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Koloradói felhök.
A függetlenségi párt mégis, ugy lát-

szik, az obstrukczióra határozta magát.
Nem ijesztette meg a nagyváradi független-
ségi polgárok nyilatkozata, akik mind elitél-
tek az obstrukcziót. Pedig Nagyvárad csak
pars pro toto, az igazi magyar közvéle-
mény, a három hegy és négy folyam mentén
mindenütt elitéli a nagy játékot, melybe
a függetlenségi párt belefogott s melyben
Magyarország összes vivmányai koczkán
forognak.

Csodálatos, amit a függetlenségi párt
cselekszik. Ha a szabadelvü-párt, mely
az aktuális politikát viszi, melynek vezé-
rei a miniszterelnökök, akik sokszor
vannak abba a helyzetbe, amibe Apafi
Mihály uram ö nagysága volt, „hogy én
is tudnám mit kelljen cselekedni, de te-
szem azt, ami lehetséges," ha a szabad-
elvü párt eltér némelykor a közvéle-
ménytöl az államfentartás nehéz, sziklái
között evezvén, ez érthetö, de hogy
a függetlenségi párt, melynek leg-
föbb létjoga, hogy a nemzet szi-
vének, legédesebb álmainak reprezen-
tánsa, ellentétbe jön függetlenségi
érzelmü polgártársaival, akkor ugyan
mi czélja van az országgyülésen ? S
könnyen abba a gyanuba jön Kossuth
Ferencz, hogy nem is annyira a nemzet
üterén tartja a kezét, hanem a Sima Fe-
rencz homlokán. A vitarendezés igen
szép. dolog lehet, de önmagában nem czél.

S ez mutatja, hogy a parlamentáris
élet mekkora dekadencz-ben van, midön
a taktikázások és párt-manöverek annyira
átidomitják a politikusokat, hogy észre
sem veszik, mennyire letértek az utról,

hanem csinálják a maguk sablonjait és
hadias hadonászásaikat, hátra sem nézve,
hogy a népük nincs már mögöttük.

Milyen logikus czélja lehet az ob-
strukcziónak ?

A függetlenségi párt azt követeli,
hogy a provizórium-javaslatba tétessék
be az önálló jegybank és az önálló
vámsorompó felállitásának biztositéka,
akkor megszavazzák. Ellenben nem sza-
vazzák meg.

A kérdés tehát ugy áll, hogy a
kormány vagy meg akarja csinálni az
önálló vámterületet és jegybankot, és
hogy meg is csinálhatja — de ez eset-
ben sem teheti be a sürgös javas-
latba, mert 1897. deczemberben még
nem lehet kimondani, hogy Magyarország
mit fog akarni 1898. végén, amikor erre
nézve az országgyülés tanácskozni fog.
Hiszen nem olyan kicsiny dolog ez, hogy
egy folyosói kompromisszum kedvéért a
vezérekkel, csak ugy ab invisis beletétessék
a törvénybe. Ily könnyelmün nagy dol-
gokat odavetni nem lehet.

Vagy ugy áll a kérdés, hogy a kor-
mány nem akarja megcsinálni, mért nem
is tudja megcsinálni. S ez esetben az
obstrukczió nem ér czélt, hanem igenis
eléri azt, hogy belekergeti a kormányt,
a január elsején kiadandó szükségren-
deletbe — már pedig azt jó magyar
ember nem óhajthatja, hogy ilyen fontos
kérdés alkotmánykivüli uton szabályoz-
tassék, habár ideiglenesen is. Ez a szük-
ségrendelet nagy szépséghiba lesz ami
parlamentárizmusunkon. És egy ilyen
szeplö után könnyen támadnak egyéb
szeplök is.

Helyes az a fölfogás, hogy a 67-iki
kiegyezési törvény akkép értelmezendö,
hogy ha Ausztriával elmarad az eddigi
kiegyezés, és más rendelkezés nem tör-
ténik, eo ipso beáll az önálló vámterület.

De ennek az értelmezésnek korrekt-
ségét és jogosultságát épen nem alte-
rálja, ha a provizóriumjavaslatba be-
tesszük vagy nem tesszük be már most
az önálló vámterületet. Májuson tul föl
lesz vetve a kérdés és határozhat benne
a nemzet kellö higgadtsággal és komoly-
sággal. Az a hat hónap nem árthat neki,
az alatt semmi sem évül el — csak gon-
dolkozási idöhöz jut a nemzet; ellenben
a békés megszavazás mellett kikerül-
hetö lesz ' a szükségrendelet, amiért
az érdem ez idöszerint a függetlenségi
pártot illetné. Lehetetlen, hogy kitérjen
egy ilyen komoly, nemes szerep elöl.

Még mindig reméljük tehát, hogy a
függetlenségi párt mai konferencziáján
összetornyosult felhö csak amolyan „ko-
loradói felleg", melyböl nem szokott esö
és sár támadni.' Mert a koloradói siva-
tagon a forró napban lehullóban elpáro-
lognak az esöcseppek. Ezek a független-
ségi felhök is, reméljük elfognak párologni

POLITIKAI HIREK.
A képviselöháznak délelött tiz órakor

ülése van.
Mentelmi Ügyek. A képviselöház mentelmi bi-

zottságának ma Chorin Ferencz elnöklése mellett
ülése volt. Schmidt Gyula jegyzö referált az ujabb
megkeresésekröl, mire a bizottság elhatározta, hogy
a következö képviselök kiadatását fogja java-
solni a Háznak: Ivánka Oszkár és Kossuth
Ferencz (párviadal vétsége), Serbán Miklós (ható-

Heine.
Ma száz esztendeje született Henricus

Heine Düsseldorpiensis, miként ö Göllingában
a proniczió alkalmával neveztetett és kiválasz-
tám e tudományos nevét, mert Heinében még
legfölebb a doktor jurist kell megmenteni a
halhatatlanságnak. Tehát ma száz esztendeje
született Ö, száz évvel Voltaire után; belészület-
vén egy kész világba, melyen keresztül hömpöly-
göit a költöi Rajna és keresztül suhant a párisi
közjegyzö fiának szelleme. A Voltaire, kit nyolcz
éves korában kézen fog Chateauneuff abbé és
szól neki: „Én pap vagyok, fiam, de azért ne
higyj a reverendának". E kész világ gunyosan
mosolyog a bálványok eiött és elandalodik egy
gyönyörü muzsikán, ime romantika és szkepszisz
fogadja a düsszeldorfi jövevényt; elkeverve, a
legnagyobb szomoruság e kettö. Midön nézni
kezdi a világot, ezt a szomoruságot mutatják
neki a romantikus partok, midön hallani kezd,
erröl suttognak neki a német tölgyek. Rózsával,
cziprusággal, aranyfüsttel ékes könyveit forgat-
ván e jubileumi estén, mondanám is neki: Vén
hegedös, mit vétettem én neked, hogy mindig
csak szomoritasz engemet! . . . Mondanám.
nem mondom. Mert a holdvilág keresztülvilá-
git a csöndes temetön, a letört karyatidok, a
rombadölt oszlopok között, keresztül a tömör
szarkofágon, hal a Mouche költöje takaratlanul

fekszik. Takaratlanul, virágok és márványfarag-
ványok között, pompában és dicsöségben, de
magányosan, miként ö azt megjövendöl le. Az
egész világé, de nem tartozik az egész világon
sehová sem, oly árva, oly elhagyatott, szemre-
hányásokkal ki bántaná szegényt!?

Halljátok, voltak nagyobbak is, de Pro-
pertius és Tibullus óla egyben ö mögötte ma-
radnak a költök: az olvasottságban. És ez ki-
terjed a biografikus részre is. Ámbár ez idö
szerint nincs Heinénak igazi jellemrajza, olyan,
amelyet essay formában egy Taine vagy Emer-
son irt volna meg; pusztán a világ öreg és
fiatal Toldy Ferenciéi' mondják róla, hogy
ekkor és ekkor utazott Münchenbe, ekkor
és ekkor vágta a söröskancsót ahhoz a franczia
diákhoz, aki Matildot kihivóan nézte, ekkor és
ekkor volt utoljára az utczán. És továbbá, ver-
sei között imitt-amott akadnak „alszerüek" is
és ma már hijába keresünk egynémely pasz-
szust a Romenceroban, söt Hoffmann és
Campe mindjárt a német egység kikiáltása
után kihagyta az illetö kötetböl az egész
„Schlosslegende"-t. A Hohenzollernek pedig
szigoru emberek és babonásak és min-
den ujholdpénteken megkivánnak egy fölség-
sértési pert, tehát hiába menekült ki Heine a
Hoffmann és Campe keze közül. Ma ugyanis
már kiadják Heinéi, mert kiadhatják, a legkü-
lönbözöbb német könyvkereskedök, de azért

mindenütt kimarad a Slosslegende. — Ime, a
hazájában halála után szigoruan megrendsza-
bályozzák, otthon nincs otthon és ha haza nem
tartozik valaki, akkor igazán nem tartozik se-
hová sem. A letöri karyatidok közt, a holdas
temetöben a Mouche költöje magányosan fekszik.

Halljátok, mindnyájan tanultunk töle. Ez
ember csak akkor volt német, midön Schildá-
nak drága hársillatára könyek közt, emléke-
zett. Midön a zajos párisi éjszakában egy
hárfaszóló, egy szál gyöngyvirág, egy meleg
szélfuvalom szólt neki német szókat: „Gondolj
oda, ahonnan elszármaztál, a teutonok szent
folyamára gondolj." Akkor aztán fakadt az
ember szivéböl vers, szöke német lányok szá-
mára való. De mikor bántják, mikor keserü,
akkor nem német többé, hanem odavágja a vi-
tában : „Én is pokróczgoromba vagyok, mert én is
német vagyok.'*1 És a sváb iskola apró költöinek,
kik Hans Sachs vargaszékén ülnek, Jahn apó
„frisch, fromm, frei, fröhlich" hiveinek, meg a
laposorru Massmannak azzal felel a támadá-
sokra, hogy kicsufol minden német hazafiságot.
Nem bánná ö, ha Napoleon megint bevonulna
a hosszu fasoron Düsseldorfba, Halljátok, azt
tanultuk töle, hogy Coriolánusnak ugyanaz a
sorsa akkor is, ha a volszkusok helyett strófa-
kat vezérel. A holdas temetöben a Mouche
költöje magányosan fekszik.

És tanult töle egyebet is minden irónem-
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ság elleni erőszak), Sima Ferencz (hatóság elleni
erőszak) és Pichler Győző (becsületsértés miatt).
— A mentelmi jog felfüggesztését nem

ajánlja a bizottság a következő képviselőknél :
Csavolszky Lajos (hamis eskü). Woltner Tivadar
(kövezetvámcsonkitás által elkövetett kihágás) és
Kubinyi Géza {becsületsértés, illetve hatóság elleni
kihágás.) Rakovszky István mentelmi jogának állitó-
lagos megsértése ügyében a bizottság külön intéz-
kedés megtételét nem találta szükségesnek s ily
értelemben teszi meg javaslatát a Háznak. A bizott-
sági megállapodások előterjesztésével Schmidt Gyula
előadót bizták meg.

A förendiház bizottsága. A főrendiház köz-
jogi és törvénykezési bizottsága kedden déli 12
órakor ülést tart. Az ülés tárgya: „a községi és
helynevekről szóló törvényjavaslat bizottsági tár-
gyalása.*

Ugyancsak holnap délelőtt l l órakor lesz
ülése a főrendiház pénzügyi bizottságának is.
Ennek az ülésnek tárgya: „az 1896. évi állami
zárszámadás megvizsgálása tárgyában közölt kép-
viselőházi határozat bizottsági tárgyalása.

Kilépés a szabadelvü pártból. Schmidt Ká-
roly országgyülési képviselö a következő levelet
intézte báró Podmaniczky Frigyeshez, a szabad-
elvüpárt elnökéhez :

Kegyelmes uram!
Daczára annak, hogy a községek és helyne-

vekről szoló törvényjavaslat ellen vagy mellett való
szavazás nem tétetett pártkérdéssé, ezen ügyben,
mely nézetem és választóim nézete szerint nagyon
lényeges, a szabadelvü pártnak az álláspontja az
enyémtől olyan eltérő, hogy ez által a további üdvös
együttműködés annyival inkább lehetetlenné vált, a
mennyiben épen a szabadelvü párt egy részének
magatartása következtében Szentiványi Árpád súlyo-
sító módositványa, mely által a törvényjavaslat 5.
§-a az egyházra is kiterjesztetett, a Ház által ellett
fogadva.

Ilyen körülmények közt kénytelen vagyok
Nagyméltóságodnak a pártból való kilépésemet
ezennel bejelenteni, kérvén Nagyméltóságodat, mi-
szerint ezen kilépésemet a tisztelt párt tudtára adni
méltóztassék. Egyszersmind pedig tudatom Nagy-
méltóságoddal, hogy a bizottságukból is, melyekbe a
párt bizalma folytán választattam, kiléptem.

Engedje meg Nagyméltóságod őszinte tisz-
teletem kifejezését.

Budapest, 1897. deczember hó 10-én.
Rész szolgája

Schmidt Károly, orsz. képviselő.

A quóta. A quóta ügyében való legfelsőbb
királyi döntés, a P. É. hire szerint, nem a delegá-
czió záróülésére, hanem csak a karácsonyi ünne-
pek után fog bekövetkezni.

Az önrendelkezés.
A magyar politika minden dimenzióját

jóformán kizárólag az önrendelkezésre vonat-
kozó kormányjavaslat s az ezzel összefüggő
pártmozgalmak foglalkoztatják.

A legtöbb vésztjósló hir arra vall, hogy
nagy és elkeseredett csata elé tekint a Deák
Ferencz korszakos műve, ámde daczára minden
zordon harczi készülődésnek, még ma sem
enyésztek el végkép azok a biztató jelek, me-
lyek valamely méltányos kiegyenlítés alapján
normális, nyugodt tárgyalással kecsegtetnek.

A bizottsági jelentés.

Pulszky Ágost előadó a képviselőház mai
ülésének elején terjesztette be a pénzügyi bi-
zottság jelentését a vám- és bankügyek ideigle-
nes meghosszabbításáról szóló javaslatról. A
jelentés igy hangzik:

A pénzügyi bizottság „a vám- és bankügynek,
valamint ezekkel összefüggő némely kérdésnek ideig-
lenes szabályozásáról" szóló törvényjavaslatot tüze-
tes és beható tárgyalás alá vette.

Ennek folyamán egyértelmüleg elismertetett,
hogy miután az ő Felsége többi királyságaival és
országaival jelenleg fennálló vám- és kereskedelmi
szövetség, valamint az osztrák-magyar bank szaba-
dalmára s a bankot cselekvőleg illető, eredetileg 80 mil-
lió forintot tevő államadósságra vonatkozó egyezmé-
nyek hatálya a folyó év végével megszünik és mint-
hogy azon föltevés, amelyhez az 1878. évi XLX. tcz.
hatályának a magyar korona országai és ő Felsége
lobbi királyságai és országai között fennálló vám- és
kereskedelmi szövetségnek, az osztrák-magyar bank
szabadalmának meghosszabbításáról s az utóbbi
ügyek rendezéséről szóló s a magyar országgyülés
mindkét háza által elfogadott törvényjavaslat ha-
tályba lépte kötve volt, hogy ugyanis ő Felsége
lobbi királyságaiban és országaiban is alkotmá-
nyos uton megfelelő azonos határozatok fognak tör-
vényerőre emelkedni, nem következik be, —- az 1867.
XII. t.-cz. 6S-ík §-ának rendelkezése értemiében
az ország önálló törvényes intézkedési joga érvé-
nyesül.

Elismertetett egyszersmind minden részről,
hogy tekintettel az év végeig fenmaradó idő rövid-
ségére, a fentebb érintett ügyek rendezése iránt
ideiglenes természetü intézkedések szüksége
forog fenn.

A tárgyalás folyamán kifejlődött vita rendjén
azonban a bizottság némely tagjai a szóban forgó
törvényjavaslat határozmányait ki nem elégitőknek ki-
vánták kijelentetni és az önálló vámterület és az önálló
nemzeti bank mulhatlan létesítésének szükségét
hangsulyozták.

Ezzel szemben a bizottság többsége a törvény-

javaslat indokolásának és a kormány jelenlevő tagjai
nyilatkozatainak ügyelembe vétele mellett a törvény-
javaslatot általánosságban elfogadta és ennélfogva a
pénzügyi bizottság azt a tisztelt képviselőháznak
elfogadásra ajánlja.

A részletekre nézve a bizottság a törvény-
javaslat czimét és 1. és 2. §-át változatlanul elfo-
gadta, a 3. §-nál inditványoztatott, hogy 5-ik be-
kezdése után utolsóelőtti bekezdés gyanánt a kö-
vetkezők vétessenek fel:

„E rendeletek azonban a törvényhozásnak, ha
az együtt van, 14 nap alatt — ha együtt nincs.
összejövetele után azonnal bemutatandok, érvényük
pedig 1898. évi deczember 31-én mindenesetre meg-
szünik. "

A kormány részéröl erre azon nyilatkozat tör-
tént, hogy ez inditvány csakis a törvényjavaslatban
foglalt czélzat szabatos körülírása, a pénzügyi bizott-
ság pedig ez indítványozott szöveggel kibővítve fo-
gadta el a 3-ik §-t és ennélfogva a képviselőháznak
is elfogadásra ajánlja e szövegezéssel.

Budapest, 1897. deczember 11-én.
Tisza Kálmán, Pulszky Ágost,

a pénzügyi bizottság a pénzügyi bizottság
elnöke. előadója.

Pártértekezletek.

A függetlenségi és 48-as Kossuth-párt,
Kossuth Ferencz elnöklete alatt tartott érte-
kezleten Kossuth Ferencz az 5 tagu bizottság
nevében előterjesztette a Győry klek állal
szerkesztett inditványt a párt további akczió-
ját illetőleg. Ezt az előterjesztést a párt egy-
hangulag elfogadta s a házban Kossuth Ferencz
fogja ezt előterjeszteni.

Értesülésünk szerint a Kossuth-párt mai el-
határozása, melyei holnap manifesztum alakjában
fognak közzétenni, mindazon önálló rendelkezési
jogok életbeléptetését követeli, melyek a független
Magyarországot megilletik. Legelső sorban áll
ezek között a külön vámterület s a külön bank
felállítása, melyeknek előzetes törvénybe iktatását
követeli a párt s csak azután hajlandó belemenni
az átmeneti szükségintézkedések, kormányfelhatal-
mazás megengedésébe.

Annak kinyilatkoztatása, hogy ezen törvény-
hozási intézkedést a függetlenségi párt conditio sine
qua nonnak tekinti s megadása nélkül semmiféle
kompromisszumba belemenni nem hajlandó : jófor-
mán kétségtelen bejelentése az obstrukcziónak.

Hogy a Kossuth-párt valósággal ezt tervezi,
arra vall az a más helyütt megemlített körülmény,
hogy Kossuth Ferencz e hónap 19-én Tordára utazik,
s a vita vezetését, mint a nyáron, Justh Gyulának
engedte át, talán nem is egészen a maga ízlése
szerint, a maga jószántából.

zetség e földön; de jó helyen kell felütni a
bibliái, hogy a zsoltárra ráakadjunk. Mert hiába
mondják a professzorok, hogy nem tökéletes
az ő prózája, mivel az „über"-t akkuzativusz
helyett dativuszszal szereti összekötni: ö mégis
jobban taxiit a professzoroknál, egy félszázad
óta az ő tolla perczegésén figyeljük a próza
rimusát. „A doktor Börne hiába szid engem,
mert ő az, aki nem tud; az Isten egy alap-
akkordot ad a fülbe és aki ehhez igazítja a
tollat, az kikerüli a disszonancziát. A doktor
doktor Börnének ilyet nem adott az isten !" Ó,
Heine, a szigoru doktor Börnék még ma is élnek.

. . . Nem írhatni róla uj eseményt a
születése századik napján; egy pár kikutatott
lap a régi levelezésekből, vén gyöngyházas ka-
zetták fenekén elsárgult lapok, és mindössze ez
az, amit az ujságok a czentenárium alkalmára
kinyomoztuk. A német Toldy Ferenczek már
mindent elirtak az utókor elöl, legfölebb abba
lehet belekontárkodni, amit majd a jövendőben

I ir meg a nagy jellemrajziró. A század két
„kikapós" németjének példáját akkor talán egy
fejezetbe fogjak vonni, az egyik a Schoppen-
haueré, akinek mellszobor jutott a frankfurti
parknak egy jól eldugott sarkában, a másik a
Heinéé, akinek a szobráért eleget veszekesz-
nek. Ez utóbbié a megrázóbb példa, mert a lant
embere közelebb áll a szivünkhöz és jobban

fázunk a hideg éjszakájától annak, ki az „uj
tavasz" csudálatos virágesőjéröl és forró gra-
nadai éjszakákról énekel.

Tehát nincs borzasztóbb, mint egy elha-
gyatott férfi. Az asszony más, mert elha-
gyatott asszony talán nincs is ezen a földön.
A legrosszabb esetben hozzásimul egy másik
elhagyatott asszonyhoz az asszony. Ők ugy-
szólván szövetkezeti alapon állnak és a czini-
kus bölcselkedönek asszonyi „ring"-je, mely
körülöleli a világot, valóban meglevő közösség.
Verulami Bacon édesanyja, aki üres óráiban
latin verseket ir, közelebb al] egy török hárem-
hölgyhöz, mint egy elhagyatott férfi és egy má-
sik elhagyatott férfi. Heine pedig a legelhagya-
tottabb. Mindenféle utakon keresi a szerető
környezet támaszát, de az édesapjánál tovább
sohasem ér. A vibráló sorok, amelyeket e vé-
kony, fehérkezü emberről ir, szivének jós-
latáról szólnak: hogy soha nem következik
pótlása annak a szeretetnek, mely azzal a
szép öreg emberrel elveszett. Az édesanyja
ugyszólván csak tiszteletreméltó neki, a rokon-
ság gazdag, tehát szükséges, de nem rokon-
szenves. A barátság annyit ér, hogy végrende-
leti tanunak már hamarjában nem jut más,
mint Jacot Mihály, a Rue d'Amsterdami pék
és Eugene Grouchy ur, a füszerkereskedö ugyan-
ott ; a házasság pedig annyit, hogy Marie Cres-

centia Mirat asszony színházba jár a haldokló
mellől és az utolsó versek már nem neki szól-
nak, hanem egy másik betegápolónak. Lazarus
pedig hálás lélek és nem tudna elkövetni per-
fidiát egy igaz feleséggel . . . Elhagyatott az
elsö szerelemben, mikor unokatestvérének énekli
a dalok könyvét; elhagyatott nagy vándorut-
ján, mikor a szent birodalom legkülönbözőbb
országaiban keres hivatalt vagy katedrát, elha-
gyatott a barátságban, elhagyatott a házasság-
ban, vén hegedős, mit vétettem én neked, hogy
mindig csak szomoritasz engemet . . .

Maculay irja pedig Nagy Frigyes ifjúságá-
ról, hogy a szenvedések megacélozzák az
emberi lelket, de elkeserítik ugyanakkor. Heine
puha volt, lótuszvirágokról álmodott, nem volt
mit megaczélozni rajta; ellenben a keserüsége
aczélozódott annyira, hogy Germánia most
összeránczolja büszke szemöldökét és villámok-
kal fenyegetőzik neve hallatára. Még nem regi
a harag, még ez a generáczió jórészt egykor-
ból való Heineval, azaz a század közepét igen
jól érzi, centenárium azért nincsen. Meglesz
azonban a második centenárium és addig a
letört karyatidok közt, a holdas temetőben a
Mouche költője magányosan fekszik. Csak apró
levélsuhogás Hallatszik ma este pompa helyett:
az egész világon Heinét lapozgatják.

Papp Dániel.
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A néppárt ma délután 4 órakor értekezletet
tartott, melyen Mócsy Antal elnöklete alatt a pénz-
ügyi bizottság tegnapi ülésén Gullner Gyula által
előterjesztett módosítást tárgyalta. A párt ezt a mó-
dosítást ugyan nem tartja teljesen kielégitőnek, de
mivel mégis érvényt szerez annak az elvnek, hogy
rendeletekkel az országgyűlés hozzájárulása nélkül
nem lehet kormányozni az országot, a párt a módo-
sításhoz a maga részéről szintén egyhangulag hozzá-
járul.

A nemzeti párt holnap délután 5 órakor
értekezletet tart muzeumköruti helyiségében.

A függetlenségi és 48-as Ugron-párt
kalap-utczai helyiségében deczember 15-én este 6
órakor értekezletet tart, melyben az uj provizóriumi-
javaslattal foglalkozik s a párt külön határozati javas-
latát is megállapítják.

Az otthoni közvélemény.
Szentesről táviratozza tudósitónk: Csongrád

vármegye törvényhatósága ma tartott közgyülésén
Novák József inditványára az összes szavazatokkal
tizenhét ellenében, a több mint háromszoros több-
séggel, a következő határozatot hozta:

Minthogy azon számos és nagyfontosságu
gazdasági érdekek, amelyek a szövetséges két
állam között harmincz éven át fennállott keres-
kedelmi, vám- és pénzegység által teremteti
tényleges állapotokhoz füződnek, az állami jog-
rend megingatása nélkül a törvényes rendezést
és oltalmat még ideiglenesen sem nélkülöz-
hetik, ezért a beállott kényszerhelyzet szük-
ségképpeni következményének tekintendő és
ugy alkotmányjogi, mint politikai és köz-
gazdasági szempontból nagyon is indokolt
azon javaslat, amelyei a kormány a közös
érdekü ügyek intézésében a status quo ideiglenes
fenntartása iránt a törvényhozás elé terjesztett.
A törvényhatósági bizottság ezen alkalomból a
kormány iránti bizalmának kifejezést ad
és egyidejüleg az országgyülés képviselőházához
annak hazafias bölcseségébe vetett bizalommai
sürgös kérelmet intéz az iránt, hogy a pro-
vizórikus törvényjavaslatnak még a folyó év fo-
lyamán leendő letárgyalása és törvényerőre
emelése által a függőben levö közgazdasági
ügyek alkotmányos uton való szabályozását le-
hetővé tegye.

A megyegyülés e határozat meghozása után
Fekete Márton inditványára egyhangu lelkesedés-
sel elhatározta, hogy táviratban üdvözli Darányi
Ignácz földmivelési minisztert és köszönetet mond
neki a munkástörvény benyújtásáért és annak köz-
megnyugvást keltő szelleméért.

ORSZÁGGYÜLÉS.
Odabenn Károlyi Sándor beszél. A fóthi

gróf nem demagóg. Olyan halkan beszél, hogy
a Danton beszédeit mondhatná el és a forra-
dalom nem törne ki, hanem a másik oldalára
fordulna. A hallgatóság egyszer-egyszer mégis
helyesel, de ez olyanformán hangzik, mint a
mikor az elégületlen magyarok dörmögik a vá-
laszt Petur bán sóhajtására: — Jó éjszakát 1
A virgoncz, fiatalos ház olyan nehezen mozdul
meg, mintha ő volna az a Dréher-palota, a
minek a megmozditása világra szóló csuda. De
azért megmozdul. Legalább is közelebb huzó-
dik a grófhoz, aki ezuttal az ellenzéket akarja
meggyőzni és támogatja a kormány javaslatát.

Mégis sokszor nyilik az üvegajtó! Titkon
ki-kisurran valaki a folyosóra, ahol valamivel
mulatságosabb a világ. Oda hirül hozzák, hogy
a főkapitányság ma pontosan meg tudná mon-
dani, hány fa van a Muzeum-kertben? Mert
mindegyik alá állitott egy rendőrt. De nem is
mutatkozik tüntető, csend van, ameddig a szem
ellát. A Muzeumban ma a régiségtár a soros,
a szoczialista agitátorok pedig csak a képtárt
szeretik s igy arról a tájékról sem fenyeget
veszedelem. A képviselö urak csak rendőrökbe
ütköznek, mikor a parlament felé igyekeznek.
Szocziálista nincsen az egész tájékon. (Ha csak
Visontai nem az tegnap óta!)

Igy aztán ki is beszélne a munkás-javas-
latról ?

Senki. Éppen elegendő, ha ott van a Ház
napirendjén. A folyosó inkább a szükségjavas-
latról beszél, hiszen ma már a pénzügyi bizott-
ság is beterjesztette jelentését. Holnap, holnap-
után tárgyalásra is kitűzik, némi tulzással
tehát azt mondhatni, hogy ütött a tizenkettedik
óra s ilyenkor a pártoknak illik tisztában len-
niök, hogy miképpen fognak viselkedni. Im, a
szélsőbal éppen azt meséli, hogy már tisztában
is van. Kossuth Ferencz ugyanis átadta a vita-
rendezés tisztjét Justh Gyulának, ami világosan
azt jelenti, hogy vegye át a delinkvenst és vé-
gezze kötelességét. Mert hogy Justh Gyula
miképpen rendez vitát, azt már tudjuk a nyár-
ról. De különben is, mért bizta volna Kossuth
öreá, ha az, amit rendezni kell — vita
volna ?

— Éljen a nyilt obstrukczió! — ujjong
Sima Ferencz.

Hát éljen! Vagy talán még se rajong
mindenki olyan nagyon ezért a kedves jöve-
vényért? Mert itt is, ott is titkolózó örömmel
suttogják, hogy — tárgyalás folyik. A folyosó
homályában fölfedezték valahol a nyári őran-
gyalokat. Apponyi, Csáky és Andrássy Gyula
huzódtak megint közelebb egymáshoz és ugy
tetszik, mintha azt a hidat próbálnák kitata-
rozni, amelyen a kis béke-baba egyszer már át
tudott sétálni. A folyosó mohón figyel. Lesz-e?
Nem lesz? S mig az őrangyalok halkkal dol-
doznak a homályban, mégis csak sokan szok-
tatják magukat valami váratlan örömre. Mert
váratlant várnak.

Közben nevelő csoportok tódulnak kifelé
a teremből.

— Mi történik odabenn ? — faggat-
ják öket.

— Madarász . . . ühüm . . . az öreg
Madarász — fojtja el a kiözönlők szavát a ne-
tés. És nyomukban siet már az öreg Madarász is.
Ő sem tud beszélni, csak rázza, rázza magát
a nagy nevetésben.

— Rendreutasitott! — vágja ki végre és
megint elkapja a nevetés.

Nevet a rendreutasitáson ? Csak nem járta
még le ugy magát az elnökség? Gajári Géza
besiet a terembe. (Ö volna a szabadelvüpárt
Kubikja. Már tudniillik, ha szélbalék az elnöki
dobogót akarnák megostromomi).Az egész folyosó
csupa várakozás. És ugy nyögik ki valahára,
hogy az öreg Madarászt Rakovszky István uta-
sitotta rendre. És nem is a jegyzői helyéről, a
mi az elnök szomszédságából még csak festett
volna valahogy. De . a néppárti mezőről
utasitotta rendre. Madarász közbe mor-
mogott valamit, hogy felekezetnélküli szoczia-
listák is lehetnek, mert végre is nem lehet
mindenki keresztény-szoczialista. Ez bántotta
ugy a néppárti kamarást, hogy rendreutasitotta
az öreg liberálist, söt rekedten morgott r á :

— Ha nem tisztelném ősz haját, amely
annyit látott és tapasztalt V . .

S a jó isten tudja, mit mondott volna
még a szegény negyvennyolczasnak! De ki-
áradt a kaczagás. És Rakovszky ijedten figyelte,
hogyan himbálóznak a kaczagás hullámain az
ő széttört frázisának roncsai: . . . a haja l á t . . .
a haja tapasztal. . .

— Jobbat már ugysem fog mondani,
gondolták magukban az emberek, és vitték ki

a derül a folyosóra. Ott meg nagyon elkelt ez
a kis veröfény, mert amott, a buffet nyilott
ajtaján világosan látszott, amint Visontai mohón
hajtja fel egymásután a megszámlálhatatlan
pohár pezsgőt. Minden pohár egy félóra. És
Visontai még most sem fáradt el. Hát med-

dig akar ez beszélni? Vagy Simán akar tul-
tenni ? Ezek ketten, ugy látszik, a nyilvánosság
előtt akarják kivívni a nagy harczot, hogy ket-
tőjük közül melyik legyen a vezér és melyik a
párt. S ha Sima tegnapelőtt kibeszélte a maga
két órácskáját, Visontai sem hagyja magát
lefőzni.

A folyosó fantáziája még dolgozott, ami-
kor Visontai besietett a terembe. Ez délben
történi, pontban tizenkét órakor. S amikor ki-
pirulva, a nagy versenyben kifáradva megint
kijött a folyosóra, az késöbb történt, pontban
két órakor. De Sima Ferenczet és a t, Házat
leverte. Ezt nem szabad eltagadni. . .

A képviselőház ülése.
Az ülésen megint Berzeviczy Albert elnököl.

Kossuth Ferencz még az ülés előtt fölkeresi, hogy
megbeszélje vele azt a felszólalási, amelylyel napi-
rend előtt szóba akarja hozni a márczius tizenötö-
dike országos megünneplését. Minthogy azonban a
napirend elött való felszólalásokra a kormány nem
köteles válaszolni, Kossuth eláll szándékától, de ki-
jelenti, hogy szerdán ugyanebben az ügyben
meginterpellálja a miniszterelnököt.

Az elnök bejelentései alatt azokról a rendőri
intézkedésekről beszélgetnek a képviselők, amelyek
a szoczialisták tervezett tüntetését kívánták megaka-
dályozni. A képviselők kivétel nélkül helyeselték az
intézkedést s a Ház tájékán tüntetés csakugyan nem
mutatkozott.

A szükségjavaslat.
Pulszky Ágost előadó beterjeszti a pénzügyi

bizottság jelentését a vám- és bankügynek, vala-
mint az ezekkel összefüggő kérdéseknek ideiglenes
szabályozására vonatkozó törvényjavaslatról.

A javaslat napirendre tüzese iránt a Ház:
később fog intézkedni. (Hir szerint a csütörtöki
ülés napirendjére tüzik).

Munkások és munkaadók.

A Ház ezután folytatja a munkaadók és mun-
kások közti jogviszony szabályozásáról szóló ja-
vaslat tárgyalását.

Gróf Károlyi Sándor szerint a törvényjavas*
latra vonatkozó eddigi kommentárok különböző iz-
lésüek és irányúak. Voltak olyanok, mint az Orszá-
gos magyar gazdasági egyesület, kik a javaslat in-
tézkedéseit nem tartották elég szigorúaknak, viszont
mások éppen tulszigoráról panaszkodtak, és azt ki
nem vihetőnek és az emberi jogokat legmélyebben
sértőknek mondották. Ilyen két extremum, ugyszól-
ván minduntalan a Scilla és Caribdis között mozog
ez a törvényjavaslat, ugy, hogy a szónok egy meg-
halt rokonának kijelentésére emlékezik, akinek dolga
volt a berlini békeszerződés megkötésénél. Ő azt
mondotta a szerződésről, hogy mégis jó lehet, mert
mindenki szidja, mert minden hatalom rossznak ta-
lálja magára nézve. Körülbelül ugy vagyunk e tör-
vényjavaslattal is. Túlzásokat tudunk tőle jobbra és
balra is elgondolni s a törvényjavaslat maga körül-
belül a középutat találja fel. Ez az oka annak, hogy
a törvényjavaslatot általánosságban elfogadja. Fen-
tartja azonban magának, hogy a részletekre nézve
kifogásait felhozhassa.

