döl . . . S mikor a helyzet ez, mikor
Apponyi és Horánszky azt cselekszi, amit
a politikai elvhüség és okosság, amit
ugyszólván, a politikai jogos és köteles
önvédelem feltétlenül reájuk kényszerit
— akkor akadnak hiveik, akik azon
sápitoznak, hogy a kormány és a szabad-
elvü párt az ö segitségüket elfogadja,
annak hasznát kiélvezi, de azért a nem-
zeti pártot a fuzióval s a két nemes vezért
miniszteri tárczákkal megkinálni nem
fogja.

Ennél czinikusabb politikai felfogás-
hoz még ritkán volt szerencsénk. Ha ezt
olyan tünetnek vennök, amelyböl a mai
magyar politikai erkölcsökre általános kö-
vetkeztetést lehet vonni, akkor be kellene
ismernünk, hogy azok kórságosak.

Hogyan, hát itt már egy ellenzéki
pártot nyiltan olybá lehet nézni, mint
egy condottieri-csoportot, mely szolgála-
tának jutalmául a hadi zsákmányból a
konczot eleve biztositsa magának ? Hát
az a Deák-párti alapelv, melyre nézve a
szabadelvü és a nemzeti párt közt nincs
különbség, magában véve is, nem köte-
lezi-e védelemre emezt épen ugy, mint
amazt ?

Hogyan, hát elképzelhetö lett volna,

hogy a nemzeti párt a közjogi kérdésben
ne a szabadelvü párttal együtt masiroz-
zon, amelyikkel egyetért, hanem a szél-
bal rohamát segitse, amelyikkel csak olyan
ellentétben van, mint akár a szabadelvü
párt vagy maga a kormány.

Tisztelet Apponyinak és Horánszky-
nak, akik felül álltak azon az alacsony-
ságon, hogy a kormány ellen érzett
boszuból hütlenek lehessenek közjogi po-
litikájukhoz. És tisztelet nekik, hogy
eszük-ágába sem jutott a kormánytól és
a szabadelvü párttól jutalmat kötni ki
azért, mert ök is szivesek oltani a tüzet,
mikor az ö házuk csak ugy ég, mint
amazoké.

A kormány és a többség pedig nem
követhetett volna s nem követhetne el
hülyébb, a nemzeti pártra s különösen
annak kitünö vezéreire sértöbb indiszkré-
cziót, mintha a hatvanhetes közjogi alap
természetes közös védelme alkalmából
akár csalétek, akár valóban odaszánt ju-
talom gyanánt horogra tüzte volna, vagy
megkinálgatná a fuziót.

Apponyi és Horánszky bölcs és be-
csületes magatartásának igenis megvan
és megmarad egy nagy, az ö részükröl
és pártjuk részéröl épen nem megve-
tendö haszna. De ez a haszon nem a
hatalomban való osztozkodás idejének
elérkezése, hanem valami sokkal be-
csesebb, mélyebb és maradandóbb ér-
ték. Soha eddig a nemzeti párt olyan
nagy erkölcsi tökével még nem rendel-
kezett, mint a milyet most gyüjtött szá-
mára Apponyi és Horánszky. Soha eddig

Az utolsó nagy szinész.
"Ha a jelennek biztos fövenyébe" — ugy-

mond a szinészröl Petöfi — "Le nem bocsátja
hire horgonyát — Kimegy nevével az idö ha-
jója. És menni fog egy örökléten át!" — A
nemzeti szinház egyik leghatalmasabb oszlopa:
Tóth József, erös alapokra épitette müvészi
hirnevét, él az ma is és minden müvészetbará-
tot érdekel életének, pályájának története, ame-
lyet egész részletesen sem akkor, sem azóta
meg nem irtak.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy a müvész özvegyének, a tiszteletreméltó
matrónának, férjéröl irt följegyzéseit közölhe-
tem, melyek még sehol sem láttak napvilágot.
A szeretö hitves tolla ujra elénk állitja azt az
óriási alakot, ugy, amint a nemzeti szinpadon
éveken át diadalmasan állott, amely feljegyzé-
sek hiteles kutforrását képezhetik minden éiet-
irónak.

A följegyzések teljes szövege, melyet az
özvegy tollából vettem, a következö:

Tóth József, az árva gyermek, fia volt
Agi Nemes Istvánnak, kit Tóth István fogadott
örökbe, nevét is reá ruházva és timármester-
ségre tanittatta.

Nevelöapja halála után annak örökébe
lépve, nöül vette nyitrai Halász Katalint. Ezek-
nek volt elsö gyermekük Tóth József szinmü-
vész, aki Szentesen született 1823-ban, julius
3-án. a református hitben. Édes apja a jogi

pályára szánta. Ezt a tervet azonban meghiu-
sitotta a hódmezövásárhelyi hatodik osztályban
járó ifjunak vizsgái jutalma : Tankréd lovag.

E percztöl csak a szinpadra gondolt s mi-
dön édes apja 1839. öszén felhozta Budapestre
tanulmányait folytatni, minden idejét a szin-
házban töltötte, ahol szivesen vették, ha egy-
egy értelmes müveit ifju statisztának öltözik.
E télen megvált a nemzeti szinháztól idösbb
Szerdahelyi és Telepi; társulatot, szerveztek s
magokkal hivták Tóth Józsefet is Miskolczra,
ahol 1840. ujévén pár szóval szerepelt elöször.
E társulat csakhamar feloszlott. Tóth József Tóth
István igazgatóhoz szerzödött Szathmárra késöbb
Komlóssy Ferenczhez Kolozsvárra, hol mint
gyermekifju már elsörendü apaszerepeket adott.
1844-ben vendégszerepelt elöször mint Wurm
az Ármány és szerelem-ben. 1845-ben feb-
ruárban ismét fellépett a nemzeti szinházban.
1846. május 3-án nöül vette illyei Kovácsy
Máriát és ugyancsak 1847-ben harmadszor
vendégszerepelt Budapesten Moór Ferencz s
Don José szerepekben. '

1848. nyár utólja Arad alá vitte, mint
önkéntest; majd Szegedre ment a szinházhoz,
de rövid idö alatt a tiszai hadigözösön Titel
alá ment, innen vissza Szegedre, ahol Kossuth
Lajos kormányzótól azt a rendeletet kapta,
hogy a tiszai gözösöket vigye he a Marosba
(hol eddig gözös nem járt), a meddig csak le-
het s ha már tovább nem haladhat, a hajók
gépezetét dobassa a Maros vizébe. A legköze-
lebbi faluból fogadjon szekereket s ezeken

szállitsa a magával vitt ország pénzét az
aradi várba.

Igy is történt.
. Mikor a bankókkal telt ládákat és ércz-

pénzzel telt tonnákat fölrakatta a kocsikra, az
elsöre a feleségét ültette, az utolsóra maga ült
s a fuvarosoknak áldomást adott, hogy ne
dohányozzanak, mert gyujtóanyagot visznek,
tehát vigyázni kell. (Csak ö, meg a felesége
tudták, mit visznek.) Igy érkeztek, hideg augusz-
tusi esöben, az aradi várhoz, mely elött egy
könnyü kocsi állt s melynek magyar ruhába
öltözött kocsisa igy szólt:

— Tóth, mit keressz itt.
A szinész bámulva ismerte fel Csernovits

Pétert a jeles hazafit.
, — A kormányzó rendeletéböl jöttem —

felelte.
— Ugy siess, mert Világosnál sötétség

uralkodik, magam viszem a kormányzót, hogy
bizton meneküljön.

A sietö Tóth Józsefet a kormányzó tit-
kárja vezette a szobába, melyben utrakészen
ö már indulóban volt. Tóth Józsefet fel sem
ismerte hirtelen s midön ez mondá, hogy 8
kincset hozta Szegedröl s hogy parancsait tel-
jesité, Kossuth vállaira tette kezét e szavakkal:

— Hát van még becsületes ember?!
Ezzel bucsut intve, sietve ment Cserno-

vits Péter kocsijára, a titkárra bizva a nyugta-
adást (melyet, fájdalom, a házkutatás alkalmá-
val meg kellett semmisiteni). A szinész átszá-
molva a szekerek terheit, a feleségével szintén
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ezt a pártot olyan komolyan, mint most,
még nem vették. Soha eddig az még
ilyen tiszta és biztos politikát nem üzött.
Soha eddig még nem tünt ki ugy, mint
most, hogy a közjogi kérdésben ez a párt
teljesen megbizható, minden kalandos
hajlamtól szüz, a nemzet életérdekének
minden koczkáravetésétöl idegen.

Ezt meg kell látni ,s meg kell be-
csülni nemcsak a kormánynak és a
szabadelvü pártnak, mert nemcsak ezek-
nek vált ez javára — hanem az egész
nemzet minden tényezöjének.

Ez megér a nemzeti pártnak annyit,
hogy végtelenül hálás lehet érte Apponyi-
nak és Horánszkynak.

Az alacsony felfogás, mely az
"adsza-nesze" elvéig emelkedik csak fel
s hamarosan kézzelfogható jutalmakért
eped, nem fogja felérni észszel a nagy
és nemes hasznot, ami ebben van.

Hanem azért a nemzeti párton passzi-
vitásra kárhoztatott kitünö tehetségek és
tiszta politikai jellemek jobb jövöjének ez
a kezdete.

Halmos János baja.
Hijába, semmi sem születik sub specie

aeternitatis, megszavazták a provizóriumot, a
legszebb háborunak is vége van, mikor már az
aritmetikára hivatkozik a vezér. Vezér alatt
Kossuth Ferencz értendö (ezt külön meg kell
magyarázni), aritmetika alatt az értendö, hogy
hatvan közül csak huszan obstruáltak. (Ezt nem
kell külön megmagyarázni.) Az urak egy része
tehát elvégezte a dolgát, de elvégezte az urak
más része is a dolgát ma délután; ki a hon-
védhuszárkaszárnya nagy lovaglóiskolájában, a
magyar politikusok e kedvelt kirándulóhelyén,
ahová ma már füzetes jegyeket adnak ki a
villamoson, — ki pedig máshol. Ki pisz-
tolylyal, ki karddal végezte el a dolgát,
denique : a nagy kérdések egy része lekerül
a napirendröl, de azért Budapest polgár-
mesterének arcza mégis komor. De miért ko-
mor e férfiu, midön neki több fizetése van,

mint akármelyik államtitkárnak, miért komor e
férfiu, midön neki több hivatalnoka van, mint
Josipovich horvát miniszternek ?! (Annak öt szo-
bában elfér az egész miniszteriuma.) Továbbá
miért komor e férfiu, mikor nincs más-
nak arany nyakláncza, csak neki, meg
Herczegh Mihálynak és végül, miért ko-
mor e férfiu, mikor az ifju föváros oly szé-
pen virul és a lavos-dülön épült kaszárnyáért
csupa Ferencz József-rendet osztogattak ? ! . . .
A közügyek jobbrafordulása daczára és daczára
annak, hogy már megszüntették az ex lex állapo-
tot, az urak:e férfiu mindezen jó kilátások mel-
lett is, csakugyan komor. Homlokán a komor-
ság egészen az ugynevezett fellegekig fokozódott,
mert ha körültekint hivatalos szobájában, azt
mondja, hogy az urak dolgával még nem fejezö-
dött be minden. Az ö hivatalos szobája ugyanis
ezidöszerint élö intelem arra, hogy az urak
dolgával a világnak csak egy bonyodalma feje-
zödött be, ellenben következik most még
ötezernégyszáz bonyodalom és ezt mind
Halmos Jánosnak kell elvégezni! Hallatlan!
Hadd lássuk is e férfiut, e komort, aki. ötezernégy-
száz bonyodalmat kénytelen elvégezni!.. Hol ez
az erös férfiu, akinek több fogas problémát
állitottak oda, mint Polónyi Géza Apponyi-
nak. Sajnos, igy hijába kiáltozunk, a komor férfiut
csak a negyedik dimenzióban lehetne meg-
látni, mert a meglevö három dimenzióját elta-
karta az ötezernégyszáz bonyodalom: elötte,
körülötte, mögötte és rajta hatalmas akta-
csomók tornyosulnak, a polgármesteri dolgozó-
terem nincs többé á la 1815 berendezve, ha-
nem be van rendezve á la 5400 kérvény.
Ennyi kérvényt adtak ugyanis be negyvennégy
városi hivatalszolgai állásra, miután már befe-
jezödött az urak dolga. " A polgármesteri hi-
vatalban alig gyözték beiktatni a sok kérvényt"
— ugymond a tudósitás. Halmos Jánosnak en-
nélfogva elképzelhetö a gondja, mikor már az
iktatástól is kimerültek a hivatalnokai, akikkel
pedig ö sokkal nagyobb számban rendelkezik
az idézett miniszternél.

Tehát már most, a vita végén, még a kö-
vetkezö mozzanatok merültek fel: Boda Vilmos

— homlokegyenest ellentétben Enyedy Lu-
kácscsal — határozottan azt akarta, hogy a
nemzet májusfájára föl lehessen tüzni diszül az
önálló vámterületet; Stunnann azt mondta,
hogy a Neue Freie Presse felfogása kissé
egyoldalu, ami csakugyan igaz, mert körülbelül
az a kenyere neki, hogy egy kissé egyoldalu
(Lajthán tuli oldalu) legyen; aztán Polónyi
Géza még fölvetette azt a kérdést, hogy miért

tesz Apponyi Albert pontos distinkcziót abban,
hogy május elsején tul csak önálló vámterület
ehet és semmi más ? ! Jó, jó, mindez plauzi-
bilis. (A májusfa kivételével.) De mindezek
után már most mit csináljon Halmos János az
ötezernégyszáz pályázóval ? !

Hiszen igaza van Polónyinak, hogy Bánffy
Dezsö hajdan balközépi volt és nagy dolog
az, ha a miniszterelnöknek azt kiáltják oda,
hogy "zsandár", de egyrészt valaha mindenki
balközépi volt, másrészt Bádeninek különb czi-
meket is kiabáltak, harmadrészt pedig mind-
ezzel nem segitünk a szegény Halmos János
ötezernégyszáz pályázóján.

Ötezernégyszáz ember pedig — ha szi-
goruan vesszük — a külön vámterület mellett
is érdekes téma. Csak az emberek azok, akik
a gazdasági önállóságot egészen más szem-
pontból tekintik, mint például gróf Károlyi
Sándor. Söt a közjog tekintetében any-
nyira mennek, hogy teljesen negligálják azt
a nevezetes körülményt, hogy a 68-ik pa-
ragrafust kétfélekép avagy háromfélekép le-
het értelmezni. Ezek azok, akik szükség ese-
tében nem titkolnák el, hogy ök a külön vám-
területben mindenekelött a buza alacsony kur-
zusát látják, ezek azok, akik közül Halmos
János csak negyvennégyet tud elhelyezni. Ezek
közül fog visszamaradni ötezerháromszázötven-
hat és e közül az ötezerháromszázötvenhat
közül is ki fog kerülni egynéhány olyan, aki
"ismeretlen ok"-ból lett öngyilkossá. Mit csi-
náljon velük a szegény Halmos János ? ! . . .

A nagy numerus, amelylyel Halmos János
nem tud mit csinálni, arra tanit, hogy az 1867.
évi XII. törvényczikk radikális értelmezésén
kivül még egészen más szükségletek is vannak

menekült az aradi szinházhoz, melynek épüle-
téböl zokogva nézték a gyöztes hadsereg be-
vonulását.

Másnap rémületük fokozódott. Gróf
Mailáth császári királyi biztos hivatta Tóth
Józsefet, kérdezve töle, hová vitte az ország
pénzét? A szinész válasza az volt, hogy
semmiröl sem tud. Gróf Mailáth igy felelt:

— Holnap déli 12 órára tudni fogja, kü-
lönben függni fog.

Tóth József másnap ismételte, hogy semmit
se tud, mire gróf Mailáth mosolyogva felelte:

— Édes Tóth, maradjon csak maga a szin-
pad deszkáin, ott jeleskedjék; a világ szin-
padja nekünk való — különben szerencséje,
hogy akadt ember, aki tudtunkra adta, hogy a
kincs a várban van. Ha van akaratja, meg-
maradhat az állam szolgálatában, ha nincs:
Jobb is, — mert pályájának jelese — utlevelet
adhatok.

Tóth József katonai pályája igy vég-
zödött.

A szinpadra visszatérve, 1851 május
elsején a nemzeti szinházhoz szerzödött. 1857-
ben tanulmányutat tett (melyröl munkát is irt,
amely ugyanabban az évben sajtó alá is ke-
rült). Bejárta Németország jelesebb szinpad-
jait, a párisiakat, londoniakat, itt vette figye-
lembe, hogy a szinpadtól nem szabad fukarul
elvonni a kiállitást, mert ez annak a kellö
szüksége.

Londonban megujult barátsága Rónay
Jáczint püspökkel, kinek jeles irodalmi mun-
káját ö adta sajtó alá Schritt álnévvel.

Tóth Józsefnek kitünö szerepei voltak:
XI. Lajos, Bieberach, Jágó, Moór Ferencz,

Sylock. III. Rikárd, Szoleymann, Heródes, Bölcs
Náthán, Harpagon, Szegfi. Macbethet nem em-
litem, mert ez volt az egyetlen szerep, amely-
ben nem volt tökéletes ; —,nem is akarta ját-
szani, csakis Jókainé kedvéért tette meg, ki
véle óhajtotta a Ladyt személyesiteni. Szász
Károlynak tulszigoru birálata sem volt képes
megzavarni nagy szerénységét — hallgatva
türte.

És a mi csodálatos, az ö szereposztálya
mellett kitünö volt az " Evangelium "-ban, mint
pap s mint "Táray" a "Végrendeletben". E
szerepeket még 1848-ban Györben adta, hol
Kovács Pál, Czuczor Gergely, Rónay Jáczint
fölsiettek a szinpadra üdvözölni öt. 1861. telén
Othellora készült, amely szerepre régen vágyó-
dott. De elvkor kezdödött betegsége erös kata-
rhussal. A véletlen ugy hozta magával, hogy
az operai napokat kivéve, mindig szinpa-
don volt. — Kötélességérzete erösebb volt,
semhogy visszavonja magát, tudva, hogy nagy
szükség van reá. Az tette semmivé ; ekkor kez-
dödött tüdö- és gégebaja. Hat éven keresztül
szerepelt betegen, titkolva baját ; rosszullétéröl
a családjának sem volt szabad beszélni. Az
akkori viszonyok a nemzeti szinháznál súlyo-
sak voltak s ö félt, hogy ugy lesz, mint 1854-ben,
mikor gróf Festetits Leo felmondott neki, Szerda-
helyinek és Szilágyinak. Szerdahelyit visszavette,
de az ö szerzödését attól tette függövé, hogy
mondja meg, ki irta a Cserháti leveleket, mely-
röl bizton tudja, hogy Tóth Józsefnek tudo-
mása van. A müvész ezt megtagadta s csak
fél év mulva, midön belátta az igazgatóság,
hogy nélkülözhetetlen, akkor szerzödtették vissza
ujból

(A Cserháti levelek gróf Festetics Leó
ellen irattak, szerzöjük a jeles Fáncsy Lajos
volt.)

Tóth József betegeskedése kezdetén tör-
tént, hogy XI. Lajost adta, mely alkalommal
gróf Széchenyi Béla két angol lorddal és lady-
vel fölment hozzá a szinpadra, üdvözölve öt
szerepléseért s hallván angol beszédjét, azt
az ajánlatot tették, hogy menjen Lon-
donba s lépjen föl e szerepben, mert
jobb lenne Keán Károlynál. Tóth József
hálásan fogadta az üdvözletet és felszólitást,
de azt válaszolta, hogy nem merne menni,
mert az angol nemzet legbüszkébb nyelvére s
ö nem beszéli oly tökéletesen, hogy szinpadra
merjen lépni. Az egyik lord lelkesen ezt
felelte :

— Bár nálunk eddig nincs szokásban
idegen nyelvü elöadás, de én kieszközlöm ön-
nek, játszék magyarul és hozzon magyar
társulatot Londonba.

Szegény beteg müvész! Könnyezve örült
e kitüntetésnek, s mikor feleségének elbeszélte,
akkor is könnyezett, mert érezte, hogy ez egy
szép álom, mely sohasem teljesülhet be a bor-
zasztó való miatt. A hetedik és nyolczadik évét
betegségének Gleichenbergben és Olaszország-
ban töltötte, hová orvosa a gyógyulás remé-
nyében küldte. E két évet némán töltötte, hangja
teljesen elveszett, s mikor Olaszországból
visszatért, családja körében susogva mondá:

— Bár inkább megvakultam volna, ugy.
lehetett volna szerepem, mig a szinpad nélkül élö-
halott vagyok,

1869. Deczember 13-án Rainer miniszter-
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a magyar nemzet életében. A világ tudniillik
nem tisztán közjogból táplálkozik és a parla-
mentek európai példája ugyszólván arra mutat,
hogy az ellenzékek ma más-más követelésekért
inkább mennek tüzbe, semmint a közjogiakért. Söt
van már Magyarországon is doktrinér, poéta,
politikus és államférfiu is elég, aki hasznosabbnak
tekintené az olyan ellenzéket, mely közjogi
idöpazarlás helyett arra unszolná a törvényho-
zást, hogy csöppnyi engedményekkel akadá-
lyozza meg az ötezerháromszázötvenhatok
számbeli és eröbeli felszaporodását. Mert a
mai közjog — valljuk be az egész vonalon —
mégis csak kevesebb ártalmára van a magyar
nemzetnek, mint amekkora ártalmára lehetnek
neki az ötezerháromszázötvenhatok.

Miképp van mégis, hogy az urak csak a
közjogért vitatkoznak és az ötezernégyszáz
bonyodalmat egészen a szegény Halmos Jánosra
bizzák.

POLITIKAI HIREK.
A képviselöháznak délelött tiz órakor

ülése van.
A förendiház igazoló bizottsága január 10-én

délelött 11 órakor ülést tart. Azt a kérdést fogja
eldönteni, hogy gróf Andrássy Géza és gróf Sza-
páry László fiumei kormányzó mely idöponttól
gyakorolhatják ülés- és szavazatjogukat a förendi
házban.

Az igazságügyi budget. A képviselöház pénz-
ügyi bizottsága ma Tisza Kálmán elnöklete alatt ülést
tartott, melyen a kormány részéröl Erdély Sándor
igazságügyminiszter és Plósz Sándor államtitkár
voltak jelen. Az igazságügyi tárcza 1898. évi költ-
ségvetési elöirányzatát tárgyalták , mint elöadó Ro-
honyi Gyula szerepelt.

A királyi Curiánál Gajári felemliti, hogy e leg-
föbb biróság a büntetö igazságszolgáltatás terén, kü-
lönösen a beszámithatóság kérdésére nézve, nagyon
eltéröen itél egyes esetekben. Erdély miniszter erre
azt felelte, hogy olyan eltéréseket elkerülni le-
hetetlen.

A törvényszékek és járásbiróságok szükségle-
ténél gróf Andrássy Sándor figyelmeztet arra, hogy
lehetöleg családos járásbirákat nevezzenek ki olyan
félreesö kisebb helyekre, ahol igen csekély számu
az intelligenczia. Farbaky a bányatelekkönyvek
körül még most is tapasztalható rendetlenségekre

nél volt ebéden. Ott élte át élete utolsó
örömét. Gróf Károlyi György felköszöntöje
okozta azt.

A nemes gróf igy szólt:
— Ha a végzet megfosztotta is Önt

hangjától, de megmaradt kitünö müvészi ér-
zéke s igy én önt, mint a nemzeti szinház
leendö igazgatóját üdvözlöm..

Utolsó öröme I Ez ebédröl hazajövén, át-
hült s ágyba jutott, hogy többé föl se keljen.
Midön pályatársai látogatására jövén, elmond-
ták az örömhirt, hogy 1870. április l-jétöl föl-
emelik a müvészek fizetését s megszünik a
nyomor — sóhajtva susogta: — "Isten meg-
mutatta nekem is az igéret földjét, mint Mó-
zesnek, de belépnem nekem is tiltva van."

Tiltva volt! 1870. márczius 1-én éjjeli
két órakor kiszenvedett a 46 éves férfiu, mind-
egyik kiskoru gyermekéért külön-külön a halál
kinját szenvedve. Élete tiszta, becsületes, szor-
galmas volt.

Eddig a följegyzések, melyekhez csak egy
fontos adatot kivánok toldani kiegészitésül, azt,
hogy Tóth József nemcsak mint alkotómüvész,
de mint a szinészeti iskola tanára is maradandó,
nagy hatással volt a jövö nemzedékre. Rövid
ideig müködhetett csak, de rendkivüli talen-
tuma, nagy intelligencziája és olvasottsága
olyan eröt mutattak benne, mely a szinészeti
oktatás terén is korszakot alkotó lehetett.

Az özvegy ez óhajjal fejezi be följegyzé-
seit, melyhez a magyar müvészet minden ba-
rátja járul: "Legyen áldott emlékezete!"

Várady Antal.

hivja fel a miniszter figyelmét. Pogány Károly azt
szeretné, ha a telekkönyvvi hatóságok a bekebelezé-
sekkel ne váratnák oly sokáig "a feleket. Sok baj
származik abból is, hogy a telekkönyvi számok
nem egyeznek meg a kataszteri számokkal.
Erdély miniszter hivatkozott arra, hogy a telek-
könyvi ügyek gyors elintézésére csak a mult évben
adott ki rendeletet. A telekkönyvi és kataszteri szá-
mok pedig csak akkor fognak mindenütt megegyezni,
ha a betétszerkesztést teljesen keresztülviszik.
Hegedüs Sándor a budgetjog szempontjából kifogá-
solja azt az eljárást, hogy az uj épitkezések folytán
megszünö lakbéreknek megfelelö tökeösszeget köl-
csön utján uj épitkezésre használják, anélkül, hogy
a kölcsönt a törvényhozás engedélyezné.

Az országos fegyintézeteknél Fenyvessy Fe-
rencz felemliti az iparosok panaszát a fegyencz-
munka konkurrencziája miatt. Erdély miniszter azt
válaszolja, hogy fokozatosan életbe fogja léptetni a
fegyenczeknek mezei munkával való foglal-
koztatását. A fegyenczek ipari készitményei-
nek mintegy 30—40 százalékát különben kiviszik
külföldre, azonkivül szerzödésileg ki van az is kötve,
hogy a helyi iparosok kimélése szempontjából a ké-
szitményeket ne helyben árusitsák. A miniszter kü-
lönben Debreczen környékén uj gyüjtö-fogházat
szándékozik épittetni s ezt már egészen a mezei
munkarendszer szerint rendezné be.

A bizottság az elöirányzat minden tételét vál-
toztatás nélkül elfogadta.

A munkásmozgalmak és a csendörség.
Az egyre sürübben fellépö munkásmozgalmak
szükségessé teszik a hatóságok teljes éberségét
és a fegyveres erönek kellö arányokban való
készenlétét. A honvédelmi miniszter a belügy-
miniszterrel egyetértöleg ebben az esztendöben
70 uj örst fog az ország különbözö vidékein
felállitani. Ezzel a csendörség legénységi lét-
száma, amely eddig 7206 föböl állott, 7603
före fog emelkedni.

A párt-klubbokból.
A három ellenzéki párt ma értekezett a

további teendökröl s a megállapodás olyan,
hogy holnap vagy legkésöbb holnapután letár-
gyalták a provizórium-javaslatot. Nagyobb vita
csak a harmadik szakasznál lesz, ott se azért,
hogy megakasszák a törvénykozás munkáját,
hanem, hogy mindenfelöl hangsulyozzák, hogy
a törvény megszavazásával nem akarnak egy-
szersmind bizalmat szavazni a kormánynak.

A függetlenségi pártról még azt jegyez-
hetjük föl, hogy teljesen deprimált s a háborus
párt hangosan duzzogva vissza vonult. A mai
értekezleten a harczias elemek már részt se
vettek, részben meg tüntetöleg vonultak vissza.

Az Ugron-párt rejtelmes kommünikét adott
ki mai értekezletéröl. Azt mondja, "mindenki
teljesiteni fogja kötelességét". Ebböl aztán
bajos kiokosodni: beszélni fognak-e, vagy
hallgatni ?

A pártértekezletekröl tudósitóink ezeket
jelentik:

A nemzeti párt.
A nemzeti párt ma esti 6 órakor Ho-

ránszky Nándor elnöklete alatt értekezletet
tartott, amelynek egyetlen tárgya az volt, hogy
a párt minö magatartást kövessen a provizó-
rium részletes tárgyalása során. A tanácskozás-
ban résztvettek Horánszkyn és gróf Apponyi
Alberten kivül Ivánka Oszkár, Bolgár Fe-
rencz, Sághy Gyula és még többen. Hivatalos
kommünikét az elnökség nem adott ki.

Mint értesülünk, a párt gróf Apponyi Al-
bertet és Horánszky Nándort bizta meg, hogy
a részletes vitánál a körülmények szerint irá-
nyitsa a pártot, illetve vegyen részt a vitában.

A párt különben legfeljebb csupán a har-
madik szakasznál szólal fel, amelyben a tör-
vénynek január elsejéig való visszaható erejé-
röl és a kormánynak adandó felmentvényröl
lesz szó. A kormány által kiadott utasitásokat a
helyzetre való tekintettel a párt nem kifogá-
solja ugyan, azonban semmiféle bizalomnyil-
vánitásba bele nem megy, söt épen erélyes
kritika tárgyává teszi a kormány mulasztásait.

A Kossuth-párt.

Teljes kudarcz! Ez a lesujtó érzés tölti el
ma a függetlenségi párt minden tagját. Mindenik
érzi, mindenik tudja, hogy a függetlenségi és 48-as
párt a mosiani harczában, söt egész akcziójá-
ban a legghatározottabb kudarczot vallotta.
Ennek a tudata kesernyéssé teszi az embere-
ket s a párt tagjai, ugyszólván kivétel nélkül,
kedvetlenül deprimálva engedik most már nyu-
godtan folyni az eseményeket.

Szinte tespedésnek lehet venni azt az
érzést, amely e párt tagjait most hatalmába
ejtette.

Nyilvánvaló lett ez a mai értekezlet lefo-
lyásából is. Amig eddig a pártnak harmincz-
negyven, söt ennél is több tagja vett részt a
tanácskozásokon, ma már csupán tizenegy
párttag volt jelen : Kossuth Ferencz, Györy
Elek, Eötvös Károly, Kubik Béla, Papp Elek,
Pichler Gyözö, Lakatos Miklós, Kiss Albert,
Rátkay László, Brázay Kálmán és Boda
Vilmos. A két utóbbi is hamar eltávozott.

Az értekezletröl a párt elnöksége igen
rövid kommünikét adott ki:

"A függetlenségi párt holnap folytatja a vitát,
amelyben részt vesznek Eötvös Károly, Györy
Elek és Kossuth Ferencz."

Értesülésünk szerint hosszabb vita volt
amiatt, hogy a párt minö magatartást kövessen
a provizórium részletes tárgyalása során. A
helyzetre való tekintettel azt határozták, hogy
az elsö szakaszhoz mindjárt a holnapi ülés
elején Eötvös Károly beszél, aki éles kritika
alá veszi báró Bánffy Dezsö miniszterelnök
ujévi beszédét és szóvá teszi a szabadelvü párt-
nak mai magatartását is a szavazás al-
kalmával. A függetlenségi pártot ugyanis
mélyen sértette az a körülmény, hogy ami-
kor a javaslat az ellenzéki szónokok hiá-
nyában szavazásra került, a szabadelvüpárt
hangos kaczagással konstatálta a függetlenek
kudarczát.

A második szakasznál Györy Elek szólal
fel, mig a harmadik szakasznál Kossuth Fe-
rencz beszél. Hosszabb vita nem igen lesz,
mert ezeken kivül legfölebb egy-két képviselö
szólal fel —inkább az Ugron-pártiak közül.

Komjáthy Béla, aki ma nem is jelent
meg a pártkörben, lemondott az alel-
nökségröl, erröl azonban a pártot hivata-
losan nem értesitették. A lemondás oka, ér-
tesülésünk szerint, az volt, hogy mivel
Komjáthy kezdettöl fogvást az obstrukczió
ellen foglalt állást, Kossuth esetleges akadá-
lyoztatásakor nem akart elnökölni, most azon-
ban, amikor már a párt a harczczal felhagyott,
nem kell kényes helyzetbe jutnia, ennélfogva
felkérték Komjáthyt, hogy lemondását vonja
vissza.

Valószinünek tartják, hogy Komjáthy e
kérésnek engedni fog s ezzel az alelnökválság
el lesz intézve.

A mai értekezleten a háboru-pártnak
egyetlenegy tagja sem volt jelen. Tóth
János, Lenkay András, Thaly Ferencz meg-
jelentek ugyan a pártkörben, de mikor értesül-
tek, hogy Justh Gyula nincs jelen, azonnal
eltávoztak a párt helyiségéböl és az érte-
kezleten nem is vettek részt. Ezek, mint
egyáltalán a háboru-párt, Justh Gyulával együtt,
aki különben betegen fekszik a lakásán, nin-
csenek megelégedve az uj fordulattal és
duzzogva, haragosan vonultak félre.

Mindezek után még csak azt jegyezzük
meg, hogy a provizórium részletes vitája is
valószinüleg már holnap véget ér és legfeljebb
csak abban az esetben folytatódnék még csü-
törtökig, ha a többi ellenzéki párt részéröl
is több felszólalás történnék a harmadik sza-
kasznál.

Az Ugron-párt.

A függetlenségi és 48-as Ugron-párt ma
este 7 órakor értekezletet tartott Bartha
Miklós elnöklete alatt. Az értekezleten meg-
vitatták a helyzetet. A párt abban állapodott
meg, hogy az ország érdekeit a jelen törvény-
javaslatból kifolyólag töle telhetö erövel meg
fogja védeni s ez irányban a képviselöházban
minden párttag "teljesiteni fogja kötelességét".
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A status quo.
Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök a kép-

viselöház mai ülésén beterjesztette azokat a
jegyzékeket, melyekben a magyar s az osztrák
kormány a gazdasági kiegyezés status quó-já-
nak fentartására vonatkozólag megegyezett.

.
Nagyméltóságu

Frankentliurni dr. báró Gautsch Pál
ralóságos belsö titkos tanácsos és császári királyi
miniszterelnök urnak, a Lipót-rend nagykeresztesé-
nek, az elsö osztályu vaskoronarend és Ferencz

József-rend lovagjának
Bécs.

Nagyméltóságu báró, miniszterelnök UT !
A magyar kormány azon esetre, ha a jelen-

legi gazdasági állapotnak Ausztriával szemben fen-
tartására vonatkozó törvényjavaslat a magyar ország-
gyülésen nem intéztethetnék el idejében, azt a rendele-
tet szándékozott kiadni, amelynek tervezetét folyó hó
tizennyolczadikán 20.288 M. E. szám alatt kelt
tiszteletteljes átiratomban volt szerencsém Nagy-
méltóságoddal közölni.

Kétségtelennek tekinthetö immár, hogy az
emlitett törvényjavaslat folyó év végéig nem fog
törvényeröre emelkedni; mindazonban a kérdés
ujabb megfontolása arra inditotta a magyar kor-
mányt, hogy elejtse azt a szándékát, mely szerint
a fennálló gazdasági állapot fentartása végett
a tervezett kormányrendeletet bocsátotta volna ki,
minthogy arra a meggyözödésre jutott, hogy a je-
lenlegi status quo, a nélkül, hogy annak fentartása
külön dekretáltatnék, rövid ideig, esetleg 1898. év
végéig fentartható és a birodalmi tanácsban kép-
viselt királyságok és országok is a magyar királyi
kormány részéröl állandó nyilatkozattal biztositha-
tók a status quo és a viszonosság fenntartásáról.

Ennek megfelelöleg van szerencsém a mai
napon hozott minisztertanácsi határozat alapján
a m. kir. kormány nevében kijelenteni, hogy mind-
addig, amig a törvényhozás, a vám- és bankügy-
nek, valamint ezekkel összefüggö némely kérdésnek
ideiglenes szabályozásáról szóló jelenleg alkotmá-
nyos tárgyalás alatt álló törvényjavaslat fölött nem
határozott és feltéve, hogy az alábbi törvényeknek
és határozatoknak megfelelö mai állapot és a viszo-
nosság ö Felsége többi királyságaiban és országai-
ban változatlanul fentartatnak:

az 1887. évi XXVIII. "t.-cz. 1. §-ának má-
sodik bekezdésében foglalt határozatok, ugyszintén
a magyar korona országai között az 1 8 7 8 . é v i
XX. t.-cz. alapján kötött, az 1887. évi XXIV.
t.-czikkel meghosszabbitott, illetöleg az utóbbi,
nemkülönben az 1890. évi XXIX., az 1892. évi
XVIII., az 1893. évi XII. és az 1897. évi VIII.
t.-czikkel módositott vám- és kereskedelmi szövet-
ségnek I-töl bezárólag XXII-ig terjedö czikkeiben
foglalt határozatok további tényleges alkalmazását

közigazgatási intézkedésekkel akadályozni nem fogja.
A magyar királyi kormány kijelenti továbbá,

hogy ugyancsak addig az ideig, amig a törvény-
hozás a fennebb megjelölt törvényjavaslat fölött
nem határoz s ugyancsak a fennebb megállapitott
föltételezés mellett az osztrák-magyar bankot cse-
lekvöleg illetö eredetileg 80 millió forintot tevö ál-
lamadósság tárgyában az 1887. évi XXVII. törvény-
czikk alapján kötött egyezmény I. és II. czikkeiben
foglalt határozatok tényleges alkalmazását akadá-
lyozni, ugyanez egyezmény III. czikkét pedig végre-
hajtani nem fogja.

