
ORSZÁGOS HIRLAP
Elöfizetési árak:

Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr.
Egy hónapra 1 frt 20 kr.

Egyes szám ára helyben 4 kr., vidéken 5 kr.

Föszerkesztö

MIKSZÁTH KÁLMÁN
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

VIII. kerület, József-körút 65 szám

Megjelenik mindennap, hétfön és ünnep után való napon is

I. év. Budapest, 1897., péntek, deczember 3-án. 14. szám.

Mentsük meg öket!?
Tehát megvan irva a csillagokban,

hogy Ausztria árnyéka sötéten fog ránk
borulni mindig. Meg van irva azon te-
remtö könyvében, aki oly „rég veri már
a magyart", hogy Ausztriától: mi fogunk
türni mindig, érte mi fogunk szenvedni
örökké ? Elviseltük tulsulyát, mikor hatal-
mas volt és ránk omlanak alkotványa
kövei, mikor szakadozik. Szóval: mi fize-
tünk érte a sorsnak, a megsértett józan
észnek és a passiv kereskedelmi mér-
legnek.

Ha haragtartók, ha bosszuvágyók vol-
nánk, e gondolat ellen föl kellene lázad-
nunk. De távol van tölünk az ellenséges-
kedésnek még az árnyéka is; egy szó-
val, egy szemrehányással, lelkünk mélyén
jelentkezö egy homályos vágygyal sem
akarjuk megkeseriteni a testvér-állam la-
kosainak kedélyét. Nem akarjuk elmérge-
siteni helyzetüket egy vigyázatlan meg-
jegyzéssel sem. Van nekik bajuk elég,
tulsok is. Ne mondhassa tehát senki,
hogy csak egy zokszóval is szaporitottuk,
fokoztok kétségbeesésüket. Kivánjuk, hogy
csendesüljön minden fájdalmuk, muljék
el minden keservük, jöjjön szilárd rendbe
minden dolguk mielöbb. És hogy mily
öszinte e kivánságunk, azzal bizonyitjuk
elöször is, hogy nem szólunk sem nekik,
sem róluk.

Csak magunkról kivánunk beszélni.
Minden nyugodtan gondolkodó em-

ber elött világos, hogy azokkal szemben,
amik odaát történnek, valamikép rendez-
kednünk kell magunknál. A monarkia két
államának sorsa történetünknél, kötött szer-
zödéseinknél, söt érdekeinknél fogva is
oly szolidárisak, hogy az egyik fél baja
nem hagyhatja érintetlen a másikat, ha
ez még oly nyugodt, még oly egészséges
is. Ha ök betegek, nekünk is orvosság
után kell néznünk, a magunk számára is.

A politikai csodaszerek pedig nem
hevernek künn az utczán. Azokat keresni
kell. És jól ki kell nyitnunk szemeinket,
hogy megtaláljuk öket.

És mi történik nálunk? Épen azon
perczben, amikor legélesebben kellene
látnunk, épen azon perczben boritja el a
hályog némelyek szemeit. Midön napról-
napra világosabb lesz az érzés, hogy a Laj-
thán tul a parlamentáris rendszer ingadozik,
roskadozik és végromlásnak indul, akkor
állnak elö a bölcs tétellel, hogy hohó !
az lehetetlen; igy nem alkudtunk; ha
odaát nincs parlamentarizmus, akkor többé
nem állhat meg nálunk se az 1867-ben
kötött egyezség, mert ez egyezségnek
alapja az, hogy a monarkia mind a két
államában parlamentáris rendszer fog
uralkodni.

Alapja? Hol van az megirva, hogy
ez a megegyezés alapja? Sehol. Tagad-

hatatlan, hogy törvényünk követeli azt,
hogy odaát is alkotmányos módon intéz-
zék a közügyeket. Mi tehát szerzödésünk
értemiében megkivánhatjuk, hogy szerzödö
felünknél is meg legyen a parlamenti
rendszer. De ha mi bármit is kivánha-
tunk, söt jogilag követelhetünk, az még
nem bizonyitja, hogy követelésünktöl el
nem állhatunk akkor, mikor látjuk, hogy
szerzödö felünk ennek a követelésnek ele-
get tenni per absolutum képtelen.

Tételünk bizonyitékául egy kérdést
vetünk fel. Hogy volnánk mi, kik a föl-
tétlen non interventio alapján álltunk
harmincz évig és állunk ma is, hogy
volnánk mi képesek keresztülvinni, kierö-
szakolni, hogy odaát parlamentáris rend-
szer legyen akkor, midön azon elemek,
melyeken e rendszer alapszik, maguk
jelentik be politikai csödjüket ? Miként
birhatjuk rá mi magyarok a cseheket, a
lengyeleket, a szlovéneket, a háromszáz-
féle politikai szinezetü németeket, hogy
tartsák fönn a parlamenti rendszert,
ha maguk bizonyitják, hogy erre kép-
telének ? :

Sehogy. Nekünk erre nincs és nem
lehet befolyásunk, sem instigálö, sem
döntö befolyásunk. Mi csak nézhetjük a
dolgokat, bánattal, csodálkozással, rémü-
lettel. Kinek ahogy tetszik. De eszközünk
arra, hogy szerzödö felünket kényszerit-
sük eleget tenni az ily kötelezettségnek,

A Sartoryk.
Budapesten sok ember lakik, de az mind

valahová tartozik. Akinek a nagyapja valaha
Tolnában-Baranyában lakott, de az apja meg
ö már itt Pesten született, azért mégis mindig
azt mondja, „otthon Tolnában". Egy város ez,
ahol senki sincs ottbon. Az egy Podmaniczky
Frigyes is, aki szerényen elösmeri, hogy a czu-
kor-utczában született, aki ugyszólván épitette
a várost, aki föur létére évtizedek óta el nem
hagyta falait, még forró nyáron sem, még ez
a Podmaniczky Frigyes is aszódi illetöségünek
hiszi magát a bensejében. Intelligens embe-
rek, országos faktorok, akik hideg észszel belátják,
hogy Magyarországnak egy fényes fövárosra
van szüksége s erre szivesen engedik az ország
ládáját ujra meg ujra kinyittatni, ök maguk
a szivükkel nem tudnak ide ragadni. S innen
van az, hogy Buda-Pest székes-fövárosban job-
badán még most is azok a spieszbürgerek ural-
kodnak, akik a török hódoltság alatt. Azok a
Spieszbürgerek akiknek egyik öse, névszerint Sar-
tory Pál (nem is régen, vagy hetven-nyolcz-
van év elött) azt a kijelentést tette a közgyü-
lésen, hol a világot látott Foltényi Mihály
sétányok alkotását inditványozta, hogy „a
fák erdöbe valók, városba házak valók, ha-
parkokat akar Foltényi Mihály uram, költözzék
Angolországba". — Mire visszavágott Foltényi
elmésen: Anglia bizony más ország, ott wighek
vannak és toryk, itten pedig csak Sartoryk".

Hetven év elmult, a világ haladt, de Anglia
és Budapest megtartották a speczialitásukat. Ott
megvannak most is a wighek és toryk, itt meg-
vannak a Sartoryk. S ez egyszersmind a ma-
gyarázata annak, hogy bár Magyarország be-
özönlö intelligencziájának a crémjével vannak a
pesti házak megtömve s bár ma az intelligens
osztály a stréberség legszánalmasabb eszkö-
zeivel kapaszkodik hatáskör és befolyás után,
száz láb lép, ha egy talpalatnyi hely ürül vala-
hol, a székvárosi élet közterét, mint valami el-
átkozott vagy lenézett helyet ösztönszerüleg el-
kerüli. Miért? Mi ennek a magyarázata? Hát
az, hogy ott még mindig a Sartoryk uralkod-
nak. Ök okozzák ezeket a csodálatos elhidegitö,
ellenszenvet keltö érzéseket.

S az ember meg se szólhatja ezért ezt
a jóravaló osztályt, bár addig a Sartoryk ki.
nem szorulhatnak, mig ö meg nem melegszik
és részt nem vesz a föváros fejlesztésének szép
és nagy munkájában, söt nemcsak, hogy meg nem
szólhatja, ellenkezöleg titokban helyesli és örül
néki, hogy ambicziójuk visszahököl a fövárosi
ügyektöl; olyan furcsa módon folynak azok.
A szükeszüség az apró kapzsiság, a techtli
machtli, az ugynevezett „familiáris elcsinálá-
sok," ezekböl állnak a mai fövárosi politikának
az alkatelemei. Hát bizonyosan jó izlésre
vall, hogy a távol álló közönség való-
ságosan undorodik mélyebben belenézni
ebbe a politikába, részt venni benne pe-

dig épen nem vágyik. Ugy veszi, mintha
egy ideg en háztartást látna, amelyröl ugy
nagyjában is kiérti, hogy rosszul megy,
Csáky szalmája szerint, de legfeljebb hidegen
vállat von és tovább halad: "Hiszen ón nem
vagyok budapesti."

És a Sartoryk a markukba nevetnek
nekik jó ez a hidegség, ez a lenézés és ural-
kodnak nyugodtan tovább.

Néha elvétve akad egy-egy bátor alak,
politikus, söt államférfiu, aki közzéjük sodorta-
tik, megpróbálja, hogy szétüssön köztük, hogy
felrázza a szürke elemeket tisztitási akczióra,
vagy nagy konczepeziók elöre tolására, de ez
nem sikerül, ezek a kerületi klikkek jobban
vannak szervezve, mint bármely más szervezet
közép Európában. A Sartoryk kemény gyerekek,
azokkal nem lehet elbánni. Herkulesünk fiaskót
vall és vagy hozzájuk csatlakozik vagy ki-
fáradva az áldatlan küzdelemben, ott hagyja a
városi ügyeket végkép, elgondolva magában :
„Csináljanak amit akarnak, én ugy se vagyok
budapesti."

Persze meg kellene mindenkinek gondol-
nia, hogyha ö nem budapesti is, Budapest
mégis az övé.

Iszen igen. Tudja ezt mindenki, de mit
ér, ha nem érzi? S itt jön a circulus vitiosus. Nem érzik Budapestet a magukénak, mert
a Sartoryk gazdálkodnak benne s mert nem
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érzik a magukénak, azért gazdálkodnak benne
a Sartoryk. .

Igy megy ez a török hódoltság óta s igy
fog menni örökkön-örökké, ezen segíteni nem
lehet. A város mindamellett nő és emelkedik
hatalmasra, pompásra, mert az ország idehoz
egy rakásra minden fényeset.

De a fény és ragyogás mellett csak még
jobban rínak ki a keretből a benne nyüzsgö,
mozgó és rendezkedő Sartoryk és még jobban
szembeötlik a kezök nyoma. . És fájdalom, kipusztitani nem lehet őket.
Ezek ellen nincsen szer. A belügyminiszter
keze nem elég hosszu, a polgármesterek néni
elég bátrak, mert Sartoryk állják körül szé-
keiket, a tanács nem elég éleslátása és a Sár*.'
toryk kreaturája. Még a törvény volna. De hajh,a törvény!
A Sartoryk tudnak olyan kicsinyek lenni, mint
egy Babszem Jankó és a törvény likacsain át-
bujnak, vagy olyan nagyok tudnak lenni, mint
az Óriás Mátyás, átlépegetnek a paragrafuson.
A Sartoryk ellen nincsen semmi szer.

Mindezek pedig azért jutottak.eszünkbe,
mert ma van a községi választás a város összes
kerületeiben a kiesett köztörvényhatósági bi-
zottsági tagokra nézve.

Nagy hévvel folytak némely kerületben az.

Magyarország sorsát a Gregrek, a Luegerek
és a Lichfensteinok kezébe. Rájuk biz-
nák, hogy tegyék lehetővé a kiegyezést
ők, ha akarják, és nem, ha nem akarják.
Döntsék föl a parlamentárizmusokat és
vele, ha ugy akarják, a mienket is.

Oh nem! Ezért az eredményért nem
fogjuk kikiáltani az egyezés egyik tagad-
hatatlanul eddig fönnállott föltételét az
egyezés alapjának. Ezt nem tesszük senki
kedvéért, még kishitüekéért sem.

'Lássunk tisztán! Szükségünk van rá.

Statárium Prágában.
A cseh főváros folytatja két nap óta, ami

Bécsben kezdődött. Ausztria nagy idegbaját
Badent nem tudta a nagy idegközépponton. a
birodalmi székhelyen orvosolni. A betegség
tchái szétcsapott az ideghálózat kisebb ezen-
trumaiba, Ezek közt a legérzékenyebb, egbete-
gebb éppen Prága városa.
: Régi kórság recidivál most benne. Ami rég
elmult rég megszünt s csak emléknek maradt fenn
hogy a képzeletben éljen tovább: az egykori cseh
királyság gondolata járja ott az elméket. A
Jagellók, Prbmyslek, Venczelek, Ottokárok
és Szvatoplukok hagyományai éledtek ujjá a
nemzeti öntudattal. Öt millió csehnek most fáj
mindaz egyszerre, ami husz nemzedékkel a
fehérhegyi csata óta történt. A történeti király-
ságot: reklamálják az uralkodóháztól, melynek
elsöszülöttei V.Ferdinandig mind föltették
fejükre a Hradsinban szent; Venczel koronáját.
Ez a korona nem. férhet össze az egységes
császári birodalommal, de bele férhet — sze-
rintük — egy konföderált státusba)..az osztrák
császári palást redői közt..

Ez álomképnek 1618.óta folyvást ellentmon-
dott a valóság prózája. A cseh külön állam ügye
elvérzett a harminczéves háboru kezdetén; és se
Gusztáv Adolf, se Wallenstein, se Richelieu
nem törődtek az életmentéssel. A csillagász
Rudolf volt az utolsó császár, ki a cseheket,
mint államjogi tényezőt komolyan vette. A
Ferdinándok ideálja az. egységes német impe-
rium.volt; ők a Venczel-koronát • örökölt csa-

elő'csaták. A klikkek megfeszitették erejüket, de
voltaképeni érdeklődést • az egész mozgalom
csak azok közt keltett, akik be akartak jutni,
va.gy be akartak valakit juttatni, vagy ki akartak
valakit szoritani. . . .

. Je lentősége pedig az egész választási
eredménynek épen semmi sem lehet. Olyan
kicsinyes motívumokból dolgoztak a tömérdek
különféle klikkecskék, hogy szinte nehéz nem
mosolyogni.: Abdera fölül van mulva.

A demokrata-kör természetesen demokra-tákat akart behozni. Nem demokraták kellenek

oda, hanem jobb közigazgatás. (Sőt ha lehetne,
'inkább arisztokratákat kérnénk Hüvösék mellé.)
Hát a. reformpárt, valjon milyen reformokat
akart? Halljuk csak . . . . . . .

A reformpárt a személyeket akarja refor-
málni, Kemmer Pál, reformpárti például azt
akarja, hogy ne a Strucz Ferencz sógora legyen
bent, hanem az ő sógora Grün Mihály és igy
tovább. Hát ez is reform Kasics is mozgott-
Szegény Kasics mit, akart ? Apponyistákat
akart behozni. De hát istenem, mire valók az
Apponyisták a.városi közgyülésen? Hiszen a
jó kövezet és rossz kövezet közt nincsenek
szubfilis közjogi eltérések. Hát Rémit-Hüvöst
mi-vezette? Hát Polonyít ?

Nem érdemes, hogy valaki ezen a fejét
Az eredmény elöre láthatólag az lesz,

hogy régi Sartoryk helyébe bejutnak uj Sartoryk.

ládi ékszer gyanánt viselték, melynek örököse
a család első szülöttje. I. Ferenczczel, ki ma-
gát Ausztria császárának nevezte, ez a disz-
tinkczió is megszünt. Az egységes Ausztria a
cseh királyságban örökös koronatartományt lá-
tott, mely nem különb a tiroli grófságnál s nem
alábbvaló Görznél, Gradiskánál.Helyreállitni a régi állapotot, ezt szerette
volna a cseh hazafiság száz éveken át, de soha
nem volt hozzá se erkölcse, se ereje elég. Az
udvar elnémetesitette a cseh anisztokracziát,
hadi zsoldba és német bürokracziáha édesgette
a cseh középosztályt, nagy német telepítési
akciókat végzett a kamarai kormányzat, német
kulturát fejlesztett nagyra a városokban a hely-
tartóság. Ugyanazt müvelte Csehországban
bécsi állammüvészet hajdan, amivel Magyar-
országon is megpróbálkozott. A magyar hazafi-
ság e müvészetnek büszke daczczal vetett gán-
csot mindig; szabadságharczaink czélja a tör-
téneti jog védelme volt, héroszaink ott vér-
zettek e jog . száz. csataterén, s vértanuink ott
viselték a békót ez eszméért, ahol a cseheket
porkolábnak láttákmindenha.

Tetszett volna a cseheknek velünk küzdeni,
vérezni, türni és bizni a nehéz próbák idején;
bizonynyal együtt ünnepeltük volna a feltáma-
dást is. De a cseh nemzeti öntudat és a törté-
neti jogérzés háromszáz évig nemcsak hogy
aludt, hanem legszebb álmait a német szolga-
ság ágyában élvezte végig. Csak a franczia
forradalom zajára s a legitimitás első csata-
vesztéseire riadt fél. A bécsi, a schönbrunni,
a pozsonyi békekötés 6ta indult neki Csehor-
szágban a régi történeti mult iránt való hevü-
let. Ekkor gerjedezett föl a legyőzött Ausztriá-
tól különbözni akaró cseh . nemzeti öntudat,
melyet tudósok, költők, zenészek a mult emlé-
keiből: törekedtek föltáplálni. Félszáz év alatt
fejlett a cseh sovinizmus oda, hogy lobbané*.
konyságát 1848-ban az első szláv kongresszu-
son kipróbálhassa, — akkor is attól a győzelem-
től szedte a lobbanáshoz a gyujtó tüzet, me-
lyet a magyar liberalizmus a negyvenes évek.
dietáin aratott.-

Az utolsó szabadságharczban a csehek ismét
cserben hagyták' a történelmi jog ügyét. A ger-
manizálö abszolutizmus hivatalnok-serege ha-
zánkba Csehországból küldte legádázabb tipu-
sát. A felső nyomásnak ez a szláv tipus min-
dig meghajolt s az erős hatalommal tartott. De
szelidülvén.a felső nyomás, a cseh öntudat hasz-
not igyekezett huzni ebből is. Haszonszerzésre
jó czim Volt az annyiszor cserbenhagyott törté-
neti jog, melylyel cserbenhagyhatná tán még
a tettleges hatalmat is.

Kiszolgálták Bachot, aztán Schmerlinget;
hivei voltak >Belcredinek. Aztán jött 1867,
Magyarország czélhoz jutott a dualizmusban a
saját történeti jogával. Ezóta nem férnek a
csehek a bőrükbe. Amit mi annyi vérrel, veri-
tékkel kiküzdöttünk, ugyanarról azt remélték,
hogy sült galamb gyanánt egyszerre a szájukba
repül.

Megpróbálták lekopizálni a magyarok pasz-
sziv ellentállását, mikor a sült galamb a Hohen-
wart nyársán feketére pörkölödött. Kimaradtak
a birodalmi tanácsból, duzzogtak pár évig. Az-
tán jött a Taaffe-rendszer az uj sült galamb —
igéretével. Ettől megeredt az étvágy a csehek-
nél és követelőn sürgették a pecsenyét. Taaffe
tizennégy évig teritett nekik hozzá. Aztán
Windischgratz hozott egy tojás-ételt, mely azon-
ban
ták.

megobstruál-nem volt sült galamb, tehát
Majd Kielmansegg váltott ujra tányért és

Badeni ölt le egy fehér galambot, hogy a cse-
hek szájába :röpíthesse. De ez a béke-galamb
volt, amiért viszont a németek obstruáltak
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Badeni bukása ugy hatott a csehekre,
mintha a tátott szájjal várt sült galamb repült
volna előlük tova. Elkeseredésükben tehát nem
csukják be szájukat, hanem orditnak belőle és
szidják a németet, verik a zsidót. A prágai
népsalak pedig elönti a várost, hogy gyujtogas-
son, duljon, raboljon.

Az uj osztrák kormány statáriumon kezdi.
Kihirdették ma a rögtönitélö biróságot. A prá-
gai hadtestparancsnok a teljhatalmu császári
biztos. A helyőrség dolga, hogy a karhatalmat
a Mannlicher-golyók erejével alkalmazza, s a
statáriumé, hogy a lettenért martalóezokat
nyomban kivégezze.

Zendüléseket igy lehet elfojtani. E rend-
ezabály elöl Gautsch alig térhetett ki. Első
feladata a közbiztosság és köztekintély helyre-
állítása volt. Reméljük, ez pár nap alatt meg-
lesz : a mob nyilvános szereplése sehol sem

hosszuéletü A zendülés leverése után jön a nehezebb
föladat: az indulatok megbékéltetése. Ez stata-
rialiter el nem érhető, a paczifikáczió eszköze
nem az akasztófa.

Hogyan fog ebben az osztrák kabinet
eljárni, — arra vagyunk igazán kíváncsiak.

bp

POLITIKAI HiREK.
Országgyülés. A képviselőház mai for-

mális ülésén, amelyet Szilágyi Dezső déli ti-
zenkét órakor nyitott meg, legtöbb időt a be-
jelentések foglaltak le. Előbb az elnök mu-
iatta be gróf Szapáry László levelét, hogy
fiumei kormányzóvá történt kineveztetése kö-
vetkeztében mandátumáról lemond, majd Ga-
jári Géza terjesztette elő a mezőkövesdi pót-
vizsgálat aktáit, Szily Pongrácz pedig a mun-
kástörvényre vonatkozó bizottsági jelentést s
végezetül még Perczel Dezső belügyminiszter
tette le a Ház asztalára az utolsó esztendőről
szóló közegészségügyi jelentést. Csak ezután
határozta el a parlament (s ez volt az ülés
egyetlen oka), hogy első érdemleges ülését
hétfőn délelőtt tiz órakor tartja, amikor is a
községi és egyéb helynevekről szóló törvényja-
vaslat lesz napirenden.

Az ülés végén Kossuth Ferencz, bár a
miniszterelnök a delegácziók miatt nem jelen-
hetett meg a mai ülésben, a következő kérdést
intézte báró Bánffy Dezsőhöz:

Tekintve az osztrák viszonyokat, mikor szán-
dekozik a kormány élni Magyarország jogával és
önrendelkezési alapra fektetett javaslatokat benyuj-
tani oly ügyek rendezésére, melyek szorosan meg-
egyeznek független állami létünk kellékeivel?

Kossuth ezt a kurta interpellácziót, a
melyet kiadtak a miniszterelnöknek, hosszabb
beszédben meg is okolta s a szélsőbal az
osztrák parlament ismeretes botrányainak emle-
getésénél nem egyszer közbeszólt:

— Ez itt is megtörténhetik!
De ezt még a szélsőbal sem hitté

komolyan.

Az egyoldalu provizórium. Báró Bánffy
Dezső miniszterelnök Bécsből hétfőn reggel
érkezik haza. Magával hozza vagy azt a megnyug-
tató kijelentést, hogy a provizórium-javaslatot
az osztrák parlament megszavazta, amikor
részünkről további intézkedésre szükség nincs,
vagy s ez idő szerint sokkal valóbbszinü, azt az
cltökélést, hogy mindjárt a képviselőház hétfői
ülésén benyujtja a már kész és approbált tör-
vényjavaslatot a provizóriumnak egyoldalu
fentartásáról. Ezt a törvényjavaslatot, hir sze-
rint. Szilágyi Dezső., a képviselőház elnöke
készítette egy második „szükségjavaslattal
egyetemben, melynek benyujtására azonban
ezuttal nincs ok és alkalom.

Az a bizonytalanság, mely az osztrák vi-
szonyok abnormis alakulata folytán akiegye-
zési tárgyalások s általában a közös ügyek jö-
vendő kezelése fölött lebeg; természetesen

nyomasztólag hat a magyar parlamenti pártok
s legelső sorban épen a szabadelvű párti
többség kedélyére.

Azoknak az állítólagos forrongásoknak,
melyek a Lloyd-beli klubbot merész fantáziá-
val egy kitörni készülő vulkánhoz tennék hason-
latossá, semmi látható nyomuk nincs.

A mamelukok, már a kik nincsenek Bécs-
ben a delegácziónál, békésen kártyáznak és
csak az egyetlen Beksics Gusztáv forrong,
nemes és liberális hevülettel lázitván Darányi
földmivelési minisztert a hitbizományok ellen.

A delegácziók. Az osztrák delegáczió mai
összes ülésén gróf Thun elnöklete alatt tárgyalás
alá vette a külügyminiszterium költségvetését s
nagyon heves vita fejlődött ki, mert az osztrák
delegátus urak a változatosság kedvéért a dele-
gáczióban is folytatták a csehek ellen való harczot.
Gross, Axmann, Oppenheim minden zavarért a
cseheket tették felelőssé, viszont Herold, Jedi-
sinszky és Kramarz (aki a Reichsrathban nem,
de itt szóhoz tudott jutni) a németek ellen
keltek ki. Ez a cseh-német belügyi háboru
késleltette a külügyi vita berekesztését, de
azért Dumba, Kaftan és Gomperz tárgyilagos
felszólalásai után megtörténhetett a külügyi költség-
vetés elfogadása és bizalmat szavaztak a külügymi-
niszternek. Ezen az ülésen egyébként már bemu-
tatták a magyar delegáczió nuncziumát az ott már
elintézett közös költségekről.

Báró Bánffy a királynéi. Bécsből táviratozzák:
Báró Bánffy miniszterelnököt a király ma délben
hosszabb kihallgatáson fogadta. Báró Bánffy Dezső
Bécsből csak vasárnap este utazik el.

A gyulai választás. A Terényi Lajos halálával
megüresedett gyulai kerületben ma volt az uj vá-
lasztás s mint levelezőnk telegrafálja, a választásból
nyolczvannyolcz szótöbbséggel Bartha Miklós ke-
rült ki győztesen. A gyulai kerületben, amint is-
meretes, Bartha Miklós az általános választások ide-
jén is csak kevés szavazattal maradt. kisebbségben
Terényivel szemben. Most Bodoky Zoltán ellenében
győzött, miután támogatására jóformán az egész
Ugron-párt lesietett, sőt a Kossuth-pártból Barabás
Béla is Gyulán termett. A választás különben na-
gyon heves volt és Bartha Miklós talán nem is
annyira a segítségére sietett képviselőknek köszönheti
diadalát, mint inkább azoknak a katholikus papoknak,
akik (hálás emlékezéssel a jelölt egyházpolitikájára)
még ma is kereszttel a kezükben fanatizáltak a vá-
lasztókat.

A számviteli törvény végrehajtása. Az állami
számvevőszék elkészítette az állami számvitelről
szóló 1897. évi XX. törvényczikk végrehajtására vo-
natkozó utasítás tervezetét, melylyel a tőrvény 1898.
évi január hó 1-ével életbe léptetendő lesz. A ter-
vezet hét részből áll és általában a törvény beosz-
tását követve, magában foglalja az előirányzat-(ál-
lami költségvetés) szerkesztésére vonatkozó szabá-
lyokat (I. Rész); a költségvetési törvény végrehaj-
tására vonatkozó szabályokat (II. Rész); a költség-
vetési törvény végrehajtásából folyó vagyonkezelési
szabályokat (III. Rész, melyhez függelékül járul a

pénzügyminiszterium által kidolgozott rovancsolási
utasítás); továbbá az utasítást a pénztárak és anyag-
kezelő hivatalok szolgálatáról (IV. Rész, a szolgálati
biztosítékokról szóló utasítással mint függelékkel);
a számvevőségek szolgálatáról (V. Rész); az állami
adósságok kezeléséről (VI. Rész) és a számadási pert
rendtartásról (VII. Rész).

KÜLFÖLD.
A prágai statárium.

Csak a teve olyan oktalan állat, hogy még
alázatosan le is térdepel, a mikor terhet raknak
a hátára — gondolta magában a cseh oroszlán
és a bécsi események hírére nagyon megrázta
magát. És jöttek rendre a hirek, hogy Prága
dicsőséggel folytatja, amit Bécs nem éppen
dicstelenül kezdett. Mig a prágai zavargások
azt a hitet költhették, hogy csak a cseh üveg

ipar nagyobb föllenditésére verdesik be a drága
ablakokat: a dolognak nem volt tulságosan
nagy jelentősége. Elvégre az üvegeseknek is
élniök kell. De lassankint a zavargások erősen
elfajultak és tegnap dél óta vér festi a prágai
utczákat. Ezt már nem nézhették nyugodtan s
mikor a rendőrség és a katonaság egyesült erő-
vel sem tudta elfojtani a csehek életveszélyes
felbuzdulását, megtörtént, ami elöre volt lát-
ható : Prága katonai kormányzót kapott és ut-
czáin kihirdették a statáriumot.

Ez a nap eseménye. Sulyával ráneheze-
dik az egész osztrák helyzetre, amelynek meg-
oldását természetesen nagyban akadályozza. A
jobboldal pártjai ilyen körülmények között nem
nagyon előzékenyek az alkudozó uj kormány-
nyal szemben. A cseh képviselők nem is haj-
landók már szóba állani báró Gautsch minisz-
terelnökkel, aki most a baloldallal próbál sze-
rencsét.

Valami nagyon nem biztat a reménység,
hogy ez a próbálkozás több sikerrel járjon s
mindenesetre valószínütlen, hogy a parlament
egyhamar megkezdhesse rendes tanácskozásait.
A szemhatár nem akar tisztulni s a zavaros
helyzetből kivezető utat még mindig vak homály
takarja. Badeni helyén Gautsch tapogatózik,
Bécs helyett Prága zavarog: egyéb [pedig alig
változott.

A mai nap híreit bécsi tudósítónk tele-
fon-jelentése alapján itt csoportosítjuk:

Gautsch alkudozásai.
Azok a tárgyalások, amelyeket báró Gautsch

a jobboldali pártokkal folytatott, körülbelül meg-
hiusultak, mert a jobboldali pártok szilárdan ra-
gaszkodnak Abrahamovicznak és a két alelnök-
nek az elnökségben való megmaradásához és a
nyelvrendeletek föntartásához. Ily körülmények
közt nagyon valószinütlen, hogy a parlamenti
tárgyalás egyhamar ujra megkezdődjék. A cseh
nagybirtokosok és egyéb ujcseh képviselők is
azt tartják, hogy egyelőre nem lehet szó par-
lamenti tárgyalásról.

Legjobban bizonyítja ezt a Narodni Listy
közlése, mely a miniszterelnöknek a jobboldal
vezéreivel folytatott tanácskozásairól ma igy
nyilatkozik:

— Ha nem is várhattuk, hogy Gautsch
taktikai eljárásának határozott tervével fog elö-
állani, azt legalább remélnünk kellett, hogy
föllebbenti legalább csücskét annak a fátyolnak,
mely szándékait födi. Ám az uj kormányelnök
tisztán formális természetü nyilatkozatokat tett.
Utalt kabinetjének hivatalnoki jellegére, amivel
annak politikai szintelenségét akarta hangsu-
lyozni. Első feladatának az állami szükségletek
lebonyolítását jelezte s ilyenekül sorolta fel:
a kiegyezési provizóriumot, a budget-pro-
vizóriumot és az ujonczjutalékot. Hogy le-
hetséges lesz-e ezeknek parlamentáris elintézése,
arra a most folyó tanácskozások fogják megadni a
féléletet. Ha a baloldallal nem sikerül . meg-
egyezésre jutni, akkor a parlament nem is
fog összeülni. Gautsch kommüniké közlésére
akarta a végrehajtó bizottságot rávenni, amely
olyan természetü rezolucziót tartalmazna, hogy
a jobboldal hajlandó a kabinetet támogatni.
Ilyen értelmű kommünikét készen megszer-
kesztve, a bizottság elé is terjesztett a minisz-
terelnök. Lovag Jaworszki azonban tiltakozott
ellene, hangsulyozván, hogy a pártoknak előbb
ismerniök kell azt a programmot és irányt,
amelyet Gautsch maga elé tüzött.

S csakugyan ma már az ifjucsehek és a
feudálisok együttes nyilatkozatot publikálnak a
cseh ujságokban s ez a nyilatkozat fölöttébb
hasonlít a teljes visszautasításhoz.

Ilyen körülmények között Gautsch ma
délben már a baloldallal kezdett tanács-
kozni. Megjelent az egyesült ellenzék végrehajtó
bizottságánál, amelynek tagjai: Steinwender,
Hofmann, Kaiser, Funke, Gross, Pergelt,
Baernreitber, Dubsky, Stürgkli, Lueger,
Lichtenstein és Mauthner. Nyomban meg-
kezdték a tanácskozást, de attól * lehet tartani,
hogy ez is zátonyra jut.
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Ma este bécsi tudósítónk telefonon a kö-
vetkező nagyfontosságu hirt jelenti :

Az alkotmányhü nagybirtokosok képviselői,
továbbá a német-szabadelvüek, a keresztény-
szocziálisták és a szabad német egyesülés
néhány tagja ma déli tizenkét órától délután
három óráig tartó értekezleten báró Gautsch
miniszterelnökkel azokat a feltételeket beszél-
ték meg, a melyek mellett a parlamenti
tanácskozások ujból megindulhatnának. Élénken
tárgyalták a nyelvkérdést, különös tekintettel
a cseh-morva nyelvrendeletekre, valamint
azokat a kormányelőterjesztéseket, a melyek
a parlamentben sürgősen elintézendők. Ha-
tározatba ment, hogy az uj miniszter-
elnökkel folytatott mai tárgyalások érdem-
leges tartalmát bizalmasnak tekintik. Az
emlitett pártok képviselői a miniszterelnök fej-
tegetéseit tudomásul vették.