Véleménye szerint ugyanis e törvényjavaslat
jogosultsága abban áll, hogy általa a földmivelési
akarják megvédeni, amely pedig Magyarországnak
a legnagyobb hasznot hajtja. Ezért mentünk bele,
ebbe a törvényjavaslatba; ezért mentünk bele oly
szigoru eljárás elfogadásába is, amelyet semmi más
viszonyok előálltával el nem fogadtunk volna. E szi-
goru eljárást indokolja Magyarország legnagyobb
indusztriájának a védelme. Ha ugyanis a földmives
az aratási munkálatokat egy-két hét, vagy olykor
ugyanannyi nap alatt cl nem végezi, jövedelme te-
temes csökkenést szenved. De ha mi az aratás és
hordásnak ezt a főmomentumát megkívánjuk vé-
deni, még pedig igen szigoru intézkedésekkel, ebböl
nem következik az, hogy e szigoru intézkedéseket
mindenféle más földmivelési munkára is alkalmazzuk,
amely az aratással semmiféle összefüggésben nincs.
A részleteknél azt fogja tehát inditványozni, hogy
talán lehetne a büntető eljárásra nézve kimondani,
hogy azon maximális büntetések, melyek itt részint
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fogsággal, részint pénzbírsággal vannak jelezve, az
aratási munkáknál fenmarad, azonban mindenütt,
ahol nem aratásról és nem bebordásról van szó,
ott leszállittassanak azután a felére. Ami pedig a
szabadságvesztés büntetését illeti, azt minden más
esetben, ami nem aratás és nem hordás, nem al-

Van azonkivül más észrevétele, és pedig a
10-ik szakaszban jelzett aratási kérdést illetőleg. E
szakasz az aratási rész kiadását javasolja. De mond-
ják ki egyenesen, hogy nem pénzen, hanem csak
terményben adható ki a bér. Ez sokkal egészsége-
sebb dolog lesz. Van a javaslatnak egy másik para-
grafusa is, mely nem egészséges. Ha ugyanis a
munkás dolgozni nem akar, akkor munkaadója erő-
vel elövezettetheti. Méltányos, hogy a munkaadó ezt
ne tehesse szükségesen és egyedül a maga akaratá-
ból. A legokosabb, ha a munkaadó a hatósághoz
fordul és a hatóság a szerződésszegő munkást egy-
szerüen elővezetteti. Igaz, hogy ha a munkás igaz-
ságtalanul vezettetik elő, akkor az a munkaadó há-
rom hétig terjedő fogsággal vagy 600 korona pénz-
birsággal lesz sújtva; de ez még mindig nem elég-
séges, mert lehetnek oly helyzetek, ahol az a
munkaadó az elövezettetést mégis megteszi és igaz-
ságtalanul jár el.

Hosszasabban fejtegeti ezután, hogy ez a ja-
vaslat csak a jövőben fogja jótékony hatását érez-
tetni, de ebben az esztendőben még nem megy át
a munkások vérébe s igy kevés lesz a haszna.
Intézkedni kellene tehát a verseny lehetőségéről,
hogy ugyanis a gazda máshonnan is hozhasson
esetleg munkásokat. Egyébként a javaslatot el-
fogadja.

Rátkay László, a következö szónok, kijelenti,
hogy nem pártja nevében beszél, hanem csak
egyéni véleményt mond. A törvényjavaslat legna-
gyobb hibájának azt tartja, hogy alapeszméje a
megtorlás. Aggályai, melyeket benne a javaslat
ébreszt, kettősek, régi természetüek és olyanok,
melyek a javaslat ezen intézkedései ellen irányul-
nak, mely a törvény előtti egyenlőség nagy eszméjével
ellenkeznek. Mit szólna a miniszter ahhoz,
hogy ha a későn jövő minisztereket hatvan napi
elzárással büntetnék? Ugy-e bár, mosolyogni
valót? Pedig ilyenfajta intézkedések vannak á javas-
latban i s ! Ez a példa mutatja, hogy mindenkor
hiba az, ha egy törvényjavaslat, bármily helyes ala-
pon épült is különben, tulmegy a méltányosság ha-
tárain.

Helyesli azt, hogy a javaslat energikus intéz-
kedéseket tartalmaz a munkásizgatók ellen. Az azon-
ban nem engedhető meg, hogy a miniszter megál-
lapitja, hogy mit nem szabad tenni, amikor nincs
tételes törvényünk, amely megszabná azt, hogy mit
szabad tenni. Amikor nincs törvény, amely a
gyülekezési jogot szabályozná, a gyülekezési jog
szabadsága alól kivételeket statuálni nem lehet. —
Azt mondja a törvény, hogy a munkások nap-
felkeltétől napnyugtáig kötelesek dolgozni. Ha nem
teszi, 15 napi elzárással büntethető. Hát nincsenek
olyan napok, amikor a nap nem kel fel, amikor
az ég beborult ? Ilyenkor tán csillagászatilag fogják
megállapitani a nap felkeltét és lenyugtát. A ja-
vaslat 53-ik szakasza azt mondja, hogy az a munka-
adó, aki visszaél a munkással, 15 napi elzárással
büntettetik. A munkás, aki egyszerüen meg nem
jelenik, 60 napra elzáratik. Nézzük ezt a rendelke-
zést a büntetőjog szempontjából. A munkaadó eljá-
rásában esetleg becsületsértés, uzsora, haszonlesés
foglaltatik, mig a munkás eljárásában büntetőjogi
deliktum nincs, csak magánjogi deliktum konstatál-
ható. Törvény előtti egyenlőség ez ? A javaslatot
általánosságban elfogadja, de kijelenti, hogy ha a
részleteknél benyujtandó módositásait el nem fogad-
ják, harmadik olvasásban a javaslat ellen fog sza-
vazni.

Lits Gyula : Figyelemmel hallgatta az előtte
szóló beszédét és ugy látta; hogy ő a javaslat in-
tenczióit félreértette. Nem a becsületes munkások,
nem azok ellen, akikről ő szólt, irányul ez a javas-
lat, hanem irányul azok ellen, akik izgatók által
félrevezetve, tulkövetelésekkel léptek fel. Ezt a ja-
vaslatot az egész gazdaközönség kivánta. A minisz-
ter, meggyőződése szerint, nem fog elzárkózni olyan

módosításoktól, amelyek a javaslatot jobbá teszik,
de olyan kritikának, amelyet Sima mondott, jogo-
sultságát elismernie nem lehet. Sima szocziálista
álláspontra helyezkedett s ezt a képviselőházat
osztályparlamentnek nevezte. Nos, hát ha ez osztály
parlament, ugy ő kijelenti, hogy szivesebben tagja
egy olyan osztályparlamentnek, mely a nemzeti
egyéniségek zömét foglalja magában, mint olyan
osztályparlamentnek, mely hazátlan szoczialista izga-
tók segélyével jönne össze, Sima felsóhajt és azt
kérdi, hova lettek a régi patriarkális viszonyok urak
és cselédek közt! Erre egy adomával felel:

— Hova lettek a régi jó urak 1 sóhajtott az
egyszeri cseléd.

— Elmentek biz' azok, felelt az ur, oda, a
hova a régi jó cselédek I

Rakovszky István : Ez a beszéd már a köz-
igazgatási biróságnak szól!

Lits Gyula: Nem értem, mire czéloz a képvi-
selő u r ! Talán szives lesz ezt itt a Házban bőveb-
ben kifejteni! Elismeri, hogy a javaslat a gazdakö-
zönséget nem mindenben elégiti ki s hogy a mun-
kásokkal szemben drákói intézkedéseket tartalmaz.
De hát kivételes viszonyok kivételes intézkedéseket
tesznek jogosulttá. Itt arról van szó, hogy egy tár-
sadalmi osztályt bünös izgatók felbujtanak. Ezek
ellen á bünös izgatók ellen szigorubban is eljárha-
tunk, mint különben eljárnánk. A törvényjavaslatot
elfogadja.

Rakovszky István: A földmivelési miniszter
jogos és helyes megitélésben részesitette a magyar
földmives osztályt, de égy nagy tévedést követett el.
Elfeledte, hogy a régi magyar önzetlen földbirtokos
osztály pusztulóban van. Helyét egy merkantil-libe-
rális földbirtokos osztály foglalja el, mely bevonul a
régi kúriákba s pöffeszkedik a régi czimer alatt, ha
ujat szereznie nem sikerül. Ennek az osztálynak
a jelszava a meggazdagodás s ők az okai nagy-
részt, hbgy erre a javaslatra ma szükség van. Ugy
vélekedik, hogy a merkantil-liberális társadalom
csődje itt áll a küszöbön.

— Legyenek keresztény szoczialisták! — szól
közbe Madarász József.

— Madarász képviselő urat kérem, hogy
közbeszólásaival ne zavarjon. Én az ő közbeszólá-
saira ugy sem fogok reflektálni, mert tisztelem ősz
haját, mely már anyit látott és tapasztalt, — feleli,
harsogó nevetést keltve, Rakovszky. — Ezt a javas-
latot az ő nézete szerint nem a munkások érdeké-
ben csinálták. Hiába mondja a kormány, hogy
szivén viseli a munkások érdekét, neki az a véle-
ménye, hogy ezt a javaslatot soha be nem terjesz-
tik, ha az idei aratási sztrájk be nem következik. A
polgári házassággal és a felekezetnélküliséggel
nem fogják boldogítani az országot, a felekezetnél-
küliek által félrevezetett nép békéjét csak ugy lehet
helyreállitani, ha az államot keresztény alapokra
fektetik. A javaslatot általánosságban elfogadja, fen-
tartva magának azt, hogy a részleteknél módosítá-
sokat terjeszszen elő. Elfogadásra ajánlja a követ-
kező határozati javaslatot.: „Utasittatik a kormány,
hogy a Ház elé a munkások (beleértve a mezőgaz-
dasági munkásokai is) kötelező baleset biztositá-
sáról mihamarabb törvényjavaslatot terjeszszen."

Báró Harkányi János ismerteti azokat az oko-
kat, amelyek a javaslat sürgős benyujtását szüksé-
gessé tették. Magyarországot egy mezőgazdasági
sztrájk óriási nyomorba döntheti és ennek meggát-
lása mindenkinek legfőbb érdeke. Az a közmondás,
hogy kétszer ad az, aki rögtön ad, ebben az eset-
ben igy módosítható: Semmit sem ad az, aki rögtön
nem ad. Ebben a javaslatban, annak a 10-ik szakaszá-
ban több humanizmus rejlik, mint a nagyhangu
agitátorok legizgatóbb beszédeiben. Utal arra, hogy
a javaslat a munkaadót a beteg munkás ápolására
kötelezi s egyéb terheket is ró a gazdákra. Utal az
Országos Magyar Gazdasági Egyesület véleményére,
mely azt mondja, hogy ez a javaslat drákói szigor-
ral jár el a gazdák ellenében. Ugylátszik tehát,
hogy minden attól a szemponttól függ, amelyből a
dolgokat tekintjük. Tekintve azt, hogy a javaslat
intézkedéseinek egy része apailag gondoskodik a
munkásokról, az a véleménye, hogy energiku-
san végrehajtva, a beléhelyezett bizalomnak
meg fog felelni. — Optimizmus volna azt

hogy a régi jó viszonyokat egy
csapásra visszavarázsolja, de erős meggyőződése,
hogy több még hozandó törvénynyel együtt a mun-
kásviszonyok további elfajulásának gátat vet. Mivel
ez a meggyőződése, a javaslatot a részletes tárgya-
lás alapjául elfogadja.

Az elnök az ülést öt perczre felfüggeszti.
Visontal Soma: Nem tagadja, hogy a földmi-

velési miniszter tőle telhetőleg mindent megtett,
hogy a mezőgazdasági viszonyokon segítsen s hogy
a szőnyegen levő javaslat segit is némely dolgo-
kon, melyek a szegény földmivelő népet legégetőb-
ben érintik. De végre is e törvény csak kivéte-
les törvénynek mondható. Kivételes törvényt pe-
dig csak nagyon ritka esetben alkothat a kor-
mány s ha már alkot, legalább nevezze meg az igazi
nevét. A népképviselőnek nem szabad elfelejtenie,
hogy ő nem egy bizonyos osztálynak, kereskedők-
nek, vagy iparosoknak a küldötte, hanem első sor-
ban is az a kötelessége, hogy az egész nemzet ér-
dekében müködjék. A munkásnépnek, a nemzet e
nagy részének érdekét e Házban kevesen tartják
szem előtt. Ő nem fogadja el azt az elvet, hogy a
vagyonos osztály az állam létfentartója. A munkás-
osztály az, melyet pedig megfosztottak majd minden
jogától; megfosztották egyebek közt az egyesületi
jogától is. Amig nem látja, hogy a kormány az
adó- és katonakötelezettséget teljesitő munkás érde-
két szem előtt tartja, addig nem fogadhat el ilyen
kivételes törvényt. A törvény több intézkedését sorolja
fel, igy a szerződés-felmondást és sztrájkra vonatkozó
részleteket, melyek szerinte mind csak a szegény
nép elnyomását és a munkaadók tuljogosultságát
mutatják. A törvény 68. §-a nem egyéb, mint a
földesuri jognak egyenes folytatása, mely alig áll-
hatja meg helyét a fölvilágosodás századában. Még
csak az hiányzik, hogy a törvény 69. §-ának vé-
gére még egy szakaszt függeszszenek, mely a munka-
adók számára a „jus primae noctis"-t biztosítsa. Ő
nem kivánja a javaslat nemes intenczióit tagadni,
nem akarja utját szegni törvénynyé válásának, csu-
pán azt kivánja, és kivánja a munkásnép érdeke is,
hogy e javaslatot a képviselőház jogi és igazság-
szolgáltatási osztályához utasitsák. Ezért javaslatot
terjeszt be, amelyben kimondatni kivánja, hogy a
törvényjavaslatot a Ház az igazságügyi bizottsághoz
utasitja.

Az ülés délután két órakor végződik.

KÜLFÖLD.
Különös törvényjavaslat. Holnap, kedden, Beau-

regard franczia szenátor a következő törvényjavas-
lattal lép a kamara elé :

1. §. A közigazgatás összes ágaiból kizáratnak
azok az individuumok, kik zsidó szülők gyermekei.

2. §. Külföldiek leszármazottai másod iziglen
semmiféle olyan állásra nem alkalmazhatók, mely
állami felügyelet alatt áll.

Természetes, hogy ez a javaslat távol áll
attól, hogy keresztülmenjen a kamarában, de azért
igen sokan támogatják Beauregard-t. Azzal érvelnek,
hogy az utóbbi évek összes botrányaiban zsidók és
idegenek vitték a főszerepet és manapság már a
hadsereg is tele van idegen leszármazásu és zsidó
katonákkal.

Bomba Prágában.
Hogy a csehek szenvedélyes gyülölete

mennyire elvadult és kevés hiján mily óriási
katasztrófát mérhetett volna a családok százai-
nak fejére, arról ma egy szenzácziós távirat ad
hirt. A német királyi szinház egyik ajtajá-
hoz erősitve bombát találtak égő kanóczczal
és ha a rendőrök közvetlenül a végzetes pilla-
nat előtt nem veszik észre, a katasztrófák
egyik legborzasztóbbika következik be,
számtalan ember pusztulását okozva, az egész
cseh fővárost halálos rémületbe ejtve, és a
cseh határokon messze tul is a legkínosabb
megdöbbenést keltve. Történt pedig ez már
csütörtökön este, de a rendőrség tudva, mily
rettenetes pánikot kelthet e hir, mindeddig
titkolta. De ma mégis napfényre jött és
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zelhető, hogy egész Csehországban most is
nagy riadalmat okozott. És nem tudhatni, hogy
a csehek elkeseredése milyen megpróbáltatá-
soknak teszi még ki a németséget és Cseh-
ország lakosságát.

Itt következnek távirataink a meghiusult
bombamerényletről:

Prága, deczember 13.
A királyi német szinház előtt a deczem-

ber 9-iki esti előadás alatt a rendőrök bombát
találtak. A harmadik felvonás végénél tartottak,
midőn künn az utczán az egyetemmel szem-
ben levő szinházi bejárónál megpillantot-
tak a gyilkos szerszámot. A bomba mintegy
két czentiméter hosszu, hengeralaku és kö-
rülbelül négy-öt czentiméter átmérőjü
volt. Lőporral és plehvel megtöltött bádog-
szelenczéből állott, vastag dróttal körültekerve
és rongyokba burkolva. Felső végén erős vas-
sodronyból készült kampó volt, amelylyel a
bombát az ajtó kilincséhez erősítették, a fene-
kén vékony, körülbelül 1 czentiméter hosszu
bádoghüvely volt, amelyből a kanócz vege ki-
lógott. Mikor rátaláltak, a kanócz égett,
de a rendőröknek, akik a bombát észre-
vették, sikerült azt eloltaniuk.

Praga, deczember 13.
Szakértők ugy nyilatkoztuk, hogy a

bomba, ha felrobban, mérhetetlen szeren-
csétlenségeket okozhatott volna. A szinház-
ban jelenvolt közönség semmit sem tudott az
esetről. A rendőrség a legszigorubb vizsgálatot
inditotta meg.

Bécs, deczember 13.
A Neue Freie Presse tudósitója arról

értesit, hogy a rendőrség a szokásos hivatalos
szemle utján akadt rá a bombára. Az előadás
végén nyitva kell lennie minden ajtónak; mi-
kor az inspekcziós tisztviselő ez iránt vizsgála-
tot tartott, látta meg a gyilkos szerszámot.
Azonnal a rendörségre vitték.

A királyi német szinházat, valamint
az uj német szinházat azóta katonaság
őrzi. Tegnap előadás alatt amott dragonyosok,
utóbbi helyen pedig gyalogosok állottak őrt.

*
Hiu ábránd volt különben az egész ere-

jökben kitört nemzetiségi szenvedélyek könnyü
megfékezésében vagy épen spontán lecsilla-
pulásában bizni. A mult héten a Cseh-
országban megjelenő hatvan lap közül har-
minczat konfiskáltak. Hasonló sors érte a
Prágában megjelenő összes hetilapokat. Az
iskolákból is kikerüllek a taneszközök és ehe-
lyett szuronyok villognak olt. A középiskolák-
ban katonák vannak elszállásolva,, a tanu-
lókat ma arról értesítették, hogy ujév előtt
előadások nem lesznek.

De Ausztria egyéb részeiben is szünetlenül
forrnak az elemek.

Gráczból jelentik, hogy több tartalékos tiszt
ellen, kik ott voltak a legutóbbi tüntetések alkalmá-
val agyonlőtt Retter nevü munkás temetésén,
meginditották a becsületbirósági eljárást.

Lembergből viszont azt táviratozzák, hogy a
galicziai kézmüegyletek közös küldöttséget menesz-
tenek Buskba Badeni volt miniszterelnökhöz, aki
szerintük az „egyenjogúság eszméiért folytatott
harczban esett el."

TÁVlRATOK.
Botrány a horvát országgyülésen.
Zágráb, deczember 13. A mai ülésen a

provizórium folytatólagos tárgyalásánál Rauch
Pál báró a javaslat mellett szólalt fel.
Annak az állásnak — úgymond, — amelyet
a monarkia a kiegyezés óta az európai
konczertben elfoglal, nem szabad megrendülnie.
A helyzet innen, is tulnan is, amugy is válsá-
gos s igy Horvátországnak minden kicsinyes
érdeket félre kell lennie és erejét, bármily cse-
kély is legyen az, Szt. István koronája ural-
kodójának és az europai békének szolgálatára
kell bocsátania. (Elénk zsivió-kiáltások jobb-
felöl.) Kovacsevics és társai inditványt tesznek,
hogy Polocsevjákot e szavaiért: S ba maga ő
felsége mondana is ilyesmit, kamatostól
fizetném vissza" — harmincz ülésre zár

ják ki. Az inditvány felolvasása után a bal-
oldalon óriási lárma keletkezett; a képviselők
lábaikkal dobogtak és ütötték az asztalokat,
ugy, hogy az elnök szavai, amelyekkel az ülést
berekesztette, nem is voltak hallhatók. Még az
ülés berekesztése után is tartott az izgatottság,
mert a baloldalon azt állitják, hogy dr. Po-
torsevják nem mondta az inkriminált szókat, bár
azok a gyorsirói naplóban benn vannak. Jövö
ülés holnap lesz. Azt hiszik, hogy a botrányok
ismétlődni fognak.

Változás a diplomácziában.
Pétervár, decz. 13. Pallavicini őrgrófot péter-

vári osztrák-magyar nagykövetségi tanácsost a kül-
ügyminisztériumba osztották be szolgálattételre, utód-
jául a jelenleg Konstantinályban levő követségi ta-
nácsos gróf Szécsényi van kiszemelve, aki egy
ideig Athénban mint ügyvivő müködött.

A Dreyfus-ügy.
Páris, deczember 13. A párisi tanuló-ifju-

ság egy része a Dreyfus-ügyben pártállást fog-
lalt és tüntetett. Ebböl az alkalomból Zola egy
nyilt levelet intéz az ifjusághoz. A levélben —
mely holnap fog megjelenni — igy ir:

Mikor, mint ifju a császárság alatt a
Quartier Latine-ban laktam, a többi ifjakkal
együtt harczoltam s ha ellenzéki volt is
az ifjuság s ha igazságtalan volt is ez az eman-
czipáczió eszméiért történt. Azután igy folytatja:

A Dreyfus-ügy csak jogügy, melyben min-
denki óhajtja a tettesek megbüntetését. Legyen
Francziaországban az igazságszolgáltatás telje-
sen egyenlő mindenkire nézve, legyen ez ügy-
ben teljes világosság!

Levelét igy fejezi be :
Scheurer-Kestner öreg korának nyugal-

mát, hosszu közbecsülésben és tiszteletben el-
töltött életét áldozta fől, szabad-e ily férfiut a
rágalmazás vádjával illetni ?

Végül apellál az ifjusághoz, hogy az igaz-
ság mellett maradjon.

A szerb miniszterelnök küldetése.
Belgrád, deczember 13. Az ellenzéki sajtó gú-

nyolja a miniszterelnököt, mert Konstantinápolyból
eredmény nélkül tért vissza.

Belgrád, deczember 13. Hir szerint az
egész kabinet beadta lemondását, minek az
volt az oka, hogy a kabinet feje nem tudott
Konstantinápolyban eredményt elérni.

Milán házasodik.
Belgrád, deczember 13. A radikálisok azt

a hirt terjesztik, hogy Milán király meg akar
nősülni. Leendő második feleségének állitólag
fia is van, akit Milán adoptálni fog.

A bolgár költségvetés.
Szófia, deczember 13. A kormány a jövő évi

költségvetés előterjesztésénél az idén különös eljá-
rást követ. A költségvetést ugyanis nem egyszerre,
hanem minden ülésben külön-külön egy-egy tár-
czának költségvetését mutatta be a szobranjénak,
ami egy teljes hetet vett igénybe. Valójában azon-
ban a szobránje még ma sem tudja, mikép alakul
a jövö évben az államháztartás. Azt hiszik, hogy a
trónbeszéd biztatása daczára deficzittel fog zá-
rulni. Az eddigi adatok szerint a kiadások
84,515.723 frankot, a bevételek 84,461.889 fran-
kot tesznek ki és igy a deficzit 53.834 frankra rug.

A német költségvetés.
Berlin, deczember 13. A birodalmi gyülés mai

ülésén gróf Posadowsky államtitkár válaszolt Bebel
tegnapelőtt mondott beszédére. Igazat adott abban
Bebelnek, hogy rendkivül óvatosnak kell lenni a
mindennapi használati czikkek megadóztatásánál
Tény azonban az, hogy ez utóbbiak ára csökkent, a
munkabérek ellenben emelkedtek. Ha Bebel azt
mondja, hogy a hadsereg és a haditengerészet csak
a gazdagokat szolgálja, akkor ő azt kérdezi:
Hát a munkásnak nincs hazája? Ha ezt a
munkások megtagadják, akkor meg kell, hogy
szűnjék számukra az általános véd-kötelezett-
ség és az általános választói jog. Már most
is lényegükben nem a munkást terhelik a közvetlen
adók. Háboruban és oly időben, amikor az ipar
nem dolgozhatók, a munkások többel szenvednek,
mint a birtokos osztály; tehát az előbbieknek in-
kább javukra válik a béke fentartása, A mezőgazda-
ság mindaddig nem adhat nagyobb munkabéreket,
mig több hasznot nem hoz.

A szerb-bolgár viszály.
Szófia, deczember 13. Czaribrodnál, Ku-

lánál és Viddinnél sánczokat emelnek és ágyu-
kat helyeznek el. A bolgár katonai körök véle-
ménye szerint Szerbia támadni készül.

A román zsidóüldözések.
Bukarest, deczember 13. A zsidók ellen leg-

utóbb előfordult támadások folytán a Sturdza-mi-
nisztérium állása megrendült. Valamennyi idegen
követség kártérítési igényt nyujtott be a külügymi-
nisztériumnál alattvalóik kártalanítása érdekében. A
kormány e czélra rendkivüli hitel felvételének meg-
engedését fogja a kamaráktól kérni.

HIREK.
Budapest kisváros.

Benne vagyunk, hisszük és valljuk, dicsekszünk
vele és aszerint nézzük a nagyvilágot: hogy mi
vagyunk a legifjabb világváros.

A világvárosok közt a „neuraszthenikus ifju"
mint ahogy fejlettségi állapotát a legujabb symbo-
likus jelszó mondja.

Neuraszthenia, pangása az idegeknek, mikor
csakugyan az idegrendszer az, amelynek eleven
működésében van épugy a világfi stréber tempera
mentumának a nyitja, valamint a világvárosi stré-
berségünk sikerének a kulcsa.

De azért nem kell megijedni, hogy „Budapest
idegrendszere" valami rettenetes obstrukció. Végre
az idegrendszernek valamennyi szálait a doktorok
sem szedték még össze. De annyit mégis tudnak
róla, hogy a mozgásokat idegszálak közvetítik csak.

Minden sínpárra ugy tekinthetsz nagyratörő
világvárosi polgár, hogy az egy-egy hatalmas ideg-
szál. minden komfortáblis ló őskori „csökevénye" a
városi élet mozgást-közvető elemeinek. Telegráf- és
telefon-hálózat, ez mind ujabb képződésü városi
idegélet és a hordári intézmény például „egy-
oldalu visszafejlödési folyamat" alatt áll, a
mely egyoldalúság a zálogczédulák természetrajzá-
val függ össze, telefonon csak embereket lehetvén
becsapni. Napról-napra a száz és százezer újság-
példány megannyi szervezet idegsejtjeihez képezi az
izgató vezető fonalat, az ugyanannyi levél, meg kártya
mind a legélénkebb vezeték az emberek egymásközt
való közlekedésében, érintkezésében.

Minden, ami a nagyvárosi tömeg szervezetében
a mozgást, az érintkezést közvetíti: az, ami világvárosi
neurasztheniánk megfigyelése keretébe tartozik. És itt
sohasem lehetünk eléggé kicsinyesek, hisz szemmel alig
látható idegtestek pangó müködése a neuraszthénia.

Itt vagyunk mi, világváros, nagy, négyemeletes
házainkkal, egy-egy pagoda minden bérház, Ha magad
keresel benne valakit, jól van, te ráérsz. De mikor
például a postás késik a levéllel, az ujságkihordó
az újsággal, akkor dühöngsz és szidod a postát,
szidod az ujságot — és szidsz talán egy szegény
asszonyi, aki nyomorult pár krajczárért hordja az
ujságot emeletre fel, emeletről le, de nem csak az
ujságot, hanem emlőjén egy kicsi gyereket és egy
nagyobbacskát a kezén vonszolva. Mit csináljon az
istenadta ? hol hagyja ? kinek van lelke megfosztani
őt attól a pár krajczár keresettől is, mert gyereke
van és annak enni akar adni ? . . . Inkább nem is
panaszkodol, hogy későn kapod az újságodat.

No dehát hogy legyen máskép, mint hogy
oda hozzák nekünk a levelet is, az ujságot is ?

Ugy, ahogy ez más világvárosban is van. Ahol
a kapus, a concierge átvesz minden levelet, ujságot
— kivéve az értékes küldeményeket, amelyekért
például a pénzes levélhordó maga felelős — és a
concierge kézbesiti a lakóknak. Azt a rettenetes
mennyiségü ujságot, levelet ki se lehetne máskép
osztani. És a mennyiség már nálunk is roppant
szaporodik. Ez nálunk mög mindig vagy az őspesti
„hausknecht"-tipus a házmester, vagy pedig háziur-
helyettes házfelügyelő. Az elsö megbízhatatlan, az
utóbbi háziuri hajlamokkal bir, aki hol haragját,
hol megvetését érezteti a felügyelete alá helyesett
lakókkal, mert hisz ő a lakókra helyez szuverén fel*
ügyeletet. És miért ne, mikor nincs semmiféle szol-
gálati viszony berendezve a lakók irányában. Persze
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megfizetve sincs. Szóval az egész szabályozatlan
dolog, legfeljebb a tradicziók szabályozzák.

Jelentéktelen dolognak tünik fel, hogy a leve-
leket, újságukat a házmester hordja-e fel vagy a pos-
tás, újságkihordó. Nincs is másról szó, mint időnye-
reségről. Arról, hogy a nagyvárosi idegmüködés egy
kissé gyorsabban funkczionáljon. No meg egy kis
tisztasági egészségügyi kérdésről, meg egy kis köz-
biztonságról, hogy ne mehessen akárki végig a házon,
hanem oka, joga legyen a házmesternek megkér-
dezni : mit tetszik ? Ha ismeretlen alakok járnak-
kelnek a kapun ki-be. Ezek mind a nagyvárosias élet-
módhoz tartoznak. Ha kicsinyes dolgok is a kvóta
és provizórium mellett, de mégis hozzátartoznak ah-
hoz, amik a világvárosiasságunk idegrendszerének
hygiéniáját zavarják.

Ne megrendszabályozni tessék a tanácsnak a
házmesteri intézményt, hanem abba az irányba
terelni, amiben az igazi világvárosokban szolgálják
az érintkezés, közlekedés, közvetítés gyorsítását, tisz-
taságát, biztonságát, könnyebbségét.

A „neuraszthenikus ifju" ezzel is gyorsabb,
egészségesebb, tisztább, üdébb vérkeringéshez jut.

— Goluchowski kitüntetése. A király
gróf Goluchowski Agenor közös külügymi-
niszternek a Szent István-rend nagykereszt-
jét adományozta. A király e magas kitüntetést
tegnap délután személyesen nyujtotta át Goki-
chowskinak.

— Katonai ebéd. Bécsből táviratozzák: Ő
felsége a király ma katonai ebédet adott, amelyben
részt vettek Krieghammer közös hadügyminiszter,
gróf Welsersheimb táborszernagy, osztrák honvé-
delmi miniszter, a hadseregnek és haditengerészet-
nek sok magasrangu tisztje és több idegen katonai
attasé.

— Munkácsy Mihály. A nagy mester
állapotáról megnyugtató hireket közölnek a
N. Fr. Pressének Endenischböl. Azt irják
róla, hogy amióta Endenischben van, állapota
határozottan javult. Munkácsy jó időben, min-
den nap sétakocsizást tesz a szanatórium kör-
nyékén. A müvész a környezetében levö em-
berekkel sokal társalog német nyelven. Arról
pedig egyáltalában szó sem lehet, hogy állapota
reménytelen.

— A visszautasitott doktornő. Az orvosegye-
sület a mult szombaton tartotta tagválasztó ülését,
amelyben a sok tagajánlás közül különösen három:
dr. gróf Hugonnay Vilma, dr. Roth Adolf és dr. Ju-
tassy Ödön ajánlkozásai keltettek nagyobb vitát. Dr.
Roth Adolf ellen nagyon éles volt a hangulat, ugy.
hogy Kétly tanár, aki őt ajánlotta, az ajánlatot
visszavonta. Dr. Jutassy Ödönt azért nem veszik
fel, mert bőrszépitő prakszisát a lapokban hirdet-
tette. Végre gróf Hugonnay Vilma doktorra,
Magyarország elsö és egyetlen női-orvostudorára
került a sor, a kit meg azért utasítottak vissza, mert
az orvosegyesület alapszabályainak 21-edik pontja
azt mondja, hogy az egyesület tagja lehet minden
feddhetetlen jellemű férfi, aki stb. Szóval a régi
időkben készült alapszabályok nem gondoltak arra,
hogy valamikor még nődoktorok is lehetnek. Az
egyesület liberálisan gondolkozó tagjai elhatározták
ebből az inczidensből kifolyólag, hogy inditványt
adnak be az alapszabályok 21. §-ának megvál-
toztatására.

— A tengerjáró porosz herczeg otthon. A
német császár egyetlen fiútestvére, Henrik porosz
herczeg, most vezeti a kinai vizekre a német hajó-
rajt. Egész Németország aggódó figyelemmel néz a
vállalat elé, mely hivatva van a német tekintélyt
megerősíteni a Sárga-tenger partvidékein. Legszomo-
rubb azonban a kieli kastély urnője, Henrik herczeg
felesége, aki hosszu szalmaözvegységben marad két
kis gyermekével, hogy gondolatban kísérje sok ve-
szély elé tekintő férjét. A herczegi pár kastélyából
minden üres fény és pompa számüzve van. Henrik
herczeg családja egész elzárkózva az udvari élettől,
csupán csak magának és a vendégszeretetnek él.
Mert ugy az ellentengernagy, mint lrén herczegnő
a vendégszeretet mintaképéül tekinthetők. A német
tengerésztisztek egész elragadtatással beszélnek ar-
ról, ahogy fogadják Őket a kieli kastélyban. Igazi
barátsággal, polgári egyszerűséggel lrén herczegné

kiváló gazdasszony és a háztartás legapróbb részeire
is kiterjed figyelme. Henrik herczeg mondhatni
czimboraságban él tisztjeivel, azt mondják róla,
hogy: semmi jónak megrontója. Érti a tréfát és
szivesen elmókázik a tiszttikkel. Különben minden
sportnak hódol, kerékpározik, vadász, evez, czélba
lő, vív és nagy elöszeretettel tenniszezik. A herczegi
pár mindkét gyermeke fiu. Waldemar nyolcz éves,
mig Zsigmond még csecsemő, nemsokára tölti be
egyéves korát. Waldemar apjára ütött, minden gon-
dolata a tengerészet körül forog. Henrik herczeg a
legmintaszerübb testvéri egyetértésben él bátyjával
a császárral, ugyszintén nővérével Charlotta herczeg-
nővel, aki most Kielbe utazott, hogy elbúcsúzzék
fivérétől és vigasztalja a bánatos Iréné herczegnőt.

— Egy udvari orvos hagyatéka. A nemrég el-
hunyt Sir William Mackinnon, Viktória királyné
volt udvari orvosa, negyedmillió forintra rugó vagyo-
nának legnagyobb részét jótékony czélra hagyta. Mint
londoni levelezőnk irja, 200,000 forintot az edin-
burgi egyetem földrajzi és boncztani tanszékei állal
adományozandó ösztöndijakra fordítni rendelt.
A fenmaradó összeg a londoni Royal Society!
illeti, hogy a patológia tudományának előmozdítását
szolgálja.

— Frigyes főherczeg a háziiparkiállitáson. A
pozsonymegyei Cziffer község által rendezett házi-
iparkiállításnak ma váratlan vendégei voltak, Frigyes
főherczeg neje : Izabella föherczegnö és leánya :
Krisztina személyében, kik nagy érdeklődéssel
jártak-keltek a kiállitott érdekes tárgyak között. A
jó falusiak alig találták helyüket örömükben, mi-
kor a főherczegi vendégek teljes elismerésüket is ki-
fejezték előttük.

— Két piarista-ünnep. Két nemzetiségi város-
kában lefolyt jubileumi Ünnepről értesitenek tudósi-
tóink. Az egyik a szentgyörgyi, a másik privigyei
kegyes tanitó rendi rendházban folyt le a három-
százéves jubileum alkalmából. Mindkét városban a
közönség a legmelegebb ovácziókban részesitette a
közszeretetben álló tanárokat. Ebből az alkalomból
kifolyólag mindkét rendaás templomában hazafías
nyitást hoztak be, amennyiben ekkor hangzott el
először a privigyei és a szentgyörgyi templomokban
az első magyar szent beszéd.

— Nemzeti emlék a Gellérthegyen. A Magyar
Mérnök és Épitészegylet pályázatot hirdet egy
nemzeti emlékműre, mely a Gellérthegy tetején
volna felállítandó. A pályázat első sorban olyan esz-
mét kiván, amely a jelenlegi citadella jó karban
levö falait megfelelő módon felhasználná az emlékmü
alapjául. A jeligés levéllel ellátott tervek 1898. ja-
nuár 3-ikának este 6 órájáig küldendők az egyesület
titkárságához. A helyzetrajz az egyesületben meg-
tekinthető.

— Rahden báró — gyilkos. Rahden báró, az
európaszerte ismert és csodált lovarnő, Weisz Jenny
férje, nemrég végezte be kalandor életét és ezáltal
egy titokról hullt le a fátyol. Rahden Oszkár, aki
nejének keresményéből élt, de mindamellett a leg-
kegyetlenebbül bánt a szerencsétlen asszonynyal,
több katonatisztet agyonlőtt párbajban, amiért tüze-
sebben pillantottak a bájos lovarnőre. Kastenkjöld
dán katonatisztet azonban ugyanabból az okból a czir-
kusz buffet-jében lőtte le, de felmentették, mert egy
kocsis, aki a jelenet tanuja volt, azt vallotta, hogy
Kastenkjöld bottal támadt a báróra s igy ez ön-
védelemből nyult revolveréhez. De a kocsis vallo-
mása hamis volt. Most, ura halála után jött csak
nyilvánosságra, hogy a báró a mit sem sejtő Kas-
tenkjöldre egész hidegvérrel, balkezében cog-
nacos poharat tartva, lőtt és a tiszt csak már
halálos sebet kapva, mintegy önkéntelenül emelte
botját védelemre. A báró különben erkölcsi-
leg, testileg, szellemileg teljesen elzüllött ember
volt és előrehadott alkoholizmusban szenvedeti.