Az osztrák-magyar bank 1897. évi deczember
végévél lejáró szabadalmának ideiglenes épségben
maradása tárgyában az osztrák-magyar bankkal a
magyar királyi pénzügyminiszter a magyar királyi
kormány nevében a tervezetében a jelén jegyzö-
könyvhöz. % alatt csatolt egyezményt fogja megkötni,
amely egyezmény megkötése alkalmával a terveze-
tébea % alatt szintén idezárt jegyzökönyv fog a bank
képviselöivelfelvétetni. .

A fentebbi kijelentések érvénye, nemkülönben
az osztrák-magyar bankkal kötendö egyezmény ér-
vénye 1898. évi deczember 31-én az esetben is lejár,
ha a jelenleg alkotmányos tárgyalás alatt álló fen-
tebb, megnevezett törvényjavaslat felett a mondott
napig a törvényhozás nem határoz.

Van szerencsém Nagyméltóságodat hivatalos
tisztelettel felkérni, méltóztassék ezeket a kijelenté-
seket a császári királyi osztrák kormány nevében
tudomásul venni és ennek megtörténtéröl engem
értesiteni. Van szerencsém Nagymóltóságodat ma is
kérni, hogy a császári királyi osztrák kormány ide-
vonatkozó határozatáról legkésöbb folyó hó 26-áig
legalább távirati uton nekem hirt adni méltóztassék.

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletemnek
öszinte nyilvánitását.

Budapest, 1897. deczember 24.
Báró Bánffy s. k.

II.
Nagyméltóságu

Báró Bánffy Dezsö
valóságos belsö titkos tanácsos, kamarás és magyar

királyi miniszterelnök urnak stb. stb.

Nagyméltóságu Báró ur !
Nagyméltóságodnak folyó évi deczember hó

24-én 2O788./m. k. szám alatt kelt nagybecsü átirata
szerint mint immár kétségtelennek tekinthetö, hogy
a magyar országgyülésnek benyujtott s a vám- és
bankügynek, valamint néhány ezzel összefüggö kér-
désnek ideiglenes szabályozására vonatkozó törvény-
javaslat a folyó év végeig törvényeröre nem fog
emelkedni.

Erre való tekintettel és miután a magyar ki-
rályi kormány ujabb megfontolás után indittatva
érzi magát a folyó hó 18-án 20289/m. E. szám
alatt kelt nagybecsü átirattal velem közölt kormány-
rendeletek kibocsátásának tervét elejtem. Nagyméltó-
ságod szives volt velem a magyar királyi kormány
nevében azt a nyilatkozatot közölni, amely a vám-
és kereskedelmi szerzödés ügyeit, a vámbevételek
hovaforditását és az osztrák-magyar bankhoz való
viszonyt illetöleg a status quonak a magyar korona
országaiban fentartására vonatkozik.

Ezen nyilatkozatot a császári királyi kormány
tudomásul vette s annak nevében van szerencsém
még a következöket hozzáadni:

Köztudomásu, hogy az eddigi megegyezések-
lejárta után teendö ideiglenes intézkedések kérdése-
ben mindenkor az volt a kiindulási p o n t , h o g y a
két államterület mindegyikében a jelenlegi állapot és
viszonosság az 1898. év tartama alatt változatlanul
fentartandó, amig a második állam területén is azo-
nos eljárás követtetik.

Ehhez mérten és tekintettel az összes eddigi
tárgyalásokra, a császári királyi kormány az emli-
tett nyilatkozatban nyujtott biztositást csakis azon
értelemben foghatja fel, hogy a magyar korona
országaiban a fentebb jelzett ügyek tekintetében
jelenleg fennálló viszonyokban további intézkedésig
változás tényleg nem fog beállani daczára uj törvé-
nyes szabályozás vagy általános kormányrendelet,
hiányának, illetöleg, hogy a magyar királyi kormány
a jelenlegi állapot zavartalan fentartását nemcsak
közigazgatási rendelkezésekkel nem akadályozza,
hanem ezen állapot minden megmásitását hatható-
san meggátolandja.

Ezen feltevésben a császári királyi kormánya bi-
rodalmi tanácsban képviselt királyságokban és orszá-
gokban a status quo fentartására szükséges intéz-
kedéseket idejekorán megteendi és e végre legfelsöbb
meghatalmazás kieszközlése után a Nagyméltóságod
elött ismeretes császári rendeletet folyó évi deczem-
ber hó 3l-én közzé fogja tenni.

Az osztrák-magyar bankkal követendö egyez-
mény és az ahhoz tartozó jegyzökönyv tekintetében
van szerencsém a cs. kir. pénzügyminiszternek a
magyar kir. pénzügyminiszter urhoz folyó évi de-
czember hó 24-én 9338/f. m. szám alatt intézett
átiratára hivatkozni.

Egyszersmind bátorkodom Nagyméltóságodat
felkérni, hogy nekem a jelen átirat vételéröl leg-
késöbb hó huszonnyolczadikáig táviratilag hirt adni
méltóztassék.

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem
öszinte nyilvánitását.

Bécs, 1897. deczember hó 26.

Gautsch s. k.

Hasonlókép a Ház asztalára helyezte a
.niiniszterelnök annak az egyezménynek a szö-
vegét is, mely az osztrák-magyar bank részére

a szabadalom provizóris meghosszabbitását
tartalmazza. Az egyezmény szövege lényegében
megegyezik annak az egyezménynek szövegével,
melylyel az osztrák kormány a maga részéröl
az osztrák-magyar bank provizórius továbbra-
müködését biztositotta,

ORSZÁGGYÜLÉS.
Boda Vilmos beszélt a második provizó-

rium ellen és az emberek módfelett unatkoz-
tak. Az unalom megszülte a vágyat, hogy
szakadjon egyszer már vége az áldatlan ko-
médiának. S mikor meg volt a vágy, többé egy
perczet sem akartak az obstrukcziónál vesz-
tegelni. Kiküldték tehát a Pichler gyereket,
hogy kutassa föl Sturmann Györgyöt, aki már
csak egymaga volt szólásra föliratkozva.

Valami türelmetlen mohóság kapta el az
egész tábort.

— Ne beszéljen most már Sturmann sem 1
Pichler pedig futott Sturmann után, hogy

hamarosan értesitse. De ahogy a zsufolt folyo-
són keresztül . akart vergödni, egyszer csak
hallja, hogy nagy csomó honatya kaczag Sturm
Albertnek valami meséjén. Pichlert megállitotta
a kiváncsiság és ö is szeretett volna kaczagni.
Odaállott tehát ö is a mesélö Sturm elé és
figyelt a mesére. A Budapesti Tudósitó göm-
bölyü kis szerkesztöje épen azt mondta el,
hogy amikor Kossuth Lajos halála után Tu-
rinba sietett, állandóan az Eötvös Károly és
a Helfy Ignácz társaságában volt. Körülbelül ö
volt a vajda ciceronéja, mert a vajda nem igen
tud taljánul, de még francziául sem. Ahogy
pedig épen valami pinczérrel konferálna a
vajda megbizásából, egyszer csak hozzásiet
Helfy Ignácz és azt mondja:

- Hallja, kedves Sturm; én mindig tud-
tam, hogy szereti a mi pártunkat, de azért
mégis csak különös volna, ha a függetlenségi
párt nevében, maga bucsuztatná el a mi nagy
halottunkat; Nagyon kérem, álljon el ettöl a
szándékától.

Sturm (aki melesleg szólva, minden iz-
gékonysága mellett is tizenhárompróbás ma-
meluk)csak nézett a palatinusra, hogy talán
valami baja esett. De a Kossuth palatinusa
buzgóbban is kérte:

— Tegye meg, édes barátom. Magának
is csak ártana ez a dolog odahaza.

- - No, nem bánom, felelte Sturm.
Helfy pedig ravaszul nevetett. Erre ugyan

ráijesztettem, hogy odahaza rossz néven veszik
töle, ha ö bucsuztatja Kossuthot. És nyugod-
tan ment vissza a Kossuth-fiukhoz. De amikor
a nagy halottat befektették a koporsóba, egy-
szer csak kiáll a sorból Sturmann György és
siró hangon fog a bucsuztatóba.

- Hát mégis beszél ? — kérdezte sugva
a palatinustól Kossuth Ferencz.

— Kicsoda?
—Hát ez a Sturmann !
Akkor ütött a homlokára Helfy Ö bizony

jobban ismerte Sturmot, mint az imént meg-
választott Sturmannt és amikor Kossuth Ferencz
diszkrét módon megkérte, hogy beszélné le a
bucsuztatásról, bizony Sturmot beszélte le.

. . . Pichlernek ebben a pillanatban eszébe
jutott valami.

— Hiszen én is azért indultam el, hogy
a Sturmann beszédét megakadályozzam!

És már tovább akart futni, hogy megke-
resse Sturmannt. De az üvegajtón özönleni
kezdett kifelé a tábor és Pichler azon frissen
hallhatta, hogy odabenn már javában beszél —
Sturmann. Denikve, az az intrikus Sturm Al-
bert Turinban is, Budapesten is lehetetlenné
teszi, hogy Sturmannt elnémitsák. Ott Helfyt
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az öreg Kossuth palatinusát, itt meg Pichlert,
a fiatal Kossuth palatinusát akadályozta meg a
jószándékban.

Szerencsére Sturmann nem gyözi sokáig.
S még tizenegy óra sem volt, amikor az elnök
már ki akarta jelenteni, hogy az általános vitát
berekeszti. De az utolsó pillanatban még fel-
ugrott Ivánka Oszkár és a nemzeti párt nevé-
ben sietett kijelenteni, hogy ök nem fogadják
el a Barabás határozati javaslatát. (Hiába rakta
az Apponyi szavaiból össze.) Mert magát a tör-
vényt gyöngitené, ha ugyanazzal a tartalom-
mal egy határozati javaslatot is soroznának
melléje. A helyzet igy sokkal tisztább lett s
amikor az elnök a vitát csakugyan bére-
kesztette: a dolog nagyon sebes tempóban
kezdett a befejezéshez közeledni. Pulszky Ágost
elöadói záróbeszéde másfél perczig se tartott
(ez maga is csoda) s aztán már csak Kos-
suth Ferencz volt hátra. És ö is röviden
végzett.

De az ö beszéde alatt volt egy kis epizód,
aminek — ugy mondják — folytatása is lesz.
A hangulat mostanság olyan különös, hogy két
szó közül legalább az egyiknek okvetetlenül akad
folytatása. Tegnap Rakovszky mondott ilyen
szót, ma meg Olay Lajos. Mikor ugyanis Kossuth
Ferencz záróbeszédében azt mondta, hogy a
függetlenségi párt erejének csak harmadrészét
meritette ki az obstrukczióban, a többség sorai-
ból valami egészséges nevetés hangzott. Azt
mondják, hogy Tisza István nevetett. S ekkor
Olay Lajos átkiáltott:

— Ez disznóság !
Tisza István késöbb magyarázatot kére-

tett töle. De Olay csak annyit felelt:
— Akinek nem inge, ne vegye magára.
(A többi aztán már nem tartozik ebbe a

rovatba, mert a tisztelt Ház mégsem ilyen tó-
nusban csinálja a páros viaskodásait.)

. . . Ugy volt a szünet után, hogy még
a részletekkel is a mai napon bánik el a par-
lament. De már ezt sehogysem engedhette
meg Polónyi ur. Talán a Rakovszky tegnapi
adomája adta neki az ideát, de ö is azt
mondta: Sterben muss ich, aber dringen láss
ich mich nicht! S hogy nagyon is gyors ne
legyen a vita kimulása, vállalkozott az ülés
kibeszélésére. De mivel beszélje ki? Hát elö-
ször is belekötött Kossuth Ferenczbe, aki azt
a könnyelmü nyilatkozatot merte megkoczkaz-
tatni, hogy most már nincs czélja az obstruk-
cziónak; tehát a viszontlátásra május elsején !
Polónyi tiltakozott a nyilatkozat ellen. Ó nem.
Az ismeretes magas szinvonalon ö tovább
is folytatja a harczot, május elött és május
után. Majd Szilágyit és Bánffyt próbálta egy-
más ellen kijátszani, de ezt csöndes mosoly-
lyal fogadta az egész Ház, Ekkor aztán Poló-
nyinak eszébe jutott, hogy neki harminczkét
foga s minden foga mögött egy kész gyanusi-
tása van. Jól kinyitotta tehát a száját és hagyta
kiugrani a legnagyobb gyanusitást, hogy Bánffy
voltaképen szélbali politikát csinál és olyan ta-
nácsokat ad a királynak, amelyek az országot
belekényszeritik a teljes függetlenségbe. (Ez a
legveszedelmesebb gyanusitás, amikor a minisz-
terelnököt lefelé dicsérni látszik, csakhogy föl-
felé félelmesnek mutassa.)

— Hehehe ! — nevetett ehhez a ravasz
fegyverhez Bartha Miklós.

De Banffy ilyen dolgokban nem ért tré-
fát. Nagyon kegyetlen vágott vissza és olyan
kavarodást okozott az egész függetlenségi párt-
ban, hogy még Sturmann is felsziszszent. (Pe-
dig ugyan türelmes ember). Györy Elek felelt
is az erös támadásra, de Bánffy ezt sem hagyta
szó nélkül s végezetül is szépen kihegyezte a

dolgot, mondván, hogy a függetlenségi párt
mindig a korona ellenére keresi a vivmányo-
kat, mig ö királylyal és a hazáért munkálkodik.

Ennyit mondott a miniszterelnök a maga
érdekében, azután pedig már ma beterjesztette
a január elsején történt megállapodásokra vo-
natkozó iratokat, hogy a részletes tárgyalás
során a Ház maga ellenörizhesse, milyen
egyezményre lépett a kormány az osztrák-ma-
gyar bankkal és az osztrák kormánynyal.

— Éljen! hangzott is az egyik oldalon.
— Hoch! kiáltotta ellene a szélsöbal.
Polónyi Géza pedig nevetve dörzsölte a

kezeit:
— Hiába mondta a miniszterelnök, hogy

le kell szoknom az ö dirigálásáról. Lám, mégis
csak felállitottam.

S olyan diadallal indult hazafelé, mintha
nem is a minisztert, hanem mindjárt a vám-
sorompókat állitotta volna f e l . . .

A képviselöház ülése.
Korán hire terjedt, hogy a szélsöbal most már

abbanhagyja a harczot. A szabadelvü párt erre való
tekintettel már korán együtt volt, hogy a szavazás-
tól el ne késsen. A zsufolt folyosók aztán az ülés
megnyitásáig csak a Rakovszky István és Gajári
Ödön lovagias ügyéröl beszéltek. Késöbb még két
lovagias ügy is támadt s mig benn a teremben a
nagy parlamenti viaskodás már a végéhez közele-
dett, a folyosó egyszerre megtelt a személyes vias-
kodások hirével. Ma már nem is a békeangyalok
surrantak át a folyosón, hanem csupa párbaj segéd.
A jó ég tudja, talán minden tizedik ember az volt.
Estig azonban, ugy mondják, ezek a páros viasko-
dások is el lesznek intézve.

Az ülést különben Szilágyi Dezsö tiz órakor
nyitotta meg.

A második provizórium.
Boda Vilmos a miniszterelnökkel szemben

védi a függetlenségi pártot, mely nem azért küzdött
harmincz esztendeig az önálló vámterületért, hogy
a kormány kivánságára akkor mondjon le róla,
amikor önkényt hull az ölébe. A függetlenségi párt
nem harczolt hiába és nyugodtan várja az ország
itéletét. Ö is pártolja Kossuth határozati javaslatát.
(Helyeslés a szélsöbalon.)

Sturmann György szintén pártolja Kossuth
Ferencz határozati javaslatát.

Elnök: Szólásra senki sincsen följegyezve.
Kiván még valaki szólani ?

Ivánka Oszkár szót kér. A javaslatot elfogadja
s csak a Barabás Béla határozati javaslatára akarja
a nemzeti párt nevében kijelenteni, hogy nem fo-
gadhatják el. A határozati javaslat ugyanis nem
tartalmaz egyebet, mint maga a törvény; elfogadá-
sával tehát csak a törvény hitelét gyengitenök.
(Élénk helyeslés.)

Az elnök ekkor a vitát berekeszti.
Pulszky Ágost elöadó röviden kijelenti, hogy

Enyedi Lukács határozati javaslatát elfogadja, el-
lenben Kossuth Ferencz és Barabás javaslatát nem.

Kossuth Ferencz azon kezdi záróbeszédét, hogy
az általános vitában pártja erejének csak harmadré-
zét használta fel. (Nagy derültség a jobboldalon.)

Olay Lajos: Mit nevetnek? Ez disznóság!
Kossuth Ferencz: Az aritmetikán csak tudat-

lanok nevetnek. Hiszen a dolog világos. A függet-
lenségi pártból huszan beszéltek, pedig hatvanan
vannak. Ezután visszautasitja a miniszterelnök ujévi
támadását, mert ki merné azt tagadni, hogy ö, Kos-
suth, mindig objektiv és higgadt formában harczolt ?

Báró Bánffy Dezsö: A képviselö urra nem is
czéloztam.

Kossuth Ferencz: Én pedig köteles vagyok
pártomat védeni. Kifejti ezután, hogy a független-
ségi párt harczából mégis fakadtak vivmányok: az
országra visszaszállt az önálló vámterület joga és
kiderült, hogy a hatvanhetes alapon kormányozni
nem lehet. Ezekre a vivmányokra való tekintettel,
minthogy most többet elérni nem lehet, a párt
megszünteti a harczot, de májas elsején talál-
kozunk !

A szavazás.

Az elnök ekkor fölteszi a kérdést.

A Ház tulnyomó többsége általánosságban el-
fogadja a javaslatot és elfogadja Enyedi Lukácsi ha*
tározati javaslatát is.

Ellenben mellözi Kossuth Ferencz és Barabás
Béla határozati javaslatait.

Az elnök aztán öt perezre felfüggeszti az
ülést.

A szünet után.

A részletes tárgyalás megkezdése elött Polónyi
Géza kéri, hogy a czimet és az elsö szakaszt együt-
tesen tárgyalják.

Az elnök ezt elrendeli.

Polónyi Géza elsö sorban ki akarja jelenteni,
hogy ö és barátai nem szándékoznak a harczot
megszüntetni, amint azt Kossuth Ferencz szavai
után hinni lehetne.

— Hát nem egyesültek ? — kérdik jobbról
gúnyosan.

Mi ma sem foglalunk el más álláspontot,
mint a vita elsö részében. Be akarjuk bizonyitani,
hogy a nemzet nagy közjogi és gazdasági érdekein
és törvényes jogain esik sérelem.

Kossuth Ferencz: Én is ezt mondom!
Polónyi Géza: Ezt akarjuk megértetni a nem-

zettel, ezért folytattuk a harczot eddig és folytatjuk
ezután is.

Kossuth Ferencz : Én is !
Polónyi Géza: Akkor, mikor Szilágyi Dezsö

azt mondotta a függetlenségi pártnak, hogy hazafia-
sabb dolgot cselekszenek, ha a javaslat törvényeröre
emelést most meg nem akadályozzák; a párt haj-
landó volt azt megtenni. Tudomása van róla,
hogy Szilágyi Dezsö tárgyalt is Kossuth Ferencz-
czel és Justh Gyulával és nem lehet föltételezni
a Ház elnökéröl, hogy megbizatás nélkül tesz
ilyen lépést. És a miniszterelnök mégis dezavuálta
a Ház elnökét Késöbb egy szóval, Apponyi
közjogi fölfogásához való hozzájárulással megszün-
tethette volna báró Bánffy a harczot, de ö ahelyett
bujkált. Isten és ember elött a miniszterelnök a
felelös azért, hogy január elsején nem lett törvény
a javaslatból. (Derültség a jobboldalon.) Ámde a
világ még sem fordult föl január elsején. A jogfoly-
tonosság megszakadt ugyan, de a lelkek nyugod-
tabbak lettek. A többségnek sikerült a nemzet köz-
véleményét megtéveszteni abban, hogy május else-
jén sült galambként fog szánkba röpülni az ön-
álló vámterület, ha most nem bántjuk. Ki hiszi
el, hogy a többség május elsején az önálló
vámterületet elfogadja s ki hiszi el hogy a
nemzeti párt, mely január elsején félt az önálló
vámterülettöl, május elsején nem fél? S mondja
meg Horánszky, ha május elsején következik a tör-
vényböl az önálló vámterület, január elsején miért
nem következik? Horánszky a függetlenségi párt
szemére vetette, hogy nem mondta meg, mi lesz
január elsején. Az lett volna törvényes állapot ese-
tén, a mit a törvény rendel. A szóló egész csomó
törvényt idéz, olyat, mely megmondja, mi a teendö.
Hisz a törvényben még az is meg van állapitva,
hol állitandók föl az örházak az egész vonalon.
Hát mi szükség arra, hogy a függetlenségi párt
oktassa ki a kormányt arra, mi a teendö?
De az, hogy a pénzügyminiszter megigéri, hogy
január elsején Ausztriával való meg nem egyezése
esetén, az önálló vámterület következik, a miniszter-
elnök pedig Apponyi nyilatkozata elöl késöbb buj-
kál, a "Pester Lloyd"-dal pedig azt akarják bebizo-
nyittatni, hogy Apponyi elsö és második beszéde
közt különbség van: ez perfidia.

Az elnök e kifejezésért rendreutasitja.
Polónyi Géza azzal folytatja, hogy ö nem ma-

licziózus, de ugy látja, hogy az igazi hazafi pél-
dányképe Bánffy Dezsö. A régi balközépi Bánffy
Dezsö az, aki a királynak adott tanácsaival, intéz-
kedéseivel és eljárásával a 67-es kiegyezést kompro-
mittálja. Szinte poharat hajlandó üriteni egészségért.
(Zaj a jobb oldalon.) Lex imperat! ezt kiáltja A
jobboldal alkotmánysértésre! (Zajos tetszés a szélsö-
balon.)
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A királylyal a hazáért !
Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök: Tisztelt

ház ! Nem fogom Polónyi képviselö urat követni
az általános vita terére, mert az általános vitát be-
fejeztük. (Helyeslés jobbfelöl.) Nem fogom Polónyi
képviselö urát követni a személyeskedés terére sem;
tiszta lelkiismeretem a tekintetben, hogy én állá-
somban tisztán azt tettéin meg, amit a hazára
nézve legjobbnak tartok. (Élénk helyeslés jobbfelöl.)
Tiszta lelkiismeretem' a tekintetben is, hogy ezen
törvény tárgyalása körül csak az ország érdekét
tartottuk szem elött, (Élénk helyeslés jobbfelöl)
Tiszta lelkiismeretem a tekintetben, hogy habár
rám kivánja girálni a felelösséget, a következmény
kétségtelenül be fogja igazolni, hiszen már is
beigazolta, mert a közvélemény mellettem van,
(Igaz! Ugy van! jobbfelöl) hogy a felelösséget
réám háritani nem lehet. (Ugy van, jobbfelöl.)

Lehet spitzfindig-szörszálhasogatással keresni
czimet arra, hogy a felelösség alól kibujjanak, de
hogy a felelösséget hordozniok kell, az kétségen fe-
lül áll. (Helyeslés 'jobbfelöl.) De, tisztelt Ház, nem
fogom követni Polónyi Géza képviselö urat azon
térre, ahol gróf Apponyi Albertnak egy tanácsát
ismételve, a felségnek elmozditásomat hozza javas-
latba. Egygyel tisztában vagyok: azzal, hogy én
Magyarország, érdekeinek elömozditását, a magyar
nemzeti állam megalkotását, fejlesztését tartom kö-
telességemnek, meggyözödésem szerint. (Élénk éljen-
zés jobbfelöl) meggyözödésem szerint mindig, öszinte,
tanácsot adva, királyomnak, ugy, hogy. czélomat a
nemzet érdekében mindig királyommal egyetértve, a
királylyal együtt érhessem el. (Éljenzés jobbfelöl.
Nyugtalanság a szélsöbaloldalon.) Önök azonban
minden kérdésben követeléssel állnak elö, álláspont-
jaikat pedig ugy érvényesitik, hogy vivmányaik a ko-
rona ellenére jöjjenek létre. (Nagy, zaj és nyugta-
lanság a szélsö baloldalon.) Ezen a téren tisztelt
Ház, (Folytonos zaj és nyugtalanság a szélsö bal-
oldalon] velem találkozni sohasem fognak. (Helyes-
lés jobbfelöl) Vivmányokat követelni énszerintem, a
koronától nem helyes ; vivmányokat, a nemzet fej-
lödését a koronával, egyetértve, együtt érezve kell
kivivni, elérni a haza érdekében.

Györy Elek: Ne bujjon a korona mögé ! Mi-
csoda eljárás ez ! (Zaj és mozgás a szélsöbal
oldalon.)

Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök: Tisztelt
Ház ! Magára a szakaszra igen röviden kivánok szó-
lani. Miután az általános vita rendjén. .. (Nagy zaj
és közbeszólások a szélsöbalról.)

Várossy Gyula : A királyt bevonja a vitába !
Elnök : Kérem a képviselö urakat: a képviselö

urak felelhetnek erre ; a hányan közbeszólnak, annyi
beszédet mondhatnak; hanem ilyen sommás uton
nem járhatnak el. (Általános, derültség.)

Báro Bánffy Dezsö miniszterelnök: Az általá-
nos vita rendjén érvényre jutott egy kifejezés az
"állapot'' és tekintettel arra, hogy ezen kifejezésnek
érvényt szerezzék a törvényjavaslatban magában is,
illetöleg a megalkotandó törvényben, egy módosi-
tást nyujtok be az 1. §. 2. pontjához, mely szerint
teendö vona a második sorban "határozatok" szó
után "határozatoknak megfelelö jelenlegi állapotok".
Kérem a tisztelt Házat, méltóztassék a módositást
elfogadni. (Helyeslés jobbfelöl.) És továbbá
tisztelt Ház, bár ma nem jutottunk el a
harmadik §, tárgyalásához, amely szakaszhoz
módositást jelentettem be, mégis szükségesnek.
tartom a tisztelt Ház kellö tájékozása érdekéböl már
most benyujtani a bankkal kötött egyezményt, vala-
mint a vonatkozó iratokat azért, hogy már most
méltóztassanak ezek kinyomatása iránt intézkedni,
hogy majd mikor a 3. §. tárgyalásához jutunk, mint
anyag, a tisztelt Ház elött álljanak, (Élénk helyeslés
jobbfelöl.)

Elnök : E benyujtott iratok kinyomatását és
szétosztását a Ház elrendeli.

Személyes kérdések.
Györy Elek személyes kérdésben szót kér.
Az elnök : Milyen czimen ? Hisz nem támad-

ták meg.
Györy Elek: Vannak esetek, mikor valamely

sértés ellen, a párt minden tagja fölszólalhat.

Az elnök; De Kossuth Ferencz van föl-
iratkozva.

Kossuth Ferencz törülteti nevét.
Györy Elek: Más miniszterek eddig a kisebb-

séggel szemben nem szorultak meg nem engedett
fegyverekhez, mig a mostani miniszterelnök meg-
sérti az egész pártot. A .miniszterelnök amaz álli-
tása, hogy a függetlenségi párt, mikor a törvény
alapján áll, a korona ellen akar vivmányokat el-
érni, megsértése a koronának és a függetlenségi
pártnak. )Ugy van; a szélsöbalon.)

Visontai Soma : Infámia !

Györy Elek: Fölháborodva utasitjuk vissza e
gyanusitást ! . . .

Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök: Tisztelt
Ház ! (Halljuk! Halljuk! jobbfelöl. Élénk felkiáltások
a szélsöbaloldalon : Eláll! Eláll!)

Elnök: Csendet kérek. (Nagy zaj:) Hiába
minden, ki kell hallgatniok a miniszterelnök urat
(Halljuk 1 Halljuk! jobbfelöl.)

Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök; Tisztelt
Ház! (Nagy zaj és felkiáltások a szélsöbaloldalon:
Eláll! Eláll! Polónyi Géza képviselö ur (Nagy zaj.
és felkiáltások a szélsöbaloldalon : Mit beszél ?) az én
müködésemet ugy állitotta oda, hogy azt ugy lehetett
érteni, és ugy is értettem, hogy én a királynak kétszinü
tanácsokat adva, balközépi programmot akarok érvé-
nyesiteni. (Folytonos nagy zaj és felkiáltások a szél-
söbalon : Eláll! Eláll!) Mikor Polónyi Géza képviselö
ur engem kétszinüséggel gyanusit és denuncziál,
akkor nekem jogom van azt visszautasitani, (Élénk
helyeslés jobbfelöl, Nagy zaj a szélsöbaloldalon.) és
azt mondani, hogy én meggyözödésem szerinti ta-
nácsokat adok, melyek szerint meg vagyok gyözödve,
hogy a királylyal egyetértöleg szolgálom a hazát.
(Élénk helyeslés és éljenzés jobbfelöl. Nagy zaj a
szélsöbaloldalon.) Akkor, tisztelt Ház, mikor Polónyi
Géza képviselö ur jónak látja ilyen denuncziálá-
sokkal engem odaállitani a király elé, mint hamis
tanácsost, akkor méltóztassanak megengedni; hogy
a felháborodás jogosult énnálam. (Élénk helyeslés
jobbfelöl. Folytonos nagy zaj a szélsöbaloldalon.)
Méltóztassanak egyformán itélni, ne csak mindig
sérteni és vádolni. (Élénk helyeslés jobbfelöl.) Mél-
tóztassanak megengedni azt is, hogy mi is meg-
mondjuk nézetünket, véleményünket. (Élénk helyes-
lés és éljenzés jobbfelöl. Nagy zaj a szélsöbal-
oldalon.)

A holnapi ülés.
Az elnök: A holnap tiz órakor kezdödö ülés

napirendjére a javaslat folytatólagos tárgyalása ke-
rül s ha ez befejeztetnék, akkor a förendiház mó-
dositása a községek helyneveiröl szóló javaslaton. A
miniszterelnök azonfelül válaszolni fog Kossuth
Ferencz három interpellácziójára. együttesen.

KÜLfÖLD,
Bismarck és az antiszemitizmus.

Bismarck herczegröl, akiröl napok óta
aggasztó hirek érkeznek, egy délnémet politikus
igén érdekes dolgokat beszél el. Az illetö poli-
tikus, amikor Bismarck herczeg legutóbb Kissin-
genben idözött, meg volt hiva a herczegi
családhoz és akkor a herczeg többek között az
antiszemitizmusról is nyilatkozott. Ezek a nyilat-
kozatok, melyek érdekesen megvilágitják, mi-
ként vélekedik az agg vaskanczellár az anti-
szemitizmusról, lényegükben a következök:

A beszélgetés az antiszemita agitáczió és
általában a zsidó kérdés körül forgott. A her-
czeg eleinte rövid megjegyzésekre szoritkozott,
amelyek sejtetni engedték, hogy a Stöcker-féle
akczió nem rokonszenves s politikailag kényel-
metlen neki. Mikor azonban egy ur a társa-
ságban keményebb módon nyilatkozott a
zsidókról s azoknak tulajdonságairól s azt a
kérdést érintette, vajjon nem lett volna-e czél-
szerübb, ha az akkori kanczellár a nyolczvanas
években a zsidók ellen hozott antiszemita
rezolucziókat valamely formában elfogadta
volna, behatóbban nyilatkozott a kérdésröl.

Bismarck a zsidó elemnek a germánok-
kal való összevegyülését hasznosnak tartja
Van a zsidókban valami, ami a germánokban
hiányzik. Valami pezsgést visznek ök a lakos-
ságba, különösen a nagy városokéba, ami kü-
lönben hiányzana, valamely inditó eröt és
mozgékonyságot képviselnek ök, ami különben
nem volna meg. Azután eltekintve az igazság-
tól és az emberiességtöl, nem látja az utját
annak, amelyen haladva, az antiszemiták czélja
elérhetö volna. Ha az ember megkérdezi öket,
hogyan akarják terveiket megvalósitani, ugy
jár velök, mint a szocziáldemokratákkal, akik
semmiféle czélszerüen keresztülvihetöt sem
tudnak ajánlani ; az ö reczeptjeiket a mai
állami szervezetben nem lehet alkalmazni. De
mit is lehetne egyáltalán csinálni? Olyan el-
járási módokat, mint aminök szent Bertalan
éjszakája és a szisziliai vecsernye voltak, még
az antiszemiták sem mernének ajánlani. Ki se
utasithatjuk a zsidókat, anélkül, hogy nemzeti
jólétünknek- sulyos kárt ne okozzunk. Más in-
tézkedések, mint például a zsidóknak kizárása
a birói és más állami pályákról, csak fokoznák
azt a bajt, amit az antiszemiták elháritani
akarnak, mert akkor az a zsidó intelligenczia,
amelyet elzárnak az állami karriertöl, arra a
pályára vetné magát, amelyen a zsidók fölé-
nyét az antiszemiták ugyis elviselhetetlennek
tartják, tudniillik a kereskedöi pályára.

A herczeg ezután kifejezést adott annak
a nézetének, hogy az antiszemitizmus nem
annyira vallási, sem nem faji, hanem leginkább
közgazdasági forrásokból fakad. Tény az, hogy
a zsidók a pénzszerzésben a lakosság többi
elemeit tulszárnyalják. Ez a képességök faji-
tulajdonságaikból ered, amely tulajdonságok
akár tetszenek nekünk, akár nem, állami esz-
közökkel nem pusztithatók ki a világból. A
zsidók pénzdolgokban természeti tulajdonságaik-
nál fogva okosabbak és ügyesebbek, mint a
keresztények. Azután meg bizonyos tekintetben,"
ha nem is munkásabbak, de takarékosabbak
és kisebb igényüek, mint a keresztények. A
zsidó, hogy valamely üzleti elönyt elérjen,,
könnyebben reszkiroz s a czél elérésére eszkö-
zeiben nem olyan válogatós, mint keresztény
konkurrense,

Mindez az üzleti életben elönyt biztosit a
számára, amelyet törvénynyel nem lehet el-
venni töle. Maguk az antiszemiták sem tudtak
eddig olyan praktikus módot ajánlani, a mi-
vel ezt az elönyét a zsidóknak ellensulyozni
lehetne,

Amit eddig ajánlottak, az mind olyan
czélszerütlen volt, hogy nem találkozott volna
kormány, amely vállalkozott volna azok keresz-
tülvitelére. Különben is nagyon káros volna a
zsidó ösztönnek — kereset után járni és va-
gyont gyüjteni, - állami közbelépéssel akadá-
lyokat görditeni az utjába, mert ez által a la-
kosság többi elemei is épen ugy találva fenné-
nek s a nemzeti jólét szenvedne általa. Ami-
böl azonban nem következik, hogy engedjük a
zsidókat a fejünkre nöni és függjünk tölük az
anyagiakban ugy, mint ahogyan az más álla-
mokban van

Majd egy kis kitérés után igy folytatja a
herczeg:

Ö a zsidókát a jelenlegi állam hasznos
polgárainak tartja s oktalan eljárásnak itéli azt,
ha zavarják öket. Különösen a gazdag zsidó
pontos adófizetö és jó alattvaló. Ö maga tulajdon-
képen kevés hálát tapasztalt a részükröl, pedig
egy államférfi sem tett annyit a zsidók eman-
czipácziója érdekében, mint ö! Ennek daczára
mégis azok a liberális, és radikális lapok tá-
madták öt folyvást a legélesebben, amelyek-
nek tulajdonosai zsidók voltak. Egy esete azon-
ban mégis volt; amikor vele szemben egy
zsidó hálásan viselte magát.

Amikor még Pomerániában gazdálkodott,
neki is volt, mint a többi földbirtokosoknak
egy házi zsidója. Egy szép napon csödbe jutott
a zsidó s eljött hozzá, hogy megkérje öt, ne
jelentse be a csödbiztosnál a követelését, mert
akkor kriminálisba; jut. A herczeg megigérte
ezt neki. Az öreg zsidó késöbb kezdte részle-
tekben visszafizetni az adósságát s folytatta
ezt mindaddig, amig a herczeg el nem költö-
zött a vidékröl s nem mondta neki, hogy
most már elég, a hátralékot elengedi.
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TÁVIRATOK.
Osztrák minisztertanács.