A mai délután folyamán a parla-
mentáris müködés felvételére nézve
kedvező fordulat állott be, a mi első
sorban arra vezethető vissza, hogy báró
Dipaulinak sikerült a katholikus nép-
párt legnagyobb részét arra bírni, hogy a
többséget alkotó pártok körében a Gautsch
iránt való engedékenység mellett foglaljanak
állást. A katholikus néppárt magatartásában
beállott fordulatnak máris meg volt az a
hatása, hogy a lengyel klubban, amelynek
számos tagja amugy is Abrahamovicz elnök
visszalépését és a Falkenhayn-féle házszabály-
módosítás megsemmisitését kívánta, sokkal
előzékenyebben viseltetnek az uj kormány
iránt, mint azt eleinte gondolták. Az ifjucseheket
a prágai utczai tüntetések annyira lehangolták,
hogy harczi kedvük tetemesen alábbszállt

Ilyen körülmények között kezdte meg ma
este a többség parlamentáris bizottsága ta-
nácskozásait, amelyeken báró Gautsch minisz-
terelnök is jelen volt. E tanácskozások ered-
ményéről most már joggal lehet remélni,
hogy megnyugtató és békés hangulatot fog
teremteni,

A prágai zavargások.
Minthogy a prágai hirek egyre több izgalom-

ról tudtak, bécsi jelentésünk szerint már tegnap
este minisztertanács volt, ma délelőtt pedig
Gautsch, Krieghammer és a bécsi hadtestparancs-
nok voltak hosszabb kihallgatáson a császárnál.
Már itt is csak arról folyt a tanácskozás, hogy
miképen lehetne Prágában a rendet sürgősen és
gyökeresen helyreállítani. Mikor aztán éjjel
hire érkezett, hogy Prágában és külvárosaiban a
személy- és vagyon biztossága komoly veszedelem-
ben forog, a miniszterelnök, mint a belügyminisz-
terium vezetője, egyetértve az igazságügyminiszter-
rel, a minisztertanács egyhangulag hozott hatá-
rozata alapján elrendelte a statáriumot Prágában és
Karolinenthal, Ziskow, Weinberge és Smichov kerü-
letekben, a büntetőeljárás 430. §-ának alkalmazá-
sával és a nyilvános erőszakosság büntettének az
osztrák állami alaptörvény 85. §-ában meghatározott
minősítése szerint. A rend és biztosság föntar-
tására szükséges katonai intézkedések is meg-
történtek.

A Bécsben időző cseh képviselőket ez a hir
természetesen rendkívül felizgatta és többen indultak
hazafelé, hogy rendet próbáljanak csinálni, S már
magukkal vitték azt a szállongó hirt, hogy a csá-
szár gróf Grünne hadtestparancsnokot kine-
vezte Prága katonai kormányzójává.

A Bécsben maradt cseh vezérek gunyolódva
mondják:

— El kellett volna rendelni a statáriumot
egész Csehországra.

Mint bécsi tudósítónk éjjel jelenti, a prágai
zavarok veszedelmes jellegére való tekintettel, báró
Gautsch egy megkeresésben intézkedést kért a had-
ügyminisztertől, hogy ugy a prágai, mint más cseh-
országi városok helyőrsége sürgős megerősítést
nyerhessen. E megkeresés következtében három
gyalogezred és egy vadászzászlóalj parancsot
kapott a készenlétre és pedig a tiroli császár-
vadászezred, a Hoch- und Deutschmeister nevü 4.
és a 84. számu gyalogezred, valamint a 21.
vadászzászlóalj. Egyidejüleg utasították az állam-
vasutak igazgatóságát, hogy tegyen meg minden
előkészületek arra nézve, hogy nagyobb csapat-

testek gyorsan és akadálytalanul legyenek
Prága felé szállíthatók. Ma délután már készen
állott egy katonaszállitó vonat és a császári
vadászezred máris parancsot kapott az indulásra,
de az utolsó pillanatban érkezett ellenparancs
visszatartotta. Az említett csapattestek azonban
tovább is készenlétben vannak.

Időközben Prágából a következő telegrammok
érkeznek:

A Politik a főváros összes politikailag ko-
moly köreihez appellál, minthogy a zavargás most
már oly néposztályból indul ki, amelynek a
haza, a nemzetiség és minden egyéb kö-
zömbös. A jóérzelmü körök nem adhatják ma-
gukat eszközül arra, hogy a rend, a vagyoni és
személyi biztosság alapjait szétrombolják és hogy
Prága a romboló mozgalmak színhelyévé legyen. A
lap ennélfogva fölhívja Prága minden hazafias fér-
fiait, ifjait, nyilvános testületeit és polgárait, hogy
vessenek gátat és akadályozzák meg a mozgalmat,
amely nemcsak a hazára és a cseh fővárosra, ha-
nem a cseh nemzet politikai törekvéseire is
végzetessé válhatik.

Egy más telegramm jelenti, hogy Schlesinger
és Lippert képviselők négy más képviselővel egye-
temben levelet intéztek Coudenhove cseh helytar-
tóhoz, s levelükben a következőket mondják:

Prága német lakossága csodálkozással olvasta
a polgármester hirdetményében, hogy exczellencziád
a prágai gyalázatos eseményeket elkülöníti szerzőik-
nek minősíthetetlen motívumaitól és végrehajtó kö-
zegeiknek vad ösztöneitől, az események okául jó-
formán a prágai német diákság magatartását hoz-
ván fel. • -

A levél ezzel szemben utal a német diákok
mintaszerű magatartására, akik anélkül, hogy más
nemzetiség jogait sértenék, két milliónyi német la-
kosság érzelmeit juttatják kifejezésre.

Végül azt a reményt fejezi ki, hogy a prágai
német lakosság a jövőben a helytartóság részéről
kielégítő oltalomban fog részesülni.

Délelőtt nyolcz óra.
Az éjszakai rombolások igazi képe csak most

bontakozik ki. Négy halott és több mint százötven
sebesült maradt a katonaság és csőcselék összeüt-
közésének helyén s azt mondják, hogy a sebesülé-
sek közt is sok a halálos. A csőcselék rom-
bolt, fosztogatott és gyujtogatott. Ziskowban, ahol a
garázdálkodás legnagyobb volt, agyonlőttek egy
férfít és egy asszonyt; Weinbergében egy mun-
kást ölt meg a katonaság; Prágában viszont egy
rendőr sebesült meg olyan sulyosan, hogy éjszaka
belehalt sebeibe. Minthogy a prágai helyőrség
gyöngének bizonyult, Josefstadtból négy zászlóalj
gyalogságot rendeltek ki s a katonaság a hajnali
órákban már be is vonult Prágába.

Csak ma tünt fel, hogy az amerikai konzulá-
tus már tegnap kitűzte zászlaját, hogy a tüntetőket
messziről figyelmeztesse.

Azt is csak ma tudták meg, hogy a tömeg
tegnap este feltartóztatott egy giesshübli palaczkok-
kal telt kocsit, megosztozott a palaczkokon és azon-
tul kövek helyett ezekkel bombázta a kiraka-
katokat és ablakokat. Egyébként a zavargás és
fosztogatás a külvárosokban egész éjszaka tartott
szakadatlanul s Prágában ezen az egy éjszakán
igen sokan jutottak koldusbotra. Azt mondják,
hogy a zavargók mindazokat a magánházakat is
meg akarják rohanni, amelyekben német diákok
vannak szállásolva. A német diákok legnagyobb
része már az éjjel elmenekült a városból. A
Prágából induló vonatok mind zsufolva voltak. Még
a német diáitok szállásadói is menekülnek.

A Neue Freie Presse jelentése szerint a
tömeg a három zsidó templomban irtózatos mó-
don garázdálkodott. Ezek a templomok ugy néz-
tek ki, mint lerombolásra váró barakkok. A tegnapi
tüntetésekről még azt jelenti a Neue Freie Presse,
hogy azok leginkább a Vitkovi kerületbe fajul-
tak el annyira, hogy a rendőrség kénytelen volt
revolverhez nyulni. A tömeg először ijedtében
szétszaladt, de azután csakhamar ismét összegyűlt,
felszakitotta az utcza kövezetet, e kövekkel meg-
dobálta a rendőrséget, mig a katonaság megérkezett

sortüzet adott.

Délelőtt kilencz óra.
A kivonult katonaság csak reggel hat órakor

tért vissza a kaszárnyákba, de már kilencz óra-
kor kénytelen volt ujra kivonulni, mert azt
jelentették, hogy a zavargók ujra elkezdték a rab-
lást és a fosztogatást. Weinbergében ma korán
reggel megkezdték a rombolást és a fosztogatást s
azóta egyre tart; a többi közt a zsidó hitközség
elnökének lakásába is betörtek, a berendezést el-
pusztították és az értekesebb holmit elrabolták.
A hitközségi elnök kénytelen volt családjával
kiköltözni. A szomszédságban két üzletet tel-
jesen kiraboltak s mire a katonaság oda ér-
kezett, a rablóknak már csak hült helyük volt,
Egy másik banda egynegyed tíz órakor egy
keresztény német embernek harmadik emeleti laká-
sába hatolt s ott mindent összetört s elpusztított;
a családfő nem volt otthon; a megrémült asszony,
aki három kis gyermekének életét is féltette,
rémülten rohant a rendőrségre, ahonnan a tér-
parancsnoksághoz küldték. Ott melléje adtak néhány
szál katonát, de mire ezek a lakásra értek, addig
a betörők kereket oldottak. A lakásból mindent el-
raboltak, amit pedig nem tudtak magukkal vinni,
azt izzé-porrá törték. Most őrszemek járják be a
várost, minthogy azonban a katonaság nagy töme-
gekben áll együtt, a félreeső utczák minden védelem
híján vannak. Csak igy lehetséges, hogy a pusztulás
és a rombolás reggel óta zavartalanul folyik. A ke-
reskedők annyira meg vannak rémülve, hogy üzle-
tükről sietve eltávolítják a német föliratokat
és csehet tesznek a helyükbe. A csehek szláv
jelvényekkel járnak az utczán. A tegnap elpusztított
házakat és üzleteket ma óriási néptömeg állja körük

Délelőtt tíz óra.
Podlipny polgármester mindenfelé plakátokon

hivja fel a lakosságot, hogy ne zavarják a rendet.
A plakátok előtt óriási tömegek torlódnak. Az ősz-
szes német iskolákat bezárták. Az iskolás gyer-
mekek nem mertek hazamenni, hanem az iskola
közelében kerestek menedéket és telefonon ké-
rik szüleiket, hogy jöjjenek értük. A czég-
festők most is dolgoznak s az utolsó német czég
táblákat is átfestik.

Déli tizenkét óra.
A zavargások a külvárosokban ujból meg-

kezdődtek. A csőcselék fosztogatva tolong az ut-
czákon. Férfiak és asszonyok sietnek a tisztekhez
és összetett kezekkel könyörögnek katonai
védelemért. Sokan pénzt kínálnak a katonáknak,
hogy ne távozzanak az ő lakásuk elől. A zavar ál-
talános. Már nem csak a németeket, de a gazda-
gabb cseheket is elkapta a rémület. Állítólag
a csőcselék a Halek-utczában megint gyujtogat.
A Purkynie-téren is összeütközés volt rendőrök és
zavargók közt. Egy embert lelőttek, ötvenet
megsebesítettek, de azért a tömeg még sem hát-
rált, hanem ,a rendőröknek kellett visszavonulniok.

Ma ujabb fosztogatások történtek Weinberge
külvárosban a Halek-strassen, ahol a zavargás oly
mérveket öltött, hogy a rendőrség kénytelen volt
revolvereit használni. A Green-ház belsejét le-
rombolták. A lovasrendőrség közbelépett és elüzte a
fosztogatókat. Ziskowban is ujra kifosztottak olyan
üzleteket, amelyekbe • már az éjjel is behatoltak.
A katonaság mindenütt közbelépett. Jelenleg némi
nyugalom állott be.

Hire jár, hogy Dörfel rendőrfőnök beadta
lemondását.

Délután egy óra.
Számos telefon-vonalt is megrongáltak

már a tüntetők.
A prágai telefon központi épületében a hiva-

talnokok el vannak zárva a külső világtól.
A csőcselék csak azt lesi, hogy bejuthasson, mert
az egész hivatalt le akarja rombolni.

• Prágával telefonon beszélni lehetetlen,
Délután két óra.

Éppen most dobpergés és harsonaszó mel-
lett hirdetik ki a külvárosokban a statáriumot.

A hangulat rendkívül izgatott. A zavargók
lassankint eltűnnek. A helytartóságon most tanács-
koznak a statárium alkalmazása fölött.

Már hire jár, hogy gróf Grünnét kinevez-
Jc Prága katonai kormányzójává.
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Prágában csak két esztendővel ezelőtt
szüntették meg a kivételes állapotot, amelyet
még Taaffe rendelt volt el. Jól emlékeznek tehát
az emberek mindenre s a statárium kihirdetése
nagy konsternácziót kelt. (A statárium különben
csak a nem politikai természetü, közönséges bün-
•̂nyek gyors megtorlását teszi lehetővé, mig a kivé-

icles állapot a politikai jogokat is felfüggesztette.)

Délután négy óra.
A statárium kihirdetése után most csönd

állott he. A kihirdetés rendkívül ijesztöleg hatott a
tömegre, de azért csakhamar feltápászkodott és gu-
nyos kiállásokkal illette a katonaságot.

A város egy nagy táborhoz hasonlít. Az összes
nagyobb tereken csapatok tanyáznak. A német házak
és intézetek előtt nagyobb csapat-osztályok vannak
felállítva.

Versovczo község egy küldöttsége ma délben
megjelent a rendőr-igazgatóságnál azzal a kérelem-
mel, hasson oda, hogy a katonaság kíméleteseb-
ben járjon cl.

Az összes cseh testületek képviselői össze-
gyültek ma délután három órakor a helyzet meg-
beszélésére a polgármesternél. Elhatározták, hogy a
helytartóhoz küldöttséget menesztenek, hogy felkér-
jék őt a katonaság és rendőrség bevonására, amely
esetben a küldöttség kezességet vállal a csend és a
rend helyreállításáról. A helytartó a nála járó
küldöttségnek kijelentette, hogy ezt az • aján-
latot el nem fogadhatja, mert nemcsak a. rend
helyreállításaról van szó, hanem a személyi és
vagyonbiztosságról s a felelősség csakis őt terhelné.
A küldöttség egyik tagja, Sokol képviselő erre kije-
lentette, hogy abban az esetben, ha a katonaságot
és a rendőrséget be nem vonják, a felelősség a
magasabb köröket fogja illetni. A helytartó
azonban a felelősséget mindenért magára vállalta.

A prágai németek egy küldöttsége is megje-
lent ma a helytartónál s felkérte, hogy védje meg
őket a botrányok ismétlése esetén. A helytartó ki-
jelentette, hogy a kormány a németek védelmére
a legszigorubb intézkedéseket megtette.

A tüntetők, mint most utólag kiderül, pontos
listával jártak és nemcsak az utczákat jegyezték fel
maguknak, ahol németek laknak, hanem minden
német czégtulajdonos nevét és lakását is. Hogyha
aztán véletlenül mégis beverték egy cseh lakos ab-
lakait, s erre rájöttek, akkor a tévedés kiengeszte-
léscül ovácziót rendeztek számára.

A német orvosi egyetem kémiai, anatómiai,
szövettani és kórszövettani intézetét elpusztították.
A délelőtt folyamán a Weinbergé-ben két zsidó ke-
reskedő lakását kifosztották, a rendőrség a tömeg
közé lövetett, mire a fosztogatók elmenekültek.
Két órakor több pálinkamérést rohant meg a csőcse-
lék s a pálinkát az utczára öntötte. A katonaság a
garázdálkodókat itt is szétverte. Zizkowban és
Smichowban is pusztítottak, a zsidó templomot kö-
vekkel dobálták.

Délután öt óra.
Gyalogsági csapatok vonulnak át a városon

és a szomszédos községeken, dobszóval és trombita-
harsogással. A csapatok élén hivatalnokok haladnak,
akik fölolvassák a statáriumot kihirdető ki-
áltványt.

Délután hatodfél óra.
Egy tiszt vezetése alatt katonák mennek végig

a város minden utczáján s dobpergéssel és kürt-
szóval felhívják a közönség figyelmét, aztán egy
kikiáltó előbb cseh, aztán német nyelven felolvasta
a statáriumra vonatkozó rendeletet. Egyes helyeken
a publikálást gunyos közbekiáltásokkal fogadják,
más helyeken a tömeg tüntetőleg eltávozik, amint
a német szövegét kezdik felolvasni.

Ma délelőtt az evezőklub egész berendezését
is elpusztítottuk s a jobbára német sport-klub összes
csolnakait szilánkokra törték, azután pedig ma-
gát a klubházat is felgyujtották. A tüzet, mely a
Pick czég deszkaüzletére is átharapózott, csak ne-
hezen sikerült lokalizálni. A délután folyamán a
csend némiképen, helyreállott, katonaság megy végig
az utczákon s a főutczákon több század katona-
ság áll.

Délután hat óra.
A „Prager Abendblatt" a lap élén közli a

helytartó felhívását, amely igy szól:
A zavargások Prágában és a külváro-

sokban, az idegen tulajdon rombolása, a
kirendelt katonasággal és rendörséggel szem-
ben tanusított ellenállás olyan fokra hágtak
és olyan terjedelmet öltöttek, hogy a rend
helyreállítására teljes szigor alkalma-
zása vált szükségessé. A rendszeretö,
komoly elemek felhivatnak, hogy amennyire
lehetséges, kerüljék az utczán való tartóz-
kodást és hogy cselédeiket, segédeiket és
inasaikat különösen az est beálltától kezdve
tartsák otthon. Azok pedig, akik garázda
viselkedésükben továbbra is megmarad-
nak, felelősek az áldozatokért, amelyeket
a rendzavarások elnyomása esetleg még
követelhet, valamint a Prága városát
fenyegető károkért,

Prága, 1897. deczember 2.
Coudenhowe, s. k.

Éppen most ragasztják ki az összes utczákon
a következő tartalmu plakátokat:

Ö exellencziája a belügyminiszter, egyet-
értve az igazságügyi miniszteriummal, az osz-
trák büntető eljárás 430 §. alapján Prága
városra és Karolinenthal, Weinberge, Ziskow
és Smichow kőzségkerületre az állami alap-
törvény, 85. §-ában minősített nyilvános erő-
szakosság és erre való izgatás bünére a
statáriumot rendelte el. Ez azzal a parancs-
csal tétetik közhirré, hogy mindenki tartóz-
kodjék idegen vagyon rongálásától, erve való
izgatástól és ebben való részvételtől és
tartsa magát a hatóságoknak ezt megakadá-
lyozó rendeleteihez. Ellenkező esetben az,
aki e hirdetmény közzététele után e bünt
elköveti, rögtönitélö bíróság elé állittatik
és halálbüntetéssel sujtatik.

Coudenhove s. k.
Este 7 óra.

Hét órakor a Pilsenerstrassen egy csapat tün-
tető fenyegető állást foglalt el, egy lovaskatona
csapat azonban szétverte.

A mai napon 110 egyént fogtak el, a sérültek
száma 14.

A tegnap megsérült hét katona egyike ma a
kórházban meghalt. Egy Marz nevü munkás,
akit tegnap egy bajonetszurás megsebesített, szintén
meghalt.

Az uj német színház mai előadását katonai
fedezet alatt tartották meg, az előadáson különben
mindössze csak vagy 50 ember volt jelen.

A kiadott parancs következtében, hogy hét
órakor minden magánház kapuja s kilencz órakor
minden kávéház bezárandó s hogy az utczán való
járás-kelés a késő éjjeli órakban megszorítandó,
most már az utczák jóformán üresek.

Este félkilencz óra.
A város nyugodt. Az utczákon katonai

őrjáratok vonulnak keresztül.
Mint nekünk Bécsből telefonozzák, a hivatalos

Wiener Abendpost az alábbi kommünikét közli:
A prágai események rikító világításban

mutatják azokat a következményeket, amelyeket
a forrpontra jutott szenvedélyek érleltek meg,
és amelyek a közrendet és közbiztosságot,
valamint a közélet törvényszerü funkczio-
nálásának lehetőségét veszélyeztetik. Soha
kormány nem vállalt sulyosabb viszonyok közt,
szemben egy teljesen tarthatatlan helyzettel, oly
feladatot, mely mindenekelőtt az államhatalom
tekintélyének fentartására, az államszervezet
törvényszerü müködésére, valamint a lakosság
összes rétegei nyugalmának és biztosságának
oltalmára irányul s azonfelül gondoskodnia kell
a monarkia közős érdekeinek fentartásáról
és megóvásáról. Az emlitett események-
kel szemben tett intézkedések azt mutatják,
hogy a kormány el van tökélve tétovázás
nélkül és teljes nyomatékkal, a szükség-
hez képest, eltekintve minden pártszem-
ponttól, a közjó érdekében jog és törvény
szerint eljárni. Nagyon kívánatos lenne, hogy
ezt az érdeket, a helyzetnek válságos jelentő-
ségét, valamint a császár által meghívott kor-
mány természetét és feladatait mindenütt tisz-
tán és világosan felismerjék, és hogy a kor-
mány e beláthatatlan horderejü pillanatban

támogatást találjon az összesség részéről
ama feladatai teljesítésében, amelyeket minden
körülmények közt és minden eszközökkel
keresztül kell vinnie és amelyekkel szem-
ben a közremüködésre hivatott összes té-
nyezőket nagy felelősség terheli a jövőre.

Mi a statárium ?
Midőn a statáriumot kihirdetik, a bünvádi el-

járás 432. §-a értelmében felhívják a lakosságot,
hogy tartózkodjék minden csődülettől, minden izga-
tási czélból való csoportosulástól és engedel-
meskedjék a felsöbbség parancsainak. Ellen-
kező esetben az, aki a statárium közhitré tétele
után ilyen büntettet elkövet, halállal bünhődik.
A rögtönitélő bíróság a jelen esetben a prágai
törvényszék, amely négyes tanácsban ítél; az
egyik biró az elnök. A lelkész, a törvényszéki
orvos és a hóhér a szerszámaival állandóan
készenlétben vannak. Csak sulyos betegeket nem
állítanak a bíróság elé. Az egész eljárás nyil-
vános és szóbeli s három napnál tovább
nem tarthat. Ha a vádlottat egyhangulag vét-
kesnek mondják, ugy haláibüntetést mérnek
rá. Csak akkor, ha a halálbüntetést mar egy vagy
több emberen végrehajtották s igy az elrettentő példa
már meg van adva, mondhat ki a bíróság fontos
enyhítő körülmények fenforgása esetén öttől husz évig
terjedhető sulyos börtönt. Jogorvoslat ilyen ítélet
ellen nincsen, és a kegyelmi kérvénynek sincs
halasztó hatálya. A halálos ítéletet két órával a
kihirdetés után végre kell hajtani. A delinkrena
kérésére még egy harmadik órát is engedélyezhetnek.

A Dreyfus-ügy.
Fordulópontra ma jutott volna ez a világi

szenzáczió. Ugyanis ma nyujtotta át Pellieux tábor-
nok az ő hivatalos jelentését az Esterházy-Dreyfnsr-
ügy vizsgálatáról. Eddig a pillanatig — hacsak egy
késő éjjeli telegramm meg nem hozza még a hirt —
hiteles dolgot még nem tud a világ, hogy mi a
Pellieux tábornok jelentésének a tartalma. Csak az
„Echo de Paris" ismétli ujfent azt, amit tegnap már
jelentettünk, hogy tudniillik Pellieux tábornok nem
látja helyét a pör megujításának, sem pedig az
Esterházy ellen való pör meginditásának. Valószínű-
sége mindenesetre van e hírnek, tekintve, hogy az
„Echo de Paris" mindig jól volt ez ügyben infor-
málva.

Azonban szó sincs róla, hogy — ha tényleg
ezt tudjuk is meg a Pellieux tábornok jelentéséből
— az ügy most már annyiban maradna. Az egész
Dreyfus-ügy ugyanis ma már uj alakban áll a nyil-
vánosság elé. És pedig a következőképen:

A Figaro teljesen magáévá tette a Dreyfus
exkapitány ügyét. Már nem mint hiradó szerepelt,
hanem egyenesen állást foglalt Dreyfus érdekében,
maga vezette ugyszólván az ügyet, bizonyítékokat
szerzett, Esterházyra kimondta, hogy ő a bünös-
leveleit szerezte meg, facsimiléket adott, hogy
bizonyítsa az ő írásának nem hasonlatosságát, hanem
ugyanazonosságát a hírhedt bordereauval; szóval a
Figaro teljes mérvben engageirozvavan.Végre igaz, hogy
egy ujságtól nem oly főben járó bün, ha tul is lő
a czélon s ha tulbuzgóságában téved. Hanem
mégis a Figarora nézve a kérdés becsületkér-
déssé vált, annyira, hogy ha Dreyfus ártatlansága
nem bizonyosodnék be, az a Figarora végzetes csa-
pás lenne.

És pedig azért, mert a Figaroról akkor le nem
veszi senki a párisiak előtt, hogy az árulókkal czim-
borál és a németeknek szolgál. A Figaro volt min-
dig, amely a németellenes sovinisztákat csufolta, a
Figaro volt, amely a németek iránt való jobbindulat
apostola volt, a Figaro volt, amely a német császár
párisi látogatása érdekében szószóló volt. Mindezt
ma felhányják a tulzók ellene is, a Figaro az „áru-
lás lapja", a „Dreyfus bandáé" a "fizetett okmány-
hamisítóké". Ha a Dreyfus-ügyben elveszti a csatát,
akkor ez sulyos koronája mindama vádaknak, ame-
lyekkel hazáfiatlanság czimén már is elhalmozzák.

A Figaro teljes energiával folytatja is a küz-delmet és kijelenti, hogy bizonyítékait még nem
merítette ki. A Pellieux tábornok módja ellen, a
hogy a vizsgálatot vezette, tiltakozik s azt mondja,
hogy az ügy lényegét az képezné, hogy megtudják,
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vajjon Esterházy valóban kém-e és valóban ő szer-
keszterte-e a bordereaut, amelynek alapján Dreyfust
elítélték. Most azonban nem csináltak semmit és
nem is tesznek semmit arra nézve, hogy az igazságot
kiderítsék és ezzel annak a veszélynek teszik ki
magukat az intéző körök, hogy a jelenlegi vizsgálat
által egy másik, nagyobb és sokkal komolyabb vizs-
gálatot provokáljanak.

Ugyancsak a Figaro egy interviewet közöl,
amelyet egy nyugalmazott tábornokkal folytattak, aki
ellentétben Landherr ezredes nézetével, azt állitja,
hogy egy csapattiszt igenis lehetett abban a •' hely-
zetben, hogy a bordereauban felsorolt tényékről tu-
domással bírjon.

Kétségtelen, hogy a Figaro hadjáratát erős
emberek támogatják. Clémenceau, az, Aurore főszer-
kesztője, a legtekintélyesebb alakok egyike. Zola
szintén nagy suly, daczára annak, hogy az antisze-
mita lapok szörnyen nekimartak az „Italien"-nek,
Igaz, hogy ezek ellenében felemiitik, hogy Daudet
Alfonz, akit a Dreyfus hitsorsosai állítólag szintén
„megakartak dolgozni", valamint Coppée nem talál-
tak' volna alapot a Dreyfus ártatlansága érdekében
sorompóba lépni.

A Fegyverek különben, amelyeket a harczba
visznek, meglehetős csunyák és ez árt a, Dreyfus-
rokonszenveknek. Az Esterházy kiadott levelei ugyanis
— legalább igy írják ki egész nyíltan — Esterházy-
nak egy unokahugától madame Boulancytól
valók, akit Esterházynak abban az időben nőül
kellett volna vennie. A cousine azonban visszalépett
a házasságtól, mikor látta, hogy a tönkrement Ester-
házy- kapitánynak ugyan nagy szüksége van az ő
vagyonára. Ma pedig pusztán csak azért a 17.000
frankért adta volna cl a levelezést a Dreyfus-syn-
dikátüshak, amelyet érte ígértek és csak a forma
kedvéért intézték ugy a dolgokat,. hogy a leveleket
hivatalosan lefoglalják. Mégis igy szebbnek találták,
mintha a pénzért egyszerüen átveszik a leveleket.

A pletykák, gyanusítások ma különben már
éllenőrizhetetlenek. ..

Forzinotti ujból nyilatkozott a Matinben,
hogy meggyőződése szerint mindazokat az okmá-
nyokat, amelyek alapján Dreyfust elitélték, a had-
ügyminiszteriumhan gyártották és. eladták. A
hadsereg becsülete érdekében közzéteszi, hogy az
illetők nem katonák, hanem két czivil, akiknek egyike
azóta meghalt.

A hadsereg becsületét különben erősen foltoz-
gatják, Hogy a sok gyanús dolgok közt hősiessé-
gekkel is emeljék az aláhanyatlott nimbust, az árnyak
melleit fényt is csillogtassanak a franczia hadügy-
minisztérium dicsőségére — amire most nagy szük-
ség van. Ily czélból mondják cl Piquard ezredes
elődjéről, Sahdherr ezredes, a franczia kémszolgálat
parancsnokáról, hogy mikor az uj puskákat hozták
be a német hadseregbe, miként jutott ő
hozzá, hogy azonnal legyen ilyen a franczia had-
ügyminisztérium tulajdonában. Sandherr strass-
burgi eredetü, hatalmas termetű szőke német
typus volt, aki nemcsak hogy J ó l beszélt németül,
hanem kitűnően is festett rajta a német tiszti
uniformis. Ekkoriban történt, hogy Berlinben egy.,
előkelő katonatiszt összeszidott egy vártan álló bakát,
lehordta, elvette a puskáját és beparancsolta az Őr-
szobába egy • másikért. Az a puska többé nem került
elö, mert a katonatiszt maga Sandherr ezredes
volt, aki még aznap felült a vasutra és hozta a
német puskát a hadügyministeriumnak.

TÁVIRATOK.
Umberto király.

Róma, deczember 2. Umberto király trónra-
1epésének évfordulója alkalmával, santa Maria.
dell'Anima-templomban de Neckere érsek mi-
sét mondott, melyen megjelent Revertera gróf
is, a vatikáni osztrák-magyar nagykövet a nagy-
követség személyzetével és az osztrák-magyar
gyarmat fejeivel.

A Crispi-ügy.
Róma, deczember 2. A kamara mai. ülésében

beható vita folyt a Crispi-ügyben követendő eljárás-
ról. Túlnyomó az a vélemény, hogy bizottság lenne
kiküldendő, amely a kamarának jelentést legyen.

Giantureo igazságügyminiszter kijelenti, hogy
ha a kamara kívánja, ő kész a kellő és. kívánatos
óvatossággal, — a vizsgálati okiratok titkának és
más vádlottak jogának megóvása végett— a bizott-
sággal közölni a per aktáit. A miniszter azt hiszi,
hogy Crispi maga az első, aki e vizsgálatot áhajtja.

Általános figyelem közepette szólal fel ezután
Crispi. Kijelenti, hogy az ügy körülményes és tel-
jes megbeszélését óhajtja. Nem fél a világosságtól.
A tények megvizsgálása után semmit sem lehet ellene
felhozni. Ő áldozata a rágalomnak és ha az ügyet
nem vitték volna a kamara elé, rágalmazás pört
indított volna. Emlékezteti a kamarát minisz-
terkorában kifejtett munkásságára (Tetszés) a
szícziliai" lázadás elnyomásánál és a pénzügyek
ujjászervezésénél. Ha hibákat követett el, elfogu-
latlan ítéletet követel. Óhajtandónak tartja a bizott-
ság kiküldését, amelynek szükségképen vizsgáló-
bizottságnak kell lennie. Ha őt felszólítják, hogy
vallomást tegyen, semmit sem fog eltitkolni, hogy
az igazság napfényre jöjjön. Ez azonban fájdal-
mas reá nézve, aki immár 78 éves és aki
53 évet a haza szolgálatának szentelt (Pram-
bólini és Pesetti szoczialista képviselők hevesen
félbeszakítják a szónokot. Az elnök szigorúan
rendre utasítja őket. Zaj és tiltakozás minden oldal-
ról.) „Nem fogom elveszíteni nyugalmamat —foly-
tatja Crispi — ellenségeim sértegetései daczára sem.
Lehet, hogy hibákat követlein el, de lelkiismeretem
nyugodt és tiszta."

• Olaszország nevével ajkain fog — ugymond
— meghalni. Csak egy kívánsága van : élete utolsó
éveit nyugodtan tölteni. Ha Olaszországnak szük-
sége lenne reá, mindig kész lesz neki szolgálni, de
néni kiván, amint sohasem kivánt, hatalomhoz jutni.

Crispi szavait a képviselők élénken kommen-
tálták. Több képviselő szerencsét kivánt neki.

• A kamara ezután nagy többséggel elfogadta azt
a napirendét, amelyet Nocito indítványoz. Eszerint
az.elnököt megbízzák, hogy öt tagú bizottságot ne-
vezzen ki, amely haladéktalanul tegye meg a.kellő
indítványokat a kamarában.

Az ülést erre felfüggesztik.
Uj franczia igazságügyminiszter.

Páris, deczember 2. A lemondott ]gaz-
ságügyminiszter helyébe Faure elnök Mellerandot
nevezte ki miniszterré.

Harczok Kubán.
Paris, deczember 2'. A Havas-ügynökség-

nek Madridból kelt jelentése megerősíti, hogy
a kubai felkelők a Szent-Jagó tartományban
fekvő Guisa várost ostrom után elfoglalták.
A felkelők vesztesége jelentékeny; a spanyol
helyőrség 2.5 embert veszitett. A spanyol
csapatok megverték a felkelőket a Pinar del
Rio melletti hegyekben. Az ellenség visszavo-
nult, magával vive . halottait és sebesültjeit. A
spanyoloknak 3 halottjuk és 25 sebesültjük van.

A török-görög béke. .
Athén, deczember 2. Ausztria-Magyaror-

szág és Oroszország együttes, lépéseket tettek
a kormánynál az iránt, hogy Görögország a bé-
kealkudozásoknak mielőbb véget vessen és hogy
a békeszerződés gyorsan megköttessék. - A két
nagyhatalom minden lehetőt elkövet, hogy Gö-
rögországban a normális állapotok mielőbb
helyreálljanak.

HIREK.
Levél Herczegh Mihályhoz.

•• Rektor ur, •
Ön ezidőszerint a legaktuálisabb ember Ma-

gyarországon. Mindenki csak önről beszél, meg a
prágai ostromállapotról, Ön exponálja magát az
éhező diákokért, akik nagyobb felfedezők, mint
Fritjof Nansen, mert a kifőzök sovány ételei közt
néha talárnak egy darab friss hust. Pedig léghajó
nélkül igen bajos az ilyesmire ráakadni, Ön továbbá
élén megy a tüntető körmeneteknek, bár nem akkor,'
midön a lovasrendőrök szemközt jönnek. Önt ezért
nagyon szereti is az egyetem ifjusága; az egyetem
ifjusága egészen rábízza magát önre. A legutóbbi
budapesti tüzek alkalmával például fültanuja vol-
taw két idősebb joghallgató párbeszédének:

— Te, Jani, ég a ház 1
~ Majd kivisz a rektor.
Ön, hogy koszorujából ne felejtsek ki egy

fél levélkét se, Ön rektor ur, a piereusi forrásból
is iszik. Midőn kifárasztja a tizenkét tábla komoly-
sága, ön lesurran a múzsák ligeteibe és utána nyúl
a lomboknak, hogy halántékát szentelt cserfaleve-
lekkel koszoruzza. A múzsák kegyesek és megenge-
dik ezt, mért ön a múzsákat megtévesztette. A
Vasárnapi Ujáág-nak, tudniillik ön azt az arczképét
adta oda, amelyen ön még csak harminczöt esz-
tendős.