— Háromszázezer forintos alapitvány.
Ifjabb báró Rudics József almási és kunbajai
nagybirtokos, mint családjának utolsó sarja
elhalván, végrendeletében vagyonának nagy
részel, mintegy háromszázezer forintot, Bács-
megye törvényhatóságának hagyta oly czélból,
hogy abból a megyék szegény ifjai számára
ösztöndíjakat juttasson. Az óriási adományról
a mult közgyülésen számolt be a főispán. Az

alapítólevél értelmében tiz-tizezer forintjával
összesen 30 ösztöndíjalap lesz, évi 400 forint
segélydijjal. Mivel Bácsmegye a jövö évben
ünnepli kelszáz éves jubileumát, az alkalommal
fogjak kihirdetni az ösztöndijakra a pályázatot.
A megye díszközgyűlésére meghivják a köz-
oktatásügyi minisztert is. A megye egyuttal
intézkedni fog. hogy a nagylelkü örökhagyó
emlékét illö módon megörökitsék.

— A turista diákok érdekében. A magyar tu-
rista egyesület egyetemi osztálya elhatározta, hogy
a diákok turistaszállásait megszaporítja és a kül-
földi egyetemek hallgatóira is kiterjeszti. Eddig har-
mincz ilyen szállás létezett, jobbára a felvidéken,
most a Dunántul és Erdélyben állitanak fel egyelöre
harmincz-harminczal.

— Regényes házasság. Nápolyból irják.
Néhány hónappal ezelött a szomszédos Mazzano
Appio városkában egy jó családból való leány,
Trucco Karolin, négyszer rálött Raggio Vince rendőr-
biztosra, aki elcsábította s azután cserbenhagyta őt.
A golyók Raggiót sulyosan megsebesítették, ugy,
hogy hosszu ideig élet és halál kozott lebegett a
kórházban. Mikor egy kissé magához tért, megszál-
lotta a jobb érzése és elhatározta, hogy ha felgyó-
gyul, feleségül veszi a leányt. Kivánságára az el-
jegyzés, amelyre a leányt a fogságból kisérték fel,
meg is történt a kórházban. Végre Raggio teljesen
fölépült s megtarthatták a végtárgyalást. Raggio az
esküdtek előtt beismerte hibáját s oly kedvezően
vallott a menyasszonyára, hogy az esküdtek, a kö-
zönség viharos tetszésnyilvánítása közben Trucco
Karolint felmentették. Nehány nappal ezelőtt már az
esküvő is megtörtént.

— Dreyfus-játék. Ilyet is szült már a nagy
szenzácziós esemény. A játék abban áll, hogy a tár-
saság tagjainak 20 sous büntetés terhe alatt tilos a
Dreyfus vagy Esterházy nevét kimondani. Az össze-
gyűlt összeget aztán az kapja, aki egyszer sem emli-
tette, vagy ha többen vannak, megosztják, A napokban
egy előkelő ügyvéd házánál proponálta valaki:
Jerünk Dreyfust játszani! Játszottak is, de
mindenki zálogot fizetett, senki sem tudta megál-
lani, hogy ne beszéljen a hirhedt emberekről. 100
frank gyült össze a büntetésekből és elhatározták,
hogy az kapja, aki legkevesebbszer ejtette ki a ne-
vet. Mint a feljegyzésekből kitünt, ez egy dadogó
volt, aki sehogy sem tudott boldogulni sem a
Dreyfus-, sem az Esterházy-névvel.

— Az „Aurora" estélye. E társas-kör szerdai
estélyén Szilágyi, Arabella, H. Pauli Mariska és Ma-
leczkyné énekelnek, Fehér. Kamilla és Horváth Irén
szavalnak, Bodnár Zsigmond pedig felolvas.

— Halálos pisztolypárbaj. Tarnopolból
táviratozzák: A napokban Horsfeld főhadnagy és
Giunio hadhagy kártyázás közben összevesztek.
Horsfeld ugyanis azzal vádolta partnerét, hogy ha-
misan játszik. Az ügy becsületbiróság elé került,
amely pisztolypárbajra utasitotta a feleket. A pisz-
tolypárbaj a legsulyosabb feltételekkel ma ment
végtje s azzal végződött, hogy Giunio golyója Hors-
feld hátába furódott. A főhadnagy a párbaj hely-
szinén néhány percz múlva meghalt.

— Középkori leletek. A király személye kö-
rüli miniszter, báró Jósika Samu szerdahelyi ura-
dalmában érdekes régiségekre bukkantak ásás köz-
ben. Napfényre hoztak ugyanis egy igen becses
amforát és egy XII. századbeli lándzsát. Az értékes
leleteket felküldték megtekintésre a miniszterhez,
akitől valószinüleg a nemzeti muzeumba kerülnek.

— Egy család tragédiája. Pozsonyi tudósi-
tónk jelenti: Szerinka Antal, Pozsony főpénztárosa,
feleségét, a város egyik legszebb asszonyát, hütlen-
ségen kapta s nagy indulatában elüzte a házából.
Az asszony módot talált arra, hogy kilencz eves
fiát is elvigye magával s azzal együtt azután eltünt.
Szerinka mindenfelé kereste s végül ráakadt. A
fiu elvette töle és Bazinba adta. Szerinkané min-
denképen a fiához akart férni, de a gyermeket
gondosan távoltartották tőle s még csak azt sem en-
gedték meg neki, hogy láthassa. E miatt az asszony
a pozsonyi rendőrséghez fordult, ahová ma a férjet
is elhívták. Megrendítő jelenet volt, amikor a két-
ségbeesett asszony, mikor már minden kérése hiába
való volt, térden állva könyörgött a férjének, hogy
legalább azt engedje meg, hogy a gyermekét láthassa.
A férj azonban hajthatatlan maradt. Erre az asz-
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szony revolvert rántott elő s rálőtt férjére. A golyó
azonban nem talált és a falba furódott. Az extazis-
ban levő asszonyt lefegyverezték s átadták az
ügyészségnek. A városban, ahol ennek a szomoru
családi ügynek a szereplőit jól ismerik, nagy izga-
tottságot keltett az eset.

— Amit Mark Twain mesél. Most látott napvilá-
got Mark Twain uj könyve ezen a czimen „More
tramps abroad" ami körülbelül annyit tesz, mint
„Ujabb vándorlások idegenben". A nagy humorista
beszámol a messze országokban tett tapasztalatai-
ról. Sok pompás és kaczagtató története közül is
talán a legkülönb a következö, amelyet ausztráliai
utjáról, irva, mesél e l :

Önök el sem hiszik azt, mily rendkivüli gyor-
sasággal tudnak uszni a czethalak a sydneyi öböl-
ben ! Ime egy történet 1870-ből. Nyomorúságosan
öltözött fiatal ember csatangolt a tengerparton. Egy
czethalász megpillantotta és megkérte, hogy vegye
át tőle a kötelet és próbáljon czethalat fogni. Ő már
kifáradt és egész nap nem volt szerencséje. A le-
gényke vállalkozott a helyettesítésre és csakugyan
fogott, czethalat. A halat fölbontja, a gyomrában
levő nagyszámu tárgyak közül honorárium fejében
zsebre vág néhányat, a többit a hallal együtt ott
hagyja a gazda számára.

Másnap beállit Sydney leggazdagabb gyapju-
kereskedöjéhez és igy szól:

— Nevem Cecil Rhodes. Kérek kölcsönbe
100,000 fontot.

— Hogy-hogy ?
— Szerzek vele három annyit. Önnek is jut

még százezer font nyereség, nékem is.
— Nem értem!
— Hogyan, ön még nem tudja ? Francziaor-

szág Németországnak megüzente a háborut és a
gyapjú ára Londonban máris felszökött 14 perczent-
tel és mög folyton emelkedik . . .

— De, uram, mondja a kereskedő mosolyogva,
hisz épen most olvastam el a „Times"-ot, amely a
reggeli hajóval érkezett és abban mindarról, amit
ön itt mondott, nincs egy árva szó sem.

— Bocsánat. Az ön hajója öt hétig volt ten-
geren, én ellenben bemutatom önnek a „Times"-nak
egy csak tiz nappal ezelőtt megjelent, tehát jóval
frisebb számát, amelyet egy czethal gyomrában
találtam . . . Ott volt a zsebében egy londoni utas-
nak, akit tengeri utján elnyelt a szörnyeteg.

Ezt a történetet, végzi Mark Twain, csak an-
nak bizonyítására mondom el, hogy olvasóim
lássák, mily hihetetlen gyorsasággal úsznak a czet-
halak.

— A tisztviselők uj kaszinója. Minthogy az
utczaszabályozás miatt a Dréher-palotát eltolják, a
a magyar tisztviselők országos egyesülete kaszinójá-
nak el kell hagynia jelenlegi helyiségét. Ebböl az
okból az egyesület elhatározta, hogy fényes uj palo-
tát épit. A palota számára való telket már meg is
szerezték az Eszterházy-utczában és a jövő évben
már hozzáfognak az építéshez, ugy, hogy novem-
berre elkészüljön, amikor is ki kell költözködni a Dré-
her-palotából. Az uj kaszinó-palota két emeletes
lesz. A földszinten étterem lesz, az udvaron tennisz-,
teke- és krokett-pályát létesítenek, mig az első és
második emelet csupán kaszinói helyiségnek van
szánva. A kaszinó-palota épitési és berendezési költ-
sége 300.000 forintra van előirányozva.

— Kegyetlen boszu. Az ungmegyei Sztavnán
— mint ugvári levelezőnk irja — állatias módon
bánt el Lakatos Károlylyal, kocsis a vetélytársával,
Nemesnyik Ferencz. Mindaketten a szép Kurbolyák
Julcsát szerették és a leányzó inkább is kedvezett
Nemesnyiknek, mint Lakatosnak. 10-én este elláto-
gatott imádottjához Lakatos és mikor a lányt vetély-
társa karjaiban találta, oly düh fogta el, hogy neki,
esett Nemesnyik-nek, lefogta és egy kezébe került
fadarabbal mind a két szemét kivájta, ezt
ordítozva:

— Most aztán nézzed Julcsát.
A csendőrség már elfogta a kegyetlen Otellót,

mig a szemevilágát vesztett Nemesnyiket az ungvári
közkorházban ápolják.

— A magyar békeegyesület. A magyar béke-
egyesület ma Josipovich Géza és Vámbéry Ármin
elnöklete alatt választmányi gyülést tartott, amelyen
Kemény Ferencz titkár több folyó ügyet terjesztett
elö, ismertette az ujabb propaganda-mozgalmat és
a közgyülés napirendjét. A választmány őt hölgy-

tagja: báró Bánffy Györgyné, Hegedüs Sándorné
Földváry Emilia, dr. Schwartz Gusztávné és Ziper-
nowsky Károlyné 100—100 forintot adományoztak
az egyesületnek, amely ezzel az összeggel alapitó
tagul lépett be a Párisban megalakult „Association
Internationale des Journalistes amis de la Paix"
czimü szövetkezetébe. Az elnökség az adományozók-
nak jegyzőkönyvben és levélben köszönetet mondott.
Az egyetemi és főiskolai békeegyesületek Budapes-
ten, Kolozsvártt és Magyar-Óvárt alakulófélben vannak
A jövő évi IX. nemzetközi békekongresszusért kél
város, Turin és Lisszabon versenyeznek ; a magyar
békeegyesület az utóbbira szavazott. Február 22-ikére
Zipernowsky Károlyné javaslatára nagy nyilvános
béke-meeting tartását határozták el, amelyen az
egyesület előkelőségei fognak előadásokat tartani.
A közgyülés január 15-én, szombaton este lesz;
ekkor fogják a millenniumi béke-pályázat eredmé-
nyét is kihirdetni; választani fognak továbbá az el-
hunyt Horváth Gyula helyébe egy alelnököt, azután
egy titkárt és több választmányi tagot.

— Méregkeverök. A zempléni Csebinye köz-
ségben a napokban elfogtak egy Szolej Andrásné nevü
özvegy asszonyt, akiről azt beszélték, hogy bünös
viszonyból született gyermekét megmérgezte. A val-
latásnál beismerte az asszony, hogy egy falujabeli
javasasszonytól szerecsikát kapott s azzal puszti-
totta el a magzatját. Elmondta azután, hogy egy
méregkeverő asszonybanda van a községben, amely
jó pénzért elemészti a tiltott szerelem gyümölcseit.
A gyermekgyilkos asszony vallomásai nyomán a
homonnai járásbiró több asszonyt letartóztatott.

— Kannibalizmus. Jankovszki Pál sátor-alja-
ujhelyi csizmadia-mester raktárába behatolt valaki a
napokban és javában csomagolgatta, amit csak lehe-
tett, mikor a zajra figyelmessé lett házbéliek tetten
érték. A tolvaj, látva, hogy másként nem menekül-
het, leteperte az ajtót elálló csizmadiát és eliramo-
dott. Nem sokáig futhatott azonban, mert a szom-
szédok üldözőbe véve elfogták és egy fához kötöz-
ték fejjel lefelé. Csak mikor a rendőrség is tudo-
mást vett a dologról, szabadult meg borzasztó
helyzetéből.

— Plakát-kiállítás. A jubileumok és a kiállí-
tások korszakát éljük. Jubilál mindenki és kiállí-
tanak mindenfélét. A legujabb kiállitási tárgy pedig
— a plakát. Szt-Pétervárott nyilt meg a napokban
ilyen ujmódi kiállitás. Rendkivüli szenzácziót keltett
és a helyiségek folyton zsufolva vannak. Hogy mi
csábítja az embereket legjobban, az itt is érvényre
jut, mert a plakátok oroszlánrészén női képek dí-
szelegnek. Természetesen legtöbb nem épen diszkrét
és méltán eshetnénk ámulatba, miként türi meg ezeket
a tulpedáns orosz rendőrség, ha nem jönne tekin-
tetbe, hogy kiállítóik — francziák. Már pedig mind-
két fél himes tojásként őrzi az orosz-franczia szö-
vetséget és holmi plakát-históriákkal szemben még
az orosz rendőrség is szemet huny, ha. czélirányos.
A nőket ábrázoló hirdetmények után legtöbb a
minucziózusan kidolgozott mindenféle tárgygyal hi-
valkodó plakát. Nagyrészt németországi hirdetmé-
nyekre hivják föl a néző figyelmét. Harmadsorban
következnek az állatképek. Az egész állatvilág be
van mutatva, itt suvikszot ajánl a kolibri, ott befőtt
konzervei az antilop. Legkevesebb, számra nézve
csak öt, a történelmi alakok képével ellátott. Négy
I. Napoleoni ábrázolja, egy pedig Árpádot, s ez a
milleniumi kiállitás hirdetője.

— Kézfogó. Sonnenfeld Zsigmond doktornak.
a báró Hirsch-féle jótékonysági iroda és a „Je-
with Colonisation Association" párisi igazgatójának
leányát, Elzát, eljegyezte Breyer Ede, a Csókái,
Breyer és társa budapesti czég beltagja.

— Kilencz helyre száz pályázó. A magyar vö-
röskereszt egyesület által kitüzött pályázat, mely
kilencz ápolónői tanulóhelyre szólt, 12-én járt le
és pedig ritka eredménynyel, amennyiben százan
adtak be kérést az egyesülethez. A felvételi vizs-
gát 1898. január 3-ikára tüzte ki az igazgatóság.

— Csaló ügynök. Egy hét alatt épen a har-
madik csaló ügynök kerüli a rendőrség börtönébe.
Fülöp Sámuelnek hivják a mait, aki a hamburgi
kiházasitási és korbiztosítási társulat ügynöke volt.
Ő is ugy csalta meg a társulatot, mint pár nap eiőtt
a kollégája, Blum Bertalan. Hogy biztosítsa a fize-
tését, mely a megkötött ügyletek nagyságától füg-
gött, költött ügyleteket jelentetett be a" társulatnál.
Ilyen módon 800 forint erejéig kárositotta meg a
társulatot.

— A népszabadság ünnepe. A márczius 15-ike
ötvenedik évfordulójának megünneplésére alakult
nagybizottság, ma délelőtt hat tagból álló küldött

által kérte Budapest székes fővárosának

támogatását. A küldöttség tagjai, Feszty Árpád,
Fenyő Sándor, Margittay Tihamér, Pártos Gyula,
Szatmári Mór és Zala György, először is
Márkus József főpolgármestert keresték fel. —
Feszty előadta a jubileum megünneplésének váz-
latát és kérte a főpolgármester támogatását, főképen
annak a kérvénynek a pártolását, melyben tribünök
felállítására kér engedélyt a nagybizottság. A fő-
polgármester kijelentette, hogy a legnagyobb ro-
konszenvvel kiséri a mozgalmat és számíthatnak
rá. Halmos János polgármester, a hozzá intézett
beszédre válaszolva, szintén megígérte támogatását,
lelkes szavakkal méltányolva a nagybizottság haza-
fias müködését.

— Balzac, mint védő. A Zola esete, hogy
annyija exponálta magát a Dreyfus érdekében, nem
egyedüli a maga nemében. Századunkban volt már
eset arra, hogy hirneves iró szállt sikra ártatlannak
vélt elitéltet védeni és pőrének megujitását kivívni.
Ez Balzac volt. Ugyanis Peytel jegyzőt esküdtszék
elé állitották azzal a sulyos váddal, hogy nejét és
szolgáját meggyilkolta. Minden körülmény Peytel
bünösségére vallott és igy kimondták fejére
a halálos itéletet. Néhány órával az itélet kimon-
dása után érkezett Párisba Balzac, a hires festő,
Gavarni társaságában s mivelhogy mind a ketten
tiszta lelkükből hitték az elitólt ártatlanságát, rög-
tön hozzáfogtak, hogy kieszközöljék a pörujitást.
Fordulhattak volna ugyan Lajos Fülöphöz kegye-
lemért, de ők az igazság kiderítésének utját válasz-
tották. A világhirü regényirónak sikerült ügye
számára megnyerni a Siécle-t és annak ha-
sábjain közölte nagy port felvert czikkeit, melyek"
ben ékes szavakkal, de komoly érveléssel főleg,
védencze pörének megujitását sürgette. Hivatkozott
arra, mily szent kötelességet teljesit, mikor a sze-
rencsétlen körülmények áldozatjának védelmére kél,
de azt is kijelentette, hogy ha pörujitás esetén is-
mét bünösnek mondanák ki, ő meg fog hajolni,
Fél sikert elért, mert a pört csakugyan ujra elővet-
ték. De Peytel most sem kerülte el a halálos itéletet,
le is fejezték, Balzac pedig elhallgatott.

— A tudós orra. Nagy lett volna a tudósnak az
ő tudománya, de mi haszna, ha . . . volt egy bolond
fixa ideája,

A franczia „Chronique medicale" igy irja le
az esetet:

Malebranche Miklósnak, a nagyhirü filozó-
fusnak az a bolondos rögeszméje támadt, hogy az
orra hegyéről egy ürüczomb csüng le. Máskülönben
semmi baja sem volt, minden egyéb dologról értel-
mesen beszélt. Csak az orrához nem volt szabad
nyulni. Mert egy filozófus is megharagszik az orráért.
Ha valaki kétségbe merte vonni az ürüczombját, a
szelid filozófusból kitört a düh.

Egy barátja vállalkozott rá, hogy kigyógyitja
hóbortjából. Elment a tudóshoz látogatóba és kabátja
alatt egy valóságos ürüczombot vitt magával.

— Hogy vagy, öregem, mit csinál az orrodon
az ürüczumb ?

A beteg megörült, hogy valaki részvéttel van
iránta. Örömében vendégének nyakába borul. De
hirtelen visszakapja a fejét.

— Jaj, nem ütöttelek meg az orrommal ?
— De bizony jól megütötted a szememet. Ha

nem mondd csak, miért nem operáltatod magad?
Olyan csekélység az egész, hogy én is elvégez-
hetném.

A beteg ráállt. Az áldoktor kissé megkarczolja
az orrahegyet és kabátja alól az ürüczombot ki-
rántja.

— Itt van, az operáczió fényesen sikerült.
A beteg kissé kételkedett, mert hogy az ő

orrán nyers ürüczomb lógott, ez pedig sülve van. A
jó barát ezt a kétséget és eloszlatta.

Azóta a tudós egészen jól érzi magát. Tel-
jesen kigyógyult a bajából és nagy lelki nyugalom-
mal dolgozik nagy filozófiai munkáján, melynek a
czime: „Az igazság kutatása" és amelyből már
három kötet meg van. Az igazságot kutatja és nem
lát az orrahegyéig.

„Nagy volt, mondok, a tudósnak az ő tudománya.
De mi haszna, ha kevés volt a vágott dohánya.
Könyvet irt a bölcseségről s hajna!
Ilyen apró dőreségek gyakran estek rajta*.



0. oldat. — Budapest, 1897. ORSZÁGOS HIRLAP Kedd, deczember 14.

— Terjed a felekezetnélküliség. A tolname-
gyei Pálfa község evangelikus hitü lakosainak száma
ugyancsak megcsappant az utóbbi időben. Mint tu-
dósitónk irja, a napokban megint 45 evangelikus
hivő jelentette be a járási főszolgabírónál, hogy az
evangelikus vallás kötelékéből kilépve, felekezetnél-
küli lesz. Ha ez igy tart, a községben nemsokára
üresen áll az evangelikus templom és iskola.

— Öngyilkosság Fiuméban. Fiume legnépesebb
terén, a városi szinház előtt, ma reggel a Delta felé
döczögő tehervonat elgázolta Demarchi Ferencz
munkást. A nyomban megejtett vizsgálat kideritette,
hogy Demarchi maga rohant a vonat elé s az ön-
gyilkosságot gyógyithatatlan betegsége miatt követte el.

— A vendégfogadók fosztogatója. A tolvaj-
világnak sok speczialitása között Banits Márkus
faczér pinczés nem az utolsó alak. Hajnaltájban, mi-
kor még kevés ember jár az utczán, meghúzódik
egy kiszemelt szálló kapuja alatt. Amint kinyilik az
ajtó, alkalmas pillanatban besurran, sorra próbál-
gatja a vendégszobákat és amelyiket nyitva találja,
azt alaposan meglopja. Ágynemüek, vendégek ruhái,
értéktárgyai vándoroltak igy át Banits közvetítésé-
vel a zálogházakba. A mesterségét már évek óta üzi,
a napokban azonban rajta vesztett. A Predeál-szál-
lodából elemelte egy zágrábi vasuti tisztviselőnek a
ruháját. A kárvallott vendég észrevette a lopást és
a tolvajt elcsípték. Banitsot minden tagadása elle-
nére is átkisérték az ügyészséghez, ahol egy rakás
bebizonyitott lopást olvasnak a fejére.

— A kassai dóm. A restaurált kassai dómnak
nyugati, ugynevezett Mátyástornya, melyet még
Mátyás az „igazságos" épittetett, még nincsen restau-
rálva. Förster Gyula miniszteri tanácsos vezetésé-
vel a napokban egy müszaki bizottság megvizsgálta,
hogy elég erős-e a régi torony alapja s igy az uj
tornyot lehet-e reá épiteni. A bizottság megfelelő
erősnek mondta az alapot s a tornyot tavaszszal
felépitik.

— A beszélő krisztkindli. Nem valami boszor-
kányság, hanem való igaz. Nem is uj, hanem már
néhány esztendős dolog. A beszélő újságról, a Te-
lefon Hírmondó-ról van szó, amely két-három év
alatt meglepően nagy közönséget hódított meg. Kü-
lönösen karácsonyi ajándékképpen szerzik meg so-
kan. Tavaly karácsonykor is egymást érték az elő-
fizetők. Ezt a krisztkindlit azonban nem olyan köny-
nyen vihetni ide-oda, mint más ajándékot. Ezt annak
rendje és módja szerint be kell vezettetni, ami időbe
is kerül, munkával is jár. Éppen ezért kéri a Tele-
fon Hírmondó igazgatósága azokat, akik karácsonyi
ajándékul a beszélő ujságot szánták, hogy rnegren-
delésöket minélelőbb juttassák be az ujságnak a
kerepesi-ut 22. szám alatt levö kiadóhivatalába.

— Rendőri hirek. Elgázolta a villamos. A
köztemetö-uton tegnap este a 215. számu villamos-
kocsi elgázolta Slapár József, hódmezővásárhelyi
születésü, negyvenötéves molnárt. Szerencsétlensé-
gének süketsége az oka. Lassan ballagott Kőbánya
felé éppen a villamos sinei között és hiába csenge-
tett rá a villamos vezetője nem hallotta. Életve-
szélyes sérüléseket szenvedett.

= Kréta nélkül játszák ezentul a tartlit, pique-
tet és az összes kártyajátékot. Olyan jelző óraszerkeze-
tet talált föl egy hazánkfia, amely teljesen pótolja a
számjegyzéseket s e mellett az az előnye is meg van,
hogy sem a kártya, sem a játékos keze nem szennye-
ződik be, mint a krétától.

Napirend.
Naptár: Kedd, deczember 14. — Róm. kath.

Nikár. — Prot. Nikár. — Görög-orosz (decz. 2.)
Habakuk. — Zsidó: Kislev 19. — Nap kel : 7 óra 26
percz. — Nyugszik: 3 óra 52 percz. — Hold kel: 9
óra 9 percz este. — Nyugszik: 10óra 31 percz
délelőtt.

A földmivelésügyi miniszter fogad délután 4
órakor.

A horvát miniszter fogad reggel 8 órától
10 óráig.

A főváros pénzügyi és gazdasági bizottsá-
gának ülése 10 órakor a régi városházán.

A fővárosi egylet ülése délután 5 órakor a
régi városházán.

Szabad liczeum. Rosenberg Auguszta előadása,
5_6 óráig a belvárosi reáliskolában. Wartha Vinczéné
előadása a müegyetem pótépületében G órától 7-ig.

A hajóstiszti tanfolyam megnyitása Luther-
utcza 3. sz. a.

A nagybányai müvésztelep kiállításának meg-
nyitása a régi mücsarnokban 5 órakor.

A főváros igazoló választmányának ülése
délután 5 órakor.

A téli kiállitás a mücsarnokban, nyitva 9 órától
4-ig. Belépő-dij 50 kr.

Iparmüvészeti muzeum és karácsonyi kiálli-
tás nyitva 9 órától l-ig, illetőleg 10 órától 4-ig.

A szoczialista tüntetések.
Ma tüntettek a nemzetközi szocziáldemo-

kraták és a nemzeti demokrata munkások
Budapesten. Egyrészt fokozatos dekadenczia
van ezekben a tüntetésekben. Midőn ugyanis
az általános szavazati jogról volt szó, akkor
még velük volt Ugron Gábor és Bartha Miidós.
Tegnap már nem volt velük más, csak a jo-
gilag képzett Visontai és a világhirü Sima. Ma
már ezek se voltak velük. Hiába, nincs igaz
barátság e földön.

Másrészt fokozatos haladás van ezekben
a tüntetésekben. Az egyik vig-utczából átván-
doroltak a szoczialisták a másik vig-utczába,
a Sándor-utczába és a képviselőház előtt szid-
tak ma Darányit meg a burzsoá-osztályt. Az
igaz, a minisztert jól kiválasztották, mert
Jósika Samut például senki sem merné ne-
vezni burzsoának. A tüntetés különben oly
kisdedarányu volt, hogy a magyar mun-
káspártokkal ezen a hangon beszélhetnénk foly-
tatólag is, de a magyar munkás — leszá-
mítva a vezetőit — oly komoly társadalmi
elemet alkot, hogy nem szabad vele tréfál-
kozni. A kérges tenyeret tiszteli a burzsoá.
Nem is veszi ki belőle a földmivelési minisz-
ter a kapát-kaszát, hanem inkább belenyomja.
Ezt a tendencziát persze a szegény, kérges te-
nyér nem tudja kitapintani és megy a vezetők
után, akik a negyvennyolcz óra alatt elzárásra
átváltoztatható pénzbüntetéssel agitálnak. A
szegény kérges tenyerü munkás természetesen
nem tudja, hogy negyvennyolcz óra alatt há-
romszor is megmozdulhat a sztrájk-kassza. A
szegény, kérges tenyerü munkással tehát nem
lehet vitatkozni, ha szalonnát kap és azt hiszi,
hogy belőle facsarták a zsirját.

A vezetőikkel szintén nem lehet vitat-
kozni. Két külön csillagzaton él a polgári tár-
sadalom és a szoczialista párt, grammatikájuk
nem egymás számára teremtetett. Nekik, a szo-
czialistáknak már a munka maga is értéket
szül, tehát, ha például két oldalt fúrják az arl-
bergi alagutat és egyszerre kisül, hogy közben
valami áthághatatlan geológiai akadály van,
akkor marad két sziklába ávjt zsákutcza és az
a szocziáldemokrata grammatika szerint érték.
A tőke veszit egy-két milliót, de az a szocziál-
demokrata grammatika szerint nem veszteség.
Igy nem értjük meg egymást. Más grammatikát
kell keresnünk.

A jó magyarán szólót. Tehát Európában
mindenütt más volt a sorrend. Az államok el-
lustultak, elöbb keletkezett a szocziáldemokrata
mozgalom, azután keletkeztek az óvóintézke-
dések.

Nem akarunk hizelegni Bánffy Dezsőnek
és a miniszterelnökség ötödik ügyosztályának,
nem mondjuk tehát, hogy Magyarországon előbb
voltak meg az óvóintézkedések és csak azután
lett meg a mozgalom. Nem, ezt nem mondjuk.
Ellenben azt már bizonyossággal mondhatni,
hogy egyszerre született meg mindkettő. Eb-
ben a dologban tehát fölülmúltuk egész
Európát. A gyalázatos burzsoá-társadolom tehát
nyugodtan hajtja le fejét a párnájára. Nincs
egyéb mondani valója a Pfeiffereknek.

Komolyabb jellege van azoknak a fészkelődé-
seknek, amelyek már napok óta tartanak Szabolcs
és Szatmár vármegyékben. A központi agitátorok,
akik hangzatos jelszavakkal s czinikus hazugságok-
kal a népet félrevezették, a két vármegye paraszt-
ságában alkalmatos és hálás talajra találtak. Itt sem
a szocziálizmus az, ami a kedélyeket mozgásba
hozza, hanem az elégedetlenség és a jobb anyagi
helyzet után való vágyakozás.

A föld népének forrongása egyideig csak kántor-
jánosi Községre szorítkozott, mikor azonban a csend-
őrség zavarni kezdte a szoczialistákat, lassankint kide-
rült, hogy az egész megyének parasztsága telítve van szo-
czialista tanokkal. Alig van község, amelyben ne szer-
vezkedtek volna, mindenütt titkos egyesületeket léte-
sitettek, elnököt, jegyzőt és pénztárnokot választot-
tak s járatják a legtulzóbb szoczialista lapokat. A
jámbor emberek eddig ugyan még maguk sem tud-
ják, hogy mit akarnak, a helyzetükkel való közös
meg nem elégedés azonban összehozta és együtt tartja
őket. A helyzet napról-napra veszedelmesebbé válik,

mert a szükség rossz tanácsadó s tavaszra azon a
vidéken, az idei rossz termés következtében, előrelát-
hatólag nagy lesz az inség. Sajátságos, hogy Kántor-
Jánosiban a mozgalom fővezetője egy igénytelen
külsejü, valami Morvai János nevü, alig husz éves
suhancz. A nép, mint valami prófétát, ugy tisz-
teli s mikor a csendőrök elfogták és Mátészalkára
kisérték, valóságos népvándorlás támadt a nyomában,
Mindenfelé azt beszélik, hogy tömegesen fognak el-
menni Mátészalkára s kiszabadítják a „vezért."

Kisvárdán, mint tudósitónk táviratozza, szin-
tén meglehetősen veszedelmes a helyzet. Ott már
régóta szervezkednek a szoczialisták s programmjok
egyszerü és világos. Egyelőre nem akarnak egyebet,
mint a városházát szétrombolni, a telekkönyv-
veket elégetni és a zsidókat kiirtani. Az alis-
pán csendesítő kiáltványát letépték a falakról.
Petneházán Angyalossy főszolgabírót a kisére-
tében levő két csendőrrel együtt valósággal
kihajtották a községből. Reismann Herr-
man bérlőt és családját azzal fenyegetik,
hogy kiirtják ijastul-fiastul a föld színéről,
viszont Grosz Miksa bérlőt fejszékkel megkerget-
ték. Éjjelenkint künn a mezőkön több falu kül-
döttjei rendszeres gyüléseket tartanak. A kisvárdai
polgárság nagy félelemben van s sürgősen
katonaságot kérnek a rend fentartására.
Szabolcs vármegye mai közgyülésén, melyen
báró Feilitsch Berthold főispán elnökölt, a megye-
beli szoczialista mozgalom volt a napirend legfon-
tosabb tárgya. Az alispán elősorolta mindazokat az
intézkedéseket, amelyeket a mozgalom elfojtására
tett. Fölhívásának, amelyet a néphez intézett s ame-
lyet minden községben kiragasztatott, már is meg-
volt a foganatja, mert több községben sikerült a
kedélyeket lecsillapítani. A közgyülés mindazonáltal
elhatározta, hogy a veszélyeztetett pontokra sür-
gösen katonai kirendeltséget kór s egyuttal
fölkéri a belügyminisztert a szoczialista iratok el-
kobzására,

Egy franczia igazságügyi rémtett.
Ép a Dreyfus-zivatarok idejére esik egy egé-

szen hasonló igazságügyi rémtett kiderítése, mint
aminőnek áldozatául tüntetik fel Dreyfust az ő vé-
delmezői. Lapunkban már volt az esetről emlités
téve, Zola után Fouquier lépett erre az esetre
való hivatkozással, a Dreyfus nagy harczosainak
sorába.

A részleteket most kapjuk. 1852-ben Pierre
Vaux longpierre-i tanitó a városában annyira nép-
szerü ember volt, hogy polgármesternek választot-
ták. Szerencsétlenségére annyira republikánus ember
volt, hogy III. Napoleon alatt is az maradt. Ezért a vá-
lasztását nem is erősítették meg, hanem Gallemar-
dot nevezték ki. A népszerüség azonban Vaux mel-
lett maradt és ez Gallemardot feszélyezte. Ekkoriban
számos gyujtogatás történt és Gallemard Vaux-t
jelentette fel mint tettest. El is itélték életfogytiglan
való deportáczióra, kényszermunkára. Az itélet ki-
hirdetése után az elitélt még egy levelet írhatott
családjának, amelyben kéri őket, hogy emelt fővel
hordják az ő nevét, mert ő azt nem mocskolta be
azzal, amivel terhelik. Másnap elvitték a bagnoba.

Történt azonban, hogy a tüzesetek folytatód-
tak. Egyszer aztán el is csípték a tettest. Ez meg-
vallotta, hogy őt Gallemard fizette, a polgármester,
hogy gyujtogassa a Vaux embereinek a házát.

A polgármester bünösségének kiderülése foly-
tán Vaux pőrének revizióját kérték. A vizsgálóbiró
ennek szükségessége felől tett is jelentést, de az
államügyész azzal felelt — egészen hasonlóan mint
ahogy most feleltek a Dreyfus-Esterházy ügyben —
„a Vaux-ügy, nem Gallemard-ügyu. Különben is
Vaux igen szájas republikánus. Tessék a Gallemard-
ügyet ugy vezetni, hogy a Vaux-ügy ne legyen az-
zal felújítva. Ez volt a parancs. Ennek okából csakis
azon gyujtogatásokat tárgyaltok, amelyek a Vaux
elítélése után fordultak elő.

Vaux-t áttették Cayenneba és maradt a
bagnoban. A gyujtogatót szintén elitélték életfogy-
tiglan való kényszermunkára, anélkül, hogy Vaux-t
kiszabadították volna. Gallemard pedig öngyilkos



Kedd, deczember 14. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1897. — 9. oldal.

lett. Ily világos körülmények közt a longpierreiek
a parlamenti komisszió előtt peticzionáltak Vaux
érdekében. De ekkorra a vizsgálóbiró iratai eltün-
tek. Évek mulva lelték meg egy más iratcso-
móban.