Bécs, január 4. Ma délután báró Gautsch
miniszterelnök elnöklete alatt hosszabb ideig
tartó minisztertanács volt.

Dreyfus és Esterházy.
Páris, január 4. A Siécle irja: Deczem-

ber 20-án megjelent Martinie tábornok Dreyfus
apósánál és itt mint Billot hadügyminiszter
barátja mutatkozott be. A beszélgetés során
kijelentette, hogy barátja, Billot tudni szeretné,
hogy a szenátorok mily bizonyitékokkal ren-
delkeznek Dreyfus ártatlanságának bebizonyi-
tására.

Billot barátomnak — ugymond Martinié
— ebben az ügyben állást kell foglalnia. Ha
valóban oly bizonyitékai vannak a szenátorok-
nak, melyekböl Dreyfus ártatlansága kiderül,
akkor a két generális, de különösen Mercier,
borzasztó helyzetbe kerülnek.

Dreyfus apósa és Mathieu Dreyfus kije-
lentették, hogy a szenátorok bizonyitékait nem
ismerik. A Temps-ban Dreyfus apósa igaznak
mondja a Siécle hirét, Martinie pedig csak
annyiban ellenzi, amennyiben Billot nevéröl
szó van.

Páris, január 4. Esterházy védöje kije-
lenti, hogy az itélet, melynek alapján Saussier
generális Esterházyt a hadügyi biróság elé ál-
litja, Esterházyra nézve kedvezö s minden
más verzió ez ügyben alaptalan.

Kréta kormányzója.

Athén, január 4. Az a hir, hogy Orosz-
ország György görög herczegnek Kréta kor-
mányzói állására való jelölését inditványozta,
itt nagy szenzácziót keltett. A lapok tartóz-
kodnak minden kommentártól, de sajnálatukat
fejezik ki afölött, hogy Európa képtelennek
látszik a krétai kérdés megoldására. Csak az
"Asty" véli azt, hogy ha Oroszország indit-
ványa komoly, ez czélhoz fog vezetni.

Cetinje, január 4. Hivatalosan megerösi-
tik, hogy Miklós fejedelem Petrovics Bozo
vajdának krétai kormányzói jelöltségét elle-
nezte volt. A lapok ezt azzal magyarázzák,
hogy Miklós herczeg, mint egy Balkán állam
souverain-je, a Balkán államok egyikének
ügyébe sem akar beavatkozni, továbbá azzal,
hogy a hatalmak e jelölés alkalmával elmulasz-
tották Miklós fejedelmet a dologban való állás-
foglalása felöl megkérdezni.

Katonák lázadása.

Köln, jan. 4. A Kölniscbe Zeitung jelenti:
Ugandaban, Kelet-Afrikában, nagy katonai lá-
zadás tört ki a katonákkal szemben tanusitott
igazságtalan bánásmód miatt. Szudánban óriási
az elkeseredés a lakosság között A katonák
agyonlötték tisztjeiket, söt a lázongók el-
len vezényelt csapatok is megtagadták a
szolgálatot s a levegöbe löttek. A lázongók
a falvakat is elpusztitották. A protektorátus
Falamennyi csapatai talpon vannak és Indiá-
ból, valamint Bombayból csapatokat rekvirál-
tak. Zanzibárban, különösen az arabok köré-
ben, nagy a felháborodás.

Németek és csehek.
Prága, január 4. A német-cseh tartomány-

gyülési képviselök ülése, melyen dönteni fognak
afölött, megjelennek-e a tartománygyülés ülésein, vagy
nem, január 9-én lesz, de nem Prágában, hanem
Leitmeritzban, ahol a németek biztonságban
érzik magukat.

Bécs, január 4. A Narodny Listy, az ifju-
csehek lapja, azt a hirt, hogy a németek a cseh
tartománygyülés ülésein résztvesznek, következöképen
kommentálja: Az urak nyilván a bécsi parlament-
ben folytatott hires produkczióikat, melyek most
megszakittattak, Prágában akarják folytatni. De csak
kisértsék ezt meg. Az elsö botránynál majd meg-
tanitjuk öket móresre s meg fogják tanulni a kü-
lönbséget a cseh tartománygyülés és a .Schluke-
naui képviselöház" között.

HIREK.
Politikai párbajok.

Az az izgatott hangulat, amely az utóbbi
napokban fogva tartotta a képviselöházat, teg-
nap ekszplodált s három lovagias afférben
keresett levegöt magának. A lovagias afférek
föszereplöi Rakovszky István és Gajári Ödön,
továbbá Rakovszky István és Örley Kálmán, végül
Olay Lajos és gróf Tisza István.

Rakovszky István tegnapi második fel-
szólalása alkalmával kijelentette, hogy ö nem
kereste Gajári Ödön öseit Bettelheim rabbi-
ban, ez távol állott töle. Ö egyáltalában semmi-
féle összeköttetést sem keresett Gajári és
Bettelheim között. Erre Gajári Ödön nagy zaj
között oda szólt Rakovszkynak:

— Ez gyáva hipokrizis!
Örley Kálmán pedig ismételte Gajári sza-

vait, mondván:
— Hallotta, ezt? Hallotta ezt? Ez

gyáva hipokrizis.
Rakovszky István ezekért a nyilatkozato-

kért ugy Gajári Ödönt, mint Örley Lajost
provokáltatta segédeivel, Bolgár Ferenczczel és
Szentiványi Árpáddal. Gajári Ödön gróf Tisza
István és Molnár Bélát nevezte meg segédeiül.
A segédek még a délelött során összeültek
tanácskozásra a Ház egyik termében s meg-
állapitván a sértés megtörténtét, elhatározták,
hogy az ügyet fegyverrel, még pedig karddal
intézik el.

A párbaj ma este hat órakor történt meg
az Arlow-féle vivóteremben, Többrendbeli he-
ves összecsapás után azzal végzödött a viadal,
hogy Rakovszky István három lapos vágást
mért Gajárira, kettöt a fejére és egyet a kar-
jára, Gajáry pedig sulyos természetü vágást
mért Rakovszky jobb hüvelykujjára, aki ennek
következtében harczképtelenné vált.

Minthogy Rakovszky sebének gyógyulása
esetleg több hetet vesz igénybe, a Rakovszky-
Örley-féle párbajt egyelöre elhalasztották.

Ebben az ügyben Rakovszky segédei Bol-
gár Ferencz és Kubik Béla, Örley Kálmán segédei
pedig Rosenberg Gyula és Kristóffy József
lesznek. ..

A másik affér, mely Olay Lajos és gróf
Tisza István között keletkezett, még az elöbbi-
nél is sulyosabban végzödött.

Ennek az ügynek az elözményei a követ-
kezök voltak:

A képviselöház mai ülésének vége felé,
mikor Kossuth Ferencz záróbeszédét mondotta,
a többek között a következö kijelentést tette:

— Mi csak hazafiságból engedjük meg, hogy
a javaslat fölötti szavazás ma megtörténhetik.

Ezt a kijelentést a jobboldalon többen
nevetéssel fogadták, ami annyira felingerelte
Olay Lajost, hogy heves gesztikulácziók között-
oda kiáltotta a jobboldalnak:

— Ez disznóság! Ilyenkor örülni kel-
lene, nem pedig gunyosan nevetni. Ez nem
tisztesség!

Gróf Tisza István Olay Lajosnak ezt a
kijelentését magára nézve sértönek találta s
még az ülés folyamán elküldte segédeit: gróf:
Andrássy Tivadart és gróf Széchenyi Aladárt
Olayhoz, hogy töle elégtételt kérjenek. Olay
Lajos segédeiül Komjáthy Bélát és Kubik Bélát
nevezte meg. A segédek azonnal tárgyaltak és
kard-párbajban állapodtak meg.

A viadal ma délután 5 órakor történt meg
a Fodor-Rákossy-féle vivó-teremben.

A küzdelem igen heves volt. Gróf Tisza
István Olay Lajosnak gyors támadásait ügye-
sen parirozta s egy alkalmas pillanatban ellen-
felének arczába vágott.

A párbajt azonnal beszüntették s
az orvosok konstatálták, hogy a vágás
majdnem leszelte a tövében Olay Lajos
orrát. A sebesülés meglehetösen sulyos
természetü s az orrporczokat varrásokkal
kellett egyesiteni. Gróf Tisza István a kezén
jelentéktelen karczolást kapott. Az ellenfelek a
párbaj után kibékültek. Ugy Gajári Ödön mint
gróf Tisza István ma este megjelentek a sza-
badelvü pártkörben.

Amint értesülünk, Rakovszky István a Pesti
Hirlaptól is elégtételt kért azokért a gunyos
megjegyzésekért, amelyeket a nevezett lap az
6 afférja alkalmával tett.

Herman Ottó és gróf Zichy Jenö.
Van pediglen egy mérges folyóirat az ország

fövárosában, a jó Gyulai Pál szerkesztette Buda-
pesti Szemle. Nem igen kerül a nagy közönség
kezébe, csak tudós, komoly emberek olvassák, bön-
gészvén belöle egy és más bölcseségeket.

Pedig vannak olykor ebben a komoly folyó-
iratban nagyon mulatságos dolgok is, amilyen pél-
dául legutóbbi számában Herman Ottónak gróf
Zichy Jenö kaukázusi utazásáról szóló czikke, mely
egyszerüen tönkre silányitja azt a nevezetes utazást,
nevetségessé teszi eredményeit és adatokkal kimu-
tatja gróf Zichy Jenö óriási tévedéseit.

Ime Herman Ottó czáfolataiból néhány sze-
melvény :

Gróf Zichy Jenö igen nagy sulyt fektet a
Hunib és Hunzak helynevekre, kapcsolatba teszi a
Hunokkal és természetesen, Bastian apokalyptikus
állitmányával egyezve, a magyarokkal is.

De hát mivel bizonyitja, hogy a Hunib és
Hunzak csakugyan hun vonatkozásu? Csak hallás
után ? De söt ha hun vonatkozásu, vajjon nem lehet
ennek annyi bizonyitó ereje a hun nemzet szárma-
zására, mint Tatárfalvának a tatár-, Török-Szent-
Miklósnak a török nemzet eredetére ?

A Bottlik-aul elég gróf Zichy Jenönek, hogy
a felsö-magyarországi Bottlik-családdal egyeztesse,
ezt pedig ösmagyar nevünek vegye; vajon nem
hallott idehaza ilyen "ösmagyar" neveket: Zabulik,
Kralik, Zdrahalik stb ?

Legvégül álljon itt a Zichianoff herczegi név
megfejtése, amelyet a gróf saját családi nevére vo-
natkoztat.

A gróf jól tudja, mert ki is irta, hogy Neu-
mann a Zych vagy Zich elnevezést a cserkesz Dsik
vagy Dtsuch-ból származtatja. A magyarországi
Zichyek azonban öságazatuk szerint elöbb voltak
Zaik-ok, a Zalai birtok után — a XIII. században és
csak késöbb válltak Zicsi-ekké, a somogyi Zics bir-
tok után. Zic azonban nem cserkesz és nem azono-
sitható a cserkesz Dsik-kel; Zics szláv, épen ugy, mint
Zajk (nyul) is. Ezen a soron tehát akár a cserkesz,
akár a gruz egyeztetés a Zichy-ekkel lehetetlen.

De még tovább van. Az az exotikus herczegi
család nem is Zichianoff, hanem Cicianow, mint
had pedig — palócz értelemben — Cicianowili. Ami
a grófot megtévesztette, ez az, hogy németek irván
leginkább ezekröl, ök a magok orthographiájával
éltek és ekkor a Cicianow ezt az alakot öltötte:
Zicianoff, amit a Zichy-ivadék ismét magyar z-vel
ejtett.

Alapjában véve tehát csupán a német ortho-
graphia s ennek magyar olvasása az egyedüli ro-
koni kapocs a két primor család között.

Az eredmény ezek után körülbelül az — Irja
Herman — hogy a gróf nem birta utólérni Horvát
Istvánt rajongásszülte sovinizmusában, a nyelvi
egyeztetésben pedig elérkezett oda, ahova azok a
boldogtalanok, akik a magyar nyelvet a kinaival
is egyeztetgették s vállalkozásukat keservesen meg-
fizették; hogy mivel? azt nem irom ki.

— A királyné utazásai. San-Remóból
jelentik: A királyné tegnap délután a Miramare
yachton San-Remóba érkezett. A felséges
asszony egészségi állapota kitünö. Ha az idö
kedvezö lesz, akkor január második felében a
felséges asszony kisebb tengeri kirándulást tesz
a Középtengeren. A végleges utazási programra
még nincs* megállapitva, az azonban bizonyos,
hogy a királyné január második felében Terri-
tetbe megy, ahol február közepén a királylyal
fog találkozni, ki rövid tartózkodásra ekkor
Territetbe érkezik.

— Lakoma Dárdai Sándor tiszteletére. Az
állami számvevöszék tisztikara tegnap este banket-
tet rendezett uj alelnöke, dr. Dárdai Sándor tiszte-
létére. A lakomán az elsö felköszöntöt Rakovszky
István valóságos belsö titkos tanácsos, az állami
számvevöszék elnöke mondotta a királyra. Ezután
Kádár István tanácsos köszöntötte fel az uj alel-
nököt. Az ünnepelt válaszában a többek közt a kö-
vetkezöket mondotta: Nézetem az, hogy amint a
joguralomnak biztositására szükséges, hogy a birói
szervezet a végrehajtó hatalomtól független legyen,
épugy szükséges az állami számvevöszók függet-
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lensége, hogy ellenörzö hivatását teljesithesse. Én
analógiát látok fenforogni a mi hivatásunk és a
birói hivatás közt, ami abból is kitünik, hogy a tör-
vény, ha nem is mindegyikünknek egyenként, de
legalább magának a számvevöszéki intézménynek
hasonló önállóságot biztositott.

A birói hatalom gyakorlására sem elégséges
azonban tisztán egymagában a meggyözödés függet-
lensége, hanem ahhoz tudás is kell, nagy tudás,
amely nem áll csupán széleskörü törvényismeretbea,
hanem amint a római jog definicziója mondja:
iurisprudentia est omnia divinarum atque humanarum
rerum notitia, iusti atque iniusti scientia. —
Ugyanez áll a mi • hivatásunkra nézve is, mert én
legalább kellö és megfelelö szakképzettség nélkül az
ellenörzést egyáltalán lehetetlennek tartom. Egy futó
pillantást vetve az állami számvevöszék ügykörére
és szervezetére, ugy tünik az föl nekem, mintha egy
optikus gyüjtöüvegnek fókusában tömöritve látnám az
állam egész szervezetét és gépezetét.

A politikából azonban a törvény minket egye-
nesen kizár és igen helyesen, mert hiszen ami hi-
vatásunk nem törvényhozási, hanem a már megho-
zott törvények végrehajtásának ellenörzésére vagyunk
rendelve és ebben ujabb analógiáját látom a birói
hivatással, csakhogy még a biró a közrendnek és a
magánbecsületnek az öre, addig mi a végrehajtó
hatalom intézö körének és ezzel az államháztartás-
nak, illetve a közerkölcsnek vagyunk örei. Ezt tekin-
tem én ami hivatásunknak, amelynek pontos és lelkiis-
meretes teljesitése nélkül maga a törvényhozás is
csak sötétségben tapogatóznék.

Felköszötöket mondottak még Rakovszky István
a tisztikarra, dr. Strausz István Dárdaira, dr. Lengyel
titkár az elnökre, Rakovszky elnök Gajzágó volt elnökre,
dr. Dárdai az idösebb tisztviselökre, Paál Árpád
számvizsgáló, számtanácsos Néger Adolf osztályta-
nácsosra. A társaság a legjobb hangulatban éjfélig
maradt együtt.

— A föudvarmester lemondása. Bécsi
tudósitónk telefonálja: A bécsi udvari föhivata-
lokban nagy változások lesznek, Lichtenstein
Rudolf elsö föudvarmester három nap elött be-
adta lemondását az uralkodónak, ki azonban
mostanáig még a leköszönést nem fogadta el,
de kétségkivül legközelebb elfogadja. Lichten-
tenstein az ujévi üdvözléseket már nem a fö-
udvarmesteri, hanem a fölovászmesteri palotá-
ban fogadta s ezentul csak fölovászmester lesz.
Állásától való visszavonulását bizonyos, a fö-
udvarmesteri hivatalban történt dolgok okozták,

— Halálozások. Török János, Gömörmegye
tiszteletbeli föorvosa, a gömörmegyei orvos-gyógysze-
részegylet elnöke, 64 éves korában meghalt Torn-
allyán. Az elhunyt nemes gondolkodása és nagy
müveltsége miatt nagy tiszteletben állott. — Katona
Gyula, Zólyom város érdemes föjegyzöje, e hónap
3-án életének 65, évében hosszabb szenvedés után
elhunyt.

— A nagyváradi püspök alapitványa..
Schlauch Lörincz biboros, nagyváradi püspök,
az általános poliklinikai kórházban kétezer
forintos ágyalapitványt tett. Ezzel a nagyváradi
föpap csak megszaporitotta eddig tett nagy-
számu alapitványait. .

— Szerencsétlen vadászatok. Orosházai
levelezönk irja, hogy tegnap Tót-Komlós községben
körvadászat volt, melyen Bakos Béla komlósi jegyzö
jobb karját a vadászok egyike keresztül lötte. A
megsérült kart le fogják vágni. — Székelyhid
közelében a Kis-Kágyai erdöben a mult héten
csütörtökön a vadásztársaság vadászatot rendezett,
amelynek baleset vetett hirtelen véget. Dr. Placz Ká-
roly állatorvos a sürü bozótban nem vette észre,
hogy merre jön társa, dr. Horváth József járásor-
vos és amikor egy özre czélzott, dr, Horváthot ta-
lálta. A töltés több nagyobb sörétje Horváth láb-
szárába furódott. A sebesültet kocsin vitték haza.

—Amerikai szenzáczió A new-yorki angol pokla
nagy hangon hirt adnak egy válópörröl, melynek
szereplöi magyar emberek. A panaszos báró Bánffy
Helénné, a vádlott pedi férje, báró Bánffy Miklós.
Azt irják az amerikai lapok, hogy az asszony leánya
néhai "báró Ziegfeld Albertnek*, akinek családja
nagy szerepet játszott Magyarországon. A válópör
elözményeiröl az amerikai lapok a következöket ir-
ják: báró Bánffy Niklós most Budapesten van,
Bánffyné pedig itt New-Yorkban, az Astoria-szálló-

ban, idegen néven. Roth H. Hermann ügyvéd ki-
jelenti, hogy kliense azért vett föl álnevet, mert el
akarja titkolni kilétét A Ziegfeldeknek Roth ügyvéd
állitása szerint ösi kastélyuk van Gödöllön, Buda-
pest külvárosában és Ránkon, Felsö-Magyarországon.
Ziegfeld Helénröl a következö adataink vannak: Szü-
letett 1871. julius 6-án, amely idöben atyja elökelö
tagja volt a kormányon levö pártnak. 1879-ben ve-
zetöje volt pártjának, 1881-ben pedig Tisza Kálmán
befolyása következtében kinevezték konstantinápolyi
nagykövetnek. Ezt az állását csak öt esztendövel ez-
elött hagyta oda. Midön az atyja Konstantinápolnba
költözött, Helént egy budapesti intézetben helyezték
el. A leány ezalatt az idö alatt találkozott Bánffyval,
ki akkor a budapesti egyetemre járt. A fiu és a
leány, az elöbbi 17, a másik 14 évvel egymásba
szerettek. A két család tudomást szerezvén a hely-
zetröl, azonnal szétválasztották a szerelmeseket, akik
közt vallási különbség is volt. Báró Ziegfeld leányát
Konstantinápolyba vitte, a fiatal báró Bánffyt pedig
felsö-magyarországi rokonaihoz vették, 1887-ben
Bánffy Konstantinápolyba szökött és titokban talál-
kozván a leánynyal, öt is rábirta a szökésre. Buda-
pestre mentek, de itt fiatalságukra és családjukra
való tekintettel egy pap sem akarta öket összeadni.
A leány apja, mélyen sujtva a szégyentöl, Helént
kitagadta. A kisasszony anyja azonban megkönyö-
rült a leányon és beadta a prágai zeneakadémiába,
ahol Ziegfeld Helén négy esztendöt töltött. 1891.
deczember 15-én báró Bánffy Kolozsvárott róm. kath.
szertartás szerint feleségül vette. A következö öt év-
ben a fiatal asszony szép eredménynyel müködött
a zenészi pályán. Társaságában volt Sárai Julia kis-
asszony is, aki a bécsi zeneakadémiát végezte.
Bánffyné 1896. év elején elmondta Roth ügyvédnek,
hogy férje szerelmes Sárai kisasszonyba. Gyanuja
oly eleven volt, hogy eltökélte magát az Amerikába
való utazásra. Férje beleegyezett a tervce és 1896.
julius elején ideérkeztek s Providencze-ba mentek
Megérkezésük után egy héttel Bánffy kijelentette,
hogy üzleti ügyekben New-Yorkba kell mennie. El
is jött ide, de felesége azóta nem látta. Az amerikai
lapoknak ez a história érdekes ugyan, de nem egé-
szen igaz. Bánffy Miklós nevü báró nincsen. Van
ugyan egy Bánffy Miklós nevü gróf, de ez otthon
a birtokán gazdálkodik,

— "Az utolsó temesi gróf". Végsö nyu-
galmára tért az utolsó temesi gróf. Mint ugyanis
temesvári tudósitónk táviratozza, Csernovics
Péternek, az utolsó temesi grófnak hamvait
Fönyben ma helyezték örök nyugalomra, A
nagy költséggel épült gyönyörü mauzoleumon,
melyben Csernovics Péter örök álmát alussza,
nem áll más, csak ez a néhány szó : Az utolsó
temesi gróf.

— Egy ügynök ügyel. Veszedelmes csaló ke-
rült ma a rendörség kezébe. Pressburg Jenönek
hivják, utazó ügynök, gazdag budapesti patriczius-
család sarjadéka. Dr. Rudolfy Frigyes név alatt
bejárta Maros-Torda-, Kis-Küküllö, Hunyad- és Zem-
plén vármegyéket s mindenütt egész sereg módos
embert vitt lépre, elöfizetési pénzeket szedve tölük
egy nagyobb irodalmi vállalat füzeteire. Igy mint-
egy ezer forinthoz jutott, ez a pénz azonban nem
sokáig tartott s igy uj keresetforrás után látott. El-
ment Kemény Ede gránátos-utczai zálogháztulaj-
donoshoz s ékszereket vásárolt töle váltókra.
Dr. Heidelberg Rezsö ügyvédnek mutatta be ma-
gát s a zálogos elhitte, hogy valóban pillanatnyi
pénzzavarról van csak szó. Egy 6000 forintos vál-
tóra 350, egy 1500 forintosra pedig 600 forint ér-
tékü ékszert adott elölegképen; Tegnap derült ki,
hogy dr, Heidelberg Rezsö a pénzszerzés megen-
gedett módjaival sok tekintetben hadilábon áll s ma
délelött a rendörség letartóztatta.

— A legöregebb Kohn. Bécsböl irják, hogy
a császárváros legöregebb embere, akinek a nem
egészen szokatlan Kohn név a neve, ma ünnepli
meg 111-ik születésnapját. Az agg 1787-ben szüle-
tett Magyarországon, Mosonmegyében és kora ifju-
ságában is sokat kellett már küzködnie, hogy
megélhessen. A mult nyáron az öreg még rö-
vid sétákat is tudott tenni, miközben 75 éves fele-
sége támogatta öt. A hidegebb idö beállta óta azon-
ban a szobában volt kénytelen maradni és hosszabb

ideig betegeskedett is. Szelleme még teljesen friss.
Kohn feleségével, aki önfeláldozóan ápolja öt, na-
gyon nyomasztó anyagi viszonyok között él. Havon-
kint nyolcz forintnyi segitséget kap és egy szobából
és egy konyhából álló szabadlakása van. Mindezt
az izraelita hitközségtöl kapja az öreg. Reggel kávét
iszik s egy zsemlyét apritgat beléje, ebédje leves és
nagyon puhára fött marhahus és a vacsorája ismét
kávé. Tészta vagy szárnyas csak ritkán kerül az
asztalra, mert erre, mint az öreg mondja, nem
telik. Bort nem iszik és a dohányzásról már negy-
ven egynehány évvel ezelött szokott le.

— Csokonai — fázik. Különös dolgot irnak
Debreczenböl. Néhai való Csokonai Vitéz Mihály
uram, a csikóbörös kulacs és a hónyaku Lilla meg-
énekelöje tudvalevöleg ott áll a kollegium közelében
hatalmas márványtalapzaton, hogy örökké hallgassa
a Rákóczy-harang mélabus zugását. Lókodi Bálint
uram, amint délben és este hazamén a péterfiára,
mindig áhitattal néz e szép szoborra és nagyokat
sóhajt. Lókodi uram huszonöt év óta mindig nagyo-
kat sóhajt, amikor erre a szoborra néz. Mert fáj a
lelkének, hogy Debreczennek ez a nagy fia olyan
szomoruan halt meg. Ej, minek hal meg az ilyen
ember, miért nem él örökké. De ha amugy porrá
lön is a poétaember: másik állapotban jelen van ö
és váltig áll ott a márványtalapzaton. Bárha, ami
azt illeti, megfázhat ö ebben a nagy téli hidegben,
Isten szabad ege alatt. Eleget didergett, mig élt,
most már, mint szobor mért nem vitetik hajlék
alá tulajdonképen. Ezeket elgondolván nagybusan
Lókodi uram a szobor márványlépcsöjén ülve: el
kezdte siratni a kilenczvenhárom évek elött anyai
karok közt, otthoni fedél alatt elhalt Csokonait, mi-
közben alkonyra fordult az idö és szél járt és mintha
a hideg foga élesebbé vált volna. Lókodi uram gon-
dolt nagyot és szépet, a nyakáról lekanyaritá a
makkosan kivarrt szürt, (melyre, hogy jobban
vigyáz, mint a két szemére, fogadkozott volt a hite-
sének) és fölmászván a szoborra, amig csak föl-
mászhatott, saját két kezével fölveté a drága szürt
néhai jó Csokonai uram szobrának tulajdon
bronzból való vállára. Hogy ne fázzék az isten-
adta poétája. És mig el nem ment, hivalkodott is
egymagában, hogy igaz debreczeni az igaz deb-
reczenit még holta után sem hagyta el.

— Az osztálysorsjáték huzása. Ma kezdték
meg a Vigadó kis termében az osztálysorsjáték
III-ik osztályának sorsolását. A mai nap során a
következö nagyobb nyeremények huzattak ki t
10.000 koronát nyertek : 66217 74618. 5000 koro-
nát nyert: 26411. 2000 koronát nyertek: 24156
75536. 1000 koronát nyertek: 10731 44525 70757
80842 85154. 500 koronát nyertek: 5357 26806
33695 35144 37088 44695 45620 45693 48366
50357 57227 60994. 65834 73653 73352 74339
78861 84785 90754 93984 93448 94270.

— Betiltott népgyülés. Megemlékeztünk már
arról a tervezett népgyülésröl, melyet a szerbek álli-
tólagos legnagyobb rémületére a hatóság betiltott.
A Verseczen tervezett népgyülés tudvalevöleg a ma-
gyar helynevekröl szóló törvény ellen szeretett volna
tüntetni. Verseczi levelezönk most megirja, meny-
nyire indokolt volt betiltása a népgyülésnek, mélyet
az egybehivók maguk sem vettek valami komolyan.
A polgármester ugyanis kijelentette, hogy az egybe-
hivók ama bejelentését, hogy a magyar helynevek-
röl szóló törvényjavaslat ellen való állásfoglalás
czéljából a magyarországi szerbajku választókat egy
deczember 30-án tartandó gyülésre hivták egybe,
tudomásul nem veheti s a tervezett gyülés megtar-
tását nem engedélyezheti, mert a gyülésre csak
szerb választókat hivtak még, holott a nemzetiségi
egyenjogosultságról szóló 1868. évi XLIV. törvény-
czikk szerint Magyarország összes honpolgárai az
alkotmány alapelvei szerint politikai tekintet-
ben egy nemzetet, az osztatlan magyar nemze-
tet képezvén, ehhez képest a törvény ren-
delkezése kizárja azt, hogy Magyarországon
egyes nemzetiségek akár faji, akár nemzetiségi ala-
pon a honpolgárok többi fajához vagy nemzetisé-
géhez tartozó választók kizárásával szervezkedjenek.
Kevés kivétellel ugyancsak folyik naponta a tinta-
harcz a barbár magyar hatóságok ellen, mely ismét
törvénytelen határozattal sértette meg (!) a nemzeti-
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ségek jogait. De téved az, aki azt hiszi, hogy a
délvidéki szerb lakosság helyesli a mozgalmat. Söt
ellenkezöleg a hatóságok akkor tették meg a
vezérférfiaknak a legnagyobb szolgálatot, ami-
kor a gyülést betiltották, mert ha ezt meg
nem teszik, kisül vala, hogy a kormánynak
ez a legujabb javaslata csakis egy-két falujá-
ban unatkozó pópának és kliensek nélkül
való fiskálisnak nincs inyére. Ezek a derék
urak fölhasználni szerették volna a kedvezötlen
gazdasági viszonyok folytán sok helyütt nyomorban
levö népnek elégedetlenségét, hogy azt politikai
stréberkedésükre kiaknázzák. De ez aligha sike-
rült volna nekik, mert aki a viszonyokat ismeri,
tudja azt, hogy Délmagyarországon a szerbek oláhok
és németek lakta községek minden presszió nélkül
egymásután magyarositották meg a községek neveit
és megteszik azt bizonyára ezentul is, mert látják,
hogy a mostani rossz gazdasági viszonyok között is
nem a szerb izgatók azok, kik sorsukon segitenek,
hanem a magyar hatóságok, melyek egész igyeke-
zettel azon fáradoznak, hogy a népnek — legyen
annak nyelve akár szerb, oláh, vagy német — mun-
kát és kenyeret adjanak.

— Kasics ügye. A közigazgatási biróság
tudvalevöleg néhány héttel ezelött foglalkozott
Kasics ismeretes ügyével, amikor is illetékes-
nek mondotta magát a nyugdijkérdésben való
döntésre, bár a honvédelmi miniszter illetékes-
ségi kifogást emelt. A törvény értelmében
ebben az esetben a biróság határozatát közölni
kellett a honvédelmi miniszterrel és ha ez
fentartja illetékességi kifogását, akkor az ügy a
minisztertanács elé kerül eldöntés végett. Mint
értesülünk, a honvédelmi miniszter már tud-
tára adta a közigazgatási biróságnak, hogy fen-
tartja illetékességi kifogását és igy leg-
közelebb már a minisztertanács elé kerül
Kasics nyugdijügye.

— Hódmezövásárhely szennyese. Hód-
mezövásárhelyröl táviratozzák: Baksa pol-
gármester a városi téglagyárnál vizsgálatot tart-
ván, megállapitotta, hogy Goby József kama-
rás 6042 forint 7 krajczárt sikkasztott. A
polgármester nyomban felfüggesztette Gobyt
hivatalától és a vizsgálóbirónak átadta, ki öt
nyomban letartóztatta. A kár Goby vagyo-
nából csak részben térül meg.

— A "viccz" vége. A humornak ama fajtájá-
val bövelkedö emberek, akik egy jó viccz ked-
véért szivesen okoznak másoknak boszuságot, nem
nagyon fognak örülni a postaigazgatóság egyik leg-
ujabb rendeletének. Ez a rendelet ugyanis agyonüt
egy viczczet, mely minden évben, ujév táján, töme-
gesen termett az országban. Voltak ugyanis mindig
olyan szellemes emberek, akik ujévkor jó és rossz
ismeröseiknek különféle képekkel disztelenitett leve-
lezölapokat küldöttek, melyekre sok jó kivánságot
tettek, de bélyeget nem. A mostani ujévkor nem
kevesebb, mint 15,000 bélyegtelen levelezölap
maradt a pósta nyakán, mert a czimzett nem akarta
megfizetni az érette járó 6 krajczár illetéket. Hogy
ilyen megkárosodás a jövöben ne érhesse a póstát,
az igazgatóság elhatározta, hogy ezentul bélyegte-
len képes levelezölapokat nem kézbesit, hanem
egyszerüen megsemmisiti azokat. Ezzel tehát vége
van a jó viccznek !

— Tánczmulatság Ujpesten. Az ujpesti köz-
müvelödési kör szépen sikerült tánczmulatságot ren-
dezett tegnap saját helyiségében. A tánczot hang-
verseny elözte meg, amelyen Berényiné Hazafi
min operaénekesnö, Erkel Gyula, zeneakadémiai
Igazgató, Varsányi Irén es Hegedüs Gyula, a
Szinház tagjai, Hajdu Ilonka és Löwy M. zene-
akadémiai tanár müködtek közre. A mulatságon

pszámú és elökelö közönség vett részt. A hang-
verseny után a rendezöség nagy bankettet adott a
közremüködö müvészek tiszteletére, azután megin-

dult a táncz, amely csak a reggeli órákban ért
véget.

— Kanári-kiállitás Bécsben. A bécsi kanári-
tenyésztök egyesülete nagyon kedves és érdekes
kanári-madárkiállitást rendezett, amelyen kétezer
különféle faju kanári van kiállitva. A szárnyas ki-
állitási objektumoknak nagyon sok látogatója van.

— A nápolyi érsek halála, Nápolyból távira-
tozzák, hogy ott Carnelli érsek e hónap 2-án ötven-
nyolcz éves korában meghalt. Carnellit a pápa
csak néhány nap elött nevezte ki nápolyi érsekké.
Érdekes, hogy az elhunyt érsek elödje, Lanfelice
biboros a mult évben szintén január 2-án halt meg.

— A félfinom posztó. Sokszor a legjelenték-
telenebbnek látszó dolgok okozzák egyes emberek-
nek a legnagyobb örömet. Egy jó szó, barátságos
tekintet, bizalmas kézszoritás olykor nagyobb örömet
okoz egy egész vagyonnál s a legtitkosabb vágyak,
melyek létesülését szinte lehetetlennek tartják az em-
berek, rendesen ilyen látszatra jelentéktelen semmisé-
gek. Látszatra, mondjuk, mert azért azoknak, akiket
érdekelnek, óriási dolgok és nagyfontosságuak. Ilyen
többek között az a félfinom posztó, melyröl a
hadsereg rendeleti közlönyének legutóbbi száma
tesz emlitést. A kadétok ugyanis már jóideje nem
gondoltak másra, csak arra, vajha megengednék
nekik, hogy félfinom egyenruhaposztóból készittet-
hessék ruhájukat. Bizonyos, hogy ez a posztó egé-
szen más, mint a kemény, a durva s a félfinom
posztóból készült egyenruhában feszitö kadét köny-
nyebben hódithat. Nos, végre elérték ezt a vágyu-
kat. A hadügyminiszter egy rendeleté közzéteszi,
hogy a legfelsöbb hadur számot vetett a kadétok
kivánságával és megengedte, hogy ruhájuk félfinom
posztóból készüljön.

— A keresztény-szocziálisták jubileuma. Ber-
linböl táviratozzák: Tegnap este nevezetes jubileu-
mot ültek Berlinben. Tegnap volt 20 éve, hogy
Stöcker az ugynevezett keresztény-szocziálista
pártot megalapitotta, mely párt tökéletes megsem-
misülését Poroszországban ma senki sem tagadja.
A Kreuz-Zeitung és más lapok vezérczikkben fog-
lalkoznak e ténynyel. A párt a berlini községtanács-
ban, a képviselöházban és tartománygyülésben egy-
egy taggal van csak képviselve. A képviselöházban
a pártból csak Stöcker szerepel még. A jubileumot
a Reichskellerben tartották, hol annak idején a párt
megalapitása is történt. A jubileum hangulata meg-
lehetösen nyomasztó volt; Stöcker beszédet tartott,
melyben minden reményét Bécsre központositja és
a párt balsikeréért Vilmos császárt tette felelössé.

— Katasztrófa a népgyülésen. Torontó-
ból táviratozzák, hogy ott egy népgyülésen
nagy szerencsétlenség történt. A városházára
ugyanis népgyülés volt összehiva, melyen vagy
kétezer ember vett részt. A gerendák, amelye-
ken a gyülésterem nyugodott, korhadtak voltak,
engedtek a nyomásnak s a padló 400 négyszög-
ölnyi területen leszakadt, 200 ember vele zu-
hant, akikre ráesett egy. nagy pénzszek-
rény s egy sereg vasdarab. A keletkezett
zavart és ijedtséget még fokozta a vak tüzi
lárma. A szerencsétlenek a polgármester hiva-
talos szobájába zuhantak, amelynek padlója
szintén leszakadt s egy csomó ember a pin-
czébe zuhant. Eddig 25 halottat és 100 se-
besültet konstatáltak. Köztük van sok kiváló
polgár.