De ön azért nem bízza el magát. Ön ugy ir
a nőkről, mint egy költő, de ugy beszél a férfiak-
ról, mint egy egyszerű doktor: „Csak akarat, ked-
ves barátaim, az akarat még a halálon is győzedel-
meskedik."A természet fönséges géniusza tehát
mintegy szégyenli magát Ön mellett és meghuzódik,
De hol van ön ma, mikor ép legnagyobb szükség
van a legaktuálisabb emberre Magyarországon ? Ma
ön húzódik meg, nem a természet géniusza ? ! , . .

Ma tudniillik az történt a királyi tudomány-
egyetemen, hogy egy oktatót a szláv és oláh
diákok meg akartak verni, azért mert magyar és
mivel ezt a parlamenti jelenetet a rektor helyett
megakadályozta a magyar ifjúság, ennélfogva a nem-
zetiségi ifjúság megelégedett azzal, hogy az illető
professzort egyszerűen e szavakkal inzultálta. Igy:

— Ön magyaron !
— Ön' áruló !

— Ön aljas magyar! satöbbi.
— Tudja- rektor ur, hogy mi ez ? Ez ugyanaz,

mintha boldog emlékezetű Treitschkének azt kiál-
tották volna oda a berlini német egyetemen:

— Ön gaz teuton ! Tartson a francziákkal!
Ez ugyanaz, mintha a maceratai egyetemen

(a legkisebb Olaszországban és oly szegény, hogy a
professzorai is a menza akadémikánál esznek), mint
ha; mondom, a maceratai egyetemen azt kiáltanák
volna oda a római jog tanárának:

— Ön egy nyomorult tallján!
Ez ugyanaz, mintha a párisi egyetemen a

franczia nemzetet gyaláznák, Madridban a spanyolt
és igy tovább, Ég a ház. És mi még nem hallot-
tunk arról egy szót sem, hogy ön rektor ur ezeket
a csalázkodó Janókat és Juonokat is ki akarná
vinni a házból. Rektor ur, hát hol van a legaktuá-
lisabb ember Magyarországon?

Rektor ur !
Ön erre a kérdésre bizonyosan felelni akar

egy czikkel. Ez most nem ér semmit. Más a felelet.
Tessék önnek; a magyar egyetem magyar rektorá-
nak azokat a tüntető nemzetiségi ifjakat kicsapatni
mind egy szálig. Akkor megmarad ön a leg-
aktuálisabb embernek Magyarországon. K.R.

— Erzsébet királyasszony Biarritzban.
Erzsébet királyasszony, mint Biarritzból táv-
iratozzák, ma meglátogatta Friderika özvegy
hannoverai királynét. Mikor visszatérőben volt,
megeredt az eső s a felséges asszony betért
egy czukrászdába, ahol csokoládét evett. Na-.
tália szerb királyné is Biarritzban tartózkodik
jelenleg. Hire jár, hogy Erzsébet királyasszony
meg fogja látogatni Natáliát.

— Gróf Tisza Lajos. Hosszas, sulyos bete-
geskedése óta ma először jelent meg Tisza Lajos
gróf színházban, Egy páholyból neméskéri Kiss
Pál földmivelésügyi államtitkár és neje, gróf Szapáry
Vera társaságában végignézte a Vígszínház mai
előadását s a „Coulisset ur" jóizü bohóságain pom-
pásan mulatott.

- Uj termek a királyi palotában. A
budai vár koronája, a királyi palota napról-,
napra halad az építésben. Négy impozáns nagy
terem lesz a palotában, a nagy tróntérem, a
Szent István-, Mátyás-és Habsburg-terem. Vala-
mennyi remeke lesz a magyar építészetnek és
müvészetnek, de legpompásabbnak a trónterein
igérkezik, mely a terv szerint jóval fölülmúlja,
nagyságában a Vigadó nagytermét. A belső többi
terem berendezése mindig az illető kor bű tük-
rét fogja mutatni.

— A delegátusok a királynál. Bécsből táv-
iratozzák: Ma délután 5 órakor volt a Hofburg
szertartási termében az első delegáczionális ebéd, a
melyben a magyar delegáczió részéről resztvettek :
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gróf Szapáry Gyula, a delegáczió elnöke, Széli Kál-
mán alelnök, báró Nikolics Fedor, gróf Zichy Ágost,

gróf Nákó Kálmán, Lukács Béla, gróf Andrássy
Tivadar valóságos belső titkos tanácsosok, gróf
Keglevich István, gróf Eszterházy Miklós Móricz és
Dokus Ernő kamarások, továbbá gróf Apponyi Al-
bert, Csernátony Lajos, Falk Miksa, Fluger Károly,
Gajári Ödön, Gyurkovics György, Hegedüs Sándor,
Klohusiczky János, Miklós Ödön, Molnár János,
Pávics Ármin, Rakovszky Géza, báró Rudnyánszky
József, Szerb György, gróf Sztáray Nepomuk János,
gróf Thoroczkay M i k l o s , Tolnay Lajos, ifj. báró Wodia-
ner Albert, delegátusok; továbbá gróf Goluchowski kö-
zös külügyminiszter, gróf Welsersheimb osztályfőnök,
Kállay közös pénzügyminiszter, Krieghammer közös
hadügyminiszter, Zsoldos altábornagy, Röckenzaun
lovag osztályfőnök ; Canisius, Clar, Glückmann és
Elmayr ezredesek, báró Abele őrnagy szárnysegéd,
Hinke százados, báró Sterneck tengernagy, Wachtel
és Beck sorhajókapitányok, Budisavljevics tengeré-
szeti vezérbiztos, Plener, a közös főszámszók elnöke,
Szentgyörgyi osztályfőnök, továbbá báró Bánffy ma-
gyar miniszterelnök, báró Gautsch osztrák minisz-
tcrolnök, herczeg Liechtenstein altábornagy, első fő-
udvarmester, gróf Paar lovassági tábornok főhadse-
géd, gróf Bellegarde főkonyhamester és báró Kulmer
őrnagy, szárnysegéd.

— Százötven ember katasztrófája.
Kaiserslautern egész vidékén fájdalmas meg-
döbbenést keltett az a szerencsétlenség, amely
a nFrankenhold" köszénbányában történt. Négy-
tóázölvcn méter mélységben dolgozott 150
munkás, amikor valószínűleg hibás robbantás
következtében bányalég keletkezett. Ez okoz-
ta a katasztrófát. A mentési munkálatok-
nak kevés sikerük volt : harminczhét bányász
meghalt, negyvenegy megsérült és sokat
még nem találtak meg. Tiz orvos vette ke-
zelés alá a sebesülteket. A szerencsétlenül járt
munkások legnagyobb része családos ember
volt, egy anya pedig három fiát vesztette
cl. A katasztrófa színhelyén megrázó jelene-
tek folytak le. A Pfalz kormányelnöke oda
érkezett.

— A delegátusok Felixdorfbari. Bécsből táv-
iratozzák : A hadügyminiszter meghívására ma dél-
előtt. 11 órakor több magyar delegátus különvonat-
tal Felixdorfra s onnan a katonai vasuton Stein-
feldre utazott, hogy megtekintsék a Kropatschek al-
tábornagy tüzérségi főfelügyelő által módosított
Uchatius-ágyumintát. Steinfelden Thiele vezérőr-
nagy, Kaiser tanár kormánytanácsos és a második
lökisérleti bizottság több tagja várta a magyar dele-
gáczió tagjait. A társaság egy Uchatius-ágyu körül
gyülekezett. ahol Kropatschek altábornagy ismertette
azokat az ujításokat, amelyeket a tábori ágyun esz-
közölt, hogy azt gyorstüzelő ágyúvá alakítsa át. A
legfontosabb ujitás a visszalökés meggátlása egy
leleményes szerkezet segítségével miáltal a visszalökött
ágyu magától csuszik vissza eredeti helyzetébe, ami
nagy időnyereséget jelent. Ezután kísérleteket tettek
egy átalakított és egy át nem alakított ágyúval. Az
át nem alakított ágyúval 10 lövést 8 percz 33 má-
sodpercz alatt, az átalakított ágyuval 10 lövést alig
2 perez alatt tettek. A második ujitás a gyujtólyuk
biztosítása. A harmadik ujitás magára a lövedékre
vonatkozik, amelynek 1896-os mintája sokkal több
löport és golyótöltést tartalmaz, mint az 1875. évi
Schrapnell és ezért nagyobb hatást is ér el. A negyedik
ujjitás a gyujtökészülék védsipkájának önműködő el-
távolítása. A kitűnően sikerült kísérletek után
villásregelit tálaltak fel, amely alkalommal Zsoldos
altábornagy a hadügyminiszter nevében köszönetet
mondott a delegátusoknak megjelenésükért, mig
báró Nikolics Fedor Ausztria-Magyarország felül-
múlhatatlan tüzérségére, Miklós Ödön pedig a gyors-
tüzelő ágyukon eszközölt újításoknak feltaláló-
jára, Kropatschek tüzérségi főfelügyelőre emelte
poharát.

— Forradalom és meszelő. Nem hiába, hogy
a cseh oroszlánnak kettős farka van, hogy két pa-
macsot is hordjon. Az a két pamacs ugyanis, amint
a história ma bebizonyította, szoros rokonságban áll
azokkal a pamacsokkal, amelyek szintén kettesével
vannak egy végre kötve a meszelők pamacsaival.
Legalább amikor a cseh oroszlán tegnap megcsa-

varta a farkát, jeléül a nagy ribilliónak, ugyanakkor
a forradalmi aktusok között nagy szerepe jutott a
meszelőnek. Sőt tulajdonkép ez a meszelő az igazi
szimbóluma az egész forradalomnak.

Mert a meszelő fejezte ki a nemzet hábor-
gását.

A meszelő volt a fegyver, amelylyel a nemzet
szégyenét letörölték.

Meszelőkkel rontottak cseh muzsikusaink ott-
hon maradt atyjafiai a német eszmének, „és sürü
festékbe mártva" meszeltek be mindent, ami német
szó, német betű és nem cseh.

Oh, mily lélekemelő forradalmi kép! Egy fel-
zudúlt nemzet végigmázolja meszelövel Prága vala-
mennyi német irásu tábláját, hogy nyoma vesszen
cseh földről mindennek, ami nem cseh.

Oh, ha tudták volna, hogy nálunk az uj vásár-
téren egy század meszelő vén asszonyt kaphattak
volna napi nyolczvan krajczárjával, — azaz, háboru
idejében dupla lénung — egy forint hatvan kraj-
czárjával!

— Szegény herczeg. Teck herczegasszony
halála után beállott az a kellemetlen eset, hogy Teck
herczeg elesett a felesége, mint királyi herczegnö
számára rendelt 5000 font, azaz 60.000 forint évi
apanagetól. A herczeg meglehetősen vagyontalan s
igy veje, a yorki herczeg, Anglia leendőbeli uralko-
dója, szükségesnek látta, hogy Viktória királynőnél
behatóan konferáljon apósa vagyoni viszonyainak ren-
dezése dolgában. Ugy látszik, megtalálták a módokat,
amelyek szerint Teck herczeg mostani szituáczióját
továbbra is fenntarthatja, mindazonáltal nem kerülhe-
tik ki azokat a csípős megjegyzéseket, amelyeket az
angol lapok meg fognak engedni magoknak, a mi-
kor az Anglia állal kitartott német herczegről irai
fognak.

— Vörösmarty emléke. Eperjesi tudósítónk
írja: Vörösmarty Mihály születésének évfordulója
alkalmából jól sikerült emlékünnepet rendezett teg-
nap az eperjesi római katholikus főgimnázium
„Kisfaludy-Kör-e". Az ünnepen nagy közönség
vett részt.

— Szobrot báró Perényi Zsigmondnak. Az
ugocsai tanítóegyesület kebelében mozgalom indult
meg, hogy a nemzet egyik nagy vértanujának, báró
Perényi Zsigmondnak emlékét szoborban örökítsék
meg. A szobor a vármegye székhelyén, Nagy-Szől-
lösön volna fölállítandó. Vincz Gyula főispán neje
állt a mozgalom élére, az első tőke megszerzésére
pedig hangversenyt rendeznek e hó 11-én a megyeháza
nagytermében.

— Hajóösszeütközés a Dunán. Az elmult éj-
jel azt a telegrammot kapta minden magyar és külföldi
ujság, hogy Turn-Szeverinnél tegnap összeütközött a
Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársa-
ság Deák Ferencz gőzöse az osztrák Dunagözhajó-
i>ási Társaságnak Croatia nevü hajójával, hogy a
Deák gőzös elsülyedt és utasai csak nagy nehezen
menekültek meg a veszedelemből. Most arról érte-
sülünk, hogy a hir ebben a formában nem felel
meg a valóságnak. Nem ugyan tegnap, de körül-
belül egy hete tényleg volt ugyan összeütközés
Turn-Szeverin alatt egy keskeny vonalszakaszon a
két gőzös között, amennyiben a „Croatia" nekiment
a magyar társaság gőzösének. De a sérülés nem
volt jelentékeny, mert a Deák Ferencznek csak a
karzata törött el. Az utasok semmiféle veszélyben
nem forogtak és a segítő gőzösön nyugodtan foly-
tatták utjukat. A Deák Ferencz különben már
kiheverte a kolliziót és ismét szolgálatban van.

— Kossuth szobra Miskolczon. A Miskolczon
felállítandó Kossuth-szobor az öntödében már telje-
sen elkészült. Akik látták, igen sikerültnek mondják.
A szobrot a jövő tavaszszal leplezik le.

— Lazarovits megszökött. Fövárosszerte isme-
retes alak volt Lazarovits Mihály, egy dúsgazdag
temesmegyei földbirtokos fia, aki eszeveszett pazar-
lásával többször vonta magára a közfigyelmet. Ál-
landó alakja volt a főváros éjjeli helyiségeinek, ahol
szórta a pénzt s ismert vendége a rendőri Őrs2obák-
nak, ahová folytonos garázdálkodásai miatt nem
egyszer szállították be. Ilyen módon sikerült neki
600,000 forint értékű apai örökségét elvernie s igy ke-
rült bele a bűnnek a fertőjébe, ahol nem maradt más
választása,mint vagy a golyó, vagy a szökés. Lazarovits
az utóbbi expedienst választotta s a mikor a nyáron

több budapesti kereskedő csalás és váltóhamisitás miatt
feljelentést tett ellene, megszökött Budapestről s
Amerikába vitorlázott, ahol most állítólag evőeszköz-
tisztogató egy előkelő hotelben. Puskariu vizsgáló-
bíró most köröző-levelet adott ki ellene, aminek
azonban aligha lesz foganatja. Lazarovits három év
alatt körülbelől 600.000 forintot vert el s 300.000
forint adósságot csinált.

— Öngyilkos református pap. Sütő Károly
vajkóczi református lelkész, mint Kassáról táviratoz-
zák, eddig ismeretlen okból revolverrel kétszer a
fejébe lőtt. Sulyosan megsérülve szállították be a
kassai kórházba, ahol most élet és halál között le-
beg. Az orvosok nem hiszik, hogy felgyógyul.

— Szocziálizmus a Nyirvidéken, Nyíregy-
házáról táviratozza tudósítónk: a bogdányi és nagy-
kallói járások főszolgabiráitól beérkezett hivatalos
jelentések szerint a szocziálizmus a két járás min-
den községében veszedelmesen terjed. Kárász köz-
ségben a szocziálisták betörtek a postahivatalba a
erőszakkal elvitték az ott visszatartott szocziálista
lapokat, Mihálydiban pedig bejelentés nélkül nép-
gyűlést tartottak, ahol sérelmeiket megbeszélték s
olyan határozatokat hoztak, a melyek a büntető
törvénybe ütköznek. Leveleken a vizsgálatot tartó
főszolgabíró kezéből a csőcselék kiragadta az irato-
kat és összetépte azokat Az alispán széleskörű
intézkedéseket tett a mozgalom elfojtására. A veszé-
lyeztetett vidékeken csendőrállomásokat létesítettek
s Nyíregyházán hatvan tagbői álló csendőrkülönit-
ményt helyeztek el, hogy nagyobb zavargások ese-
tében a fegyveres erő kéznél legyen.

— Monte-Carlo áldozatai. Genuai lapok je-
lentik: A condaminai partra a hullámok két emberi
holttestet dobtak k i : egy fiatal férfit és egy ragyo-
góan szép nőt, akik szorosan egymáshoz voltak
kötözve. A nő zsebében írást találtak, amelyen
angol nyelven a következő sorok voltak:

Amerikaiak vagyunk, s megöltük magunkat,
mert egész vagyonunkat elveszítettük Monte-Carlóban.

— A csavargók championja. Pittsburgba kö-
zelebb egy férfiu érkezett meg, aki „A Nr. l.u né-
ven ismeretes és abban a kétes dicsőségben része-
sül, hogy a csavargók világ-championjának tartják.
Kabátjára valami érem-féle van tűzve, amelyet an-
nak jutalmául kapott, hogy New-Yorktól San-Fran-
ciscóig tizenegy napon át utazott anélkül, hogy a
legcsekélyebb költségbe is verte volna magát. Már
tizenhét év óta járja be a világot, hétszer volt Euró-
pában és a világ majdnem valamennyi czivilizált
országát beutazta. E napokban azonban Youngstown-
ban, Pennsylvániában utólérte végzete. Háromszor
is elcsukták, mert mint „vak utas" készült folytatni
tournéeját. Egyetlen garas sem volt a zsebében,
midőn megérkezett Pittsburgba, mert oda kellett, ad-
nia minden pénzét és értéktárgyát, hogy csak visz-
szanyerje szabadságát.

— A beteg kanonok. Dr. Czibulka Nándor
esztergom-egyházmegyei kanonok már huzamosabb
idő óta sulyos idegbeteg s családja egy salzburgi
szanatóriumban gyógyittatja. A napokban azt írták
Esztergomból, hogy a vagyonos főpappal a családja
egyezségre lépett, melynek értelmében a vagyont a
család kezeli. Egyben azt is megírtál?, hogy
a család oly szegényes ellátásban részesitteti
a beteg főpapot, hogy valósággal szükséget
kell szenvednie. Erre vonatkozólag ma esz-
tergomi tudósítónk a következőket táviratozza:
Az esztergomi főkáptalan tegnap ülést tartott, amely-
ben elhatározta, hogy felszólítja a salzburgi szana-
tórium igazgatóját, hogy dr. Czibulka Nándor kano-
nokot állásához és tízezer forint évi jövedelméhez
képest megfelelő tisztességes ellátásban részesítse. A
káptalan egyuttal értesítette a beteg főpap család-
ját, amely a magával tehetetlen emberrel meghatal-
mazást íratott alá, hogy dr. Czibulka Nándor nyolcz-
vanezer forintnyi vagyonának és évi jövedelmének
kezelésére az illetékes bírói hatóságtól gondno-
kot kért.

— Fertőző betegségek. A szepesmegyei Ká-
posztafalván a kanyaró járványszerüen lépett fel.
Két nap alatt 50 gyermek betegedett meg s . ezért
az előadásokat az iskolákban beszüntették. Ugyan-
csak a szepesmegyei Márkusfalván meg a vör-
heny pusztításai miatt kellett az iskolákat bezárni.
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— Rablóvilág a Bácskában. Mostanában ismét
feltünt a rablók, utonállók napja a Bácskában, leg-
alább erre vall a sok rablótámadásról, utonállásról
érkező hir. Legutóbb a következőket jelenti csanta-
véri levelezőnk: Vizsgálat teljesítésére utazott ko-
csin Bács-Topolyáról Csantavérre Rektorisz aljá-
rásbiró, Gál aljegyző és a járásorvos. Nem messze
jártak már Csantavértöl, mikor három álarczos rabló
ugrott elő az országut mellett elfutó sánczból. Az
egyik a lovak eló állt, a másik kettő a kocsiban
ülőkre vetette magát, de Gál aljegyző ugy fejbe
vágta vasbotjával az egyik támadót, hogy az men-
ten összeesett. A kocsis ekkor a lovak közé vágott
és letaposva az utat elálló rablót, eliramodtak. A
rablók utánuk lőttek néhányszor, de szerencsére sen-
kit sem értek a golyók. A nyomozást megindították.

— Rablás az utczán. Vakmerő rablás történt
kedden Szatmáron. A város legélénkebb pontján
este nyolcz órakor ugyanis, mint tudósítónk írja,
ismeretlen utonállók Weisz Dávid meggyesi kereske-
dőt megtámadták, a száját kendővel betömték, a
fejére zsákot huztak s 3800 forintját a zsebéből
kivették. Mire Weisz a zsákot fejéről lehuzta s a
kendőt szájából kivette, a jó madarak elillantak. A
rendőrség persze keresi őket.

•— Elfogott rablógyilkos. A budai rablógyil-
kos, aki a november 21-ikére hajló éjjel kevéske
pénzeért megfojtotta Peitl Karolina gyári munkásnőt,
ma este kézrekerült. A rendőrség a nyomozás során
megbizonyosodott afelől, hogy a gyilkosságot csak a
körülményekkel pontosan ismerős ember követ-
liette el. Erős gyanuja támadt tehát Wágner
Ferencz tizenhét éves, rovott multu csavargó kő-
faragó legény ellen, aki egy ideig Peitl Karolina
tőszomszédságában lakott és a gyilkosság óta nyoma
veszett. Tegnapelőtt a rendőrség szétküldte köröző-
levelét, melylyel Wágnert keresteti és ma már a
rendőrség börtönében ül az embertelen su-
hancz. A gyilkos tartózkodása helyét Mikus
István rendőr puhatolta ki s ő fogta is el
egy rendőrtársa segítségével. — A rendőr ugyanis
tudakozódván Tabánban, ahol a gyilkos la-
kott, — Wágner ismerősei után, meghallotta, hogy
G i l i c z a y Mihály lámpagyujtogató a legkedvesebb
embere. Ez pedig a Mártonhegyen a 7645. szám
alatt lakik. A rendőr beállított Giliczayhoz s megkér-
dezte, hogy nem tudja-e, hol van mostanában Wag-
ner Ferencz. Giliczay őszintén bevallotta, hogy nála
van. Napközben a muzeumban szokott tartóz-
kodni, a hol a tárakat nézegeti, estefelé pedig
hazajövet mindig betér a közelben levő Matman-
féle korcsmába. A rendőr meghagyta Giliczaynak,
hogy ma este okvetlenül csalja be barátját az em-
litett korcsmába, ő maga pedig egyik tárnával lesbe
állt. Hat óra felé tényleg befordult a korcsmába
Wagner, a gyilkos és Giliczay. A rendőrök nyomban
elfogták. Megkérdezve tőle, hogy hol vannak az ér-
téktárgyak, melyeket a meggyilkolt Peitl Karolintól
elrabolt, azt válaszolta, hogy Giliczaynál. A gyilkost erő-
sen megvasalva, a rendőrségre vitték, ahol Zsarnay
rendőrtanácsos azonnal kihallgatta. Vallomását
azonban a vizsgálat érdekében még titokban
tartják. — Nagy bizonyíték Wagner bűnössége mel-
lett, hogy megtalálták nála Peitl Karolina két arany-
gyürüjét és egy fülbevalóját, valamint azt a gyűrűt
is, melyet a meggyilkolt öreg leány, mint emléket
mindig az ujján viselt.

— A villámos bűnei. A nagymező- és szere-
csen-uteza találkozóján a 120. számu villámos kocsi
elsodorta a 479. számu bérkocsit. A fiakker teljesen
szétroncsolódott. A fiakkeres és a három utas, kik
a kocsijában ültek, sulyosabban megsebesültek. A
mentők bekötötték sebeiket és lakásukra szállitot-
ák őket. _ _ _ _ _ _ _ _

Magyarország közegészségügye.
Perczel Dezső belügyminiszter ma bemutatta

az országgyűlés mindkét házának az ország 1896.
évi közegészségi állapótáról szóló jelentését.

£ jelentés fontosabb adataiból az alábbiakat
ismertetjük.

Az ország közegészségi állapota 1896-ban —
csupán a halálozási viszonyokat véve tekintetbe —

émileg kedvezőbb volt, mint az előző évben. A
Halálozások száma kevesebb volt. Ugyanis 1815- ben

468,449 ember halt meg az országban, mig 1896-ban
455,969. A halálozasi viszonyok e kedvezőbb alaku-
lása kifejezést nyer a lakossághoz viszonyított halá-
lozási arányszámban is. Az év közepére kiszámított
népességből 1000 lakosra 1895-ben 29-5 halálozás
esett, mig 1896-ban 28-4.

Legkedvezőbb volt a halálozási arány a Duna
jobb partján (1000 lélekre 25-9) azután a Tisza
jobbpartján (26-0), a Duna balpartja, Duna-Tisza
köze és Tisza-Maros szöge egyforma arányokat
mutatnak (28-2—28-5), sokkal rosszabbak voltak a
viszonyok a Tisza balpartján (30-3) és Erdélyben
(31-9) s aránytalanul rosszak Fiumében, ahol ezer
lakosból 36-9 halt meg.

A születések is vidékenként nagy külömhsége-
ket mutatnak. Ezek ezer lélekre számítva 38-6 és
46-01 közt ingadoztak, az átlag 40-4 volt. Levonva
az élve szülötteket az elhaltak számából, hazánk
lakossága az 1895. évben 191.363 lakossal sza-
porodott.

A közegészségi állapot mivoltának megítélésé-
nél a halálozások számát véve alapul 63 vármegyei
törvényhatóság közül csupán 28-ban, 26 törvény-
hatósági város közül 17-ben jelezhető az 1896. évi
közegészségi állapot kedvezőbbnek az előző
évinél.

A ragadós betegségek elterjedéséről az aláb-
biak adnak számot.

A hólyagos himlő, bár nem jelentékenyen,
de mégis erősebben pusztított, mint az előző évek-
ben. Ebben a betegségben 1895-ben 1937, 1896-
ban 2019 ember halt meg. A törvényhatósági váro-
sok tulnyomó része, hol az oltást pontosabban
végzik, a betegeket jobban elkülönítik s a fertőt-
lenítést gondosabban hajtják végre, mentes volt a
himlőtől.

A difteria és croup következtén tavaly 7915-en
haltak meg (1895-ben 11,468-an). Kétségtelennek
látszik, hogy e betegség tavaly hajlandóságot muta-
tott az elterjedésre, szemben az előző években ki-
mutatott rohamos csökenéssel, különösen Erdélyben
emelkedett a halálozások száma ugyannyira, hogy
az összes halálozásoknak majdnem negyede ez
országrészre esik.

A szerummal kezelt difteriás betegeknek csu-
pán 19-l%-a halt el, mig a szerumkezelés beveze-
tése előtt a jelentések szerint a halálozás e beteg-
ség következtében 40—42% volt.

A vörheny az ország 1783 községében mu-
tatkozott 24,3S6 betegedéssel és 4670 (19-l°/o) ha-
lálozással. (1895-ben 19,177 betegedést és 4173
halálozást jelentettek be.) Legjobban pusztított Er-
délyben.

A kanyaró lényegesen kisebb pusztítást oko-
zott 1896-ban, mint az előző évben. Ugyanis 1896-
ban 1785 községben megbetegedett 49,985 ember,
meghalt 36,981 (7-4°/o), mig 1895-ben 71,344 bete-
gedés közül 4379 végződött halállal.

A szamárhurut tetemesen nagyobb mértékben
mutatkozott lS96-ban, mint az előző évben. A jár-
ványkimutatás 1012 községben 13.656 betegedést és
1781 halálozást jegyez fel (1895-ben 10.054 betege-
dés 1227 halálozás).

A tífusz 1716 községben 9705 betegedéssel
és 2012 (20.7o/o halálozással mutatkozott. (1895-ben
8356 betegedés és 1718 halálozás jelentétt be.)

A halálozás adatai szerint a gyermekhalan-
dóság még mindig ijjesztő nagy s a helyzet alig
mutat némi javulást. Mint az előző évben, ugy
1896-ban is a 7 éven alul elhaltak száma több mint
felét teszi ki az összes elhalálozásoknak. 455.969
halott közül ugyanis 240.958 hét éven aluli volt.
Veleszületett gyengeségben 66.312 (1895-ben 55.144)
csecsemő pusztult el.

Megdöbbentő az országban, a gümőkor pusz-
títása 61.597 e betegség következtében beállott halál-
esetről adnak számot az adatok. Majdnem 8 ezerrel
magasabb c szám az előző évi halálozásnál.

Az orvosok száma 1896-ban 4637 volt, ami
a mult évi számmal szemben (4424) 213 főnyiemel-
kedést jelent.

Kevésbbé örvendeteset mutat az orvosok meg-
oszlása vármegyék és városok szerint. Azt
látjuk ugyanis, hogy az orvosok kevés hajlandóságot

mutatnak a vármegyékben való megtelepedésre, ha-
nem inkább a városokba törekszenek.

A kórházak ügyében az 1896-ik évben ör-
vendetes haladás mutatkozott. Hat nagyobbszabásu
kórház készült el ez évben, melyeket kellő berende-
zésüknél s felszerelésüknél fogva közkórházi jelleggel
ruháztak fel, ugymint: a szolnoki, érsekujvári, sziget-
vári, kis-czelli-kemenesaljai; módosi és zsombolyai
közkórházakat.

A négy állami elmegyógyintézetben össze-
sen 2480 elmebeteg volt, mely szám a mult évi
2124-el szemben 356-tal több ápoltat mutat. Ugyan-
csak 409 elmebeteggel több ápoltatott 1896. évben
— szemben az 1895. évvel — a magántébolydák-
ban, a kolozsvári egyetemi elmebeteg-kórodán a
budapesti gyüjtőfogház megfigyelő s a kórházak
elmebeteg osztályain, amennyiben ez intézetekben az
1896. évben összesen 3342, a mult évben pedig
csak 5933 beteg állott ápolás alatt. 1895. évben
összesen 50 57 elmebeteg volt intézetekben elhelyezve
1896-ban pedig 5822. Ez év folyamán tehát az ősz-
szes intézetek 765 beteggel többnek nyujtottak
menedéket.

Az egészséges ivóvíz szerzése terané, lefolyt
évben is jelentékeny haladás volt észlelhető, amennyii-
ben az egészséges ivóvizet nélkülöző városok és
községek vízvezetékek létesítése, artézi és mély
kutak furása közül kiváló buzgóságot fejtettek ki.

Vanderbilt szeretője.
Tegnap éjjel két órakor báró Pasetti-Angeli

Ferencz, báró Pasetti osztrák s magyar vatikáni
nagykövet 25 éves unokaöcscse a Reichsrath-strasse
9-ik számu házában revolverrrel sziven lőtte magát.
Öngyilkosságának az oka: szerelmi csalódás. Báró
Pasetti már jó ideje imádója volt a feltünő szép-
ségü Kittinger Aimeé asszonynak, akit az elmult
éjszaka két órakor felkeresett a lakásán. Az ajtó
azonban minden zörgetés daczára nem nyilt meg
előtte. A báró ekkor a küszöbön főbe lőtte magát.

•
Ezelőtt egy évvel nagy feltűnést keltett a

bécsi előkelő mulató-helyeken egy ritka szépségű
hölgy, akinek állandó kísérői voltak egy kreolnő és
egy ismert bécsi kupié-énekes. A vöröses szőke
haju, karcsu, elegáns hölgyet csakhamar mindenfelé
a szép amerikai asszonynak hívták s fesztelen,
temperamentumos viselkedése a körébe vonzotta a
fiatal mágnásvilágot.

Csakhamar megtudták róla,. hogy Kittinger
Aimeének hívják és hogy elvált felesége egy dus-
gazdag amerikai embernek. A vöröshaju szép
asszony jó néven vette a tömeges udvarlásokat s a
kuplé-énekes csakhamar belátta, hogy fölös számu
konkurrense van, akik jobban győzik pénzzel, mint
ő s azért visszavonult abban a tudatban, hogy igen
előkelő utódokat hagyott hátra. Kittinger asszony
körülbelül háromnegyed év előtt ismerkedett meg a
fiatal Pasetti báróval, aki a huszonnégyéves ame-
rikai szépségbe halálosan beleszere lett. Elegáns
lakást bérelt neki s födözte minden kiadását, ame-
lyek pedig óriási összegékre rugtak.

Ezekkel az anyagi áldozatokkal mindazonáltal
még sem tudta elérni a fiatal báró, hogy egyedüli
kegyeltje legyen a szép szirénnek, aki nemcsak a
nyilvánosság előtt mutatkozott folyvást fiatal arisz-
tokraták társaságában, hanem Reichsrath-utczai laká-
sán is sűrűn fogadta őket.

Kittinger Aimeé kreol szobalányának jutott az
a diszkrét hivatal, hogy alkalmatlan látogatókat vissza
tartson s hogy rossz időben érkező vizittekből szár-
mazó veszedelmeket elhárítson. A fő czél az volt,
hogy a fiatal Pasetti báró ne is sejthesse meg azt,
hogy szerencsés vetélytársai vannak.

Ez a mesterkedés egy darabig sikerült is, pe-
dig az utolsó időkben már Sch . . . . és T . . , »
herczegek kivetették a bárót a nyeregből.

Végre a véletlen a kegyetlen valóra ébresz-
tette a halálosan szerelmes Pasettit. Már a nyáron
feltűnt neki, hogy bárhova is ment a szép asszony-
nyal, a két herczeg mindig ott volt a nyomukban.
Pasetti báró pedig ugyancsak sokszor mutatta ma-
gát a nyilvánosság előtt a szeretőjével.

A nyáron mindennapos vendégei voltak a
Venedig in Wiennek, ahol rendesen a franczia
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restauráczióban étkeztek, a Praterben mindennap
lehetett látni őket elegáns fiakkerben s mikor az
őszi szezon megindult, nem volt premiére, amelyen
Kíttinger Aimeé meg nem jelent volna s a publikum
többet nézett az igazán csábító szépségü s pazar
toillettekben pompázó amerikai asszony páholyára,
mint a színpadra. Kittinger Aimeé értette a módját,
hogy elhitesse a fiatal báró urral, hogy csak őt
szereti, holott már akkor szarvakat rakott a fejére.