A cayennei kormányzó is tett felterjesztést
Vaux érdekében, őt kegyelemre a§ánlván, mire azt
felelték: „Vaux vörös republikánus, ocsmányul visel-
kedett a kormánnyal szemben". A kormányzó erre
barátjának irt, aki nem volt más mint Napoleon
maga. Napoleon kiadta az ügyet az igazságügy-
miniszternek. Ennek a jelentése ugy szólt, hogy
egész jogerős korrekt itélet alapján van Vaux
Cayenneben.

Vaux meghalt Cayenneben, tizenhét évi kény-
szermunka után. A fia azonban az apa halála után
is folytatta a küzdelmet a pör revíziójáért. 1896-ban
végre el is rendelték. Ma mindenki tudja már, hogy
a leggyalázatosabb igazságügyi rémtettről fog a lepel
lehullani.

SZINHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
* A csehek. Ma ismét teljes gyönyörüsé-

günk telt a cseh vonósnégyes társulat ra-
gyogó, szines játékában. Ezuttal Beethoven és
Schubert egy-egy kvartettjén kivül újdonság-
ként Sgambattinak, egy Olaszországban élő zene-
szerzőnek nagyérdekü vonósnégyesét hallottuk
tőlük. Előadásuk hatalmas és minden izében inspi-
rált volt. A közönség nem győzte őket elhalmozni
lelkesültségének jeleivel.

* Vendégszereplés. Fáy Szeréna most Lo-
sonczon vendégszerepel. Bánk bánban, Vasgyárosban
és Deborahban lép föl.

* A Szőke Katalin díszletei. Voss Rikhárd fan-
tasztikus szinmüve, mint emlitettük, szombaton fé-
nyes kiállítással kerül bemutatóra a Vigszinházban.
Az egyes diszletek a következők: Az első képben:
Behavazott pusztaság a város alatt plasztikus dom-
bokkal, holdas éjszakán. — A második képben :
Tenger, égő hullámokkal. — A harmadik képben:
Az üdvözültek országában vezető aranylud. — A
negyedik képben: Az üdvözültek országának rózsa-
ligete és a gyermeklelkek paradicsoma. — Az ötödik
képben : A Miasszonyunk kertjének liliomligete, fe-
hér óriás liliomokkal és az égbe vezető plasztikus
lépcsővel.

* Filharmoniai hangverseny. A szerdai negye-
dik filharmóniai hangverseny végleges műsora a
következő: 1. Csajkovsky: Symphonie pathétique.
2. Koessler: Hegedűverseny (a-moll), előadja Hubay
Jenő (kézirat, első előadás). 3. Wagner : Nagypénteki
varázslat. 4. Brahms : Akadémiai nyitány. — A
hangversenyen Richter János dirigál.

* A huszti várrom. Mármarosmegye törvény-
hatósága 120Ü forint költséggel megfestette diszterme
számára a huszti várromot. A kép Hollósy Simon-
nak, a nagybányai müvésztelep vezetőjének a müve.
Must elkészült és a mármarosszigeti megyeházán
közszemlére tették.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
* A Kisfaludy-társaság ülése. A Kisfaludy-

társaság szerdán délután öt órakor ülést tart,
amelyen Berczik Árpád és Dömötör Pál olvasnak
föl. A zárt ülésben a megüresedett tagsági helyek
betöltése iránt határoznak,

* Az akadémiából. Az akadémia harmadik
osztálya ma ülést tartott. Ezen Klug Nándor felol-
vasott a gázfejlődés egy neméről, Klein Gyula pedig
bemutatta dr. Richter Aladár tanárnak egy növény-
tani dolgozatát.

FÖVÁROS.
(Iparhatósági megbízottak.) A várban, Ó-Budán

cs Kőbányán az iparhatósági megbízottakra beadott
szavazatokat csak ma délelőtt számlálták össze s ma
délben hirdették a választás eredményét.

Az I-ső kerületben 69-en szavaztak le. Meg-
választattak . Bauer János, Bertsik Kálmán, Hart-
mann István, Hegedüs Lajos, Horváth János, Ko-
necsky Ferencz, Kühne Ferencz, Novák Ignácz,
Pakányi Ferencz, Peru István, Plesko István, Reisz
Antal, Roth Antal, Schlauchner Ferencz, Schmeller
Ernő, Schmelhegger Nándor, Szultzberger József,
Várady József, Walther Ernő, Záborszky János ren-
des tagoknak, Gaizler Béla, Kozanek Antal, Ott La-,
jos, Peszneker Antal és Ziegler Venczel póttagok.

A III. kerületben összesen 65 választó sza-
vazott. Bizottsági rendes tagok lettek : Bauer Mátyás,
Berger Ármin, Berki Sándor, Dvorzsák Ferencz,
Gally József, Gebhard József, Haszmann István, He-
berger Károly, Kétly Imre, Kittelmann József, Kugler,
Jozsef, Kurere Rezső, Massauer György, MotÜ
Ferencz, Ritter Antal Rudolf Manó, Sehödl István,
Szolnoky Zenó Varga Ignácz és Wirnmer Márton.
Póttagok : Gartner Lipót, Hyam Jakab, Ritter István,
Schafíller István és Weisz Simon.

A X. kerületben (Kőbánya) 52 szavazatot
adtak be, melyek többséggel megválasztattak: Blan-
kenberg Lipót, Eiseles Manó, Fehér Hermann, Fehér
Károly, Hajtói Lajos, Salzberger József, Feldmár
Márton, Steiner Dávid, Pollák Nátán, Schlesinger
Mór, Ring Rezső, Karner Samu, ReiÜinger Ferencz,
Deutsch Ádám, Sáska Márton, Bnodemár J., Schus-
ter Géza, Rabolt Antal, Worner József, Ehmann
Miklós rendes tagok, ifj. Treutlinger Lajos, Pikár
Péter, Wasztl Károly, Rottenbiller Ferencz és Bra-
zemann Károly póttagok.

(Iskolaavatás.) A tizedik kerület, gyömrői-uti
uj elemi iskoláját huszonkettedikén délután fél négy
órakor avatják fel. A felavató-ünnepe karácsony-
fa-ünnep, majd táncz követi.

(A Károly-kaszárnya bérbeadása.) Az uj vá-
rosháza, vagyis inkább a Károly-kaszárnya ügyében
kiküldött vegyes bizottság tegnapelőtt abban állapo-
dott meg, hogy a Károly-kaszárnya bérbeadatását
hozza a közgyülés előtt javaslatba, Eszerint az
épület, annak a résznek a kivételével, amelyben
ideiglenesen a tanács katonai ügyosztályát és
a tűzoltóságot helyezik el, bérlő kezére ke-
rül. A bizottság megállapodása a főváros köz-
törvényhatóságának a tagjai között élénk beszél-
getés tárgya s többen már azt is sejtik, hogy ki fog
vállalkozni a kaszárnya bérletére. A bérbeadást
egyébiránt nagyon sokan nem pártolják. Sokkal
óhajtandóbbnak tartják, ha az épületet a szóban
forgó négy-öt évre, mig a rombolás meg nem kez-
dődik, humánus intézetek elhelyezésére használ-
ják. Évről-évre uj népkonyhák, szükséglakások, mun-
kásházak, melegedő szobák, hajléktalanoknak való
menedékhelyek kellenek, amelyek uj meg uj kiadás-
sal terhelik a fővárost.

Ha a Károly-kaszárnyát erre a czélra fordíta-
nák, jóval kisebb készkiadással, az eddiginél arány-
talanul nagyobb s talán a szükségnek is teljesen
megfelelő méretben gyakorolhatná a főváros a köz-
jótékonyságot. A pénzügyi és gazdasági bizottság
a költségvetés kapcsán ugy is kemény kritika alá
vette a szegényügyet, és a mulasztás jóvátételének,
legalább néhány esztendőre, alig kínálkozik alkal-
masabb módja.

Az egyetemi hallgatók panaszkodnak: soknak
nincs közülök rendes lakása. Ezen is segiteniök kell
az illetékes köröknek, a főváros áldozatkészségét is
igénybe véve. A szegény egyetemi hallgatók
szállását szintén a Károlykaszárnyában rendeznék
be azok, akik az épület magánvállalkozónak való
bérbeadását nem pártolják. Ezzel kapcsolatban
volna a menza akadémika áthelyezése is, a
mely a czélhoz képest most is nagyon szük és
drága helyiségben van.

Az épület kezelését vezethetné a főváros há-
zilag is, de rá is ruházhatná a berendezés felada-
tával együtt a hajléktalanok menedékháza-egyesü-
letre, amely ezt a megbízatást ujabb időben a fő-
város összes jótékony intézeténél közmegelégedésre
teljesitette.

(A tisztujitás elhalasztása.) Elhalasztják a
tisztujitást. Nincs közgyülés, mely válaszszon. A köz-
törvényhatóságnak negyedénél nagyobb részét
nem igazolhatják, mivel az összes virilista bizott-
sági tagok s ezenkivül négy kerületben a sza-
badon választott városi képviselők megválasztását
is megfölebbezték. Ha az igazoló választmány
helyt ad a fölebbezéseknek, az uj választás miatt
nem alakulhat meg ebben a hónapban a köztör-
tfényhatóság, ha pedig elutasítja a folyamodókat, az
ügy a közigazgatási biróság elé kerül s akkor a
jövő hónapban is alig tarthatják meg a községi vá-
lasztásokat. Igy tehát a legjobb esetben is csak
január második felében lehet valami a tiszt-
ujitásból.

(A pénzügyi bizottság illése.) A székesfőváros
pénzügyi és gazdasági bizottsága ma délelőtt
Vaszilievits János tanácsnok elnöklete alatt ülést
tartott. Dr. Sereghy Zoltán előadó ismertette a
„partbeosztó bizottság"-nak a dunai rakodó-
partok 1898-ik évi bérbeadására vonatkozó

javaslatát. A pénzügyi bizottság elfogadta
a megállapitott bérösszegeket, de dr. Schreyer Jakab
és Császár Jenő felszólalása után dr. Heltai Fe-
rencznek azt a javaslatát fogadták el, hogy
ugy a budai, mint a pesti oldalon egyidőben
történjék a rakodó partok kiépítése. Ezután
a székes fővárosnál alkalmazott munkások
baleset ellen szóló biztosításának ügyében a biz-
tositó társaságok által beadott ajánlatok kerül-
tek tárgyalás alá. Steiger Gyula és Hüttl Tivadar
fölszólalása után elhatározták, hogy Vaszilievits
János tanácsnok elnöklete alatt, Palotay Rezső,
Fülöp Károly, Fenyvessy Adolf és Hüttl Tivadar
tagokból álló albizottságot küldenek ki az ajánlatok
tanulmányozására és ennek alapján leendő javaslat-
tétet végett.

(Alpolgármesterek Jelölése.) A második kerü-
leti köztörvényhatósági bizottsági tagok nyitották
meg a kerületi jelölések sorát. A két alpolgármesteri
állásra tartottak ma jelölő értekezletet. Az egyikre
Kun Gyula tanácsnokot, a másikra Sipőcz László
árvaszéki elnököt jelölték.

(Uj anyakönyvvezető-Jelöltek.) A közigazgatási
bizottság mai üléséből a január hó 1-én életbelépő
erzsébetvárosi anyakönyvi hivatal vezetőjéül Rakita
Dezsö, elsö helyetteséül Sohr Manó, a józsefvárosi
hivatal vezetőjéül pedig Komáromy Ignácz, első
helyetteséül Molnár Kálmán fővárosi tisztviselők
terjesztettek fel a belügyminiszterhez kinevezés végett.

Budapest novemberben.
Budapest székesfőváros közigazgatási bizott-

sága Márkus József főpolgármester elnöklete alatt
ma délelőtt ülést tartott.

A közbiztonsági állapotokról Rudnay
Béla főkapitány részletes jelentéssel számolt be.
— A jelentés szerint a mult hóban össze-
sen 1407 bűncselekmény jutott a rendőrség
tudomására, ebből 245 eset irányult az em-
ber élete és testi épsége ellen. Ezek közül meg-
emlitette azt a rablógyilkosságot, mely mult hó
20-áról 21-ére virradó éjjel történt Budán, az iv-
utczában; majd fölemlíti az operaházi lopást, mely-
nek tettese egy fővárosi tűzoltó személyében kézre-
került; végül fölsorolja a vagyon ellen elkövetett
bűncselekmények és az eltolonczolt egyének számát.
A bizottság a főkapitány jelentését tudomásul
vette.

Az adózási viszonyokról Tabódy József
kir. adófelügyelő referált. E szerint egyenes adó-
ban, közvetetlenül az állampénztárnál befizettek no-
venber hónapban 1.137,903 frt 35Va krt, mig 1896.
novemberben csak 1.005,769 frt 98 kr. folyt be, az
idén tehát 132,133 frt 37Va krral több; a fővárosi
adópénztáraknál 2.328,022 frt 20 krt fizettek be,
mig tavaly az eredmény 2.362,535 frt volt, az idén
tehát 34,512 frt 80 krral kevesebb folyt be. A
közvetett adók eredménye kielégitö.

A közegészségi állapotokról dr. Scher-
mann Adolf helyettes tiszti főorvos tett kimeritő
jelentést, melyből kitünik, hogy a közegészségi
viszonyok november hóban is kedvezők voltak;
a járványos betegségek csökkenőben vannak; a
tifuszbetegség száma változatlan. A születések és
halálozások számaránya is kedvező, amennyiben a
születések többlete 1495 s a halálozások száma a
múltév hasonló időszakához viszonyítva 889-el
kedvezőbb.

Az iskoláztatásra vonatkozólag dr. Verédy
Károly kir. tanfelügyelő felemlíti, hogy az iskolára
kötelezettek névszerinti nyilvántartásáról eddigelé a
főváros tanácsa nem gondoskodott s emiatt név-
szerint nem sorolhatja föl az iskolába és kisdedóvóba
nem járókat és igy csak a népszámlálás adatai alapján
egybeállitott növekedés szerint, azt állitja, hogy a kis-
dedóvókba kerületenkint még 400 gyermek volna
kötelességszerüen felveendő; az ellemi, minden-
napi iskolába pedig átlag 600 tanulót kellene be-
rendelni. Ez adatoknál már kedvezőtlenebb az is-
métlőtanulókról szóló jelentés, amely kiemeli, hogy
átlag 8000 12—15 éves ismétlő nem részesül ok-
tatásban.

Tenczer Pál hozzászólása után a bizottság a
tanfelügyelő jelentését tudomásul vette; azután az
időközben főpolgármesterré lett Márkus József he-
lyébe Halmos János polgármestert küldték ki a
tanitók nyugdij-bizottságába.
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VIDÉK.
(A fiumei uj rapprezentanza.) Annyi egészen

bizonyos, hogy Fiuméban a felforgató autonomista
elemeket keserü csalódás éri. Az ottani helyzetről
ugyanis ma a következő értesüléseink vannak: A
fiumei polgárság liberális része mindeddig aggódva
gondolt arra, hogy a kormány a pótválasztásokat,
amelyek a rapprezentanza majd valamennyi tag-
jának lemondása folytán válnak szükségessé, el
fogja rendelni, és pedig a folyó évre érvényes
választási névlajstromok alapján, amint ez más-
ként nem is volna lehetséges. De mi történnék
ebben az esetben ? Az, hogy az autonomista párt
kétségkivül fényes győzelmet aratna és hogy a
most lemondott városatyák egytől-egyig ujra be-
kerülnének a képviselőtestületbe. Ámde nem lesz-
nek pótválasztások. A forma kedvéért ugyan
kitüzték a választásokat deczember huszadikára,
mert a fiumei státutumok ezt igy kivánják, ha a
reprezentanzában betöltendő helyek vannak. Hogy
ennek daczára a pótválasztása elmaradása bi-
zonyosra vehető, ennek ez a kulcsa: Az az
öt városi képviselő, aki idáig még nem mondott
le, a pótválasztások napjáig, vagyis e hónap
20-ikáig egyenkint le fog mondani. Velök aztán
lemondott mind az 56 képiselő, és igy nem pótvá-
lasztásokra lesz szükség, hanem az egész rappre-
zentanza megújítására, vagyis teljesen uj válasz-
tásokra. E választások pedig csak a jövő hónapban
történnének meg a jövő évre összeállitott név-
lajstromok alapján. Az őt megmaradt város-
atya közül Mohovich Ernőd már tegnap be-
adta lemondását és igy már csak négyen
vannak hátra: dr. Gelletich Miklós, Gelle-
tich János, Loibelsberger és Gerbaz Herman,
akik rendre le fognak mondani Az uj választási
lajstromok pedig megfosztják az autonomistákat
annak reményétől, hogy jövőre a képviselőtestület-
ben kizárólag ők domináljanak. De föltéve is, hogy
elnyerik a többséget, a most lemondott 51 képviselő
legnagyobb része a városi státutum értelmében nem
választható, mivel idő előtt köszöntek le.

* (Zempléni hirek). Zemplén vármegye köz-
igazgatási bizottsága — mint tudósitónk irja —
Molnár István főispán elnöklete alatt ülést tartott,
ezen az ülésen Nemes Lajos kir. tanfelügyelő töb-
bek közt jelentette, hogy a homonnai orthodox
zsidó hitközség iskolaszéke, más nagyobb hitközsé-
gek példája után indulva, elhatározta, hogy a hit-
községi összes elemi iskolákban a bibliát ezen-
tul magyar nyelven tanitják. A hitközség rab-
bija azonban az iskolaszék e határozata ellen óvást
emelt, minek következtében dr. Thomann Dávid
iskolaszéki elnök több iskolaszéki taggal együtt
tisztségéről lemondott. — Hlavathy József királyi
ügyész jelentése szerint a rabmunkásoknak a szőlő-
rekonstrukcziónál való alkalmaztatásának erkölcsi
és anyagi sikere kitünö. Eddig 160 rabmunkás után
4223 forint volt a tiszta jövedelem. Ujabban ismét
22 szőlőtulajdonos kért rabmunkásokat szőlőik fel-
ujitására.

* (A zimonyl önálló vámterület.) Mig idefenn
a felett vitáznak a honatyák, hogy áldást hozna-e
hazánkra, ha felállítanánk az önálló vámterületet,
addig Zimony város képviselőtestülete dr. Radoj-
csics orvos inditványára nagy lelkesedéssel már
fel is állitotta a vámsorompókat. Mint tudósitónk
irja, a képviselőtestület határozata szerint minden,
a Tárosba érkező áruczikk után, a város pénztára ja-
vára, behozatali dijat szednek és pedig az öt
kilogrammos csomagok után 20 krt. A külön bi-
zottság egy lajstromot, illetve tarifa-szabályzatot is
állitott össze, melynek alapján 100 kilogramm után
arany- és ezüstnemüeknél 50 forintot, gyógy- és
pipere-eszközökért 3 frtot; rövidáru, nürnbergi
czikkek és képekért 2 frtot szednek. Nem feled-
keztek meg a különféle divatárukról, koporsókról,
mézeskalácsról, szénről, mézről és gabonanemüekről
sem. A zimonyi kereskedők és a fogyasztó közönség
kiváncsian várja, hogy mit szól ehhez az önálló
vámterülethez a vármegye és a miniszter? A keres-
kedők bizalmatlanságukat nyilvánitották ama városi
tanácsosok ellen, kik megszavazták azt a határoza-
tot, mely szerint a postacsomagok és áruküldemé-
nyek adó alá esnek. A kereskedők testülete egyuttal
óvást emelt e határozat ellen és a magyar posta-
igazgatósághoz fordult a határozat megsemmisítését
kérve.

• (Hunyad vármegye közgyülése.) Déváról je-
lentik: Hunyad vármegyének mai közgyülésén
Hosszu Ferencz ügyvéd felszólalt a helynevekről
szóló törvényjavaslat ellen, kiemelvén azt, hogy an-
nak intézkedései rendkivül módon nyugtalanitják az
oláh ajku lakosságot. Hosszu Károly és Barcsay
Kálmán képviselők megnyugtató felvilágositásai után
a többség megnyugvással vette a kormány tör-
vényjavaslatát. A megüresedett tiszti állásokra
történt szavazás után szolgabiró lett Firma János,
másodaljegyző Boér Gábor, közigazgatási bizottsági
tagok: Pogány György, báró Jósika Lajos, báró
Bornemissza Tivadar és Szilvássy Aladár.

* (Sopron vármegye közgyülése.) Sopron vár-
megyének mai közgyülése Simon főispán elnöklete
alatt valóságos erőpróbája volt a megyebeli politi-
kai pártoknak. A küzdelem a néppárt vereségével és
a szabadelvü párt győzelmével végződött. A közigaz-
gatási bizottságból az ellenzéki tagok, köztük Páder
Rezső országgyülési képviselő is, mind kibuktak és
kizárólag a szabadelvü párt jelöltjei választattak
meg, ugymint Sugár Sándor, Hőgyészy Pál, Mester-
házy Ödön, Baditz Lajos és Miletics János.

* (A kövezetvám Hajdu vármegye közgyülésén.)
Debreczenből jelentik: Hajdu vármegye 15-iki köz-
gyülése iránt az egész megyében nagy az érdeklő-
dés. Az alispán ugyanis napirendre tüzte azt az in-
ditványt, mely szerint a megye által szedett tiz
százalékos útadón kivül, minden fel- vagy leadott
vasuti áru után öt krajczár szedessék métermázsán-
kint. Ezt a kövezetvámot egyenlőnek tartják a föld-
adó 25 százalékos emelkedésével s ezért a megye
törvényhatósági bizottságának tagjai politikai párt-
állásukra való tekintet nélkül tömörültek ellene. He-
tek óta folytak a tanácskozások a gazdaközönség
minden rétegében s az eredmény az lett, hogy a
kövezetvámellenes pártot kitünően szervezték s igy
az alispáni javaslat elvetését biztosra veszik.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Képviselő és ügyvéd. Dr. Veress Sándor

karczagi ügyvéd, volt polgármester, a „Kis-Kunság"-
ban erős támadást intézett a karczagi klikk-uralom
ellen. Kikelt az ellen, hogy a polgármesteri székbe
Medgyessy Zsigmondot akarták ültetni, akinek
korábbi polgármesteri müködése idején Sárkány
Mór közgyám a gyámpénztárt 40.000 forint erejéig
megkárositotta. Tizenhat esztendőn át sikkasz-
tott, mert nem volt senki, aki ellenőrizze. Erre
aztán megszólalt Papp Elek képviselő, aki régeb-
ben szintén polgármestere volt a varosnak, védel-
mébe vette Medgyessyt, egyuttal népámitónak, rágal-
mazónak mondotta a „Kis-Kunság"-ban megjelent
közlemény íróját, Nem nevezte meg ugyan dr. Veres
Sándort, ez azonban magára vette a czikkben fog-
lalt sértő kifejezéseket, s egy röpirattal válaszolt
„Papp Elek és az ő Sancho Pansája" czimmel adta
ki a röpiratot, amelyben éles támadásokat intézett,
Papp Elek ellen. Azt irja benne többek között,
hogy „Pap Elek, az a nagy alakoskodó, czikkében
bemutatja a becsületes embert, és megmagyarázza,
hogy a becsületesség az első czim. Az emberek
arczába szökik a vér, midőn ily magyarázattal
épen Papp Elek ur áll elő." Ilyen előzmények után
kölcsönösen bevádolták egymást sajtó utján elköve-
tett rágalmazás, illetőleg becsületsértés vétsége
miatt. Össze is ült ma délután az esküdtszék, de
nem került ítéletre a dolog. Az erkölcsi tanuk ki-
hallgatása után ugyanis kibékültek a felek, pana-
szaikat visszavonták, és ennek következtében a
sajtóbiróság megszüntette a további eljárást.

= A boldvavölgyi viczinális, A boldvavölgyi
helyi érdekü vasut ügye országos hirre vergődött.
Főszereplője Miklós Gyula, Borsodmegye azelőtti fő-
ispánja volt. Áprilisban a debreczeni delegált tör-
vényszék megszüntette ebben az ügyben az eljá-
rást és ma azt jelenti Debreczenből egy távirat,
hogy az itélőtábla Széll Farkas elnőklése mellett s
Kiss Endre biró referálása alapján a megszüntető
határozatot helybenhagyta. A nagy garral hirde-
tett viczinális „panaszát" tehát az illetékes birói
fórum füstbe menesztette.

= A tenorista pöre. A m. kir, opera Wagner-
cziklust rendezett a mult esztendőben, és ekkor tör-
tént, hogy Broulik Ferencz, aki a cziklus több da-
rabjában három este egymásután énekelt, berekedt,
és egy órával az előadás elött értesitette az igaz-
gatót, hogy a Rajna kincse czimü operában nem

énekelheti Loge szerepét Báró Nopcsa Elek, n
akkori intendáns, nem fogadta el ezt a váratlan le-
mondást és az opera két orvosát elküldte Broulik-
hoz, hogy vizsgálják meg, vajjon csakugyan olyan
állapotban van-e, hogy este nem énekelhet. A két
orvos azzal tért vissza, hogy Broulik énekelhet A
tenorista erre bemutatta három fövárosi orvos véle-
ményét, amely szerint hangszálai duzzadtak, lobosak és
hangja veszélyeztetése nélkül nem énekelhet És Brou-
lik nem is énekelt, amiért aztán fegyelmi biróság
elé állitottak, amely őt engedetlenség miatt egy
havi fizetésének (1500 forintnak) elvesztésére
itélte. Az intendáns ezenfelül, makacs ellenszegü-
lés czimén, az opera kötelékéből elbocsátotta.
Broulik erre pörbe fogta az operát 10.000 forint és
járulékai erejéig. A járásbiróságnál és a törvény-
szék fölebbezesi tanácsa előtt elvesztette a pört, a
kuria azonban feloldotta az itéletet és utasitotta a
törvényszéket, hogy ne szabályrendeletek, hanem
Broulik és az opera között létrejött szerződés
alapján hozzon itéletet A törvényszék erre szakér-
tők kihallgatását rendelte el. Bellovics Imre, a
nemzeti zenede igazgatója és Pauli Rikárd ének-
tanár azt a véleményt terjesztették elő, hogy Brou-
lik csakugyan ki volt merülve és Loge fárasztó
szerepét el nem énekelhette. A törvényszék erre az
operát, mint szerződésszegőit 10.000 forint (egy
esztendei fizetés és kamatainak, valamint 757 forint
perköltségnek megfizetésében elmarasztalta.

= Föllázadt munkások. Az elmult nyáron tör-
tént, hogy a tápió-szent-mártoni mezei munkások
földesuraiknak oly feltételeket szabtak, amelyeket
azok el nem fogadhattak és Jász-Ladányból hozat-
tak munkásokat. A visszautasitott munkásokat feliz-
gatta néhány közéjük került szocziálista agitátor,
erőszakhoz folyamodtak és adott jelre rátámadtak a
jászladányi munkásokra. Véres dulakodás keletkezett
s a munkások megtámadták az épen odaérkezett
Kubinyi Lajos földbirtokost is, akinek élete komoly
veszedelemben forgott, de gazdatisztjei, szerencsére,
idejekorán kiszabadították a felbőszült parasztok ke-
zei alól. A pestvidéki ügyészség inditványára meg-
inditották a vizsgálatot. Százötven parasztot hall-
gattak ki és közülök huszonkettőt le is tartóz-
tattak. Ezeket a vizsgálati foglyokat ma kisérték
át a pestvidéki ügyészség fogházába.

A Panama-botrány.
Ismét fölszinre került a Panama-botrány.

melynek pörét e hónap 18-án kezdik tárgyalni
Parisban. Százat meghaladja a beidézett tanuk
száma, majdnem egyenlően oszolva meg mentő- és
terhelő tanukra. A terhelő tanuk javarésze ujságiró,
kik először bolygatták fel a Panama-társaság sze-
métjét

Rouanet képviselő elkészitette már a vizsgá-
latról szóló jelentést, mely ugyan még hivata-
los titok, de mindannak daczára nem egy rész-
let kiszivárgott belőle. Legérdekesebb, mint
jellemzi a jelentés Reinach bárót és Herz
Kornélt, a funestus botrány két főszereplőjét.

Reinach bárót valódi páratlan tevékenységű
ember szinében tünteti föl. Atyjától tiz millió fran-
kot örökölvén, rendkivül széleskörü tudása, főleg
pénzügyi és nyelvismeretei segitségével rövid idő
alatt egész Európa finánczoperáczióiban előkelő
helyet vivott ki magának. Kezében az üzletek szá-
zainak fonalai futottak össze. Kezdeményezi a ko-
rinthusi-, a Panama-csatorna építését. Főszerepet
visz a siami csatornákat létrehozó angol vállalatok-
ban. Vasutakat épit Algirban, Délfrancziaországban;
közremunkálja a francziaországi gyufamonopo-
lium létrejöttét Portugáliai csatornavállalatok élén
látjuk aztán, majd Venezuelában spekulál vas-
utakkal Részt vesz Róma régi városrészének
lebontásában és újjáépítésében, szállit a franczia
hadsereg részére tábori ágyakat, finanszírozza a
Weinger-féle fékező gyártását

És mindemellett jut ideje arra, hogy operá-
kat és balletokat irjon.

Rouanet talpig becsületes embernek tartja és
Lesseps Károlyt okolja azért, hogy Reinach is
belekeveredett a misztifikácziókba.

Egészen más, amit Herz Kornél doktorról
mond a képviselő vizsgalati jelentésében. Herz
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közönséges szédelgő a szó legerősebb értelmében.
Zsidó szülők gyermeke és szüleivel Németországból
Amerikába, majd Olaszországba vándorolt. Minden
eszközt felhasznált, hogy kiemelkedjék a kőznapias-
ságból és a valódi kalandor mintaképévé vált. Mi-
kor l867-ben Amerikából Párisba érkezett, gyógy-
szerészgyakornoknak állt be. Behizelegve magát
princzipálisa kegyeibe, az lehetővé tette neki, hogy
tanulmányait folytathassa és igy el is végezte az
egyetemet. A quatremare-kórházban működött
azután, de nem sokáig, mert egy lopás
bizonyult rá és kiadták az utját. Daciára ennek az
1870-ik háboruban ezredorvosi minőségben vett
részt. Majd visszatért Amerikába. 1870-től 1877-ig
Chikágoban élt és mindenféle ügynőkösködéssel fog-
lalkozott.

Sikerűit igy tekintélyes vagyonra szert tennie
és megint Páris felé vitorlázott. Összeköttetésbe ju-
tott ilébrard-ral. a Temps akkori szerkesztőjével,
ugyszintén a Havas ügynökség direktorával, Lebey-
vel. Ezek révén bejutott az üzleti körökbe is.
1879-ben alapitotta a „Lumiére electrique" részvénytár-
saságot, amelyben Reinach báró is részt vett. 1881-ben
a franczia elektromossági szindikátust hozta létre
öt esztendő multán már a becsületrend piroslott a
mellén, nagy ámulatára chikágói ismerőseinek, akik
bizony nem voltak képesek másként visszaemlékezni
Herzre, mint közönséges szélhámosra.

Rouanet különben Lesseps Károlyra há-
rítja a felelősséget és kimutatja, hogy tudomás-
sal birt az összes piszkos üzelmekről.

Ezek után minden valószínüség szerint — tizen-
nyolczadikától kezdve meglehetősen háttérbe fog
szorulni a Dreyfus-ügy, mert máris nagy mérveket
öltött a párisiak érdeklődése.

SPORT.
+ A gödingi udvari vadászat. Azokon a va-

dászatukon, melyek a Göding és Zbrod mellett el-
terülő vadászterületen folytak, Nikolajevits Miklós
orosz nagyherczeg részvételével 16 őz, 1047 nyul,
1183 fáczán, 400 fogoly és 242 tengeri nyul, össze-
sen 2888 vad kerüli teritékre. Maga Miklós nagy-
herczeg 300 darabot ejtett el

+ Vadászatok. Dunán-innen, Tiszán-tul folyik
a vadászat. Gróf Bolza Géza tisza-kürthi uradalmá-
ban is két napig hangzott a fegyverdörrenés. Teri-
tékre került 816 nyul, 76 fáczán. Érdemes felemlí-
teni, hogy egy remek példány albinus-nyulat is lőt-
tek. Gróf Cziráky Béla dénesfai és kenyéri birto-
kán szintén sikerdus vadászatot tartottak. Zsákmá-
nyul esett 1445 nyul, 79 fogoly és 15 fáczánkakas.
„A nagy-szalontai vadásztársaság" a gyaraki és
csegödi határral szomszédos mocsári területen ren-
dezett vadaszatot. Összesen 104 nyul került teri-
tékre.

+ A lovaregylet közgyülése. A „Magyar lo-
varegylet" szombaton éjjel tartotta igazgató-választ-
mányi, utána pedig évi rendes közgyülését a Nem-
zeti Kaszinó helyiségében. Az üléseken jelen voltak
többek közt gróf Batthyány Elemér, gróf Degenfeld
Imre, herczeg Pálífy Miklós igazgatósági tagok, gróf
Károlyi Tibor, gróf Csekonics Endre, gróf Andrássy
Tivadar, Boretvás Endre, báró Üchtritz Zsigmond,
gróf Sztáray János, Losonczy Mihály miniszteri taná-
csos, gróf Széchényi Aladár, gróf Nádasdy Tamás,
báró Inkey Andor, Baranyay Pál, Keczer
Miklós stb. — A választmányi ülésen bemu-
tatott költségvetési előirányzatot, mely szerint az
egylet a jövö évre 700,000 forintot tüzött ki
dijakra, a közgyülés egyhangulag fogadta el. Lel-
kes éljenzés között fogadták el tovább azt az indit-
ványt, hogy gróf Batthyány Elemér igazgatósági
elnöknek érdemei elismerésül jegyzőkönyvi köszönet
szavaztassék és életnagyságu arczképét az egylet
számára megörökitsék. Végül a választmányt Szemere
Miklóssal, herczeg Taxis Egon Miksával s gróf Teleky
Gyulával egészítették ki.

+ Tornaestely. A Magyar Testgyakorlók
Köre sikerüli tornaestélyt rendezett tegnap a kör-
nek Barcsay-utczában levő helyiségében. Az athleti-
kai mutatványokra következő vivás kellette a legna-
gyobb tetszést. Előbb iskolavivást mutattak be, majd
szabad kardvívás következett, melyben a Reismann-
fivérek, assantja tünt ki.
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Karácsonyi ajándék

Valódi perzsa, és smyrna
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KltBnö áruk. Magy vélaastók. Sxolld árak.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

Berlin, decz. 13. A mai tőzsdén csakis akőszén*
bányarészvények emelkedtek. Osztrák hitelrészvény
219.50, Disconto-társaság 225.—. Dann?tadti bank
156.87, Deutsche bank 207.25, Drezdai bank 158.90,
Handelsgesellschaft 174.40, Nationalbank 150.12,
Osztrák-magyar államvasutak 141.20, Déli vasut
33.U0, Varsó-Bécsi vasut 268.—, Gotthard vasut
149.10, Svájczi északkeleti vasut 105.90, Svájczi
központi vasut 138.30, Olasz déli <•">?** 136.90.
Olasz középtengeri vasut 99.70, Tör^c sorsjegyek
111.75, Mexikói kölcsön 96.60, Laurakohó 179.10,
Dortmundi 96.75, Bochumi 202.10, Gelsenkircheiu
L88.25, Harpeni 189.37, Hibernia 204.37, Ésíjak-
német Lloyd 103.10. Magán kamatláb 41/3(Vo.

Páris, decz. 13. A tőzsde ma szilárd volt.
3°/o-os franczia járadék 103.87. 3%-os törlesztéses
járadék 102.42, 3Va%-os járadék 105.80, Franczia
bank 37.70. Credit Fonoier 657. Szuezi csatorna
részvény 3267, Egyiptomi kölcsön 515.«^, Spanyol
külföldi kölcsön 60a!)/32, Magyar aranyjáradék 103.50
Olasz járadék 96.25, Orosz kölcsön 102.60, Uj
orosz konzol 94.65, Portugál kölcsön 2Ü.Ö/IB, Otto-
mánbank 565.—, Osztrák Lánderbank 479.^-. Osz-
trák-magyar államvasut 713. Déli vasut 180. Rio
Tinto. 633.