— Három elkeseredett legényke. Szegeden
—• mint levelezönk irja — nagy dologra határozta
el magát három elkeseredett legényke. Csala János,
Simon Imre és Schuszter József fiatal suhanczo-
kat szüleik valami miatt összeszidták és ezért a
legénykék elhatározták, hogy öngyilkosokká lesznek.
Mindhárman kötelet szereztek és ezzel a szerszám-
mal tegnap este kimentek a makkos erdöbe, hol
sötét szándékukat végrehajtani akarták. Éppen jó
vastag ágat kerestek és azon tanuskodtak, milyen
sorrendben váljanak meg e hitvány sárgolyótól, ami-
kor arra haladt a rendörörjárat és letartóztatta az
elkeseredett legénykéket,

— Hamis pénz. Koncsek István erzsébet-
falvai gépész karácsony böjtjén Soroksáron apró jó-
szágot vásárolt egy svábtól s csupa 20 filléres pénz-
zel fizetett. Azt mondotta, hogy a bankó elfogyott.
A svábnak különös volt a dolog, elvitte a pénzt a
csendörséghez : vajjon nem hamis-e. Gyanuja alapos
volt s a csendörség rögtön meginditotta a nyomo-
zást. Másnap egész társaság volt már a csendörség
fogházában a hamis pénz gyártása miatt. Koncsek
István gépész volt az elsö, akit letartóztatlak a
nagykorcsmában, mulatozás közben. Ennek vallomása
alapján kézrekeritették Kormos Máté kossuthfalvi
mesterembert és feleségét is, akiknél a hamis husz-

filléres gyártásához szükséges eszközöket is megta-
lálták. Pendl Ágost vörösvári lakos tartozott még a
bandába, ez valahogy neszét vette a dolognak,
megugrott hazulról, de a föváros határában ezt is
kézrekeritették.

= Az osztálysorsjáték mai huzásánál a 10.000
koronás nyereményt a Hoerle Harry bankházában,
(Kerepesi-ut 39.) vásárolt 66217. számu sorsjegy nyerte.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Parlaghy Vilma müterméböl. A magyar szár-

mazásu festömüvésznö berlini müterme inkább sza-
lon, mint atelier. Ott találkozik a porosz föváros
elökelö társasága Miquel pénzügyminisztertöl lefelé.
A müvésznö különben az utóbbi idöben nem szere-
pelt tulságosan sürün a nyilvánosság elött. Elkedvet-
lenitette az ismert érem-affaire, amikor tudniillik a
német császár a jury döntése ellenére odaitélte néki
a müvészérmet. Most ismét sokat beszélnek róla. A
leglelkesebb elöharczosa lett ugyanis a viviszekczió
elleni mozgalomnak. Ezelött hat évvel történt, hogy
valaki véletlenül beszélt neki azokról a borzasztó
kinzásokról, amelyeket a tudomány nevében elkövet-
nek. Azóta az állatoknak nincs jobb barátjuk Par-
laghy Vilmánál. Érzelmeiben osztozik Lehmann
Lili, a kitünö énekesnö is, aki ötvenezer márkát
bocsátott rendelkezésre egy olyan alapnak, amely-
nek segélyével fölveszik a harczot a tudományos
állatkinzás ellen. Az 50.000 márka évi kamataiból
négy fiatal orvosnak adnak ösztöndijat azzal a fel-
tétellel, hogy a viviszekczió ellenségei közé szegöd-
nek. Parlaghy Vilma is rászán erre a czélra néhány
ezer márkát.

* Müvészeti ösztöndij. Wlassics Gyula köz-
oktatásügyi miniszter 700 forintot bocsátott rendel-
kezesére Szikszay Ferencz festömüvésznek, hogy
Párisban tanulmányokat végezzen. Ez az a müvész,
akinek képei miatt a képzömüvészeti társulat jüryje
és ennek egyik tagja, Mannheimer Gusztáv között
annak idején az ismert kontroverzia támadt.

* Jászai Mari olasz ég alatt. Jászai Mari egy
havi szabadságot kapott a nemzeti szinház igazga-
tóságától. Pihenöje a tegnapi nappal kezdödött. Az
egész szabadság-idöt Olaszországban tölti, ahová,
már el is utazott,

* A szorgalmas dramaturg. A nemzeti szin-
házhoz benyujtott darabok szerzöi ezután nem
maradnak majd oly sokáig kétségben müveik sorsa
iránt, mint idáig. A jövöben a benyujtási naptól
számitott tizenöt nap mulva megtudhatják s
dramaturgi hivatalban, elfogadták-e darabjaikat vagy
nem. De azért még sem szép Váradi Antaltól,
hogy csak két hetet enged annyi rózsás illuziónak.

* A Vigszinház premiéreje. A Vigszinház uj
darabjából, Labiche-nak Champbandet-állomás
czimü bohózatából naponként folynak a szinpadi
próbák. A bemutató január 11-én lesz. A föbb sze-
repeket a következök játszák: Tacarel — Tapolczai,
Letzinquier — Gál, Garambois — Rónaszéki,
Durouoi — Hegedüs, Arzen — Szerémi, Champ-
baudetné — Nikó L., Nina — R. Rostagni J.,
Caroline — Pécsi Paula, Victoine — Komlósi Emma,
Egy lefátyolozott hölgy — Berzetei, Ficequois —
Magyari, Ficequoisné — Malcróczyné.

* Müvész-imitácziók. Kertész Ella, a nemzeti
szinház tagja, fölkért annak a közlésére, hogy a
lipótvárosi kaszinó legközelebbi estélyén elö fog
ugyan adni egy "Szinpadi hatás" czimü monológot,
de ebben nem fogja utánozni Jászai Marit, Márkusz
Emiliát és Csillag Terézt.

* Suppé második hátrahagyott operettje. Meg-
irtuk, hogy a "Fatinicza" és "Donna Juanita" szer-
zöje a "Modell"-en kivül egy második operettet is
hagyott hátra. A "Modell"-t még az idén látni fog-
juk a népszinházban; a másik posthumus munka
czime: "A párisi nö*. Most azt jelentik, hogy ez
utóbbi voltaképen nem uj müve Suppának és hogy
"Mesterné asszony" czimen 1868-ban, tehát épen
harmincz évvel ezelött már szinre került a Carl-
szinházban. A zenéje akkor nagyon tetszett, a szö-
vegkönyve kevésbbé. Ez a librettó Carl Costa tollá-
ból került ki. Most Léon és Waldberg uj szöveget
irtak Suppé zenéjéhez és csak ennyiben ujdonság
a mester második "hátrahagyott" operetteje.
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* Jubiláló szinészek. A vidéki szinészet két
ismert alakjának jubileumáról értesitenek minket.
Kecskeméten holnap a "Czigány" elöadása kereté-
ben megünneplik Breznay Géza 40 éves szinész-
kedését. Hosszu pályája alatt több mint tizezer-
szer lépett fel. Sokat fáradt az országos szinész-
egylet és a nyugdijintézet megteremtésében is. Elöadás
után bankett lesz. — Nagybányán Deák Péter szin-
igazgatót részesitették meleg ovácziókban 20 éves
szinészjubileuma alkalmából. A jubilánst a közönség
aranyórával lepte meg.

* Az altábornagy leánya. A közös hadsereg
egy altábornagyának. Kaysersheibmnak leánya, Kay-
sersheimb Irén szinpadra ment. A frankfurti városi
szinházhoz szerzödtette Claar intendáns énekes-
nönek.

• A 6 0 éves Bruck. Bruck Miksa, a hirneves
zeneszerzö, akinek föként g-moll konczertjét a világ
minden hegedüse játsza, csütörtökön ünnepli szü-
letése napjának hatvanéves fordulóját.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
• Az Akadémia ülései. A magyar tudományos

akadémia ez évben a következö sorrendben tartja
üléseit. Januárban : 10-én a II.. 17-én III. osztály,
24-én összes ülés, amelyen az 1898. évi költségve-
tést tárgyalják, 31-én az I. osztály. — Februárban :
7-én a II., 14-én III. osztály, 21-én összes ülés, 28-án
az I. osztály. — Márcziusban: 7-én a II. osztály, 14-én
III. osztály, 19-en összes ülés. Jelentés a gróf
Teleki-pályázatról, 21-én az I. osztály, 28-án
összes ütés. Jelentés a gróf Karátsonyi és a
Farkas-Raskó-féle pályázatokról. — Április-
ban : 4-én a II. osztály, 19-én III. osztály. 25-én ösz-
szes ülés. — Májusban : 2-án az I., 9-én II., 16-án
a III. osztály, 23-án összes ülés. — Juniusban.
6-án az I., 13-án II., 20-án a III. osztály és összes ülés
Ezután következik a nyári szünet. — Októberben.
8-án összes ülés és az I. osztály, 10-én II., 17-én
a III. osztály, 24-én összes ülés, 31-én az I. osztály. —
Novemberben : 7-én a II. osztály, 14-én III, osztály,
21-én összes ülés, 28-án az I. osztály. — Deczem-
berben: 6-én a II. osztály, 12-én III. osztály, 19-én
összes ülés. A magyar tudományos akadémia tehát
27 osztályülést s 11 összes ülést tart ebben az
évben.

FÖVÁROS.
(Tizenhat Inkompatibilitás.) Egy lipótvárosi

választó inkompatibilitást jelentett be 16 köztörvény-
hatósági bizottsági tag mandátuma ellen. Az igazoló
és a biráló választmány igazolták a megtámadott
képviselöket, a följelentö azonban fölebbezett s a
fölebbezés ma érkezett be a közigazgatási birósághoz.

(Tisztelgés.) A fövárosi polgári iskolák tanárai
Csütörtökön délután tisztelegnek Szabó Károly ta-
nácsnoknál, a tanügyi osztály uj vezetöjénél. A be-
izédet Vaszkó György mondja.

(ötezernégyszáz pályázat.) A fövárosnál negy-
vennégy szolgai állás van üresedésben, amelyekre a
pályázat deczember 31-én járt le. Nem kevesebb,
mint ötezernégyszáz folyamodást adtak be. Száz-
huszonhárom ember minden állásra. A folyamodvá-
nyokon elhasznált bélyeg ára körülbelül kiadja a
44 szolga negyedévi fizetését.

(Uj állások.) A tisztujitás és részben a ren-
des nyugdijazások miatt a fövárosnál egész sereg
tisztviselöi állás üresedett meg. Ezekre most hirdet-
nek pályázatot. A pályázatokat a polgármesteri hi-
vatal január 31-én déli 12 óráig fogadja el. A be-
töltendö tisztségek a következök: helyettes tiszti fö-
orvosi állás 3000 forint fizetéssel s 1000 forint lak-
bérrel, elsö osztályu számtanácsosi állás 2000
forint fizetés és 600 forint lakbérrel, több elsö osz-
tályu tanácsi és árvaszéki fogalmazói állás 1300
forint fizetés és 400 forint lakbérrel, több II. osz-
tályu tanácsi és egy árvaszéki fogalmazói állás 1000
forint fizetés és 350 forint lakbérrel, több tanácsi
és árvaszéki fogalmazó-gyakornoki állás 2—2 éven-
kint 100 forinttal emelkedö 600 forint segélydijjal,
a II. kerületi elüljáróságnál szervezendö mértékhite-
lesitöi állás 800 forint fizetés év 300 forint lakbér-
rel, ezeken kivül azok az alantasabb állások, ame-
lyek a föntebbi állások betöltésével üresednek meg.

(Az Ujépület telke.) A közgyülés Heuffel
Adolf középitési igazgató tervét fogadta el az Uj-
épület telkének szabályozására nézve. A közmunka-
tanács más nézetben van s a magyar mérnök- és
épitész-egyesület müszaki osztályának a terveit
helyesli, amelyek szerint sokkal kevesebbet épithet-
nének be a nemsokára felszabaduló óriási területböl.

(Kövezés.) A csatornázási és kövezési albi-
zottság ma délelött ülést tartott, amelyen az üllöi-
ut, a Sándor- és a kecskeméti-utczák egy részének
a jókarban tartásáról tanácskozott. A bizottság az
aréna-uton 19 kövezési anyaggal kisérleteztet.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Teljes ülés a királyi táblán és a kurián.

A királyi kuria Szabó Miklós elnöklete alatt teljes
ülést tartott. Az elnök megnyitó beszédében hang-
sulyozta, hogy az a remény, hogy az uj sommás
törvény életbeléptetésével a kuria ügyforgalma csök-
kenni fog, meghiusult, mert az ügyforgalom jelenté-
kenyen nagyobbodott. A kuria tevékenységét a kö-
vetkezö számok fejezik ki:

Polgári ügy beérkezett 11417, váltóügy 2706,
urbéri 142, felülvizsgálati sommásügy 620, büntetö-
ügy 16512, fegyelmi 698, felszólalás országos kép-
viselöválasztás ellen 165. Ebböl elintéztek 7584 pol-
gári ügyet, 1820 váltó, 97 urbéri. 541 felülvizsgá-
lati, 12278 büntetö, 647 fegyelmi és 165 felszóla-
lási ügyet. — A teljes ülésen következöleg alakitot-
ták meg a fegyelmi tanácsot:

A kisebb fegyelmi tanács rendes tagjai:
Illyés Károly, Popu József, Ádám András, Válkay
Bertalan, Frénreisz István, Sebestyén Mihály,
póttagok: Fejér Miklós, Bealogia Ábrahám,
Losonczy Ödön, Kiszely Tibor, Német Lajos,
Hegedüs László.

A nagyobb fegyelmi tanács rendes tagjai:
Pásztély János, Pechata Endre, Havass Károly,
Beck Hugo, Czéder László, Galleot József.
Vaszilievics Vazul, póttagok' Mikó Miklós,

Frink Endre, Bene Kálmán, Büvös Károly,
Schedius Lajos, Neuberger Lajos, Gottl Ágoston
és Öeffner Ferencz.

A királyi tábla teljes ülését Vértessy
Sándor elnök a következö beszéddel nyitotta meg:

"Igen tisztelt birótársaim ! Kedves barátaim !
Lekötelezö szives köszönettel és mély hálával fo-
gadtam tisztelt birótársaimnak az év fordultával a
tanácselnök urak által közvetitett szerencsekivána-
taikat, azokat a magam részéröl szivem mélyéböl
viszonozm, és kérem igen tisztelt birótársaimat,
hogy engem a jövöben is nagybecsü barátságuk-
kal megtisztelni és közös feladatunk sikeres
megoldásában bölcseségükkel támogatni méltóztas-
sanak. Tisztelt birótársaim ! A lefolyt év kezdetén
némileg sulyos viszonyok között léptünk tevékeny-
ségünk körébe, amennyiben az elintézetlenül maradt
hátralékok feldolgozásán félül az uj sommás eljárás
és egyéb igazságügyi intézmények életbelépte folytán
még a kezdet nehézségeivel is megküzdenünk kel-
lett. Tevékenységünknek mult évi eredménye e birói
testület hazafias meleg érzetének, szigoru köteles-
Bégtudatának és nemes buzgalmának köszönhetö,
és ha az kivánalmainknak és törekvéseinknek
egész mérvben nem is felel meg, vigasztalást,
megnyugvást találhatunk abban, hogy a természet
törvénye szabott határt. igyekezetünknek, amennyi-
ben több kartársunk hosszabb sulyos betegség által
a tényleges müködéstöl távol tartatott és nagy s
kiadó munkaerejüket huzamosb idön át nélkülöz-
nünk kellett és sajnos, részint még most is -nélkü-
löznünk kell. Ide járul még, hogy az elöbbre hala-
dott kornál fogva és a hosszabb tényleges köz-
szolgálat folytán beállott eröcsökkenés többek-
nek munkaképességét szükebb korlátok közé
szoritotta, ami a mult évi hátralékoknak na-
gyobb számában találja hátrányos kifejezését.
Meg vagyok azonban gyözödve, hogy az igaz-
ságügyi kormányzat, melynek élén a magyar
birói karnak egy kimagasló czelebritása és széles
látkörü államférfiu áll, aki oly sok jóakarattal,
bölcs körültekintéssel és éber figyelemmel kiséri
igazságszolgáltatásunk menetét, meg fogja találni
azon módozatot, mely a jelzett hiánynak orvoslá-
sára lesz hivatva és a birói testületet azon hely-
zetbe fogja hozni, hogy hivatását teljesen megfelelö

eredménynyel, zavartalanul gyakorolhassa. Ujólag
szerencsés ujévet és állandó jó egészséget kivánva,
ajánlom magamat nagybecsü barátságukba."

Az elnök megnyitó beszéde után felolvasták a
mult esztendei ügyforgalomról szóló jelentést, amely-
nek föbb adatai a következök:

Az 1896. óv végén 859 polgári ügy volt, az
1897. év alatt érkezett 9190, összesen volt tehát
10049 ügy. Ebböl elintéztek 9247 ügydarabot, a hát-
ralék tehát 802 ügydarab. Urbéri ügy volt 42, ke-
reskedelmi ügy 3680, büntetö ügy 14777, ebböl hát-
ralék maradt 1403 ügy.

= Az Iv-utczai rablógyilkosság. Két hónappal
ezelött Peitel Karolina budai özvegy asszonyt laká-
sán megfojtva találták. A gyanu tüstént a meg-
gyilkolt asszony unokaöcscsére, Wagner Ferenczre
hárult, akit le is tartóztattak. Wagner Ferencz ár-
tatlannak mondta magát. Ma délelött azonban önként
jelentkezett a vizsgálóbiró elött és megvallotta,
hogy Peitel Karolinát 6 gyilkolta meg.
Nem volt betevö falatja, valósággal éhezett, s két-
ségbeejtö helyzetében meglátogatta nagynénjét, hogy
segitséget kérjen töle. Ott idözése alatt Peitelné ki-
ment a konyhába, s mikor ö magára maradt, körül-
nézett a szobában, vajjon ellophatna-e valamit. A
szekrényen két arany fülbevalót s néhány ezüst-
forintot vett észre. Épen kinyujtotta kezét, hogy
magához vegye azokat a tárgyakat, midön hirtelen
benyitott nagynénje és rárivallt:

— Nem hagyod a pénzem?
Wagner ekkor torkon ragadta az asszonyt

és megfojtotta. A gyilkosság után elmenekült, de
néhány percz mulva visszatért, a hulla nyakára
zsineget illesztett s annak végét az ágy fölött levö
szegre akasztotta, ugy akarván föltüntetni a dolgot,
mintha Peitelné öngyilkosságot követett volna el.
Néhány nap mulva olvasta az ujságokban, hogy a
rendörség öt gyanusitja. Szökni akart, de a rend-
örség még idejekorán elfogta.

Wagner a beismerö vallomás közben egyre
sirt és fuldokló hangon kért bocsánatot a vizsgáló-
birótól, hogy nagynénjét, aki áldott jó asszony volt
megölte. A kétségbeesés, a nyomor vitte a bünbe s
mikor nagynénjét meglátogatta, eszeágában sem volt
hogy meggyilkolja öt.

-- A naturalizmus és 1 — fajtalanság. A bün-
tetö járásbiróság szemérem elleni vétség miatt hat
heti fogságra itélte Gerö Imre budapesti könyv-
kereskedöt, aki erkölcstelen irányu, regényeknek
elnevezett férczmunkákat adott ki és terjesztett nem-
csak Magyarországon, de Wiesbadenben, S t Louis-
ban, Szentpétervártt, Stockholmban, söt Mexikóban
és Egyiptomban is. Az itéletet a felsöbb birósagok
helybenhagyták, elfogadván Kürti József járásbiró
következö érdekes okfejtését:

A vádlott azzal védekezik, hogy a lefoglalt
könyvek nem tartalmaznak mást, mint akár-
melyik naturalista franczia iró produktumai. A
biróság azonban megállapitotta, hogy teljesen valót-
lan állitás az, mintha az inkriminált nyomtatványok
a regények müfajához tartoznának. A vádlott által
felsorolt franczia olvasmányok bizonyos realisztikus
és naturalisztikus iránynak hódolva, határozott iro-
dalmi irányt képviselnek, mig a lefoglalt füzetek,
mint pusztán fajtalanságokat tartalmazók, irodalmi
értékkel egyáltalán nem birnak. A pongyola iroda-
lom legalantasabb válfajához tartoznak, az irodalmi
nyelv szinvonalán nem álló, szellemtelen, bárgyu fér-
czelmények, amelyeknek egyedüli czélja: az olvasó
érzékiségére hatni.

= Jáger Mari kivánsága. A szegedi csillag-
börtönben a napokban vizsgálatot tartottak. Pálfy
Ferencz a börtönvizsgáló bizottság tagjaival benyi-
tott a Jáger Mari czellájába is. A "vásárhelyi
fekete asszony" természetesen most is panaszkodott,
mint ahogy mindig panaszkodik, a hányszor csak a
fegyörökön kivül más idegen benéz a börtönébe.
Mikor megkérdezték, mit kiván, igy felelt Jáger
Mari:

— Unatkozom, nagyságos uram, gyöngülnek
a szömeim, ha Istent ösmér, röndöljön neköm egy
szömüveget, hogy bötüzhessem a szent könyvet

Ime, milyen istenes asszony lett egyszerre a
szörnyeteg!
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SPORT,
+ Start. Az 1897. évi magyarországi és

ausztriai versenyek eredményét adta ki ilyen czim
alatt a Magyar Sportlap. A tetszetösen kiállitott
munka rendkivül gondosan és igen praktikusan van
megszerkesztve és nélkülözhetetlen segédeszköz min-
den sportsman, versenytitkár, handicapper és turfláto-
gató számara. A "Start" ára 80 krajczár.

Klasszikus versenyek. A budapesti pályán
ez évben futandó föbb versenyeknek a határnapjai
a következök.
Május 8-án : Nemzeti Hazafi-dij

Kancza-dij 24,500
Alagi-dij 38.000
Károlyi Memorial 40,000
Király-dij 121,000
Tavaszi kisérleti v. 11,000

12-én
" 14-én
" 15-én
" 19-én
s 21-én:

Aug. 20-án
" 21-én
" 28-án
, 28-án

Szept. 25-én
Októb. 1-én

» 6-án
8-án
9-én:

24,500 kor. 1600 m.
2000
2000
1000
1800
1000
1800
1100
2000
1100
1100
2800
2800
2400

Szt.-István-dij 80,000
Kettös ivadék-vers. 25,000
Királyné-dij 59.000
Nyári kisérleti v. 11,000
Öszi kisérleti vers. 11,000
St.-Leger 72,000
Lovaregyleti dij 21,400
A földm. miszt. dija 40,000
Totalisateur handi-
cap 24,000 , . 2600 "

" 11-én: László-dij 42.000 " 1400 "
+ A Dreher-Istalló jockeyje. A Dreher-istálló

Bulford S. helyébe az idén Smith jockeyt akarta
szerzödtetni istálló-jockey-nak. Smith hajlandó is
volt a szerzödésre, de Whiteley németországi trainer
vonakodott Smith még erre az- esztendöre szóló
szerzödését felbontani és igy a Dreher-istálló elsö
jockeyja ezentul is Bulford lesz.

+ Érdekes statisztika. Tavaly a magyar és
osztrák versenypályákon összesen 990 telivér futott.
Ezek közül helyezve futott, illetve vagy elsö, vagy
második, illetve harmadik dijat nyert 764 ló, vagyis
az összes versenylovaknak mintegy 73 százaléka.
Elsö dijat azonban csak 458 ló nyert, vagyis az
összes versenylovak 47 százaléka, mig egyáltalán
semmit sem nyert 226 ló, vagyis az összes verseny-
lovaknak mintegy 27 százaléka.

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. A földmivelésügyi miniszter Ná-

dory Nándor miniszteri fömérnököt müszaki tanácsossá,
a budapesti állatorvosi akadémián a kórboncztani tan-
székhez Bodon Miksa II. tanársegédet I. tanársegéddé
és Róth József gyakornokot II. tanársegéddé, a keres-
kedelemügyi miniszter a központi statisztikai hivatalnál
dr. KOVÁCS Aladár miniszteri fogalmazót miniszteri se-
gédtitkárrá, Váradi Frigyes és Forster. Oszkár dijno-
kokat statisztikai hivatali tisztekké, az allamépitészeti
hivatalok személyzeti létszámában Kovács Lajos igazol-
ványos csendör-örsvezetöt, a Besztercze-Naszód várme-
megyei államépitészeti hivatalhoz hivataltisztté, a igaz-
ságügyminiszter Jakobovics Ignácz nágyvárádi törvény-
széki aljegyzöt a szombathelyi törvényszékhez jegyzökké,
Pályi Béla szatmárnémeti törvényszéki joggyakornokot
a nagysomkuti, Aczél József mármarosszigeti törvény:
széki joggyakornokot a vasvári, Péterfy Pál marosvá-
sárhelyi törvényszéki joggyakornokot a székelykereszturi
és Gazda Pál rimaszombati járásbirósági joggyakorno-
kot a tornai járásbirósághoz aljegyzökké, Hám Károly
nagykanizsai törvényszéki irnokot a nagykanizsai tör-
vényszékhez irodatisztté nevezte ki.

Áthelyezések. Az igazságügyminiszter Fischer
János magyar-láposi járásbirósági aljegyzöt a temesvári
törvényszékhez, Rónay György mármaros-szigeti tör-
vényszéki aljegyzöt a malaczkai és Kelemen Kálmán
székelyudvarhelyi törvényszéki aljegyzöt a nyárád-sze-
redai járásbirósághoz, Derzsi Samu maros-vásárhelyi
járásbirósági irnokot a székely-udvarhelyi törvényszék
hoz, a vallás- és közoktatásügyi miniszter Gara János
fogarasi állami polgári és felsö kereskedelmi iskolai
rendes tanitót a kassai állami polgári és felsö kereske-
delmi iskolához helyezte át.

Uj anyakönyvvezetök. A belügyminiszter Nyitra
vármegyében a drakóczi anyakönyvi kerületbe Königh
Kornél helyettes jegyzöt, a kosztolnaiba, Kacsinetz
József helyettes körjegyzöt anyakönyvvezetökké, az ür-
ményibe Paulovics Gyözö segédjegyzöt a galgócziba,
Belohorszky János községi aljegyzöt a komjátiba,
Szurovy János iegyzösegédet anyakönyvvezetö helyet-
tesekké nevezte ki és a komjáti anyakönyvvezetö helyet-
tes kivételével, valamennyit a házassági anyakönyv ve-
zetésével és a házasságkötésnél való közremüködéssel
is megbizta, Prónay Lajos alsószécsényi anyakönyvve-
zetö helyettest pedig kinek hatásköre ez ideig a szüle-
tések és halálesetek anyakönyvezésére szoritkozott, a
házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél
való közremüködéssel is megbizta s végül Temes vár-
megyében a román-sziamorai anyakönyvi kerületbe
Rozs Károly segédjegyzöt anyakönyvvezetö helyettesé
nevezte ki és öt a házassági anyakönyv vezetésével és
a házasságkötésnél való közremüködéssel is megbizta.

Magyar név. Gansl Manó szegedi lakos, vala-
mint kiskoru Róza és Ilona leányai "Gerö"-re, Wach-
ter Ferencz moóri lakos ,Vas"-ra, Fischmann Elek
államvasuti hivatalnok szajoli lakos "Galasz"-ra, dr.
Weltner Oszkár budapesti lakos "Böszörményi"-re,

Braun Farkas Samu budapesti lakos "Bártfai"-ra, Blau-
horn Samu és kiskoru Blauhorn Vilmos kaposvári la-
kosok "Berényi"-re, kiskoru Bergl Izidor kaposvári la-
kos "Berkes"-re, Kohn Miksa budapest lakos, va-
lamint kiskoru Béla, Gyula, Lajos, Andor és
Ferencz gyermekei "Kovács"-ra, kiskoru Wolf Kálmán
és Jenö pécsi lakosok "Ország"-ra, kiskoru Slézinger
József és Alfréd pécsi lakosok "Szász"-ra, Urekiáttu
Rezsö pénzügyöri fövigyázó gödöllöi lakos "Budai"-ra,
Reichmann Márkus vármegyei állatorvos, székesfehér-
vári lakos, valamint Margit kiskoru leánya "Takács"-ra,
Kohn Izidor budapesti lakos "Kovács"-ra, kiskoru
Kohn J. József aradi lakos "Kertész"-re, kiskoru Kohn
Béla és Andor jászberényi lakosok "Erdös"-re, dr.
Neumann Dezsö kecskeméti lakos "Huszár"-ra, kiskoru
Bauer Ármin félegyházi lakos "Bajor"-ra, Postek Antal
csurgói lakos, valamint kiskorn Mari, Antal, Gyula, Gi-
zella, Jolán és Etel gyermekei ,Pataki"-ra, Nascsák
József adóellenör, alsó-dabasi lakos "Nádas"-ra változ-
tatták vezetéknevüket.

Pályázatok. A homonnai járásbiróságnál albirói,
Bácsmegyében örállói, a kisvárdai adóhivatalnál (Nyir-
egyháza) adótiszti, a lugosi járásbiróságnál hivatalszol-
gai, a bazini járásbiróságnál (Pozsony) albirói, a szegedi
ügyészségnél ügyészi állás van üresedésben.

ÜZENETEK A KÖZÖNSÉGNEK.
D. M. Budapest. Utána jártunk a dolognak és

meggyözödtünk, hogy önnek igaza van. Tervben volt
ugyan a nyáron, hogy a sajtószabadság érdekében vi-
vott harczért, az ujságirók, párlkülönbség nélkül valami
ajándékkal tisztelik meg Justh Gyulát; de ez a terv, mint
annyi más, csak terv maradt. A tisztelt Ház akkor el-
széledt, az ajándék költségei pedig nem gyültek össze.
Azt az ezüstkoszorut, amelyet a negyvennyolczas ér-
zelmü ujságirók most nyujtottak át Justh Gyulának, a
maguk gyüjtéséböl vették és ajánlották fel.

Öreg elöfizetö. Bizony, adót köteles fizetni,
csak hadmentességi adót nem.

Többeknek. Most, hogy a különbözö mulatságok
megkezdödtek, nap-nap után kapunk mulatságokról szóló
tudositásokat "szives közlés végett*. Mi szivesen közöl-
nök is ezeket a tudósitásokat, csakhogy egy bökkenö
van a dologban: késön küldik meg nekünk azokat. Aki
napilapot akar valamiröl tudósitani, annak három do-
logra kell figyelnie: a megbizhatóságra, az érdekességre
és a gyorsaságra. Napilap január 5-én nem közölhet
Szilveszter-estélyröl szóló tudositást s amit elkésve ka-
punk kézhez, azt a legjobb akarattal sem közölhetjük.
Más a napilap és más a heti vagy havi folyóirat. Ezt
szives figyelmébe ajánljuk mindazoknak, akik azt sze-
retnék, hogy valami öket érdeklö dolgot közöljünk,

P. M. urnak. K.-Azar. Péternek szóltunk, hogy
Pál is értsen belöle. A papok alatt értendök a katholi-
kus ok, görögök, szerbek, reformátusok, lutheránusok,
unitáriusok. Arra a kérdésre, hogy hol van az igazság,
az a feleletünk, hogy a bibliában. Azzal nem lehet dis-
putáim, de még csak gorombáskodni sem. A rovatve-
zetö különben igazságtalan és türelmetlen megjegyzéseit
nem veszi magára.

W. K. Nagyvárad. A kérdéses monológot bár-
mely könyvkereskedö utján megrendelheti.

H. L. Baja. Angliában a liberális és a konzerva-
tiv pártot nevezték ugy. A "wigh" szó tulajdonképen
romlott aludttejet jelent.

Kiváncsi — Budapest. Azt a rovatot Kabos
Ede vezeti. . . . . . . . . ...

S. Ö. Nyiregyháza. Czégeket nem ajánlhatunk.
- • B. M. Temesvár. A tizenkétezer bünpernek alig

egy . negyedrésze. került végtárgyalásra. A legnagyobb
része olyan, amelyben vizsgálatot sem rendeltek el, mert
a beérkezett följelentést, mint bünvádi eljárásra alkal-
matlant, félretették. 2. Gyanusitott az, aki ellen még a
vizsgálatot sem rendelték el; a vizsgálat alatt levö
egyén: terhelt, mig az a terhelt, akit valamely büncse-
lekmény miatt már vád alá helyeztek: vádlott. 3.Igaza
van. Az uj bünvádi perrendtartás intézkedik is az iránt,
hogy a vizsgálóbirók zárt levélben kézbesittessék az
idézéseket,

: 4286. sz. A kiadóhivatal már intézkedett
L. S. Pécs. A verset megkaptuk. Nem rossz

gondolat, de sokkal jobban megirta azt mar ön elöt
Hazafi Veray János. Tessék eredetiségre törekedni, s
ha majd eredeti lesz, forduljon más ujsághoz, bennün-
ket pedig kiméljen meg — Hiszent — amint verséböl
látjuk — önnek még van szive.

R. Rudolf. Jelentkezzék a vizsgálóbiró elött és
kérje az ügynek ujra való fölvételét. Kihallgatása után
az elrendelt "körözést" megszüntetik s arról a rendör-
séget hivatalból értesitik.

G. J . Kassa. Kártya-kérdésekre nem válaszolunk.
4301. sz. Hallatlan eset! Ön az utczán tüzet kér

egy ismeretlen urtól s az nemcsak hogy nem ad tüzet,
de fölfricskázza önt. Hogy mit tegyen ? Mielött válaszol-
nánk, tudnunk kell, vajjon az az ismeretlen ur sértö

szándékkal fricskázta-e fel?

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

Berlin, január 4. A tözsde ma szilárd
volt, de utóbb gyöngülés állott be. Osztrák hitel-
részvény 223.75, Disconto-társaság 202.60, Darm-
stadti bank 160.—, Deutsche bank 209.60, Drezdai
bank 163.60, Handelsgesellschaft 176.12, National-
bank 153.62, Osztrák magyar államvasut 144.90,
Déli vasut 35.—, Varsó-Bécsi vasut 266.—, Gott-
hard vasut 151.40, Svájczi északkeleti vasut 106.50
Svájczi központi vasut 141.25, Olasz déli vasut
136.60, Olasz középtengeri vasut 97.40, Olasz já-
radék 95.12, Török sorsjegyek 117.50, Mexikói köl-
csön 97.—, Laurakohö 186.10 Dortmundi 98.40,
Bochumi 204.50, Gelsenkircheni 189.12, Harpeni
194.70, Hibernia 203.10, Észak-német Lloyd 112.40,
Magán kamatláb 3Vi%.

Páris, január 4. A mai tözsdén kedvezö
hangulat uralkodott. 3%-os franczia járadék 103.37,
3°/o-os törlesztéses járadék 101.75, 3Vs%-os já-
radék 107.20, Franczia bank 35.35, Credit Fon-
cier 660.—, Szuezi csatornarészvény 3370, Egyip-
tomi kölcsön 618, Spanyol külf. kölcsön 613/a, Ma-
gyar aranyjáradék 104V4, Olasz járadék 96.47, Orosz
kölcsön 102.85, Uj orosz konzul 94.65, Portugál
kölcsön 20113/16, Ottomán bank 569.—, Osztr. Lan-
derbank 485.—, Osztrák-magyar államvasut 738.—,
Déli vasut 189.—, Rio Tinto 643.—.

New-York, január 4. (G. T. B.)

Buza januárra
, májusra
, juliusra

Tengeri májusra
Chicago, január 4.

Buza, májusra
Tengeri májusra

január 4.
cents

97%
93Va
87 1/4
841/4

(C. T. B.)
január 4.

cents
91 1/4
29 1/8

január 8.
cents

97 3/4
93 4/8
87 5/8
34 1/4

január 3
cents

91 1/3
29

Mezögazdaság.
A vetések állasa. A földmivelésügyi magyar

királyi miniszterium az állandó gazdasági tudósitók-
tól beérkezett tudósitások alapján, a vetések állásá-
ról január elsején, a következö jelentést adja k i :
Deczember havában ismét több helyen havazott és
igy az ország nagy részében — bárha közben sok
hó elolvadt — hó boritja a vetéseket. A Duna jobb
partján és a Duna-Tisza közének alsó részén alig
volt még havazás, itt a hideg idöjárás a különben
is gyenge és gyenge-közepesen kelt vetéseket
megviselte. Egerek és férgek a vetésekben
országszerte sok kárt okoztak; az egerek most
is pusztitják a vetéseket, föként a Duna jobb
partján, a Duna-Tisza közén, a Tisza-Maros
szögén és az erdélyi vármegyékben. A késön
vetett öszi gabonanemüek többnyire száraz fagyok
következtében, a tél folyamán, csak szórványosan a
egyenetlenül keltek k i .A gazdasági munkálatok leg-
inkább az erdökben s a szölöföldeken folynak; a
nádvágás is szórványosan, meg a trágyakihordás és
teregetés is folyamatban van. Takarmánynemüekben
nincsen hiány. Szabna hiányáról azonban több he-
lyen panaszkodnak.