Ez a kétszínű játék végre tegnapelőtt tragé-
diára vezetett. Pasetti báró éjjel a Ronacher mulató-
ból hazakisérte kedvesét a lakására s azután távo-
zott. Nehány perczczel később fiakker állott meg a
ház előtt s T . . , . herczeg sietve ment fel a szi-
rénhez. Ezt ugy látszik meg tudta a báró, mert egy
óra mulva visszatért s zörgetett az ajtón. A ház-
mester, aki mindakét fiatal embert ismerte, rosszat
sejtett s azt hitte, hogy összeütközésre kerül a do-
log T . . . herczeg és a báró között. Azért tehát
nem ment be a lakásába, hanem az udvaron várt.
Mikor a báró zörgetésére nem nyilt meg az ajtó,
rövid ideig csendesség lett s azután eldördült a vég-
zetes lövés. A portás felrohant az emeletre s ott
találta vérében a fiatal bárót. Gyorsan értesítette a
rendőrséget s a mentőket, akik a halottat bevitték
a morgue-ba.

A csalfa szirént, aki még a lövésre se jött ki
a szobájából, a rendőrség másnap maga elé czitálta
s kihallgatta. A kihallgatás után Kittinger Aimeé
azonnal elutazott Bécsből.

*
Kittinger Aimeé asszony New-Yorkban az

elegáns világ legismertebb alakjai közé tartozott.
Szépségén kivül érthető érdeklődést tanusitottak
iránta azért is, mert tudták róla, hogy a százszoros
milliomos Vanderbiltnek a kedvese.

Vanderbilt milliói olyan életmódra adtak neki
alkalmat, amely még a dollárok hazájában is feltünést
keltett.

Pazar pompával berendezett palotája volt a
legelegánsabb Avenueben s exczentrikus passzióiról
sokat beszéltek New-Yorkban. Ott ismerkedett meg
azzal a bécsi kupié-énekessel, akinek a kedveért
ott hagyta a dusgazdag milliomost s áthajókázott
Európába.

Báró Pasettit holnap délután temetik. Holt-
testét a hietzingi temetőben levő családi sírboltban
helyezik örök nyugalomra.

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
Don Juan az alvilágban. Abban a párisi tár-

saságban, ahol mulatnak, tegnap óta egy uj ballet-
ről foly a beszéd. Czime „Don Juan az alvilágban"
és a Casino de Paris mutatta be. Elmés szujetje
női munka, Lacour asszonyé, mig zenéjét Henri
José irta. Don Juant a kormányzó levetette a
pokolba. Ott Sátán ur és a legszebb asszo-
nyok csábítják, gyötrik. Aztán megjelenik előtte
egy bűbájos nő, aki érzéki szépségének ragyo-
gásában bóditóbb Donna Annánál, Elviránál,
Zerlinánál, szóval Don Juan minden egykori ideál-
jánál, akik most Sátán ur elé járulnak bosszuért
lihegve. Az észbontó asszony maga Madame Sátán.
Don Juan szive végre igazán szeret. Örömest lemon-
dana már a föld minden gyönyörűségéről, csak kar-
jaiba zárhatná e nőt. De a sors arra ítélte, hogy
amikor először szeret őszintén, szive lángja marad-
jon örök életére olthatatlan. Az öt képre oszló bal-
letét fényesen állították ki.

• Zacconi Budapesten. Ermete Zacconí hol-
nap, pénteken kezdi meg négy estére terjedő ven-
dégjátékát a Vígszínházban. A „Becstelenek"-ben és
a „Don Pietro Carusou-ban lép fel először, amely
színmüvekben Budapesten is rendkívüli sikert ara-
tott. Az egyes darabok magyarázó szövege a szín-
ház pénztáránál és a jegyirodákban tiz krajczárért
kapható.

• Coulisset ur. Blum és Toché pompás boho-
zatát ma este uj szereposztással adták elő a Víg-
színházban. Idáig is kitünően játszották, de kassza-
darabja lévén a színháznak, kettős kiosztásáról
kellett gondoskodni. A czimszerepet Hegedüstől
átvette Balassa, mig Rosine szerepe Lánczy Ilkától

Rózsika kezébe. Balassa diszkrét

és minden helyzetben jellemzetes komikummal adta
Coulisset urat. Jelentékeny és jól megérdemelt sikere
is volt. Hasonló rokonszenvvel fogadták Molnár
Rózsika elegáns grófnéját. A nagy számu közönség
különben ma sem fogyott ki egész este a jókedvből
és hangos kaczagásból.

* Festők perpatvara. A téli kiállítás megnyi-
tásával egyidejüleg affaire keletkezett a zsűri elő-
adója és egyik tagja között. Ujváry Ignácz, a kép-
elfogadó bizottság referense, arról értesült, hogy
Mannheimer Gusztáv zsűri-tag nyilvánosan szóvá
tette a bizottság eljárását. Állítólag elmondta Szik-
szay Ferencz festőnek, hogy a zsüriben Jendrassik
Jenő és Pap Henrik akadályozták meg képeinek az el-
fogadását. Mannheimert emiat ta bizottság egy külön
evégből összehívott ülésen kérdőre vonta. Mert a zsüri
tagjai, mielőtt a beérkezett müvek megbirálásához
fognának, becsületszóval kötelezik magukat arra,
hogy a bizottság eljárását a legnagyobb titokban
tartják s eszerint Mannheiner indiskrecziót követett
volna el. A müvész azonban Szikszaynak egy nyi-
latkozatával bebizonyította, hogy ő a zsűri dolgai-
ról nem beszélt senkinek. Ebben a kollegái
meg is nyugodtak és az affaire ezzel véget
ért. Nekünk ehhez a személyes természetü per-
petvarhoz semmi közünk. Amit elmondtunk, szintén
csak azért mondtuk el, mert e kontroverziából egy
jelentős elvi kérdés domborodik ki. A zsűri eljárási
módjának a kérdése. Mert annak semmi értelme,
hogy a képzőmüvészeti társulat zsűrije az ülésein
nyíltan és nem titkos szavazással ítélkezzék a be-
érkezett képek fölött, hogy élő szóval kapaczitál-
hassa és terrorizálhassa néhány tagja a többit, de
szólni kifelé ne lehessen. Miként lehetséges igy el-
lenőrizni a bizottság működését, miféle biztosí-
tékot nyujt arra nézve, hogy kebelében
egy klikk-szellem nem fog elburjánozni ? Vagy
titkos szavazással döntsenek az előttük lévő
vásznak fölött vagy legyen nyilt vita, de ekkor en-
gedjék meg, hogy kiki a meggyőződését a műcsar-
nok falain kivül is propogálhassa. A statariális el-
járás e pillanatban ugyan teljesen aktuális, de gondol-
ják meg festőink, hogy még Prágában is a rögtön-
itélő bíróság ülései a törvény értelmében nyilvánosak.

* Változás az Operában. A Magyar Királyi
Opera hivatalos fekete táblájára ma délelőtt a kö-
vetkező hivatalos irást függesztették k i :

Értesítés.
Szilágyi Lajos müszaki tanácsos ur saját ké-

relmére felmentetvén, a belügyminiszter ur ő nagy-
méltósága a gazdasági teendők ellátására a mai
nappal Nebenführer József ur belügyminiszteri
számellenört kegyeskedett kirendelni.

Budapesten, 1897. deczember 1-én.
Huszár Kálmán, s. k,

miniszteri tanácsos.
Szilágyi Lajos, aki gazdasági főnöki teendőit

mintaszerü pontossággal és lelkiismeretességgel vé-
gezte el, értesülésünk szerint, mint műszaki fel-
ügyelő továbbra is tagja marad az Operának.

FŐVÁROS.
A főváros választ.

A hó még nem esett l e ; a zuzmara sem lepi
be a fák ágait, de mégis tél van. A levelek lehul-
lottak ; hideg szél sikolt végig az utczákon. Ennek
daczára a magyar fővárosnak meleg napja van. —
Izzad a kortesek serege, hevül a dicsőségre szom-
jazó jelöltek vére ős lázban ég száz meg száz re-
ménykedő sziv.

Városatyákat választ Budapest közönsége.
Hangzik a toborzó, folyik a kapaczitálás; szél-
rózsa minden irányában röpülnek, robognak a fiak-
kerek; szegény párák, szenvednek a közügyért'!
Kőbányától Ó-Budáig megmozdul a föld; az ígére-
tek mézédes fonalai, mint a telegráfdrótok, végig
huzódnak a magyar főváros utczáin, csakhogy a
teíegramm-rudak helyett, a szavazók száján huzzák
azokat keresztül.

Az érdekszövetkezetek tömörülnek, mint a
szikla; mert jól tudják, hogyha elemeikre bomlanak,
mint a porszemeket, őket is szétfujja más áramla-
tok szele, vihara.

A gránitba nehéz belekezdeni; a megcsonto-

sodott, keményre gyurt, régi klikkrendszert nem le-
het egykönnyen széttörni, darabokra zuzni, sem a
közvéleménynek, sem a sajtónak.

Aki figyelemmel kiséri a most zajló választá-
sokat és veséjébe lát egyes pártoknak, igazán meg-
döbbentő diagnózist állapithat meg. Önkéntelenül
elénk tárulnak azok a bajok, azok a kelevények,
melyek Budapest főváros szervezetén rágódnak,
melyek meggátolják fejlődését, előrehaladását, meg-
mételyezik közerkölcsiségét és felemésztik életerejét.
Szerencse, hogy ez a gigász kibírja az emésztő kórt
s ezer meg ezer piócza csípése után is uj vért tud
magába szedni.

Az orvos nem tudja magát gyógyítani, ha
beteg, egy municzipium is képtelen megtalálni a
szükséges orvosságot, képtelen kiszakítani a bajok
mérges gyökerét.

Láttuk ezt régebben és láfjuk ma is, midőn
folyik a küzdelem a létért, a hatalomért, de nem a
nemes ideálokért, a közügyért.

A választások után valami nagy és alapos
változásra alig van kilátás, mert az ellenáramlat is
épen abban a mederben hömpölyög, mint a régi;
személyes indokok és nem elvi motívumok adják
meg annak az irányát s épen ezért nem tud erőre
kapni, s e miatt nem viseltetik iránta bizalommal
senki.

Az első napi választásról tudósítóink a követ-
kezőket irják :

Az I-ső kerület.
A főváros első kerületében, a várban, hol

hajdan királyt választottak, most bizottsági tagokra
folyt a szavazás. A Duna jegére sem volt szükség ;
mert a gyéren jelentkező szavazók könnyen megfér-
tek az előcsarnokban.

Csend volt a teremben; még a téli álmot
alvó legyek sem igen ébredeztek a zajtól, a kegyet-
lenül befütött szobában majd elszédült a bizottság.

Nagyobb zürzavar sem igen volt, csak Ka-
sics Péter riadt fel sötéten, mikor a terembe lé-
pett Mérő János.

— Mit keres itt Mérő János? •— kiáltott
Kasics és Mérő János kijelentette, hogy semmit
sem keres; azután eltávozott.

Erre Kasics Péter is lecsillapult és folyt
tovább a szavazás.

Azután csak afelett vitázott a szavazatszedő
bizottság, hogy a derék Karina Ferencz C-vel irja-e
a nevét, vagy K-val?

Este 8 óráig beadtak 600 szavazatot.
A Il-ik kerület.

Itt is kötéllel fogták a szavazókat, alig jelent-
kezett egy nehány választó; még tudósítónkat is
kapaczitálták, hogy adja be a czédulát; délután 4
óráig csak 176 voksot tudtak összefogni.

Csak dr. Göőz érdekében mozgott nehány
kortes és körözték Rupp Zsigmondnak egy levelét,
melyben kijelentette, hogy „nem ért teljesen egyet
a hivatalos listával és sajnálja dr. Göőz jelölésének
mellőzését, aki eltekintve magas intelligencziájától a
II-ik kerületben háztulajdonos és ezenkívül "ország-
úti ember".

Nem tudjuk ugyan, hogy mi köze az orezág-
utnak a közügyekhez, de azt hisszük, hogy Gööz
urral elkésett Rupp ur, mert kevés ember javított
a hivatalos listán.

Este 8 óráig 250 szavazatot adtak be.
A III-ik kerület.

Ó-Budán nagy volt a háboruság, már neki is
gyürkőztek a birkozásnak, a „Polgári k ö r " készült
tusakodni a"Kaszinó"-val, de az utolsó pillanat-
ban összeölelkeztek és megkötötték az ó-budai békét.

A kapu alatt néhány katholikus pap kapaczi-
tálta a szelíd lelkü svábokat és a jámbor izraelitá-
kat. Este 8 óráig 117-en szavaztak.

A IV-ik kerület.
Ez már aztán roham, ez már aztán védeke-

zés volt!
A „Sas"-ok támadlak, tüzzel, hévvel; de a

másik párt is harczolt Lánggal. A városháztéren ele-
gáns magénfogatok, jó karban levő fiakkerek
ácsorogtak. A kapuval szemben két hatalmas
lobogó; rajta a következő felírás : „Éljen az egye-
sült belvárosi párt." A 653. és 368. számu hor-
dárok voltak a zászlós urak, kik jobb ügyhöz méltó
buzgalommal tartották a szent jelvényeket. A folyo-
són fényesre vasalt czilinderek alatt vonullak fel az
előkelő választók; az előszoba, a folyosó színig
telve, de a rend nem bomlott fel.

Egyszer azonban Kővári ur panaszt emel az
elnöknél,'hogy Herzfelder ur korteskedik és a sze-
lidlelkü Herzfelder ur elpirulva osont ki a teremből,
mintha egyedül csak ő korteskedett volna.

Az urna ezalatt egyre telt; végre este nyolcz
órakor összeadták a szavazatokat s kitűnt, hogy
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1173- választó gyakorolta ugynevezett legszebb pol-
gári jogát

Az V-ik kerület.
Az ötödik kerületben ma este hamarabb zár-

ták be a boltokat és hamarabb hagyták abba a
munkát, ennek tulajdonítható, hogy itt majd min-
<ten kereskedő és iparos leszavazott ; de daczára a
nagy forrongásnak, az ellenpártok megbecsültek
egymást; benn a teremben dr. Visontai Soma, a
iornáczon pedig Schlézinger Pál ölelgették sze-
retett polgártársaikat. Nem is történt semmi ko-
molyabb összetűzés ; csak az öreg Grün bácsinak
kiáltotta oda valaki: gratulálunk, királyi tanácsos u r !

De az öreg Grünt nem zavarta a gúnyos
czélzás, hanem büszke önérzettel ütötte fel a fejét.

Este 8 óráig ebben a kerületben 1020 választó
szavazott. S hosszu vita után a szavazó urnát le-
pecsételték.

A VI-ik kerület.
A VI-ik kerületben egész családias jellegű sza-

vazást rendeztek; az öreg Tenczer Pál volt a házi-
gazda és Vázsonyi Vilmos a főrendező. Nagy zene-
bona, elevenség korteskedés folyt ott is, s nagyon
sűrűn jöttek a választók szavazásin.

A VII kerület.
Szegény Ehrlich G. Gusztáv miért is

született a VII -ik kerületben, ahol kellőleg meg
nem becsülik. Veres kendő az ő neve az
ellenzéknek ; hiába készit jól fütő kályhákat, még
sem tudja felmelegiteni.
polgártársai szivét.

Kegyetlen kortesek széles plakátokat akasztot-
tak a czédrustermetü hordárok nyakába, melyen ez
a felirat volt:

„Polgástársak !
Gondoskodva van már arról, hogy Ehrlich

G-. Gusztáv, a kályhás, és társai az adókivető bi-
ság tagjai legyenek !

Egy másik plakáton meg ez a felírás di-
szelgett:

„ Polgárok!
Le a kerület basájával! Törüljétek ki

Ehrlich G. Gusztávot és irjátok helyébe Álpár
Ignácz müépítészt!"

Este nyolcz óráig 1700-an szavaztak le ebben
a kerületben.

A VlII-ik kerület
' H a Budapest az ország kalapja, a Józsefváros

a bokréta rajta, mondá Mérni Róbert és fejével bil-
lentett reá Hűvös József.

Nekik virágzik ez a kerület.
Búsan, szárnyaszegetten is ült a szegletben a

fiatal „Sas' : Fatussy Árpád; végre egy sóhajtás
tört fel a kebléből: multadban nincs öröm, jövődben
nincs remény!

Azután eltávozott ő is.
580 szavazó-lap alussza édes álmát a Bezc-

rédy-utcza 16. szám alatt.

A IX. és X. kerület
Csend, némaság, hideg közöny; a Ferenez-

város aludt egész nap és Kőbánya sem lelkesedett.
Mindössze 580 választó szavazott le.

Reggel 8 órakor a szavazást mindenütt folytatják.

(Emelkedik a deficzit.) A tanács ma délelőtt
tárgyalta a jövő költségvetést. Tizenháromezer fo-
rinttal emelte a kiadásokat s igy a deficzit nem
204. hanem 213 ezer forint lesz. Ez volt az egyik
érdekes momentum. A másik pedig az a határozat,
hogy a költségvetést ezentul ne a főszámvevő, ha-
nem a tanács pénzügyi és gazdasági osztálya
készítse.

(Adtál uram esőt.) A Gellért-hegy déli oldala
sehogy sem fejlődik. A telektulajdonosok régi idő
óta panaszkodnak s ezerféle módon próbálták már
a baj elhárítását. Hiábavaló volt azonban minden
kísérlet. Végső elszántságukban a közmunkatanács-
hoz fordultak. Ez bizonyosan segít, ha akar. Hisz
egyebet se kértek, csak azt, hogy a telkeket négy-
száz négyszögölnél kisebb parczellákra is föl-
oszthassák — ami végett — a fővárost már
évek óta zaklatták. A közmunkatanács meghall-
gatta a panaszt, Árulhatják már a telket három)
sőt kétszáz négyszögöles parczellákban is — de a
házhelyeken addig építeni nem szabad, mig a tájék
közcsatornája el nem készül. Erre pedig minden-
esetre elvárhatnak még nehány esztendeig.

VIDÉK.
* (Nógrádmegye ujra csöndes.) Zavarodás

volt nemrégiben Nógrád vármegye közigazgatásában.
Az árvaszék pénzkezelésénél, könyvvezetésénél talál-
tak sok kifogásolni valót, amit annak idején a nyil-

vánosság előtt is nagy zajjal tárgyaltak. Most a
csönd ujra helyre állott. Tegnapelőtt tartotta a
vármegye közgyülését Török Zoltán, föispáni teen-
dőkkel megbízott alispán elnöklete alatt s ezen
Pongrácz György árvaszéki elnök bebizonyította,
hogy a pénztárkezelés, naplóvezetés, ellenőrzés tel-
jesen szabályszerü.

* (Vasuti üzletvezetőség Kassán.) Kassa város
köztörvényhatósúgi bizottsága tegnapelőtt tartotta
közgyülését Péchy Zsigmond főispán elnöklete alatt.
A kassa-oderbergi vasut tescheni üzletvezetőségének
Kassára való áthelyeztetése volt a közgyülés fötár-
gya. Azt határozták, hogy ez iránt a napokban a
vállalat vezérigazgatóságához is fordulnak. Ezenkívül
megállapodtak abban is, hogy Kassának a főváros-
sal való telefon-összeköttetéseért a kereskedelmi mi-
niszterhez folyamodnak.

* (A magyar helynevek ellen.) A barczasági
kerülőt választóinak mai közgyülése — amint Bras-
sóból jelentik — elhatározta, hogy teljes erővel
harczba lép a helynevek magyarosítása ellen.
Felszólítja a szász képviselőket, hogy akadályozzák
meg a magyarosi ló javaslat törvényerőre emelkedé-
sét s ha a ház elé terjesztik, lépjenek ki a szabad-
elvű pártból. Hintz Ernő és Schmidt Károly or-
szággyűlési képviselők be is jelentették, hogy a
gyűlésnek ezt a határozatát magukra nézve teljesen
elfogadják. Moór Gyula főesperes tiltakozott csak
a határozat ellen a magyar szabadelvü választó
polgárság nevében, de fáradozása sikertelen maradt,

Fiume a választások előtt.
Ma délelőtt — igy jelenti levelezőnk — elter-

jedt a hire annak, hogy gróf Szapáry Lászlónak
fiumei és magyar-horvát tengerparti királyi kormány-
zóvá kinevezését a mai hivatalos lap. közli. A
fiumeiek örülnek, hogy a hosszas interregnum meg-
szünt és hogy Fiume olyan kormányzót kap, aki
előtt a magyar kikötőváros és ennek lakossága nem
egészen ismeretlen. Az eddigi hangulattal teljesen
ellentétben, már beszélnek róla. hogy a lakosság
miként fogadja az uj kormányzót.

A közeli napokban eldőlő választások előtt
az ilyen időkben sablonos izgatottság tapasz-
talható, A legnagyobb izgatottságot és háborut
az fogja okozni, hogy Walluschnig a lezajlott nagy
lárma intézőivel, Maylenderrel és Ossoinackkal
teljesen meghasonlott és neki az alközségeken
kivül nincs terrenuma. Walluschnig szövetkezik
Barcsicsékkal, Baccarcichékkal és a többi • horváttal,
ami mindenesetre az ő vesztét fogja okozni.

Azzal a Imrei együtt, hogy a kormány a vá-
lasztásokra nem fog befolyást gyakorolni, egy má-
sik hirt is kolportálnak. Hogy ugyanis a kormány a
következőket jelentette k i :

„Nekünk mindegy, bárkikből is alakul a rapre-
zentanza. Ha hazafias lesz, támogatásunkra fel-
tétlenül számithat. Ha hazafiatlan lesz, akkor sem
fog a magyar állameszméuek árthatni. Erről gon-
doskodni fogunk mi."

A Voce del Popolo napilap a kormányzó-
sághoz politikai jogért kérvényt nyujtott. (Fiuméban
ugyanis nincs sajtószabadság, hanem az 1852. évi
Bach-féle sajtó-pátens van még érvényben.) A Voce,
az Ossoinack—Maylender-párt lapja és igy Wal-
luschnig ismét organum nélkül marad. Walluschnig
ma azt hirdette az Adamich-téren, hogy az ő lapja
— melynek ő lesz a felelős szerkesztője — január
elsején megindul. Ha a fiumei „patyarella" (szószál-
tyár, igy hívják Walluschnigot Fiuméban) szavát
beváltja, altkor a Barcsícs-Walluschnig-pártnak al-
kalma lesz — Maylenderékct szidalmazni.

Legujabban egy anyaországi lapszerkesztő tesz
előkészületeket arra, hogy Fiuméban magyar és
olasz nyelvü politikai napilapot alapítson. Ennek
hivatása volna, hogy az anyaországot Fiuméval, és
Fiumét az anyaországgal megismertesse. Ugy hallom,
hogy ez a lap február 1-én megjelenik.

Minden valószínüség arra vall, hogy az uj
raprezentanza nagyobb részében marad a régi. A
mult választáson kimaradt liberálisok közül Dalt
Asta és Maderspach ujra bekerülnek és be fog
jutni valószínüleg egynéhány anyaországi magyar:
Donáth Imre polgári iskolai igazgató, Fischer Lajos
nagykereskedö, dr, Feichtinger pénzügyigazgató.
Egyelőre, csak ezekről van szó.

• TÖRVÉNYKEZÉS.
— A gellérthegyi rablógyükosság. Holnap,

pénteken kezdi tárgyalni a budapesti törvényszék
Fuchs Mátyás és Hegyi Károly bünperét. A két
gonosztevő ellen a büntetőtörvény 278-dik szaka-
szába ütköző gyilkosság és a 344-dik szakaszban
körülirt rablás büntette miatt emeltek vádat. A vég-
tárgyaláson Czárán István királyi táblai bíró fog
elnökölni, a vádhatóságot dr. Genthon alügyész
fogja képviselni, védők pedig Molnár Gyula és
Sós Béla ügyvédek lesznek. A bizonyító eljárást
holnap valószínüleg be is fejezik. A végtárgyalásra
összesen kilenczvon jegyet adtak ki a nagyközönség
számára, s már napok előtt elkapkodták vala-
mennyit.

~ Egy emberélet három krajozár miatt Érde-
kes ügyet tárgyalt e napokban a kassai ítélőtábla.
Tavaly történt Hév-Csabán, hogy Guttmann Adolf hír-
hedt zsebrnetsző ferblizés közben összetűzött Deutsch
Lipót zsebtolvajjal, aki az asztalról elcsent három
krajczárt. Szóváltás közben Deutsch sértőleg nyi-
latkozott Guttmann felnőtt, hajadon leányáról, mire
hajba kaptak, és a korcsmáros mind a kettőt kiuta-
sította. Guttmann hazament Jakab nevü fiáért, aki-
nek elpanaszolta a történteket, s együtt indultak
Deutsch keresésére. Meg is találták őt egy korcsmá-
ban, ahol aztán menten czivódást kezdtek vele, mire
Deutsch ott hagyta őket. Utána iramodtak, a fiu
egy bottal kétszer fejbe ütötte, s mikor az össze-
esett, Guttmann Adolf egy késsel több szurást ejtett
rajta. Deutsch Lipót ott halt meg az utczán. A
kassai törvényszék Guttmann Adolfot tiz esztendei,
fiát pedig két évi fegyházra itélte, s ezt az ítéle-
tet a királyi tábla is helybenhagyta.

— Lehet-e ügyvédjelölt a színész. Az aradi
ügyvédi kamara elé nemsokára érdekes elvi kérdés
kerül elbírálás alá. Az aradi színtársulat drámai
hőse, Kesztler Ede ugyanis amellett, hogy ambil-
cziózus színész, szorgalmasan folytatja jogi tanul-
mányait és most készül utolsó vizsgájára. Ha ezen
is tulesik, mint ügyvédjelölt, az ügyvédi kamara
lajstromába való fölvételét fogja kérni. Az ügyvédi
kamara azonban először is afölött fog határozni,
fölvehető-e az ügyvédjelöltek közé olyan ember, a
kinek rendes foglalkozása a színészet? Több mint
valószínű, hogy a kamara nemlegesen dönti majd el
ezt a kérdést, minthogy a két foglalkozás összefér-
hetetlen. Egyébiránt az ügyvédjelölt a jogi pályán
csak akkor haladhat előre, ha kimutatja, hogy akár
ügyvédnél, akár valamely bíróságnál joggyakorlaton
volt. E nélkül ügyvédi vizsgára nem is bocsáthat-
ják. Kesztler Edének tehát választania kell a két
pálya között.

= Egy ember aki harap. Rejtélyes bünper-
ben folytatják most a vizsgálatot a pestvidéki tör-
vényszéknél. Ez év augusztus havában egy buda-
pesti táblai biró meglátogatta Rákospalotán Kor-
mntb Adolfot. Beszélgetésük közben Kormuth egy
pillanatra kiment az udvarra, s a táblabiró néhány
perez mulva segélykiáltásokat hallott. Tüstént utána
ment Kormuthnak, s látta, hogy egy ismeretlen
ember a házi gazdára vetette magát, arczába hara-
pott, majd kést rántott elő és össze-visszaszur-
kálta. A dühöngő emberrel ketten sem boldogul-
hattak, és futva menekültek be a konyhába, a
melynek ajtaját bezárták. Az ismeretlen támadó
nekiesett az ajtónak is, s az egyik ajtótáblát be
is nyomta. Kormuth ekkor elővette revolverét és
kétszer elsütötte, mire a dühöngő ember elmenekült.
Még aznap el is fogták Mervó József személyében,
és beszállították a pestvidéki törvényszék fogházába.
A vizsgálat eddig nem derítette ki a merénylet
okát. Mervó részegséggel védekezik, és az orvtáma-
dásnak nem tudja okát adni. A rablásra irányuló
szándék is ki van zárva, ugy, hogy a vizsgálatot
vezető biró igazi rejtély előtt áll. A törvényszék el
fogja rendelni a vizsgalati fogoly orvosszakértői
megfigyelését.

Eltűnt ezresek.
A „Pesti magyar kereskedelmi bank"-nál el-

követett sikkasztás dolgában ma ült törvényt a bün-
tetö bíróság Berger Izidor bankhivatalnok fölött.
Megnyerő külsejű fiatal ember, aki három éven át
volt alkalmazottja a banknak, ahol a postai külde-
mények kezelésével bízták meg.

A vád szerint tavaly, augusztus tizenegyedi-
kén átvett 8250 frtot azzal az utasítással, hogy küldj *
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el a tordai takarékpénztárnak. Az ellenőrzésnél ki-
tűnt, hogy Berger a pénzt nem adta postára. A
gyanu természetesen ellene irányult s az igazgató-
hág panaszára a rendőrség le is tartóztatta. Egy
esztendeig volt vizsgálati fogságban s a vádhatáro-
sat meghozatala után szabadlábra helyezték.

Azzal is vádolják, hogy hat darab ezer forin-
tos és öt darab száz forintos magyar aranyjáradék-
kötvényt lopott. A kötvényeket Hauszmann Sán-
dor tette letétbe, s ugyanakkor följegyezte a kötvé-
nyek számait Ezen a réven akadtak rá a leszámítoló
t-s pénzváltó banknál az eltünt értékpapírokra. A
bank egyik hivatalnoka ugyanis emlékezett, hogy a
kötényeket Berger Géza, a vádlott öcscse adta el.
Berger Izidor nem tagadja, hogy a kötvényeket át
adta öcscsének, de azt állítja, hogy nem lopta azo-
kat, .hanem egy André Vilmos nevü barátja bizta
meg..a papírok értékesítésével.

Berger Gézát a 8250 forint elsikkasztása körül
is gyanuba fogták, mert a vád szerint Berger
Izidor öcscsének a pénz átvétele napján egy
csomagot küldött, amelyben a hordár ezreseket lá-
tott Ezért aztán Berger Géza is a vádlottak pad-
jára került.; söt egyideig ö is vizsgálati fogság-
ban volt.:

A mai végtárgyaláson Fekete Gyula biró el-
nökölt; a vádhatóságot Csapó Ferencz alügyész
képviselte ; a vádlottak védőjeként dr. Pollák Illés
jelentkezett.

' A "kárvallott intézet képviseletében Vass Fe-
rencz igazgató jelent meg, aki a végtárgyalás ele-
jón bejelentette, hogy kéri a vádlottak megbünteté-
sét. Az intézet kárát 14750 forintban számítja fel,

Elsőnek Berger Izidor vádlottat hallgatták ki.
Az általános kérdésekre, előmondja,, hogy budapesti
születésü, 26 éves, nőtlen, tartalékos huszárhadnagy.

Az elnök :Milyen minőségben volt a banknál?
A vádlott: Postapénztáros voltam Láng

Edével együtt. .Az elnök : Mit kezeltek ?

A vádlott: Az elküldésre szánt összegeket
átvettük a pénztárnál és azokat expediáltuk. A be-
érkezett pénzküldeményeket szintén mi vettük át és'
beszolgáltattuk a pénztárnak.

Az elnök: A vád szerint ön Schrött pénztá-
rostöl átvett 8250 forintot, amit még aznap él kellett
volna küldenie a tordai takarékpénztárnak. É helyeit
azonban elsikkasztotta.

A vádlott: Nem sikkasztottam.
Az elnök: A pénztáros azt vallja, hogy át-

adta önnek a pénzt. .
A vádlott: Nem adta át.
Az elnök: De hiszen ön ezt beismerte!
A vádlott: Én csak azt állítottam, hogy mi-

vel a rendelvényen rajta volt az én bélyegzőm,
valószinü. hogy átvettem. De nem vettem át. Lehet,
hogy valaki visszaélést követett el, s bélyegzőmet,
mely szabadon feküdt az asztalon, rányomta a ren-
ílelvényre.

Az elnök: De hát hová tünt az a pénz ?
A vádlott : Tekintetes törvényszék Nemcsak

én magam foglalkoztam a pénz elküldésével, hanem
kívülem még vagy tizen. Lehetséges különben, hogy
a pénz valami más levélbe csuszott bele.

Az elnök: Lehetetlen. Ezt a vallomását a
vizsgálat adatai megczáfolják. Hiszen az augusztus
11-én postára tett összes küldeményeket visszaren-
delték és fölbontották.

A vádlott: Az ajánlott leveleket nem küldték
vissza, pedig azokban is sokszor küldtünk pénzt.

Az elnök: Be van igazolva, hogy önnek
augusztus 10-én 5260 forintot kellett volna elkül-
denie és csak másnap küldte el.

A vádlott: Bizonyosan késön kaptam kéz-
hez, amikor már nem volt rá időm, hogy expe-
diáljam. . . . . . . .

Az elnök: Igen á m ! Csakhogy a vevény
még van hamisítva..

A vádlott: Én nem hamisítottam.meg.Való-
színüleg az ellenőrzési osztályban javitották ki a
dátumot, mikor észrevették, hogy a pénzt egy nap-
pal később küldték el.

Az elnök : Önnek az asztalán megtalálták
azt a rendelvényt, amelyen elismeri a 8250 forint
átvételét.

A vádlott: Kérem! Ha sikkasztani akartam
volna, bizonyára megsemmisitettem volna a legfon-
tosabb bűnjelet.

Az elnök: A vizsgálat azt is kiderítette,
hogy ön kitartott egy nöt, pedig hát nem volt
rá módja.

A vádlott: Szüleimtől teljes ellátást kaptam,
és 1300. forintnyi évi fizetésem volt. .

Ezután a banknak több alkalmazottját hallgat-
ták ki, akik a pénzkezelés módjára 'nézve adtak
felvilágosítást. '

.A végtárgyalást holnap folytatják.

SPORT.
+ Kincsem utódal. A Kincsemvér Németor-

szágban lassankint nagyobb tért kezd hodítani.C.
Lang-Puchhof ismert német sportman, aki Kincsen:
ivadékát Talpra Magyart három évvel ezelőtt mé-
nese számára megvásárolta, mindjobban örülhet
szerencsés vételnek, mert Talpra Magyar mint apa-
mén, ugy látszik, fényesen bevált. Legalább ezt mu-
látják remek csikói. A német sportsman ugyanis a
napokban probálta ki yearlingjeit, mely tialnál egy
egy Talpra Magyar csikó bizonyult a legjobbnak.
Nem lehetetlen, hogy a tőlünk potom árún külföldre
került mén ivadéka jövőre a mi pályánkon is meg
fog jelenni s nem egy klasszikus dijban fogja veszé-
lyessé s talán lehetetlenné teni lovaink gyözelmét

+ Négy jockey egy istállóban. Dreher Antal
nagykiterjedésű versenyistállójához a jövő eszten-
döre nem kevesebb, mint négy joekeyt szerzödtetett.
A nehezebb terhü lovakat W. Smith, a könnyebb
sulyuakat S. Bulford fogja lovagolni, mig Wheeler
a gátlovakon fogja a Busserl-istálló színeit hordozni
A negyedik jockey Peasnall lesz, aki a barátságos
kvótáju outsidereken fog ujból szerencsét próbálni

+Jégpálya megnyitás. A budapesti kor-
csolyázó egyesület mesterséges jégpályáját a Ste-
fánia-ut mellett ma délután három órakor nyitották
még. A zenét a Mollináry gyalogezred zenekara szol-
gáltatta s a korcsolázók a Jacksonheines jégke-
ringöt lelkes éljenzéssel fogadták. Az idei jég ki-
tűnő, majdnem olyan jó, mint a dobsinai barlang
örök jegének a simára gyalult tüköré. Az 1400 négy-
szögméter területü jégpályát 12 villamos ivlámpa-
világitja meg.