New-York, deczember 10. (G, T. B.)
decz. 13. decz. l l .

cents
971/*
97Vg
93V*

cents
97V4
973's

Buza deczemberre
, januárra
v májusra

Tengeri májusra
Chicago, deczember 10. (C, T, BO

decz. 13. decz. l l .
cents cents

Buza májusra 91 Vá 91V*
Tengeri májusra 28&/a 285/s

Mezőgazdaság.
A mármarosi kincstári erdők faeladása. Néhány

nap előtt közöltük mármarosszigeti levelezőnk tudó-
sítását, amely szerint a Máramaros vármegyében
fekvő kincstári erdők fenyőépületfa hozamainak ela-
dása iránt tartott nyilvános árverésnél felette ked-
vező eredmény éretett el, ugy, hogy ezen erdők
jövedelme is tetemesen emelkedni fog. Az emel-
kedés az eddigi 10 éves szerződési tartam alatt
bevett átlag jövedelemhez képest évi 417,809 frtot
az utolsó óvj jövedelemhez képest pedig évi 307.294
forintot tesz, mely utóbbi Összegből a tiszta áremel-
kedés egymaga évi 193.571 forintot képvisel. E sze-
rint a földmivelési miniszter azon eszméje, hogy az
eladás kisebb csoportokban történik, pénzügyi tekin-
tetben is teljesen bevált és pedig bevált annak da-
czára, hogy a jelenlegi szerződéses időtartam 10
évről 5 évre szállíttatott le és a kötendő szerződé-
sekbe Máramarosmegye közgazdasági igényeire való
tekintettel több szigorító rendelkezés is vétetett fel.
Az L, ll., HL és V. csoportok fenyőépületi fahoza-
maira tett legmagasabb ajánlatok már el is fo-
gadtattak és ezek szerint a bogdáni és fekete-tiszai
erdőgondnokságok épületi fáját is. Melik István és
társai, a mezőháti és fekete-tiszai épületi fát, Glas-
ner József és társa, a kuhói, fehérpataki és kevelei
erdőgondnokságok épületi fahozamát Reisman
Herman, a bustyaházai erdőhivatal kerületében ki-
használható épületi fát pedig a Greiner testvérek
kapták meg. Tekintettel e felette kedvező ered-
ményre, a földmivelésügyi miniszter, Máramaros-
megye régi óhajának megfelelve, a IV, csoportot
képező vaséri-erdőgondnokságból, kikerülő éven-
ként mintegy 42,000 kilométert kitevő fenyő-
épületi-fát a házi kezelésben határozta el
kicsinyben való elárusitás utján értékesiteni, abból
a czélból, hogy egyrészt a máramarosi fakereske-
delemre árszabályozó hatást gyakorolhassa, és hogy
másrészt a máramarosi kisebb fakereskedőknek mó-
dot és alkalmat nyujtson a fakereskedés üzésére és

folytatására. Ez egyszersmind kísérlet lesz az ottani
fakereskedés fellendítésére. A földmivelésügyi mi-
niszter ugyanis épen azért adta ki az erdőket csu-
pán 5 évre, hogy a jövőnek s a jövö esetleges köz-
gazdasági követelményeknek ne prejudikáljon.

Ipar és kereskedelem,
Az ipari tulajdon védelme. Az ipari tulajdon

nemzetközi védelme tárgyában Brüsszelben ülé-
sező konferenczia deczember 11-ki ülésén az áruk
hamis származásjelzésének elnyomására irányuló
javaslatokkal foglalkozott; a magyar kormány részé-
röl előterjesztett javaslat a magyar borvidékek
terményeinek védelmét czélozza, másrészről azonban
azt kivánja, hogy a „champagne" és „cognac"
szavak árunem-jelzőknek ismertessenek el. A magyar
kormány kiküldöttje azzal érvelt, hogy Magyar-
országon törvény van, mely a mester-
séges bor készítését és forgalomba hozatalát tiltja.
A magyar korona területén csak természetes bor
hozható forgalomba és a magyar hatóságok ezen
törvényt szigoruan alkalmazni tartoznak. Törvény és
rendelet biztosítják a magyar bor természetességét és
tisztaságát. Magyarországban azonban épugy, mint
máshol franczia mód szerint pezsgőbort készitenek, mely
közönségesen „champagne" név alatt ismeretes, söt
az emlitett rendelet körülírja, hogy ezen eljárás sze-
rint készitett bor ily név alatt jöhet forgalomba. Épigy
vagyunk a cognaccal, melyre nézve a magyar
nyelv nem bir más jelzéssel. Miután azt hiszi,
hogy champagne alatt bizonyos eljárási módot s nem
mint a talaj és klíma behatása alatt keletkezett ter-
ményt kell érteni, ennélfogva a champagne-szó már
mint árunem jelző tekintendő és igy a franczia mód
szerint bárhol előállított champagne-bor ezen neve-
zet alatt jogosan hozható forgalomba, ha az előállí-
tási hely is mindig megjelöltetik. Ez időszerint a
madridi egyezmény 4. §-a alapján Francziaország
mindazon államokban, melyek a madridi egyezmény-
hez csatlakoztak, a „champagne" és „cognac" elne-
vezés használatának eltiltását, sőt az áru elkobzását
kérheti, ami a magyar részről kifejtett álláspont
szerint helytelen. Ezen javaslattal szemben a
franczia delegátusok a madridi egyezmény föl-
tétlen föntartását követelik, kifejtvén, hogy az
ezen egyezményhez csatlakozott államok (Fran-
cziaország, Spanyolország, Portugália, Anglia,
Brazília, Svájcz, Tunisz), valamint mindazon államok,
melyek később ehhez Csatlakoznak, az egyezmény
változtatását nem kivánhatják, mert az egyezmény.
világosan kijelentette, hogy a talaj terményei, mint
a bor, árunem jelzőkké nem deklarálhatók. Német-
ország, Ausztria, Anglia és Spanyolország képviselői
elismerik alapjában véve a magyar javaslat jogosult-
ságát, mindazonáltal nem kivánják a madridi egyez-
mény változtatását, hanem magyarázatát. Spanyol-
ország elö is terjesztett ily irányu javaslatot,
melynek tárgyalását a legközelebbi ülésre ha-
lasztották.

Uj monopólium. Mint annak idején jeleztük,
Krieghammer közös hadügyminiszter az osztrák
delegáczió hadügyi bizottságának ülésén bejelentette,
hogy a dinamit s általában a robbantó szerek gyár-
tását állami kézbe szándékozik venni s a pus-
kapor-monopóliumot ezen gyártmányokra is ki-
terjeszteni. Evégből már Blumauban meg is
kezdte a kellő gyártelep építkezéseit. Ezzel
a nyilatkozattal tegnap és ma több budapesti és
bécsi lap foglalkozott. A nN. W. Tagblatt" azt
a budapesti értesülését adja közre, hogy a ma-
gyar kormány nézete e tárgyban homlokegyenest
ellenkezik a közös hadügyminiszterével. A „Buda-
pesti Napló" és a „Budapester Tagblatt* külön
czikket szentel a kérdésnek s kifejti, hogy a közös
hadügyminiszter eljárása se nem lojális, se nem
helyes. A delegácziók tudta, megkérdezése és jóvá-
hagyása nélkül bocsátkozott Krieghammer közös
hadügyminiszter ebbe a kalandos vállalkozásba,
mely első sorban arra volna hivatva; hogy egy
osztrák gyár állami monopóliumával tönkre
tegye ezt a legvirágzóbb, ma speczialiter
magyar iparágat. Valószinü, hogy az uj, közös-
ügyes monopólium dolga sem fog olyan simán menni,
mint azt, ugy látszik, a közös hadügyminiszter gon-
dolja. Mind a magyar kormánynak, mind a magyar
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delegácziónak meg van a beleszólási joga s ha az
kellő erélylyel és kellő időben érvényesül, akkor a
saját szakállra épitett blumaui gyárban nem dina-
mitot, ekrazitot, hanem legfölebb puskaport gyár-
tathat Krieghammer ur, amire különben minden
idök hadügyminisztereinek több szükségük is volt.

Az iparegyesület akcziója. Az országos ipar-
egyesület kebelében alakult vegyes bizottság tegnap
befejezte tanácskozásainak első cziklusát. A bizott-
ság, a szakemberekkel együtt tartott hat ülésén
eddig négy nagy kereskedelmi ágban forgalomba
hozott iparczikkeket tette megbeszélés tárgyává,
ugymint a vaskereskedés czikkeit, a norinbergi, a
rövidáru és a kézmüáru-czikkeket. A tanácskozások
egyik első és legfontosabb eredményeképen meg-
állapitották, hogy ennek a négy szakmának az ipar-
czikkeiért közel kétszáz miihót fizet Magyarország a
külföldnek, főleg Ausztriának. Ez egymagában eléggé
illusztrálja a meginditott akczió nagy fontosságát.
A bizottság most deczember és január hónapokban
több ülést nem tart és csak február elején folytatja
ujra a tanácskozásokat. Addig az iparegyesület
irodájában az egybegyüjtött anyag feldolgozása
folyik s egyuttal megtörténnek az eddigi tanácskozá-
sok rendjén szükségesnek talált irásbeli munkálatok.

A műbortörvény ellenőrzése. A mesterséges
borok készítésének és forgalomba hozatalának tilal-
mazásáról szóló 1893. évi XXIII. t. cz. végrehajtása
tárgyában kiadott kereskedelemügyi minissteri ren-
delet alapján bor-ellenőrző bizottságok alakitan-
dók. A székes-főváros részéről e czélból szervezeti
szabályzatot és ügyrendet kell alkotni s ennek a
tárgyalása végett tartott ma ülést, a közélelmezési
és közgazdasági ügyosztályban, az elöljárókból álló
értekezlet, Matuska Alajos tanácsos elnöklése alatt.
— Budapest főváros területén egyelőre minden ke-
rületben" egy-egy s igy összesen tiz bor-ellenőrző
bizottságot alakitanak. E bizottságok feladata: a
borforgalomnak a törvény szempontjából való meg-
figyelése, az elkövetett kihágások esetén az illetékes
hatóságok s az érdekkörök nyomra vezetése és a
kihágások kideritésére irányuló eljárás megköny-
nyitése.

Felolvasások az iparegyesületben. Az orszá-
gos iparegyesületben (uj-utcza 4.) holnap d. u. 5
órakor dr. Kovács Gyula, a kereskedelmi muzeum
aligazgatója „A magyar háziipar törzskönyve"
czimmel, csütörtökön (16-án) pedig dr. Andor Endre
miniszteri fogalmazó „A városi munkaközvetítési
intézetekről" felolvasást tart.

Kőbánya! sertésplacz, decz. 13. Magyar első-
rendü : Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli sulyban) 51—52 vá krajczárig. Közép (páronkint
251—320 klgrig terjedő sulyban) 52—53 kr.
Könnyü (páronk. 250 klgrig terjedő sulyban) 52V3—53
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban)
49—61 krajczárig, közép (páronkint 230—260
kilogramm sulyban) 48—49 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban) 46—47 kraj-
ezáriq. Sertéslétszám : deczember 10. napján volt kész-
let 20.053 db., decz. l l—12. napján felhajtatott 1489
drb., decz. hó l l—12. napján elszállittatott 611 drb,
decz. hó 13-ikára maradt készletben 20.931 darab. A
hizott sertés üzletirányzata kissé lanyha.

Budapesti sertés-konzum vasár, A ferenczvá-
rosi konzumvásáron deczember ll-én érkezett 26
darab. Készlet deczember 10-ikéről 239 darab. Összes
felhajtás 265 darab. Elszállittatott budapesti
fogyasztásra 209 darab, eladatlanul visszamaradt
66" darab. Napi árak: 120—180 klgr. sulyban
48—50 kr., 220—280 klgr. sulyban 48—50 krig,
320—380 klgr. sulyban 48— krig, malaczok
36—41 kf. A vásár hangulata lanyha volt

Bécsi vágómarhavásár, decz. 13. A ma meg-
tartott vágómarhavásárra felhajtottak : 3277 darab ma-
gyart, 541 drb galicziai, 102 drb bukovinai, 744 drb
németországi, összesen tehát 4674 drb szarvasmarhát.
A vásár hangulata vontatott. Jegyzések: 100 kilo-
grammonkint élő sulyban: magyar hizóökör I. minő-
ségü 38—40 frt, II. minőségü 38—40 frt. III.
minőségü 28'—31 frt, galicziai hizóökör I. minőségü
38—39 forint, II. minőségü 33—37 forint. 111. minő-
ségü 29—32 frt, német hizóökör I. minőségü 40—42Vs
frt, II. minőségü 34—38 frt, III. minőségü 30—33
írt, legelőökör 20—27 frt, bika és tehén 19—32
forint.

Pénzügy.
Uj köszénbánya társaság. Amint érte-

sülünk, a Loser Mátyás budapesti lakos által
kezdeményezett és jelenleg a Budapest-
vidéki köszénbánya és ipar részvény-
társaság tulajdonát képező solymári, Szent-
iváni és vörösvári kőszéntelepeket, valamint a
hozzá tartozó téglagyárat és mészégetőt meg-
vette egy Dréze Adolf verviersi tőkepénzes ve-
zetése alatt álló belga konzorczium. A vevők a
vételár első részletét már le is fizették

és a jövő hónapban a telepet átveszik. Érte-
sülésünk szerint Dréze és társai a megvett
telepen nagyszabásu bányászatot akarnak be-
rendezni és e czélra 3 millió frank alaptőkével,
felosztva 6000 drb 500 frtos részvényre, belga
részvénytársaságot alapítanak „Société ano-
nyme des Charbonnages du Bassin de Bu-
dapes t " czég alatt, melynek megalakulása a
legközelebbi napokban fog megtörténni. A rész-
vényekből 2600 darbot az alapitók megtartanak,
3400 darabot pedig aláirásra bocsátanak a belga
tőkések körében.

A földtehermentesitési kötvények uj szelvényivel.
A 4°/o-os földtehermentesitési kötvények tiz évre
szóló szelvényei a jövő évben lejárnak, minek foly-
tán uj szelvényivek kiadása válik szükségessé. Eze-
ket az uj szelvényeket a szelvényutalvány alapján a
pénzügyminiszterium 1898. november l-től fogva
fogja kiszolgáltatni a feleknek. Az uj szelvényivek
készítését a magyar királyi államnyomdában már
közelebb megkezdik és e czélra a budgetbe 12,180
forint külön rendkivüli kiadás lett felvéve.

A számviteli törvény végrehajtása. A miniszte-
riumok és az állami számvevőszék kiküldötteiből
egybehivott ankét most tárgyalja az állami szám-
vitelről szóló 1897. évi XX. törvényczikkre vonatkozó
végrehajtási utasitás tervezetét, melyet az állami számve-
vőszék készitett s az terjesztett az anket elé. Mint-
hogy a számviteli törvény már 1898. évi január hó
l-én életbe lép s ennélfogva a végrehajtási utasitást
arra az időre ki kell bocsátani, az ankét délelőtt és
délután tart ülést. A tárgyalásokat Rakovszky István
számvevőszéki elnök vezeti, kit akadályoztatása ese-
tén dr. Dárday Sándor miniszterelnökségi miniszteri
tanácsos helyettesit.

A bécsi gázkölcsön. A bécsi községtanács ki-
küldött bizottsága több napon át tárgyalásokat foly-
tatott a gázkölcsön ügyében a berlini Deutsche
Bank vezetése alatti pénzcsoporttal. Dr. Siemens
berlini bankigazgató személyesen járt Bécsben és
oly ajánlatot tett, amely szerint a kölcsön egy har-
madát fix áron és két harmadát opcziójoggal vette
volna át az általa képviselt bankcsoport. Az átvételi
árfolyama e 4°/o-os kölcsönnek hir szerint 973/4%
lett volna. Amint ma Bécsből jelentik, a tárgyalások
nem vezettek eredményre és dr. Siemens vissza-
utazott Berlinbe.

Árlejtések.
A) Épitési ügyekben.

Budapest. (Iskolaépítés Dicsőszentmárton-
ban.) 1898. január hó 26 an d. e. 12 óra. Vallás- és
közoktatásügyi miniszterium segédhivatali főigazgatósága.
Bánatpénz 5 százalék.

Török-Szent-Miklós. (Templomépités.) f. é.
deczember hó 20-án d, u. 1 óra, Török-Szent-Miklósi
rom. kath. plébánia hivatal. Bánatpénz 5 százalék.

Lugos. (Iskolaépület tatarozása és hidhelyre-
állitása) M. kir. államépitészeti hivatal Lugos, folyó év
deczember hó 27-éh, d. e. 10 óra. Költségelőirányzat
(772 frt 75 kr. + 6566 frt 14 kr.) Bánatpénz 5%.

B) Szállítások, bérbeadások, adás, vétel.
Brassó. (Irodaszerek szállitása.) M. kir pénz-

ügyigazgatóság Brassó, folyó évi deczember hó 21-én,
d. e. 10 óra, (Bánatpénz 16 frt.)

Ungvár. (Épület eladás) f. é. deczember hó 23-án
délelőtt 9 óra. Városháza terme Ungvár, (kikiáltási ár
13,015 frt 84 kr.) Bánatpénz 10 százalék.

Déva és Gyalmár. ( Vámszedési jog bérbeadása)
folyó évi deczember hó 20-án délelőtt l l óra. Magyar
királyi államépitészeti hivatal Déva. (Kikiáltási ár 3000
frt.) Bánatpénz 10 százalék.

Szombathely. Ruhanemüek szállitása.) folyó
évi deczember 22-én délelőtt l l órakor. Vármegye fő
számvevő iroda Szombathely. Bánatpénz 10 százalék.

Kassa. (Vámszedési Jog bérbeadása.) Folyó
évi deczember hó 21-én, délelött 10 órakor. Kassa vár-
megye székháza- Bánatpénz 10 százalék.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, decz. 13.

A mai gabonatőzsdén jóformán nem akadt
vevő semmi áron. Értenők e megdöbbentő jelenséget
ha azt valamely külső körülménynyel, legyen az
bármily jelentéktelen, igazolni lehetne, de hiába ke-
ressük magyarázatát a budapesti gabonapiacz mai
jelenségeinek. Mert az a tegnapi newyorki árjelzés,
amely fél czentnyi olcsóbbodásról szólott, csak nem
okozhatta a mai derutot, amikor ép az utolsó napok
amerikai áringadozásait nálunk szuverén fensőbb-
séggel semmibe se vették. Más egyéb meg szombat
este óta nem történt, ami a spekulácziót annyira
megfélemlítette volna. A baj tehát csak az, hogy ez

az ugynevezett spekuláczió mostanában egyáltalában
nem létezik, és kizárólag a teljes részvétlenségnek
tudható be, hogy — a mint ma történt — egy-két
üzérkedőnek kontremin-ügyletekre való hajlandósága,
vagy nehány bizományi czégnek kényszer utján való
lebonyolítási művelete elégséges legyen ahhoz, hogy
az árakat leszorítsa.

Buza.
Készáruüzlet buzában. Tekintettel a határ-

időpiacz eseményeire a malmoknak nehézség nélkül
sikerült tiz krajczárnyi árengedményt elérni. A for-
galom korlátolt volt.

Előfordult eladások buzában.
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Raktárállomány buzában és lisztben • A
fővárosi közraktárakban 151.200 métermázsa buza
és 93.300 métermázsa liszt; a Silosban 64.250
métermázsa buza, a nyugati pályaudvaron 83.905
métermázsa buza és 5096 mmázsa liszt.

Határidőüzlet buzában. Szemben a szom-
bat esti l l frt 90 kros tavaszi és 9 frt 30
őszi záróárfolyammal, ma 11 frt 83 kr. és 9 frt
16 kr. voltak a kezdő árfolyamok.

Előfordult kötések buzában.
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Hivatalos határidőjegyzések buzában.
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Rozs,
Készűrxtüzlet rozsban : Ma sem kelt el töhb

három vaggonnál, amelyei a helybeli fogyasztás 10
krral olcsóbb áron vásárolt.

Elöfordult eladások rozsban.

mennyiség
mmázsában

1ÜO

100
100

ó
va$y

UJ

származás

pesmdelu

minőség
megj.

átadási
hely

Budapest

ár. nettó
100 Kgr-

kinl

8.25
8.30

Kész
vagy

3 hóra

Hivatalos jegyzések rozsban.
O

ragy
uj

faj

elsörendü
másodrendü

hektoliterenkint!
suly

kilogrammban

100 kilogramm ke^ponz ára

frttól
8.55
8.50

írtig
Ö.65
8.55

Raktárállomány rozsban : a fővárosi köz-
raktárakban 52.800 ii é&rmázsa ; a nyugati pálya-
udvaron 18.0IJÖ metermázsa.

Uatárídöüzlet rozsban. Tavaszi rozsban volt
némi forgalom, lanyha irányzat mellett.

Elöfordult kötések rozsban.
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Takarmányfélék.
Készáruüzlet takatmányfélékben. Takar-

mányárpa keresett, jobb árpában nem volt üzlet,
zab és tengeri lanyha.

Elöfordult eladások takarmány félékben.
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Hivatalos Jegyzések takarmány félékben.
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Baktárállomány takarmányfélékben: A
közraktárakban 78.400 metermázsa árpa, 21.800 me-
termázsa zab, 122.300 metermázsa tengeri. A Si-
losban 2000 metermázsa zab, 23.100 metermázsa
tengeri, a nyugati pályaudvarban 2103 metermázsa
árpa és 70G metermázsa zab.

Hutúridö-üzlet takarmány félékben ; Csu-
pán májusi tengeriben volt erősebb forgalom, olcsób-
bodó árak mellett. Zab szórványosan került for-
galomba.

Előfordult kötések takarmány félékben.
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félékben.
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Gabona- és Iisztforgalom.
A m. kir. közp. statisztikai hivatal az 1807. évi deczember hő 10-én
L-steO órától dívzcinber 12-én este 6 óráig Budapestre vasuton és hajón
iTÍ.t/<-U s innen elszállított gabonaküldeményekröl és a budapesti
íővánikivatalnái előjegyzett gabona- és lisztmennyiségekről a követ-

kezö kimutatást teszi közé:
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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, deczember 13.

A berlini tőzsde ma folytatta erős támadását
az osztrák értékek ellen ; és a vasárnapi számunk-
ban fölvetett kérdésünkre, hogy Bécs lesz-e elég erős
e rohamnak ellenállni ? a mai nap meghozta a vá-
laszt, még pedig tagadó értelemben. Bécs, ugy lát-
szik, lemondott az eddig kifejtett ellenállásról. A
vasárnapi szünet alatt a bécsiek meggondolták a
dolgot, és ma reggel már elejébe is siettek a Ber-
linből várható volt hangulatnak, amennyiben ők is
kinálni kezdték a nemzetközi értékeket. Az egyik bécsi
nagytőzsér — ki az egész őszön át sötétnek látta
az értékvásár jövőjét — ma is különösen kitünt
sürgős kínálata által, és a délben Berlinből érkezett
alacsonyabb árfolyamok segitségével le is szoritotta
az árakat 3 forinttal nálunk, csak a délutáni zárlat
eiőtt állott be némi javulás — körülbelül 11/2 fo-
rintnyi, ugy hogy az osztrák hitel 350.70-en, az
államvasut pedig S32.75-őn zárulhatott. Hogy ily
körülmények közölt helyi piaczunk is lanyha volt,

azon nem csodálkozhatni. Csakhogy helyi érté-
keinkre a később jelentkezett javulás már csak cse-
kély befolyással lehetett; azok a délutáni szükebb
vásáron csak nagy ritkán képesek behozni a veszte-
séget, melyet délben szenvedtek.

Az előtőzsdén : Magyar hitelrészvény 882.75
381.—. Leszámitoló bank 249.—.—248.50. Osztrák
hitelrészvény 352.30—350.50. Osztr.-magyar állam-
vasutak 335.75—333.—. Közuti vaspálya 386.—
—383.50. Villamos vasut 279.75.—279.50 forinton
köttetett.

Délelőtt ll óra 25 perczkor zárulnak:
Osztrák hitelrészvény 349.20. Magyar hitelrészvény
379.75. Aranyjáradék 121.70. Koronajáradék 99.55.
Leszámitoló bank 248.—. Jelzálogbank 274.—. Ri-
mamurányi 244.—. Osztr.-magyar államv. 331.75
Ipar és keresk, bank 101. Villamos vasut 280.50
Közuti vasut 383.50.

A délitőzsdén előfordult kötések: ma-
gyar-aszfalt 222—220, Salgó-tarjáni 600—602, újlaki
tégla 255, Adria 207—209, közuti vasut 386.50
—385, villamos vasut 281.50.—280.25, magyar
hitelr. 381.50—380.50, rimamurányi 245.-244.25.
osztrák hitelrészvény 351.20—350.20, osztr.-magyar
államvasut 333.25—332.50.

Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényékben
holnapra 2.50—3 frt; 8 napra 5.50—6.50 frt
deczember utolsóra 8—9 frt.

Délutáni 1 óra 30perczkor zárulnak:
decz. 13. decz. l l .

Magyar aranyjáradék
Magyar koronajaradék
Magyar hitelrészvény
Magyar ipar és keresk, bank
Magyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló bank
Rimamurányi vasmü
Osztrák hiteírószvény
Déli vasut
Osztr.-magyar államvasut
Közuti vaspálya
Villamos vasut

Az utótőzsdén továbbra is lanyha irányzat
mellett Osztrák hitelrészvény 350.80—349, Ma-
gyar hitelrészvény 381. 379.75, Rimamurányi
244.25—244, Osztrák-magyar államvasut 333—331.25
Közuti vaspálya 383.50 forinton köttetett.

Délután 4 órakor zárulnak:
decz. 13. decz. l l .

Osztrák hitelrészvény 350.70 351.90
Magyar hitelrészvóny • 381.— 383.50
Osztrák-rnagy. államvasut 332.75 334.—
Leszámitoló bank 248.— 249.—
Jelzálogbank 2 7 4 — 275.25
Rimamurányi vasmü 244.75 245.50
Közuti vaspálya 385.— 389.—
Villamos vasut ; 279.50 281 ^ -
Ipar és keresk, bank 101.— 1 0 1 * -
Déli vasut 78.— 78.—

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, deczember 13. A zsiradékáruüzlet-

ben gyenge forgalom volt változatlan árakon. A
szilvaüzletben csekély üzlet mellett az árak nem
változtak.

Hivatalos jegyzések.
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Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, decz. 13. A mai vásár irányzata nagy-

bani valo forgalomban és az egyes ezikkeknél a követ
kező volt: Husnál forgalom lanyha, árak hanyatlottak.
—Baromfinál lanyha, árak cníelkedtek. — Halban
lanyha, árak'szilárdak. — Tej és tejtermékeknél
élénk. — Tojtsnál csendes, árak szilárdak. —
Zöldségnél lanyha. — Gyümölcsnél csendes. —
Fűszerek nél csendes. — Időjárás ködös, hi-
deg. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott

élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következő: Hus.
Marhahus hátulja I. 46—56 frt, IL 4 0 - 4 6 frt
Birkahus hátulja I. 80—36 frt, H. 28—30
frt. Borjuhus hátulja I. 60—64 frt, IL 50—60 frt.
Sertéshus elsőrendü 48—60.0 frt, vidéki 40—48 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilonkint). Sertészsír hordóval 53-0—54-0 frt (100
kilonkint). — Baromü (élő). Tyuk 1 par 1.00—1*30
frt. Csirke 1 par 0'70—l'OO frt. Lud hizott kilon-
kint 0-44—0-50 frt. — Különfélék. Tojás 1 Iád*
(1440 drb) 44-5—45-0 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—4.00
frt. Petrezselem 100 kötés 3.00—5.00 frt. Lencse m.
100 kiló 14-^18 frt. Bab nagy 100 kiló 6—14 frt,
Paprika I. 100 kiló 35—52 frt, II. 18—30 frt. Vaj
közöns, kilonkint 80—100 frt. Vaj-téa kilonkint 1.10
—1.40 frt. Burgonya-rózsa 100 kiló 2.00—2.50 frt.
Burgonya sárga 100 kiló 2.30—3.00 frt — Halak.
Harcsa (élö) 0-50—1.20 frt 1 kiló. Csuka (élő) 0*40—
1.— frt 1 kiló. Ponty dunai 0-30—0-65 frt.

Szesz.
Budapest, decz 13. Az irányzat változatlan. Fino*

mííott szesz nagyban 55.75—56.25 forint, kicsiny-
ben 56.50—56-75 forint. Élesztőszesz nagyban
55.50—56.— forint, kicsinyben 56.50—56.75 forint.
Nyersszesz adózva nagyban 54.75—55.— forint,
kicsinyben 55.25—55.75 forint. Nyersszesz adó-
zatlan (exknt.) 14.50—14.75 frt. Denaturált szesz
nagyban 19.—19.25 frt, kicsinyben 19.50—19.75 frt.
Az" árak 10,000 literfokonkint hordó nélkül, ab vasut
Budapest, készpénzfizetés mellett értendők.

Bécs, decz. 13. Kontingens nyersszesz
azonnali szállitásra 18.30—18.60 frtig kelt el,

Frága, decz. 13. Adózott tripplószesz nagy-
ban 54—54V8 frt, adózatlan szesz 17. 17.50 frt.

Trieszt, decz. 13. Kiviteli szesz tartályokban
szállitva 90% hektoliterenkint nagyban 10. Vs frt
lOVa frt azonnali és lOVs frt január-júniusi szál-
litásra.

Berlin, decz. 13. Szesz helyben 36.80 márka
= 21.78 frt, fogyasztási adó nélkül bektob'terenkint
a 10,000 literszázalék. Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.20 frt.

Stettin, decz. 13. Szesz 70 márka fogyasztási
adóval 36.80 márka = 21.78 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 59.20 frt.

Boroszló, decz. 13. Szes& (50-es) pr. deczem-
ber 54.90 márka = 32.50 frt; szesz (70-es) pr.
deczember 35.50 márka = 21.02 frt. Átszámitási
árfolyam 100 márka = 59.20 frt.

Hamburg, deez. 13. Szesz nov.—decz. 21.25
márka = 12.58 frt; deez.— jan. 21.10 márka ==
12.49 frt •, jan.—febr. 20.— márka = 12.84 frt.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.20 forint.

Páris, decz. 13. Szesz folyó hóra 45.25 frk =»
23.98 frt; deczemberre 45.— frk = 23.84 frt;
négy elsö hóra 44.75 frk = 23.70 frt; májustól
4 bóra 43.75 frk = 23.17 frt. Az árak 10.000 liter-
százalékonkint V4% leszámítolással értendők. Átszá-
mitási árfolyam 100 frk = 47.80.

Czukor.
Praga, decz. 13. Nyersczukor 8 8 % czukortar-

talom alapján franco Aussig, azonnali szállitásra
12.55 frt.

Hamburg, decz. 13. Nyersczukor f. o. b.
Hamburg azonnali szállitásra 9.22 márka, januári
szállitásra 9.32 marka, februári szállitásra 9.40 márka,
májusi szállitásra 9.60 márka.

Páris, decz. 13.Nyersczukor (88 fok) készáru
27.75—28.25 frk, fehérczukor novemberre 31.25 frk,
deczemberre 31.25 frk, 4 elsőj hóra 31.8/8 frk,
4 hóra májustól 32.25 frk. Finomitott készáru
99.—99.50 frk.

London, decz. l l . Jávaczukor 10.75 sh,
ártartó. .• v

Nyers czukor igen nyugodt; Snomitott
darabczukor meglehetősen ártartó, jegeczedett
czukor szilárd, 1 Vá schillinggel drágább. Külföldi:
tört, szilárdan indult, nyugodtan zárult. Jegyeztetett:
készáru 10.10*/4 shilling, márcz.-ápr.-ra l l . —
shilling, máj.-aug.-ra 1Í.2V« shilling. liépa-
czukor szilárd, magasabb árak mellett. Német
(88%) decz.-re 9.1Va shiling, januárra 9.3 slúl-
ling, februárra 9-33/* shilling, áprilisra 9.51/*
schilling, májusra 9-6 shilling, juniusra 9.6V*
sh. Határidőüzlet: deczemberre 9.11/* sh., januárra
9.3 sh., februárra 9.3B/« sh., márcziusra 9.4Vs sh.,
áprilisra 9.51/* sh,, májusra 9.63/i sh., juniusra
9.68A sh.

Olajok.
Páris, decz. 13. Repczeolaj folyó hóra 58.—

frk <«- 27.44 frt); januárra 58.— frk ( = 27.44 frt);
négv első hóra 58.— frk (=» 27.44 frt); négy hóra
májustól 57.— frk ( = 26.98 frt). Árak 100 kilon-
kint értendők. Átszámitási árfolyam 100 frk —
47.80 frt.

Hamburg, decz. 13, Repczeolaj helyben 67.—
márka (~ 33.74 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.20 frt.

Köln, decz. 13. Repczeolaj májusra (hordóra!)
61.— márka ( = 36.11 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.20 frt.
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London, decz. 13. Repczeolaj 25.6 sh. Lenolaj
14.1 Vá sh. Gyapot magolaj 14.1Va—14.9 sh.
Terpentin 23.7Va sh.

Petroleum.
Hamburg, decz. 13. Petroleum helyben á.70

márka = 2.78 frt.
Antwerpen, decz. 13. Petroleum fin. helyben

14.75 frank = 7.04 frt.
Bréma, decz. 13. Petroleum fin. helyben 4.95

márka = 2.93 frt.
Newyork, decz. 13. Petroleum fin. 70 Abel Fest.

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

London, decz. 13. Petroleum, amerikai 47/i8—
4Vs, orosz 4V4 sh.

Kávé, tea, rizs.
London, decz. 13. Santos határidő szilárd,

mérsékelt üzlet melleit. Jegyeztetett: decz.-re 31.6
sh., márcz.-ra 31.6 shilling., máj.-ra 32 sh.,
jul.-ra 32.3 sh., szept.-re 33 sh., decz.-re &3.6
sh., Tea: Ceylon szabály talán; finom ártartó,
közönséges gyenge. Rizs: ártartó, de nyugodt.

Fémek.
Budapest, decz. 13. A vaspiaczon a tél beállta

nagy mérvben észlelhető. A kereslet mindjobban csök-
ken, a kinálat, ameddig a vasgyárak készlete tart. cse-
kély szilárdságot mutat. A vasöntödék nagyon kevés
munkával rendelkeznek s munkaerejüket nagy mér-
tékben csökkentették. Budapesti helyi árak ÍÖO klg-
ként készpénzfizetés mellett 2 százalék leszámitás-
sal : magyar nyersvas 4.40—4.60 frt. Bessemer nyers-
vas 4.60—4.70 frt. félnyersvas 4.20—4.30 frt, wit-
kerwitzi nyersvas 4,40—4.50 frt. Ócska vasak: ne-
hezebb darab vasak 3.35—3.30 frt, könnyebb darab
vasak 2.90—3 frt, elsőrendü öntött vastörmelék
3.65—3.71 frt. elégelt öntött vastörmelók 1.46—
1.60 forrni, 100 kilogrammonként készpénzfizetés
mellett,

London, decz. 13. Réz G. M. Brande 4S 3 /B—
485/s font st., készáru 483/4—49, font st., 3 hóra;
best sel. 52.—52Vá font st., Ón: finom külföldi
62"/ie—63lil/'« Iont sterling, , készáru és 635/ia—
63i3/ie font sterling 3 hóra. Olom: angol 13Vs—

1: 13Vá font sterling; külföldi 127a—13 font sterling.
* Horgany: külföldi 18Vs—I8V4 font st. Higany:
~i 6.176 font sterling első és 6.17 font sterling másodkéz-

ből. Vas: A glasgovi nyersvaspiacz lanyhán indult
és szilárdan zárult, mérsékelt üzlet mellett.- Zárlat-

*' árak : 44-llVs sh.készáru és45"lV2 sh. egy hóra; Cle-
veland 40'3V2 sh. készáru és 40.G sh. egy hóra;

s Hematit 47.9Va shilling készáru és 48"— shilling
V egy hóra; Middlesbrough 49.4 shilling készáru és

49.6 shilling egy hóra. A nyersvaskészlet Glasgovban
" 341.315 és Middlesbroughban 51.387 tonna.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
'j Bécs, decz. 13. A mai gabonatőzsdén igen
•f' lanyha volt az irányzat. Az enyhébb időjárás annál-

f ! inkább éreztette befolyását, mivel a forgalom min-
it den esetben igen vontatott: Köttetett buza tavaszra
' 11.70-11.65—11.08. rozs tavaszra 8.70—8.69—8.71,

tengeri máj. jún. 5.63—564.
Hivatalosan jegyeztetett:
Buza tavaszra 11.67—11.69, rozs tavaszra

8.70—S.72, tengeri aug.-jun. 5.63—5.65, zab tavaszra
' w'6.68—6.69' repcze jun.-febr. 13.50—13.70 frton.
: Boroszló, decz. 13. Buza helyben 19.— márka

( = 11.25 frt) sárga. Buza helyben 18.90 márka
( = 11.19 frt). Rozs helyben 14^90 márka ( = 8.82
frt.) Zab helyben 13.80 márka ( = 8.17 frt.) Tengeri
helyben 11.75 márka ( = 6.96 frt.). Minden 100 kilón-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.20 frt.