Ipar és kereskedelem.
Külföldi gabonapiacz. New-yorki jelentés sze-

rint a látható készletek az amerikai piaczokon
január 3-án következöleg alakultak :

e héten mult héten 1897 1896
m i l l i ó b u s h e l

buza 38-81 36*61 5465 69-84
tengeri 3841 8814 1985 5-84

Az atlanti tengeri kikötökböl elszállitottak •
héten:

huzat tengerit Úsztat
bushel bushol zsák

Angliába 1.290.000 1.540.000 380,000
Francziaországba 500.000 230.000 —
Belgiumba 340.000 780.000 —
Németországba 40.000 880.000 —
Kontinensre 60.000 1.900.000 40.000

Nagybritanniában a heti hozatalok a január
1-én végzödö héten következök voltak :
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buza
liszt
tengeri

Tzab

utolsó héten
q u

246.000
189.000
249.000
166.000
177.000

utolsóelötti héten
arter

246.000
201.000
308.000
160.000
81.000

Utban van a tengeren:
utolsó héten utolsóelötti

héten
q u a r t e r

2.790.000 2.740.000
730.000 690.000

1.370.000
850.000

1.420:000
870.000

Országos

Nagybritanniába: buza
" tengeri

A kontinensre buza
" tengeri

Iparosok segélyezése. A Magyar
Központi Takarékpénztár, 25 éves fönnállása alkal-
mából, néhai igazgatójának, Bartal Györgynek em-
lékére alapitványt létesitett, amelynek kamataiból el-
szegényedett, keresetképtelen iparosok és kereskedök
részére és pedig négy iparos és négy kereskedö ré-
szére rendes évi járandóságot biztosit. Az iparosok-
nak szánt négy alapitványi helyre az Országos Ipar-
egyesület igazgatósága a takarékpénztár fölkérésére
négy érdemes, öreg iparost hozott javaslatba és pe-
dig Gubicz László volt eke- és gépgyárost, Pollák
József volt asztalosmestert, Boldog Lajos volt könyv-
kötöt és Fürst Zsigmond volt aranyozót. A taka-
rékpénztár igazgatósága a jelölést elfogadta és az
emlitetteknek adományozta az alapitványi helyeket,
amelyek tisztességes megélhetést biztositanak a saját
hibájukon kivül mostoha körülmények közé jutott
kiváló iparosoknak.

Csödnyitások. Özv Sanó Péterné, született
Pethe Erzsébet, kis-ujszállási lakos ellen a szol-
noki törvényszék részéröl. Csödbiztos Pálica Kálmán
törvényszéki biró, tömeggondnok Boleman Lajos kis-
ujszállási ügyvéd, igénybejelentési határidö már-
czius 11., felszámolás április 8. — Weisz Lajos,
szatmári kereskedö ellen, a szatmár-németi-i tör-
vényszék részéröl. Csödbiztos dr. Dezsö Kálmán tör-
vényszéki biró, tömeggondnok Bakó Lajos szatmári
ügyvéd, igénybejelentési határidö január 26. felszá-
molás február 12-én. — Paroda Mária kassai
pipere árus ellen a kassai törvényszék ré-
széröl. Csödbiztos Vályi István biró, tömeg-
gondnok dr. Vass Sándor ügyvéd, igénybeje-
lentési határidö január 8., felszámolás január 31. —
Hegyi János lábodi lakos ellen a kaposvári tör-
vényszék részéröl. Csödbiztos Holics Gyula biró,
tömeggondnok Noszlopi Gáspár ügyvéd, igénybeje-
lentés márczius 12., felszámolás márczius 28. —
Spitzer Jakab aldebröi kereskedö ellen, az egri tör-
vényszék részéröl. Csödbiztos dr. Eötvös József biró,
tömeggondnok dr. Schwartz Sándor ügyvéd, igénybe-
jelentési határidö február 19., felszámolás márczius
7. — Lusztig Márkusz kaposvári kereskedö ellen a
kaposvári törvényszék részéröl. Csödbiztos Havas
Jenö biró, tömeggondnok dr. Poór Sándor; igénybe-
jelentés február 28., felszámolás márczius 7. —
Juretics Iván vilaszelvi kereskedö ellen a szluini
járásbiróság részéröl, gondnok Szkukan Miklós
szluini lakos; helyettese Czindriu Ignácz szluini
lakos, igenybejelentés január 17., felszámolás ja-
nuár 22.

Csödmegszüntetések, A következök elleni csö-
döket megszüntették : Róth Lipót szatmári keres-
kedö, özvegy Weisz Mórné ungvári lakos, Laufer
és Grünblatt budapesti czég, Schirf Farkas de-
recskei lakos, Herz Gyula szlaniczai kereskedö és
Mercz W. és fia szlaniczai kereskedö czég.

Köbányai sertésplacz, január 4. Magyar elsö-
rendü : Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli sulyban) 51—52 krajczárig. Közép (páronkint
251—320 klgrig terjedö sulyban) 51—52 1/2 kr.
Könnyü (páronk. 250 klgrig terjedö sulyban) 52—52 1/2
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban)
60—51 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 49—50 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedö sulyban) 47—48
krajczárig. Sertéslétszám: 1898, január 2. napján
volt készlet 22.992 drb, január 3-án felhajtatott
493 drb, január 4-én elszállittatott 688 drb,
ianuár 4-én maradt készletben 20.799 darab. A
hizott sertés üzletirányzata változatlan.

Budapesti sertés-konzumvásár, január 3. A
ferenczvárosi konzumvásárra január 3-án érkezett
765 drb. Készlet január 2-áról 459, összes felhaj-
tás ,1224 drb. Elszállittatott budapesti fogyasz-
tásra 861 drb.; elszállittatlan maradt 363 drb.
Napi árak: 120—180 kilós 46—49 kr., 220—280
kilós 47—49 kr., 320—380 kilós 47—49 kr.,
malaczok 40 A vásár élénk. volt.

Budapesti szurómarhavasár, január 4. A
mai. vásárra felhoztok 139 db belföldi borjut, 21 drb
növendék borjut és 25 drb élö juhott. Felhoz-
tak továbbá 112 drb .ölött belföldi borjut, 340 drb
ölött galicziai borjut,, 233 drb ölött bárányt és 119
drb Ölött bécsi borjut. Napi árak élö állatokért és
pedig: bárány 8 forint páronkint, belföldi borju
38—44. frt, kivételesen 46 frt, növendék borju 20—
22 frt 100 kilonkint. Ölött állatokért: belföldi borju

54—58 forint, galicziai borju 62—56 forint, bécsi
borju 56—62 forint 100 kilonkint, ölött borjuért
6-8 forintot, kivételesen 9 forintot páronkint.

Bécsi sertésvásár, január 4. A mai vásárra
10652 darab sertést jelentettek be és a vásár ele-
jén felhoztak 4514 darab süldö és 5075 darab
magyar zsirsertést, összesen: 9585 darabot haj
tottak fel. Lanyha irányzat mellett jegyeztetett
I. minös. 43—44 krajczár, kivételesen 4 4 % kr.
közepes és vén sertés 41—42 krajczár, könnyü
37—40 krajczár, süldö 30—40 krajczár kilón
ként élö sulyban a fogyasztási adó nélkül.

Közlekedés.
Szállitási dijkedvezmény erötakarmányokra. Az

erötakarmány után már több esztendö óta az állat
tenyésztéssel foglalkozó mezögazdák érdekében a
magyar királyi államvasutakon engedélyezett vitel-
dijkedvezmények egyrészt oly czélból, hogy azokat
minden igényre jogosult gazda tényleg igénybe
vehesse, másrészt, hogy ezen kedvezmény ne legyen
más oly kereskedelmi, példának okáért kiviteli czé-
lokra felhasználható, melyek ellenkeznek a kedvez-
mény adásával szem elött tartott czélzatokkal, báró
Dániel Ernö kereskedelemügyi miniszter által egyet-
értöleg a földmivelési miniszterrel az 1898-ik évre
ujból szabályoztattak. A szabályozás pedig olyképen
történt, hogy legalább 10,000 kilogrammnyi mennyi-
ségben feladandó korpa, olajpogácsa, árpadara,
malomkonkoly és kukoriczadara-küldemények
a magyar királyi államvasutak és a pécs-barcsi
vasút összes állomásairól bármely magyarországi
állomásra az államvasutak vonalain valamint a
pécs-barcsi vasuton a rendes (gabona) dijszabás
tételénél 20 százalékkal olcsóbban fognak
szállittatni, azon feltétel alatt, ha a küldemények-
nek kizárólag állattenyésztéssel foglalkozó
gazdák, illetve mezögazdasági czélokra való ren-
deltetése, a rendeltetési hely szerint illetékes és erre
feljogositott vármegyei, illetve vidéki gazdasági
egyesület, vagy a magyar mezögazdák szövetkezete
által kiállitott, a fuvarlevélhez csatolandó igazol-
vány alapján kerülnek feladásra. Ezen kedvezmény
rovatolás utján fog alkalmaztatni és a lapunk egyik
legközelebbi számához melléklendö 1898. évi dij-
kedvezményi jegyzékben lesz foglalva. Megjegyzendö
még, hogy száritott moslékra ezen kedvezmény nem
terjesztetett ki, mert ezen czikk amugy is olcsóbb
dijszabási osztályba tartozik.

Pénzügy.
Osztrák-magyar bank. Amint azt már néhány

nap elött emliteni alkalmunk volt, deczember utólsó
hetében a bank iránti hiteligények igen tetemesek
voltak és ez a körülmény kifejezésre is jut a de-
czember 31-iki kimutatásban. A váltótárcza 32.07
millióval, a lombard 1.65 millióval emelkedett. Az
érczkészletböl ujabban is 1'98 milliót adott ki a
bank és ezen mozgalomnak megfelelöen a jegyfor-
galom 29.61 millióval növekedett. Az adómentes
bankjegytartálék 6.38 millióra olvadt le.

Az államvasutak fölöslegei. A magyar királyi
államvasutak igazgatósága deczember hó 21-én öt-
százezer forintot szállitott be pénztári fölöslegéböl a
központi állampénztárba. A folyó évi beszállitás
egész összege 19,500.000 forintot tesz ki ezzel az
összeggel.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, január 4,

Tegnapi tudósitásunkban jeleztük, hogy a
washingtoni . mezögazdasági hivatalnak a "visible
supply"-röl kiadandó kimutatása, a buzakészlet kö-
rülbelül két millió bushellel való gyarapodását fogja
feltüntetni. A ma beérkezett távkati jelentés szerint
tényleg 2,197.000 bushellel növekedett az elmult év
utolsó hetében a látható buza, mig a tengeri raktár-
állománya csak 263.000 bushellel. Föleg erötlenebb
statisztikai pozicziónak tudható be a tegnapi körül-
belül egy czentnyi árcsökkenés. Sajátságos, hogy a
kabel, amely eddig oly beszédes volt az amerikai
"corner" dolgaiban és annak minden lélegzetvételé-
röl bulletint adott ki, néhány nap óta mit sem
hallatt e spekuláczionális mozgalomról. Ugy véljük,
hogy a deczemberi terminussal e ring is szép csön-
desen kimult. Ennek ellenében Londonból kapjuk a
távirati hirt, hogy egy bizonyos oldalról, amely kö-
zel, áll az amerikaiakhoz, összevásároltak kilencz
millió bushel kész buzát a tengerentuli piaczokon
és e mennyiséget — persze nem egyszerre — Európa
felé irányitják. Arról is értesit e sürgöny, hogy e
faisörczég ügynökei törekszenek az egész kontinen-
sen elökésziteni a talajt egy általános haussemoz-
galomra. Kár, hogy a táviró nem jelzi böveb-

ben, hogy miként fognak hozzá ez agents pro-
vokateurök nehéz feladatukhoz. Máskülönben is tele
van a levegö hiresztelésekkel Bécsben is, nálunk is
azt beszélik, hogy alakulóban van egy szövetkezne,
amely a mostani olcsó áron összevásárolja a tavaszi
buzát, hogy a szállitási idö beérkeztével csapdába
keritse a kontremint Nem tudjuk mi igaz e kiszi-
várgásokból, annyi azonban bizonyos, hogy e ring-
nek sem raktárról sem tökéröl nem kell majd
gondoskodni feles számmal, mivel egyszerüen fizikai
körülmények akadályozzák, hogy nagy mértékben
szállitsanak buzát. Hogy külömben az eladók orrát
megcsapta a puskapor szaga, kitünik abból, hogy a
deport márcziusról májusra már harmincz kraj-
czárra szökött föl métermázsánkint. Egyelöre azon-
ban bizony lanyha nálunk az üzlet A januári ja-
vulás csak nem akar mutatkozni. Eddig mi sem
emelkedett, csak a — Duna vizállása, ez is csak
szerényen. Meglehet, hogy e körülmény karöltve a
veröfényes idövel, akasztja meg az üzlet fellendü-
lését. A délután beérkezett sürgönyök szerint külön-
ben az összes európai piaczokon hanyatlottak az
árak. A csökkenés kitesz: Bécsben hat krajczárt,
Berlinben 15 fillért, Párisban 20 centimest, London-
ban 3 pencet, Liverpoolban 1/4 pennyt.

Buza.
Készáru üzlet buzában. Eladatott vagy

12000 métermázsa buza, ennek több mint fele oláh
származék a helybeli raktárból. Az árak néhány
krajczárral olcsóbbak.

Elöfordult eladások buzában.

150
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100
300
100
100
500

1000
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Hivatalos jegyzések hazában.
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18.05
13.80
12.49
12.70
18.—
18.25
12I0
12.80
13.10
13.30

12.65
12.80
18.15
13.S5
12.50
12.75
13.10
18.90
12.60
12.S5
13.20
13.85

75
77
79

75
77
79

75
77
79

100 kilogr.
készp. ára

irttól 1 irtig

12.65
12.90
13.20

12I60
12,85
18.15

12I70
12.95
18.20

12.70
13.—
13.25

12I65
12.95
13.20

12.75
18.05
13.25

Raktárállomány buzában és lisztben: A
fövárosi közraktárakban 186.600 métermázsa buza
és 91.700 métermázsa liszt; . a Silosban 57.400
métermázsa buza, a nyugati pályaudvaron 82.704
métermázsa buza és 5063 métermázsa liszt.

Határidöüzlet buzában. Kezdetben lanyha
volt az üzlet, ugy hogy a tavaszi buza délig 11 frt
93 krig szorult le. £ pontnál aztán véleményvásár-
lásokra csekély javulás állott be.

Elöfordult határidökötések buzában.

Határidö

máresiiu

m p t

Délelötti és déli tözsde

kezdet forgalom zárUt kezdet

11.97

9.28

11.96-95-94-98.94

I95-96
i1.26-24-SS

11.97

9.28

Délutáni tazfde

11.98

9.28

forgalom zárlat

11.97

9.27

11.96

9.87

Hivatalos határidöjegyzések buzában.
Déli tözsde zárlata

Határidö || Január 4~
pénz ára

nárcc.

•zept

11.97

••27

11.98

9.29

Január 8.
pénz

1S.02

9.28

áru

12.08

».S0

Leszámol*
árfolyamok

Rozs.
rozsban:Készáruüzlet

elkelt 3—4 vaggon.

Elöfordult eladások rozsban.

Változatlan áron

mennyiség

100
200
160
100

6
Tagy
uj

UJ
•
• •

•

•xánnacás

pertvidéki
•

•

mlnösé(
megj.

dohos

konkoly.

átadási
httly

Bpest
*
•

ár, nettó
100 Kgr-

Unt

8.70
8.60
B&flft
840

Kész

i hóra

Kp.
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Hivatalos jegyzések rozsban.
0

T«fT

•toftrendt
soéMdrantt

hektoliterenkinti
culy

70-78

100 kilogramm kászpenz ára

frtif
8.65
8.W

8.70
M6

Raktárállomány rozsban : A közraktárban
51.200 métermázsa; a nyugati pályaudvaron
17.421 métermázsa.

Hatéridöüzlet rozsban. Kevés forgalom volt
tartott áron.

Elöfordult határidö kötések rozsban.

Hatandó

márczius
ntptember

Délelötti ÓB déli tözsde
Kezdet | forgalom I zárlat

Délutáni tónde
kezdet I forgalom | zárlat

8.72 8.71 8.71 8.72

Hivatalos határidöjegyzések rozsban.

Hattridft

márczius . . .
•avpttmbez. .

Déli tözsde zárlata
január 4-én

pénz I áru
8.70 8.72

január 3-én
pénz | áru
8.70 8.72

Leszámoló
árfolyamok

Takarmányfélék.
Készáruüzlet takarmányfélékben. Árpa

szilárd, zab változatlan, tengeriben nincs kereslet.
Elöfordult eladások takarmányfélékben.

S E
100
200
200
I00
200
150
100

zab
»

tengeri

árpa

fehér, kerek

L takarna,
takarmány

Budapest

Kikmda
Köbánya

!?i
ü.60
6.45
6.30
6.75
4.621/9
6.75
6.40

keszp.

Hivatalos jegyzések takarmányfélékben.

Árpa .

'lenjén

Ó
Tagy
uj

Faj

takarmány
égetni való
sörfözdéi

bánsági
másnemü

Hektolite-
renkint! súly

kg.-ban

eo-62
62—64
64—66
89-41

100 kg. készp.

frttöl Mig

6.20
6.70
8.—
6.30
5.20
5.10

6.50
7.40
9.50
6.65

..5.25
5.15

Raktárállomány iákarih%hyfélékben : A
közraktárakban 71.000 métermázsa árpa, 15.600 mé-
termázsa zab, 111.700 métermázsa tengeri. A|
Silosban 1400 métermázsa, zab, 2,0.200. métermázsa"
tengeri. A nyüg. pályaudvarban 2861 métermázsa;
árpa, 282 métermázsa zab. ' .. \ ', .

Határidö-üzlet takarmányfélékben : Ten-
geri lanyha. Zab teljesen üzlettelen. •

Elöfordult hátáridökötések takarmány félékben.

Ara

Tengeri .
Zab . . .

Határ-
idö

május,
márcz
szept.

Délelötti és déli tözsde

kezd. forgalom zári.

5.31 5.30-29-28-30 5.31

Délutáni tözsde

kezd.] forgalom zári.

5.31 5;30 5.30

Hivatalos határidöjegyzések takarmány-
félékben.

km

Tengeri . .

határidO

m á j u s r a . . . .
márcziusra
szeptember

déli tözsdo zárlata

január 4-én

pénz

5.81
6.3?

áru

5.32
6.34

i&huár

pénz

5.33
6.33

3-án

áru

5.34
6.S5

| f
—

Gabona- és lisztforgalom.
A tn. kir. közp. statisztikai luvatal az 1897. éri január hó 2-án

este 6 órától január 8-án este 6 óráig Budapestre vasúton és hajón
érkezett s innen elszállitott eabonaküldcményekrol és a budapesti
fövimhivatalnál elöjegyzett gabona- és lisztrnennyisegékröl a koret-

kesö kimutatást teszi közé:

hz aru
megnevezem

É r k e z e i t
vasúton | hajon I egyttitf

Kiszállittatott
vasúton | hajón | együtt

m é t e r ut á z s «
h e l y i f o r g a l o m b a

sab
tengeri . . . .

•amsen . .
a :

Az áru
uefoevtzése

tauana • • .

2217

702
203

flOl

8223
>vámh

—

Tata in

r MkiTiua
a*.fából ?ató

hejiosatalra
•Uj. m«MiTI-
t«r BBitMS.

-*•

22177] —

lOlfl 1418
822ajj U13

il elöjegyezte

Az áru
megnevezése

búzaliszt. • .
rozsliszt • . .
árpaliszt . . .

összesen . . .

-

1413
1418

A visszHvi-
telra elöjegyzett
mennyiség mé-

tennaaMkban

457

467

BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, január 4.

Feltünö szilárdság uralkodott ma ismét a
tözsdén. Az a körülmény, hogy Berlinben már
tegnap a magán-discont 3 1/4 o/°-ra lement, ami-
ben a nagy pénzböség kezdetének jelét látták,
az elsö oknak tekinthetö, mely a mai vásár-
lási kedvet meginditotta. Nyomban a megnyitásra
következett az a hir, hogy Bécsben az alpesi bányák
részvényeiben mutatkozó határozott hausse megszi-
lárditotta az egész vonalat és kiválóan a korláton
belül forgalomba kerülö értékeket. Délben aztán
hirül hozták, hogy a képviselöházban a provizorium
javaslatát átalánosságban elfogadták; erre a contre-
mine sürgösebben kezdett fedezni. A telefon ezt a
hirt megvitte azonnal Berlinbe is, honnan az egy
percz alatt érkezett felelet az volt, hogy vásárolják
nálunk a berlini tözsérek számára a nemzetközi
értékeket. Berlinben és Párisban a bányaértékek
egyáltalán szilárdak voltak ma az egész nap és ez is
növelte a jó hangulatot. Végül följegyzendö, hogy
ama budapesti bankok, kiknek jelentékenyebb össze-
köttetései vannak a tözsdeüzletben résztvevö magán-
körökkel, szintén vásárlásokat eszközöltek a kiválóbb
helyi értékekben, különösen közutiakban és villamo
sokban ; ami azt mutatja, hogy a nagyközönség is
kezd mozogni és hogy a contremine szükségszerü
fedezetei, vásárlásra inditják a véleményt is. Mind
ezen kedvezö mozzanatoknak az volt az eredménye,
hogy a mindennapi forgalomban szereplö értékek
egész vonalán az árak a tegnapihoz képest 2—3
forinttal, söt többel is emelkedtek, aminthogy ez
alább közölt rendes összehasonlitó kimutatásunkból
is kiderül.

Az elötözsdén : Magyar hitelrészvény 382—
384, Jelzálogbank 271.50—273, Leszámitoló bank
248.75—249.75. Osztrák hitelrészvény 353.70—
354.60, Osztrák-magyar államvasut 339.75—340.75,
Közuti vaspálya 891—391.76, Villamos vasut 277,
Rimamurányi 248.25—249, Általános köszénbá-
nya 122.

Délelötti 11 órakor zárulnak: Osztrák
hitelrészvény 35.4.50, Magyar hitelrészvény 383.75.
Aranyjáradók 121.10, Koronajáradék 99.60, Leszá-
mitoló bank 249.25, Jelzálogbank 272.25, Rimamurá-
"nyi 249, Osztr.-magy. államvasut 340.50, Ipar és
kereskedelmi bank 101, Déli vasut 77, Villamos
*ásut 276.75, Közuti vasut 391.50.
- ; A délitözsdén elöfordult kötések: keres-
kedelmi bank 1426—1428, egyesült fövárosi taka-
rékpénztár 1195, Danubiás 100, közuti vaspálya
392—394, villamos vasut 277—277.50, váltó Pá-
riára 47.52V2 forint, magyar hitélrészv. 383.80—
384.25, ipar és kereskedelmi bank 101-^-102, jel-
zálogbank 272,75—273.50, leszámitoló bank 249.75—
250.50, rimamurányi 249—249.50, osztrák hitelr.
354.30—355.30, osztrák-magyar államvasut 340.25—
341 forinton.

Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 2.50—3 frt; 8 napra 5—6 frt; január
végére 10—11 frt.

Délutáni 1 óra 30pereikor zárulnak:
január 4. január 3.

Magyar arany járadék
Magyar koronajáradék
Magyar hitelrészvény
Magyar ipar és keresk. bank
Magyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló bank
Rimamurányi vasmü
Osztrák hitelrészvény
Déli vasut
Osztr.-magyar államvasut

Az utótözsdén: Osztrák hitelrésztény 355.
356.80, Magyar hitélrészr. 384.——386.50, Osztrák-
leszámit, bank 250—251.—, jelzálogbank 274.25
osztr. magyar államvasut 340.25—341.10, villamos
vasut 277.50, közuti vasut 393.75—396,— frton
köttetett.

Délután 4 órakor

Osztrák hitelrészvény
Magyar hitelrészvény
Osztr.-magyar államvasut
Leszámitoló bank
Jelzálogbank
Riraamurányi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut
Ipar és keresk. bank
Déli vasut

121.30
99.60

384.—
102.-
273.50
250.—
249.—
354.90
78.55

340.25

121.10
99.50

381.50
101.—
270.50
248.50
247.25
352.70
7 7 . -

338. -

zárolnak:
Janói* 4.
356.60
385.26
340.75
251.—
274.—
249.—
396.—
279.—
102.—
78.25

január 8.

863.20
881.50
840.80
248.26
270.50
247.76
391.80
276.—
101.—
7T/-

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, január 4. A terményüzletben ma

nnm volt forgalom. Az árak nem változtak.
_ _ Hivatalos jegyzések.

ingyen hordó

Suloaa*

Szilva
Kész ám
Zsákkal együtt
gdngvsuly tiszta
súly helyett

Szilva
Határidöre

Minöség
500 grasunonkint

SzUvalz
Kész áru
Ingyen hordó
SzUvalz
Határidöre
Ingyen hordó

Hnunag-

budapesti
vidéki . .
magyar la légenszáritott vidéki
városi légenszáritott, 4 daraboa

• 8 :
boszniai, 1897. évi usance-minóseg

120 darabos.
100 , .

v • » 86 , .
szerbiai, , , usance-minöség

100 darabos.

boszniai,

szerbiai,

•usance-min.
120 darabos
100 .
85 : .

usance-min.
100 darabos
65

szlavóniai 1897
szerbiai 1897 .

szlavóniai
szerbiai .
luezerna magyar, 1897
vörös aprószemtt 1M7
vörös középszemü 1897
vörös nagyszemfl 1897

ki 100 kilo-
granunwntchrt
Ttöi Ini

frt

47.—
4 8 . -
54.—

16.50
17.75
20.25
15.25
17.—
20.—

19.50
17.50

48.—
29.—
33.—
3 9 . -

47.50
48.50
55.—

1 7 . -
18.25
21.—
15.75
17.50
20.5<?

20.—
18.—

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, jan. 4. A mai vásár irányzata nagy-

ban való forgalomban és az egyes czikkeknél a követ-
kezö volt ; Húsnál a forgalom lanyha, árak hanyat-
lottak. — Baromfinál csendes, árak csökkentek.,,, —
Halban csendes, árak hanyatlottak. — Tej és tejter-
mékeknél élénk. — Tojásnál csendes, árak sziláf-
tek. -!- Zöldségnél lanyha. Gyümölcsnél csendes.
— Füszereknél csendes. — Idöjárás: derült,
enyhe. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következö: Hus.
Marhahus hátulja I. 46—56 frt, II. 40—46 frt
Birkahús hátulja I. 30—38 frt, II. 28—30
frt. Borjúhús hátulja I. 60—64 frt, II. 50—56 frt.
Sertéshus elsörendü 50—500 frt, vidéki 46—49 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilónkint). Sertészsir hordóval 53-0—54-0 frt (100
kilónkint). — Baromü (élö). Tyuk 1 pár 80—1.I0
frt. Csirke 1 pár 0-70—0-90 frt. Lud hizott kilón-
kint 0-48—0-52 frt. — Különfélék. Tojá3 1 láda
(1440 drb) 38-0—41-0 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—5.00
frt. Petrézselem 100 kötés 3.00—6.00 frt. Lencse m.
100 kiló 14—18 frt. Bab nagy 100 kiló 10—16 frt.
Paprika I. 100 kiló 30—52 frt, H. 18—30 frt. Vaj
közöns. kilónkint 85—95 frt. Vaj-téa kilónkint 1.10
—1.40 frt. Burgonya-rózsa 100 kiló 2.00—2.80 frt.
Burgonya sárga 100 kiló 2.30—3.20 frt.—- Halak.
Harcsa (élö) 060—120frt 1 kiló. Csuka (élö) 0'40—
0-80 frt 1 kiló. Ponty dunai 0-3Q—060 frt.

. . . ' . S z e s z . . . . ' . • .
Budapest, jan. 4. Az irányzat változatlan.

Finomitott szesz nagyban 55.75—56.25 forint,
kicsinyben 66.50—56.75 forint. Élesztöszesz nagy-
ban 55.75—56.— forint, kicsinyben 56.50—56.fö
forint. Nyersszesz adózva nagyban 54.75—55.26
forint, kicsinyben 55.50—55.75 forint. Nyersszesz
adózatlan (exknt.) 14.75—15.— frt. Denaturált
szesz nagyban 19.25—19.50 frt, kicsinyben 19.50-*-
19.75 frt. Az árak 10,000 literfokenkint hordó
nélkül, ab vasut Budapest, készpénzfizetés mellett
értendök.

Bocs, január 4. Kontingens nyersszesz
azonnali szállitásra 18.20—18.60 frton kelt el. Zárlat-
jegyzés 18.30—18.50 frt.

PráQa, jan. 4. Adózott trippló szesz nagyban
54 frt azonnali szállitásra. Adózatlan szesz 17.90
frt nagyban.

Trieszt, jan. 4. Kiviteli szesz tartályokban
szállitva 90.% hektoliterenkint nagyban 11 forint
azonnali, február és áprilisra lOVa—108/« frt szálli-
tásra.

Boriin, jan. 5. Szesz helyben 37.80 márka
«= 22.22 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
a 10,000 literszázalék. Átszámitási árfolyam 100
márka — 58.80 frt.

Páris, jan. 5. Szesz folyó hóra 43.— frk «*•
22.66 frt; decz.-re 43.— frk » 22.66 frt;
négy elsö hóra 43.25 frk => 22.80 frt; májustól 4
hóra 43.—. frk -» 22.66 frt. Az árak 10.000 litei-
százalékonkint V«% leszámitolással értendök. Átszá-
mitási árfolyam 100 frk =- 47.66.

Czukor.
Prága, jan. 4. Nyersczukor 88% ezukortar-

talom alapján franco Aussig, azonnali szállitásra
13.326 forint október-deczemberi szállitásra 18.80
forint.

Hamburg, jan. 4. Nyersemkor !. o. b.
Hamburg azonnali szállitásra 9.40 márka, februári
szállitásra 9.60 márka, májusi szállitásra 9.77
márka. Irányzat nyomodt.

Páris, jan. 4. Nyersczukor (88 fok) késs ára
29.50.—80.—frk, fehérezukor novemberre 32. »/• ftfc
deczemberre 82.Vs frk, 4 elsö hóra 82.76 frk.
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4 hóra májustól 33. Vs frk. Finomitott készáru
101.50—102.— frk.

London, jan. 4. Jávaczukor,ll,3/8 sh., szi-
lárd. ATyers- és jegeczcdett czukor szilárd, de
nyugodt; finomitott darabczukorban meglehetös
üzlet, ártartó. Külföldi tört ártartó. Jegyezte-
tett: készáru 11.2V4 shilling, mártiz.-ápr.-ra 11.33A
sh, május-aug.-ra H-G3/4 sh. Répaczukor eleinte
bágyadt késöbb ártartó, a zárlat inkább maga-
sabb. Német (88%) januárra 9.63/4 shilling, feb-
ruárra 9'S1/* shilling, áprilisra 9.93/4 shilling, májusra
9.93/4 shilling, júniusra 9.I1V4 shilling. Határidö-
üzlet-, januárra 9.Ü^Ash, februárra' 9.7V2 . sh., már-
Cziusra 9.9 sh., áprilisra .9.93/4 sh., májusra 9.10V2
shilling, júniusra 9.11V4 • shilling.

Olajok.
Páris, jan. 4. Repczeolaj folyó hóra 56.—

frk ( = 26.36 frl); januárra 56.— frk (== 26.36 frt);
négy elsö hóra 56.25 frk (= 26.48 frt); négy hóra
májustól 56.75 frk (== 26.24 frt). Árak 100 kilón-
kint értendök. Átszámitási árfolyam 100 frk =
47.55 frt.

Hamburg, jan. 4. _ Repczeolaj helyben 56.—
márka (='32.93 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 5S.S0 frt.

Köln, jan. 4. Repczeolaj májusra (hordóval).
C0.— mái-ka ( = 35.28 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 frt.

London, jan. 4. Repczeolaj 24.C shilling,
lenolaj 15.3 sh. Gyapot magolaj 13.10V2—14.4 Va
sh. Terpentin 23.9 sh.

Petroleum.
Hamburg, jan. 4. Petroleum helyben 4.80

márka = 2.82 frt.
Antwerpen, jan. 4. Petroleum fin. helyben

14.50 frank = 0.88 frt.
Bréma, jan. 4. Petroleum fin. helyben 4.95

márka = 2.91 frt.
Newyork, jan. 4. Petroleum fin. 70 Ábel Fest.

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

London, jan. 4. Petroleum, amerikai 43/s—
4V2 sh., orosz 4l/-z—45/io sh. J -.

Kávé, tea, rizs.
London, jan. 4. Santos határidö nyugodt, a

iárlat szilárd. Jegyeztetett: márcz.-ra 33.9 sh., máj.-ra
34.3 sh., jul.-ra 34.6 sh., szept.-re 34.9 sh., decz.-re
35.3 sh. Tea : a piacz még zárva van. Rizs : ár-
tartó, meglehetösen keresve.

Fémek.
London, jan. 4. Réz, G. M. Braude 483/ie—

487/ie font sterling készáru és 485/s—4S7/s font
sterling 3 hóra ; best sel. 52—52V2 font sterling.
On : finom külföldi 623/8—62Vs font sterling kész-
áru és 63Vie—63°/io font sterling 3 hóra. Ólom :
togol 125/8—123A font sterling ; külföldi 12Va font
sterling. Horgany : külföldi 18Vs font sterling. Hi-
qany : 6.176 font sleriing elsö és 6.17 ' font ster-
ling, másodkézböl. Vas: A glasgovi nyersvaspiácz;
bágyadLan indult és ártartóan zárait. Zárlatárak:
45.4 sh. készáru és 45.7 sh. egy hóra; Cleveland
40.3 sh. készáru és 40.5V2 sh. egy hóra; Hématit
48.3Vs shilling készáru és 48.6V2 sh. egy hóra; ;
Middlesbrough 49.3 shilling készáru és 49.6 shilling
egy hóra. A nyersvaskészlet Glasgovban 338.240 és
Middlesbroughban 50.571 tonna.

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs, január 4. A csökkent amerikai kur-

tusok és a többi gabonapiaczról érkezett lanyha
jelentések a kedvetlenséget fokoztak, ugy hogy a
határidök kurzusa ma ismét lényegesen csökkent.
Ellenbén az effektiv buza ára tartotta magát. Köt-
tetett: buza tavaszra 11.81—11.83, rozs .tavaszra;
8.83—8.84, tengeri május—júniusra 5.58—5.55 fo-
tinton.

Hivatalosan jegyeztetett:
Buza tavaszra 11.81—I1.83, rozs tavaszra

8.82—8.84, tengeri máj.-jun. 5.55—5.56, zab tavaszra
6.65—6.67, repeze jan.-febr. 13.50—13.60.

Boroszló, január 4. Buza helyben 19.— marka'
(•= 11.17 frt) sárga. Buza helyben 18.90 márka
( = 11.11 frl). Rozs helyben 14.80 márka ( = 8.70
frt.) Zab helyben 13.90"márka ( = 8.17 frt.) Tengeri-
helyben 12.— márka (= 7.06 frl). Minden l-OÓ'kilón-
kint. Átszámitási árfolyam 100 mád-ka = 5S.80 frt.

Hamburg, január 4. Buza holsleini 180—188.
márka ( = 10.50—11.15 frt). Rozs meklenburgi'
140—150 mái-ka .(8.23—8.82.) Rozs orosz 108—109
márka ( = 6.35—6.41 iYi). Minden 100 kilonkint.1

Átszámitási -árfolyam 100 -márka = 5S.80 frt. .
Páris, ".nniár 4. (Megnyitás.) Buza folyó hóra

29.25 frank ( = 13.94 frt.). Buza februárra" 29.10
frank ( = 13.87 frl). Buza márcz.-ánr. 2S.80 frank
{mi 13.72 frt), Birni 4 Uóia májustól 2S.5Q frank

13.58" frl). l W folyó hóra 18.10 frank ( = S.Q1<
frt)., Rozs ( fek-uár, luju-a 18.25, frank .(= S.69 frl).
Fiozs márcz.-ápril 18.26 frank ( = S.68 frt). Rozs 4
hóra májustól 18.50 frank (==S.SO frl) minden 100

kilónkint. Átszámitási árfolyam 100 frank = 47.55
forint. '

. , Páris, január 4., (Zárlat.) Buza folyó hóra
29 30 frank ( = 13.97 frt). Buza febrüára 29.2o
frank ( = 13.94 frt). Buza márcz.-áprü 28.90 frank
(=—13 77 frt). Buza 4 hóra májustól 28.75 frank
(==13.70 frt). ' •

London, január 4. Gabona nyugodt, változat-
lan árakkal. Úszó gabonából buza nyugodt, de ár-
tartó, árpa szilárd, tengeri ártartó. Hozatalok: buza
27.181, árpa 28.288 és zab 105.363 qu.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, jauár 4. A mai tözsde eseményét az

alpesi bánya részvények ujabbi nagymérvü emelke-
dése képezte, amelyeket prágai számlára nagy téte-
lekben vásároltak. E vásárlások, nemkülönben a Bu-
dapeströl érkezö kedvezö politikai hirek buzditot-
ták a spekulácziót és .általános áremelkedést ered-
ményeztek. Mindvégig szilárd maradt a hangulat és
ugy a korlátban mint a kulisszában élénk üzlet fej-
lödött magasabb árakon.