+Országos tornafelügyelőség. Wlassics
Gyula közoktatásügyi miniszter tornafelügyelöi
állást szándékozik kreálni a minisztériumban. Az
országos tornafelügyelőnek feladata volna odahatni,
hogy a tornán kivül az összes hasznos sportokat is
helyesen és hasznosan müvelje a tanuló ifjuság. Az
országos tornafelügyelői állásra állitólag Szabó
István országgyülési képviselő, ismert sportsman van
kiszemelve.

NYILTTÉR.
mr Külön bejáratú

elegánsan berendezett

nagy utczai szoba
azonnal kiadó.
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KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

Bécs, decz. 1. (Utótözsde) Az irányzat, ama
berlini hir következtében, hogy a Dísconto-társaság
egy buenos-ayresi czég bukása által kárt vallott
gyengült. Hitekészvények némileg csökkentek, jára-
dékok változatlanok és valuták is gyengültek. Jegy-
zések": Osztr. hitelr. 354.50. Magy. hitelr.387, Anglo-
bank 162.23 Bankverein 255.50. Unionbank 255.50.
Lánderbank 222.25. Osztrák-magyar államvasut
33.75 Déli vasut 79.75. Elbevölgyi vasut 261.25.
Észak-nyugati vasut 247.50. Török dohányjövedék
151.—-.Rimamurányi vasmü 249.— Alpesi bánya-
részvény 250.25. Májusi járadék 132.30. Magyar
korona-járadék 100.—. Töröksorsjegy 61.40. Német
birodalmi márka 58.98. Német birodalmi márka
ultimora 58.95.

Páris, decz. 2. A mai tözsde irányzata szilárd
volt. Jegyeztek: 3%-os franczia járadék 103.82,
3%-os törlesztéses járadék 102.50. 3 % - o s tör-
esztéses járadék 106.65, Franczia bank 37.75,
Credit Foncier 657, Szuezi csatorna részvény 3270,
Egyiptomi kölcsön 560.—. Spanyol külföldi kölcsön

Portugál kölcsön 20./ic. Ottomán bank 585:-
Osztrák Lánderbank 489.—, Osztr.-magyar államvasut
730, Rio Tinta 627.50,

Berlin, deczember; 2. Az . osztrák értékek
irányzata a prágai viszonyok folytán lanyha, Dis-
conto - társaság részvénye emelkedett. Bánya-
piacz kedvező irányzatu. Jegyzések: Osztrák
hitelrészvény 222.—. Disconto társaság 157.62.

Darmstadti bank 207.50. Deutsche Bank158.75.
Drezdai bank 174.75. Handelsgesellschaft 150.50,
Nationalbank 143.25. Osztrák-magyar állam-
vasut 34.60. Déli vasut —.—. Gotthard vasut 147.75.
Svájczi északkeleti vasut 106.11. Union —.—.
Svájczi központi vasut 135.90. Olasz déli vasut.
99.61). Olasz közeptengeri vasut 99.70. Olasz jára-
dék 94.62. Török sorsjegyek 114.25, Mexikói kölcsön
96.62, Laurakohó 177.25", Dortmundi 97.50 Bochumi'
202.25. Gelsenkircheni 188.80, Harpeni 189. Hibernii
203.75. Trust. 176.25. Északnémet Lloyd 102.50,
Magán kamatláb 41/5%

Mezőgazdaság.
Oroszország termése. Monarhánk pétervári fö-

kojiüulja Oroszorsz. idei aratási-eredményéről a követ-
kezűketközlí: Az aratás európai Oroszországban álta-
lában kedvezötlenül ütött ki. Az összes gabonanemüek
terméshozama középen alul maradt, kivéve a ten-
gerit, melyből a termés a közepest meghaladja. Az
öszi kalászosok, — ugy a buza, valamint a rozs,
a feketeföld vidékén . és mindazokon a vidé-
kéken, a hol rendszerint a legtöbb felesleg szo-
kott maradni, az idén csak gyengén fizettek..
Európai Oroszország többi részében a rozstermés-
közép és középenfelüli volt. A zab gyenge ter-
másl adott. Az árpatermés hozama, általában kielé-
gitő volt s csupán Bessarábia, Jekaterinoslaw, Livland,
Kurland, Szent-Pétervár, Olonec és az északi része-
kon felelt meg a várakozásnak; Mint a zab és árpa,
ugy a többi tavaszi termények terméshozama sem
volt kielégítö. A feketeföld vidékén a szemesgabona •
rossz termése mellett a burgonya sem adott teljésen
kielégítő termést és a takarmány termények is csak
gyengén fizettek. Az alanti táblázat szerint Oroszország
folyó évi valószínü terméshozama az egyes gabona-
nemüekből a következő volt. Termelt európai Orosz-
ország 50 kormányzóságában:

pud (6,O7 pud = 1 mótenniz5a)
rozs 864 614 920
őszi búza 87 549 750
tavaszi búza 301 398 41ö
zab 465 644 02*
árpa 250 520 S7Ö
tatárka 42 938 02B
köles 69 792 580 .
kukoricza 36 184 740
borsó 30 995 555

Az állategészségügy Szatmármegyében. A
vármegyei alispán Batiz-Vasvári. Fehér-Gyarmat,
Józsefháza, Kis-Peleske, Sárköz, Sárköz-Ujlak, Ma-
gj'ar-Berkesz, Szárazberek és Töke-Terebes községe-
ket a. sertésjárvány-zárlat alól felmentette. A vár-
megye területén jelenleg még 41 községben van
sertésvész. Emiatt ugy a kövér, mint a sovány ser-
téseknek magas áruk van.

Ipar és kereskedelem.
A mármarosi kincstári fatermékek ár-

verése. Mint lapunknak Mármarosszigetről ir-
ják, a mármarosi kincstári fatermékek értéke-
sítésére, valamint a fürészgyárak bérbeadására
november 30-án tartatott meg az árverés az
erdőigazgatóságnál. A mármarosi kincstári er-
döségek és fürészek eddig két bérlő kezében
voltak; ugyanis a mármarosszigeti erdöigazga-
tósághoz tartozókat eddig Groedel testvérek
czég, a bustyaházi erdöhivatalhoz tartozókat
pedig Ujlaki, Hirschler és fia czég bérelte.
A földmivelésügyi miniszter azonban most ezt
öt csoportra osztotta fel és az árverési hirdet-
ményben határozottan kijelentette, hogy egy-.
bérlő csak egy csoportot bérelhet. Volt is ered-
ményc a pályázatnak, amennyiben 26'ajánlatot
nyujtottak be s az ország minden részéből
a legmegbizhatóbb nagy czégek versenyeztek
az egyes csoportokért. A megajánlott árak a
legvérmesebb reményt is felülmúlják, amennyi-
ben 200.000 frlnyi többletet eredményeztek az'
eddigi bérösszegeken felül. A földmivelésügyi
miniszter annak eldöntését, hogy melyik vállal-
kozónak adja az egyes csoportokat, magának
tartotta fenn, de annyit már jelezhetünk, hogy
az árverező 26 vállalkozo közül: Milkó test-
vérek szegedi, Reismann H. fiai kisvárdai,
a m.-szigeti villanyvilágitási részvénytár-
saság, Greiner és Schultz zólyommegyei,.,
Markovits és társa szegedi, Sréter és Hill-
munn bustyaházai és Glasner budapesti ezé-

eknek van legtöbb kilátásuk az egyes csopor-
tok elnyerésére. Az ajánlatok felbontása Szabo
Adolf erdöigazgató elöklete alatt történt és
délelőtt 10 órától délután 3 óráig tartott nagy
érdeklődés mellett, amennyiben az erdőigaz-
gatósági nagyteremben több mint 100 fakeres-

edő volt jelen.
Az áruügynökök panasza. A magyar árúügyóökölc

egyesülelének egy küldöttsége tisztelgett ma Erdély
Sándor igazságügyminiszternél. A küldöttség tagjai
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voltak: Schmidt Nándor. Feichtinger Mátyás, Dill-
mont Frigyes, Reitter M. J., dr. Tenner, Csókai
Adolf, Litzmann Izidor, Palay József és Weinberger
Sándor, valamint az elnök: Hochfelder Manó, aki a
miniszterhez intézett beszédében utalt arra a vál-
Rágós helyzetre, mely kereskedelmünket fenyegeti a
szerfelett elharapózott üzleteladási és átírási szédel-
gések miatt. A kereskedővilág e miatt a hitelezésben
tulzott óvatosságra van kényszeritve, a minek hatása
alatt a becsületes közvetítő-kereskedelem szenved
leginkább. Kérik a minisztert, hogy az egyidejüleg
bemutatott memorandumban kitüntetett irányban
legyen valamelyes intézkedéseket. Erdély miniszter
igen szívesen fogadta a küldöttséget s megígérte, hogy a panaszokat tanulmányozni fogja.

Az ipari tulajdon nemzetközi védelme. Mint
Brüsszelből jelentik, az a diplomácziai értekezlet,
amely ott tegnap az ipari tulajdon nemzetközi vé-
delme ügyében megnyilott, már is annyiban sikert
mutathat föl, hogy Németország is elhatározta
magát arra, hogv belép a Parisban 1883-ban lé-
icsiu-ü unióba, söt már a mostani értekezletre
is megnevezte delegát.usait, kik az osztrák-ma-
gyar kiküldöttekkel hivatva vannak odamüködni,
hogy az egyezmények akkép módosíttassanak
és javittassanak, hogy Ausztria és Magyar-
ország valamint Németország is az unióba minden
fentartás nélkül beléphessenek. Ismeretes, hogy Né-
metország mindeddig vonakodott a Francziaország
részéről kezdeményezett unióba belépni, ürügyül
hozván fel saját különleges, a többi államokétól ál-
litólag eltérő törvényhozását az ipartulajdon tekinte-
tében. Tekintettel Németországgal évtizedek óta fenn-
álló politikai és gazdasági viszonyainkra, Németor-
szág ezen tagadó álláspontjához csatlakozott Ausz-
tria és Magyarország is, mígnem a legutóbbi időben
ugy az osztrák, mint a magyar kormány felismervén
az ipari tulajdon internaczionális védelme tekin-
t etében az unióhoz csatlakozás előnyeit, elhatározták,
hogy felhagy a Németországgal közösen elfoglalt
állásponttal. Báró Dániel kereskedelemügyi minisz-
ter kezdeményezése folytán ezen elhatározásról
Németország előzőleg értesittetett s most ennek
eredményekép Németország szintén jónak látta
Ausztria és Magyarországgal karöltve eljárni az

unióhoz csatlakozás érdekében. Nagy hasznára válik
ez főleg a. magyar borok származásának védelme
tekintetében, inert Németország elsőrendü fogyasztója
a mi borainknak s az Unióbeli védelemnek Német-
országban részünkre kellő hatás várható.

Az esztergommegyei kőszéntelepek. A Trifaili
bányatársaságnak Esztergommegyében' is vannak
kőszéntelepei, amelyeket a magyarországi kőszén-
bányavállalatok már ismételten meg akartak maguk
számára szerezni. Legutóbb a magyar általános
kőszénbánya-részvénytársaság folytatott tárgyalásokat
a Trifaili társasággal c telepek ügyében. Amint
azonban halljuk, c tárgyalások nem vezettek ered-
ményre.

Csődnyitások. Hecht Emil budapesti bejegy-
zett kereskedö-czég ellen (üzlete Károly-körut 9.), a,
budapesti kereskedelmi és váltótörvényszék részéről.
Csődbiztos dr. Szaffka Dénes, tömeggondnok dr.
Székely György ügyvéd. Bejelentési határidő 1898..
január 4. Felszámolási tárgyalás 1898. február 3.
-- Löffler Gerson be nem jegyzett vegyes-keres-
kedő (III., Sár-utcza 10. sz.), a budapesti kir. tör-
vényszék által. Csődbiztos Lauffer Gyula kir. tör-
vényszéki biró. Tömeggondnok dr. Semadam Sándor.
Bejelentési határidő 1898. január 28. Felszámolási
tárgyalás 1898. február 24.

Csődmegsziintetés. A Sturek György tövisi
szatócs elleni csőd vagyonhiány miatt, megszünt.

Kőbányai sertéspiacz decz. 2. Magyar első-
rendü: Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli sulyban)51 1/2—52 1/2 krajczárig. Közép (páronkint
251—320 klgrig terjedő sulyban) 52—53 kr.
Könnyü (páronkint 250 klgrig terjedő sulyban) 53—-54
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban)
50—51 krajczárig, közép (páronkint 230—260
kilogramm sulyban) 50—51 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban) 50—51 kraj-
czárig. Sertéslétszám : november 30. napján volt kész-
let 21.506 db. decz. hó 1-ső napján felhajtatott 660
drb, decz. hó 1-sö napján elszállittatott 408 darab,
decz. hó 2-án maradt készletben 21.758 darab. A
hizott sertés üzletirányzata változatlan.

Budapesti sertés-konzumvásár deczember 2.
A ferenczvárosi sertés-konzumvásárra decz. 1-én
érkezett 1213 drb, november 30-ról készlet 987
darab, összes felhajtás 2200 darab, elszállittatott
budapesti fogyasztásra 1054 darab, elszállittatlan
maradt 1146 darab. Napi árak: 120—180 klgr.

47—50 kr. A

decz. 2. A mai vá-
borjút^ 1307 drb élő

sulvban 45—50 kr., 220—280 klgr. sulyban 49—
50 1/2 krig, 320—380 klgr. sulyban 47—50 kr,
malaczok 30—35 kr., öreg nehéz
vásár hangulata élénk volt.

Bécsi szurómarhavásár.
sárra felhoztak: 3811 drb..
sertést, 1676 levágott sertést, 437 drb levágott
juhot és 304 drb bárányt. Árak príma áruban
emelkedtek, — Eladási árak: Levágott borju 30—34
kr., elsőrendü 46—59 kr., élő borju 58—62 kr.
elsőrendü 32—41 kr., legelsőrendü 48—54 kr.
fiatal sertés 44—50 kr., levágott nehéz sertés
28—38 kr kilogrammonként. Bárány 5—12 forint
páronkint.

Pénzügy.
Az omnibusz-társaság felszámolása. A buda-

pesti társaskocsi részvény-társaság felszámolása be-
fejezéséhez közeledik. A felszámoló-bizottság köz-
hirré teszi, hogy a felszámolás eredményeként min-
den egyes részvényre 15 forintot fizetnek deczember
hó 15-kétől fogva. Még mintegy 4000 frtnyi aktívum
áll rendelkezésre, amely azonban később kerül majd
felosztásra. E szerint a budapesti társaskocsi rész-
vénytársaság részvényesei, a kik annak idején 120
írtjával vásárolták a Hazai bank részvény-társaság
által kibocsátott részvényeket, most mintegy 16—17
forintot fognak kapni részvényenkint ugyancsak
Hazai bank részvénytársaság pénztáránál.

Adófizetés a póstatakarékpénztár utján. Az
osztrák hivatalos lap ma közli a pénzügyi és ke-
reskedelmi miniszternek rendeletét, melynek értel-
mében 1898, január elsejétől fogva egész Ausztriá-
ban az összes adó és illetékfizetések a postataka-
rékpénztár utján is történhetnek. Akinek számlája
van az intézetnél, az cheque-el fizethet, különben
pedig 5 krajczáros befizetési lapok csinálandók.

Magyar Compass. A Mihók-féle „Magyar
Compass" czimü pénzügyi évkönyvből, mely ezen a
téren a legkitűnőbb és legkimeritőbb szakmunka,
dr. G. Nagy Sándor szerkesztésében most jelent
meg az 1897/8-ik évi XXV-ik évfolyam. A 25 éves
évforduló alkalmából a könyv díszesebb külsőben
jelent meg s a volt alapitónak, néhai Mihók Sándor-
nak arczképét hozza, de tartalom tekintetében is
tetemesen bővült a munka, amennyiben nemcsak a
magyar és horvát, de az osztrák pénzintézeteket is
felöleli. Az egyes intézeteknél kiterjeszkedik a mü
a szokásos mérlegadatokon kivül az egyes üzlet-
ágakra is és azok mindegyikénél külön az emelke-
dést va.gy apadást is feltünteti. Bemutatja az üzleti
jelentés kivonatát, az intézet által kultivált üzletága-
kat, a czégjegyzésre jogosítottak neveit s pár szóban
felemlíti az intézet életében előfordult fontosabb
mozzanatokat. — A munka Lukács László pénz-
ügyminiszternek van ajánlva és 6 forintért minden
könyvkereskedésben kapható.

A franczia bank kimutatása. A franczia bank
ma közzétett kimutatása a következő: A pénzforga-
lom aránya az érczkészlethez 84-88: 100. Kamatok
és leszámítolás jövedelme 589.000 frk. Érczkészlet
(ezüst) + 32.000 frk. Váltótárcza + 108.182.000
frk. Magánkövetelések + 34.382,000 frk. Érczkész-
let (arany) — 5.653.000 frk. Előleg aranyrudakra
+ 13.768.000 frk, Jegyforgalom + 40.768.000 frk.

Kereskedelmi czégjegyzések.
A) Uj egyéni czégek.

Budapesti törvényszék. Rosenbach Katalin, női szabó
iparüzlet, Budapest.
Groszmann Adolfné, szatócs-
ipar, Budapest.

Gyulai törvényszék. Dajbukat Gerö, vegyeskereskedő,
Szarvas.

B.-gyulai törvényszék. Löfier Ignácz, röfös és divat-
• árus B.-Csaba.

B) Uj társas czégek.
Budapesti törvényszék. Reicher és Schiller, kömüves-

mesterek, Budapest.
Stern és Társa, fakereskedök,
Budapest.
Telegdi és Társa, papir-, író-
szer és könyvkereskedők, Buda-
pest '

C) Czégmegszünések.
Soproni törvényszék. Mód Adolf, Nagy-Czenk.
Sz.-fehérvári törvényszék. Beer Jakab, Csákvár.

D) Czégváltozások.
Kaposvári törvényszék. Schön Kálmán, Kaposvár. Czég-

vezetö: Schön Gyula.
Nyitrai törvényszék. Pfahn Károly és társai, Galgócz.

Czégtulajdonos: Rudnyánszky
Béla. B.-gyarmati törvényszék. Losonczi magyar bádog- és
vasedény zománczozó gyár,
Rakottyai és társai. Czég-
vezetö: Scholcz Viktor.

Kaposvári törvényszék. Somogy-Endréd községi hitel-
szövetkezet. Balázs János
igazgatósági tag czégjegyzése
bejegyeztetett.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, decz. 2.

Azok a bizonyos „legöregebb emberek" sem
emlékeznek oly nagymérvü üzlettelenségre, mint a
minő most uralkodik a gabonatőzsdén; deczember-
ben mindig pang ugyan a forgalom, mert részben a
szállítás ütközik nehézségekbe a többnyire kedve-
zőtlen időjárás miatt és ennélfogva a kínálat meg-
csappan, részben pedig azért, mert a malmok és
gyárak leltározás előtt állván, nem igen egészítik
ki készleteiket. De azért valamelyes üzlet mégis
csak volt mindig ugy a határidő- mint a készáru-
piaczon, mig mostanában elmulik a délelőtti tőzsde,
anélkül, hogy a legszokásosabb határidők névleges
kurzusait is meg lehetne állapítani, sőt mi több, el-
mulik az egész üzleti hét, anélkül, hogy a tőzsde
titkársága abban a helyzetben volna, hogy a meg-
történt effektív eladásokról egy még oly sovány
jegyzéket adhatna ki. Tegnap konstatáltuk, hogy
termék hiányában piaczunkon sok idegen származék
keiül adásvételre, ma már idegen gabonanemüek
forgalmáról sem jelenthetünk semmit. Az bizonyos,
hogy az idei téli üzletnek nem buza, hanem tengeri
lesz a főforgalmi czikke. Bátran kivehetnők a ku-
koriczát a takarmányfélék rovatából és áthelyezhet-
nők a kenyérmagvak közé, mert tényleg, tekintettel
a mostani magas lisztárakra, az egész országban,
még ott is, ahol bevált a buzatermés, nagyban fo-
gyasztja a nép a kukoricza-lisztet és innen magya-
rázható ama kereslet, amely e czikk kánt nyilvá-
nul és amely minden valószínüség szerint még fo-
kozódni fog. Elég különös, hogy daczára ennek ma,
amikor kész tengeri valamely alföldi állomáson öt
forintot is adnak, a májusban Budapesten szállí-
tandó szokványáru csak egy fél forinttal magasabb
árt jegyez. Ez az aránytalanság a készáru és határ-
idő között különben buzánál is fennáll.

Ami a külföldi gabonapiaczokat. illeti a new-
yorki sürgöny jelenti, hogy kezdetbeni szilárdság
után a kontremine végül felülkerekedett és sikerült
is az árakat lenyomni egy negyed czenttel. Chicago-
ban ugyanennyire rugott a baissierk eredménye, de
csak a későbbi határidőkre nézve, mig a deczem-
beri terminus szilárdan fentartotta árait. A délután
beérkezett távíratok közül kiemeljük a berlinit,
amely azt jelenti, hogy az irányzat az amerikai
lanyhaság, valamint a Laplata államok javult termés
kilátásai következtében nyugodt, továbbá a londonit
változatlan árakkal, a liverpoolit, amely szerint a
Redvinter 1/2 pennyvel emelkedett és a párisit 5
centimes javulással.

Buza.
Készáraüzlet. Elkelt egy pár ezer méter-

mázsa magyar buza változatlan áron azonkívül egy
tétel orosz buza.

Előfordult eladások buzában.

sí
900
200
700
100
250
100

1000
2750

származás

pestvidéki
felsőmagy.

palánkai
bácskai

74?
75 8

76
71
73*
73

m Eb
'§.£. átadási hely

Budapest íoir
12.70
12.40
12.35
12.15
10.80
11.90
12.40

H

3h.
3h.
3h.
3h.
3h.
3h.
8h.

Hivatalos jegyzések buzában.

F A J

Tiszavidéki . . . . . . uj

Pestvidéki . . .

Fejénnegyei . .

74
76
78
80

'74
7G
78
80
74
76
78
80

100 kilogr.
készp. ára

frttól I frtig

12.40
12.70
1 3 . - :
13.25
12.85
12.65
12.95
13.20
12.45
12.75
13.05
13.25

12.30
12.75
13.10
13.30
12.45
12.70
18.05
13.25
12.55
12.80
13.15
13.30

100 kilogr,
készp. ára

frttól frtig

12.60
12.85
13.15

12.55
12.80
13.10

12.65
12.90
13.15

12.65
12.95
13.20

12.6O
12.90
13.15

12.70
13.—
13.20

Raktárállomány buzában és lisztben: A
fővárosi közraktárakban 157.300 métermázsa buza
és 92.800 métermázsa liszt; a Silosban 64.250
métermázsa buza, a nyugati pályaudvaron 73.412
métermázsa buza és 5096, mmázsa liszt.

Határidöüzlet buzában. Az egész nap for-
galma alig tett ki 15.000 métermázsa tavaszi és
5000 métermázsa öszi buzát.

Előfordult kötések buzában.

Határidő

márczius

szept.

Délelőtti és déli tőzsde

kezdet

12.02

9.56

forgalom |zárlat kezdet| forgalom | zárlat

12.05

9.54

12.02

9.58

Délutáni tőzsde

12.02

0.55

12.02

9.55

12.02

9.57
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Hivatalos határidőjegyzések buzában.

Határidö

márcz.-ápr.

szept.

Déli tözsde zárlata
decz 1.

pénz pénz

Leszámoló
árfolyamok

12.02 12.03

9.63

12.01

9.51

12.08

9,55

Rozs.
Készáruüzlet rozsban : Fentartott áron kelt

el egynehány tétel.
Elöfordult eladások rozsban.

mennyiség
mázsában

1200

150
100

vagy

uj pestvidéki
elsőrendü

minőség
megj.

átadási
hely

Bécs
Péczel

Budapest

ár, netto
100 Kgr-

kint

9.—
8.55
8.45
8.50

Kész
vagy

3 hóra

Kp.

Hivatalos jegyzések rozsban.
hektoliterenkinti

suly
kilogrammban

elsőrendü
másodrendű

100 kilogramm készpénz ára

frttól
8.55
8.50

frtig
8.65

Raktárállomány rozsban : a fővárosi köz-
raktárakban 57.200 métermázsa ; a nyugati pálya-
udvaron 18.833 métermázsa.

Határidöüzlet rozsban. Csak névleges kur-
zusok állapíthatók meg.

Előfordult kötések rozsban.

Határidő

márczius
szeptember

Délelőtti és déli tőzsde
Kezdet

8.74
forgalom

8.76
zárlat
8.73

Délutáni tözsde
kezdet | forgalom

8.71
—

zárlat

Hivatalos határidőjegyzések rozsban.

Határidő

márczius . . .
szeptember . .

Déli tőzsde zárlata
decz. 2-án

pénz
8.70

áru

8.73

deczember 1-én
pénz
8.76

ara
8.78

Leszámoló
árfolyamok

Takarmányféfék.
Készáruüzlet takarmány félékben. Tízezer

métermázsás tételekben lehetne eladni tengerit, söt
árpát is, de nagyon csekély a kínálat : zab
üzlettelen.

Előfordult
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Hivatalos jegyzések takarmányfélékben.

Árpa . . .

Zab.....
Tengeri. .

• •

Ó
vagy

«J

•

!•

Faj

takarmány
égetni való
sörfőzdei

bánsági
másnemű

Hektolite-
renkinti suly

kg.-ban

60-62
62—64
64-66
39--41

100 kg. készp.

frttól

5.80
6.30
7.50
6.40
4.95
4.90

frtig

6.15
7.—
9 . —
6.70
5.05
4.95

Baktárállomány takarmányfélékben: A
közraktárakban 90.000 métermázsá árpa, 17.300 mé-
termázsa zab, 141.000 métermázsá tengeri. A Si-
losban 2000 métermázsa zab, 23.100 métermázsa
tengeri, a nyugati pályaudvarban 1490 métermázsa
árpa és 761 métermázsa zab.

Határidő-üzlet takarmányfélékben: Csu-
pán tengeriben van forgalom.

Előfordult kötések takarmányfélékben.

Áru

Tengeri .
Zab'...

* • * •

Határ-
idő

május.
decz.
márcz

novemb.

Délelőtti és déli tőzsde

kezd.

5.51
5.28
6.50

forgalom

5.52

6.51

zári.

5.58
5.23
6.50

Délutáni tőzsde -

kezd.

5.52
5.22

forgalom

5.51

zárl.

5.53

Hivatalos határidőjét
félék

Ara

Tengeri . .

a*-..::

határidö

május—jun.. .
december . . .
márcziusra

gyzések
ben.

takarmány*

déli tözsde zárlata

decz. 2-án

pénz

5.20
6.48

áru

5.52
5.35
6.50

decz. 1-én

pénz

5.51
5.20
6.48

i n t

5.53
5.25
6.50
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Gabona- és lisztforgalom.
A m . K r . közp. statisztikai hivatal az 1897. é t i november hó 30-án
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kezö kimutatást teszi közé :
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BUDAPESTI „ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, deczember 2,

Prágában lövöldöznek. E hirnél kevesebb is
elég volna arra, hogy idegessé tegye a tőzsdét. Nem
is volt ma lelkesedés az osztrák értékek iránt se-
hol ; sem Becsben, sem Berlinben, sem nálunk. Sőt
ellenkezőleg a kínálat volt mindenütt a tulnyomó,
Igy történt, hogy a nemzetközi értékek apróbb inga-
dozás után egy forintot vesztettek árfolyamukból.
És még ez is csak azt mutatja., hogy az irányzat
alapjában szilárd.
vevő elbuvik
helyéből lesi

Mert mikor a puska ropog, a
és a tartózkodás biztosabb rejtek-

események kifejlését. Valóságos
csodának tekintendő tehát a mai, viszonylag csekély
árcsökkenés. Máskor a tüntetőkre elsütött egyetlen
egy töltés öt forintnyi hirtelen baisse-t jelent. De a
poziczió, amint az a hónapvégi prolongáczióból ki-
tünt, — oly egyoldaluan a baisse felé nehezedik,
hogy azok, kik az utczai zavarok benyomását
eladásokra szokták kihasználni, most óvatosan szin-
tén a várakozás álláspontjára helyezkedtek. Nem
mernek nagyban kínálni, mert a helyzet esetleges
jobbra fordulta okvetlen gyors és nagyobbmérvü
fedezéseknek lehet okozója. Az ijedtség tehát ma
nem volt nagy; de ha a mái komoly helyzet tar-
tóssá válik, a félelem mégis el fog következni és
akkor egy negyedóra meg teheti azt, amit két napi
bölcs ellentállás meghiusított. A helyi közlekedési
vállalatok kimutatásai, melyek ma tétettek közzé,
megtették hatásukat; a közutiak, melyeknek üzlet-
menetével az üzérek megvoltak elégedve, kereset-
tebbek voltak; a villámok pedig, melyeknek bevé-
tele csökkenést mutat, árban alább szálltak. A
variáczió nem volt ugyan nagyon jelentékeny, de
azért mégis érezhetővé vált. A többi helyi papírok-
ban is inkább kínálat volt tapasztalható, mely kö-
rülmény szintén az árak némi engedésében lelt ki-
fejezést.

Az előtözsdén: Magyar hitelrészv, 387.
387.50. Osztr. hitelrészvény 355.10—355.60. Osztr,-
magyar államvasutak 337.25—338.10. Közuti vas-
pálya 384—384.50. Villamos vasut 285. Déli vasut
79.50—80 írton köttetett.

Délelőtt 11 óra 25 perczkor zárulnak:
Osztrák hitelrészvény 355.40. Magyar hitelrészvény
387.50. Leszámítoló bank 251.25. Jelzálogbank
280.—, Rimamurányi 249.75, Osztr.-magyar államv.
337.75. Ipar- és keresk. bank 101.50. Közuti vasut
384.50. Déli vasut 79.50. Villamos vasut 285.

A délitőzsdén előfordult kötések: Első
magyar iparbank 191.—, ujlaki téglagyár 265.—
közutivasut 384—385.50, villamos vasut 284.50—
285.25, magyar hitelrészvény 386.75—387.25, ipar
és kereskedelmi bank 101.25 101.50,, jelzálogbank
280, Rimamurányi 249.75, osztrák hitelrészvény
355.50—354, 70, déli vasut 79.50-70.--, osztr.-
magyarállamvasut 337.—337.60

Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 2 . — . 2 . 5 0 frt; 8 napra 5.—--6.— frt;
deczember utoljára 8. 10.— frt.

Délutáni t óra 30 perczkor zárulnak:
decz, 2. decz. 1,
122.25 122.25
100.15 100.15
386.75
101.50
280.—
251.50
249.75
355.—

79.—
337.50
384.50

Magyar aranyjáradok
Magyar koronajáradék
Magyar hitelrészvény
Magyar ipar és keresk. bank
Magyar jelzálogbank
Magyar 'leszámítoló bank
Rimamurányi vasmü
Osztrák hitekészvény
Déli vasut
Oszlr.-magyar államvasut
Közuti vaspálya
Villamos vasut 285.—

Az utótőzsdén jegyeztetett: Osztrák
részvény 355.25—354.50, Magyar

387.50
101.50
280.50
251.—
250.—
355.60

79.—
338.25
382.75
284.50

hitel-

387.-386.75. Osztr.-magyar államvasut 337.50-
337.25 forinton köttetett.

Délután 4 órakor zárulnak:
decz. 2. decz. 1

Osztrák hitelrészvény 354.50 356.—
Magyar hitekészvény 386.75 388.25
Osztrák-magy. államvasut 337.25 337.75
Leszámítoló bank 251.25 251.—
Jelzálogbank 279.75 280.50
Rimamurányi vasmü 249.75 250.—
Közuti vaspálya 384.50 383.50
Villamos vasut 284.25 285.25
Ipar és kereski. bank 101.25 101.50
Déli vasut 79.— 79—

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, decz. 2. Zsiradékárukban a

forgalom gyenge, a hangulat lanyha volt és az árak
szilárdak. A szilvaüzletben jelentéktelen volt, de
az árak és az irányzat nem változtak.

Hivatalos jegyzések.

F a j

Disznózsír
ingven hordó

Szalonna

Szilva
Kész áru
Zsákkal együtt
göngysuly tiszta
suly helyett

Szilva
Határidőre

Minőség
500 grammonkint

Szilvaiz
Kész áru
Ingyen hordó
Szilvaiz
Határidőre
Ingyen hordó

Heremag

vidéki
magyar la légenszáritott vidéki . .
városi légenszáritott, 4 daracos . .

füstölt
boszniai, 1895. évi usance-minőség

, . , 120 d a r a b o s . .

szerbiai, \ „ usance-minöség
, , , 100 darabos. .
n „ , 85 „ • •

85

vörös nagyszemü 1896

Ár 100 kilo-
grammonkint
Pénz
frt

54

5050
51.50
57.—

18-—
19.25
21.50
16.—
18.—
21.25

i s ! —
19.25
21.50
10.—
18.50
21.25

19.50
17.50

48.—
2 8 . —
3 2 —
35.—

Ara
frt

55.—

51.50
52.50
5 9 —

18.50
18.75
22.
16.50
18.50
21.75

18.50
19.75
22.—
16.50
19.—
21.75

20.—
18.—

- • -

52.—
8 1 . —
84.—
4 0 -

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, decz. 2. A mai vásár irányzata

nagybani forgalomban és az egyes czíkkeknél a kö-
vetkező volt: Husnál forgalom élénk, árak emelked-
tek. — Baromfinál csendes, árak emelkedtek. —
Halban csendes, árak szilárdak. — Tej és tejtermé-
keknél élénk. Tojásnál csendes, árak emelkedtek.
Zöldségnél csendes. — Gyümölcsnél csendes. —
Füszereknél csendes. — Időjárás derült, enyhe.
A központi vásárcsarnokban nagyban eladott élelmi
czikkek hivatalos árjegyzése a következő: Hus.
Marhahús hátulja I. 46—56 frt, II. 40—54 frt.
Birkahus hátulja I. 30—38 frt, II. 28—36
frt. Borjuhus hátulja I. 60—68 frt, II. 56—66 frt.
Sertéshus elsőrendő 49—50 frt, vidéki 42—50 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilónkint). Sertészsír hordóval 54.5—54.5 frt (100
kilónkint). — Baromfi (élő). Tyuk 1 pár —.—.
frt. Csirke 1 pár 060—1.20 frt. Lud hizott kilón-
kint 0.40—0.52 frt. — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 drb) 44.5—46 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—5.00
frt. Petrezselem 100 kötés 3.00—5.00 frt. Lencse na.
100 kiló 14—18 frt. Bab nagy 100 kiló 8—14 frt.
Paprika I. 100 kiló 35—52 frt, II. 18—30 frt. Vaj
közöns. kilónkint 70—80 frt Vaj téa kilónkint 1.—
—1.40 frt. Burgonya rózsa 100 kiló 2.00—2,50 frt.
Burgonya sárga 100 kiló 2.30—3.20 frt. — Halak.
Harcsa (élő) 0.50—1.20 frt 1 kiló. Csuka (élő) 0.25—
1.—. frt 1 kiló. Ponty dunai 0.30—0.65 frt.