í ' Hambura, denz. 13. Buza holsteini 180—190
• márka ( = 10.66—11.20 frt). Rozs meklenburgi 140—

152 márka ( = 8.29—9.— frt). Rozs orosz 108—109
márka ( = 6.39—6.45 frt). Minden 100 kilonkint.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.20 frt.

Páris, decz. 13. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
30.10 frank ( = 14.39 frt). Buza deczember 29.90
frank ( = 14.29 frt). Buza 4 első hóra 29.40 frank
(—14.06 frt). Buza 4 hóra májustól 28.75 frank
(=13.72 frt). Rozs folyó hóra 18.25 frank ( = 8.72
frt). Rozs deczember hóra 18.50 frank ( = 8.84 frt).
Rozs 4 első hóra 18.75 frank ( = 8.96 frt). Rozs 4
hóra májustól 18.80 frank (=8.98 frt) minden 100
kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 frank = 47.80
forint.

Páris, decz. 13. (Zárlat.) Buza folyó hóra
30.25 frank (== 14.46 frt.). Buza deczemberre 29.90
frank ( = 14.29 frt). Buza 4 elsö hóra 29.50 frank
(— 14.10 frt), Buza 4 hóra májustól 28.60 frank
(«= 13.67 frt).

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, deczember 13. A mai tőzsdén realizá-

cziók ujra nyomást gyakoroltak az árfolyamokra,
különösen alpesi bányarészvény csökkentek erőseb-
ben. Erősen kinálták továbbá a két bitelrészvónyt

Járadékpapirok nem változtak. Valuták emelkedők.
A déli tőzsdén nyugodtabb hangulat jutott érvényre,
miután Berlinből magasabb jegyzéseket jelentettek.

Az elötözsdén : Osztrák hitelrószvény 352.—
350.50. Magyar hitelr. 381.75—381.25, Lánderbank
220.—219.50, Union-bank 292, Alpesi bánya 128.18
126.30, Magyar ipar és kereskedelmi bank 100.50,
Osztrák-magyar államvasut 334. 332.25, Déli va-
sut 77.25—77.50. Tramway 448—449, Rimamurányi
245.50—245.—, Magyar koronajaradék 99.40—99.45.
Török sorsjegy 59JB0—59.50. Osztr, villamossági
294.—, Fegyvergyár 294, Magyar ált. kőszénbánya
115.50, Osztr, aranyjáradék 121.50 frton köttetett."

Délelőtti ll órakor zárulnak: Osztrák
hitelrészvény 350.75. Magyar hitelrészvény 381.50.
Lánderbank 219.75, Osztr.-magy, államvasut 332.75,
Alpesi bánya 126.90. Májusi járadék 101.45. Török
sorsjegy 59.20.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészvény 350.75.
Anglo-bank 1G0.25. Unionbank 292.—. Bankverein
253.—. Magyar hitelrészvény 381.50 Osztrák-magy,
államvasut 332.75. Déli vasut 77.25. Elbevölgyi
vasut 259.50. Északnyugoti vasut 245.50. Alpesi bá-
nya 126.80. Riinanmrányi 245.—. Prágai vasipar
674.— Magyar koronajaradék 99.40. Török sorsjegy
59.50. Német márka 59.18 írton köttetett.

Délután 2 óra 30 perczkor zárainak: Ma-
gyar aranyj.h-adi'k 121.45. Magyar koronajaradék
99.40. Tiszai külcsönsorpje.sy ]38.25. Magyar föld-
tehermentcsitépi kötvény UO.80. Magyar hiteirészvény
380.50. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 152.—.
Kassa-oderbergi vasut 189.;—. Magyar kereskedelmi
bank 1413.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.60.
Magyar keleti vasut államkötvények 121.—. Ma-
gyar leszámitoló- és pénzváltóbank 247.50. Rúna-
murányi vasrészvénytársaság 244.—. 4.2%-os papir-
járadék 101.05. '4.2%-os ezüstjáradék 101-35.
Osztrák aranyjáradék 121.55. Osztrák koronajara-
dék 101.55. "1360. évi sorsjegyek 143.—. 1864. évi
sorsjegyek 188.—. Osztrák hitelsorsjegyek 200.50.
Osztrák hiteh'észvény 349.25. Angol-osztrák bank
160.50. Unionbank 291.—. Bécsi bankverein 253.50.
Osztrák Lánderbank 218.75. Osztrák-magyar bank
944.—. Osztrák-magyar államvasut 333.75. Déli vasut
77.25. Elbevölgyi vasut 258.—. Dunagőzhajozási
részvények 434.—. Alpesi bányarészvény 126.20.
Dohányrészvény 148.—. 20 frankos 9.58. Cs.
kir. vert arany 5.70. Londoni váltóár 120.70.
Német bankváltó 59.17.

Bécs, decz. 13. (Utótözsde.) Osztrák hitel-
részvény 349.—. Magyar hitelrészvény 379.50. An-
gol-bank 160.25. Bankverein 253.25. Union-bank
291.—. Osztrák Lánderbank 219.—. Osztrák-ma-
gyar államvasut 331.50. Déli vasut 77.50. Éhbe.
völgyi vasut 258.50. Észak-nyugoti vasut 244.—
Dohányjövedék 148.50 Rimamuránvi vasmü 244.50
Al|esi bányarészvény 126.—. Májusi járadék 101.45.
Magyar korona-járadék 99.40. Töröksorsjegy 58.60
Német birodalmi márka 59.21.

Berlin, decz. 13 (Tőzsdei tudósitás.) Osztrák
és magyar értékek bágyadtak. Kohó és köszénrész-
vények szilárdak. A forgalom csekély. Magánkamat-
láb "46/a°/0.

Berlin, decz. 13. (Zárlat) 4-2°/o papirjáradék
—.—, 4-20/0 ezüstjáradék 100.50, 4<0/o osztrák
aranyjáradék 102.60, 4°/o magy. aranyj. 102.40,
Elbevölgyi vasut —.—, osztrák hiteh'észvény 218.20,
magyar koronajaradék — . — déli vasut 33.60.
osztr.-magyar államvasut 140.50,* Károly Lajos-vasut
106.90, Kassa-oderbergi vasut —.—, orosz bank-
jegy 216.55, bécsi váltóár 168.50, 4% uj
orosz kölcsön 66.80, Magyar beruházás5 kölcsön
102.—,1 olasz járadék 94.90. Az irányzat gyenge.

Berlin, decz. 13. (Utótözsde.) Osztrák hitel-
részvóny 218.10, Magyar koronajáradék — . — ,
déli vasut 33.60, magyar aranyjáradék 102.40,
osztr.-magyar államvasut 140.10. Az irányzat
gyenge.

Frankfurt, decz. 13. (Zárlat) 4'2°/o papirjáradék
85.30.,4-2% ezüstjáradék 84.90,4% osztrák aranyjára-
dék 102.75, 4°/o magy. aranyjár. 102.40, inagy. korona
járadék 99.25, osztrák hitekészvény 294.87' Osztrák-
magyar bank 799.—, osztrák-magyar államvasut
279.75, déli vasut 68.37, bécsi váltóár 168.62.
londoni váltóár 20.37, párisi váltóár 80.725, bécsi
Bankver. 215.—, Uniobank 249.— villamos részvény
136.50, alpesi bányarészvény 106.—,3°/o magy. arany-
kölcsön 90.80. Az irányzat'gyenge.

Frankfurt, decz. Í3. (Utótőzsde.) Osztr, hitel-
részvény 293.75, osztrák-magyar államvasut 278.50,
Déli vasut 68.25.

Páris, decz. 13. (Zárlat.) 3°/0 franczia jár.
103.S7, 3Vs% franczia jár. 106.80, olasz járadék
96.25, osztr, földhitelrészvény 1242.—, osztr. m.
államv. 713.—, délivasut 180.— Franczia töri. jár.
102.42,4°/o osztr, aranyjáradék 102.50. 4% ma-
•gyár aranyj áradok 103,62, Ottománbank 565.—, do-
hányrészvény 319.—, gárisi bankrészvény 880.—,
osztrák Lánder-bank 4<9.—, alpesi• bányarészvény
275.—. Az irányzat tartott.

London, decz. 13. (Zárlat.) Angol consolok
113,VM, déli vasut 7.50, spanyol járadék 60.5/8,

olasz járadék 9.6/>, 4°/0 magyar aranyjáradék 102.50,
4%, osztrák aranyjáradék —.—, 4 % rupia 60.50,
Canada pacificvasut 82.7/e. leszámitolási kamatláb
3.— ezüst 26.Ve, bécsi váltóár —,—. Az irányzat
nyugodt.

New-York, decz. 10. ezüst 58.—.

IDŐJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati

jelentése 1897. deczember 13-án reggel 7 órakor.

Állomások

Ájvaváralja .
Selmeczbánya
N.-Szombat .
Magyar-Óvár
O-Üyalia
Budapest •
Sopron .
Heróny .
Keszthely
Zágráb .
Fiume . .
Cirkvenica
Pancsova
Zsombolya
Arad . .
Szeged .
Szolnok .
Eger . .
Debreczen
Késmárk
Ungvár .
Szatmár .
Nagy-Várad
Kolozsvár
Nagy-Szeben
Bécs . .
Salzburg .
Klagenfurt

63.3
66-9

0-7
71-2
04-4
67-1
55-1
63-8
63-9
69-9
66-7
05-9
63-2
G2-7
6S-4
G7-9
60-6
67-5
65-0
69-9
73-6
74-0
68.5
70-3
70-9
62-5
GM
68-5

131
•Ssí

+ 0.3
— 1.8
— 4.4
— 4.4
+ 2.0

4.0
0.3
1.1
0.2
1.4
4.9
7.5

— 4.7
— 4.4

3.5
4.0
3.6
2.4

— 5.2
— 10.2

6.6
5.3
0.6
8.4
2.4
3.1
3.0
8.8

Állomások

Pola .
Lesina
Sarajevo
Türino
Flórencz
Róma .
Nápoly
Bnndisi
Palermo
Málta .
Zürich
Biarritz
Nizza .
Páris . . ,
Kopenhága
Hamburg
Berlin . .
Christiansund
Stockholm
Szent-Pótervár
Moszkva
Vursó .
Kiew
Odessza.. . . .
S u l i n a . . . . .
Szófia
Konstantinápoly

le

67-4
68-0
71-7
68-6
68-9
69-2
69-0
59-2
53'6
&4-7
66.2
64-2
66-6
59-4
66.3
64.7
55-1
51-3

62-5
74-5
69-8
74-5

7 1 1
68-6
65-2

- - 12.0

— 0.9

— 1.8
6.2

Felhőzet: 0 = egészen derűlt, 1 = többnyire derült, 2 »
részben felhős, 3 = többnyire borult, J = egészen borult, 0 = esö,
^ = hó, 2 = köd, fS. = zivatar.

A magas légnyomás tegnap óta Dél-Európában erősen ter*
ieszkedett és a keleti maximummal egybefolyt. Depresszió ismét
kettő van Észak-Európában: az egyik a német, a másik az angol
tengerparton.

Az idö Európa északi felében csapadékos, den felében pedig
szárazra hajló. Sürü esőt jelentenek Német- és AugolorszAgból. A
hömérséklet Nyugaton aránylag magas és Keleten valamivni 0
alatt van. ,

Hazánkban a leginkább Oszaknyugaton előfordult kérés
csapadéktól eltekintve, az idönek száraz a jellege. A nyugoti határ-
megyékben gyenge olvadás lépeü fel, egyehütt ma reggel gyenge
vagy mérsékelt fagy uralkodik.

Gyenge déli szőlek mellett altalános enyhülés T&xható,
semmi, vagy csak kevés csapadékkal.

VIZÁLLÁS.
— Deczember 13-án. —

Felyí

Inn
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Morva

Nyitra
Rába

Dráva

Száva

Kulpa
Unna
Verbücz
Boszna
Drina
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Vizmérés

Scharding
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Bécs
Pozsony
Komárom
Budapest
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Paks
Mohács
Ujvidék
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Báziás
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M.-Falva
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Mitrovicza
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í

10 <
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Í
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Banjaluka Temtl
Doboj Béga
Zwornik

lelek magyarázata: * = Jeges viz; +
áradt; > = apadt', f - " " '

Folyí

Szamos

Oniava
Bodrog
Sajö
Hernád
Berettyó
Seb. KÍr,

lirSs
Kir.

Ket.-Kir.
H.-Klr.
üarei

F.-m
Fen.

Vizmérés

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

Uíoreza Munkács
Laborcza Homonna

Ungvár
Bártfa
Zemplén
Zsolcza
H.-Németi
B.-Ujfalu
Csucsa
Nagyvárad
Belényes
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Békés

iyoma
Gy.-Fehérv.
Arad
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N.-Becsker.
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1
6
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0 alatt;

Felelős szerkesztő: L i p o s e y Ádám.

Szabadalmaira az ftsszes nagy államokban.

Kártyajáték-számjelzö tábla
a legalkalmasabb karácsonyi meglepetés I

Kávésok és kaszinók figyelmébe! ££$$$%&
12 O ctm. nagyságu omailirozott csinos kiállitásu. Pótolja a krétát,
mely a kesét piszkltja és Igy a kártyát 1» rongálja. Könnyen
kezelhető. Kávéházban, kaszinókban kérjék a Tarttf és
Piquet-játékot kedvelők a kártyajáték-sxámjelzS táblát
A kártyaJáték-scámjelcö tábla megóvja a ruhát Is a be-
plszkltástóL Illusztrált prospektust dijmentesen kflldök,
Köt darab, azaz egy pár kártyajátek-szamjeUö tábla ára 8 frt huz*
nálati utasítással

előleges bek
itt Csomagolás 10 kr. Megrendelések a pénz

lése vagy utánvét mellett eszközöltetnek.

a szab. kaTtyaJátek>aiámJels5 tábla Kitalálója és kizáró-
lagos elárusítója.

Budapest, VU., Csömöri-ut 69. sz.
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4»/io

4
4Va
4
5
4

4*/2

41/3

4
4
5
4Vs
4
4
4
4
4J/a
4
4

3
4>/á
4'/a
4
4'/3
4
4J;J
4
4
4
4
4
4*/a
4
*»/3

4

5
5
5
5Vs

5
5
5
4̂ /a
5
51/3

6

4>/a
4
4
4
4
6
5
4
4
4
4
4
4J/a
5
5
4
&
5
4VJ
4
3

L Államadósság.
a) AÍABJMJ áJl&mmdóoaág.

uuyjaradtk
10,000 frto* . . .

Magyu koronajaradék
le'fi. Kelet, fiaauü kólcaón . . .
lsa9. évi állani vasuti aranykölcsön
tertt. . , ezuslkóksön
Vaakapukötuata
tá?ü-kl uyexetn.-fcölctón, 10U Mrttra
Iö7u-ki , , 50
Magyar regále-kart tdtvöny . ' .
Hurval-ázlavou , . . . .
M agyai földUihena. kotrény . . .
Horvát-bzlavun ^ m , , .
Tis/ai és tznfeti] DTar.-kdlcSftn . .
Mon.-Szia*, joii. íoidv. kötvény .

A; Oagtrdi XliiLtaAdúan&g.

Egyes. járadék papi/ febr.—aug, .
. . cuáj. nuv .

Ogyea. járadék «ort . jan.-júl. .
. . . ápr.—akt. .

Osztrák jumnyj&nulöfc . . . . . .
ys/irak kuronnjanuiék
AilaiuBoraj. I«ó4. évi. 250 fr* p.p.

. lööO. , 500 . o.é.
. 1H«Ü . 100 , . ,
, l f & i . 1 0 0 . . .
. USÖ4. , W , l .

Uegea áJJamadóBBigok.
Bolgár államv, zálogkölcsön . . .
Szorli. uy tar.-kölcsön

• . (osztr, felb.)

ll. Más közkölcsönök.
BiMiiyák-Herczegv* eras. kölcsön
Budapest fŐváros lÖVO-ki kölcsöne
Budapest főváros Iö97-fci kölusőae
Tuiues-boguvöigvi kölcsön . . . .

III. Záloglevelek és köl-
csönkötvények.

a.) budapesti intezetek kibocGí-
tásni

Belvárosi takarékpénztár r.-t.
Egyes, bpesü lovai. takarékp. . \
„ .• • , * . koronaért.
Kisbirt. orsz. földhit . .

. . 5O'/3 év kor. éri.
• . 50VÍ évre . . .

Magyar földhitelint, pap.
• . . 4 1 érre !
• • kot. ért. 00 évre
« • kor. ért. 63 évre

. . • » szab., talajjav.
Magy. vasut. kötv. 50>/a évre . .

. . 50 évre kor. ért.
» - . M évre 105<Vo.

Magyar jelzalogbitelbaak. .

lágy.

, 50 évre kor. ért. . .
„ kózs. k.50é., vf. 110 Frt.
, kozs kötv. 5U évre .
» közs. kötv. 60 évre .
. nyer.-kőtv. . . . .
• . osztr, felüli).
. nyer.-Jegy
> . osztr, felüli).
„ nyer.-kötv. . .

orsz. közp. takarékp. . . .
• . . kor. ért.

Magy. takarékp, közp! jeJzáüogb *.
* • • . kor. ért.

. « . kőzs.k.

(sátrak-magyar bank 40V» évre '.
r , . 50 évre . .

'esö hajai takarékp, közs. kötv. .
. s&logl. kut. ért.

'esti ra. keresk, bank

. • . , Ittas. k. 110 frt

. . . . kdzs. k. 210 k.

b) Vidéki és külflüldi ini kib.

Aiblua takarék- és hitelintézet . .
Aradi polg. takarékp. 4U évre

40 é. 110 frt.
. 40 évre . .

radniegyej takarékpénztár . . ,
Rosiiyak-nerczqguv. orsz. bank . .
Debreczeni «lsö takarékpénztár . .
Erdelyr. m. jeUáiogJiilelb. 4Üóvre .

> . . 40 é. viaszafiz
riorr.-szláv. ore*, jelzálogbank . .
N y u i ) ált talp. ol ',* e.,110 frt

, , 40evru, 1U6 frt
. . 40 évre IÚ. kib.

. 3f.evrelV.klb.
Nagyszebeni földhitelintézet . . .

• \ Vi! kib.
Osztrák fBMhitelhit oyer.-kótv. .
, . . nyer. jegy. .
.emesvan elsö takarékpénztár . .

• . • . .
IV. Elsőbbségi kötvények.

Adna m. kit. l. halta, r.-t . . .
bpeati közuti vaspálya kor. ért .
Upesü riliamus ». vasut r.-t . .
típust-pausj vasut
Déli vasul
Elaó cs. kir. sz. duiiáfozhajózási t
Eluö apoüium- ea caouUiszlgyár r.-t
L ' " - - - " ' "'• *& va»ut 1W9 ozüst

. 188a. arany
* 1HU1, ezüst
, 1881, arany

. (oszt wn.) tttt$, ez.
Macyw Folyam- és Umgerhaj. r.-t
Magyn/-sácaurMagi vasut 1. kib. .

, , ll. kib. .
. . ezüst . .

Magy.ny. v. (székesf.-fyör-grácziv.
. é . 1874. kib.

els. kölcsön
lamv. 18SS. . .

X. kib. 1885
Peati Uoyd- és tózídeépület.

Mai fluró-
axlolymm

p«nz áru

i21.7r~T22.25

99.50
120^0
121 —
100.75
92.50

152.50
152--
1 0 1 . -
101 -
97.50
97.50

138.-

101.25
101.25
101.25
101.25
121.75
101.75
160.25
! 43.25
159.50
188.-
138.-

110.50
3 6 , -
37.—

97.75
i 0 0 . -
98.25

100.-
99.25

100.25
100.-
97.50

1 0 2 -
102.-
100.25
100—

97 75
9775
91.75
93.75
99.50
9 6 . -
9850

102.25
1 0 0 -
99.10

100—
98.25

100—
121.50
123—
2 0 . -
2 2 . -

102.75
100.25
100.25
98.25

10050
98.25

100—
9 6 . -

10010
100.10
96.30
£18.50

100—
98.75

105—

101—
100.—
101—
100—
98.50

1W—
98.50

100.50
102.-
102—
10175
100.25
103.50
102.-
103.-
100.25
119.25

»8—
100.50
99.25

100.50

98.50
96.50

1S0.50

120'.-
98.75

99.50
100—
108—
1U7J25
98.60

106.75
106.75
121.50

100 . -

100—
121.50
122—
101.75
93.-

153.50
153.
101.75
101.75
98.50
98.50

139.-

101.75
101.75
101.75
101.75
122.25
102.25
161.25
144.25
160.50
189.-
189—

111.50
3 7 -
38—

98.75
101 —
98.75

101—
100.—

101.25
101 —
98.50

103—

100*75
101 —
98.50
98.50
92.25
97.25

100.50
97—
99.50

103-25
101 —
100.10

100*50
99.25

101—
122.50
124—
2 1 —
23—

103.50
10125
101.25
99—

101.50
99.25

101—
97—

101.-
101.50
97.-
99.50

101.-
99^0

106—
100—

102.-
100.50

100Í50
9 9 . -

99Í90
101—
99.50

101.25

102.25
101.25
105.-

101.25
120-

19 . -
1 0 1 . -
100—

101.60
99.50
98.50
97.50

152.50
100.-
121—
99.75

121 —
100.50
101—
109—
108.25
98 J0

107.25
107.25
122.50

100 J0

7 . -
12—
6.50
5.50

40.
6—

t 6 —
1 5 -
5.50

21 —
6.

r48—
r24—
12—
14—
25—
18. -
43.40
65—
16.—

5.50
7—
5—

1 i
60
7

40—
400—

14.—
16.

230—
7 ...
&'.
8,—
6 . -

70

1 ?
is

8.50150000

6000
250000
150000
25000
60000

10—

5.
5—

1 1 . -

io! -
5.50
3—
1.50
7—

45—
30—

1*5—
8 —
5—

10—

32Í-
14—

10.-
t7—
10.—
14—
6—

12—
13—
I l -
lö—

20.-
14.

t8—
12—
80—

25.—

6Í50

24—
70—

16—
8 . -
5 . -

100—
25—

18—

Í 4 Í -

l l

60000
T3334
12000
4000

120
100
150
80
100

500 K 2000 4
50000 K. 200
5000 K.. 200 í
5000 K 400
30000
85000
00000

100Í5
200:5
100 5

3000 Ar.200|5
97000lAr.100!5

6000! 200I5
75000" 400;5

100 5
50 -

10000 K. 200 -
25000 K. 400 -

3G0 -
100 -
300 -
1000 -

25000
992

12000
10000
12000
5000

10C00
5000
3000
20000
5000
15000
5000
2000

2300
825
6000
6750
8750
2000
4500

20000
6000
2000
20000
20000
20000
3500
15000
5000
2100
8500
5000
15000
34000
20000
10000
6000 K.
32000
8000
50000

7500
30000
600J
3750

4000
4800
13000

3000
591

2800
4000
35000 K
23101/
3000
700
3000
2500
2500
5550
1200
1600
3001
2895

6000
3000
6000
20000 K

2D0JU
30000
4000

500 5
160 5
6005
5005
2005

2005
2005
1000 -
100 5
100 -
100 5

i. 200 5
300 -

400
400

.500
200
160
400
200
150

100 5
200 -
100 -
100 5
100 5
100 5
100 -
30 -
200 -
160 -
200 -
100 -
100 5
100 5
100 5
100 5
200Í5
100 5
150
40

2005
K. 200 5

400
2005

IOÜOO K. 200
100 5
200

6000 K. 2005
6000 K. 400 5

100 -
150 -
1G0 5

2000 K. 200 -
200 -
500 -

6000 K. 400
15000 K. 200

IK..500
K. 200 5
i.200 5

200
100
200
300
200
200 5
30
100
500
200
200

20000 K. 100
100
100
200

.200
20000 K. 200

100 4
100 4
100 -

TorontáB b. é. vasutak . .
Uriká&y-zsilv. m. kőszénb..

, , . Q.

V Bankok részvényei.
Artgol-osztrak baak , .
Budapesti b a n k e g y e s ü l e t . . . . .
Elsö nm^ai iparbank . . . . . .
Fiumei jiitelba.nk
Fővárosi bank r.-t.
Bpesti girő- és pénztár-egylet . .
Hazai bank r.-t
Hermes majfy. ált ráJMOzlet L .
Murvát leszámitoló bank . . . . .
Horv-szlav. Orsz. jelzálogbank . .
Magyar általános hitelbank . . ,
Magy. ipar- és keresk, bank . . .
Magy. jelzáloghitel]}. 1. kibocsátás
Magy- jelzálogliilelb D. kibocs. .
Magyar kereskedelmi r.-t. . . . .
M. leszámít, és pénzváltó bank .
M. takarékp, közp. jelzálogb. . .
Osztrák hitülintézet
Osztrák-magyaj bank
Pesti magy. Keresk, baiüc . . . .
Uniobank

VI. Takarékp, részvényei.
Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, DÍ. k. takarékp. . , .
Bp«st-erzsóbelvárosi takarékp. . .
Bpesti takarékp, s orsz. íalngk.r.-t.
Egy- bpesti fővárosi takarékp.. .
Magy- ált. takarékp .
M. orsz. központi takarék pénzt. .
Pesti hazai takarékpénztar . . .

VII. Biztositó-társ részv.
Bécsi biztositó társaság . . . .
Bécsi élet- és. jár.-bizt.intézet .
Első m. áll. biztositó társaság .
Fonciére, pesti bizt. intézet . .
Lloyd, na. viszontb. tár8, , » ,
M. jég- és viüzdtitb. r.-t. . , .
Nemzeti baleset biztositó r.-t .
Pannonia viszontb. intézet. . .

VIII. Gőzmalmok részv.
Concordia-gózmalotn r.-t.

els. rósz. v.
E l s ő b p e s t i g ő z m a l o m .
E r z s é b e t - g ő z m a l o m . . . . . . .
L u j z a - g ő z m a l o m . . . . . . . . .
P o s ü h e n g e r m a l o m . . . . . . .
P e s t i [ n ó t a . é s s ü t ő k . . . . . . .
P e s t i V i k t ó r i a - g ő z m a l o m

IX. Bányák és téglagy, r.
Brassói bánya- és kohó-egylet . .
B p e s t i tégla- é s m é s z é g e t ő . . . .
Bpestrt izunl lör incz i tég lagy. , t .
Egy. tégla- é s cze ' ineutgyár . . .
É s z a k i n , e g y . k ő s z é n b , e s i p a r v . .
F e l s ő i n , b á n y a - é s k o h ó m ü . . .
I s t v á n t é g l a g y á r r.-t. .
K a s s a - s o m o d i k ő s z é n b , id . e l i s m .
Kia-sebes i g r á n i t b á n y á k . . . . .
K ő b á n y a i g ő z t é g l a g y a r . . . . . .
K ö s z é n b á n y a é s t é g l a g y á r . . . .
L e c h n e r rákos i t é g l a g y á r . . . . .
M a g y a r a s p h a l t r.-t
M a g y . á lt . k ő s z é n b á n y a r.-t. . . .
M a g y . g ö z t ó g l a g y á r r.-t. . . . . . .
Matryar kerámia i gyár
P e t e r h e g y i tég la ipar
Salgótar ján i k ö s z é n b á n y a . . . .
Ujlaki tégla- é s m é s z é g e t ő . . . .
Urikány-zBi lvő lgy i m . k ő s z é n b . . .

X. Vasművek és gépgy. r.
Elsö m. gazdasági g é p g y á r . . . .
. D a n u b i u s " bajó- é s gépgyár . ,
Ganz é s társa vasöntöde . . . . .
Nadrági vasipar társulat
„Nichotson" gépgyár r.-t. . . . .
Rirnauiurány-salgólárjánj v p s m O .
Schlick-féle vasöntöde
Toudloff é s Dittrieh gépgy- A. sor.
Wei tzer J á n o s gép-, wa^gongyár.

71. Könyvnyomdák r.
„Ahenaeura* b-od. és nyomd. r.-t.
Franklin-társulat .
„Kosmos* m ü i n t é z e t . . . . . . .
Könyves Kálmán r.-t
„Pallas* irod. és nyomd. r.-t. . .
Pesti könyvnyomda r.-t.

XII. KUlönféle vili. részv.
Általános waggonkölcsönző . . .
.Apolló* kőofajfinomitó-L'yár r.-t.
Bautlin-féle vegyi gyárak r.-t. .
Bihar-szilagyi olajipar r.-t. . . .
Bpesti ált. villamossági r.-t. . .
Egy. magyarh. üveggyárak r.-t.
Elsö magy. betűöntődé . . . .
Elsö magy. gyapjuulosó r.-t. . .
Első magy. réazvónyserfőződő .
Elsö magy. sertéühizlaló . . . .
Első mufc'y. szállilási vállalat. .
Elsö mag>'ar szálloda . . . . .
Elsö pesti spódium-ijyár
Fiumei rizsliántuló-gyát
Gsehw ind t-féle szuüzgyn
G Eterházy
G h w ind tfél
Gr. Esterházy cognívo-gyár . . . .
.Hunaárln1 rnülráCTa-s kóitsav-gy
Jordán Viktór-fóle bSfgyár. . . '

» » » cl», ré?
Kábeígyi' részvénytársaság . ,
Kőbányai- yrály-sorioző r.-t., .
líöbányai polgári stuíőző r.-t. .
Magyar Czukoripar r.-t. A, sor.

Magyar lém*és lámpaáru-gyár

Mai tóro-
irfulyam

160—
106.-
190. -
108—
82.

105—
120.

lÜ.75

195—

500—

945l—
1410—

2 9 2 —

9 8 —
1 1 2 —

8 7 —
2 3 0 . -

1195—
125—
8 4 0 —

I8400—

260—
329—

(4125—
120—

9 8 . -
123—
129—
0 5 0 —

2 9 0 —
4 0 2 —
7 0 0 —
2 5 3 —
150—
6 7 0 —
235—
1 2 0 —

115.-
195—

9 6 —
195.50
107.-

7 0 —
22—

108—
735—
640—
112—
220—
115—
80—

150—
80—

6JO—
255—

1 8 5 —
103—

12140—

2 1 0 —
145—
2 6 5 . -

370—
240—

6 5 -

500.

5 4 0 —

3SÖ—

150—
4 1 6 —
I2UO
2 5 0 —
220
230
13J

1625
470

35.-
74.-

295.-
38.-
74.-

145.-
133.-

162—
106.50
191.-
109—

8 3 —

1Ö6Í—
130.-

11975

200.-

siő!-

1420.-
293.-

100.-
114.-

89.
231.

1205.
126.-
850.-

8450.-

263.-
339.-

4175.-
123-
100-
125-
132.-

1070.-

293

0
2 5 7 —
152—

80
2 4 0 —
1 2 5 —

164—
120—
200—

9 7 —
196—
108—

7 2 —
2 4 —

1 1 0 —
745.-
6 4 2 —
1 1 7 —
221 —
115.50

8 2 —
154—

8 2 —
602—
2 6 0 —

1 9 0 -
105.-

2175.-

107*-

2Í2!-
155.-
270.-

375
250

203—

5 4 5 —

3 7 5 —

13Ö!-

155—
4 2 0 —

1210—
2 6 0 —
2 3 0 —
240—
135—

1675—
4 8 J —

40.-
76.-

3 0 5 -
4 0 -
7 6 -

147Í-
135.-

2ff
Sé

12.50

6Í50

t 1 6 —
2 5 —

3000
10000 K
40000 K
900

30000
7000 K
1600
12500
12000 K

15—

fr.*15i200000|Fr.200 5

2000
1250
6000 K

jóa

22 u 2

100 -
.200 5
.200 5

500 -
2005

.400 5
2000 -

100 -
.200 -

200 -
100 -

.100

Osztalék
IS'Jti-ra

10—

10—

14—

li.-
12—
7—

fr. 4 —
2 1 —

1 —
7.94Vw

9.94Vto
10—

4.50
3 —
3 —

fr. 3 1 —
9.944/io

Névért.

100 5
100
2005
105
100 5
100 5

100 5

100
100

K. 200 5
100

Ar. 200 5
5005

£.200 5
200
100 5
2004
200
2005
200
2005
100 4V»
100
100
100
100

K. 1000
A. 200 5

2005
100
200

Magy** ruwyantalru-ryái « .
Magyar vasuti forjjalmi c- t .
Magyar villamossági r.-t. . .
Nagyszebeni viliamosmfl r.-t
Nemzetközi villaniostars.. . .
Nemzetközi waggonkölcsönző .
Popper Lipót faipar r.-L . . .
Ouamero reszvénytársaság. .
RoyaJ nagyszálloda r.-t. . . .
Szegedi kenderfonó-gyár r.-t.
Sziszeki tárházak r.-t. . . . .
Telefon Hírmondó r.-t. . . .
Török dohányegyed r.-t. . • .

XIII. Közleked, váll. részv.

Adria m. k. teng. hajó r,-t • • •
Aradi é s csanádí r.-t. . . . . . .
Barcs- pakráczi vasut
Budapest alagut-társulat
Bpest i közuü vasp. . . . . . . . .

, , . td. részj. . .
• • y c i v . j o g y . . .

Bpesti villam, rar vasut
. . . . élv. jegy

Bpest-szt.-lörinczi h. 6. vasut • .
„ , . . » els. részv.

Bpest-ujpest-ráXosp. v a s u t . . . .
Debreczen-Lajdunánási vasat . .
Déli vasut_ • . . .
Első cs. kir. dunagözhajó-t, .
Gölnlczvölgyi vasut elsőbs
Győr-soproü-ebunfurti vasut . .
Kassai közuti vasut . . . . . . .
Kassa-oderbergi vasut
Kassá-tornai h. é. vasut els. r. •
Matyar-gácsországi rasat . . . .
Magyar h. é. vasutak r.-t. . . ,
Magyar nyugoti vasut
Máramarosi sóvasut els. részv.. .
Máramarosi sóvasut törzsr. . . •
Máramarosi sóvasut B. részvényei
Marosvásárh.-szászr. vasut e. rv.
Nagykikinda-nagybecsker, v. r. . .
Oriente m. leng. hajózási r.-t . .
Osztrák-magyar államvasut . . .
Pécs-barcsi vasut
Petroz.-Jüpényj b. é. v.els. részv..
Szlavóniai k. ó. vasut els. x i szr . .

XIV. Sorsjegyek.
Bazüika sorsjegy . . ,

. , osztr, felülbélyegzéssel. ,
, tryeretnény-jegy ,

Bécsrirosi Byereinénykölcsőn IS74. övről.
Budavárosi sorsjegy

. . osztr f e l ü l b é l y e g z é s s e l . ,
, J 6 sziv* egyesület i sorsjegy . . . . . . . . .

, . . osztr, f e l ü l i é l y e g z . ,
Magyar vörös-kereszt sorsjegy

, , . . oszt. fe lülbélyegz.,
. . . . űyeremény-jegy . ,

Olasz vörös-kereszt sors jegy
. . . . osztr, felülbélyegz. •

Osztrák vörös-kereszt sorsjegy . . . . . . . .
Osztrák hitel intézeti sorsjegy . , . . . . . < ,
Pálffy sorsjegy

XV. Pénznemele
A r a n y , c s . é s kir. v e r t . .

kör.
. o s z t r á k v a g y m a g y a r 8 f i t o s . . . . . . .
. 2 0 frankos
. 2 0 m á r k á s . . , . • • • «

törők arany l i ra
N é m e t b irod. vagy e g y é n é r t , b a n k j . ( 1 0 0 m á r k a ) . .
F r a n c z i a b a n k j e g y (100 frank) . . . . . . ( M . ) . .
0 I a s 2 bank jegy (100 l i r a ) . . . . . . . . . . . .
P a p i r r u b e ! d a r a b o n k i n t . . . . . . . . . . . . .
R o m á n bank jegy (100 lei) . . .
S z e r b b a n k j e g y (100 e z ü s t d inár )

XVI. Váltók árfolyamai (látra).
A m s t e r d a m . . . 1 0 0 h o l l a n d i í r t é r t . . . . .
B r ü s s e l . . . . . 1 0 0 f r a n k é r t . . . . . . . .
L o n d o n 1 0 s t e r l i n g é r t . . . . . . .
N é m e t b a n k p i a c o k 1 0 0 m á r k á é r t . . . . . . . . .
O l a s z b a n k p i a c o k 1 0 0 U r á é r t . . . . . . . . .
P á r i s 1 0 0 f r a n k é r t
S v á j c z i b a n k p i a c o k 1 0 0 . .
S z e n t p é t e r v á r . . 1 0 0 r u b e l ő r t . . . . . . . .