Azelötözsdén : Osztrák hitelrészvény 354.12—
354.S7, Anglo-bank 160.25, Landerbank 2 1 9 . — -
219.75, Magyar jelzálogbank 271.50, Magyar hitel-
részvény 383—384.50, Osztrák magyar államvasut
339.25—340.50, Déli vasut 77.75—78:50, Elbevölgyi
vasut 263—263.25, Lemberg csernowitzi vasut
294.75,. Alpesi bánya 137—140.25, Dunagözhajózási
részv. 450, Rimamurányi 248—249.50, Brüxi kö-
szénbánya 289, Magyar általános köszénbánya 121.50
Fegyvérgyár 298—298.50, Nemzetközi villamossági
327.50, Dohányrészvény 133—133.75, Osztr. arany-
járadék 121.70, Magyar koronajáradék 99.62—99.65
Török sorsjegy 60.40—60.90 frton köttetet.

Délelött 11 óra, 25 perczkor zárulnak:
Osztrák hitelrészvén? 354.62. Magyar hitelrészvény
383.50, Anglo-bank 160, Landerbank 219.25. Osztr.-
magyar államv. 340.25, Déli vasut 78.50. Alpesi
bánya 140. Rimamurányi 249.25. Májusi járadék
102I05. Török sorsjegy 60.70.

A déli tözsdén : Osztrák hitelrészvény 355.
Magya*. hitelrészvény 384.50. Landerbank 219.25.
Unionbank 292.50. Anglo-bank 160.—. Bankverein
257. Osztrák-magy. államvasut 341. Déli vasut 78.50.
Elbevölgyi vasut 263.50. Északnyugoti vasut 248.50.
Alpesi bánya 141. Rimamurányi 249.25.Prágai vas-
ipar —.—. Májusi járadék 102.05. Magyar korona-
járadék 99.65. Török sorsjegy 60.80. Német
márka 58.77.

Délután 2 óra 30 perpzkor jegyeztek: Ma-
gyar aranyjáradék 121.10. Magyar koronajáradék
99.50. Tiszai kölcsönsorsjegy 139.50. Magyar föld-
teharmentesitési kötvény 96.70. Magyar hitelrészvény
385.50. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 152.50.
Kassa-oderbergi vasut 190.—.Magyar kereskedelmi
bank 1430.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 101.—.
Magyar', keleti vasut államkötvények ' 122.—. Ma-
gyar leszámitoló- és pénzváltóbank 251.—. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 249.50. 4.2%-os papir-
járadék 102.10. 4.2%-os ezüstjáradék 102.10,
Osztrák aranyjáradék 121.50. Osztrák koronajára-
dék 102.20. 1860. évi sorsjegyek 144.25. 1864. évi
sorsjegyek 188.^-. Osztrák • hitelrészvény 356.75.
Angol-osztrák bank 160.—. Unionbank 295.—. Bécsi
Bankverein 258.50. Osztrák Landerbank 219.25.
Osztrák-magyar bank 947.—. Osztrák-magyar állam-
vasut 340.75. Déli vasut 80.—.; Elbevölgyi vasut
263.—. Dunagözhajózási részvény 451.—. Alpesi
bányarészvény 140.70. Dohányrészvény 131.50.
Husz frankos 9.51 V2. Gs. kir. vert arany 5.68.
Londoni váltóár 119.95 Német . bankváltó [58.77.
Osztr. hitelsorsjegy 197,25.

Bécs, január 4". {Utótözsde.) Az irányzat
.szilárd volt. Osztrák hitelrészvény 356.75. Magyar
hitelrészvény 385.50, Anglo-bank 160.25, Bank-
verein ,259.—, Union-bank 295.50, Osztrák Lan-
derbank 219.25, Osztrák-magyar államvasut 340.87,
Déli vasut 80.—, Elbevölgyi vasut 263.—, [Észak-
nyugoti vasut 249.—, Dohány-jövedék * —.—,
Rimamurányi vasmü 249.50, Alpesi bányarészvény
141.20, Májusi járadék 102.10, Magyar korónajáradék
99.60, Török-sorsjegy 60.60, Német birodalmi márka
58.81.

Berlin, január A. (Tözsdei tudósitás.) A
megnyitás szilárd. Vasutak magasabbak. Futólagp-
san gyengülés. A zárlat szilárd. Magánkamatláb
3Vs%>. . . , ;. .-. . .

Berlin, január 4. (Zárlat.) 4-2o/o ezüstjáradék
102.—,4'°/o osztrák aranyjáradék 103:20, 4 % ma-
gyar aranyj. 103.20, osztrák hitelrészvény 223.20,
ra'agyar" koronajáradék 100.40, déli vasut 34,90,
osztr.-magyar államvasut 144.70, Károly Lajos-vasüt
.107.20, orosz bankjegy 216.60, bécsi váltóár 169.90,
4°/o uj orosz kölcsön 67.20, magyar beruliázási köl-
csön 102.50, olasz jái-adék 95.10. Az irányzat
szilárd. .

Berlin, január 4. (Utótözsde.) Osztrák hitel-
részvény 223.90, délivasut 34.90, osztrák-magyar
államvasut 144.90. Az irányzat egyenlötlen.

Frankfurt, január 4. (Zárlat.) 4-2% papirjára-
dók S6.0O, 4-2% ezüstjáradék 86.50, 4°/o osztrák

aranyjáradék 103.20, 4 % magy. ai-anyjár. 103.10,
magy. koronajáradék 100.30, osztrák hitelrészvény
300.62, osztrák-magyar bank 800.—, osztrák-ma-
gyar államvasut 293.25, déli vasut 71.—> észak-
nyugoti vasut 208.—, elbavölgyi vasut 226.50, bécsi
váltóár 169.95, londoni váltóár 20.39, párisi váltóár
80.90, bécsi bankverein 220.50, Uniobank —.—,
villamos részvény 139.—, alpesi bányarészvény
119.25, 3 % magy. aranykölcsön 91.—. Az irányzat
szilárd.

Frankfurt, január 4. (Esti tözsde.) Osztrák
hitekészvény 301.62, Déli vasut 713/s, Osztrák-ma-
gyar államvasut 293.37. Az irányzat szilárd.

Hamburg, január 4. (Zárlat.) 4.2%, ezüst-
járadék 86.75, osztr. hitelrészv. 301.50, osztr.-
magyar államvasut 734.50, déli vasut 170.50, olasz
járadék 95.—, 4°/? osztr. aranyj. 103.50, 4°/0-os
magyar aranyj. 103.25. Az irányzat: szilárd.

Páris, január 4. (Zárlat.) 3°/0 franczia jár.
103.05, 3V2°/o franczia jár. 107.20, olasz járadék
96.62, osztrák földhitelrészv. 1260.—, Osztrák magy.
államv. 740, Franczia töri. jár. 103.35, ottoman-
bank 568, párisi bank-részvény 898, osztrák Lán-
der-bank 485, alpesi bányarészvény 285. Az irány-
zat szilárd.

London, január 4. (Zárlat.) Angol consolok
113.5/ie, déli vasut 7.25, spanyol járadék 60.Vs,
olasz járadék 93.25, 4°/0 magy. aranyjáradék 101.—,
4 % rúpia 63.3/s, Ganada paciiicvasut 84.75,
leszámitolási kamatláb 2.75, ezüst 27.3/s. Az irány-
zat nyugodt.

New-York, január 4. ezüst 57.25.

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati

• jelentése 1898. január 4-én reggel 7 órakor.

Állomások

Árva vár alj a .
Selmeczbanya
N.-Szombat..
Magyar-Ovár
O-Gyalla .
Budapest . •
Sopron . .
Herény . .
Keszthely ..
Zágráb . .
Fiume . . .
Cirkvenica.
Pancsova .
Zsombolya
Arad ' . . .
Szeged . .
Szolnok . .
Eger . . .
Debreczen .
Késmárk .
Ungvár . .
Szatmár . .
Nagy-Várad
Kolozsvár .
Nagy-Szeben
Bécs . . .
Salzburg. .
Klagenfurt.

48+

I
2 i

74.3
74-1
75-2
74-2
73-8
74-9
74-7
74-8,
75-7
72.9
72-7
75-6
74-6
'4-1

72-7
74-1
74-0
.72-8
74-7'
73-5
71-9
74.4
73-9
75-7
74-8
4-9

75.1

Fi
3*8

1.4
1.6
3.8
5.4
1.8
5.0
2.3
0.2
1.9

-f 6.3
2.0
0.9
0.4
0.6

+ 0-7
+ 1.7
— 3.2

2.3
3.6
6.4
1.0

— 11.0
— 11.6
— 3.2
— 2.0
+ 0.9

Állomások

Póla . . . .
Lesina . . .
Sarajevo . .
Torino . . .
Flórencz . .
Róma . . . .
Nápoly . . .
Brindisi . . .
Palermo . . .
Málta . . . .
Zürich . . .
Biarritz . . .
Nizza . . . .
P á r i s . . . .
Kopenhága .
Hainburg . .
Berlin . . . .
Christiansund
Stockholm . .
Szent-Pétervár
Moszkva . .
Varsó . . . .
Kiew . . . .
Odessza . . .
Sulina
Szófia
Konstantinápoly

•§ +

74-0
72-4
74-8
76-0
75-4
74-9

71-9
74-3
71-4
76.0
70-9
74.9
71-4
68.0

9.1
70.2
61-5

19-4
4-7

69-5
3-9

3-2
72-1
69-5

l o l

I 10.4
7.8

15.C
— 1.8
4- 10.4

5.0
0.1
4.0
3.2
2.2

+ 1.7
— 2.7
— 9.5
— 5.6
— 2.2

+ 2.9
— 2.2
+ 5.4

A légnyomás eloszlása egyöntetübb lett. A magas nyomás
Közép- és Kelet-Európát boritja és az Alpesek táján éri el maximu-
mát (776 mm.-t). Az alacsony nyomás Európa északnyugoti szélét
érinti.

Az európai idöjárás túlnyomóan száraz, csapadék volt
Angliában, részben a német tengerparton és a Fekete-tenger vidé-
kén. Erös fagy Erdély Kivételével egyáltalán nem volt.

Hazánk idöjárási viszonyai nem változtak. Számot tevö
csapadék nem volt, a hömérséklet csupán a keleti megyékben ment
— 5, illetöleg — 10° alá, mig másutt éjjel csak gyenge fagy volt,,
nappal pedig gyenge olvadás állott be.

• Száraz idö és lassan sülyedö hömérséklet várható.

VIZÁLLÁS.
— Január 4-én. —

Folyfi

Ion
Duna

•orva

S' l tra
ba

Dráva

Sziva

Kuipa
Unna
Verbácz
Beszna
Orlia
Mara

Vizmérés

czentiméter

Scharding
Passau
Bécs
Pozsony
Komárom
Budapest
Ercsi
Paks
Mohács
üividék
Zimony
Pancsova
Báziás
Orsova
M.-Falva
Zsolna
S,zercd
Érsekujvár
Sárvár
Györ
Zákány .
Eszük

M.-Szerdah.
lágráb

Sziszük
Milrovic7.a
Károlyvár.
Növi •
Banjaluka
Dohoj •
Zwornlk

t

20 -
95 <

170 >
78 <

108 < 2
59 > 2

ss>
5>

88
- 9 <

12 ,
76 <

+ 10 >
+ 70>

22

— 45
77 <i

10

< 109
10 < ii

149 >
120 < 04

— 4 > 2

Folyi

Szamos

Ondova
Bodrog
Sajó
Hernád
Berettyó
Seb. Kör.

F.-KCrBs
Fch. Kir.
Ket.-KBr.
H.-NBr.
Maros

Teraei
Biga

Vizméréa

czentiméter

Tisza M.-Sziget
Tisza-Ujlak
V.-Namény
Csap
Tokaj
Szolnok
Csongrád
Szeged
Titel
Deés

" Szatmár
Latorcza Munkács
Laborcza Horaonna

Unjvár
Bartfa
Zemplén
Zsolcza
H.-Nómeti
B.-Ujfalu
Csúcsa
Nagyvárad
Belényes
Dorosjenö
Békés
Gyonia
Gy.-Fohérv.
Arad
Makó
K.-Kostely
Temesvár
N.-Becsker.

+
— 50 >
— 116 >
— 173
- 77
- 1 2 4 <
- 76 <
+ 11 >

+ 15 -
- - 152 >
-- 150 >
-- 8 <
--16 -

- 24

— 74
- 48

— 18

+~46
— 19
— 24
— 125 > 1

lelek maayarázata: * = Jeges viz; -f = . 0 felett: ^- == 0 alatt-
< = áradt; > = apadt; ? — kétséges. '

Felelös szerkesztö: L i p c s e y Á d á m .
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A budapesti értéktözsde hivatalos árjegyzései 1898. január 4-én.

4
4
4
5
4V»
4V«
3

4Vi
4Va
4
4
4
fi

/
42/10
4*/io
4
4
4
5
5

4V*
4V*
4
5
5

4
4
3»/i
4
4V»
4
4
B
4Vi
4
4
4
4
4V»
4
4

3
4V>
4Va
4

4
4
4
4
4
4V«
4

5
5
5
5VJ
4»/I
S
4'/»
R
4l/i
4Va
5
5
5

6
4»/s
3

5
4»/s

4Vi

4»/s
4

•) Mtgyr áUamtdósság.
M a g y a r a r a n y j á r a d é k . . . . . .

10,000 Mos . . .
Magyar koronajáradék
1876. keleti vasuti kölcsön . . .
1838. évi államvasut! aranykulcson
1889. . , ezttstkölcsün
Vaskapukölcsön
1870-ki nyerem.-kölcsön, 100 frtos
1870-ki , 50 .
Magyar regále-kárt. kötvény . . .
Horvát-Szlavón , . . . .
Magyar földieherm. kötvény . . .
Horvát-Szlavón » . . . .
Tiszai és szegedi nyer.-kölcsön. .
Horv.-Szl&v. jek. iöldv. kötvény .

b) Osztrák államadósság.

Egyes, járadék papir febr—aug, .
> • , máj.—nov .

Egyos. járadék ezüst, jan.—jul. .
» " " ápr.—okt. .

Osztrák avanyjáradék
Osztrák koronajáradék
Allamsorsj. 18ö4. évb. 250 frt p.p.

, 1860. , 500 , o.é.
. 1860. . 100 . . .

1804. . 100 . . .
U M . . 50 , . ,

Idegen államadósságok.

Bolgár államv. zálogkölcsön . . .
Szerb, nyer.-kölcsön

, . (osztr. felb.)

I!. Más közkölcsönök.

Bosnyák-Herczegov. orsz. kölcsön
Budapest föváros 1890-kI kölcsöne
Budapest föváros Iti97-ki kölcsöne
Temes-bégavölgyi kölcsön . . . .

IN. Záloglevelek és köl-
csönkötvények.

a) budapesti intézetek kibocsá-
tásai.

Belvárosi takarékpénztár r.-t. . .
Egyes, bpesti fövar. takarékp. . .

,» . , , koronaért.
Kisbut. orsz. f ö l d h i t . . . . . * . .

, , 50Va év kor. ért.
, , , 50Va évre . . .

M&gyar földliitelint. pap
. , 41 évre .
. kor. ért. 50 évre
, kor. ért. 63 évre

• . szab., talajjav.
Magy. Yftsut. kötv. 50V2 évre . . .

. , 5 0 évre kor. ért.
. 50 évrelO5°/».

Magyar Jelzáloghitelbank

, 50 évre kor. ért. . .
.közs.k.50ó.,yf. l l0frt.
a közs. kötv. 50 évre .
, közs. kötv. 50 évre .
. nyer.-kötv
. . osztr. felülb.
. nyer.-jegy
> , osztr. felülb.

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

» > ( kor. ért.

Magy. takarékj. közp! jelzálogb ".
. . . kor. ért.
. . . közs.k.

Osztrák-magyar bank 40«/i évre ".
_ * » - 50 évre . .
Pesti hazai takarékp. közs. kötv. *
_ • » » zfllogl. kor. ért.
Pesü m. keresk. bank

• • a , közs. k. 110 frt
. . . , közs. k. 210 k.

b) Vidéki és külföldi int. kib.

Albina takarék- és hitelintézet . .
Aradi polg. takarékp. 40 évre . . .

• . 40 é. 110 frt.
» » . 40 évre . .

Aradmegvei takarékpénztár . . .
Bosnyák-herczegov. orsz. bank. .
Debreczeni elsö takarékpénztár. .
Erdélyr. m. jelzáloghitelb. 40 évre .

> » , 40 é. visszafiz.
Horv.-szlav. orsz. jelzálogbank . .
Nagyszeb. ált. takp. 31>/2 é.,110frt

. » , 40 évre, 106 frt

. , , 40 évre m. kib.
. 35 évre IV. kib.

Nagyszebeni földhitelintézet . . .
• s . . .

I " VI* kib.
Osztrák földbüeUnt. nyer.-kötv. .

Temesvári efsö takaré^pé^r'. '
a • a . •

IV. Elsöbbségi kötvények.
Adria m. kir. t. hajóz. r.-t. . . .
Bpesti közuti vaspálya kor. ért. .
Bpesti villamos v. vasut r.-t. . •
Bpest-pécsi vasut

li vasut
Elsö cs. kir. sz. dunagözhajózási t

ntlisztgyár r.-t.Els5 spódium-és cson". ".
Kassa-oderbergi vasut 1889, ezüst

• . 1889, arany
, , 1891, ezüst

. 1891, arany
, (oszt von.) 1889, ez.

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

, , H. kib.
* * ezüs t . .

Magy.ny. v. (szókesf.-györ-grácziv.:
, a » 1874. kw. . .

Magyar v. ela. kölcsön . . .
Oatrák-magyar államv. 1888

. . X . kli>, 1886
Pert. uSf*- * f

Maisáró-
áifolraia

pens ára
121.25 121.76

99.60
120.50
120.50
100.50

9 1 —
153 —
152.50
101.25
101.50
97.25
97.25

139.—

102—
102.—
10190
101.90
121.25
101.75
160—
43—

160—
88.—

188—

111.50
3 6 . -
37—

97.75
100—
98.25

100—
99.25

100.25
100.25
97.75

102—
102—
100.25
100.—
97.50
97.50
91.75
97.25
99.50
95.5ff
98.50

101.50
100—
99.10

100—
93.25

100—
121.50
12350
20—
22—

103.25
100.25
100.25
98.25

100.50
98.25

100—
96—

100.10
100.10
96.30
98.50

1 0 0 . -
98.75

105—
9 9 . -

101.—
100—
101 —
100—
98.50

99—
100—
98.50

100—
102—
102—
101.75
100.25
103.50
102—
103—
100.25
117.50

18—
100.50
99.25

100.50
99.
98.50
96.50

15050
99—

120,
98.75

120.
99.50

1 0 0 . -
1 0 8 w107.25
96.613

106.71
106.75
121M

100.-

100.10
121.50
121.50
101.50
92—

154—
153.50
102—
102.25
98.25
98.25

140—

102.50
102.50
102.40
102.40
121.75
102.25
161.—
144—
1 6 1 —
189—
189.—

112.50
37.—
3 8 . -

98.75
101.—
98.75

101 . -
100.—

101.25
101.25
98.75

103.-
103.—
10075
1 0 1 . - *
98.50
98.50
92 25
98.25

100.50
9S.5C
99.50

102.50
101.—
100.10

100I50
99.25

101.—
122.50
124.50
21i—
23.—

104.—
101.25
101.25
99.—

101.50
99.25

101.—
97.--

101.—
101.50
9 7 . -
99.60

101.—
99.50

106.—
100.—

1 0 2 . -
100.50

IO0I50
99.—

99150
101.—
99.50

100.50

102.25
101.26
105.—

101.25
118.50

19.—
1 0 1 . -
100,

101.50
99.50
99.50
97.50

8.50
7,

12—
6.50
5.50

40—
6—

t6—
15—
5.50

21—

r 4 8 -
r24—
12—
14—
25—
18—
43.40
65—
16—

5.50
7 —
5 ! -

12.—
6 0 . -

400.—

14 —
16.—

230.—
7.—
5.—
8.—
6.—

70.—

15250
100.-̂ -
121.—
99.76

121 . -
100 M
I O I . -
1 0 9 -
108.25

107^5
107^1
122 J0

100.60

97000
6000

76000
6000

250000
150000
25000
60000

35.- ,
2.—
8.—

3 2 . -
10.—

5 . -
5.—

11.—
5

10.—
5.50
3.—
1.50
7 , -

45 . -
30. -

15I—
8.—
5.—

10.-

14.*

10. -
t7.'
10.
14.—
6.—

12.—
13 —
11.—
16.-

20.-
14.-

ti-
12. -
80 . -

2 5 . -

24—
t70.—

16.—
8 . -
5 . -

100.
25.

W . -

I

50000
60000
13334
12000
4000

500
50000
5000
5000

30000
86000
100000

3O00Ar.2O0
r.100

200
.400

500
160
600
500
20C

25000
992

10000
25000
12000
10000
12000
5000

10000
5000
3000
20000
5000
15000
5000
2000

2300
825
6000
6750
8750
2000
4500
8000

20000
6000
2000
2O000
20000
20900
3500
15000
5000
2100
8500
5000
15000
34000
20000
10000
6000
32000
8000
50000

7500
30000
6000
3750

00000
10000
6000 K

4000
4800
13000

3000

2800

35000
23101/
3000
700
3000
2500
2500

6000

120
100
160
80
100

.2000
.200
.200
.400
100
200
100

100
50

v. 200
i. 400

300
100
3GC
1000

200
200
1000
100
100
100

.200
306

400
400
.500
200
160
400
200
150

100
-200
100
100
100
100
100
30

.200
160
200
100
100
100
100
100

:. 200
100
150
40

.200
.200
400
200

10000 K. 200
100
200

;200
6000 K. 400

100
150
100

2000 K. 200
200
500581

6000 K. 400
15000 K. 200

K.500
4000 K. 200

K.200
200
100
200
300
200
2005
80
100
600
200

ax
K. 100

100
100

4
1004
100 -

TorontáH h . é . Ttsuütk . , , . .
Urikany-zs i lv . m . k f t s i é n f r . . . . .

V. Bankok részvényei.
Angol-osztrák bank . . . . . . .
Budapesti bankegyesOlot. • • • •
Elsö magyar iparbank . . . . . .
Fiumei hitelbank . . . * . • • •
Fövárosi bank r.-t
Bpesti giro- és pénztár-egylet . .
Hazai bank r . - t . . . . . . . . . .
Hermes magy. ált. váltóüzlet t •
Horvát leszámitoló b a n k . . . . .
Horv-szlav. orsz. jelzálogbank . •
Magyar általános hitelbank . . .
Magy. ipar- és keresk. bank . . .
Magy. jelzáloghitelb. I. kibocsátás
Magy. jelzáloghitelb. DL kibocs. .
Magyar kereskedelmi r.-t. . . . .
M. leszámit, és pénzváltó bank .
M. takarékp. közp. jelzálogb. . .
Osztrák hitelintézet . . . . . . .
Osztrák-magyar bank . . . . . .
Pesti magy. keresk. bank . . . *
Tjniobank . . . . . . . . . . . .

VI. Takarékp. részvényei.

Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, Hl. k. takarékp. . • .
Bpest-erzsébetvárosi takarékp.. .-.
Bpesti takarékp. s orsz. zálogk. r.-t.

S>y. bpesti fövárosi takarékp. . .
agy. á l t takarékp. . . . . . .

M. orsz. központi takarékpénzt. .
Pesti hazai takarékpénztár . . .

VII. Biztositó-társ részv.

Bécsi biztositó társaság . . . .
Bécsi élet- és jár.-bizt.intézet .
Elsö m. ált. biztositó társaság .
Fonciére, pesti bizt intézet
Lloyd, m. viszontb. társ. .
M. jég- és viszontb. r.-t. .
Nemzeti baleset biztositó r.-t.
Pannónia viszontb. intését.

VIII. Gözmalmok rószv.

G o n c o r d i a - g ö z m a l o a r . - t
. , ,

EIsÖ b p e s t i g ö z m a l o m .
E r z s é b e t - g ö z m a l o m . . . . . . .
L u j z a - g ö z m a l o m . . . . . . . . .
P e s t i h e n g e r m a l o m . . . . . . .
P c s ü m o l i . é s 8fitök . . . . . » *
P e s t i Viktór ia-gözmalom . . . . .

IX. Bányák és téglagy. f.

Brassói bánya- és kohó-egylet . .
Bpesti tégla- és mészégetö . . . .
Bpest-szentlörinczi téglagy. . . .
Egy. tégla- és ézeméntgyár . . .
Északm. egy. köszénb. es iparv. .
Felsöm, bánya- és kohómü . . .
István téglagyár r.-t. . . . . . . .
Kassa-somodi köszénb. id. elisüi.
Kis-sebesi pránitbáuyák . . . . .
Köbányai göztéglagyar . . . . . .
Köszénbánya és téglagyár . . . *
Lechner rákosi téglagyár . . . i á
Magyar asphaltr.-t
Magy. ált. küszénbánya r.-t. . . .
Magy. göztéglagyár r.-t . . . « .
Magyar kerámiai gyár . . . . i .
Pétérhegyi téglaipar . . . . . i *
Salgótarjáni köszénbánya . i . -.
Újlaki tégla- és mészégetö . . . .
Urikány-zsüvölgyi m. köszénb. . .

X. Vasmüvek és gépgy. r.

E l s ö m . gazdasági gépgyár . . . .
. D a n u b i u s " hajó - é s gépgyár . .
Ganz é s társa vasöntöde . . . . .
Nadrági vas lpar t á r s u l a t . . . . .
. N i c h o l s o n " gépgyár r.-t. . . . .
Rimamurány-sa lgóta f ján i V a s m t t .
SchUck-fé le v a s ö n t ö d e . . . . . .
Teudloff é s Dittr ich gépgy . A . sor;
W e i t z e r J á n o s g é p - , w a t f o n g y á r . '

XI. Könyvnyomdák r.

j U i e n a e u m * Iród. é s n y o m d , r . - t
Frankl in-társulat . . . . . . . .
. K o s i n o s " m a i n t é z e t . . . . . . ;
K ö n y v e s K á l m á n r.-t. . . . > . . .

Pal las" Irod. é s n y o m d . r.-t. . m
P e s t i k ö n y v n y o m d a r . - t . . < . •

XII. Különféle váll. ré»zv.

Általános waggonkölcsBnzö. . t •
'Apolló* köolajanomltó-gyár r.-t .
Bantlin-féle vegyi gyárai r.-t . •
Bihar-szilágyi olajipar r . - t . . . .
Bpesti ált villamossági r.-t . . •
Egy. niagyorh. Üveggyárak r.-t .

(Elsö magy. betüöntödé . . . . .
.Elsfi magy. gyapjumosó r.-t . . .
Elsö magy. résrvényBerf8z6dd . •
Elsö magy. sertéehizlaló
Elsö magy. szállitási vállalat. . .
Elsö magyar szálloda . . . . . .
Elsö pesti spódium-iyár . . . . .
Fiumei riiahantoló-gyár . . . . «
Qschwindt-féle szeszgyár . . . .
Gr. Esterházy cognac-gyár . . . .
.Hungária* mütrágya-s kénsav-ft-
Jordán Viktor-féle Mrgyár. . . .

, els. rém.
Kabelgyir részvénytársaság . . *
Köbányai király-serfSiA r A . . .
Köbányai polfiii serfitfl r.-t . .
Magyar czskodpw r.-t A. tor. •

átferfaai

107.—
187.—
1 0 6 . -

82.—

1C6.—
1 2 0 . -

118.75

5 2 3 . -

185!—

940.—
4 2 8 , -
2925-

9 8 -
112.-
8 L -

232.-
195.-
310-
845.-

8350-

260,-
329-

4060.-
118.-

98.-
123.-
129-
075.-

2 9 0 . -
402 —
6 9 5 . -
2 5 3 ^
1 5 6 , -
65b.—
2 0 6 ^

115.—
220.—

9 2 . ^
195—
109 —
69.50

108
735.—
625.—
112.—
224—
121^-
84—

150.—
80—

6 0 2 . -

1 8 5 . -
100—
I150—

208I
145
2B8

370—
240—
65 —
2 5 . -

200—
1580.—

54S . -

14ÖIS8

hm-
270—
220—
2 3 5 , -
1 3 0 . -

fc

161—
108,—
1 9 0 -
108—
8 3 . -

107—
1 3 0 -

119I75

535—

61(L—

945—
1430—
293—

9?.
114,-
87.-

234.-
205-
312-
855.-

8375.-

263-
339.-

4100-^
120,-
100.-
125.-
132.-

1100.-

293.—

705—
257—
158 —
635—
216—
135.—

12Ó

1 9 6 . -
111 —
70.50
23—

110,=-
745—
628*—
117—
226—
121.50

86—
154—
82—

804.^
288—

190—
Ifi i—

2180—

107I--

2IÖ
155—
270.—

875,-
2S0—
70—
30—

203—

4IÖ—

I4VW

12.50

GM

280.—*
230.—
2 4 5 . -

40.-
78.

M6.*-
25

15

3000
10000 K.
40000 K. 2005

600
2005

K.400 5
2000

100
12000 K.2O0

200
100

6000 K. 100
fr. 15|2OCOP0 Fr.200 6

100 -
C.200 5

Osztalék
1896-ra

SS
—.—

10

10—

14—

12.-
7—

fr. 4 , -
21.

3 -*-

7.94«/io

9.94«/io
10—

4.50
3.
3 —

fr. 3 1 . -
9.94*/io

Névért

|M|(T» '
iHagyar vasuti forgalmi r.-t
Magyar villamossági r.-t . •
Nagyszebeni vülamosmfl r.-t
Nemzetközi villamostárs.. . •
Nemaetközi wagsunkölcaSnat •
iopper Lipót faipar r . - t . . .
Quarnero részvénytársaság. .
Royal nogyszálloda r.-t . . •
Szegedi kenderfonó-gyár r.-t
Sziszek! tárházak r.-t . . . .
Telefon Hirmondó r.-t . . .
Török dohányegyed r.-t . • .

100 5
100
2005
10SI
100 5
100 5

"~1005

~~100
100

K. 200 5
100

Ar. 200 5
5»5»5

K. 200 5
200 —
100 5
200 4
200 —
2005
200 —
2005
100 4V*
100 -
100 —
100 —
100 -

K.1000 —
A. 200 5

2005
100 —
200 -

XIII. Közieked, váll. részv.

Adria m . k. teng. hajó r,-t . . .
Aradi é s c sanádi r.-t. . . . . . .
Barcs -pakrácz i v a s u t . . • . . . .
B u d a p e s t a l a g u t - t á r s u l a t . . . . .
B p e s t i közut i v a s p

• • • iii- I t s ? J ' * * "
r élv. jegy . . .

Bpesti villám, var vasut
" , élv. j egy .

Bpest-szt-lörinczi h. e. vasut • .
, . . els. részv.

Bpest-ujpest-rakosp. vasut . . . .
lOebreczen-hajdunanasi v a s a t . . .
Déli vasut
Elsö cs. kir. dunagözhajó-t . . .
Gölniczvölgyi vasut elsöbs
Györ'sopron-ebenfurti vasut . . .
Kassai közuti vasut . . . . . . .
Kassa-oderbergi vasut . . . . . .
Kassa-tornai h. é. vasut els. r. .
Magyar-gácsországi vasut . . . .
Magyar h. é. vasutak r .-t . . .
Magyar nyugoti vasut
Máramarosi sóvasut els. részv. . .
Máramarosi sóvasut t ö r z s r . . . .
Máramarosi sóvasut B. részvényei
Marosvásárb.-szászr. vasut e. r . .
Nagykikinda-nagybecsker, v. r . . .
Oriente m. teng. hajózási r.-t . .
Osztrák-magyar államvasut . . .
Pécs-barcsi vasut .
Petroz.-lupónyi h. é. v.els, részv . .
Szlavóniai h. é. vasut els. részv . .

Bazilika sorsjegy

XIV. Sorsjegyek.

Osztr. felülbélyegzéssel.

Bécsvárosi nyereménykölcsön 1874. é r r ö l . . . .
Budaváron sorsjegy . •

, , osztr. felülbélyegzéssel. . .
.Jé sziv* egyesületi sorsjegy . . .

. , , osztr. felttlbérfeg*.. .
Magyar virös-kereszt sorsjegy . . . . . . . . .

» , , a oszt. f elülbélyegs.. .
« , " _ . ^ « t . ' ^ , nTeremeny-jegr. . .
Olasz vorSs-keresst sorsjegy

, , . • osztr. felülbélyeg*.. .
Osztrák vörös-kereszt sorsjegy . , . . . . . , *
Osztrák hitelintézeti sorajegy . . . . . . . . . .
P á l f f y s o r s j e g f . . . . . • . . . . . . . . * . •

XV. Pénznemek.
A r a n y , c s . é s k i r . v e r t . . . . . . . . . . .

a a p é • k ö r . ^ . . . . • • • •
. o s z t r á k v a g y m a g y a r 8 f r t o s . . . . •
" 2 0 . f r a n k o s
B 2 0 m á r k á s . . . . . . . . . . « . . .
a t ö r ö k a r a n y l i r a . . . . . . . . . . . .

N é m e t b i r o d . v á g y e g y é n é r t , b a n k j . ( l Ö Ö m á r k a )
F r a n c z i a b a n k j e g y ( 1 0 0 f r a n k ) . . . . . ( M . )
O l a s z b a n k j e g y ( 1 0 0 l i r a ) . . . . . . . . . .
P a p i r r u b e l u a r a b o n k i n t . . . . . . . • • • •
j l o m á n b a n k j e g y ( 1 0 0 l e i ) . . . . . . . . . •
S z a t b b a n k j e g y ( 1 0 0 e z ü s t d i n á r ) . . . . . .

XVI. Váltók árfolyamai (látra).
Amsterdam . . . 100 hollandi frtért . . . . .
B r ü s s e l . . . . . 100 frankért ^ . . . . . . .
London 10 sterlingért . . « . . * .
Németbankpiacok 100 m á r k á é r t . . . . . . . .
Olasz bankpiacok 100 lirúért . . .
Páris . . . . . . 100 frankért . . . . « • • •
Svájczi bankpiacok 100 , . . . . . . . .
Szentpétervár . . 100 rubelért

XVII. Határidöre kötött értólrp.

Január hó közepén.

Magyar arányjáradék
Magyar kóronajáradók
Magyar általános hitelbank
Magyar ipar- és kereskedebni bank .
Magyar jelzálog hitelbank
Magyar leszámitoló és pénzváltó bank
Rimául mányi vasmtt . . . . . , .

Jknaár hó régén.

Oúirák UWtaMzöt
Déli vasut
Qgztrák-inagyar államvasut

Maisért-
ái#Bl|Mi

péas sm

162—
125.
141.50
480.
320—
530—

280.—

132. -

213.-
Utj—
J05—

250.-
277 . -
135—

90.—
102—

i44—
10a—

190—
200.—
211-50

96ÜÖ
62—
62—

100—
1 0 0 . -

190.50
205.-*^
212.—

97I5é
BT.—
CT.—

101.—
101.—

221—

6.30
6.60
1.60

186—
60.50
61.50
3.50
3 8)
7.90
9.50
2.50

I l -
ii.75

197I

5.70
5.67
9.5'
9.5

11.74

58*75

45*IÖ

99.25

120!—
58.80
45.39
47.55
47.30

121.30
99.50

384
102.50
273.50
250—
249—

354 80
78 25

340.50

165.—
1 3 0 . -
142.58
510.^-
3 2 5 . -
M

2 9 0 . -

133.-

2 1 4 -
117. -
2 0 * . -

393^50

25s!
277.5B
143. -

1 0 3 . -
—•—

448—

222.

6.81
7.-*-
1.90

168.-^
62.50

i'o!-
2.80

11Ü
12.25

199I
6 1 . -

5.7I

4 5 *
1.2B

120.W
59.TT.
45IB
4 7 M
47.41

121.59
99.70

384.25
103.S

249.50

355.1I
73.75

ma
Leszámoló árfolyamok január 4-értiJ.

Magt. Út. hitelbank .
Oss&ák hitelintézet .
Magiat »«nTlaiadek

Rima-Murányi vasmü r.-i
DéB vasut
Osztr.-magy. államvasut.
Budapesti bankewesület.
Els5 m«gy*r ipaiBank . .
Haeaibank r . - t . . . . .
Pesti magt. keresk. bank
Bpeiti tekp. és *alog; r - t
E o Bp f5v takarékp.
MTo%r£ p
pesti hazai •K6 ttOcp. .
Elsö magy. a l t büt-társ.
K M M d d U gözmalom

i ratcr.-t

3 8 5 . -

108-

1413—
830.—

1195—

157,

alraiaál.