Szesz.
Budapest, decz. 2. Az irányzat szilárd.

Mai jegyzések: Finomított szesz nagyban 56.25
—56.50 frt, kicsinyben 56.75—57.— frt. Élesztő-
szesz nagyban 56. 56.25 frt, kicsinyben 56.50—
57.— frt. Nyersszesz adózva nagyban 55. 55.50
frt, kicsinyben 55.6/8—55.75 frt. Nyersszesz adó-
zatlan (exknt.) 14.50—15.— frt. Denaturált szesz
nagyban 19.—19.50 frt, kicsinyben 19.50—19.75 frt.
Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül, ab vasut
Budapest, készpénzfizetés mellett értendők.

Bécs, decz.. 2. Kontingens nyersszesz
azonnali szállításra 18.20—18.50 frton kelt el
nagyban.

Prága, decz. 2. Adózott trippló-szesz 58.75
—53.90 azonnali szállításra. Adózatlan szesz 17.50
—17.75 frt.

Trieszt, decz. 2. Kiviteli szesz tartályokban
90% hektoliterenkint nagyban 10.50 frt azonnali
és 10 1/4 frt január-juniusi szállításra.

Berlin, decz. 2. Szesz helyben 36.80 márka
21.67 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
10,000 literszázalék. Átszámítási árfolyam -100,

márka = 58.90 frt
Stettin, decz. 2. Szesz 70 márka fogyasztási

adóval 35.80 márka = 21.08 frt. Átszáimtási árfolyam
100 márka = 58.90 frt.
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Boroszló, decz. 2. Szesz (50-es) pr. deczem-
ber 54.70 márka = 32.21 frt; szesz (70-es) pr.
deczember 35.20 márka — 20.73 frt. Átszámítási
árfolyam 100 márka = 58.90 frt.

Hamburg, decz. 2. Szesz decz.— jan. 20.90
márka — 12.31 frt; jan.—febr. 20.40 márka =
12.02 frt; febr.—márcz. 20.10 márka = 11.84 frt.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.90 forint.

Páris, decz. 2. Szesz folyó hóra 45.— frk =
23.72 frt; januárra 44.50 frk = 23.46 frt:
négy első hóra 44.23 frk = 23.38 frt; májustól
4 hóra 43.75 frk = 23.05 frt. Az árak 10.000 liter-
százalékonkint 1/4% leszámitolással. értendők. Átszá-
mítási árfolyam 100 frk = 47.55.

Petroleum.
Hamburg, decz. 2. Petroleum helyben 4.70

márka = 2.76 frt.
Antwerpen, decz. 2. Petroleum fin. helyben

14.75 frank = 7.01 frt. Nyugodt.
Bréma, decz. 2. Petróleum fin. helyben 4.95

márka = 2.91 frt.
Newyork, decz. 2. Petróleum fin. 70 Abel Test.

Newyorkban 5.40 cents, fin. petróleum Philadelphiá-
ban 5.35 cents ; United Pipe Line Certifíkates de-
czemberre 65; Nyers petróleum deczemberre 5.95.

London, decz. 2. Petróleum, amerikai 1 7/16 —
4 1/2 sb, orosz 4 1/4 sh

Olajok.
Páris, decz. 2. Repczeolaj folyó hóra 59.25

frk ( = 27.89 frt); januárrá 59.25 frk ( = 27.89 frt);
négy első hóra 59.25 frk ( = 27.89 frt); négy hóra
májustól 57.75 frk (== 27.18 írt). Árak 100 kilón-
kint értendők. Átszámítási árfolyam 100 frk =
47.55 frt.

Hamburg, decz. 2. Repczeolaj helyben 57.50
márka (= 33.87 frt). Átszámítási árfolyam 100
márka. = 53.90 frt. . Köln, decz. 2. Repczeolaj májusra (hordóval)
61.— márka ( = 35.93 frt). Átszámitási árfolyam 10Ó
márka = 58.90 frt,

London, decz. 2. Repczeolaj 25.6 sh. Lenolaj
14.105 sb. Terpentin 23.6 sh.

Czukor,
Prága, decz . 2. Nyersczukor 88°/o czukortar-

talom alapján franco Aussig deczemberi szállításra
12.22 1/2 frt.

Hamburg, decz. 2. Nyersczukor f. o. b.
Hamburg azonnali szállitásra 9.05 márka, januári
szállításra 9.15 márka, februári szállításra 9.S0
márka, májusi szállításra 9.42J/2 márka, augusztusi
szállítóéra 9.60 márka. Irányzat tkrtva.

Páris, decz. 2. Nyersczukor (88 fok) kész áru
27.50—28.— frk, fehérczukor deczemberre 30.5/8 frk,
januárra 30.75 frk. márcziustól 4 hóra 31.50 frk, 4 hóra
májustól 31.7/8 frk. Finomított készáru 98.50-- 99.— frk.

London, decz. 1. Jávaczukor 10.75 shilling,
Nyers és Jegeczedett ártartó Finomított megle-
hetősen tartott. Külföldi tört nyugodt. Jegyezte-
tett: helyben 10.105 shilling, decz.-re 975 shilling
és márcz.-ra 10.975 shilling. Répaczukor nyugodt,
de ártartó : decz.-re 9.075 shilling, februárra 9.3
shilling, áprilisra 9.45 shilling, májusra 9.525
shilling.

Kávé, tea, rizs.
London, decz. 2. Santos határidö szilárd,

meglehetős üzlet : márcz.-ra 31 sh., szept.-re 31.9
sh., Tea : indiai ártartó. Rizs : ártartó, nyugodt.

Fémek.
* London, decz. 2. Réz 48 1/16— 48 5/16 font st.
készáru és 488/16—48 11/16 font st.. 3 hóra; best selected
51 3/4 - 52 1/4 font sterl. On: finom külföldi 62 9/16—
63 1/16 font sterling készáru és 63 1/8 -- 63 3/8 font
sterling 3 hóra. O lom: angol 13.25—13 3/8 font
sterling; külföldi 13 1/16—13 1/8 font sterling. Hor-
gany: külföldi 18—18 1/8 font sterling. Higany:

7 font sterling első és 6.19 font sterling másod-
kézből. Vas: A glasgovi nyersvaspiacz, szilárdan
indult és bágyadtan zárult mérsékelt üzlet mellett:
45.2 sh. készáru és 45.45 sh. egy hóra; Cleveland
40.85 sh. készáru és 40.11 sb. egy hóra; Hematit
48.115 shilling készáru és 48.2 shilling egy hóra;
Middlesborough 48.95 shilling készáru és 49 shilling
egy hóra. A nyersvaskészlet Glasgovban 341-019,
Middlesbroughban 51.602 tonna.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, deczember 2. Buzahatáridők ma gyen-

gültek, egyéb nem változott. Köttetett: buza
tavaszra 11.91—11.93, zab tavaszra 6.82, tengeri
máj.-jun. 5.82—5.80 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett:
Buza tavaszra 11.92—11.93, rozs tavaszra

8.87—8.89, tengeri máj.-jun. 5.80—5.81, zab tavaszra
6.82—6.84, repcze jan.-febr. 14.05—14.15 frton.

Boroszló, decz. 2. Buza helyben 18.80 márka
(= 11.07 frt) sárga. Buza helyben 18.70 márka
(—11.01 frt), Rozs helyben 15.10 márka (= 8.89

frt.) Zab helyben 13.80 márka (== 8.13 frt) Tengeri
helyben 11.75 márka ( = 6.33 frt.) Minden 100 kilón-
kint. Átszámítási árfolyam 100 márka = 58.90 frt.

Hamburg, decz. 2. Buza holsteini 180—190
márka ( = 10.60—11.19 frt). Rozs meklenburgi 140—
152 márka (= 8.25—8.55 frt), Rozs orosz 108—109
márka ( = 6.36—6.42 frt) Minden 100 kilónként.
Átszámítási árfolyam 100 márka — 58.90 frt.

Páris. decz. 2. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
30.40 frank (== 14.46 frt). Buza januárra 29.90
frank {== 14.21 frt). Buza 4 első hóra 29.75 frank
{=14.14 frt). Buza 4 hóra márcz. 29.10 frank
(=13.87 frt). Rozs folyó hóra 18.50 frank (= 8.80
frt). Rozs január hóra 18.50 frank (= 8.80 frt).
Rozs 4 első hóra 18.75 frank (== 8.91 frt). Rozs

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, decz. 2. A mai tőzsde teljesen üzlette-

Ienül indult a csehországi zavargások hatása alatt,
csak déli vasuti részvényekben volt némi forgalom

emelkedő árakon, amelyek azonban később gyengül-
tek. Máskülönben az érdeklődés csupán Union bá-
doggyári részvényekre szorítkozott, amelyek 20 írttal
emelkedtek arra a hirre, hogy a Rimamurányi meg-
vásárolja a zólyomi telepet. Tramvayrészvényekben
is jobb kereslet volt. A déli tőzsdén az a hir. hogy
Prágában és környékén kihirdették a statáriumot,
nyugodtabb hangulatot keltett, de ugyanez a kö-
rülmény később az árfolyamokra nyomást is gya-
korolt.

Az előtözsdén : Osztrák hitelrészvény 355.75
355.37. Anglo bank 162.75. Osztrák magyar ál-
lamvasut 338.25—337.87. Déli vasut 79.62—80.50,
Alpesi banya 132.60—132.10. Török sorsjegy
61.60—61.50, Tramway 440—441, Fegyvergyár
303.50, Brüxi bánya 288.50, Union bádoggyár
30.45 frton köttetett.

Délelőtti 11 órakor zárulnak: Osztrák
hitelrészvény 355.37. Magyar hitelrészvény 387.50.
Landerbank 222.50. Osztrák-magyarállamvast 338.—,
Déli vasut 79.75, Alpesi bánya 132.10, Májusi jára-
dék 102.35, Union bádoggyár 45.— frton.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészvény 355.12.
Magyar hitelrészvény 387.—. Landerbank 222.50.
Unionbank 296.— Anglo bank 162.75. Bankverein
255.50. Osztrák magyar államvasut 337.75. Déli
vasut 79.75. Elbevölgyi vasut 261.50. Északnyugati
vasut 247.—. Alpesi bánya 132.—. Rimamurányi
250.— Prágai vasipar 695. Májusi járadék 102.40.
Magyar koronajáradék 100.10 Török sorsjegy 61.50.
Német márka 58.93. frton köttetett.

Délután 2 óra 30 perczkor zárulnak: Ma-
gyar aranyjáradék 122.30. Magyar koronajáradék
100.—. Tiszai kölcsönsorsjegy 139.—. Magyar föld-
tehermentesitési kötvény 97.95. Magyar hitelrészvény
387.—. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 153.25.
Kassa-oderbergi vasut 190.25. Magyar kereskedelmi
bank 1432.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.65.
Magyar keleti vasut államkötvények 120.90. Ma-
gyar-leszámítoló- és pénzváltóbank 250.—. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 249.50. 4.2%-os papir-
járadék 102.25. 4.2%-os ezüstjáradék 102.25.
Osztrák aranyjáradék 122.60. Osztrák koronajára-
dék 102.30. 1860. évi sorsjegyek 143.60. 1864. évi
sorsjegyek 143.60. Osztrák hitelsorsjegyek 200.75.
Osztrák hitekészvény 354.75. Angol-osztrákbank
162.—. Unionbank 295.—. Bécsi bankverein 255.50.
Osztrák Landerbank 222.25. Osztrák-magyar bank
944.—. Osztrák-magyar államvasut 337.63. Déli vasut
79.75. Elbevölgyi vasut 261.—. Dunagőzhajózási
részvények 450.—. Alpesi bányarészvény 132.—.
Dohányrészvény 151.—. 20 frankos 9.55.— Cs.
kir. vert arany 5.67. Londoni váltóár 120.10.
Német bankváltó 58.95.

Berlin, decz. 1. (Zárlat) 4-2% ezüstjáradék
101.90, 4 % osztrák aranyjáradék 103.90, 4 %
magy. aranyj. 103.90, Elbevölgyi vasut —.—,
osztrák hitelrészvény 222.20, magyar koronajára-
dék 100.10 déli vasut 34.60. Osztr.-magyar állam-
vasut 143.40, Károly Lajos-vasut 106.90, orosz
bankjegy 217.05, bécsi váltóár 169.30, 4 % uj
orosz kölcsön 66.90, Magyar beruházási kölcsön
103.—, olasz járadék 94.60. Az irányzat ingadozó.

Berlin, decz. 2. (Utótőzsde.) Osztrák hitel-
részvény 222.—, Magyar koronajáradék 100.10,
déli vasut 34.60, Osztr.-magyar államvasut 143.20.
Az irányzat bágyadt. . . .

Frankfurt, decz. 2. (Zárlat) 4 .2 % ezüstjáradék
86.25, 4 % osztrák aranyjáradék 103.85, 4°/o ma-
gyar aranyjáradék 103.55, magyar korona járadék
100.40, osztrák hitelrészvény 299.87, osztrák-magyar
bank 803.—, osztrák-magyar államvasut 285.—,
déli vasut 70.25, bécsi váltóár 169.37. londoni
váltóár 20.362, párisi váltóár 80.783, bécsi Bankver.
218.75, Uniobank 249,— villamos részvény 138.25,
alpesi bányarészvény 112.—, 3 % magy. aranykölcsön
91.85. Az irányzat gyenge.

Frankfurt, decz. 2. (Utótözsde.) Osztr. hitel-
részvény 275.75, osztrák-magyar államvasut 285.—,
Déli vasut 70.50).

Frankfurt, decz. 2. (Esti tőzsde.) Osztr. hitel-
részvény 299.50. Déli vasut 70.50. Az irányzat
tartott.

hóra Márczius 19.— frank (=9.03 frt) minden 100
kilónként. Átszámítási árfolyam 100 frank = 47.55
forint.

Pária, decz. 2. (Zárlat.) Buza folyó hóra
30.40 frank (= 14.46 frt.), Buza januárra 30.—
frank ( = 14.26 frt), Buza 4 első hóra 29.60 frank
( = 14.11 frt), Buza 4 hóra márcziustól 29.10 frank
( = 13.87 frt).

London, decz. 2. Gabona igen nyugodt, liszt
lanyha.

Pétervár, decz. 2. Rozs helyben 6.70 kopek.
Hamburg, decz. 2. (Zárlat.) 4.2°/0 ezüstjáradék

86.50, osztr. hitelrészv. 299.—, 1860. sorsjegy
—.—, Osztr.-magyar államvasut 711.—, déli vasut
167.50, olasz járadék 94.50,4% osztr. aranyj. 103.90,
4%-os magy. aranyj. 103,55. Az irányzat gyengébb.

Páris, decz. 2. (Zárlat.) 3°/0 franczia jár.
103.77. 3 1/2% franczia jár. 106.65. olasz járadék
95.92, osztr. földhitelrészvény 1258.—, osztr. m.
államv. —.—, Franc. törl. jár. 102.50, 4 % osztr.
aranyjáradék 103.80. ottomanbank 586.50, dohány
részv. , párisi bankrészv. 867.—, osztr. Lan-
derbank 485.—, alpesi bányarészvény 289.—. Az
irányzat szilárd.

London, decz. 2. (Zárlat.) Angol consolok
1133/16, déli vasut 7.25, spanyol járadék 60.5/8,
olasz járadék 945/8, 4 % magyar aranyjáradék 103.50,
4 % rupia 61. 5/8. canada pacificvasut 83 3/8. leszá-
mítolási kamatláb 2 7/8%, ezüst 27.50. bécsi váltóár
12.15. Az irányzat nyugodt.

New-York, decz. 2. ezüst 59.50.

IDŐJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati

jelentése 1897. deczember 2-án reggel 7 órakor.

is •!?•§
Állomások

•34- 3 3

Árvaváralja . . 63.t — 8.9 3 Póla . « . . . 57-9
Selmeczbánya . 63-2 — 8.3 4( Lesina . . . . 60-1
N.-Szombat . . 61-2 — 0.S 4 | Sarajevo « . . 66-9
Magyar-Ovár . |61-2 — 2.2 4 | Torino . . . . 59-2
O-Gyalla . . . 60-5 — 0.6 3 Flórencz . . . 58-0
Budapest . . . . 62-5 — 4.4 s Róma 58-7
Sopron . . . . 60-3 — 3.0 4 Nápoly . . . . 61-0
Herény . . . . 60-4 —' 4.8 1 Brindisi . . . . 59-2
Keszthely . . . 60-6 — 2.0 1 P a l e r m o . . .
Zágráb . . . . 60-7 + 0.2 4 Malta . . . . . 54-7
Fiume 57-9 + 9.6 4 Zürich . . . . 60.2
Cirkvenica. . 59-9 + 10.7 S B i a r r i t z . . . . 57-7
Pancsova . 63-2 4.7 0 Nizza. . . 556
Zsombolya . . 62-7 — 4.4 0 Páris 57-5
Arad . ' . . . . 64-5 ~ 6.0. Kopenhága . . 57.3
Szeged . . . . 62.8 — 5.5 0 Hamburg . . . 59.3
Szolnok . . . . 60-6 — 3.6 2 'Ber l in . . . . . 58-3
Eger . . . . . 63-8 — 6.0 0 Christiansund . 65.9 — 1.4
Debreczen. . . 63-2 — 5.8 S t o c k h o l m . . . —
Késmárk . . . 64-9 — 10.0 0 Szent-Pétervár. 62-1 — 2.8
Ungvar . . . . 73-6 — 6.6 1 Moszkva . . . 70-7 — 1.2
S z a t m á r . . . . 7 4 - 0 — 5 . 3 2 V a r s ó . . . . . 59-8 - 1.8
Nagy-Várad . . 74.5 — 7:0 3 Kiew 61-7 — 0.8
Kolozsvár . . . 64-4 — 2.8 | Odessza;. . . . —
Nagy-Szeben . 63-7 —• 0.8 Sulina. . . . . 60-7 + 4.1
Bécs . . . . . 60-8 — 1.2 X- Szófia 38-3 — 1.8 S a l z b u r g . . . . 59.9 + 0.8 Konstantinápoly 59.2 + 6.5

Klagenfurt. . . 61-3 — 6.3 4 Felhőzet: 0 = egészen derült, 1 = többnyire derült, 2 ==
részbon felhős, 3 = többnyire borult, 0 = egészen borult, ® = eső,
*== hó, 2 = köd, £<£ — zivatar.

A légnyomás eloszlásában lényeges változás állt be. Ugy
Keleten, mint Északnyugaton igen erős a barométer emelkedése, az
alacsony nyomás pedig Közép-Európába egész Északnyugati felére
kiterjed, melynek minimuma egyfelől a Keleti-tenger, másfelől a
génuai-öböl környékén ismerhetö fel.

Az idő Európában még szórványosan csapadékos ; a hömér-
séklet Közép-Olaszországban s az Adria felső részén jelentékenyen
emelkedett, egyébként eloszlásában nincs lényeges változás.

Hazánkban Délkeleten, voltak jelentékeny havazások; leg-
hidegebb a Nagy-Alföld s az Északi-Kárpátok vidéke.

Helyenkint havazás várható, fagypont körüli hőmérséklettel.

.4
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4.0
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12.0
15.6
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A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései Í897. deczember 2-án.

41/2
3

4 2/10

l. Államadósság.

uj Magyar államadósság.
Magyar aranyjáradek

10,000 frtos . . .
Magyar koronajáradék

! 1876. keleti vasuti kölcsön . .
' 1869. évi államvasut! aranykölcsön I

1889. . . ezüstkölcsön
Vaskapukölcsön
1870-ki nyerem.-kölcsön, 100 frtos'
1870-ki , . 50 ,
Magyar regale-kárt, kötvény . .
H o r v á t - S z l a v o n . . . .
Magyar földteherm. kötvény . . .
Horvát-Szlavon . . . .
Tiszai és szegedi nyer.-kölcsön . .
Horv.-Szláv. jelz. földv. kötvény .

b) Osztrák államadósság.
Egyes, járadék papír febr. —aug. .

.. máj.- -nov .
Egyes. járadék ezüst. jan.—jul. .

., , ápr.—okt. .
| Osztrák aranyjáradék

Osztrák korona járadék
Államsorsj. 1854. évb. 250 frt p.p.

„ 1860. 500 o. é.
1*60. . 100 „ „

Mai záró
árfolyam.

pénz

99.95
120.50
1 2 1 —
10075

92.50
1 5 3 —
15250
101 —
101.25

98.-
98 . -

139. —

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

1364. 30

4 1 ,
4 1/2
4.
5
5.
4 1/2
4 1/2
4
4.
3 1/2
4
4 1/2
4
4-
5
4 1/3
4
4.
4
4
4 1/2
4

3
4 1/3
4 1/3

4
4 1/3
4
4Va
4
4
4
4
4 .
41/2
4
4 1/2
4

5
5
5
5 1/3
4 1/2

4 1/2
5
4 1/2
4 1/2
5
5
5

6
4 1/3
3

5 ~
4Vs

4 1/3
4
4
4
4
6
fi
4
4
4
4
4"
4 1/3
5
5
4
5
5
4 1/3
4
3
•Vs

97.75
1 0 0 —

98.25
100—
99.25

i
Idegen államadósságok.

[Bolgár állaimv, zálogkölcsön . . . ; 110.50
I Szeri), nyer.-kölcsön 3 6 —

losztr. felb.)i| 3 7 —

; II. Más közkölcsönök.
Bosnyáfc-Her<rzégov. orsz. kölcsön
Budapest föváros 1890-ki. kölcsöne

| Budapest főváros 1897-ki kölcsöne
Tenies-bégavölgyi kölcsön . . . .

III. Záloglevelek és köl-
csön kötvények.

a) budapesti intézetek kibocsá-
tásai.

Belvárosi takarékpénztár .r.t. . .
Egyes; bpei-ti fövar. takarékp. , koronaért.

Kisbirt. orsz. földhit.. . . . . . 50 1/ 2 év kor. ért.
50 1/3 é v r e . . .

Magyar földhitelint. pap. . . . .
I . 41 évre . •
I . kor. ért. 50 évre

. kor. ért. 63 évre
szab., talajjav.

Magy. vasut. kötv. 50 1/2 évre . . .
... 50 évre kor-ért.

.. 30 évre 1 0 5 % .
Magyar jelzáloghitelbank

122.6C

100.45
121.50
1 2 2 —
101.75

9 3 —
1 5 4 —
153.50
101.75
1 0 2 —

9 9 —
99.--

1 4 0 —

102.75
102.75
102.75
102.75
123.50
102.50
161.25
144.25
160.50

111.50
37.
38.

98.75
101 —

98.75
101 —
1 0 0 —

100.25 10125
100- 101 —

Magy.

. 30 évre kor. ért. . .

., közs.k.50é.,vf. 110 frt.
, kozs-. kötv. 50 évre.
, közs. kötv.50 évre .
., nyer.-kötv. . . . . .

, • osztr; felüli).
_ nyer-jegy
„ ... osztr. felülb.
, nyert-kötv. „

rsz. közp. takarékp. . .'..
* •, , kor. ért.

Magy. takarékp. közp. jelzálogb .
„ >. „ o k o r . ért.

Osztrák-magyar bank 40 1/2 évre .
„ 50 évre . .

Pesti hazai takarékp- közs. kötv. .
„ .. zálogl. kor. .ért.

Pesti m. keresk, bank

, „ , közs. k. 110 frt
, , , , közs. k. 210 k,

b) Vidéki és külföldi int. kib.
Albina takarék- és hitelintézet . .
Aradi polg. takarékp. 40 évro . . .
• v , » . » 10 é. 110 frt.

.. '. 40 évre . .
Aradmegyei takarékpénztár . . .
Bosnyák-harczegov. orsz. bank . .
Debreczeni elsö takarékpénztár . .
Erdélyr. m. jelzájoghitelb. 40 évre . » 40é.visszafií.
Horv.-szlav. orsz. jelzálogbank .
Nagyszeb. ált. takp. 31 1/3. é. 110 frt

. 40 évre,10Sfrt

„ „ n 40 évreIII. kib.
„ 85évrelV.kib.

Nagyszebeni földhitelintézet . . ,

, Vl. .kib.
Osztrák földhitelint. nyer.-kötv. .

„ » nyer.-jegy. .
Temesvári első takarékpénztár. .

* • .

IV. Elsőbbségi kötvények.
Adria m. kir. t. haióz. r.-t. . . .
Bpesti közuti vaspálya kor. ért. .
Bpesti villamos v. vasut r.-t. ,
Bpes.t-pécsi vasut
Déli vasut
Első cs. kir.sz.. dunagözhajózási t.
ELSÖ spódium- és csonlisztgyáí r.-t.
Kassa-oderbergi vasut 18S9, ezüst

, . 1839, arany
, . 1891, ezüst
, , 1891, arany
„ (oszt. von.) 18S9, ez.

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

. • . II. kib. .
. • . „ „ ezüst .
Magy.ny- v. (székesf.-györ-grácziv.)

Magyar v. els. kölcsön . ..'. '. '.
Osztrák-magyar á l lamv. 1883. .

X. Kib. 1885
Pesti Lloyd- és tözsdeépület. . .

9775

102.-
100.25
100—
98.25
9 8 —
9175
9 7 —
99.-50
9 6 — i
96.50

102.25.
100.-

9910

100—
98.25

100.-
121.50
123.—
120—102.Í5,

100.25
100.25

98.25
100,50

98.25
1 0 0 —

99..«
100.1Q
100.10
96.30
98.50

100.-
98.75

1 0 5 —

1 0 1 -
T O t f -
10t—
100.—

98.50

1 0 0 -
98.50,

100.5O
102.—
1 0 2 —
101.75
100.25
103.50
1 0 2 . -
1 0 3 —
100.25Í19.2518—
1 0 1 —

9925

100.50
99.
98.80
9630

150.50
99.*-

1 2 0 . -
98.75

120.-
99.50

100.—
1 0 9 . -
107.25

98.50
106.75
108.75
121.60

1 0 0 . -

98.75
103—

101 —
98.75
9850
92.25
97.50

100.50
9 7 —
99.50

103.25
101 —
100.10

100.50
9925

101 —
122.50
1 2 4 —

21 —
2 3 —

103.50
10125
101.25

99--
101.50
99.25

101.—
9 7 —

101.
101.50

97.—
99.50

101.
99.50

100.

1 0 2 . -
100 50

9 9 —

99.Í50
101 —

99.50
101.25

10225
101.23
1 0 5 —

101.25
1 2 0 . -

19
1 0 2 . -
100.-

101.50
9950
99.30
97.50

152.50
100.-
Í».-

99.75
1 2 1 —
100.50
1 0 1 . -
1 0 9 —
108.25

99,50
107.25
107.25
122. 50

100.50

•f 5 í-l.í li

850150000
7 . - 6 0 0 0 0

1 2 — ! 13334,
6.50 12000!
5.50| 4000

40.
6.

120 5
100 5
1505
805

100
500 K 2000

50000 K. 200 5
t 6 . -I 5C00;K. 200 4
15—' 5000ÍK. 400 —
5.50 30000 100 5

2005
1005

21- í 85000
6—l00000

r48- l 3000ÍAr.200!5
r 2 4 - ! 97000 Ar.1005
12.-: 6000 2005
14— 75000 K. 400 5
2 5 —
18. 250000
43.40 1150000
65. 25000
16. 60000

5005
160 5
600 5
500,5
200.5

5.50 25000 100 5
7 . - 992 5 0 •
5.- 10000 K. 200 -

12. 25000rK. 400
60 - 12000

10000
1200040.

300;
100!
300

4 0 0 — 5000 1000| -

1 4 —
1 6 . -
3 0 —

10000 200 5
5000 200 5
3000

7. 20000
5. - 5000
8
6 —

3 5 —
12.
8 —

15000
5000
2000

1000
100 5
100
100 5

K. 200 5
300

2300 400
, 825 400

6000 K. -500
6750
8750

3 2 — 2000- 400
1 0 — 4500 200
- — 8000 150

5.58
3-

20000
20000
3500

1.50 15000

30—

0—

5000 K 200

ÍO—

2100
8500
5000
15000
34000
20000
10000
6000

8000
50000

8—12

70—

0 0 —
25.

750D
30000K

3750,,

6000 K
6000 K

4000
4800

13000
2000 K
3000

591

6000 K.
15000 K.
2800 K.
4000K-

35000 K.

1200
16003000

2895
20000 K.

5000
3000

160
209 -
100 —
100 5
100 5
100 5 100 5

K. 2005
J5

100
150

Torontali h. é. vasutak . . . .
Ürikány-zsilv. m. köszénb. . . .

, II. kib.

| V. Bankok részvényel.

. Angol-osztrák-bank . . . . . . .
Budapesti b a n k e g y e s ü l e t . . . . .

Elsö magyar iparbank . . . . . .
Fiumei hitelbank . . . . . . . .
Fövárosi bank r.t.
Bpesti giro- és pénztár-egylet . .

' Hazai bank r.-t
i Hcrmes- magy. ált. váltóüzlct t . .

Horvát leszámitoló bank . . . . .
Horv-szlav. orsz. jelzálogbank . .
Magyar általános hitelbank . . .
Magy- ipar- és keresk. bank , . .
Magy. jelzáloghitelb. I. k.ibocsátás
Magy. jelzáloghitelb. II. kibocs. .
Magyar kereskedelmi r.-t
M. leszámit. és pénzváltó bank .
M. takarékp. közp. jelzálogb. . .
Osztrák h i t e l i n t e t
Osztrák-magyar bank . . . . . .
PESTI MAGY. keresk, bank . . . .
Uniobank . . . . . . . . . . . .

VI. Takarékp. részvényei.

Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest. III. k. takarékp. . . .
Bpest-erzsébetvárosi takarékp. . .
Bpesti takarékp.s orsz. zálogk. r.-t.
Egy. bpesti fövárosi takarékp. . .
Magy. ált. takarékp : orsz. központi takarékpénzt. ..
Pesti hazai takarékpénztár . . .

VII. Bíztositó-társ részv.
Bécsi biztosító társaság
Bécsi élet- és jár.-bizt.inlézet . .
Első m. ált. biztositó társaság . .
Fonciére, pesti bizt. intézet . . .
Lloyd. m. viszontb. társ. . . . .
M. jég- és viszontb. r.-t. . . .
Nemzeti baleset biztosító r.-t. .
Pannonia viszontb. i n t é z e t . . .

VIII. Gőzmalmok részv.

Mai záró-
árforyám

pénz

120.50

162.50
1 0 6 — i
1 9 0 -
1 0 8 — í

8 2 . — j

1 0 5 —
1 2 0 —

117.—

163.50
106.50
191.-
109

83.-

1 0 6 -
1 3 0 —

IV-

els. rész. v.
Concordia-gözmalom r- t

Első bpesti gözmalom .
Erzsébet-gőzmalom . .
Lujza-gőzmalom . . . .
Pesti hengermalom . .
Pesti moln. és sütök . .
Pesti Viktória-gőzmaloni

IX. Bányák és téglagy. r.

Brassói bánya- és kohó-egylet « .
Bpesti tégla- és mészégetö . . . . .
Bpest-szeritlőrinczí téglagy.. . . .
Égy. tégla- és czementgyár . . .
Északm. egy. köszénb. és i p a r v ,
Felsőm.-bánya- és kohómü . . .
István téglagyár r.-t. . . . . .
Kassa-somodi köszénb. jd. elism.
Kis-sebesi gráinitbányák . . . . .
Kőbányai göztéglagyár . . .. . . .
Köszénbánya és téglagyár . . . .
Lechner rákosi téglagyár . . .
Magyar asphalt r.-t. . . . . . . .
Magy. ált. köszénbánya r.-t. . . .
Magy. göztéglagyár r.-t. . . , . .
Magyar keramiai gyár . . . . . .
Péterhegyi téglaipar , '. . . . . .
Salgótarjáni köszénbánya . .
Ujlaki tégla- és mészégetö . . . .
Urikány-zsilvölgyi m. köszénb. . .

X. Vasmüvek és gépgy. r.

Első m. gazdasági gépgyár . . . .
^Danubius" hajó- és gépgyár . .
Ganz és társa vasöntöde . . . . .
Nadrági vasipar társulat
.Nicholson." gépgyár r.-t Rimamurány-salgótarjáni vasmü .
Schlick-féle vasöntöde
Teudloff és Dittrirh gépgy. A. sor.
Weitzer János gép-, waggongyár.

XI. Könyvnyomdák r.

„Ahenaeum" irod ; és nyomd. r.-t.
Franklin-társulat
„Kosmos" müintézet. . . . . . .
Könyves Kálmán r.-t. . . . . . .
„Pallas" irod. és nyomd. r.-t. .; .
Pesti könyvnyomda r.-t. . . . , ,

XII. Különféle váll, részv.

Általános w a g g o n k ö l c s ö n z ő . . . .
„Apclló" köolajfinomitó-gyár r .- t . ,
Bantlin-féle vegyi gyárak r.-t. . .
Bihar-szilágyi olajipar r . - t . . . . .
Bpesti ált. villamossági r.-t. . . .
Egy. magyarh. üveggyárak r.-t. ,
Első magy. betüöntöde
Első magy. gyapjumosó r.-t. . « .
Első magy- régzvényserfözödö . .
Első magy. sertéshizlaló
Első magy. szállítási vá l la lat . .
Elsö magyar szálloda . . . . . .
Első pesti spódium-gyár , , , .
Fiumei rizshántoló-gyár . . . . .
Gschwindt-féle szeszgyár . . . .
Gr. Esterházy cognac-gyár . . . ,
„Hungária" mütrágya és késav-gy.
Jordán Viktor-féle b ö r g y á r . . . . .