XVII. Határidőre kötött értékp.

Deczember hó közepére.

M a g y a r a r a n y j á r a d é k . . . . . . . .
M a g y a r k o r o n a j a r a d é k . . . . . . . .
M a g y a r á l t a l á n o s h i t e l b a n k . . . . .
M a g y a r ipar* é s k e r e s k e d e l m i b a n k .
M a g y a r j e l z á l o g h i t e l b a n k . . . . . .
M a g y a r l e s z á m i t o l ó é s p é n z v á l t ó b a a k
B i m a m u r á n y i v a s m ü . . . . . . . .

Deczember ió régért.

Osztrák hitelintézet
Déli vasut . . •
Osztrák-magyar államvasut

Mal sás*.
ártofyu*

péU

1 2 5 —
139,
4 9 0 - -
3 2 8 —
5 3 0 . -

280—

149—

208—
118—
206—

384—

250
280.50
150—

9 0 —
102.-

445'-
100—
1 2 1 —

ísö'iő
2 0 0 —

211
36.50
6 2 —
62.—

100—
100.—

223.
1 0 0 . -

6.30
6.80
1.60

165.50
6 2 —
63—
3-50
3.80
8 —
9.75
2.50

1 1 —
11.50
19.50

200.50
5 9 —

5.69
5.68
9.56
9.58

11.83

59Í15

45.60
1.28

99.75

120.70
59*2C
45.60
47.80
47.55

121.60
99 55

3 8 1 —
101 —
2 7 5 —
248.50
244.50

350 80
7 7 -

333—

ám

165—-
130—-
Ml.—
510,-
330—
535—

21S—•
117.—
207.—

2 5 5 . -
281.80
155.—

9 2 —
1 0 3 . -

4 6 0 ^ -

191.50
205—
2 1 3 —

2 1 2 —
97^0
67.—
67.—

1 0 1 . -
1 0 1 —

22ll
ion-
178.—

6.80
7.20
1 9 0

167.5Ű
63.—
6 4 —

3.80
4.10
8-50

10.25
2.80

UM
12.—
2 0 -

202.5f
6 t i

5.73
5.72
9.60
9.60

11.87

59.'35

45.80
1.23

100.05

w'.To
59.40
45ÜO
4 8 . —
47.70

121.90
99.75

381.50
102.--
275.50
249.--
245—

3S1—
77 M

333.50

LenzAmoJó árfolyamok deczember íl-érŐl.
Magy. áll. hitelbank . . .
Osztrák hitelintézet . . .
Magyar aranyjáradek . .
Magyar koronajaradék . .
Magy. ip. os keresk, bank
Magy. iolzáloghitelbank .
Magy. leszámitoló bank .
Rima*Murányi vaaniü r.-t.
Déli vasut
Osztr.-magy, államvasut.
Budapesti bonkogyeuulet.
Elsö magyar iparbank . .
Hazai bank r.-t.
Pesti magy. keresk, bank
Bpesti takp. és zálog. r.-t.
Egyes. Bp. föv. takarép..
Magy. ált, takarékpénztár
M. orsz. közp. takarékp. .
Elsö magy. ált. bizt.-társ.
Elsö budapesti gőzmalom
Lujza-gőzmalom r.-t.. . .

384.-
352.-

105.-
1423.-

1200—

Brassói bánya- és kohóm.
Felsőm, bánya- és kohótnü
Kőszénb, ds téglagy, r.-t.
Magy. ált. kőszénb, r.-t..
Magyar kerámiai gyár r.-t.
Salgo-Tarjáni kőszonb. r.-t.
Ujlaki téglagyár r.-t.. . .
Dimubius-öclioen. hajógy.
Ganz-féle vasöntöde r.-L .
Schück-féle vasöntöde r.-t
\Vcitzur-fúlu waggungyár.
Alt. waggunkolcsüu. r.-t.
Elsö magyar rcszv.-sorfőzö
Magy. Czukoripar r.-t. . .
Magyar villamossági r.-t..
Kőbányai polc. serfüző r.-t
Budapesti villamossági r.-t.
Adria m. tengerhajon, r.-t,
Bp. közuti vadpályü-tars..
Budapesti vili. városi vasut
Bp.-ujpest-r. villam, vasut

118.—

190—

180
141

A t-e/ megjelölt értékpapiroknál, melyek üzleti éve vem esik Sssze
a, aapUri évvel, xz osztalék az utolsó twetérreronatiozóteg értendő.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Körponti kiadóhivatal: I Minden szó 2 krajczár, vastagabb betűkből szedve 4 krajczár. I Piók-kímJóWvttal-.

Vin. ker., József-körut 65. számj Et8*.«»teBa8kké..pénxi.n,i.v6ibéiy.s.kbM,Mff,p.^.^ta^a. í V. ker., Marokkói-utcza 4. szám.
Ea a hirdet* c ^ M , . ^ . ^ ^ ? * " * » ^

LEVELEZÉS.
M é r t n e m r o I t t e ^ a p a J é s e n ? ^ s * * niar matónakj . igazáa uem lehet, tíznz nem szabad hinni. Holnap

Annánoz magyek s remélem, hojy ott okvetlen találkozunk. Fa.
716-1

foce l » í n « óhajt megismerkedni két Bata! fcg
JCSS ICaiiy emberrel. Leveleket kérünk .Tuli és Jris"

k d h a l b a . 1?1—1J y
cziinns a kiadóhivatalbBánuUisan távozom, nem láthattalak. Tizenhetediken

y t2 urui^ dulx>gó szivvel várlak tavaszi tanért kis
szobában, t-fy kedve* plauychra; elöra is őrülttó teszi a viszontlátás
oromé. iinaJo hü . . . 1BÜ—I
fí.\n\r\*f>viUnrti Xvw tuilora érteni hogy öu miórt nem vallotta
U i v i W i l U I U g r y . be igéretet tegnap. Nöm teszem fel mágaroi, hoj;y
önként nandun akadályoztatás nélkül maradt ol és még csak nem is
siet magyarázatot adni, nem is igyekszik engöm megnyugtatni, hogy
nincs valairu baja. Hat Uytjn szeretetten bánásmódot érdéinél
magától a Kzeitouy Marietta ? Szerdán látni fogom ugy-e az estélyen?
Tudja ahonnan a muJtkor elkésett Most nagyon' nagyon harajgsgoin
macára, ulroiitotU «(?eaz napom Levelét várom. 7K2 17K2-- 1

Nem menteni el barátnőié zsur-
mm w jára, arra a zsúrra, amelyre Un

ű s a b " len'cuek összes fegyvurót vitte. Akadályozva voltam, azért
nöm mentém oda. Szin te hallom a maga édes könnyelmü nevelését,
iiJiiinl ezt olvaavu diíidalnmsaiifulkac-zag" .Nöm jött el mert, föl tő lem"
Nincs igaza uem felek magától, mert árnbái veszedelmesen szép,
nem fogok., uoin tudnók mayába bele szerelni, aetn olyannak kell
lenni annak az asszonynak aki az en ideálom lehet. De most már
riüin kaczag ugy-e? Juj..az ün szegény környezetének most,.hogy
jnegharagiloltaiii ea <u Ün összes csipkéinek, fodrainak es zsebken-
dőjének, de vigasztalódjék, igérem, hogy alkalmat nyujtok magának
fcgyvoru.il használni. i\u mérgelődjék kórem, mert szépségének árt
•is ha Ou azt elvetzti, mpdeiilulvtiszletU Tartóul a hátam I A .Phi-
losophus ' 73u— 1

l£f<Ulí<l 'evőiét megkaptam, válasz ment. 7 8 4 - 1

fehér szegfü tevéi ment. m - i
vÁn ht íz-f ierVi szerotetót kivánja ez uton megnyerni

g y £ g p UtlRj U U l intelligens, do csunya fiatal- ember. Lo-
voieu keretnek a liókkiadóhivataiba Marokkói-utcza „Locitió 24*

alá. "720—1

Icveie van a kiván) helyen. m - i
£ 1 7 3 I HO8V fi"1^1 vagyok, arról én nem tehetek, ha . pedig fiatal
4*1£M l asszonyról van szó, nemcsak a jégro — hanem — a; tjilzbe
is mennék. Naponta 0 óra után rendi kj^ésóro állok,'válaszát", várja
ímro. , 736—1
0-WA V! j j NeUttgyja magát feirrj vezetettni, csak" ő leltet az
y S l U. Jífc «?• itiiv^L ot ,p*;<ihj csalj a.z vezérli a m i t . a. dal mond :
„Mit kérded, hojjy uü v ^ o n i ün. mikor nem voltál az Bayém.1* Mikor
megy át Fiumébe V FiByelínczteiwn, hogy a mondott helyen uiár
kotto várja. 78Ü—1

ismore

Szórakozás

Levelek „iVofr/esse • obiiga Zío"
iVItal továbbittatnak. 710—i
at Üatal emberrel óhajt levoleani egy

fi:stj iüdWs modoru barna asszonyka. Leveleket
„Doktornő" jelige alatt a (jjad^jjjvatal közvetít. 676—1

inden érőekef
<lóliivalalt>a.

szulleinesen óhajtanék lóvólezui.
l »Mephixtó* jelige tU.aU kérők a

632-1
P assaon? BÜiíöfdi uüláraául szö-

\ g nxindeji eguiartikus czél nélkül? Ha
akad Lyea, kér^iu jeleire eiuilfm, mikor és hol ismurliuluénl meg,
mennyi idős, milyen külsője ős társadalmi állása .Minerva* jelige
nlattt. , .' , 6ld - I

6-«wsw.; ki eii^em. megtaniuiiia jol
J ^ tüj^oiyéOTi, én ennek efiuuében igé-

roin, uogy Uliemusstí tógüuj' tiiunj' rhi aézrvé ázón órákat, melyeket
tái'saságoniban tóit. líurük" é rjuvatbán órteaitöst ^Elza* neyre. 014—1

HA2ASSÁQ.
Férjhez

t l ö k l
F j j g ííStóftaSkSnSSt
inat, elökelő ri;/me4"CSjA^>üi t-MtíVazö) biztos állásu vidéki íöid-
liírlokos — Víüosi fc'/tvfflWJOfo; Csakis komoly ajánlatok „Ámor0

Jolidé aiatt kórelnök a Idadólüvatalba. §7ti—2
limoroizótl í i í ^ H v í h a t l c z u t ü n óíiajlajiék házasság cziüaból
JSIUereíSey nianj^OaU ü^anaerkeOni, íntelligüns vWéÖke-
roslioiiö let'uiyuval. — t»át;t<aj Jtjtíp cs^iáUbüJ származó 28 óvaekores-
kedo vagyok, megnyurö küLsáVBl.űs körülbelül 6—8000 frt vagyannal,
amely házasságom qíii;tÉ«.bMus,tfct»lik. 3-OUioly, esetleg féuy&eppel
oilütutt nőni annouym |i;vxlck s-JÜcidogok iex&iwk* juligo alatt a >ú-
ailólűvalalija intózenook, , . • G9Ö—2

ÁLLAST KERES.
<r/̂ H St»4en soTcoldalu képzettséggel biró fiatal em]}%r

g y y Zep U d S U , tárnűnomü alkalmazást keres, valamint
minden szakmában előforduló irásbeli munkára vállalkozik. Lovéibeli
inogknrosósl kér .Képzett ember" jeligu alatt e iap kiadóhivatalába.

7^8

•Jt-ftt^A^a ajáiükaiií émf föt{pMEpj| ktírcskedelini tanfolyamul jeles
tJiVVMWM omdnxéúuww<Mm^fhpiajgyur és német nyelvet birja,
irodában már afkalui'aan WJL* dij kmtnó ajánlatokká,! rendelkezik.

f- esti ro^lkoííuit-koníe.-Elvállal min-
§ y g K donnemu irasbeU munkákat, maaola-

toíiat, funlitasokut német és török nyelvből. G'-ors és pontos munkás.
Jl. A. czimen kér levelvt e lap kiadóhivatalába. 624—3
ttfwtiK^l»«39nrf honvóiliöliaUnagy, ki a Ludovika Akadémiát
J\yU^<lUU<UUll .wjgejrto, komptoaxista- állast- korcs. Czimo meg-
tudluuú a luadólu'v«|Nb<M>>. . 672-3

XereskeDelrai akaöémiát
volt alkalmazva, tneefuleiö állást kerea. Czim a kiadőhivaUilban.

' ' ' 574—3
ÍJos no, nagy uri házhoz mint hifevyzylőuö ajánlko-

m íjik. Uradulmí tiszt özvegye és mint. ijyen a vidéki
nagyobb szabásu haeturtas minden ágában jártas. Szives megkeresést
.Uri nő* jelige alatt kérők e lap kiadóhivatalába. . 713—3
Tf#?nv\>j»löe levelezés, góniráa, i^yorsiráHban iártáa bisasszauy, ki
J\UuyVSU.d | julcnlej alkalmazva van, áiláat keres január 15-óro.
Czim a kiadóhivatalban. - • • -— -

Em# K e v t ' a e e é n o e - 7 G V C S r m u - k u t ' 1 - Viu*ÁsU, nőtlen kiszól-
Oy U 5 £ l C d » e a e 5 gáit katona, U a maryar és német nvul-

vel ugy szóban mint Irásban tökélulesen birja, s irodai toondőkben
is jártas, esedezik bármiféle Bzcréuy állásért. Czime megtudható a
kiadóhivatalban. 692—8

szakképzettséggel
dokben jártas és ugy a magyar mint a német nyelvet
irásban birja, állani karus. Czim a kiadóhivatalban.

szóban és
530 -8

ki magyar német nyelv es zongora oklaláál adhat,
három 0-9 éves flukhos teljen elláiAsr*óa üzet*sm«l-

korestoUk. Czim n klAdóhiv&taltMuu M6~3

ÁLLAST KAPHAT.
nir kerestetnek egy uj készítmény eladásához, amelyek

j j v f t ugy a városi, mint a vidéki gazdásznak nélkülözlie
tetiun. Mindenki, akinek ismeretsége van magánosoknál, mint mellék
kereset ogynökölhet. Magas julaléi, vagy fix fizetéa biztosi tlalik.
Ajanlatok német nyelven .P. F." jelige alatt a kiadóba küldendők.

. 50d 4
t i tnár ily minőségben alkalmazva volt,

g y , fittessel azonnal felvétetik. Ajánlatok
•Gyakornok" czim alatt a kiíulóba. **>8 4

! » 4 n v a ki vidéki jobb hazaknál volt alkalmazva
j l U a t l J , és juég uem regen van a fővárosban, azon-
nal alkahnaztatik. V uiékröl jövőknek és a főzéshez is értőknek előny
adatik. Czim a kiadóhivatalban. 26f

OKTATÁS.
Id a magyar, német és francza nyelvet
tanitja, még néhány órával rendelkezik

yzüns niégtudható a kiadóhivatalban. 45tf—5

tgy uiuveit , Kjresek egy társnőt, kivel zongo-s
• rin négy kézre játszhatnék. 4"iO 5

&•«) diszüiiguaJt-kisasszuny zongora órákat óhajt adni.
. Czim a kiadóhivatalban. 452 5

r'fnmf'iiep úisfruilo, cliurche une IBUOD trois á qualre foi
railgAl«k% une heuíb par semaine. Adrusser ó i'expedition

aux initiales ,Le cous" 4(>6

hivatalban.

oeinkülönben rnórtani rajtolásban kezdőknek okta-
tást adok. szerény feltételek mellett. Czim a kiadó-

440 5

vatalban.

i^kulai növendék, elemi iskolai tanulók mellé
korreptitornak ajánlkozik. Czim a kiadólii-

• 43S--5

BIRTOK ELADÁS.
Bm'>rsodmfgy<>hen egy 2000 holdon felüli

^ birtok, melyből a szántórét 1,000 hold az
TÍ->9S-ik értől kezdve 12, esetleg 15 évre bérbs adatik. Evi bérössze;
7000 frt. A feltételek a megbízottnál tudhatok meg. Czime a kiadó-
hivatalban. 134—6
THrlfllf 12500 hold tecjedeJmü nagy vadasztt-rúlettul, öserdovdl,
Ül i lUR mulyben mindennemü vad található, ritka szép rini-íetes
kastélylyal teljesen bebutorozva, iparvalhilattal, 650,000 frtért eladó.
Venni szándékozók » Vatfé-tszterüleU czimen küldjék be ajánlataikat
e lap kiadóhivatalába. 140—6

HÁZ ÉS VILLA ELADÁS.
közelében egy 8 emeletes bérház még 12 évig adómentes,
kedvezö feltételek ineJJeil eladó. Szükséges tőke 40.000 frt.

Ajánlatokat ,1000" jeflgje pfaU a tigffőutvatal közvetít. 320—7
C l - A | . * I £ . Vidéki flMj^'bB vatbsba ogy emeletes sarokház 40
Ifd* wl í lUai . QÖI tepll^ten nagyon maszivan épitve, haláleset
miatt eladó. Czim a kiadökivatalbaü. 332—7

ELADÁS.
Ébenfa fuvola (díeÉ
kiadóluVatalban.

'ej* mester müve) ezüst billentyűkkel,
6 csontfejjel, elkdó 100 frtért. Czim a

716-8

£gy gyermek-
ban.

tizedos rendszerü, kitünö készítmény
J*utáuyosan eladó. Czim a Madóhivatal-

708—8
k iriWrnb Rákosfifircszturon. a fdutön- bekoritve 4 frt -ölun-
O I K l t t t K . fcént. Czim a kiadóhivatalban. 155—8

TA!/ i l55 llAi» Lábbadozó betogeknek erösitésére ajánlom saját ter-
J U K a J I U ü í . mésü, kitön« miDőségü tokaji boraimaU ISS9. évi
termés tokaji szamorodni l fiter 1 frtöO kr, 1Ö89. évi termés tokaji
aszú J/a literes ürug 1 frt 60> la . ingyen csomagolással. Boraim tisz-
tasAaáért felelősséget váMaJok. Heim tSUmuel szőlőbirtokos
TokSj. U9~3

Ulafezortár, áruraktárral t^yatt.
g azonnal eladó. Killönösen ajánlandó

egy magányos hölgynek, kötíttfenűzethető; évi jövedelem 1200 frt,
szükséges 8000 frt. Gzitű 9" MaBWliivatalban. 6427—S

egydiszes virágaszlal, phönix és legyező- pál-
y y i , makkal több rendbeli dísznövény eladó. Leve-

let „Aqtiarium" jelige alatt a kiadóba intézondők. 630—8
Szalonezukorka legfinomabb minőségben 1 kg. 2 frt, 2
kg. 3 h-t 50 kr., 4 kg. 6 frt bérmentva, utánvétel mellett

Sara nyi ezakorkügyár ifa^rysufrány. 127—8

„fi természethiöbmányi közlöny" g
eladó. A kötetek füzetekben 'vannak, ép tiszta állapotban. Ajánlató
kat .Természettudományi' Kftzlöny5 jelige alatt a kiadó közvetít

£n v a n t t a r t n m e8Y "iszes viragasztal, phönix és Icgyuző pál-
M J ttllUai Í U H l , málik-I több rendbeli dísznövény oladó. Leve-

lek„Aq'uar ium" joligo a l " • - — - ' ^ - —alatl Í»' kiadóba intózendok.
Rualjogu . gyógyszertár nagy vidéki várusbab,

yyy m e g y e szóUielyén SOOOO frton felüii tkvi forga-
lommal 90000 frtért eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. . 138—8

továbbit.

Dogge szép, nagy, szelid ll I ion após, elutazás miatt azonnal eladó.
Czim a kiadóhivatalban. 424—8

vatal közvetít.

VÉTEL.
2 ~ B ttÍWs mielőbbi megvételre korestetrk. Aján-
latokat ,Ruhaszekróny" jeh'go alatt a kiadóhi-

•270-9
»i4cii»l/\lf Budapesten vagy környékén. Irásbeh ajánlatok
VdSattOA „Kósipcnz" jeiigo alatt a Uadóba l;órck.

500-9
*i$l vatry házat korosok berbo, mely

p - ^ - 4 u{czai szobából és tartozékaiból
áll, május t-cro. Ajanlatot kérek B. M. 7ö czim alatt a kiadóba.

őis -9
fövárosi hazakat, tehi-HoTei; köves teherről vagy anolklll a
M;irgit-liid Ui|ckán. Üm~iökök közvetltóso kizárva. Levelek

.Birtokos* czim alatt köretnek e Inp kiadóhivatalába, 449-9

KIADÓ SZOBÁK.
Hzenen bútorozott 2 ablakos utczai «zoba (cI5-

j szubából nyiló) gyermektelen családnál ogy
nrnak kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 072—10

iíonany-uiuaoan Külön bejáratú 2-itbiakos udvan szoba
. . . . . 670—10

ánsan kUI6n bejáratú moba a
baa atonnaJ kiadó. Czime t fci-

S-10- 10

fi Damianicfl-uíczaoan bútorozott szoba 12 frU-rt
Czim a kiadóban.

5S1 10

Bútorozott utczai szoba
uadohívalalban.

fUnlósíuba bas/naUtUJ u liói™
uton, azonnal kiadó CÍIDS a

ÖN* 10
bútorozott szoba a Ss.ondY-utuab&a, cu»tiri<d

bJvatalba.

Cgy tiszta csnudea utczai sióba,
bejamitai kiadó sö^hM » \ ^ o -

£>&6 1 0

KI5
szoba, uri CHaladnál kiadó a Uiiiika köze-
lében. Czim d kiailohivaliUban iU'J 10

Csinosau bulurozott, kél ablakos utczai honapoá
tí/uba kiadó. VUlamvasuÜ megállóhely a Lo/v.-lk-n

közelben. Czim a kiadóhivatalban. tZO 10
ÍÍUVA,

fi Nagymezö-utczában
emBleti-

I-ső kerület. A Fortuna-utczában. föld.-ízint 2 utczai a/uba aze-
pon bútorozva, 1 2 urnak a/nmud kiadó 47íi 10

2 í b I/A^IÍIAVKAH a Hat tyü-utczában 1 szoba, elószuba ló frlert
-IR KUlUtCiUUit azonnal ki&dó. 474—10

SZOBA KERESTETIK.
keresek a,z tQrxtágoa Hirlapi tó.izfim-

_ sze'l.s&gában Ajánlatok a kiadóba kéret-
nek 'József-köruti gttrenn Inkns* jelige alatt 52t> 12

\tt>roet)\t
:MUS l é r e József-köruton ragy annak k<>z-

« i n ollen közelében niuly il 8 4 uluzai szobából
és hozzáUirtozékaiból áll. Ajánlatot kérek R V ő? aiatt a kiadó-
hivatalba. 5 ltj Vi

bútorozol! szobát keresek, lehetőleg külön bejáraiul Aján-
latokat a hely és az ar ra<:gjeloícse mellett .Butorwctt

s/oba' alatt a kiadóliivatalba küldendők, . • aiö—12
c r n h a l k e r e s eey fiatal ember léposö-

p p SZÓDÉI házra vagy kapu alá nydó aj-
tóval a Jozsef-kpmt éis a Józsuf-utcza közelében tiavi ib—lö frtérL

d l
p J i

Ajánlatokat a kiadóhivatal fogad el .Lakás" czim alatt. Űi—12

KIADÓ LAKASOK.
1 cÁ irarítloMtfln Attila- és Roliam-utcza sarkán a fövárosi nyári
l - d ö KCl UUIIlel l szinház köz.-teben. a III BineletBu osry arkólyeo
lakás kiadó, mely áll 8 utczai-, csuléd-, fürdő- és előszobából.

476—13

-Sö Karácsoiiyi-utciía, egy 8 utczai s/.obás luldsziuti
lakás kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 168—13
Rézmál-dillö, a Janos-kórház ko/.ol.iln;D 2 nagy

f szoba, veranda, fürdőszoba, konyha (vizvuzetók-
kpl), éléskamara, pincze és padlásból álló lakás azonnal kiadó.
Czim a kiadólűvatalban. Us—13

2 S1> WnviífiV a Bimbó-Utc^ában egy I. ein elö ti lakás kiadó, mely
" I R r U i U K I , áJi 4 n a g y % t kié szuba, elö-, fürdő , cselédszoba,

veranda, konyha stb., azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 170—13
e s y '• emeleti utczai lakás azonnal kiadó.
Bóvebet a kiadóban. 6öt>-i3

L i l í 1/ffFÍÍlftí1 Belvárosban egy I l l ik eineliiti lákas kiaqá moly
•t-IR ftulUiCU áll 1 kétabldkos utczai szobából. 1 udvari-, elö-,
konyha és éléskamrából. Bővebbet a kiadóban. '•-•" " "4S3-13

5 : 1 . 1/0rMlet a Kálmán-utczában a fll-ik eniclcti-n 3 udvnri. elő-,
" I t t R K I U l K l ) fürdó-, cselédszoba, konyha, éléskamra stb., közbe-

jött akadályok miatt kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 176—13

Krisztina-köniton egy 8 utczai elő, fürdő- és cselédszobából álló
lakás azonnal kiadó. Bővebbéit a kiadóit h'ulalbttn 4aW— 13

6 í b hur Vöjfismarty-utczában cgj D-od emeleti, 2 udvari elő.
" I R K W . , gzoba, konylia stb.-böl áUi

kiadóhivatalban.
ó lakás azoniial kiadó. Czim a

U U - 1 3

6_51í b o r u l o d A Váczi-köruton egy 3 bejáratú lakás kiadó, muly
"IR RKIUllíl. áll 5 utczai-, 2 elö-, cselédszoba és konyha.

im -13

6 m\\tIR
Vörösmarty-iitczátja, 2'udvari-,
kamra, azonnal kiadó. Czim a k

y ,
lljitu.
ite -13

7 SI. 1>ot> az István-utón ejry I. emoloti lakai
" I R R t l . , niely áll 2 kerti szobából, konyha, k,

czime megtudható a kiadólűvatalban.

azonnal k:>i.!<i,
ainra stb. í'óvubb

172 — 13

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
Jíagy sarok boUhclyiség á József-köruton azonnal kiadó. Evi

bér 1800 frt. Czim a kiudóban.
8U—17.

a József-körutim azonn.ü kiadó. F.vi bér 400
frt, C2inie mogtudlialó a kiadóliivatnlban.

3U-17

KÜLÖNFÉLE.

adóhivatalba.

E^erénv bi? udvari bútorozott szobát, lehotölee a Jrtrsef-
könit kózulébon ajanlatukat kérek „szoba* czimen a ki-

7 0 2 1 87 0 : 2 - 1 8

Vidéki urak ivódok, közhivatalnokok, yazdá.^.ok stb.) fíild-

fövári
s/.nrl.

UCRI UlflR birtokkal karöltve járó Uq:ylutek révén elsörai^i
árosi czég által évi 2—3000 frlnyi mollokj:\ >-rleloitire tehetnek
rt. Levelek .iáerios" JOIÍRU alatt a kiadóhivatalba. í> IS

fnlftnti olsajátitotl szukiHiiiurolck és hosszu gyakorlat dinpiná
lVtUUll kéa/ik-k modem stílbtin kárpitos-és diszüési munká-

kat. Függönyök díszítése, terctn-di*-:'»^ok Ub. kiváló izléssel etzkö-
zőltotnek. Murámat a n. ó. köz^i ség jegyes párirügasúba ajánlm,
maradtam kitünö tisztelettel SU,;^, .^mgtnonrí, kárpitos és diszito.
Budapest, VII., Dohány-utcza G3. (Kurtósz-utcza sarlum.) 4ü4—1

baj lesz nagy, ha nem használja azonnal, mikor

Apoütol-gyÓKyazertára, Budapest Józunf-körut 14

érdekulhot tudni hngr • "irisla1í fi3Hl Bm\\t>ro\to\
a n j i a i a i e m a e r e u e i /nw iniaotfa orton

tdt már néhány napi használat után elmulasztja még a lugróüibb os
leselhanyasoltabb balokat is. Fölösleges lentit ÜMitnl-nliij avnpy

/pitin-ljHlzuHrnniiil kísérletezni, melyek csak a j$7y™rol rontják, da
bajt nem cyópyitjált meg. Magyarország főrnktar: Zoltán-fólo gyógy-

szertár Btirtaiifí.yt, Nagykoroim-tttc2»23,» Szwhejiyi-tér mtrkáu.
ÜT8« ara 1 fodat M. H. H-13
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MINDENFÉLE.
Tlzenhatemeletes hotel. Hét esztendeig tartó

munka után végre felépült New-Yorkban a világ
legnagyobb palotája, az Asztoria. A csodás
méretü palota az ötödik avenue 33-ik és 34-ik ut-
czának a keresztezésében fekszik s egy egész villa-
negyedet bontottak le, hogy a helyére építsék az 550
angol láb hosszu és 425 láb széles világcsodát, amely-
nek költségei 60.000,000 márkát emésztettek fel. Az
Asztoria renaissance-stilben épült Hardenboigh
épitész tervei szerint s tulajdona Boldt urnak,
egy rendkivül tekintélyes new-yorki polgárnak,
aki körülbelől 5 millió dollár vagyon fölött rendel-
kezik. A rengeteg épület földszintén két óriási
nagyságu étterem van, amelyek a hohenschwangaui
kastély ebédlötermének mintájára vannak berendezve.
A nagyterjedelmü udvar sarkaiban szökőkutak
csobognak s az udvar közepén nagy tó van, amely-
ben hattyúk uszkálnak. A monstrum-palota elő-
csarnoka tulajdonképen egy nagy terem, mely-
nek falai márványból készültek dús aranyozással
és gyöngyház-betétekkel. A terem félemeletén
nagy zenekari fülke van, ahol mindennap
egy elsőrendü zenekar játszik. Az első emeletnek
nagyobb részét az arany-bál-terem foglalja el, amely

125 láb hosszú, 80 láb széles és 40 láb magas. A
terem padmalyát köröskörül halvány rózsaszinü
alabástrom-oszlopok tartják. Az oldalfalakat és a tetőt
a leghiresebb amerikai festők impozáns méretü freskói
díszítik. Ebben a {eremben egy kis átalakítással
operaelőadásokat is lehet tartani. A nagytermen kivül
még egy egész sereg terem van az elsö emeleten, ugy,
hogy egyszerre három bált és vagy egy tuczat kisebb
mulatságot lehet ott megtartani anélkül, hogy egyik
a másikát zavarná. A második emeletet kiváló ven-
dégeknek és nagyon gazdag és előkelő embereknek
az elszállásolására rendezték be. A többi 14 eme-
leten 1500 vendég számára vannak szobák. Mint-
hogy állandóan nyolcz lift müködik az épületben,
a legfelsőbb emeletek a legkeresettebbek, mert on-
nan van a legszebb kilátás az óriási varosra,
a kikötőre és a tengerre. A tizenhatodik emele-
tet, fényesen berendezett klub-helyiségek, festő-
és szobrász-mütermek, nagy bitliard-termek és egy
nagy képtárhelyiség foglalj ált el. Érdekes, hogy a
lapos háztetőn pompás kert és egy nagy kerékpár-
pálya van. Ezt a lukszust persze csak New-York
engedheti meg magának, amely olyan államnak a
fővárosa, amelynek 70.000,000 lakosa van s ahol
oly hihetetlenül nagy vagyonok vannak össze hal-
mozva.

Beszélő kanári. Papagájról, mátyásról, ri-
góról számtalanszor hallottuk már, hogy képesek
emberi hangokat, söt szavakat utánozni. Most azon-
ban már beszélő kanáriról is szól az események
annálisa. Tegnap nyitották meg Bécsben a madár-
kiállitást, melyen ez a csodamadár ejti ámulatba a
látogatókat. Buberl, igy hivják a kis tollast, ugy
beszél, mint eddigelé egy más madár sem.
Leggyönyörűbben csevegi egy dalnak ezt a
részét : „Na, so sing, na, so sing, na, so geh",
akárcsak valami elátkozott királykisasszonyt rejte-
getnének aranysárga tollai. Természetes, hogy kalit-
kája elött folyton nagy tömegben áll a közönség és
nem győz betelni a csodálkozással. Ki tudja, hátha
akad élelmes impresszárió, aki elszerződteti a ma-
dárkát tulajdonosnőjétől, özvegy Raab-nétól és kö-
rülhordozza a világban az összes Barbik hírének
elhomályositása végett. Buberl különben nevét is
igen jól ejti ki.

Szegény Itália! Mikor a czitrom és narancs
hazájáról hall beszélni az ember, önkéntelenül bol-
dog, gazdag ország képe tárul lelki szemeink elé.
Pedig ugyan nem mondható ilyennek Olaszország.
Évente százezrével vándorolnak ki azok a szegények,
akik már hazájukban nem tudják megkeresni a be-
tevő falatot. 1875—79-ben 13,000 kisgazdát ért
a végrehajtás adótartozásért. Később 15,000, tavaly
pedig már 40,862 háza előtt perdült meg a dob.
Manapság a parasztosztály oly nyomorult anyagi
helyzetben van, hogy alig néhány fizet közülök 1—2
koronánál több adót

Királynői toilette-ek. Sok szép asszony leghöbb
vágya, hogy úgynevezett királynői mód öltözködjék.

Hallunk is napról-napra erről meg amarról a divat-
királynőről, hogy ennek ennyi, annak annyi ezer
forintba kerül a toilette-je. De ezek csak amolyan
talmi királynők, mig a valódiak egész más mé-
retben fedezik ruhaszükségletüket. A németalföldiek
bájos királynője Párisban készítteti ugyan öltözeteit
de soha 250, 300 forintosnál drágábbat. A mi
királynénk pedig csak nemrégiben rendelt egy ünne-
pélyes fogadó ruhát, melynek ára 600 forint. Mária
Valéria és Gizella főherczegnők ruhái átlag 200—
300 forintba kerülnek.

Emeletes villamos kocsik. Chicagóban leg-
ujabban kétemeletes villamos vasuti kocsikat járat-
nak. Ezek az érdekes kocsik 38 láb hosszuak s
13 láb magasak ; a Pullman-féle mühelyben épültek
s 15 tonna nehezek. Négy, egyenkint 34 lóerejü
westinghunse-féle motor hajtja a tetemes gyorsaság-
gal haladó kocsikat. A többi ilyféle kocsitól eltérőleg
az ajtók nem a kocsi két végén vannak alkalmazva
hanem a közepén, miáltal az két csinos külön sza-
kaszra oszlik. A felső emelet azonban összefüggő
egész, melynek közepén vannak elhelyezve egész
hosszában a padok. Nyáron ez az emelet egészen
nyilott, télen azonban elzárható. Ülőhelye van 90,
de azért 150 ember kényelmesen elfér egy-egy ilyen
kocsiban.

Csak rövid időre. Nagybácsi: Tőlem ugyan
hiába kérsz ma kölcsönt; a multkor is megcsaltál,
mert azt mondtad csak rövid időre van szükséged
a pénzre.

Unokaöcs: Ugy is volt; nem is tartott sokáig.

A csöngölöi véres dráma.
Sohase felejtem el annak a rémes éjszakának

ijedelmeit. Csoda, hogy meg nem őszültem bele.
Pogány kemény tél volt. Halaszthatlan üzleti

dologban az Alföldre kellett utaznom, olyan hely-
ségbe, ahova nem visz vasut.

Fuvarost fogadtam. Már maga az az ember
is nagyon gyanus volt. Nagy báránybőrsüvegét a
fülére huzta. Az arczából alig látszott egyéb, két
villogó szeménél. Mintha valami régikorbeli betyár
volna.

A keményre fagyott göröngyös uton csak nagy-
nehezen haladtunk. Ránk sötétedett, azonkivül olyan
sürü köd ereszkedett, hogy nem láttunk el a lovak
füléig,

A kocsis megszólal:
— Hallja az ur, ebben az időben nem jutunk

ma el Csöngölőre.
— Hát mit csináljunk ?
Legjobb, ha meghálunk valamelyik tanyán.
Itt van mindjárt a Buza sógor tanyája, ott

meghuzódunk reggelig.
— Jó lesz az,
Magam is kívánkoztam emberek közé. Meg-

vallom, féltem ettől a kocsistól ebben a nagy pusz-
taságban egyedül, ilyen sötétségben.

Befordultunk a dülőutra, pár percz mulva
kutyaugatás hallatszik és a kocsi megáll a pusztai
ház elött.

A tanyából emberek jönnek ki.
— Adjon isten, szerencsés jő estét
— Adjon isten. Kend az, sógor ?
— Én ám. Egy ural viszek, aztán ránk este-

ledett, hát gondoltam, Hogy csak adnak éjjeli
szállást.

— Hogyne adnánk. Tessék beljebb ke-
rülni.