Brassói bánra- és kohóm.
Felsöm, bánya- és konómft
Köszénb. és téglagy. r.-t.
Magy. alt k6szénb. r , - t .
Magvar aspholt. . . r.-t.
Salgó-Tarjini köszénb. r.-i
Újlaki téglagyár r.-t.. . .
Danubius-Söhoen. hajógr.
Ganz-féle vasönt5de,r.-t,
Schlick-féle vasönlMe r.-t
Weitzer-féle waggongyár.
Frankün-társular . . . .
ElsS magyar réssvP-seri8s5
Hagy. ezukoripar r.-t. . .
Magvar villamossági r . - t .
Köbányai polg. swf^zó r.-t
Budapesti vuStmtisságl r.-t
Adri* m. tengerhajfa. r.-t
Bp. kfitnti vaspálya-társ..
Budapesti vili. városi w j

tlt

8
ttitUéréaemUlt.

iiköl
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
4 k j á | Fikkladhlvatal:Központi kiadóhivatal:

VIII. ker.. József-körut 65. szám.
Minden szó 2 krajczár, vastagabb betükböl szedve 4 krajczár.

sr. *z.teuas**éM*P*nzi,oaii"éih*iyee.*t>*nv

^^ "

LEVELEZÉS.
Többeknek. Sfti?5r»SSSS ?
czimen a kiadó továbbit.

egyetemi hallsatót, melyik nö támogatna
anyagilag. Leveleket "Orvostanhallgató"

889—1

Holnap nste érkezem haza. Nem várhatnál a
keloU pályaudvarnál ? Családomból, nem lesz

ott senki, nem tudják melyik vonattal jövök. Akarattal csináltam igy,
hogy te ott lehess. Ott leszel? Millió Egeszén a tied. Adomsz.

149^1

jtemes-nek levele van a kiadóhivatalban, kéretik átvenni.

M«NUHIM«I> üMutiuAHi I Most jut eszembe, hogy

jvagysagos asszonyom! megszóWatmáreiis-agy
inon a magácska tegnapi levele olyan kedves olyan édese

ezt a
jvagysagos asszonyom! megszóWatmáreiis-agyhatnók,
inon a magácska tegnapi levele olyan kedves, olyan édesen sokat
igérö, hogy én már mernek magamnak valami kedves apróságot
elölegezni — utólag és szives engedöimével. Igaza van, bogy gyak-
ran fogom felkeresni, már holnap este ott leszek. 1488—1

t_ Édes kicsi gyerekem, hát mégis gondolsz a te szenvedö
/ l d . Öregedre, ozt bizonyitja végtelen kedvességedre valló
küldeményed. Szivemböl hálás vagyok érte, te angyali jó gyerek.
Reménylein nem sokára látni foglak már addig is gondolj a le szen-
vedö Öregedre. *438—*

. Minden jót, az újévben. Doktor. 347 -1

"Sahirtms"
3öának *vele v;in a kiadóhivatalban. 1492—1

HÁZASSÁG.
jómódú, vidéki kereskedö, 28 éves fia vagyok, 6—7Q0O

_, *> frtnyi vagyon lesz örökségem. Oly háziasán nevelt,
r-sinos, 20—22 éves, szintén vidéki kereskedö leányával óhajtanék
házasság czéljából megismerkedni, ahol a házba nösülhetnék. Fény-
képpel ellátott komoly ajánlatokat közvetitök mellözésével Húzasu-
iaiidú jelige alatt kérek a kiadóhivatalba. 1224—2

SZ°P ^s gazdag leány ismeretségét házasság czéljából kere-
s e m . Leveleket "Mérnök" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.

" 41S3-2
»MI óhajt egy csinos, vidéki, háziasán nevelt leány.

lilII Ha találkoznék olyan egyén, ki ismerni óhajt,
ának Miskolczra a f S p o s t á r a . 1 4 S 2 — 2

t*im»MI

érem irjon Ilkán

e z u t ü n s z e r e t n e k intelligens 35—40
y j ÓV körüli önnúllú kereskedövel, vagy

iparossal házasság czéijából megismerkedni. Intelligens szülök gyer-
meke vagyok, ismerem a háztartás minden ágát és müveltségem sem
hiányos. Azt is mondják, hogy szép vagyok, de nincs hozományom.
Azok, akik nem pénzért, hanem egy szeretö szivért csengnek, Irjanak
Szegény leánynak a kiadólnvatalba. 1190—-2

ÁLLÁST KERES.
n magánhiva-talnok. elvállal az esti órákban

f y V Jrúsbeli vagy más teendök elvégzését sze-
rény dijazásért; esetleg magános hölgy vagy urnái magántitkán
állást is elfogadna. Levelet a kiadóhivatalba "Diskrét és megbizható'
jeligével kérnék. 1424—3
j ta ic l I inPt iC ^ ^ v e s c s m o s nö, nagyon ügyes, óhajtana vidékre
«IIIIKIliy£lld; magá'ios urhoz házvezetönönek menni. Leveleket
a kiadóluvatal "Ügyesnek" jelige alatt továbbit. 1358—3
G a f s l _p«i_ Ifl^Mv keres intelligens uri családnál, mint bonne
1*141(11 ÜlVá l e a n j alkalmazást. Szives megkeresést kér a kiadó-
hivatal uiján "Hálás" jelige alatt. 1362—3

elökelö Hivatalnok özvegye, kiavidóki nagyobb
h á t á t b f i ' é t é t é t h

'IllS SITI MS i : J0KeJ0 nivaxainoK özvegye, KI a YIUUKI iiugyuu-
•WÜ Ul 1 SS'Jj háztartást, ugy baromfi tenyésztést, és tehe-

nészetet is kitünöen érti, nagyúri házaknál házvezetönöi állást keres.
"Házvezetö" czimen e lap kiadóhivatalába kéretik. 1382—3

£flV tf thh ÖWI gyakorlattal biró, a magyar, német és tót nyelvet
y j IUWW fcVI beszélö, kitünö bizonyitványokkal rendelkezö nötlen

fiatal gazdatiszt, nagyobb uradalomban gazdatiszti állást kores.
Levelek kéretnek a kiadóhivatalba "Gazdatiszt" jelige alatt.' 1404—3
TLAjmociopt állást keres e<ry fiatal házaspár nemi óvadékkal. "A
f]aiM\iil\ii\ férfi a háztatarozását is elvállalja. Levelek "Teljes
bizalom" czim alatt a kiadóhivatalba kéretnek. 1390--3

egy kereskedö segéd, lei már mint üzletvezetö is
•« volt alkalmazva a föváros legnagyobb füszerkeres-

;edéseinek egyikében. Leveleket "Füszeres" jelige alatt közvetit a
kindóhivalal. • 1288—3

• Q nyelvismeretekkel biró, a magyaróvári gazdasági akadémiát
tftsauilU sikerrel végzett fiatal ember, magántitkári vagy más bizalmi
állást keres. Ajánlatokat "Bizalmi állás" jelige alatt a kiadóhiva-
talba kér. 1408—3
fflV f i n t a l it>5t1V n l i n l ebirusitónö egy csemege vagy ehhez ha-
*»gj | •«•»*»» Kanj sonló üzletce szerény feltételek mellett 'ajánl-
kozik. Szives megkeresésük "iMalvina " jelige alatt a kiadóhivatalba
kéretnek. -• 1484 3

flMfii állást k c l c s C8.y fiatal 28 éves vidéki uriasszony
Wtlwl inuiTános urnái. A háztartás minden ágában

'kéletes jártasával bir. Czim a kiadóhivatalban. 1480—3

ttlban. 1430—3
állást keres egy intelligens nö, ki beszél folyéko-
nyan a német, fiauezia 6s angol nyelveken. Czim a

1482—3a

S
kidóhivutaibon.
• « M S*>4i"t] intelligens fiatal ember keres alkalmazást. Bánnü
i*-U HfUtU Irásbeli munkák elvégzésére vállalkozik. Igényei
inyeit. Czim a kiadóhivatalban. • 13.

Bárminemü
sze-

1346—8
házaspárhoz hézikisasszonynak ajánlkozik fiatal árva
leány. Fö a jó bánásmód. Szives- ajánlatokat kér a

kiadóhivatalba "Árva" jelige alntt. 345—3

jfr__>tt a lUis l t t tA7ád" ''eres ?KV jó családból való fiatal leány.
tfivvai ntPv.auiia&Rd 1 Beszéli a magyar, német, franczia é_ tót
nyelveket, valamint levelez is mindezen nyelveken s mint intelligens
•ókoldalulag képzett nö, kitünöen fogalmaz. Szives megkeresést kér
Képzett, jelige nlatt e lap kiadóhivatalába. 1242—3

* óhajtana alkalmazást nyerni ezukrászdábun.
Czim a kiadóhivatalban. 1232—3

i állást keres egy német ajkú müveit idösebb nö.
It&ctleg anya helyettesnek ajánlkozik. Czim a

1300—3tta-óliivAU__an.

F_V_l_H_k N.nu l i0Z lk L>By üinitó-képezdét vegzütt fiatal ember,
- J I L I V k»>fk eycueolkodóse miatt a vidéken kell laknia.

^ " »bz<"«»lnias« ezün alatt az Országos Hirlap

B
4

ügyvédi iroiiúba alkalmazást keres egy szertár i*énvü
ügyvédjelölt. Czim n kiadóhivatalban! 1444--3

hivatalnok özvegye házvezetönöi állást keres elökelö urihóz-
nál. Ajanlatokat .Szolid" czim alatt továbbit a kiadóhivatal.

1440—3

franCZla DO
kiadóhivatalába.

ÁLLÁST KAPHAT.
kerestetik uri házhoz, 8 kis leányka mellé,
Ajánlatok kéretnek "Bonne* jelige alatt e lap

1220—i[uua. --—
£ állást biztositok egy izraelita fiatal emberaek, ki órett-
ö ségit végzett és ajánlatomra nösül. Czim a kaadohiva-d

1222—4
kerestetik vidékié egy nagyobb háztartás veze-
tésére. Ajánlatok e lap kiadóhivatalába külden-

dök "Gazdaasszony" sz. alatt. 1008—4
f t . Jk l Csongrád megyében egy 3 holdas jól termö szöllö, sok gyü-
felaUO inölcsfával és csinos kis épülettel, présházzal. Czim a kiadó-
hivatalban. 1234-4

ki a kettös könyvvitelben, a magyar-német levelezés-
- - • " , ben tökéletesen jártas perfekt magyar-német gyors-
és gépirónö, azonnali alkalmazást talál vidéki nagyobb vállalatnál.
Ajánlatokat bizonyitványmásolatokkal "Perfekt" jelige alatt közvetit
a kiadóluvatal. 1442—4

levelezö, ki egyszersmind mérleg-
g y , képes könyvelö is legyen, elökulö

vállalatnál azonnal alkalmazást nyer. Mindkét nyelven irt ajánlatokat
referenc-iákkal .Mérlegképes" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.

1470—4
i " munkaképes nö, ki jól föz, i,p forint havi fizetéssel

DV, alkalmazást talál. Ajánlatot ,Ügyes" jeüge alatttovaT)-
bit a kiadóhivatal. 1436—4

minden üzletben vásárolt czik eladására
felvétetnek. Czim a kiadóhivatalban. 335—4

czim alatt a kiadóhivatal továbbit. 1448—4
ij. aki megfelelö óvadékkal és jó bizonyitványokkal
lö | rendelkezik, azonnal alkalmazást nyer. Bövebbet

é lap kiadóhivatalában. 1473—4
'sl k A I H V elökelö bécsiirodában alkalmaztatik. Perfect magyar

l R l l lUiyJ levelezési és a német nyelv tökéletes birása feltét-
lenül szükséges, gyors- és gépiróknak elöny adatik. Ajánlatok re-
ferencziáikal tMagya-rlevelezönö* czimen keretnek a kiadóhivatalba.

I472—4

intelligensebb nö, kinek a cselédekre is kell ügyelnie, két
, ki s leánykához (egy és két éves) azonnal alkalmaztatik. Aján-

latokat .Tisztaság szeretö" jelige alatt a kiadóluvatal továbbit.

_! nagy kiviteli áruház magyar elárusitónöt keres azonnali beló-
,_ « • pésre. Megnyerö külsö, magyar német nyelvbeni jártasság
megkivántatik. Azok akik áruházban már müködtek, elönyben része-
sülnek. Ajánlatok fényképpel. Bécs i A r a h á z czim alatt továbbit-
tatnak. 1472—4

irodista, ki a magyar és német nyelvet birja, azon-
nal felvétetik. Kezdö fizetés 25 frt. Szives ajánlatok

3318^—_
j a e

Megbizható" jelige alatt kéretnek a kiadóba.
1k •fWfl^flceei keres elökelö üzlet, keresztény, csinos, elegáns
JO Jl_.KIUo5£l kisasszonyt, ki jó irásu és magyanil, németül
francziául tökéletesen beszél és fogalmaz. irásbeli ajánlatokat "J"
jeligevei a kiadóhivatal továbbit. 1320—4

egy éves leányka mellé egy elökelö családhoz.
D. M. 1012-^1.

OKTATÁS.
Helybeli, elemi iskolába járó tamüóknak, vagy

»• bárkinek, ki rajzolni óhajt tanulni, mértani és
szabadkézi rajzból, valamint szépirásból, szerény dijazásért egy
hozzáértö fiatal ember oktatást adna. Szives megkeresések "U. K.*
czimen a kidóhivatalhoz intézendök. 1422—5
r " , « , , , J , Áonl/i4' ád tanárjelölt, ki több évet Párisban töltött.
J*r<lUCZia Öle i tö l "Franczia czimen a kiadóba kéretik. 1378—5
T * r 9 n r - : - órák adására ajánlkozik egy hölgy, ki már évek óta
r l (Ul-Ald müködik é téien mint ilyen szép sikerrel. Czim a kia-
dóliivatalban. 1228-5

kerestetik 10, 12 és 14 éves leányhoz. Elönyben része-
sül, aM zongorázni is jól tud. Jelige: Nevelönö. 980—5

BIRTOK ELADÁS.
Szabolcs vármegyében f^
szabad kézböl eladó. Levélbeli ajánlatok
alatt a kiadóliivatalba kéretnek.

"Biztos jövedelem" jelige
• 1412—6

megvételre egy birtokot, csinos kastély és parkkal. Czim
a kiadóhivatalban. • • • ' . • 1 272_6

HÁZ ÉS VILLA ELADÁS,

helyiség ,
Czim "Heves" alatt a kiadóhivatalba. 1368—7
PffB tfón _i11a 2 0 ° a ö l belsöséggel, 6 szobával és mellékhely-
• S » a * e P ™ " | f l sógekkel, egy vidéki nagy fürdöhelyhez közel,
vasuti állomás fél órányira, szabad kézböl eladó. Szives ajánlatok e
lap kiadóhivatalába "Villa" czimen. 1304—7

« i l l _ A- Farkashegyen egy szop kisebb, de igen csinos.
V i l i d , modern izléssel épült villa, haláleset miatt azonnal

jutányos áron. Levélbeli megkeroseseket kérek "Jutányos" czim alatt
e lap kiadóhivatalába, 1208—7

Mátyásföldön eladó ogy nagy üres telek. Czim a
kiadóhivatalban. 1202—7

f l j l J U | « _ 7 Budán a várban, eladó egy földszintes családi ház
WldUU IIAC. szabad kézböl. Czim a kiadóhivatalban. 1270—7

ELADÁS.
feketo dogge, fiatal, tanulékony, szép, egészséges állat
eladó. Czim "Doggo* alatt a kiadóba kéretik. 187G--8

egyik nagy forgalmit iitr.iájában, biztos Jövedelemmel
# b i r o fUszerüzlet, családi okokból nxonnnl eladó. Lovél-
i megkereséseket kérek .Üzlet" czim alatt a kiadóba. 1414—8

Eladó több fényes estélyi ruha, gyászeset miatt. Czim a Jdadó-
hivatalban. ' 1034—8

A föváros közvetlen közelében egy nagy telok
iKKti KiaVúi. eladó. 1.0000 frört, elönyös fizetési feltételek mel-
lett. Ügynökök kizárva. Ajanlatokat kérek .Elönyös, jeüge alatt a
kiadóhivatalba. 1088—8

f de jó karban levö ó-német stüü ebédlö berendezés
. olcsón eladó. Venni SEÖndékozók kéretnek czimüket

'bodlöberendezcs jelige alatt a kiadóhivatalba adni. 1808—8
egy egészen jó karban levö czimbaiom, igen olcsón. Czim a
k adóhivatalban. 1120—8

Fiók-kiadóhivatal:

V. ker., Marokkói-utcza 4. szám,
flxotendö. — Czélszerü az apróhirdetést postautalványon h* w
" ' könnyen kiszámithatja az apróhirdetés ési.%.

____—___—-———-—————_•___•___••_———i--~~~B~H-——•————•'

VÉTEL.
ffii mmln kocsi, 16, hibátlan, egy jó forma sötét pej, 8 évesek,
A B l , 5 2 6 p külföldre való utazás miatt, azonnali készpénzfizetés
mellett eladók. Czim a kiadóhivatalban. 1374—9
%fiinntAka\ro \tt>rnco\t használt, de jó karban levö pianinót,
JHCljVElvlIK Wil wdfcii lehotöleg feketét, mely bútorzatomhoz
találó. Eladók kéretnek "Pianinó" jelige alatt ind a kiadóba. 1244—9

antik ékszereket és ezüst edényeket megfelelö árért. Eladók
irjanak Régiség gyügytönek a kiadóliivatalba. 12ö4—9

Upe
vafalban.

egy szép fiatal dogge, továbbá jó-
hangú kanári madarak. Czim a kiadó-

1 2 1 4 91214-9
keresek azonnali átvételre. 4000 forintom van
készpénzben. Ajánlatok "Jó üzlet" a kiadóba

r 993—9
megvételre keresek. Ajánlatokat az ar megjelölésével
"Kocsi" czim alatt a kiadóhivatalba kérek. 1304—9

kevéssé használt bútorok, megvételre kerestetne.. Esetleg
, teljes lakberendezések is készpénzen megvétetnek. Aján-

latokat a kiadóhivatal Olcsó bátor jelige alatt továbbit. 1310—9

KIADÓ SZOBÁK.
Kiadó egy csinosan berendezett világos utczai szoba. Czim a

kiadóhivatalban. 1420-10
ff 14 A A Külön bejáratú szoba két ur lészére azonnal kiadó.

Czim a k i a d ó h i v a t a l b a n . 1 2 0 4 - 1 0
a Klinika közelében, hetenként 2 frtért ki-
kadandó. Czim a kiadóhivatalban. 239—10

bútorozott szoba, külön bejárattal a lépcsöház ,
ból, azonnal kiadó a Práter-utczában. Czim a ki-

1484—10

"f?i_AÁ a z Üllöi-uton, csinosan bútorozott szoba, esetleg teljes ellá-
JU4UQ tással. Czim a kiadóhivatalban. 1480—10

£' r iv
'UJ W*«w

aclohiyatalban

SZOBA KERESTETIK.
Ifiproents a Váczi-körut közelében, külön bejárattal és
I tCISdkn az utczára nézö ablakokkal, Levelet kérek

"Világos" jelige alatt e lap kiadóhivatalába. 1266—12
S ( l t n r A 7 n H szobát keres intelligens fiatal leány, szinésziskolai
nUlU!U£Vl l növendék. Ajánlatokat "Szolid" jeüge alatt közvetit a
kiadóhivatal. 1268—12

Szép nagy lakás.
fürdo-szoba, kamra stb.

KIADÓ LAKÁSOK.
Két nagy utczai szoba alkówal, nagy elö-
szoba, két udvari szoba, konyha, cselédszoba,
május 1-ére kiadó. Czim a kiadóhiv. 1372̂ —13

Kiadó több kisebb-nagyobb lakás a Jávor-utczában, azonnal vagy
május elsejére. Czim a kiadóhivatalban. 1258—13

esy s z é P lakás, mely áll 3 szoba, cseled-,
J d Z O U U U Z a u a n elo- és fürdöszobából és a többi mellék-
helyiségekböl, azonnal vagy február 1-ére kiadó. Czim a kiadó-
hivatalban. 1250 -13

HITEL-PÉNZ.
fttv mitifton háztartásban nagyon szükséges találmány szabadal-
fcHJ U1UIU«II maztatásához "500 frt"-ra voLaa szükségem. Aki
hajlandó ez összeget biztos fedezet mellett rendelkezésemre bocsá-
tani, az irjon .Csodás találmány" jeüge alatt a kiadóba. 1392—14

KÖNYVEK.
-CflHWPlfPi veszek, egy csinos könyvtárat óhajtván berendezni. A
<f tVl l j r t n£ l többek közt szeretném az aranybibliát is megszerezni.
Eladók kéretnek levélben értesiteni .Biblia" czimen a kiadóhiva-
talba. 134Ö—lö

"Könyvtár"

veszek klasszikus és modern iróktól, ugy tudományos
mint szép irodalmi müveket, lehetöleg olcsó árou

1220—15

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
keresek a belvárosban május 1-ére. Lehet pincze
is. Jelige "Gyümölcsös" iöposta poste-rostante.

123G—17
A csömöri-utón kiadó egy nagy bolthelyi-

_ _ ség, jnelyet esetleg korcsmahelyiségnek is
lehetne használni. Levelek keretnek .Alkalmas" ielige alatt a kiadó-
liivatalba: " 1188—17

KÜLÖNFÉLE.
f\\ C7fl!i:i é s mellékhelységekböl álló lakást keresek abelvárosban.
w i _ & u v a Levélbeli ajánlatokat "Mérnök" jeügo alatt továbbit a
kiadóhivatal. 1400—18

FölVÓ HÓ 3G-3I1 °^° M °R°rll-ház foyerjában eivesztettom, reám
f. V. 6 nézve nagy fontossága okmányokat tartalmazó
tarczamat. Becsületes megtaláló az M. M. betükkel ellátott tárcza
ellqnében 50 frt jutalomban részesül. Czim a kiadóban. 1406—18
M o l v tl0tn0CC7I_II liülgy vagy emberbarát segitene egy intel-
J I W J iKlllCddAtVU ligens, jó házból való egyetemi hallgatót
tanuhnanzainak folytatásában, anyagilag. Levelet kér Török hála"
jelige aiatt a kiadóhivatalban. 1396—18

(iatal hölgy koros hasonlót teljes ellátásra. Czim a
kiadóhivatalban. 1128—18

szerény családnál. Ajánlatokat
1 jelige allatt a kiadóba kérek.

349—18

Ha szinházba, hangversenybe megy és Ön
_ is feltünö akar lenni, mint barátnöm, akkor
ir t f n Ofl Air Ál PI ln i* l i i!iVi ViTmnav-^ n I. ;:—>.rA—. AZ.

Teljes el látástk e r e s e l t
árral .Házi

elegendö 8 hónapra) Török József és Török Sándor urak gyógyszer-
táraiban kapható valódi minöségben. K a m ü l a . 9 1 8 — 1 8

keresök egy nöi divatáru-és milvirág-kereskedéahez,
— moly jelenleg Budapest egy' külvárosában van, bii-

tos vevökörrel Mr. Az üzlotnagyobbitása érdekében a belvárosba
Óhajtok költözni. Társnöt keresek, ki megfelelö szakértelemmel és
néhány ezer forinttal rendelkezik. Leveleket "Nöi divatáru" czim alatt
kerek a kiadóhivatalba. 1440—18

Csak fiatal emhorekei °/dekciiiet*-<*»»*«t. «ogy»"/-.,•/../
««*•» J IIMBI üillUCI Cn«l dr.Itoiton-féklnlaotlo Orion-
M# mar néhány napi használat uton elmulasztja még a legrégibb ua
legelhanyagoltabb balokat is. Fölösleges tehát SanUÜ-olaj avagy
copaw-ba/zsammnl kisérletezni, melyek csak a g-"~trot rontják do
a.bajt néni gyógyitják meg. Magyarországi föraktár: Zoltta-fólo gyógy-
szertár Budapest,Nngykorona-utcza,23,u Széchenyi-tér snrhin.
1 üveg ára 1 lorint. 64. i i . H. 0410 - ld
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A közönséghez.
Az Országos Hitláp pártoktól, kormány-

tól, egyéni és üzleti érdekektöl, czéloktól füg-
getlen, szabadelvü politikai napilap.

Erös, de nem durva hang; bátor, de
nem személyeskedö kritika; minden irányban
való tisztesség a mi ujságirásunk sarkalatos
hitágazata.

Az Országos Hirlap rendületlen hive
a szabadelvüségnek, mert ez a legbiztosabb
módja a magyarság faji erösödésének.

Az Országos Hirlap jól értesültségéröl,
magas irodalmi szinvonaláról tanuskodjék nap-
ról-napra maga a lap.

Mikszáth Kálmán föszerkesztö a lap
minden számában ir valamely rovatban.

Az Országos Hirlap sürün közli:
"A t. házból" czimü országgyülési kar-

czolatokat, természetesen régi mesterük, Mik-
száth Kálmán tollából. Nemkülönben megjele-
nik koronkint a léha képviselö Kathánghy
Menyhért is, nejéhez irott vidám leveleivel.

"A Rókautat", Sndermann költöi szép
regényét, mely az ujabb romantika igaz gyön-
gyei közé tartozik, január hónap elsö heté-
ben követni fogja Mikszáth Kálmánnak

"Az uj Zrinyiász"
czimü hosszabb szatirikus politikai rajza.

Az Országos Hirlap a rendelkezé-
sére álló összes, jelentékeny szellemi és anyagi
eröt arra használja, hogy becsületes, komoly,
értékes munkával, minden izében kifogásta-
lan, jó magyar lappal hálálja meg azt a
példátlan s igazán megható érdeklödést, melyet,
nagylelküen elölegezett bizalom gyanánt, a ma-
gyar közönség iránta, tulajdonképeni megjele-
nése elött is már hatalmasan tanusitott.

Az Országos Hirlap elöfizetési ára.

egy évre: 14 frt, negyedévre: 3 frt 50 .kr
félévre: 7 frt, egy hónapra: 1 frt 20 kr.

Egyes szám ára Budapesten 4 kr.
A vidéken 5 krajczár.

Az Országos Hirlap szerkesztösége és
kiadóhivatala: Budapest, VIII., József-körut 65.

Ujonnan belépö elöfizetöinknek az eddig
megjelent regényfolytatásokat kivánságukra azon-
nal megküldjük.

MINDENFÉLE.
Miért szerencsétlen szám a 13 ? Miért nem

nem akarunk tizenharmadiknak leülni egy asztalhoz ?
Ennek a babonának az eredetét ismerteti most
Stinde Gyula egy berlini folyóiratban. Régen, nagyon
régen a család ösének sirját tekintették házi tüz-
helynek. Ott lakik — igy tartották — a lelke; az
az ö lakása. A nomád világban a legrégibb tulaj-
don a sir volt. Ott idözött az elhunyt és melléje
adták fegyvereit, szerszámait. De mint az,. életben,
ugy a halál után, is jó és rossz szellemek vegyest
settenkednek a lélek körül. — A rossz szelleme-
ket pedig nem szabad megboszantani, ezért
a családbelieknek mindent meg kellett tenniök, hogy
öket jó hangulatban tartsák. Világért sem volt sza-
bad egy nékik tetszö szertartást elmulasztani; e czere-
moniák persze elég furcsák voltak. Igy ha sistergett
egy szikra, néhány csöpp tejet kellett; a tüzre per-
metezni, ünnepnapokon pedig különbözö ételeleket
dobtak a tüzbe, többnyire édes kását és lepényt.
Az étkezök a halottnak is szántak egy részt, azt
tartva, hogy ö is velök van. Rendszerint tizenketten
gyültek össze — az apostolok számának megfele-
löen — a halottat pedig a tizenharmadiknak tekin-
tették. Idövel keletkezett aztán az a babonás hit,
hogy a tizenharmadik, vagyis a számfölötti nem
halottat jelent ugyan, de jelölt a halálra.

Csempész-históriák. Amsterdamból irják:
A belga vámörök néhány nap elött agyonlöttek egy
csempészt, aki hollandi marhát hajtott keresztül a
belga határon. Ez a csempész már a második
áldozata a Hollandia ellen elrendelt marhazárlatnak,
mert röviddel ezelött, . német határörök szintén
agyonlöttek egy csempészt. Aki azonban azt hiszi,
hogy az ilyen esetek elrettentik a csempészeket, az
nagyon téved, mert alig záródott be a sir az ilyen
szerencsétlen véget ért csempész holtteste fölött,
már három-négy követöje is akadt. Valami sajátsá-
gos varázsának és vonzóerejének kell lennie a
csempészetnek, olyannak mint a vadorzásénak, mert
az anyagi haszon éppenséggel nem akkora,mint
amekkorának hiszik. Sokszor hetekig, nincsen üzlet,
a diját csak akkor fizetik meg a csempésznek, ha
a marha teljes biztonságban van, ami nagy szó,
mert sokszor csak a marhavásáron, de söt 10—12
kilométernyire a halártól veszik a hivatalnokok zár
alá a jószágot. Azután meg a csempész életmódja
sem nagyon csábitó : egész éjeket a legkeményebb
hidegben, hóban kell eltöltenie, hogy elkerülhesse a

vámör figyelmét; még legközelebbi családtagjainak
sem szabad tudniok, hogy hová ment; ha nincs
alkalom arra, hogy a marhát átcsempészhesse, ak-
kor, hogy unalmát elüzze, iszik s igy a csempész
akaratlanul is iszákossá válik ugy, hogy csak a
csapszékben érzi magát j ó l ; azt ugyan nem mondja
meg senkinek, mi az ö foglalkozása, de rendetlen,
kopott ruházata, gondozatlan külseje csakhamar el-
árulja, miféle mesterséget folytat A lakosság a
csempészben egyáltalán nem lát rosz embert, mint
a tolvajban, vagy a betöröben, de azért mégsem
szivesen érintkezik vele, bár adandó alkalommal
szivesen igénybe veszi szolgálatait. A csempészés
bizonyára jövedelmezöbb mesterség volna, ha a
készlet nem játszanék akkora szerepet. A vámörök
sokszor ravaszsággal ütnek rajt a csempészeken :
egy-egy tehénnel áteresztik öket a határon, hogy
bátorságot kapjanak, s mikor azután e sikerükön
felbuzdulva, nagyobb szállitmánynyal érkeznek eléjük
a csempészek, elcsipik öket.

Jeanne d'Arc boldoggá avatása. Monsig-
nore Touchet orleánsi érsek most tért vissza
Rómából, ahol a pápánál tisztelgett az orleánsi
szüz boldoggá avatása érdekében.Ö volt megbizva
a Jeanne d' Arcra vonatkozó, adatok összegyüjtésé-
vel és az az iratcsomó, amelyet megbizatása ered-
ményeként a szent atya elé terjesztett, nem keve-
sebb, mint kétezer lapra terjed. Érdekes, hogy két-
százhetvenegy hason ügy van most a római
kuria elött, de a pápa megigérte Touchet-nak —
igy beszélte el az érsek a "Figaro" egy munka-
társának — hogy az orleánsi szüz ügyét elsö sor-
ban intézteti el. Igy is talán el fog huzódni a dolog
öt esztendeig ! Touchet megkérte a szentséges
atyát, hogy siettesse a beatifikácziót egész Franczia-
ország érdekében, mert az atheizmus ott rohamosan
terjed. A pápa különben, nyolczvannyolcz éve daczára,
szemüveg nélkül olvas, még félhomályban is és em-
lékezö tehetsége is kitünö. Mikor a kihallgatás ve-
gén Touchet megkérte, hogy küldje pápai áldását
Demoyers érseki helynöknek, XIII. Leó igy szólt:

— Demoyers, Demoyers! Nemde, ez az az
öreg vikárius akinek számára ön 1895-ben egy
praelaturát kért tölem?

Ö az, szentséges atyám — felelt az érsek. Ma
kilenczvenegy éves és majdnem ép oly friss, mint
Szentséged A pápa azután igy szólt:

— Ha meg fogok halni, mondja meg Fran-
cziaországnak, hogy az Öreg pápa nagyon szerette
és hogy Francziaországot szeretve halt meg.

— Nem vagyok, fájdalom, abban a helyzet-
ben — igy hangzott a válasz — hogy Francziaor-
szággal beszélhetnék, de el fogom mondani szórul-
szóra püspöki megyémnek.

— Nem, nem — tiltakozott a Szentatya. — Ön
azt el fogja mondani Francziaországnak . . .

Rongyos János milliói.
— Octave Mirbeau-tól. —

Rongyos János elfáradt a hosszu menés-
ben, leült hát az utszélen. A nap áttörte a kö-
döt, kiszivta a földböl a fagyot, megpuhitotta a
gyepet s vizzé olvasztotta rajt' a zuzmarát.
Senki sem mutatkozott az uton. Toprongyos
János leemelte hátáról kavicsokkal teletömött
tarisznyáját, kivette belöle a kavicsokat s sorba
rakva megszámlálta öket. Mikor elkészült ve-
lök, ujra visszatette nagygondosan a tarisz-
nyába.

— Mind megvan . . . Még mindig teljes
a tiz millióm . . . Igazán furcsa! . . . Hiú-
ban adogatok belöle mindenkinek — mert nem
vagyok rossz, keményszivü gazdag — soha sem
hiányzik egy sem. Tiz millió! Mindig annyi!

Megemelte a tarisznyáját és fölsöhajtott.
Milyen nehéz hurczolni ezt a tiz milliót!

. . . A vállam már csupa seb, a derekamat
nem birom. . . . Ha élne a feleségem, segitene
rajtam. Derék asszony volt és erös ,mint egy
ló. De meghalt . . . meghalt a nagy gazdag-
sága miatt . . . A fiam is meghalt, nem tudni
miben. . Most egészen egyedül vagyok erre
a teherre. . . . Nincs elég eröm hozzá. . . .
Egy kis kocsi kéne. Elhuznám magam, vágy
tartanék kutyát, a melyik huzná. Istenem, de
elfáradtam! . . . És milyen hideg van, pedig a
nap "üt. Senki sem sejti, hogy milyen szegény
, , . és sajnálatraméltó emberek néha a mil-
liomosok. De mennyire sajnálatraméltók, édes
istenem! Ime, nekem tiz millióm van. Elvitáz-
hatatlan, hiszen itt tartom-a tarisznyámban. .
Nos ! megakadályozza az, hogy itt legyek az
ut szélén . . . akár csak egy csavargó! . . .
Pedig ma karácsony napja van! . . . Még a

szegény ember is libapecsenyét eszik ilyenkor
vidáman pattogó tüz mellett. . . . Igazán, ez
érthetetlen! . . .

A nedvesség átjárta rongyait, helyet vál-
toztatott az utszélen.

— Igazán — beszélt tovább — vannak
pillanatok,. amikor jobb szeretnék . magam is
szegény ember l enn i . . . amilyennel annyi sok-
kal találkozom az utakon.. . Szegény koldus,
aki egy garast sem mondhat a magáénak s a
járó-kelök könyörületességéböl él.

Végignézett az uton, jobbra is, balra is ;
megcsóválta a fejét s ujra fölsóhajtott: .

— Igaz, hogy senki, de senki sem jár
erre!

Rongyos János csaknem mezitelen volt,
annyira elrongyolódott a r u h á j a . . . De még
csak rongyok sem takarták, hanem szenynyes
foszlányok, melyeket a rájuk tapadt sár ragasz-
tott egymáshoz itt-ott. Vörösen és kicserepesedve
kandikált elö a böre ujjasának rongyai közöl.
Szalmatörmelékkel, szövetfoszlányokkal, pehely-
szálakkal volt tele a szakálla, mely bozontos-
ságában verébfészekhez hasonlitott.

Kaparászott a zsebében s egy darab szá-
raz kenyeret vett elö belöle, keményet és
feketét, mint a köszén; lassan, tempósan ette.
Fogai között ugy ropogott a kenyér, mintha
kavicsot morzsolt volna. •

Idönkint pedig félbenhagyta az evést és
tele szájjal, vérzö inynyel mondá:

— Igazán, nem értem a dolgot. . . Tiz
millióm van , . . Itt van mindig a kezem ügyé-
ben . . . Elvehetek belöle annyit, amennyit aka-
rok . . . És ugyancsak ostoba volnék, ha nem
vennék, mert hiszen rögtön kiegészitödik, mi-
helyt elköltöm. Amikor már nincs . . . megint
van , . . mindig van . . . Böven osztogatom min-

den szegénynek, akit elötalálok u t a m o n . . . a
sétáló katonáknak . . . a görnyedten járó törödött
aggastyánoknak . . . a napfényben fürdö sövények
hosszán dalolva haladó csinos leányoknak... Szó-
rom a világnak mind a négy tájéka felé. . még
sem látom sohasem megfogyatkozni . . . És
mégis eddig nem tudtam másfajta kenyérre
szert tenni, mint a milyet most itt eszem . . .
Bizony pedig nem jó . . . . . Sár- és izzadtság-
ize van, megérzik rajta a szemétdomb szaga,
magam sem tudom, mi minden rossz érzik
rajta . . . Még a disznóknak sem kellene . . .
És hozzá karácsony napján, a lakmározás, a
dáridózás napján . . . Ez olyas valami, amit
nem tudok magamnak megmagyarázni . . .