„ els. részv.
Kábelgyár részvénytársaság . . .
Kőbányai király-sorfözö r.-t. . . .
Köbanyai polgári serfözö r.-t. . .
Magyar czukoripar r.-t. A. sor, .

B. .
Magyar fém- és

5 0 0 —

945!—11143-5.--
ii 296.—

98.—
112.—

I 8 7 —
!! 2 3 0 —
.1210.—

1 2 5 —
8 4 0 —

8370—

230.-
329.-

4125.-
125.-

9 8 -
125.-
129.-

1050.-

290—
402.—
710—
2 5 3 . -
155.—
670—
235—
120.-

1 5 3 . -
1 1 5 —
1 9 5 —
96—

195.30
1 0 7 —

6 2 —
2 2 —

1 0 8 -
735—
640—
112:—
2 2 7 —
1 1 9 —

8 0 . -
1 5 4 . -

8 0 —
606.—
264 —

1 8 6 —
1 0 3 —

|2190.—

1 0 5 —

2 1 2 —
1 4 5 —
265.-

370,r
226.-

6 5 -
280.-
500.-

540.-

350-

!

150.
416.-

,1200.-
2 5 0 -
220.-
230.-
130.-

1625.-
465.

185.

510.'

950.
1439.

297.

100.
114.

89.
231.

1215,
126.
859.

8400.

263.
339.-

4175-
127.-
100.-
127.-
1S2.-

1070.-

2 9 3 . -

715.-
257.
160.
680.
240.
125.

164.
120.
200.

97.
196-
108.

65-
24.

110.-
745--
6 4 2 . -
117.
230.
120.

82.
156.'

82.
608.
265.

190,
105,

2210.

107'

155,
270.

3 7 5 ,
2 3 0 -

7 0 -

203-

35.-
74.-

295.
38.
74..

152.--
133.-

545.

375

185
420

1 2 1 0 -
260.

240.
135.-

1675
475.

4 0 -
76.-

305.-
4 0 -
76.-

154.
135.

- . - 10000 K. 200 5
6.50; 40000 K. 200 5

900 500 -
30000 2005

7000 K. 400 5
1600: 2000 -

12500, 100
12000 K.200i -
2000 200' -

--. 1250 100
— . - < 6000 K. 100 -
fr- 15 200000 F r.200 5

1 6 . - - !
2 5 - í

15.

Névért.

10.—1

1 0 . - ;

9.
12.

7.

fr. 4. -
21.-

3.

7.94 4/10

9.94 4/10
1 0 . - !

9 . 8 7 4/10
4.50

3.— !

fr. 31 i
9 . 9 4 4/104

100 5
100: —
200 5
105| _
100;5
100'5

— ! —
100 5

— • —

100! —
100; —

K. 200:5
100| —

Ar. 200'5
500:5

K. 200 5
200, —
1005
200|4
2 0 0 —
200 5
2 0 0 —
200 5
100 4 1/2
100 —
100 —
100 —

' 100 —
K. 1000' —
A. 200 5

200 5
100 —
200 —

Magyar ruggyantáru-gyár . . . .
Magyar vasuti forgalmi r.-t. . . .
Magyar villamossági r.-t. . . . .
Nagyszebeni villamosmü r.-t. . ,
Nemzetközi villamostárs. .....Nemzetközi waggonkölcsönzo . . .

Popper Lipót faipar r.-t.
Quarnero részvénytársaság;. • • •
Royal nagyszálloda r.-t. . . . . .
Szegedi kenderfonó-gyár r.-t. . .
Sziszeki tárházak r.-t- . . . . . ' .
Telefon Hírmondó r.-t. . . . . .
Török dohányegyed r.-t. . . . . .

XIII. Közieked. váll. részv.

Adria m. k. teng. hajó r . t . . .
Aradi és csanádi r.-t. . . . . . . .
Barcs-pakráczi v a s u t . . . . . . .
Budapest a l a g u t - t á r s u l a t . . . . .
Bpesti közuti vasp

„ irt. r é s z j . . . .
, . élv. jegy . . .

Bpesti villam. vár vasut . . . . .
élv. j e g y .

Bpest-szt.-lörinczi h. c. vasut • .
„ els, részv.

Bpest-ujpest-rákosp. v a s u t . . . .
Debreczen-hajdunánási v a s u t . . .
Déli vasut • • » .
ELSÖ CS. kir. dunagőzhajó-t. . . .
Gölniczvölgyi vasut elsőbs. . . . .
Győr-sopron-ebenfurti vasut . . .
Kassai közuti vasut . . . . . . .
Kassa-oderbergi vasut . . . . . .
Kassa-tornai h. c. vasut els. r, .
Magyar-gácsországi vasut. . . . .
Magyar h. é. vasutak r.-t. . . .
Magyar nyugoti vasut . . . . . . .
Máramarosi sóvasut els. részv. . .
Máramárosi sóvasut törzsr . . . .-
Máramarosi sóvasut B. részvényei
Marosvásárh.-szászr. vasut e. r . .
Nagykikinda-nágybecsker, v. r.. .
Oriente m. teng, hajózási r.-t . .
Osztrák-magyar államvasut . . .
Pécs-barcsi vasut
Petroz.-Lupényi h. é. v.els.. részv. ,
Szlavoniai h. é. vasut els részv.,

XIV. Sorsjegyek.
Bazilika s o r s j e g y .

„ osztr. f e l ü l b é l y e g z é s s e l . . . . . . . . . . .
,. nyeremény-jegy . . .

Bécsvárosi nyercménykülcsön 1874. évről • • • • • • . .
Budavárosi sorsjegy

oszt. felülbélyegzéssel. . . . . . . .
"Jó szív" egyesületi sorsjegy .'

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

„ „ ,. „ o s z t . f e l ü l b é l y e g z . . . . . . . . .
„ .. . .. nyeremény-jegy. . . . . . . .

Olasz vörös-kereszt sorsjegy . . . . . . . . . . . . .
„ „ , "., osztr, felülbélyegz ; .

Osztrák vöröskereszt- sorsjegy . . . . . . . . . . . . . .
Osztrák hitelintézeti sorsjegy . . . . . . . . .
Pállfy s o r s j e g y . . . . . • • • • • • • • • • • .

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

„ - k ö r . . . . • • • • . . . . . . .
o s z t r á k v a g y m a g y a r 8 f r tos . . . . . . . . . . . .

„ 20 f r a n k o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
., 20 márkás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ t o r o k a r a n v l i r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N é m e t b i r o d . v a g y e g y é n é r t , . b a n k j . ( 1 0 0 m a r k n ) . . . . . . .
F r a n c z i a b a n k j e g y (100 f rank) . . . . . ( M . ) . . . . . . .
O l a s z b a n k j e g y (100 l íra) . . . . . . . . . . . . . . . . .
P a p i r r u b e l d a i r a b o n k i n t , . . . . . . . . . . • . . . . .
R o m á n b a n k j e g y (100 lei) . . . . . . . . . . . . . . .
S z e r b b a n k j e g y (100 e z ü s t d i n á r ) . . . . . . . . . . . . .

XVI. Váltók árfolyamai (látra).
Amsterdam . . . . 100 hollandi írtért . . . . . . . . . .
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 líráért . . . . . . . . . . . . . .
Pária 100 frankért , . . . . ,
Svájczi bankpiacok 100 .............Szentpétervár . . 100 rubelért . . . . . . . . . . . . .

XVII. Határidőre kötött értékp.

Deczember hó

Magyai- aranvjáradék . . . . . . . . . .
Magyar korona járadék . . . . . • •
Magyar általános hitelbank . . . . . • .
Magyar ipar- és kereskedelmi bank . . .
Magyar jelzálog hitelbank .
Magyar leszámitoló és pénzváltó bank". .
Rimamurányi vasmü ; , . , , . . . * .

Deczember hö végéret

pénz
1 6 2 —
1 2 5 —
1 4 4 —

| 4 9 0 —
3 2 8 —
5 3 0 —

280
| 151.50

Íj
214.50

2 0 6 —

384.50

2 5 0 ~
: 285—

150—

9 0 —
102—

445—
1 0 0 —
121 —

190.50
2 0 0 . -
2 1 2 —

2 1 1 —
1 96.50

6 2 —
62—

100,-
1 0 0 —

2 2 3 ! -
1 0 0 —

6.30

1.60
165.50

6 2 —
6 3 —

3.50
3.80
8 -
950
2.50

1 1 —

áru
165.-,
130.-
145.—
5 1 0 —
330.-

2 8 0 —

152.50

215.50

207—

385 —

2 5 5 —
285.50
1 5 5 —

1 0 3 Í -

4 5 0 . —
—.-—

1 2 3 —

191.50
2 0 5 —
213 —
212.—

97.50
67.—
67.--

101 —
1 0 1 —

224 .
101 —
175—

6.80
7.20
1.90

167.50
6 3 —
6 4 —

3.80
4.10
8.50

1 0 —
2.80
1.50

11.50
19.50

20050
5 9 . -

5.66
5.63
9.53
9.53

11.79

58.925

12.-
20—

20230
61.-

S.7Ó
5 . 7
9.57
9.57

11.83:

59.125

45.30 45.50
1.28 1.29

99.50

120—
38.975
45.35
47.65

.47.45

122 29
100.15
386.75
101.50
2 8 0 . -
251.-50
249.75

Osztrák hitelintézet 355.- 79

Déli vasut . . . . . . . . . . . . . . . Qsztrák-ma|ryaj- államvasut . . .....337.801

99.80

120.40
59.175

45.55
4780
47 60

12250
100.35
387.25
102.50
200*50

935.20
7990

Leszámoló
Magy. ált. hitelbank . . .
Osztrák hitelintézet. . . .
Magyar aranyjáradék . .
Magyar koronajáradék . .
Magy. ip. és keresk. bank
Magy. ielzáloghitelbank .
Magy. leszámitoló bank .
Rima Murányi vasmü r.-l.
Déli vasut
Osztr. magy.. államvasut.
Budapesti bankegyesület.
Elsö magyar iparbank . .
Fiumei hitelbank . . . .
Pesti magy. keresk. bank
Bpesti takp. és zálog. r.-t.
Bp. Erzsébetv. takarékp .
Magy. ált. takarékpénztár
M .orsz. közp. takarékp..
Elsö magy. ált. bizt.-társ,
Elsö budapesti gözmalom
Lujza-gözmalom r.-t.

árfo/yamok november 29
388.-
355.-
122.25. --
102.-
281.—
252—
248—

7 9 —

106!-- i

1441.--
2 3 1 . - -

713.—

Brassói bánya, és kohóm.
Fölsőm, bánya- és kohómü
Köszénb. és téglagv. r,-t.
Magy. ált. kü>/énb: r.-t. .
Magyar asphalt r.-t. . - .
Salgó-Tarjáni köszénb..r.-t.
Ujlaki téglagyár r.-t.. . .
Danubius-Schoon. hajógy.
Ganz.-féla vasöntöder .- t .
Schlick-féle vasöntöde r. t.
Weitzer-féle waggongyár
Ált. waggonkölcsön. r.-t,
Elsö magyar. részv. serfözö..
Elsö m. sertéshizlaló r.-t.
Magyar villamossági r.-t. .
Kőbányai polg. serfözö r.-t.
Magy. czukor-ipar r - t . .
Adria m. tengerhajóz. r,-t.
Bp. közuti vaspálya-társ..
Budapesti vill. városi vasut.
Bp,-ujpe?t-r. villany. vasut

162
107.-
6 4 0 -
119.-

358.

381.-
2 8 6 -

A
a na,

A t-el megjelöli értékpapíroknál, melyek üzleti éve nem esik össze
naptári évvel,-az osztalék az utolsó üzletévre vonatkozólag értendö.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Központi kiadóhivatal:

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

Elöre fizetendők készpénzben, levélbélyegekben vagy postautalványon.
poste-restante kéri, akkor minden közlés után még
irni; esetleg közönséges levélben is lehet a szöveget

V.
Flók-kIadóhlvatal:

Marokkói-utcza 4. szám.

LEVELEZÉS.
18. Hogy lehetne minél elöbb megismerkedni ?

Várom válaszát.. 530—l
keresi egy barna. fiatal ember,

528-1
. > ! Mielöbbi ismeretségét

528-1
ismeretségét óhajtom. Holnap e lapba

Gleichenberg. Levelemért késik Nyugtassa meg Mariettát.
5J4-1

Manczi Szombaton este 7 órakor várlak. Vagy elhatározod végre
Manczi. magad, hogy eddigi elmaradásodért magyarázatod adsz,
vagy teljesen szakitunk egymással. — Én megelégeltem a folytonos
hazudozást. Pepi. 1
Nem bánja meg. Néhány nap óta nem hallunk semmi hírt,
JlSlH Uúttjú illeg. „kát nem tndjuk és kíváncsiak vagyunk-.
Tán bar.ajrusznak reáirfi ? Két kapitány. 5lt4—1

£ n v 9<j Átiae ' í i a ía l ember, eSY U i t t a l leánynyal vagy asszony-
Uy ül eVgS Jlflíai n y a [ levelezésbe óhajt lépni. Későbbi

érueknclküli io.norelsc ;̂ nines kizárva. Szombathelyiek előnyben
részesülnél;. 108—1
^ y P í f 7 3 r f l 1RQfí Millió köszönet és csók; nagyon sajnállak,
-»»*JJ*-'*' " • O*W. jobb sorsra éideincs angyali türelmü ésgyön-
gádsegü ólettárs vagy. É gyűlt szenvedek veled, és boldogtalanságom,
h»«;y ne.m segíthetek.; reméljük minden irányban és szerelmünkben is
H letrjobb.it. Sok kellemetlenséggel és aggodalommal jogot szerzesz
ina^a/lnak szc"relmpd,b(jn lelni pillanatra, feledést, boldogságot. Üdvös-
séget hfr/rva nekem. . . 107 —1

l&iriaitf Ón szellemes V Aum ; On tevéd, hos-szaúaimas cs unai-
j n l l j H l l l . I l i a s é^ igen távol van attól, hogy megközelítse a szelle-
messég legalacsonyabb fokát, ettől ellukintvo pedig valóságos ember-
Jcinzó; meri ira.samik fi) elolvasása utáu migraonjeini vultak, amelyet
isak ecy másik pályázó Fzellpin é.-; kollemlöl sziporkázó sorai voltak
képesek elűzni. — >lme őszinte válaszom, amelyre Ön Kért, s amelyéit
inegipérte,-hogy nem fej: megharagudni. Kísértse meg másról, rövi-
debben, Fzebbon os szellemesebben és tudassa teljes cziniét, mert e
halyen nincs szándékum szollemeskedni. Tanárjelölt. 496—1

CS Képzeljék csak tiszt uraink, szüi>
dán reggel kaptuk meg levelüket,

Id i k ö l k d é

b eg m a főárosban fogjuk olvasni, mert
a ^kedvezőtlen időjárás'miatt a vadászat olhalásztódotfc ós nincs ked-
viínk e monoton pusztán még több időt is eltölteni, ami kedves nagy-
bácsink társaságában. — Vágyunk már haza. A viszontlátásig üd-
vceloi. Nem bánja' meg. 498—1

komoly gondólkozásu, biírtos állasban levő .28-40 év
j közötti úriember ismeretségét keresi, jó családból való
meguyerő módom fiatal hölgy; Leveleket, ^Komoly dologi jelige
alatt a kiadóhivatal továbbit.' • ' 410—1

HÁZASSÁG.
tttA& » A H t i - 1 l Ki " i a r imádott kis feleségem lenni.

j U l O K aZOilItdt! Leányok és özvegyek! Fiatal művelt ezuk-
rász, keresztény, egy 16—26 éves leányt vagy özvegyet keres 2000
vagy 2500 frt készpénz ̂ kpzománynyal, azonnali nösulési szándékból.
Ajanlatokat k i r e láp kiadóhivatala „Jó férj 111" szám alatt beküldeni.

' [ ^ 111—2

£1 AITAIA re*J£StttAií szép fiatál unoka húgomat 50.000 írttal,
&10K610 CSdiaOBtSll térjnez óhajtanám 'aáni , ' leginkább ka-
tonatiszthez. Nem annwiym leveleket „Noblesse Obiige", jelige alatt
a. kiadóhivatal továbbit. Közvetítők kizárva. 428—2

S rt/>\hn\• csinos leány-ismeretségét keresi egy
1 tiCIVIII.fodrász. Szivea -megkeresést kér „I

fiatal

alatt a kiadóhivatalba. '32S—2
28 éves bankhivatalnok (keresztény) szőke

. . . . » kis leányt óhajtana nőül.venni, ki házias
já-velösen kivül 10— 20.000 frt hozománynyal is rendelkezik. Vallás
mellékes. Discrelió válasz „Boldog jövő" jelige alatt a kiadóhivatalba
kéretik. . 238-2

ÁLLÁST KERES.
f f lV uifkólfi 1 3 ^ v c s ' e ^ n v > nevelőnői alkabnaztatást keres. Nem
fcHJ VIUKKI annyira a fizetésre, mint inkább a jó bánásmódra
reflektál. Czime megtudható a kiadóhivatalban. ' '532—3
"fatAlttMAHe kisasszony, aki a gépírásban jártas, magyarul, né-
•MllCIUjj|lílld metül, jfráncziáiil beszél., Szerény fettételek mellett
megfelelő foglalkozásf Keres. Czime a kjadóhivalalban- 456—3

Vfírecheiíolmt szaktanfolyamot jó sikerrel végzett fiatal hölgy
tJUfl K_tRfcW»lllll irodai- alkalmazást keres. Czim a kiadóhivatalban.

' ' 462-3
elvállal egy tisztességes asszony lakásért. Qzime meg-
tudható a kiadóhivatalban. 436—3

férfi-szabász állást' es a fővárosban. Czim a kiadóhivatalban.
77—3

9 9 ÁVAC órássegéd vagyok, eletetnék. valahoL a .vidéken alkal-
ib S T M mázast nypmi.ilyen jninőségben, lehetőleg az alföldön.
Czünem megtudható e, lap kiadóhivatalába. 412—3

teendőkben jártas joghallgató szerény feltételek mellett al-
kalmazást keres ügyvédi irodába. Czime a kiadóhivatalban

jnogtudható. . • » • • . . . 358—3

nevelőnek ajánlkozik e téren jártas egyetemi hallgató.
Czime a kiadóhivatalban megtudható. 356—3

cs fohérenemü-varrónö ajánlkozik házakhoz vagy
" otthon végezhető munkákra. Czim a kiadó-

hivatalban " ' " . • • . . . . • • • 852—3
idősebb'hölgy, uradalmi tiszt özvegyo, ki mint ilyen
tökéletes jártassággal bir, mindenben ami vidéki és

_. nagy héztartásoknál megkivántatik, mint nagyobb uriliáz
vejwtőnőjo, kuksárnőjo vagy esetleg felnőtt leányok mellé mint anya,
helyettes, aki őket mint úrnő gardiroztatná, állást keres. Nagy igé-
nyei' nincsenek inkább jó bánásmódot cs kellemes otthont óhajtana.
Megkeresést kér „Szi'untartóné" czimén az Országos'Hírlap.'kiadó-
hivatalába. • 376—3
H A M A I A K A l i i l ) D úvi gyakorlattal, jó bizonyítványokkal sürgősen
nCVClUllO állást keres. Szives megkereséseket,Szorgalmas" jelige
alatt a kiadóhivatal közvetít. 282—3

. _ M 1 tá-tl 5000 frt biztosítékkal pénztárnoki vagy pénz-
lOlU iCrj l beszedői állást keres. AjánlatokaT „Pónz-
jelige alatt o lap kiadóhivatala fogad el. • 220—8

ajánlkozik üzletbe mint pénztárnoknő. Aján-
latok .Szorgalmas" czimén kérek a kiadó-

____^ ^ SS—3
1 A 4 H V k i magyarul és németül beszél óa már voltuzlotbo
l u t l l j ) alkalmazva, elárusitónöi állást keres. Leveleket

ejnmen a kiadólűvatal továbbit. . 276—3
kitűnő írással, délutáni foelalko-
ziist keres. Ajánlatokat .Hivatal-

336—3

vatalba.

Űy JOVarOSl niV
noTt" czimén a kiadóba.

VMe0Ífi csinos özvegy asszony, gazdasszonyi vagy
KulSeiU háziasszonylielyctesitŐ állást keres. Szíves

aiecker«sések«t .MsficToIna" jelige alatt a lap kiadóbiv. fogad el. 248—3

ÁLLÁST KAPHAT.
njint Iiehi ügynök és utazásra alkalma?,

J , kerestetik. Csak kiválóbbak ajánlata ké.
rétik. .Vasutazó ÓIT alatt a kiadóhivatalba. 460—4

ki mar ily minőségben alkalmazva volt.
íizetésbel azonnal felvétetik. Ajánlatok

„Gyakornok* czim alat t a kiadobn. 4Gs'— A

J° r a V i t '° '̂u> nyomdába felvétetik. Czim a kiadóban.

•ti l iafí l iaRíl 1 o\om\ osztályt látogató kis leánykám mellé ke-
Ji narniaUlK eiemi rések olyan hölgyet, ki öt tanulmányaiba
bc-lo veretné és naponia elkisérnú az iskolába. Nem kívánok di illető
höljiytöl nevelönöi képzettséget, de minde.ii esetre megkivánom, iio '̂v
inteliigenc'zi'aj;t olyan nivon álljon, amely képessé teszi öt leánykám
szellemét, értelini képességét helyes és nemesebb irányban fejlesz-
teni. Ajánlatokat „Xüvclúnö" czimén kérek e lap kiadóhivatalába.

lo^t iV a k i vidéki jobb házaknál volt alkalmazva
J l i l I víOWjy és még nem régen van a fővárosban, azon-
nal alkalmaztalik. viackjöl jövőknek és a főzéshez is értőknek előny
adatik. Czim a kiadóhivatalban. 262—4

ecV kis lánv mellé felvétetik. Leveleket „Jó
házból- jeU'ge alatt a siadóhiv. fogad el. 290-4

OKTATÁS.
k i a ma-gV!ir. német ós francza nyelvet

y jf tanítja, még néhány órával rendelkezik.
Czime megtudható a kiadólúvatalban. 4")S—ö
•fí £t>Aii1i«>Vi fÁ\n pzé'pixó iskolában, hol 8—10 óra alatt a szép-
/S J > lOl l t l ( l l < ' je ie irást cl lehet sajátítani, az esti tanfolyam fel-
notek részére megkezdődött.' Hölg\-ek külön taníttatnak. Czim a kiadó-
liivatalban. 510—5

W e a c e y n n v K e r e s e k e sy társnőt, kivel zongo-s
KlSaSSZOraj. r án négy kézre játszhatnék. 450 - 5

ügy disztingualt kisasszony zongora órákat óhajt adni.
Czim a kiadóhivataJban. 452—5

5 f rancai?!? instruite, chercho une lenon trois á quatre foi
Jldllgitldlí mie heure par semaine. Adresser é rexpedition

aux initiales nLe cous" 466—5

kiadóhivatalban.

vidéki leány ki az óvóképzőt végezte, hajlandó elemi
iskolás kis leányt tanítani. Czime megtudható a

490—5

hivataüan.

nemkülönben mértani rajzolásban kezdőknek okta-
l tást adok1 szerény feltételek mellett. Czim a kiadó-

440-5

vátalban.

iskolai növendék, elemi iskolai tanulók niollc
korreptitornak ajánlkozik. Czim a kiadóhi-

438-3
ftflruiMffl'fkn.irÁftÓtt é s m a « Y a r német gyorsirási tanfolyam,
l%t;tall|lllUli'*llUl)K{J Bányai Amanda oki. tan. személyes veze-
tése alaTt. Beiratkozások naponként elfogadtatnak, Glogowski és
Társa czégnél V. ker. Erissébet-tór 16. 202—5

fiaíú
kiadóhivatalban.

óhajtok vermi lakásomon : hetenként három
órátj lfihetpleg mérsékelt dijjazással. Czim a

A M MtítMÁ^vMA ki már tiz év óta működik mint ilyen,
6 0 p O l d mUVeSZIiO, zongora órákat óhajt adni, ugy lakásáu,
mint uázaknál is elválalja azt. Czim a kiadóhivatalban, 300—5

állást keres egy VIII. reáliskolai tanuló. Szives
., megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek

„Corropetitor" jelige, alatt; hot az illető czime is megtudható. 80—5

jelige
VinTkilitfltAf d franc7-'a nyelvből olctatast adok heti S órával, havi
JlftbUUKlltK 6 frtért. Szíves me^ereséseket „Szorgalom
alatt e lap kiadóhivatalaim kéretnek.

f j é cherche une jeune frangaiso qui m'instruirait la
languo frangaise, par conversation agriablc. Lettres sous

>Medicinf á Texpedition.de ce joumal. 78—5

BIRTOK ELADÁS.
birtok. •Sorsodmegvében egy 2000 holdon felüli

birtekí melyből a szántórét 1.000 hold az
1898-ik évtől kezdve 12, esetleg 15 évre bérbe adatik. Évi bérösszeg
7000 frt. A feltételek a megbízottnál tudhatok meg. Czime a kiadó-
hiv'atalban. • 134—6
ftj^r^i. 12500 hold terjedeünü nagy vadászterülettel, őserdővel,
u l l lUK melyben mindennemű vad található, ritka szép emeletes
kastélylyal teljesen bebuterozva, iparvállalattal, 650,000 frtért eladó.
Venni szándékozók >VadászterüíeU czimén küldjék be ajánlataikat
e lap kiadóhivatalába. ' ' 140—6

HÁZ ÉS VILLA ELADÁS.
YKVotf közolében egy 8 emeletes bérház még 12 évig adómentes,
JVUI Ul kedvező feltetelek mellett eladó. Szükséges töke 40.000 frt.
Ajánlatokát „1000" jelige alatt a-kiadóhivatal közvetít. 320—7
4 * { 9 0I3AJC Vidéki nagyobb városba egy emeletes sarokház 40
tfüi KlaU-ö. nöl területen nagyon maszivan építve, haláleset
miatt eladó. Czim a kiadóhivatalban. 332—7

ELADÁS.
M 4 * 4 » I A 1 » Budapesten vagy környékén. írásbeli ajánlatok
YaSailOK „Készpénz- jelige alatt a Madóba kérek.

rásbeli ajlatok
Madóba kérek.

500—8
Pttefonn í á i o posztógyáriraktár Sümegh, ajánlja gyapjúszöveteit
VpSlBin"'lt.lC egy teljes öltözőre valót 3 frt 60 krőrt, egy pár
lótakarot 2 frt 20 krórt, gazdasági lótakarókat párját 3 frt 25 krert.
álintak nem küldhetők, de a megnom felelő visszavétetik s a pénz
visszaköldeük. 113—8

szép, nagy, szelíd 11 hónapos, elutazás miatt azonnal eladó.
C?.im a kiadóhivatalban. 424-8

;« Reáljogu pryóíryszortái' n a g y vidóM városban,
!• • megye székhelyén 30000 frton felüli tkvi forga-

90000 frtért eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 138—8
. s i 4n*i/trHi\nl Miszerüzlet a Kerepesi ut közelében,
100 J l Í 5 i e r U * l « l . sarokliázban, családi körülmények miatt

eladó és azonnal átvehető. Bővebbet a kiadóhivatalban. 180—S

" ~ VÉTEL.
május I-őre Józsof-köruton vagy annak köz-
vetlen közelében, mely 2—3—4 utczai szobából

és hozzátartozókaiból áll. Ajánlatot kérek B. V. B7 alatt a kiadó-
hivatalba. . _ ^ 516—9
TíevKiieAiAto1«t10r1 I^ast vagy házat keresek bérbe. ívmly
JlSZTVlSeiOTeiepeil 2-a-4 utczai szobából és tartozékaiból
áll, május 1-ére. Ajanlatot kérek B. M. 75 czim alatt a kiadóba.
_ [ _ _ _ * ' 518-9
VflíTfllf í í v * r o s ' házakat, lebotöleí k'evés teherrel va^y anélkül a
f E5i8lvSa.rgit-lúd tájékáu. Ügynökök köz\'eü{éso kiaiirva. Levelek
.Birtoioa" %im -Jatt kéretnek e lap kiadóhivaUlába. 448 - 9

1»S_)KIS

KIADÓ SZOBÁK.
szoba, mi családnál kiadó a klinika köze.
lobon. Czim a kiadóhivatalban. 502-40

Csinosan bútorozott, két ablakos utczai hónapos
szoba kiadó. Viliamvasuti megállóhely a közvetlen

közelben. Czim a kiadóhivatalban. 520—10
.gy I. emeleli, különbijáratvi szoba

fi Jíagymező-utczábanjf adó. 522-10

1 eííI"5U
-̂  Fortuna-utczában, földszint, 2 utczai szoba szó-
p C n bútorozva, 1—2 urnák azonnal kiadó. 472--10

a Hattyu-utezában 1 szoba, előszoba 15 frtért
azonnal kiadó. 474-10

SZOBA KERESTETIK.

5 2 t ) ' i a

J l .
-IK

Bútorozott szobát .
nek tJózsef-körúti gargon lakásé jelige alatt.
Tj»w}n bútorozott szobát keresek, lehetőleg külön bejárattal. Aján-
*\*í\& latokat a hely és az ár rnegjelöléso mellett .Bútorozott
szoba" alatt a kiadóhivatalba küldendők, 316—lű

KIADÓ LAKÁSOK.
4 ílí XtOY Vámliáz-köruton, 2 utczai, elő, cselédszoba, konyha,

"IK K%( • kamra, azonnal kiadó.

fi
480—13

Krisztina-kőrúton egy 3 utczai elő, fürdő- ós cselédszobából álló
lakás azonnal kiadó. Bövobbett a kiadóhivatalban. 4S3—13

H jtf ifflHiloi" A Váczi-köruton egy 3 bejáratú lakás kiadó, mely
ö"llv nviuiWl. áll 5 utczai-, 2 eló'-, cselédszoba és konyha.

486—13

6 tlf k o r ü l o t Vörösmarty-utezába, 2 udvari-, előszoba, konyha,
"Hl nVIllMál* kamra azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban.

484—13

2-ik
Ezoba,

" KÖNYVEK.
különösen alkalmas. A Háztartás a magyar házi-

_ w asszonyok egyetlen, kitűnő és minden rendes ház^
tartásban nélkülözhetetlen közlönye, nlely újévkor már a IV, évfo-
lyamába lép. Szerkeszti: Kiirthy Emiiné, a legkiválóbb szakírók és
az ország legtapasztaltabb gazdasszonyainak s-zives közreműködése
mellett. A Háztartás több mint 100 rovatban tárgyalja az összes, a
háziasszonyok mintakörébe tartozó ágakat és évenként több ezer ;

világitás. — Gondolatok-*— Gyermekszoba. — Gyü
szat. — Hálószoba. — Hasznos tudnivalók. — Házi ipar és művészet-
— Házi szerek. — Házi vegytan. — Háztartás. — Humor. — Husvét.
— Irány-czikkek. — íróasztal. — Irodalom. — Italok. — Jótékonyság.
— Karácsony. Kártékony állatok. —Kedvenczeink.— Kenyérsütés. —
Képzőművészet. — Kertészet. — Kézimunka. — Konyha. — Konyha-
kert. — Konyhanyelvószet. — Lábbeli. — Lakás. — Lakomák. —
Lovaink. — Maradókok felhasználása. — Méhes. — Mezőgazdaság.
— Mosás és vasalás. — Nevelésügy. — A nök joga és munkaköre. —
Nőkről a nőknek. — Népszokások. — Pecsélüsztitás. — Pincze. —
Rejtvények. — Sejyeintenyésztés. — Sertéseink. — Sport. — Szabás
és varrás. — Szappanfőzés. — Szarvasmarhák. — bzépirodalom. —
Szépség ápolása. — Színészet. — Szobakertészet. —Szőlőművelés.—
Társaselet. — Tejgazdaság. — Vidéki különlegességek. — Zene.
A Háztartás szépirodalmi részében érdekes rogényfolytatásokat és
elbeszéléseket közöl. A Háztartás 16 oldalon, elegáns rótízuszinboii-
tékban minden hó 1-én, 10-én és 20-án jelenik meg. A Háztartás
apró hirdetéseit minden előfizető ingyen veheti igénybe. A Háztartás
előfizetési ára: Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 50kr.
A Háztartás kiadóhivatala: Budapest, VIII.,^,Júzsef-utcza -íö. sz.
Mutatószámokkal szívesen szolgál a kiadóhivatal! A Háztartás díszes
ós tartalmas karácsonyi albumát a deczemberben belépő uj előfizotölc
is megkapják. 492—15

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
jVagy sarok bolthelyiség a József-köruton azonnal kiadó. Evi

bér 1800 frt. Czim a kiadóban.
3I'J—17.

Kis bolthetyiség a József-köruton azonnal kiadó. É '' bér 400
frt. Czime megtudható a kiadólúvatalban.

ai4—17

KÜLÖNFÉLE.
0C likaimü^AHülf nélkülözhetetlen újságja a
CS aíKmnldZOlldK Maaántisziviselők Lapja.

Minden állást teljes ingyen közvetít. Páratlanul álló helyközvetilu
működését maga a kereskedelemügyi miniszter is a legmelegebb elis-
meréssel illette. Minden számban 40—50 kínált és keresett állá.«.
100 koronás pályázat. Rendkívül érdekes czikkek. Változatos, gazdas
tartalom. Megjelenik havonkint kétszer. Előfizetése egész évre 4 frt,
félévre 2 frt, negyed évre 1 frt. Egyes mutatványszám 20 kr. Kiadó-
hivajal Budapesten, 8„ kerület Rökk Szilláid-utcza 8. 6423—IS

Í
rollÜtiA níftaneáff ! ^P'1' u'0"- Hövid idő alatt az egész viiá-
'gllUIlQ HjUQnSal) l p o t meghódította ! Amerikában iskolákban
ivatalosan olrendelvo, külföldön mindenütt a legnagyobb feltünést

kelt! A helyezéshez többé kéé ijem szükséges, mert a papjrburkolat
kézzel levonható, mi által az irón folyton hegyes marad ! Óriási idti
megtakarítás ! Tiszta munka ! Nem törik soha 1 iTuczatja: fekete T2 kr.
kék 96 kr., ténta 1 frt., piros 120 kr. Csakis az összog előzetes bekül-
dése ellenében! (bélyegekben is.) Viszontelárusitóknak, iskoláknak
ós egyleteknek nagy engedmény ! Vcüérképvisclö : Polliik Sándor.
Budapest, V., Szócheriyi-inVza 8. 6425—is
Yiilfniftnn elsajátított szakismeretek ós hosszu gyakorlat alapjna
JVUIIUIUUII készítek modem stilben kárpilos-és iliszitcsi munká-
kat. Függönyök disziteso, tercm-diszitósek itb. kiváló ízléssel eszkö-
zöltetnek. Magamat a n. c. közönség kegyes pártfogásába ajánlva,
maradtam kitűnő tisztelettel Szil&eyi Zsiqmond, kárnilos és diszitö.
Budapest, VII., Dohány-utcza 6S. (Kertész-utcza s;irkán.) 494—1
Vtaift ti9 f 9ffVJllaJU 11(1 J<*yjT>
ticz-iélo fagyffaid

J ' C E Z naőY) ' l a n o m használja azonnal, mikor
JJ J j T > csak egy kevés fagyviszketegsoget érez, a Ha-
ticz-iélo fagyffaidpt. Ezen ismert és évek óta bevált szer minden
fagyos testrészt legrövídobb idő mulva gyógyít, friss bajt már 2 nap
mulva. Egy üveg í korona. Fö- ós szótküldesi raktár" Eaditz R.,
Apostol-gyógyszertára, Budapest József-körút t>4. 1 1 0 I S110—IS

WSdK érdekelhet tudni azt, hogy » Párisi
. # dr. Boílon-í't'/c tn/actfo Orlart'

túl már néhány napi használat után elmulasztja még a legrégibb és
legelhanyagoltabb bajokat is. Fölösleges tehát Sautal-olaj av-a^y

1 üveg ára 1 forint. \ U. N. H.-18
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MINDENFÉLE.
Jövendölés a Jövő évre. Zadkiel, a hires

kalendáriomcsináló, aki előre megjósolta a czár
halálát, a párisi katasztrófát és a Dreyfus-esetet.
most adta ki 1898-ra szóló almanachját, rnely né-
hány érdekes eseményt jósol a jövő évre. A jövő
év április hónapjában a jóslás szerint az Egyesült-
Államok nagyon kalandos politikába keveredik,
melynek éle Kanada ellen irányul. A hónap vége
felé nagy kellemetlenség éri ugyanezt az államot,
melyböl azonban valahogy mégis -kieviczkél. Ok-
lóbcr havában megint kellemetlenségekre ébred
a világ. Egyiptomban vagy a Sudanban for-
rú dalom fog kitörni, mely az Indiákra is
kiterjed. Az egyedüli kellemes és megnyugtató
jóslata Zadkielnek az, hogy a posta terén
gyakorlati u j i tá sok várhatók. A jövő év csillag-
zatai a koronás főkre se kedvezők. A svéd királyra
halál vár, a czár egészségi állapota egyre kedvezőt-
len lesz, a német császárt pedig szintén nagy veszély
fogja érini, melynek minémüsége azonban a csil-
lagukban megirva nincsen. Magyarországról, hála
az égnek, semmiféle rosszat nem tud, mert
valószínüleg ép oly messzire esik töle, mint azok a
rossz híreket jósló csillagzatok.

Bambuszból készült orgona. A shangai je-
zsuita templomban bambusznádból építették az or-
íronát s azt mondjak, hogy még az érczből valót is
felülmulja nem egy szempontból. Miután a bam-
busznád tollvékonyságu és egy lábnyi átméröjü is
lehet, ez a természetes anyag alig keiül többe, mint
épen csak a munkába ; a hangok állitólag nagyon
szépen csengök s a fülnek is roppant kellemesek.

Tüzhányó a killitáson. A párisi világkiállítás
nagy atrakczióját (a jövendő Eiffel-tornyot) még min-
dig nem találták meg. Pedig látványosság kell a
népnek ! Az utolsó terv, amely most felmerült, az,
hogy egy tüzhányót mulatnak be természetes nagy-
ságban — tüzzel, lávával, hamuval, szóval mindazzal,
ami egy becsületes tüzokádónak az attributuma, A
,,Société Anonyme d'Etudes de Volcan de 1900"
azonban idáig nem sokra vitte még, mert vagy na-
gyon komolyan csinálják meg a tüzhányót, s akkor
nagyon is veszedelmes is lesz, vagy csak tréfásan,
s akkor senki se törődik vele.

Eltiltott bicziklizés. A párisi községtanács
begombolkozott, gondolt merészet és nagyot és —
eltiltotta a bicziklizést. De hát ne ijedjenek azért
még meg a kerékpár hivei, mert nem általában til-
tották el, ami különben is világraszóló esemény
volna, csak a tanítóknak és föleg a bájos tani-
főnöknek, és nekik is csak az iskolába menetkor.
Mert hát ezek a bájos tanítónők nem is viselték magukat
egész comme il faut. Pikáns nadrágot kezdtek vi-
selni bicziklizéskor, igy mentek az iskolába és ilyen
toilette-ben oktatták a zsengéket kátéra és más
jámbor dolgokra, ami nyilván nem igen összeillő.
A franczia pedig szörnyen féltékeny állami tan-
intézeteinek rénomméejára, mert nagy konkur-
rencziát fejtenek ki különösen a zárdák, ahova
igen sokan szivesebben járatják gyermekeiket.
Ha pedig az állami tanintézetek tanítónői kö-
r.'Ht a nadrág tekintetében ilyen fin de siécle-árain-
lat kap lábra, még inkább felszáll a zárdák ázsiója.
Igy tehát nem is oly érthetetlen, hogy a párisi köz-
ségtanács az emlitett szüli keretben eltiltotta a bi-
cziklizést.

Mit hajt a szérum. Behring tanár, a difteri-
tisz szérum feltalálója állitólag 70.000 márkát
kap havonkint attól a gyártól, hol a szérumot
előállítják. Nagyon szép ez Behringre nézve, de bi-
zony baj az emberiségre, mert a szérum nagy ke-
letje azt mutatja, hogy töméntelen nagy a difteriti-
szesek száma, s drágán árulják az állítólagos gyógy-
szerét.

A czitrom hazájában. Másodszor van nyár
mostanában a szép Itáliában. Rómában oly rekkenő
a hőség, hogy merész vállalkozás-számba megy
napernyő nélkül az utczára indulni. A déli vidéke-
ket elözönlő közönség el van ragadtatva az idő
szépségétől, mi pedig innen a köd hazájából bizo-
nyos irigységgel gondolunk a heszperidák tartomá-
nyában élö boldog halandókra.

A RÓKAÚT.
S U D E R M A N N H E R M A N

REGÉNYE. (14)

— Ha még nem tökrészeg tegnapról,
akkor rögtön a szemébe mondhatja báró urnak
a legalázatosabb véleményét.

A két szeme leplezetlen kárörömtöl villo-
gott, majd ismét felvette bánatosan komoly cs
méltósúgos pátriarka ábrázatát.

— A barátságomat visszautasította ifjú
ember, kezdte ujból, a borostyánkő szívvel
játszva. — Ösz hajamat megbántotta és meg-
sértette — jó, — nem neheztelek érte. Nem
tette volna.tudom, ha sejtette volna, hogy ki
volt az, aki az élete veszélyeztetésével, titok-
ban, — mert ha látták volna a schrandeniek,
megfojtottak volna, — mondom, aki titokban
megóvta boldogult apját az ellenhatástól. —
Kérdezze csak meg a kisasszonyt !

— Micsoda kisasszonyt ?
— Hát az édes, drága Regina kisasszonyt

— a boldogult papa szive választottját. Gyöngy
ez a lány, báró ur, megérdemli, hogy tiszte-
letben tartsa és magával vigye utjára. A kis-
asszonynak éjszaka idején hányszor adtam ke-
nyeret, vagy füstölt kolbászt, báró ur, vagy
egy zacskó kávét, olyan idöben, mikor magam
árpalevest ettem reggelire. A kikötő-elzárás mi-
alt volt ez, báró ur.

— Nem kapott érte fizetést?
-— Persze kaptam, kaptam. De hát ha az

ember az életét koczkáztatja, mégis csak Isten
kegyelmére teszi. — Aztán még van egy kis
hátralék, báró ur, az utolsó jégzajlás ota, s ha
a báró ur volna olyan szives . . .

— Irja föl, ami követelése vau. A pénzét
majd megkapja.

— Nem olyan sietős, báró ur. Bizom én
a báró urban. De mit is akartam mondani. Ha
akar hallgatni egy öreg, tapasztalt ember
tanácsára, akkor menjen most szépen haza
— ásson a kastély mögött egy. gödröt, s fek-
tesse bele boldogult édes apját, — csak éj-
szaka,— szép csöndesen, szép csöndesen. . .
A kedves Regina kisasszony is segithet. — Az-
után simítsa el a pázsitott szép egyenesre,
hogy senki se tudhassa, hol hantolta el, s még
mielőtt a hajnal pírkad, fogja karon Regina
kisasszonyt, s menjen vele szépecskén oda, a
honnan

Egyszerre elhallgatott, mert Boleszláv keze
a pisztoly agya után nyult. E becsületes férfiu
kenetteljes tanácsából nyíltan kivigyorgott a
pokoli guny, amely a legvégsőig fokozta ellen-
állását.

Mig a kigyómérgü szavak röpködtek fe-
léje, hirtelen egy kétségbeesett gondolata tá-
madt, mely mint a lángnyelv szaladt végig az
agyán.

Valóban, ez a temetés csak az elsö és a
legkisebb része annak a nagy munkának mely
még reá várt! Nem fog eltünni innen ködben,
éjszakában, — nem fog elosonni apai öröké-
ből, mint egy gonosztévő, hogy aztán mindent,
amit teremtettek, a pusztulásé legyen, — nern,
itt marad — kitart, — ellenökre mindezeknek
a hiénáknak, melyek közül a leggonoszabb vi-
gyorogva, sóváran csillogó szemekkel állt elötte
s leste, mikor vetheti magát a gazdátlan zsák-
mányra !

Kitartani! Kitartani!
Ez a vezeklés, melylyel az apák büneit

megszenvedi!
S az a gonosztett, amely örökét elpusz-

tította a föld színéről, nem kiált még mindig
bosszuért az égnek?

Elvonuljon-e, mint egy katonaszökevény,
aki elhagyja zászlaját, gyáván itt hagyja-e min-
denét, földjeit, örökét és kedvesét, akit elvesz-
tett most és mindörökre, de aki aggódva és re-
mélve várakozik reá?

Nem. A schrandeni kastély romjain lobo-
gott az ő zászlaja s lángbetükkel állott rajta ez
a szó: „Bosszu!"

És nyomorult az, aki cserben hagyja a
zászlaját.

Egészen odaállott a biró mellé s fenye-
gető tekintetét élesen a szemébe mélyesztve ki-
áltott r á :

— Ki gyujtotta föl a schrandeni kastélyt?
Merckel ur kövér arcza vonaglani kezdett

A lelkiismerete legsebesebb pontját érte a
szurás.

De ugyanígy összerezzen minden schran-
deni, ha e gaztettről érte kérdés a fület, —
csak egy ember nem rezzent össze s
ez maga volt a gonosztevő

Merckel ur épen válaszra készülődött, de
ebben a pillanatban az ivóban zugó moraj
hangos lármává lett.

Önkéntelen az ajtó felé sietett, mintha a
következő események elől el akarná reteszelni,
de már fölszakitották az ajtót és beözönlött
egy csomó vad, fenyegető alak. elöl egy apró,
toprongyos, elzüllött ember, tüskés, fekete
hajjal, mely összeolajozott csomókban lógott a
válláig; összes szakálltüskék borították az arczát
és vörös, szörtelen pillái alól két üveges, rémes
szem nézett ki.

Az ökleivel hadonázott, s igy kiáltozta:
— Hun van az a kölyök ? hun van az a

fajzat ? — Megfojtom azt a nyomorult fajzatot!
Mikor azonban Boleszláv szálas alakját

egyenesen maga előtt látta, a szó közepén el-
hallgatott, s csak magába morgott.

A kis emberke mögött egész fal állott
izzadt, gonosz, kíváncsi arczokból, melyek mind
Boleszlávra bámultak, mint egy elfogott csuda-
áUatra.

— Egymagam ennyi ellen! — gondolta
magában, s magasabbra dagadt a melle.

— Maga Hackelberg asztalos ? kérdezte
a részeges embert, miközben éles szeme bék-
lyókba verte. A képére még valahogy emléke-
zett gyermekkorából. Csendes álmaiból riasztotta
föl egyszer keserves orditozásával, mikor vad-
orzás miatt megkorbácsolták a kastély udvarán,

A kis ember ökölbe szorította a kezét és
fujt és morgott, és beszélt magába.

— Maga csinálja a koporsókat a faluban ?
Az asztalos lassan megrázta a fejét, üres

szemekkel bámult maga elé, majd siri hangon
mondta:

—• Még csak két koporsót csinálok
egyet magamnak — egyet szegény elcsábított
gyermekemnek.

A schrandeniek titokban nevettek. Nagyon
ösmerték már ezt a komédiát. Ha a faluban
meghalt valaki, akkor elhivattak, egy pálinkás
üveggel és a szükséges deszkákkal bezárták s
nem eresztették ki addig, mig a koporsó tel-
jesen el nem készült.

Mindent összevetve, veszedelmes ember
volt ez a Hackelberg, azt tudták a schrande-
niek nagyon jól s nem bocsátották egy perezre
sem szem elől. Ahol állt és ahol járt, minde-
nütt őrizték, s ahány fül mohón leste a sza-
vait, annyi kéz volt lesben, hogy a kellő pilla-
natban beléje fojtsa a lélekzetet.

Maguk mellé ültették a kocsmában, le-
itatták, dédelgették, hallgatták a szavát vagy
tömték a száját, lefogták és elcsukták, vagy
kinoztatták magukat tőle — mintha testet öl-
tött volna a saját rossz lelkiismeretük, és ebben
az elrongyolódott részeges alakban járna-kelne
közöttük.

— Még ki csinál koporsókat itt a fa-
luban ?

A schrandeniek vihogó kaczagásba tör-
tek ki. Itt nehéz lesz az igazságot kifürkészni!

Hackelberg felfujta magát.
— Szegény szerencsétlen gyermekem,

mormogta, üveges szémét a Merckel borostyán-
kő szivére tapasztva, mely látszólag lekötötte min-
den gondolatát. De aztán hirtelen fölriadt fél-
álmából, szemében halovány fény csillant meg,
s ökleit Boleszláv felé tartva, kiáltotta:

— Mit akar az űr tőlem! — Koporsót
akar tőlem? Kinek akarja a koporsót? Annak
a nyomorultnak, annak a kutyának, aki elárulta
a hazáját, — aki elcsábította a gyermekemet,
annak csináljak koporsót? — Nézzen rám az
úr ! Nem szörnyeteg vagyok-e uram? leszak-
gatta. a testéről" az inget, hogy kilátszott a sző-
rös melle, — hulla vagyok, arra se méltó, hogy
a kutyák megugassanak. S nézze uram, kedves
drága* uram, ilyenné a boldogult báró ur tett
engemet— szerencsétlen, elhagyatott, gyermek-
telén öreg embert csinált belőlem

Elkezdte szemét angol-bör-kabátja ron-
gyaival törölgetni, miközben a schrandeniek a
háta mögött ujjongva biztatták.

(Folytatta következik)
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SZÍNHÁZAK.
Budapest, péntek, 1897. deczember 8-án.

NEMZETI SZINHÁZ.
"Évi bérlet 213. Havi bérlet 8.

Crampton mester.
Vigjálték 5 felvonásban.

Irta: Hauuptmann G. Fordította :
Karczag V.

Személyek:
Ujházi
Vízvári M.
Paulayné
Császár
Dezsö
Egressy
Hetenyi
Gabányi
Latabár
Horváth
Abonyi
Kőrösmezei
Paulay
Mészáros
Dóri M.
Faludi
Ifj. Náday

Kezdete 7 órakor.

p
Gertrud
Özv. Wiesnerné
Stahler Adolf
Stahler Miksa
Kircheisen
Milius mérnök
Löffler, szolga
Janetzky, pedalus
Popper
Feist, vendéglős
Kassner
Kunzo
Steifert
Selma, pinczérnö
Weisbach
Stemel

VIGSZINHÁZ.

531. szám. 531. szám.

Zacconi és társulata elsö vendég-
szerepléséül :

I D i s o n e s t i.
(A becstelenek.)

Dramma in 3 Atti di Gerolamo
Rovetta.

Személyek:
Carlo Morettl
Elisa Moretti
Do Fornaris
Pepino Sigismondi
Orlando Orlandi
Teresa

Zacconi
E. Varini
M. Volante
F. Nopoti
E. Piamonti
E. CairoE. Cairo

Giovanni, portianis A. Rissone
Serafino C. Bordeaux
Camilla O. Varini
Ettorino Fehér J.

Ezt követi:

Don Pietro Caruso
Dramma ín 1 Atti di R. Bracco.

Személyek:
Don Pietro Caruso
Margherita
Fabrizio Fabrizii

Zacconi
E. Varini
L. Zonkada

Kezdete fél 8 órakor.

VÁRSZÍNHÁZ.

Zárva.
Színházi műsorok a

. KIR. OPERAHÁZ.
Évi bérlet 133. Havi bérlet 1..

A büvös vadász.
Regényes opera 4 felv. Zenéjét
szerz. Weber K. Mária. Szövegét

irta Kind F. Ford. Ormay F.

Személyek:
Ottokár herczeg
Kunó
Agata
Anna
Gáspár
Max
Remete
Kilian
Samiel

Mihályi
Szendröi
M. Rotter G.
Payer
Ney D.
Arányi
Kornay
Dalnoki
Gonda

Kezdete 7 órakor.

NÉPSZÍNHÁZ.

Kuktakisasszony.
Énekes bohózat 3 felvonásban.
Irta Márkus József. — Zenéjét

szerzette Szabados Béla.

Személyek:
Krisztofórö Németh
Liana Z. Bárdi G.
Liza grófnő Náday Ilona
Miss O'Neyl, M.CsataiZs.
Arzén gróf Szirmai
Buk Leobáld Kassai
Piki gróf Gazsi M.
Didicsev grófnő Vidorné
Palacsinszki báróné Bártfai M.
Misi Tollagi
Nia Bán M.
Böske Vedress G.
Terus S.Harmalh I
Vera Makkos E.
Linus Tallán I.
Lóra Vasváriné
Maris Budai
Kata Emericzi M.

Kezdete 7 órakor.

MAGYAR SZINHÁZ.
Először:

A titok.
Elöször:

Eredeti népszinmü felvonásban.
Irta: Z. Kallós Ilona. Zenéjét

szerzette : Dankó István.

Személyek:
Özv. Fodorné
Lajos, fia
Erdős Zsófi
Erdős Sándor
Mihály
Feri
Tini
Biró
Kovács Gábor
Zsuzsa
Postás fiu

Borowsky
Szentmikóssy

Vlád G.
Füredy
Boross
Iványi
Szilassy
Szilágyi
Mátrai
Láng Etel
Torkos A.

Kezdete 7 órakor.

Baross-utcza és József-körut sarkán.
Naponta a hires Kuthy Vincze és Gyurka zene hangversenye.
Kitünő 7 tekeasztal, az összes kül- és belföldi lapok a N. É. közön-
ség szórakoztatására, jó italok, pontos és lelkiismeretes kiszolgálás.

A N. E. közönség becses pártfogását kéri
(185) tisztelettel

KÁLDOR ZSIGMOND, kávés.

^ LAJOS,
Belégisési-intésate;

mell*, gíge-, torok- cs oiTbetcgeknek, asthmaükusoknak.
Kendéi ll~l-ig 6a ü—4-ig. (140)

Erzsébet-kSput 6.

Első biztositó intézet
zolg^álciiti esetépe.

6 cs. és kir. fensége József főtierczeg védnöksége alatt.
Biztositási tőke: 21 miilió korona. T&t

Fiu gyermekek legelőnyösebb ellátása
katonai szolgálat költségének fedezése — illetve a nagy
koruság idejére. Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál
ó] az Igazgatóság.
Budapest, V. ker., Erzsébet-tér 1. sz.

lessék megrendelni
Karácsonyi ajándékai

megválasztása előtt

melyet i n g y e n küld mindenkinek

lévai testvérek
frokki Mizti Részvénytársaság

könyvkereskedése

Belégzési Intézet
újonnan átalakítva és nagyobbitva, (72

Dr.ZIFFER E., gleichenbergl fürdőorvos vezetése alatt.
pör Jőzsef-köpwt 10. szám. ^ b |

sőviz szétporlasztással külo'n fülkékben. Fonyófü-belégzcs és pneu-
matikus kúrák. Mell, gége, garat, orrlwtegeknek. Nyitva egó?z nap.

Az JP £2 X^-féíe
régi jó hirnevü

ma
(53)

rnely eddig a Váczi-körut és Deák-tér sarkán létezett, \

Erzsébet-kőrut 12. sz.
alá (a New-York palotával szemben) helyeztetett át.

és mindennemű házi
ipari és

részére
jszükoó;rcs berendezése-
iket jó taiiás mellett szi'üt.

Sárdtner és Knopp
(Ausztría-Maöyarország legna-

gyobb gyára,
Bécs, Xllí.j, Láiszersfrasee 8. sz.

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Antisepticus és hygienicus

Teljes biztos hatással, használatban kíméletes ós nem
kellenok többé semminemű gyöngedtelen és ártalmas
gummi vagy spongya-czikkek. 1 doboz (12 drb) ára 1 frt
50 kr. pontos használati utasítással. 1 frt 75 kr. előleges
beküldése után bérmentve. Kapható a feltalálónál:

László József gyógyszerésznél,
Maros-Ujvár (Erdély). (i89)

szabadalomtulajdonosok
mutatója a

(az uj szabadalmi törvőnynyel.)
Ara diszkötösben 1 frt 10 kr.
Kiadja: BEKföE. SÁNDOR,
hites szabad, ügyvivő, szaba-
dalmi mérnök irodája, Budapest,
VII., Erzsébet-kőrut 8., rnely uj
találmányok szabadalmaztatását
és ' órtékositósét is elvállalja
minden államra. Ugyanitt kap-
ható a hivatalos szabad, kataló-
gus 18ÖÍ—1S94. évfolyama köte-
lenkint 1 Móri. (37)

felvétetnek lapunk kiadó-
hivatalában,

és a fiókkiaclóhivatalban,

SZ.

Kitüntetések: Budapest 1896
Berlin 1893., Caemovies
1886, stb. Arany-
érem, érdent-
Heresxt-

Angol
angol

angol éjjeli
szekrények, angol consol-

tükrök, angol fUggönytartók (carniase)
Kópea árjegyzék kívánatra küldetik.

8892/1897. sz.

A liptóujvári m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó aláb meg-
nevezett erdőgondnokságokban az 1898 évtől bezárólag 1902. évig, tehát
öt egymásután következő éven át termelhető fenyő-, szil-, juhar- és
kőris-, épület- és műszerfának a fűrészek melletti állandó faraktárakban
és a rakpartokon vagy pedig ezen épület- és műszerfának, valamint az
ugyanott a rendes vágásokban termelhető lágy- és kemény tüzifának
tövön az erdőben és kat. holdankénti egységárak mellett való értéke-
sítése iránt a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal irodájában folyó évi
deczember hó 13-án délelőtt 10 órakor zárt irásbeli versenytárgyalás
fog tartatni még pedig a következő külön-külön csoportok hozamára :

I. csoport. 1 liptoujvári gőz- és vizifűrész használatával a tep-
licskai, feketivági, szvarimi és vichodnai erdőgondnokságokban öt év
alatt termelendő mintegy 211,000 köbméter épület- és műszerfára a
rakpartokon fatömeg szerint, vagy pedig terület szerinti eladás esetén az
öt év alatt kihasználandó 1066.8 holdnyi rendes vágásokban termelendő
összes fára.

II. csoport. A maluzsinai erdőgondnokságban öt év alatt terme-
lendő mintegy 79,200 köbméter épület és műszerfára a rakpartokon
fatömeg szerint, vagy pedig terület szerinti eladás esetén az öt év alatt
kihasználandó 344.5 holdnyi rendes vágásokban termelendő összes fára.

III. csoport. Az oszadai vizifürész használatával az oszadaí és
revuczai erdögondnokságokban öt év alatt termelendő mintegy 48.200
köbméter . épület és műszerfára a rakpartokon fatömeg szerint, vagy
pedig terület szerinti eladás esetén az öt év alatt kihasználandó 671.9
holdnyi vágásokban termelendő összes fára.

IV. csoport. A fenyöházai gőz- és vizifürész használatával az
ebben az erdőgondnokságban öt év alatt kihasználandó 799.1 kat.
holdnyi rendes vágásokban termelendő összes fára, terület szerint. A
kikiáltási egységárak az árverési általános feltételekből kivehetők.

Csak azok az ajánlatok fogadtatnak el a tárgyalás alapjául, amelyek
a kitüzött óra előtt a m. kir. föerdőhivatalnál benyujtattak, továbbá a
melyek az általános árverési feltételek 5. és 7. pontjaiban foglaltak
szerint szerkesztettek és felszereli ettek, megjegyeztetvén, hogy minden
egyes csoport fahozama külön eladás tárgyát képezi, egy és ugyanazon
irásbeli ajánlatban csak egy csoportra tehetö ajánlat és egy-egy vál-
lalkozó csak egy csoport fahozamát veheti meg.

Az általános árverési és szerződési feltételek a liptóujvári m. kir.
főerdöhivatalnál és a földmivelésügyi m. hir, minisztérium erdészeti
főosztályánál bármikor megszerezhetök:. .. (96)

A m. kir. főerdöhivatal.

Az egész teához
a jó Reál-rumot

rnely Budapesten cs a vidéken 1/l liter és 1/2 literes palaczkokban, minden jobb füszer és csemegekereskedésben kapható. (187)

Budapesti képviseli: KUTASSY VINGZE, V., Nádor-utcza 21.Szegeden: S C H W A R Z E. és FI A.
Pécsett: BRENNER MIKSA.
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Színházi müsorok.

Szombat

Nemzeti Színház

Gabi villa

Vár Szinház

Vasárnap d. u.' Az arany
! ember

Este Liliomfi

H. kir. Optribfe Vig SzltlU Színház

• Paue d'altrui
Ördög Róbert; Duitti

; deli' anima
Kukla-

kisasszony

Magyar Szisház Kisfaludy Szinbáz

Titok

Niobe

Bohémek Valéni ná-

vadász
Kukta-

kisasszonv

Derül-Borul
\ báránykák

Mindennemü

sérvkötők és betegápolási
czikkek, <j)

továbbá a legjobb minösiisii magyar kcztyük kaphatók

többszörösen kitüntetett kcst'/ilgyüros ts kötszeréssnél,
Budapest, Marokkói-utcza és Váozi-körut sarkán.

Giiinmi különlegességben dus raktár, szétküldés titoktartás mellett.

A Dr. BUDAI-féle

Kola pastilla,
egy bizton ható háziszer.

migrain, idegességnél. Idegcriisitö. A szervezel nagyabb
j energiára, nagyobb munka elviselésért; képes.iti.

1 doboz ára 1 forint.
Kapható Budapesten a Városi gyógyszertárban,

Városház-tér.

4284/1897. szám.

A liptó-ujvári m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tarlozó likankai
m. kir. erdögondnokságban az 1898. évben üzemtervileg kihasználandó
rendes vágásokban termelhető fenyő-, épületi-, műszer- és tüzifának tövön
az erdőben való értékesítése iránt, a Rózsahegyen székelő likankai m.
kir. erdögondnokság irodájában foíyó 1987. évi d e c z e m b e r h ó
23-án, délelőtti 10 órakor, zárt irásbeli versenytárgyalás fog tar-
tatni, még pedig a következő, külön-külön csoportot képező vágások
hozamára :

I. A Hrboltó k ö z s é g határában fekvő „Kamena" nevü, mintegy
10.3 kat. hold kiterjedésü kincstári vágásterületen lévő, mintegy 724 m3

haszon- és tüzifára becsült fakészletre, 1597 frt kikiáltási árral.
II. A Likanka k ö z s é g határában fekvő „Kozjechrbti" nevü,

mintegy 4.4 kat. hold kiterjedésü kincstári vágásterületen lévő, mintegy
1177m 2 haszon- és tüzifára becsült fakészletre, 3333 frt kikiáltási árral.

III. A Lucski k ö z s é g határában fekvő, „Malá-dolinka" nevü
mintegy 11.6 kat. hold kiterjedésü kincstári vágásterületen lévő, mintegy
1939 m3 haszon- és tüzifára becsült fakészletre 6119 frt kikiáltási árral.

Csak azok az ajánlatok fogadtatnak el a tárgyalás alapjául, amelyek
a kitüzött óra elölt a rózsahegyi m. kir. erdőgondnokságnál benyujtattak
és amely ajánlathoz a kikiáltási ár 15 (tizenöt) százalékának megfelelő
bánatpénz vagy az erről szóló nyugta becsatoltatott.

Az általános árverési- és a szerződési feltételek a liptó-ujvári m.
kir. főerdöhivatalnál és a Rózsahegyen székelő likankai m. kir. erdő-
gondnokságnál bármikor megszerezhetök.

Kelt Liptó-Ujvárt, 1897. évi november hó 21-én. (180)

A m. kir. főerdőhivatal.

KÖZGAZDASÁGI HETILAP.

A MAGYAR GAZDÁK ÉRVEKEINEK KÖZLÖNYE. Mutatványszámokat levelező lapon tessék kérni. Budapest, Kemnitzer-utcza 15. czimen.
Előfizetési á r : félévre 4 forint. Felelős szerkesztő: Főszerkesztő:

E g é s z é v r e . . . 8 „ SZABÓ FERENCZ HERÉNYI GOTHARO SÁNDOR
Kiadóhivatal: Budapest, AUadimta-iitcsa 4. szám. (134)

5096/1897 szám.

Fa-eladási hirdetmény.
Az álliosi 1898—1902. évi 186.98 k. hold kiterjedésű vágásokban

lévő 246 in.3 haszonfa 6024 ürm.3 hasáb, 10281 ürm,3 dorong tűzifa,
valamint 3455 szekér galy és rözsefa tövön való eladása iránt 28201 frt
20 kr. kikiáltási árral azaz alulírott föei'döhivatalbnn 1897. évi deczember
hó 11-én délelőtt 10 órakor Zárt irásbeli ajánlatok t á rgya lásáva l egybekötöt t nyil-
vános szóbeli árverés fog tartatni. Bánatpénz 2321 frt.

Az árverési és szerződési feltételek alulirott föerdöhivatalnál bár-
mikor megtekinthetők.

Szabálytalanul felszerelt, valamint elkésve vagy táviratilag benyuj-
tott ajánlatok és utóajánlatok nem fogadtatnak el és az ajánlatok válasz-
tása és elfogadása felett a nagyméltóságu földmüvelésügyi m. kir. "minisz-
ter ur tetszése szerint intézkedik.

Lippán, 1897. november 24-én.

(183) M. kir. főerdőhivatal.
(Utánnyomás nem dijaztatik.

(HITELES CZIMTÁR)

Magyarországi gyártelepe.
BUDAPEST, V. külső váczi-ut 1443. sz.

Gyártja: az összes mezőgazdasági iparágak számára szük-
séges gépeket. Különösen:

Czukorgyárak

Malátagyárak
Szeszgyárak

teljes berendezése és átala-
kítása.

Ipari- és mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló
gyártmánva a

mely a legjobb, legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép és füthető
szénnel, fával, cserrel és minden egyébb hulladékkal.

"Bibus" szabadalma szerint. Mint szivó és nyomó-szivattyu a
legkülönfélébb ezélokra.

Központi süritők
saját rendszer szerint a legnagyobb gyártelepek részére is.

Compressorok és vacuumszivattyuk
Burekhard és Weiss szabadalma szerint, 90—93 ° o biztosított
haszoneredinénynyel.

W Árjegyzékekké! és felvilágosításokkal készségesen

szolgálunk. ~&Q

A „BUDAPEST ÉVKÖNYVE" minden kérdésre felel és a fontosabb
közintézményeket négy nyelven tárgyalja.

A „BUDAPEST ÉVKŐSJYVE" S szakaszba van beosztva:
I. Tiszti czimtár. Uralkodóház, országgyülés, hatóságok, nyilvános és magánintézetek,

egyesületek stb.
II. A budapesti kereskedelmi és váltótőrvényszék hatáskörébe tartozó ö s s z e s b e j e g y -

zett czégek.
III. Budapest telekkönyve a székesfö városban és IJjpesten létező összes ingatlanok

telekkönyvi kivonata helyrajzi számsorrendben, az összes telektulajdonosok betüsoros
névjegyzékével.

IV. Lakjegyzék az ipar és kereskedelem érdekének megfelelő feldolgozásban. (188)
V. Az ö s s z e s foglalkozások betüsoros czimjegyzéke magyar, német, franczia és

angol nyelven.

A „BUDAPEST ÉVKÖNYVE" minden Jobb kávéházban és vendéglőben
olvasható. Főelárusitó hely:
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Jókai Mór

3 füzet

meg.

>

Eddig 3 füzet

jelent meg.

ae 90 o* füzetének ára: 9 forint.
Az „ORSZÁGOS HIRLAP" előfizetői nálunk rendelhetik meg a munkát

és pedig:
a

PISIT Kimerítő képes tájékoztatót enmei&n elő'
fizetőnknek küldünk, ~Üg§

Minden hónapban legalább két füzet jelenik meg. ugy hogy

a Szabadságharcz jubileumára az

S) teljes lesz.

Az „ORSZÁGOS HIRLAP" tek. kiadóhivatalának, Budapest, József-körut 65. sz,

RendeLő-lap.
Alulirott ezennel megrendelem ily czimü müvet:

€zernyolczszáznegyvennyolcz. ( A Magyar Szabadságharcz
1848 1849-ben).

Szerkesztik: Jókai Mór, Bródy Sándor, Rákosi Viktor.
3O füzetben 3O krjával és kérem a füzeteknek a megjelenésekor
való pontos megküldését.

I

Előfizetek és postautalványon beküldők s
6 füzetre frt 1.80

12 „ . . . . . „ 3.60
Hely és kelet:

frt 7.20
il 9-

Nóv cs állás':

Nyomatott az „ORSZÁGOS HIRLAP" betűivé! Budapest, VIII., József-körut 65. szám*