Csóválta a fejét, megtapogatta a tarisz-
nyáját és kétharapás közt ismételgette :

. . — No, de van tiz millióm . . . van tiz
millióm, ez bizonyos! . . . Itt van, a kezemmel
tapogatom . . . És ilyen gazdag létemre, még
csak éhségemre sem ehetem . . . még csak ágy-
ban sem alhatom . . . házban, ahol védve vol-
nék a nap tüze és a fagy ellen! Ki vagyok
taszitva az emberek közül, rám támadnak a
kutyák, mikor a tanyához közeledem . . . Ez
már mégis csak s o k ! . . . Az igaz, a világ nem
olyan, amilyennek lennie kellene!

Miután befejezte az evést, végignyult az
árokparton, lába közé fogta a tarisznyáját és
nyugodt, mély álomba merült.

Rongyos Jánost azután a csendörök szed-
ték fel az utról, ahol csodásan fényes paloták-
ról, gazdagon teritett, izes ételekkel megrakott
asztalokról álmodott. És mert nem voltak iga-
zoló okmányai és mert beszéde az efajta ut-
széli csavargóknál szokatlanul összefüggéstelen
volt, a csendörök veszedelmesnek találták. Ta-
lán gyilkosnak vagy, legalább is gyujtogatónak
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Lakoma Buck urnái.
- Tárgyalás a járásbiróság elött. —

A panaszos: (Szánakozó hangon). Kérem,
biró ur, én nem maradhatok odakünn az elöszobá-
ban. A Buck Móricz azzal fenyeget, hogy ha nem
vonom vissza a panaszt, jobbról is, meg babról is
felpofoz. Én félek . . . Mert, tetszik tudni, már is-
merem az ö tenyerét.

A jegyzö: Tanuk elött fenyegetödzik ?
A panaszos: Dehogy I Oda jön hozzám és

mosolyogva sugdossa a fülembe: "Eredj haza, mert
kipofozlak innét !" De én nem hiszek az ö moso-
lyának.

A biró : Majd elöveszszük az ügyét. (A szol-
gához.) Küldje be Buck Mór urat.

A vádlott: (Belép).

A biró; Hallom, hogy maga odakünn terro-
rizálni akarta a panaszost. Pofonokkal fenyegette.

A vádlott : Elöször: nem igaz. Másodszor is
nem igaz. És harmadszor: még ha igaz volna, ak-
kor sem eshetnék bajom. Mert ha pofonütök vala-
kit, az becsületsértés ; de ha csak igérem a pofont,
az semmi. A becsületsértésnek nincsen kisérlete. Ezt
susogja nekem az én jogi "érzetem".

A biró: Süsse meg a jogi érzetét! És most
álljon tisztességesen. Vegye ki kezét a zsebéböl, vo-
nuljon egy kissé hátrább és feleljen kérdésemre.

A vádlott: Csak az igazat szabad mon-
danom?

A biró: Joga van tagadni is.
A vádlott: Köszönöm. Nem élek e jogom-

mal. Becsületemre mondom, hogy az igazat fogom
vallani.

Kérem, biró ur, ugy tessék végignézni ezen
az uron, hogy ö három esztendön át az én házi
barátom volt. Ragaszkodott hozzám rettenetesen. Ha
délelött meglátogatott, megvárta az ebéd idejét, ve-
lünk ebédelt és csak délután négy órakor távozott.
Ha eljött négy órakor, ott ragadt éjfélig. Nekem
anekdotákat mesélt, a feleségemnek pletykákat hor-
dott a dob- és a szerecsen-utczákból, a gyerekeim-
mel hunczurozott, a cselédemmel gorombáskodott.
Künn a konyhában belekóstolt az ételekbe, az én
szobámban felhányta leveleimet és összes irataimat,
a feleségem szobáját telefüstölte. Néha leültünk
franczefuszt játszani s ö ilyenkor mindig elnyert tölem
két-három forintot s ha véletlenül én nyertem, ö
"hozott" ; máskor meg sakkoztam vele s ö hamisan

játszott, mert a királynéval mindig lóugrásokat csi-
nált. Ha eljött az anyósom, azzal összeveszett én
helyettem, de a szidást én kaptam; ha feleségem-
nek vendégei voltak, goromba adomákat mesélge-
tett s addig disznókodott, mig a vendégek össze-
szólalkoztak a feleségemmel . . . Ha ugy hébe-
hóba összekaptam az asszonynyal, ö mindig ellenem
heczczelte az asszonyt s én dühömben poharakat
tükröket tördöstem össze. A székre sohasem ült. Ö
csak a selyem ottománon érezte magát jól és azt
három év alatt ugy leülte, hogy kétszer is átkellett
huzatnom, Ha locspocs idö volt, a kalucsniját min-
dig a szobában vetette le s ha nem járt kalucsni-
ban, mert szép, száraz idö volt, 6 mindig gondos-
kodott arról, hogy czipöi sárosak legyenek. Mikor
beteg voltam, oda ült az ágyam elé és az orrom
alá pöfékelt s ha történetesen feleségem volt beteg,
hát ö neki pöfékelt az orra alá.

Szóval: egy tizenhárompróbás házibarát volt.
Egy szép napon aztán alaposan ráuntunk.
— Athalie, — mondok a feleségemnek —

ezt a Kipfelbeissert valahogy ki kellene innen
ugratni.

— Mintha bizony olyan könnyü volna az!
— Tudod mit: holnap szombat van, hivd

meg egy kis sóletre. A sóleten összeveszünk. Én
azt fogom mondani, hogy infámisan rossz. Te azt
fogod mondani, hogy fölséges . . . A vita hevében
megkérdezzük Kipfelbeissert, hogy mi az ö véle-
ménye. Ha azt. mondja, hogy jó a sólet, én dobom
ki, ha azt mondja, hogy rossz, te, dobod ki.

A jegyzö : Régi viccz !
A vádlott: És ezek után meghivtuk Kipfel-

beissert ebédre. Mit tetszik gondolni ? Nem jött el ?
Dehogy nem jött el. Tizenkét órára volt kitüzve az
ebéd ideje s ö már tiz órakor nálunk volt.

Mikor a cseléd elhozta a péktöl a sóletet,
asztal elé ültünk. Szánalmasan néztem Kipfelbeisserre,
Szegényke! — gondoltam magamban. Te ugyan
megjárod mi velünk. Akár igy, akár ugy: annyi bi-
zonyos, hogy repülni fogsz.

Tizenkét óra mult öt perczczel, mikor Náni, a
cseléd, oda tette a sóletfazekat az asztalra. A fele-
iégem kitálalta az ételt s én hozzáfogtam az evés-

hez. Az elsö falat után dühösen felugrottam.
— Athalie ! Ennek a sóletnek szaga van!
— Megbolondultál.
— Mondom, hogy szaga van. Nem eszem.

Kutyáknak való étel!

A feleségem js felugrott
— Móricz! Te veszekedni akarsz ! Parancso-

lom, hogy egyél !
— Nem eszem. Punktum.
— Sohasem volt olyan fölséges, mint ép-

pen ma.
— Nem eszem. Ha én egyszer azt mondom,

hogy szaga van, hát szaga van. Az én orrom
nem csal.

— Fölséges illata van ! . . Látom, hogy
csak a czivódást keresed.

És Athalie fölkapott egy tányért és a földhöz
csapta.

Erre én fölkaptam egy másik tányért s én is
a földhöz csaptam.

Kipfalbeisser pedig az alatt bámulatraméltó
flegmával falatozott. Athalie egy ideig dühösen járt
fel s alá, majd hirtelen oda állt a kedves házi-
barát elé.

— Kipfelbeisser! Mondjon maga véleményt.
Kinek van igaza? Igaz-e, hogy a sóletnek
szaga van?

És szorongva lestük az 6 válaszát. Vajjon
melyikünknek kell majd kidobni a szegényt.

Kipfelbeisser pedig megette a sóletet az
utolsó gerstli-szemig, és hallgatott.

— Nü ? Beszélj! Nógatom én.
— Hát szaga van? kérdi Athalie.
Kipfelbeisser' erre kivesz a sóletfazékból még

egy adagot, azt is nyugodtan elfogyasztja és szól
vala ekképen:

— Mboh! Hát vagyok én egy szakértö? Ér-
tek én a sólethez ? Én megeszek mindent, de sem-
mihez sem értek.

Tekintetes biró ur I Mit tett volna ön az én
helyemben? Ugy-e fogas kérdés. Jeles házibarátunk;
alaposan kifogott rajtunk.

— Hanem azért te mégis repülni fogsz I Ki-
áltom én dühösen,

Aztán felkaptam a sóletfazekat, azt rátettem
a Kipfelbeisser fejére, ugy, hogy igazi vaskalapos
lett belöle. Ugy nézett ki, mint egy czilinderes
gigerli, csakhogy a czilinder belsö faláról kövér
zsircseppekk folytak alá.

Ó protestált, mire én megragadtam és kidob-
tam. A sóletfazekat azóta sem láttam. Ez a tény-
állás.

A járásbiró Buck Móriczot huszonöt forint
pénzbüntetésre itélte. Gutlus.

hitték és bekisérték a városba. Ott durván be-
tuszkolták a rendörség fogházába, addig is, a
mig annál is jobb helyre juttathatják.

Miután többrendbeli kihallgatáson átesett
s a multját gondosan kikutatták, börtönbe vit-
ték. Ott megbetegedett és a kórházba szállitot-
ták, ahol kis hija, hogy meg nem halt. Amikor
aztán egészsége helyreállt, az orvosok megál-
lapitották, hogy a szegény ördögnek meghib-
bant az agyveleje és intézkedtek, hogy hala-
déktalanul felvétessék az örültek házába.

Rongyos János csendesen és illedelmesen
viselkedett, töletelhetöleg igyekezett magát
tisztára mosni, szerényen, és válogatott kifeje-
zésekkel beszélt a tiz milliójáról s késznek nyi-
latkozott egy nagy Összeget adni valamely jó-
tékony czélra. De nem hallgattak rá, söt kelle-
ténél nyersebben hallgattatták el . . . és egy
reggel az örültekházának nehéz kapuja bezá-
ródott mögötte.

Uj pályáján, mint örült, — mint hivatalosan
örült — Rongyos János véghetetlenül szelid-
nek, szolgálatkésznek, hasznosnak és józan-
nak mutatta magát. Kezdetben a csendes örültek
közé 2árták, de két évi megfigyelés után, mely
alatt a veszedelmes elmeháborodottságnak
semmi jele sem mutatkozott rajta, ugy-
szólván, szabadon hagyták. Házicselédfélét csi-
náltak belöle s mindennemü munkával meg-
t e r h e l t .

Megtörtént az is, hogy olyan munkát biz-
tak reá, amit az intézet falain kivül kellett
elvégeznie, akkor is mindig józanul, értelme-
sen és becsületesen viselkedett.

Elzáratásának elsö idejében gyakran elö-
hozakodott a tiz milliójával. Mikor valamelyik
pajtását szomorkodni látta, titokzatos arczczal,
suttogó hangon mondá neki

— Ne busulj, ne sirj . . . Légy bizalom-
mal. Majd ha kiszabadulok innen, elmegyek a
tiz milliómért és te is kapsz belöle egyet . . ,

Ily módon száznál is több milliót elosz-
togatott. Nemsokára azonban alábbhagyott ez
a rögeszméje s végre egészen eltünt, olyany-
nyira, hogy nem esett többé bele a törökbe,
melyeket az igazgató és az orvos a józansá-
gának vetettek...Ha az igazgató beszéd közben
ügyes módon, a hajdani örültsége okára terelte
a beszélgetést, Rongyos János mosolygott, vál-
lat vont, mintha cak ezt mondotta volna:

— Igen, nagy bolond voltam régente, hit-
tem annak a tiz milliónak a létezésében . . .
De ma már jól tudom, hogy csak kavicsok
voltak . . . Sok éven át egyetlenegyszer sem
hazudtolta meg magát.

Mindenki meggyógyultnak hitte és fölve-
tették a kérdést, hogy ne adják-e vissza a sza-
badságát? Ö maga is több izben szivhezszóló
hangon, megható módon kérte, hogy bocsássák
szabadon, mert fölébredt volt benne a vándor-
lás vágya, a sóvárgás a csürök, a pajták után,
ahova este feküdni tér, a gyepes árokpartok
után, ahova a fáradtság dönti le és ahol a
csillagos ég tündéries baldachinja borul föléje.
De az orvos még habozott. .

Egy reggel elöhivatta Rongyos Jánost,
hogy megtegye vele az utolsó próbát. Az igaz-
gató is jelen volt, komolyabb arczczal, mint
rendesen és az intézet néhány alkalmazottja
szinién egybegyült.

— Rongyos János — szólt az orvos —
kiállitom magának az elbocsátó-levelet . . .
Elöbb azonban még pár kérdést akarok intézni
magúhoz. Igyekezzék helyesen válaszolni . . .

Az örültek néha csodásan éleslátók, kita-
lálják az ellenük táplált szándékot. Rongyos

János ellenséges indulatot olvasott ki az orvos
szeméböl.

Érezte, hogy az a sok ember csak azért
gyült össze, hogy öt törbe ejtse. Hirtelen egy
eszméje támad. . .

— Orvos ur — mondta — szeretnék önnel
pár szót szólni, négyszem közt , . . csak egy
perczig.

Mikor aztán a többek félrevonultak, igy
folytatta:

— Orvos ur, el kell mennem innen . . .
És érzem, hogy ön nem akarja. Nos . . . ha
távozom . , . hallgasson meg . . . az ön sze-
rencséje meg van alapitva.

— Hogyis ne !
— Becsületszavamra!
— Mi módon?
— Adott önnek egy • • • két . . . három

milliót! . .
— Igazán?
— Esküszöm! És ha a három millióval

nem éri be, adok ötöt • • hatot . . , nyol-
czat ! . . .

— De hát hol vannak a maga milliói,
szegény Rongyos János!

— Olyan helyen, orvos ur, amelyet csak
én ismerek . . . egy fa tövében . . . nagy kö
alatt. És már szépen meg is szaporodhattak, a
mióta itt vagyok I . . . De csitt! . . . Az igaz-
gató ur visszajött, figyel minket . . . Neki
semmit sem akarok adni.

Rongyos Jánost ujra bezárták a csendes
örültek közé. Aznap este keservesen panasz-
kodott a társainak:

— Nagyon is gazdag vagyok! .. . Kaján-
kodnak rám a gazdagságomért !. . Nagyon is
gazdag vagyok! . . .
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A RÓKAÚT.
SUDERMANN HERMAN

REGÉNYE. (46)

Nem egy véres ütközetben volt e fegyver
hüséges megvédöje. Hadd oltalmazza meg ma
önmaga ellen.

Felhuzott kakassal tette le maga mellé az
éjjeli szekrényre.

"Vajjon jön-e ma álom a szemeidre ?"
kérdezte, fejét a vánkosok közé temetve. Szük-
ségtelen volt kételkednie. Már néhány másod-
percz mulva érezte, hogy a fáradtság elzsib-
basztja tagjait és gondolatait.

Valami különös álom volt, ami a mély
alvás után felriasztotta. A sötétben, mely körül-
vette, két vad tekintetü, párduczmacskáéhoz
hasonló szemet látott maga felé villogni. Alig
néhány hüvelyknyi távolságban volt arczától.
Mozdulatlan tüzzel pihentek rajta, mintha meg-
büvölni és megbabonázni akarnák.

A lélegzete kezdett kimaradni, mert egy
idegen lehellet csapott feléje melegen.

És valóban, ez nem volt álom. Boleszláv
tágra nyitotta a szemeit. Az ágy takaróján, mint
egy krétafolt világitott be a holdvilág. És azok
a fényes golyók még mindig emésztö tüzként
villogtak le reá. Egy arcz körvonalai látszottak.
Egy asszony fehér alakja hajolt föléje.

Boleszláv testét jólesö mámor járta át.
— Regina, mormogta.
Ekkor a leány térdre bukott az ágy elött

és Boleszláv kezét könyekkel és csókokkal bori-
totta. Boleszláv testét csöndes bágyadtság ön-
tötte el. Meg szerette volna simogatni a fekete
hajfürtöket, melyek a párnákat elárasztották,
de nem volt ereje kezeit az övéböl kivonni.

— Gondolj esküdre! — hangzott ekkor
benne.

Hirtelen borzalom riasztotta föl.
Még a félálom mámorában szabaditotta

ki kezét a leányéból és a pisztoly után nyult.
— Vagy ö, vagy te !
Egy lövés dördült el. Regina jajkiáltást

hallatott és homlokával az ágy széléhez vágó-
dott. E pillanatban a szomszéd falról döröm-
bölés és zaj hallatszott. A nagyanya képe a
földre bukott.

Boleszláv ijedten nézett körül, csak most
ébredt teljesen öntudatra.

— Megsebesültél ? kérdezte, kezét a leány
fejére téve.

— Azt — nem — tudom, uram! És ez-
zel a földön végigcsuszott fekhelyére.

Boleszláv felöltözködött és lámpát gyuj-
tott. Mindez valami zavart álomnak tetszett. —>
Ha meghalna? kiáltott lelkében egy hang.

Mikor fekhelyéröl a függönyt elhuzta, a
leányt a leghátsóbb sarokban látta összekupo-
rodva, a takarót a fogaival tartva. A takarón
vérfoltok piroslottak.

— Jézus szerelméért! — mutasd meg
hol vagy találva ?

A leány a takaró végét lehuzta egész a
melléig és némán mutatta neki meztelen
vállát. A vér patakokban ömlött le róla.

De Boleszláv, ki ismerte a sebesüléseket,
rögtön látta, hogy a pisztoly csak horzsolta a lányt
és hogy a seb néhány nap alatt magától is
meggyógyul.

— Hála Istennek, hála Istennek !
A leány tágra nyilt szemekkel, mintegy

önkivületben bámult fel reá.
— Semmi baj sincs, dadogta Boleszláv,

csak egy horzsolás, — semmi egyéb.
A leány ugy tett, mintha meg se hallotta

volna.
"Ember, szedd össze magad! Egy tekin-

tet, egy szó sem árulja el, mi dul benned!"
Boleszláv hátralépett és a gyertyát fáradt

ujjai közül az asztalra ejtette. Sötét lett.
Mi lesz már most? Merre menjen? Ha itt

marad, elkárhozik.
Hát el, el, még ebben az órában!
- - El, mig emberekböl épitesz falat, magad

és e leány közé, mely öt és téged örökre el-
választ !

És lázas sietséggel kezdte az irományo-
kat összekapkodni, melyek atyjának vétkét hir-
dették, mintha ez lett volna a legdrágább kincse.

Több, mint három hónap mult el — amaz
éjszaka óta, hogy Schranden Boleszláv ösei örö-
két elhagyta.

Eközben megjött a tavasz. A rövidhalmu
fü között kakukfü és galaj nyilott, az árkokat
kökörcsin és csalán boritotta és minden szellö
virágszirmokat hintett a fákról.

Az ekék ragyogó fekete barázdákat von-
tak a szántókon a pihent talajba és a vetö-
ponyvákat már szellöztették.

Hosszu, hosszu idök óta az elsö év volt
ez, mely békésen kezdödött és amelyröl remélni
lehetett, hogy békésen is fog végzödni. Európa
gonosz démona le volt gyürve; Prometeusz-
ként, kietlen, tergermosta sziklákhoz volt; lán-
czolva. — Hadd rozsdásodjék a kard és hadd
lépjenek ösi jogaikba az ekevas és a borona.

Hogy mi történt márczius havában a
földközi tenger távol partjain, arról a csöndes
mezövároskák és a magános falucskák lakói-
nak rnég sejtelmök sem volt; a Metten-
nich bál csunyán megzavart négyeséröl
és a méltóságok rémületéröl sem volt
sejtelmök, ugyszintén arról se, hogy a meg-
szökött zsarnokot ujból számüzték, hogy ujabb
háborura készültek mindenfelé és csatakiáltás
hangzott mindenütt.

A magasban röpködö pacsirta jókedvü
munkára hivott és a föld vágyakozva tárta fel
ölét, hogy magába fogadja az olyan régen nél-
külözött magot.

. . . Egy napon, április vége felé volt, az
országuton, mely keletröl vezetett Wartenstein
kerületi városba, furcsa sereg vonult végig,
melyet megbámultak minden helységben, ahol
utja keresztülvitte.

Az ember nem volt vele tisztában, hogy
katonák avagy munkások voltak-e. A legtöbben
közülök fel voltak fegyverkezve, de a fegyver
mellett, ott pihent vállukon a kapa és vörös-
koczkás batyujukból köszörükö és kaszaél kan-
dikált ki.

Tizen, tizenketten, lóháton ültek és mö-
göttük tizenhat-husz kocsiból álló kocsisor kö-
vetkezett, melyek teli gabonaszárakkal és min-
denféle gazdasági eszközökkel voltak megrakva.

Vagy százötvenen lehettek együtt e tö-
megben és félig-meddig katonás rendben, csa-
patonként, rendezett sorokban vonultak fel.
Fiatal, erös legények voltak, többnyire szalma-
szin hajuak és zömök testalkatuak, széles,,
csontos arczczal, melynek tipusa nem volt né-
met, de a lengyelével is csak kevéssé egye-
zett. Olyan nyelvet beszéltek, amelyet ezen a
vidéken még sohasem hallottak és olyan dalo-
kat énekeltek, melyeket senki sem tudott utá-
nok énekelni. De a vezényszó, melyre hallgat-
tak, német volt, ugyszintén a fegyelem is, mely
megmerevitette lépéseiket és azoknak ütemet és
mértéket kölcsönzött.

Aki a csapat élén lovagolt, annak voná-
sain félelemmel vegyes szeretettel csüggtek,
és annak rövid, de azért barátságosan oda-
vetett parancsait gyerekes örömmel és buzga-
lommal teljesitették.

Boleszláv volt, ki evvel a sereggel jött,
hogy visszahóditsa az öt megilletö birodalmat.

Ott verbuválta össze öket, Litvánia leg-
szélsö határain, ott, hová a Schranden névnek
se jö, se rossz hire el nem hatolt soha.

E kis nép nyelvével és szokásaival öt
évig érintkezve, közülük választotta pionirjait,
de elövigyázatból csak azokat közülök, akik
már voltak háboruban, igy hát már megszok-
ták a katonai rendet, de mégsem tanultak meg
annyit németül, hogy a schrandeniek gonosz
nyelve megmérgezhette volna öket.

Igy aztán remélhette, hogy nem jut majd
apja sorsára, kinél sem munkás, sem napszá-
mos meg nem maradt. És ha a schrandeniek
merészkednének, mint egykor a lengyelekkel,
kiket apja a legnagyobb szükségben a munká-
hoz hozatott, ezekkel is harczba keveredni, hát
bizony véres fejjel mehetnének haza.

Büszkén és bizalommal nézett a törté-
nendök elé.

Szivesen tért volna már elöbb haza; de
hogy müvét, ugy a hogy ö szükségesnek tar-
totta, nagy stilben megkezdhesse, ahhoz meg
kellett várnia, mig nagynénje öröksége által a
kellö eszközök kezei közé jutnak.

(Folytatón következik.)

Polzer C. és társa
cs. és kir. udvari szállitók.

Budapest, Gizella-tér 5.
a Haas-palota atell«néb«n.

Ajánlja
037

tüzbiztos és betörésmentes
pénzszekrényeit ,

pánczélbetételt, pánczélszekrényelt, pán-
czéltressorjait a legujabb szisztéma szerint,
valamint ékszerállványokat berendezéssel
kazettákat, másolópréseket a legjutányosabb

árakon.

Árjegyzékek ingyen.

és mindennemü báj
ipari és

gözmosodák
részéire

BZüksé-ca berendezése
ket jótállás m e i i e ttszáüit

Gardtner és Knopp
Aus2tria-Magyarorszig legD*

Becs, XIII., Linzerstrasse 8. sz. T H
Jrjegyzék ingyen (a bérmentve.

Üdvös tanács.
Köhögésnél, rekedtségnél, a torok és légzési szer-
vek müködési zavarainál Egger biztos hatásu

Mellpasztillái
veendök. (1 dóhoz 50 kr. ét 1 frt. Próbadoboz
25 kr.) A gyomor rendetlen müködésénél radikális
hatásúnak bizonyulok Egger szóda pasztil 41.
(1 doboz 30 kr.) Mindkét szer kapható minden
gyógyszertáriján. — Fö és szétküidési raktár Ma-

gyarországon ; p7)

MNádcr"-gyógyszertarBudapest,Váczi-körut17.

958. sor. B O N 028. szám

Polgár Sándor
e?yet. gyakorlott k6tszeréu

Budapest, Erzsébet-körüi 50. sz.
köteles ezen utalvány beküldése mel-

lett ininden megrendelönek 15%,
azaz tizenöt százaléknyi árkedvez-

ményt adni, az eredeti

m-f. JJergueranö fils-w
párisi különlea;esség;ek(g^unml
es taaltaólya^ epugry összes nöi
óvseerek) gyártmányaiból. Kimeritö

képes árjegyzék dijmentesen zárt
levélben küldetik. Kivágatott : az

.Országos Hirlap'-bóL , (145)

Külföldön elsajátitott szakismeretek és hossza
gyakorlat alapján késöitek modern stilben

kárpitos- és diszitési munkákat.
Függönyök diszitése, terem diszitések stb.

kiváló izléssel eszközöltetnek.
Magamat a n. é. közönség kegyes pártfogásába

ajánlva, maradtam kitünö tisztelettel

SZILÁGYI ZSIGMOND,
kárpitos és diszitö.

Budapest, VII., Dohány-utcxa 68,
(Eertész-utcza sarkán.) 120

Külön bejáratu
elegánsan berendezett

nagy utczai szoba
azonnal kiadó.

VII. ker., Erzsébet-körut 26.
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NEMZETI SZINHÁZ. ~~ NÉPSZINHÁZ.

Évi bérlet 4. ~ Havi bérlet 4.

Crampton mester.
Vigjáték 5 felvonásban.

Irta: Hauptmann G. Forditotta :
Karczag Y.

Személyek:
Crampton
Gertrud
Özv. Wiesnerné
Stahler Adolf
titahlor Miksa
Kirckeisen
Milius niérnük
Jaiietzky, pedclus
Popper
Feist, vendéglös
Kassner
Kunze
Seifert
Selma, pinezérnö
Weisbaoh
Stemel
Löffler, szolga

Újházi
Vizvári M.
Paulaynó
Császár
Dezsö
Egressy
Bakó
Latabár •
Horváth
Abonyi
Körösmezei
Paul a y
Szigeti Imre
Dóri M.
Faludi
Ifj. JN'áday
Gabányi

Kezdete 7 órakor.

MAGY.KIR. OPERAHÁZ.

Évi bérlét 3. Havi bérlet 3.
Lindh Marcella asszony vendég-

felléptével

Az a l v a j á r ó .
Opera 3 felvonásban. Zenéjét
szerzetté: Bellini. Szövegét irta;
Romani. Forditotta Deáki Fülöp

Sámuel.

Személyek :
F.uudolf gróf Beck
Teréz Valent V.
Amnia Lindh M.
EJvino Arányi
Liza Gábos N.
IUessio Ney D.
Jegyzö Mihályi

Utána:

A babatündér.
Látványos ballet 1 felv. Szerzet-
lék Ksssreiter -és Gaul. Zenéjét

irta : Bayer.

Személyek:
látókkereskedö Smeraidi
Mindenese Zolnai
Segédje Revére
Lord Plujnsterhire Szinyei
Lady Plumsterbire Führerné
Japám baba Gaszner
Spanyol baba Rajz
A. babatündér Schmideg
Dobverö baba Kiss

Kezdete 7 órakor.

VÁRSZINHÁZ.

Zárva.

A varázsgyürü.
Opwette 3 felvonásban, 5 képben,
Irtik : D'Ennery Adolphe és Bu-
rani Paul. Ford.: Komor Gyula.
Zenéjét szerzetté: Planquette R.

Személyek:
XV. Lajos Szinnal
De Chavannei Szerdahelyi
Rcnée Nádai Ilonka
Leocadie Vidorné
De la garde Georgcs F. Hegyi
Nicolas Vidor
Micholette Küry Klára
Valpincon lovag Solymosi
Artois
La Popeliniére
Athenais
Solanges
Henrietta
Louise

Kiss M.
Follüius
Balogh Etel
Révi A.
Bártfai M.
Lukácsy O.

Kezdete 7 órakor.

VIGSZINHÁZ.

562. szám. 562. szám.

Szöke Katalin.
Dráma rege 3 szakaszban, 6
képben. Irta : Voss Rikhárd. For-
ditotta : Makai Emil. Zenéjét

szerzetté Pittrich G.
Személyek:

Az ifju Halál L. Fáy Sz.
Szent-Katalin képe Molnár
Werner Katalin Lánczy
Gyuri (6 éves) Halász
Lórincz Bodnár
Márton Rónai
Annuska Geröfi .
Magda Cselka J.
Tera Varsányi
Huberné Makróczynó
Gruberné Nikó L.
Orvos Balassa
A Gyomor Hunyadi
A Gond Rostagni
A Bánat Ráthonyi
A Gyülölet Hegedüs f
Az alvás szelleme Komlósi
Az álom szelleme Bárdi
A hatalmas uralkodó Kazalitzky
Az emberiség jói-

tevöje Mátrai
Kezdete fél 8 órakor.

MAGYAR SZINHÁZ.

Ifjuság.
Szinmü 3 felvonásban. — Irta :
Halbe Miksa. Kurditatta : Szo-

maházi István.
Személyek:

Hoppé, plébános Molnár L.
Anna Somló E.
Amandus . Sziklai K.
Schigorszki Gergely Székely S.
Hartwig György Füredi Béla
Maruschka Fodor R.

Kezdete 7 órakor.

A legkedvesebb

alkalmi ajándék
családoknak. @ii)

Naponta frissen vágott, hizott kaoaft, poulard, pulyka
és stiriai happanok, valamint hizott kamra és lövött fá-
ozánok, öz-ezomb és gerincz kimérve, pörkölt vaddisznó.

Kapható: Gészy Ferettcznéi,
Budapesten, IV., Városház-tér 2. sz.

és központi vásárcsarnok 44—45. sz.

A szerencse által kedvezett
sorsjegyemmel az

1898. január 4-iki húzáson

10.000
nyeretett.

(S41)

A IV. osztály húzásához ajánlok

eredeti sorsjegyeket eredeti árakon:

Vs sorsjegy 6 . 5 0 frt, lA sorsjegy 13 frt.
Huzás január 26. és 27-én.

HOERLE HARRY
bankház, a szab. osztálysorsj. föelárusitója
Budapest Kerepesi-ut 39.

£

- .
Csütörtök d.u.

Este

Péntek

Szombat

Vasárnap d. u.

Este

Nemzeti Szinház

Vizkereszt

Folt, amely
tisztit

Folt, amely
tisztit

A velenczei
kalmár

Folt, amely
tisztit

Szinh
Ut Szlohiz

"""•

Az ezred
leány

—.

1

házi müsorok.
M, Ur, OpiraDfz

Parasztbecsü-
let.

A piros ezipö.

—

Lammermori
Lucia

Tannhaysér

VIj Szinház

Trilby

Szöke Katalin

Coulisset ur

Szöke Katalin

Trilby

Coulisset ur

flip Szinház

A pelesifei
nótárius

Náni

A Tarázs-
gyürü

A kukta-
kisasszony

Ezer év

Az ördög
mátkája

Magyar Szinház

A kikapós
patikárius

A gésák

A kikapós
patikárius

Menyecske
kisasszony

A kikapós
patikárius
Menyeske

kisasszony

Kisfaludy Szinház

—

—

—
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Magyar fa:ir»ályi áll ^mvasutak.

183983—97. szám.

Pályázati hirdetmény.
Amagy. kir. államvasutak alólirt igazgatósága az 1898. év folyamán összegyülö és nélkü-

lözhetövé váló különbözö ócska a n y a g o k a t {sinek és fémnemüék kivételével) értékesiteni
óhajtván, ezek eladása czéljából nyilvános pályázatot hirdet.

Az átengedett anyagok átvétele és eltávolitása tekintetében az alább idézett feltételek
irányadók, de az 1898. évi november hó végéig összegyülendö anyagok feltétlenül ugyanazon év
deczember hó 25-ike elött, a deczember hóban összegyülendök, pedig a következö 1899. évi ja-
naár hó 25-ig átveendök s eltávolitandók.

A pályázni kivánók kéretnek, hogy beirt ivenkint 50 kros magyar bélyeggel ellátott ajánla-
taikat a magy. kir. államvasutak igazgatóságának anyag- és leltárbeszerzési szakosztályához
(VI.,; Andrássy-ut 73., II. em. 43. ajtó) következö czimzéssel: ,,Ajánlat ócska anyagok megvéte-
lére a 183983|97. számhoz6' 1898. január hó 28-ik napjának déli 12 óráig benyujtani
sziveskedjenek. ' " ' ,'.~ v ,

Az ajánlatok kizárólag ezen czélra rendelt és az emlitett anyag- és leltár beszerzési szak-
Osztályban ingyen kapható ajánlati nyomtatványon és annak rovatainak pontos kitöltése mellett
állitandók ki. A magy. kir. államvasutak, részéröl határozottan kiköttetik, hogy az anyagokért fel-
ajánlandó egységárak, vagy az illetö gyüjtö szertárban, vágy pedig az ajánlatban meghatáro-
zandó távolságra való bérmentes szállitás kikötésével tétessenek, honnét a vevö fél az anyagot
saját költségen tartozik továbbitani. A bérmentes' szállitás csakis a máv. saját vonalaira köthetö M.
Nem az általunk kapott nyomtatványon kiállitott, vagy a fentiektöl eltérö feltételeket tartalmazó
ajánlatok nem vehetök figyelembe. .

Az ajálilattevö magára nézve is kötelezöknek elismeri az ócska anyagok eladására vonat-
kozó és 122291|96. szám alatt fenálló feltételeinket, melyek aláirásával és 15 kros bélyeggel el-
látva okvetlenül ajánlatához csatolni tartozik.

Ezen feltételek nyomtatvány tárunknál példányonkint 15 krral megszerezhetök. Vidékieknek
ezen feltételek a megfelelö ár és a szükséges postabélyeg elözetes beküldése esetén megküldet-
nek. Az ócska anyagok részletes kimutatása anyag- és leltárbeszerzése szakosztályunkban kapható.

Bánatpénzképen a megvenni szándékolt mennyiség és az azért felajánlott egységár szerint
kiszámitott értékösszeg 5°/o-a az ajánlat benyújtására kitüzött határnap elött egy nappal déli 12
óráig készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapirokban föpénztárunknál leteendö. A
bánatpénzt az ajánlattal egy boriték alatt nem szabad beküldeni.

Bánatpénz, vagy a fentidézett aláirt feltételek nélkül, ugyszintén elégtelen bánatpénzzel,
vagy elkésve beérkezö ajánlatok, vagy olyanok, melyek a feltételektöl eltérnek, figyelembe vételre
nem számithatnak, ugyszintén olyanok sem,, melyekben javitások, vagy vakarások fordulnak elö.
Pótajánlatok egyáltalában nem vétetnek tárgyalás alá.

Az ajánlati ár számokkal és betükkel olvashatóan kiteendö.
Az ócska anyagoknak esetleges csomagolási költségeit a vevö ezég tartozik viselni.
Az ajánlattevö ajánlatával a pályázat eredményének eldöntéséig kötelezettségben marad,

ezt tehát idöközben vissza nem vonhatja.
Az ajánlatok tetszés szerinti részmennyiségre szólhatnak, de a magy. kir. államvasutak

igazgatósága is fentartja magának azon jogot, hogy tetszés szerinti részmennyiséget engedhes-
sen át, melyet ajánló — ha csak az ellenkezöt ki nem kötötte — elfogadni köteles.

A magy. kir. államvasutak igazgatósága fenntartja továbbá magának a jogot, hogy az aján-
latok közt, tekintet nélkül az ajánlott árakra szabadon választhasson, s hogy végre a czél eléré-
sére másféle intézkedéseket is tehessen.

Budapest, 1897. deczember hóban.

834 (Utánnyomat nem dijaztatik.)

Nyomatott az "ORSZÁGOS HIRLAP" körforgógépen, Budapest, VIII, József-körut 65. szám.