Bementünk a házba. A fülledt levegőjű szo-
bában olyan savanyu szag volt. Az emberek itt is
olyan marczonák, a báránybőrsüveg ezeknek is a
szemöldökig lehúzva.

Olyan czammogva. jártak a nehéz csizmájuk-
ban. Vacsorával kinálták. De én nem nyúltam hozzá
se. Olyan bódult voltam. A szokatlan utazás, a
kábitó páráju szoba egészen elszédített.

Az asszony ajánlkozott, hogy majd megveti
az ágyat

A nagyházba vezetett Ez a tiszta szoba, a
hol nem szoktak lakni. Csak a vendégnek tartják
fenn. A parádés ágyat vetette meg, mely ugy vi-
szonylik a többi közönséges ágyhoz, mint egy négy-
emeletes ágy a falusi viskóhoz.

Alattam vagy hat derékalj, fölöttem vagy
három dunna, mind olyan penészes, dohos szagu,
mint amit sohasem használtak, soha se szellőz-
tettek.

Amint itt feküdtem, kábult agyamban egy
gondolat kezdett megrögzeni.

--- Mit keresek én itt ? Hogyan kerültem ide ?
Ez a gyanus külsejü kocsis. Ez valami haramia-
vezér.

Ez hozott ide, czinkostársai közé. Egész vi-
lágos a dolog. Meg akarnak rabolni. Talán meg
is ölnek.

Az ajtóhoz mentem, hogy bereteszeljem. A
konyhában beszédet hallok. Figyelni kezdek.
Csak töredezett szavakat tudok kivenni :

— Reggel megöljük.
— Talán még várhatnánk vele.
— De bizony itt az ideje, hiszen nem eszik,

látta kend.
Visszatántorodtam az ágyba.
Teremtő atyám, hát itt kell elpusztulnom, tá-

vol minden emberi segítségtől. Már elhatározták,
hogy kivégeznek. De miért ölnek meg azért, hogy
nem eszem?

A hideg verejték vert ki rajtam. Revolverem
kinn maradt a téli bundámban.

Szökni, menekülni, de hogyan és hova?
Gyötrelmes, kinos vergődésben hánykolódtam

igy, meddig, magam se tudom.
Odakünn ujra mozogni kezdtek.
Hirtelen magamra rántottam a ruhámat, hogy

az esetleges menekülésre elkészítsem magamat.
Visszafojtott lélegzettel figyelni kezdtem, mit

beszélnek künn.
— Pálinkás jó reggelt adjon isten, szomszéd.
— Adjon isten kendnek is, szomszéd, de jó,

hogy ilyen korán ide fáradt
— Már az ilyen munkához hajnalban kell

hozzá fogni.
— Elhozta-e a kést szomszéd ?
— El ám, még a bárdot is.
— Aztán elég éles.
— A bátyja borotva volt Bécsben
(Jaj a haramiák még tréfálni tudtak az ilyen

dologgal.)
— Asszony, a fazikot készítsd.
— Itt van mar, apjuk.
— Aztán a vérét mind felfogjad a fazékba.

Nem kell félni a vértől.
— Ugy, ugy, mintha először cselekedném.
Az ájulás környékezett Kiontott véremért ki

fog boszut állani?
Most meg már egy gyermekhang is hallik:
— Édes apám!
— No!
— Ugy-e a fülét én kapom.
— Te, te, csak ne lábatlankodj ott.
(Jaj az istentelen népe már a gyermeket is

milyen lelketlenségben neveli.)
Mi lesz belőlem. Már alig tudom tartani

magamat
A nehéz lépések mintha eltávolodnának. Par

perczig csend. Hallom a szivem dobogását
Egyszerre éles sivalkodás hasítja meg a leve-

gőt. Azután hangos kiabálás.
— Szorítsa le, szomszéd asszony, ide a fazekat
Azután hörgés. És megint csend.
Tehát másik áldozat is volt. Azt végezték ki

elöbb. Most már rám kerül a sor.
A nagy idegrázkódástól elájultam.
Mikor magamhoz tértem, künn feküdtem a

konyhában, ahol több asszony forgolódott körülöt-
tem. Vizzel locsolgattak, eczettel dörzsölgettek.

Amint bágyadt szemeimet körüljártatom, mit
látok ? Egy véres tetemet

Ott függött erős vaskampókra felakasztva,
— Mi ez?
— Hát biz az, amint látja, egy hizó.
— Ezt ölték meg?
— Ezt ám. Nem akart már enni, hát leöltük.
— Ez sivitott ma hajnalban?
— Hát biz az ugy van, disznóölés meg sem

esik visitás nélkül.
Engem ugyan hiába marasztaltak, hogy ma-

radjak ott a torra. Nyomban befogattam a kocsisom
nagy szomorúságára, aki nem maradhatott egy kis
órjáslevesre.

Még most is meg-megborzongat a hideg, ha
visszagondolok a borzalom tanyájára.
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A RÓKAÚT.
SUDERMANN HERMAN

REGÉNYE.

Milyen buzgón dolgozik, most későn este,
amikor már rég az ágyban hitte.

Hirtelen ijedten fölrezzent. Boleszláv lába
néhány kavicsot szórt le, s ezek közvetlen mel-
lette hullottak csobogva a vizbe.

Gyanakodva leselkedett át a tulsó partra.
Elsö gondolata nyilván az volt, hogy valaki
tulnan a bokrok közül lesi. — Csak akkor
jutott eszébe, hogy a hidra is felnézzen. Egy
halk kiáltást hallatott.

— Nem kell megijedned. Regina — szólt
le — nem bántalak.

Ekkor aztán nyugodtan folytatta a dolgát.
— Hogy kerülsz te ide le ? — kérdezte

tovább.
A leány nedves karjával megtörölte az

arczát.

— Jól tudok mászni — s a félszemével
fölkacsintott egyet.

— Nem fázol a vizben? Már nagyon
őszre jár az idö.

A lány jelelt valamit, amit nem értett meg.
Azután nem is zavarta tovább. Do mégis ki-
váncsi volt, hogyan fog hozzá, hogy a nagy
teherrel a meredek parton fölkapaszkodjon.

Ott. maradt a helyén és nézte a lányt. —
Pár percz mulva összeszedte a holmiját és a
partra lépett. A holdvilág ragyogó gyürüt vont
a kontya köré, mely ma szinte egészen simára
volt fésülve. Olyan volt, mintha korona volna
a fején.

Félénk tekintettel bizonyosodott meg róla,
hogy még odafönn van, azután a bokrok közé
bujt, s mint egy vadmacska mászott csutakról
ágra, ágról csutakra.

Mikor fölért, lesimitotta a szoknyáit és a
kosarával odébb akart állni, de Boleszláv
visszahívta.

— Mért végzed a dolgodat éjszaka ? kér-
dezte és azon iparkodott, hogy barátságos
arczot vágjon.

— Mert nappal nem hagynak békében,
felelte.

— A falubeliek?
— Igen, uram.
— S mit tesznek ?
— Hát amit mindig tesznek — haji-

gálnak.
— A vizen keresztül?
— Igen, uram.
— Legközelebb, ha bánt valaki, gyere

értem.
A leány nem felelt.
— Megértettél"?
Most összetette a kezét és rimánkodón

nézett rá:
— Nos?
— Oh uram, kérem szépen, csak ne lő-

jön, dadogta. Tudom, hogy lövöldözni akar. Ö
is, — a. nagyságus ur, akarom mondani, —
szintén megpróbálta egyszer. Akkor azok odaát
is elkezdték. Aztán pattogott és csattogott ide-
oda, ahol járt megállt az ember. Csuda, hogy
senkit se találtak. Elvégre is, ha rászoknak, hogy
mindig puskával járjanak, egyszer csak szépen
lepuffantanak, ha kinn érnek, mert hát a szi-
getről mégis csak le kell járnom.

Még sohase hallotta a leányt ilyen hosszan
és értelmesen beszélni. Uj volt előtte és különös,
hogy ez alacsony, fürtös homlok mögött ilyen
jól megfontolt gondolatok is laknak.

— Igazad van, Regina — felelte — már
te miattad se szabad öket felbőszítenem.

Látta a holdvilágban, hogy sötét pir Ön-
tötte el az arczát.

— Én miattam, uram? — dadogta —
nem tudom, hogy mit gondol ezzel?

— Jól van, jól, mondta Boleszláv tiltako-
zóan. De mit is akartam kérdezni, Regina, —
meg vagy elégedve a szolgálatoddal ? Nem kell
semmi ?

Rábámult és hallgatott,
<— Nem szabad haragudnod Regifia, ha

barátságtalan vagyok hozzád. Tele van a fejem
gonddal, s már legszivesebben csak magamban
élek. No gondold hát, hogy haragszom rád, ha
nem szólok hozzád.

A szeme elhomályosodott. A keze a kor-
látot kereste, mintha támaszkodni akarna, A

következő pillanatban elfordult — s otthagyva
a kosarát, futni kezdett, mintha furiák korbá-
csolták volna,

„Csudálatos teremtés," gondolta Bolesz-
láv utána nézve. „Gyengédebb leszek hozzá.
Megérdemli."

Azután ráhajolt a korlátra és lenézett a
vizbe, amelynek ezüstös fenekén egész kert
nőtt liliomokból és bazsarózsákból.

EX.
Merckel hadnagy ur a temetési nap

eredményeivel csak kevéssé volt megelégedve.
A schrandenieket gyáva ficzkóknak nevezte és
vén asszonyoknak, akik nem méltók rá, hogy
a király kabátját viseljék.

Mikor azt kérdezték töle, mért tünt el a
kivonulás elött és mért hagyta a döntö pilla-
natban vezér nélkül a csapatot, azt felelte, hogy
az egészen más, ő tiszt, s mint ilyen arra kö-
teles, hogy kardját csak a király szolgálatában
huzza ki.

A schrandenieknek, akik nem szoktak hozzá
az éles logikához, ez nagyon természetesnek
tetszett. Meg is igérték, hogy a hibát a legkö-
zelebbi, alkalomkor jóvá teszik.

De Merckel Félix ezzel sehogyse érhette be.
— Apám, mondta egyszer későn este,

mikor az öreg korcsmáros barátságosan csám-
csogva számlálta a napi bevételt, — nem
tudom elviselni, hogy az a gazember, az a
rongy kutya épen ugy porosz királyi hadnagy,
mint én. Még az is rettenetes szégyen, hogy
vele együtt szolgáltam. Ilyen ficzkók nem kel-
lenek a hadseregünkben. Meggyalázzák a kokár-
dánkat, a kardbojtról nem is szólva. Kihivatom
párbajra, és lelövöm, mint egy kutyát.

kinyujtotta lábát a falóczán és hidegen
mosolyogva pödörgette huszáros bajuszát. Az
öreg ijedtében az asztalra ejtette a marék
ezüsthuszast, amit olvasott, ugy, hogy a pénz
szertegördült a repedésekbe.

— Félixkém, — mondta — nem kellene
olyan sokat innod a fenyöpálinkából. Az a
vendégeknek elég jó, de neked nem. — Hol-
nap hozok neked egy üveg jó könnyü bort,
Félixkém. Talán egyik vagy másik veled akar
tartani s akkor behozzuk a költséget.

— Tévedsz, apám, felelte Félix. — A be-
csületérzésem az, amely nem hagy nyugodni.
Én német ifju vagyok, apám, és a bátor kato-
natiszt — nem nézhetem tovább a tiszti becsü-
let meggyalázását.

— Félixkém,— mondta az öreg, — eredj
aludni, fiam, altkor nem látsz semmit, nem hal-
lasz semmit.

— Apám, — felelt a fia, — sajnálom,
hogy meg kell mondanom, de — te benned
nincs egy csöpp becsületérzés se.

— Félixke, — folytatta az Öreg — neked
nagyon kevés a foglalatosságod. Ha legalább
az üvegek után néznél — istenem, hisz én
nem kivánom, arra való a pinczérlány, — de
neked nagyon jót tenne. Egészen más gondo-
lataid lennének, — aztán vadászatra is jár-
hatnál — -

— Ugyan hol?
•— Én istenein, — hiszen ott vannak a

schrandeni erdőségek ; ha a nyulak egymást fal-
ják föl vagy te segíted öket a másvilágra, —
az csak egyre megy.

— Az nem járja, apám, — én hadnagy
vagyok, csak nem éretem magamat vadorzáson ?

— Édes istenkém, Félixke, milyeneket is
beszólsz. Hisz én vagyok a falu birája, — csak
nem foglak akasztófára juttatni! Különben ahogy
akarod, fiacskám.

— Vagy eljárhatnál gyakrabban a tiszte-
letesékhez. Az öreg tiszteletes ur nagyon szi-
vesen eljátszik egy párti sakkot. Keresni nem
lehet ugyan mellette, de azt mondják az em-
berek, egészen jó mulatság. Aztán ott van a
Helena is

— Ja, ő! — mondta Félix, és öntelt mo-
solylyal simogatta az állát

Az öreg figyelmesen vizsgálgatta az ős-
kori legyet, amely a borostyán szivébe volt
beékelve.

— Én nekem azt mondja valami, hogy
egészen jó párod lehetne, persze, ha a tiszte-
letes ur beleegyezik, s a lánynak is kellesz.

— Hát aztán mért ne kellenék neki ?
— kérdezte Félix.

valaki
— Mégis csak meglehet, hogy már más

rád?

Félix kételkedően mosolygott.
— Vagy azt hiszed, hogy szemet vetett

Félix a váliát vonogatta.
— Látod, Félixkém, az nagy szerencse

volna ránk, mert az emberek ezt is azt, is sut-
togják, hogy mi módon kerestem a kis pénzecs-
kémet. Hát nincs igazuk, persze, hogy nincs
igazuk. — De ha Götz lelkész is hozzánk adja
az ő egyetlen leányát, — látod — az olyan
ember, mint Götz lelkész, az elhallgattatja a
rágalmazókat. Tehát, ahogy mondtam, forgo-
lódjál egy kicsit körülötte, húzzál mézes mad-
zagot a száján keresztül, — s általában, az
olyan legény, mint te.

— Édes apám, hagyd kérlek a tanács-
adást, szakította félbe a fia. — Hogy Heléna
a feleségem lesz-e, vagy nem, az tisztán tőlem
függ. — De én még nem határoztam el ma-
gamat. Egész csinos kis pofácskája van, ez ta-
gadhatatlan, de egy kicsit vékonyka, — persze
ki lehetne hizlalni. S aztán, tudod, van rajta
valami aggszűz-forma — valami hegyes, szög-
letes. Ha az ember egyszer át akarja fogni
a derekát, azt mondja: „jaj hadnagy
ur, összegyűri a Tánczokat", — ujabban
magát és engem, vagy ha meg akarom
csipkedni, mindjárt csipog: „Jaj, kedves had-
nagy ur, ne tegye ezt, nagyon finom a bőröm.
Persze, ez mind csak tetszelgés meg kényes-
kedés — de ha az ember egyszer derekasan
hozzálát, még kezet is csókol, ha megkérem,
de ahogy mondtam, — még nem szántam rá
magamat . . . Hisz nem szalad el, láthatod.

(Folytatása következik.)

A szépség ti
St 3T£ilÓdÍ

RAV1SSJIIITE
Dr. £ejosse-lól Párisban.

Hölgyek százezrei
fiatal, viruló arezszinüket a már évtizedek
óta általánosan ismert bőrszépitő-szereink-

nek köszönhetik, u. m.

Ravissante, pouDre-Ravissante, * *
* * Créme- cs Savon-Ravissaníe

Dr. Lejosse-től, Párisban.
A fölséges zománcz alatt eltünnek a bőrbajok,

himlökelyek, szeplök, anyajegy, a ránczos arcz simává lesz.
Minden hölgy arcza vakitó szép és finom lesz.
Ezek az egyedüli, minden tekintetben ártalmatlan

különlegeségek, melyek használata után a hölgyei;
mosakodhatnak a nélkül, hogy c s o d á l a t o s hatása a
bőrre nézve eltünnek. (32-u

Eredeti üveg RAVISSANTE
( e l e g e n d ő 3 h ó n a p r a ) . . . . . . • • • . 1 . 5 0
D u p l a ü v e g (e legendő 6 h ó n a p r a 2.50
Poudre-Ravissante 60 kr. és I.—
háromféle: hófehér, halvány rózsaszin
szőkéknek, Rachel (sárgás) barnáknak.

RAVISSANTE-szappan drhja 50 krajczár,
dobozonként 3 drb. 1.35

CRÉME-RAVISSANTE porczellán szclenczében I.—

használati utasitás külön/éle nyelveken.
A Ravissante-szappan finomság tekin-

tetében az ö s s z e s pipere-szappanokat fe-
lülmulja.

A valódi RAVfSSANTE-kulonlegességeik
a kezek ápolásához és az arcz azonnali szé-
p í t é s é h e z különösen ajánlhatók; hatásuk fölülmulja
a forgalomban levő összes hasonló ugynevezett szépitö-
szereket, megérdemlik tehát e kimagasló tulajdonságaik-
nál fogva, hogy minden család mosdóasztalán feltalál-
hatók logyenek.

E különlegességek csodás hatásáért teljes garan-
cziát vállalunk.

Számtalan köszönő és elismerő-levelünk van a
legfelsőbb körökből és csakis a diszkréczió tiltja azok
közzétételét.

Kapható nagyban és kicsinyben
a következö gyógyszertárakban: TOROK JOZSEF',
Király-utcza p Türök Sándor, Andrássy-ut |
Molnár é s Moser, Koronaherczeg-utcza*

Naponta postai szállitás a legnagyobb
diszkréczió mellett. p-iaj
Értéktelen utánzásoktól óvakodjunk.
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SZINHÁZAK.
Budapest, kedd, 1897. deczember 14-én.

MAGY. KÍR. OPERAHÁZ.
Kagy bérfct 140. Bari bériét 8.

Bohémek.
Opera 4 felvonásban. Szövegét
(Murger nyomán) irta és zenéjét
tzerztitte Leoncavallo Ruggiero.

Forditotta Radó Antal.
Személyek:

Marcel
liudolf
.-:)iaunard.
r :o!!ino
H-ubemuche
A kis gróf
(iélcstijíi
J'urand
Az I. emeleti ui
Kgy paraszt
Musette
Mimi
Loféniia

Kezdető 7

Larfeza
Heck
Takáts
Várady
Kornai
Mihályi
Dalnoki
Kertész
Ney B.
Kiss
Abrányiné
Kaczér M.
Válent V.

órakor.

NEMZETI SZINHÁZ.
Kvi bérlet 221. Havi bérlet l l .

A hol unatkoznak.
Vigjáték 3 felvonásban. Irta :
I'iiuilluron F.. Forditotta Hutzár.

Személyek:
I>llec tanár
Ctiran Roger
Kaymond
Tuu'oiner
Saint Keault
T:iboruok
Vi ról
'iaiacz
Hus Mi!let3
l e JRoines
Neville
Céran
l.auúon
liaymondnó
Villiers Sasanna
Vutson Luczv

Kezdető /

Horváth
Mihályfi
Dezsö
Hetényi
Egressy
.Szigeti
Abonyi
Kőrösmezői
T.atiibár
Paulay
Hz. Prielle
Kelekinó
T^ndvayué
K. Gerő
Csillan T.
Nagy I.

órakor.

NÉPSZINHÁZ.

Maria bátyja.
Eredeti népszínmű 3felvonásban.
— Irta cs zenéjét szerzette: ifj.

Bokor József.
Szemelvek :

MajryoTÓ Péter
Haluios Gyuri
Zsuzsika
Maria
l-'rzsike
I-Viivö Miska
KW!' Pál
Terka
Pistii
Körmös Ferkó
M:iL-nísiné
Hiikrétii Tamás
í-.u-.i Máté
lliuz Ambrus

Horváth
bzirmai
Blaha L,
Bártfai M.
Küry Klára
IJaskó
\éincth
Hiposné
Tollagi
Vidor
Vasvárinó
Ujvári
Lubinszky
tízabó

Kezdete 7 órakor.

VÁRSZINHÁZ.

Zárva.

VIGSZINHÁZ.

642. szám. 542. szám.

Coulisset ur!
Bohózat 3 felv. Irták: Ernest
Blum ÓH Raoul Tochó. Forditotta

Miliály József.

Személyek:
Coulisset Balassa
St. Castel tábornok Mátrai
Gaston de Brionno Fenyvesi
Ko.«iiJO Molnár
Lufién Tapolczai
Louiso Kalmár P .
D'Esparvillenó R. Rostagni
AJfi-ednú Nikó L.
Annetlo Delli E.
Baptiste Szökő

Kezdete fél 8 órakor.

MAGYAR SZINHÁZ.

A mama szeme.
Vigjáték 1 felvonásban. Irta: Ro-
sen Gyula. Forditotta: Beöthy

Zsigmond.

Személyek:

Pataky
Anna
Karolin
Johanna
Szivós János
Eröss Károly
Antal

•Szilágyi
M. Borovsky
Szilassy ll.
Aranyossy
Sziklay K.
Iványi A.
Ferenczi

Utána

A báránykák.
Operette 2 felvonásban. — Irta:
Liorut. Forditotta: Makai Emil.

Zenéjét szerzette: Varney.
Személyek :

Badurel
Christian
Fifrelin
Joseph
Emeraldina
Alice
Grobichon
Germaine
Marcello
Mariette
Jeanne
Julintto
Louiso
Jusline
Madeleino
Blanche
Susanne
Victorino
Lóonio

Sziklay K.
Szenüniklósy
Iványi A.
Ferenczy K.
Láng Etel
Vlád G.
Csik I.
Rózsa L.
Szegedi I.
Hében A.
Gombaszö^i
Haraszti \ .
Zelenka I.
Rilkéi I.
P. Vidor H.
Lélek E.
Völgyi K.
Pichler M.
Várady lI.

Kezdete 7 órakor.

Szinházi müsorok a 2O* oldalon.

KÁLDOR ZSIGMOND

„COMMERCE" kávéház,
Baross-utcza és József-körut sarkán.

Naponta a hires Kuthy Vincze és Gyurka zene hangversenye.
Kitünö 7 tekeasztal, az összes kül- és belföldi lapok a Jí. É. knzön-
bt.;' ízóM.koztatására, jó italok, pontos és lelkiismeretes kiszolgálás.

A N. É. közönség becses pártfogását kéri
liijj) tisztelettel

KÁLDOR ZSIGMOND, kávés.

Bus választék,
karácsonyi és ujévi

ajándékokból. non

GRANIGHSTÁDTEN TESTVÉREK
császári és királyi udvari ékszerészek,

BUDAPEST, IV. ker., Kristóf-tér 2. sz.

Elsö biztositó intézet
szolgálat esetépe.

Ö cs. és kir. fensége József főherczeg védnöksége alatt.
p@T Biztositási t ő k e : 2 7 millió korona. H M
Fiu gyermekek legelőnyösebb ellátása
katonai szolgálat költségének fedezése—illetve a nagy-
korúság idejére. Bövebb felvilágositással szivesen szolgál

) az Igazgatóság.

Budapest, V. ker., Erzsébet-tér 1. sz.

Belégzési Intézet
ujonnan átalakitva és nagyobbitva, (72

Dr.ZIFFER E., gleichenbergi fürdőorvos vezetése alatt

@m~ József-körut 10. szám. " M
sóviz kiirák. Mell.ssal külön fül kékben. FcnyöTil-b«ilé<'Z'\s ?•* pneu

m a t i t u s szetporlasztá gége. sarat, trrbcteqeknek. Nyitva o;é=z n a p .

Qraham -kenyér,
karlsbadi kítszersillt, gyermek kétszersült, pozsonyi két-

szersiilt, naponta friss niinöiégben kapható. C-t"-)

MAYEE FEKENCZ
Budapest, IV., Hajó-utcza 3.

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.

LAJOS,
Belégzési-intézete;

mell-, gógf.-. torok- és orrbetogoknok, asthmalikusoknak
licndvl 11—1-iíi és X 4-ig. <140)

BO1IAPEST, ¥11., Erzsébet-kopyt 6.

Zessék megrendelni

Karácsonyi ajándékai
megválasztása elött

Révai Katalógust^
melyet i n g y e n küld mindenkinek p

Révai testvérek
Urodalmi 3ntézet Részvénytársaság

könyvkereskedése

guüapest, Váczi-u.1. sz.

V es mindennemü házi
ipari és

részére
i szükséges bfirendezése-
(ket jótállás mellett szállit.

iGárdtner és Knopp
"Ausztria-Magyarország legna-

gyobb gyára,

Bécs, XIII., Linzersftrasse 8. sz. "jfM
Árjegyzék ingyen ín bérmentve.

Saját készitményei

Hinták, torna-eszközök
és mindennemü hálók.

Gazdaságikötélarukép ruhateritök fehér kender*
ből. Valódi orosz aározipók és társasjátékok.

As egyesült zsincy is lsenderfmvk közp. raktárában.
SEFFER AKTAL Budapest,

IT., (Károly-kaazárnya) Károly-utcza 12. izám
Képes árjegyzéket, OSBUĈ  lurnatennekvo költségvetés

kívánatra.

Antisepticus és hygienicus

HÖLGY-ÓVSZER.
Teljes biztos hutással, használatban kíméletes és nem

kellőnek többé semminemü pyüngédtelen és ártalmas
giunmi vagy spongyn-czikkek. 1 doboz (12 drb) ára 1 frt
50 kr. pontos használati utasítással. 1 frt 75 kr. előleges
beküldése utóoi bérmentve. Kapható a feltalálónál:

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

A Dr. BU DA I-féle

Kola. pastilla,
egy bizton ható háziszer.

migrain, idegenségnél. Idegerősitö. A szerve/ot nagyobb
I energiára, nagyobb munka elviselésére képesíti.

1 doboz ára 1 forint.

Kapható Budapesten a Városi gyógyszertárban,
Városház-tér.

ELŐFIZETÉSEK
és

hirdetések
fölvétetnek lapunk kiadó-

hivatalában,

Remington-
Írógépek.

A GLOQOWSKI és TÁRSA czég
azon rendkivül előzékeny ajánlatot intézi a venni
szándékozókhoz, hogy saját költségére szállit az
ország bármely részéhe díjmentes próhahaszná-
latrn egy 7-es számu 1897/98-asmodellüRemÍngton-
irógépet vételkötelezettség nélkül és kezelésre, ugy
helyben, mint vidéken dijmentesen begyakorol
kárkit. Az irányadó szakemberek egybehangzó
itélete szerint a Remington-irógép az összes ismert
irógéprendszer közölt világszerte elvitázhatatlanul
a legelső helyet foglalja el. Egyébiránt beszéljenek
a tények :
M. kir. földmivelési minisztérium használ 5 dbot
M. kir. honvédelmi minisztérium . . . . " > „
M. kir. igazságüg^d minisztérium . . . 4 „
Magy. kir. államvasutak igazgatósága és

üzletvezetőségei 60 „
Magy. kir. posta- és távirda igazdatóság

Budapesten , . . 3 „
Ganz és Társa Budapest . . . . . . 32 „
Magyar Általános Hitelbank Budapest . 3 „
„The Mutual" életbiztositó társaság . . 6 ,

stb. stb. stb.

Nehány itélet a RemingtGiHrógépről;
Gtegerson O. és Fiai, Budapest.

1883. szeptember 10.
Nem mulaszthatjuk el, önökkel teljes megelégedésünket

küzölni az önöktől vásárolt 4 Remington-irógépet illetőleg.
A Remington-irógép kitünö tulajdonságai tekintetében az
előttünk ismert számos itéletot teljes mértékben masunkévá
tesszük és azt hisszük, hogv a Remington-irógépnek sehol sem
szabadna hiányoznia, ahol irásbeli munkák Tannak.

Cs. kir. postatakarékpénztár! hivatal, Béos.
1894, május 24.

Ezennel igazoljak, hogy a postatakarókpénztári hivatal-
nak szállitott 28 drb 3. os 5. számu Rsmington-irógéq eeen
hivatalban már cvekóta használatban van és minden igé-
nyünknek tökéletesen megfelel. (Ma 5-1 Remington-irógép
müködik a postatakarékpénztári hivatalban).

Réthy János nemzetközi mérnöki és szabadalmi
irodája Budapesten.

1897. angusztos 18.
Kívánságukra készséggel kijelentem, hogy irodámban már

Övek óta használok több rendbeli 5-ös számu Remington-iró-
gépet, melyek müködésével minden tekintetben meg vagyok
elégedve. Voit alkalmam legujabb 1897-ik évi modelíü 7-es
számu Kemington-irógépjüket is megismerni, mely a Reming-
ton-írúgepek eddigi jó hírnevét —amennyiben ez még lehet-
séges — növeli.

Udvarhelymegye alispánjától, Udvarbelytt.
1897. julius 24.

Igen helyesen gondolta a czég, mikor Magyarország fő- ea
székvárosában Remington és Mimeograí-irógép raktárt állitott,
mert igy a gépek esetleges javítása, valamint a szükséges
kellékek beszerzése, — ami eddig tömérdek időbe került, —
rendkivül megkönnyebbült. Azonban már -1 év óta van hasz-
nálatban mind a két iró-szerkezet, anélkül, hogy legkisebb
javításit is eszközölni kellett volna, söt a legnagyobb elisme-
réssel szólhatok mind a két gép használhatóságáról, különö-
sen u gyors munka által minden eddigi használt hasonló Író-
gépet felülmúl. Kérek ugy a Remington-iró, mint a Mimeograph
Kopekhez szükséges festék, papir stb. tárgyakról részletes
árjegyzéket küldeni.

Kecskemét th. város polgármesterétől. Kada polgár-
mester, Keoskeméten.

1697. julius 12.
Folyó évi junius 21-én kelt megkeresés folytán van

szerencsém értesiteni, miszerint a Kecskemét város tulaj-
donában levö Remington-irógép kifogástalanul müködik.

Morostorda vármegrye alispánjától, Marosvásár-
belytt. 1897. augusztus 7.

Megbízottjuk által bemutatott és kipróbálás végett itt
hagyott „Remington-irógép használhatóságáról meggyőződvén;
az irodám részrro megtartom. Ennélfogva felkérem, hogy-
annak áráról szóló nyugtájokat idö megküldeni sziveskedjék,
hogy aa összeget elküldhessem. Egyben felkérem, hogy az
Írógéphez szükséges kellékekről részletes árjegyzéket szintén
megküldeni sziveskedjék, hogy az ezután előforduló szük-
ségletet megrendelhessem.

Xépes árjegyzék ingyen és bérmentve.

GLOGOWSKI e s TÁRSA
az eredeti„REMINGTON-lrógónek"
os „EDISON - MIMEOGRAPH" ki*

Jog* eladási telepe* (&

Papest, V., €rzsébct-tér 16. sz.
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Szinházi műsorok.

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Nemzeti Szlutiáz

A velenczei
kalmár

A három
testőr

Benoiton
család

Benoiton
család

Ut Szinház M, kir. OperaSáz

A Cremonai
hegedüs —

Coppélia

A zsidó nő

Manón
Lescaut

Vasárnap d.u. O1'-110. . a ve-
lenczei mor

Este
Benoiton

család
Sába

királynője

Vig Szinház

Hivatalos
felesé"

Coulisset ur

Coulisset ur

Kép Szinház

Kukta-.
kisasszony

Az ördög
mátkája

A varázs-
gyürü

Szőke Katalin A v a r á z s "gyürü

Magyar Szlnbíz

Gésák

A kikapós
patikárius

A Késák

A kikapós
patikárius

Coulisset ur

Szőke Katalin

Az ingyenélök! T i t o k

A varázs-
gyürü

Mama szeme
A báráuvkák

Kisfaludy Szinház

egyenruhákat

Föltalálók
ut-

mulatója a

BUDAPEST,
csak: Váczi-utcza 12. I

jfopfár"
(az uj szabadalmi törvúnynyel.)
Ára diszkötOsboa l frt 10 kr.
Kiadja : BERGL SÁNDOR,
liites s/.abad. ügyvivő, szaba*
unhiii mérnök irodája. Budapest,'
Vil., Erzsébet-korul 8., mely uj
találmányok szabadalmaztatását
ús értéktsitéstjt is elvállalja
minden államra. Ugyanitt kap-
ható a Iiivatalo? szabad. Jtatalo-
gus 1891—189-1. évfolyama küte-
lenkint 1 Mért. (37)

fizetem! '«"é'SSS0„
kaphatók: Optikai műszer, Üt- és tábori litosS, légsnlymérő,
rajzeszköz, amatenr-fénytoépezS gép felszerelve és magyar
nyomtatott utasítással, villamos sfirgönyző-távbessélő ős

villámhárító, villamos villágltásl berendezések.
Emberi műszernek. Árjegyzék Ingyen.

frtschek Béla, VIL, Erzsébet-kőrut 5.
Bünt legszebb és leghasznosabb ajándékot gyer-
mekeknek ajául P*E~ a karácsonyi ünnepek

alkalmából "SI

Feiwel Lipót utódai m. k. sz. iskolapadgyár
Budapest, IX., Ipar-u. 4.

szabadalm. gyermekpadjait
as otthoni tanuláahos, melyek a
hátgcrincz elferdillését megaka-
dályozzák fcs a gyermeket helyes
testtartásra kényszerítik. Orvosi
szaktekintélyek által ajánlva,
melyek 6—16 éves gyermekek

részére beállíthatók.

Ár: 18 és 25 frt.

SWOBODA KÁROLY
bútorkereskedőnél,

IV., Kossuth Lajos-u. 4.
Árjegyzőkkel kívánatra szolgálunk.

(233)

nemkülönben hiinzöanyagok és himzőszövetek.
rendkivül nagy választékban

szabott gyári árakon
kaphatók.

Bérczi 2). Sándor,
nöi kézimunka nagyipa-
rosnál Budapest, Ki-
rály-utoza 4. — Képes
árjegyzékein 1185 eredet «
kézimunka-rajzzal kivá '
natia rendelkezésre áll.
Gyári raktár a legjobb-

nak elismert (83)

„Victoria"
kézihimzőgépnek.

Darabja 4 frt.
Viszonteladók árengedményt kapnak.

Hozzávaló himzökeret és himzőanyagok nagy választékban.

kix>£&l3r£ Üzlet vezetőség Kolozsvártt.
13839/I. d. szám.

tepméskő és kőtörmelék szállitásának biztositása iránt.

A magyar királyi államvasutak kolozsvári üzletvezetődéire az alábbi táblázat-
iban foglalt és 1808. évben szükséges terméskő és kötöruaelékek-mennyiségelc szállitá-
sát biztositani szándékozik.

O&ztálymérnökség
meg.nevezése, moly
részé.ve a kőanyag

szükségeltetik

Nagy-Varadi
Kolozsvári
Nagy-E nyedi
Segesvári

Brassói

M. -Vásárhelyi
Nagy-Szebeni

H. év. Nagy-Várad

Brassó-Háromszéki
Csik-Szeredai

Vonalrész megnevezése,
melyre a kőanyag előre-
láthatólag felhasználtatik

Szegedi üzletvezetöség
Aradi üzletvezetősés
Bihar-Püspök—B.-Himyad
B.-Hunvad—Ar.-Gvéres
Ar.-Gyéres—Megyés
Medgyes—Iíomoród—Kő-

halom
Homoród—Kőhalom—

Predeál
Kocsárd—Szász-Régen
Kiskapus—Fogaras
V.-Velencze—Vaskoh
B.-Püspöki—Érmiliályfalva
Ösi—Kót—Gvórna
Brassó—Kezdi vásárhely

S.-Szt-György—Csik-Gyimes

T e r m é s k ő
nagyobb | kisebb j =

darabonként

K ö b in é t e r
Üftöd
TioW

400
500
100

300

300
"2ÖCT
800

)
) 150

i

300

1U100

inou ; —

Jegyzet

GÜO

1000
150

200
100
800

100

200 —

ÜUÜU

500

4250 | 3500

szükség szerint
vonal mentén fedezhető

Egyuttal biztositani kivánja a táblázatban kitüntetett vonali-eszeken az 1899-
és 1900. években felmerülő kőanyag-szükségletet is, mely kőanyag mennyiség azon-
ban a fönnebbi táblázatban foglalt mennyiségeknél korlátlanul nagyobb, vagy kisebb
lehet, s amelynek mennyisége a kötendő szerződés értelmében szállítónak mindég
az előző év november havában fog tudomására adatni.

A táblázat csak tájékozásul foglolja magában a jövő évre előirányzott kőanya-
gok szükségletét s igy a megrendelésre nézve csak a tényleges szükséglet fog szállí-
tónak esetről esetre szállitás végett tudomására hozatni.

A tényleges szükségletre nézve szállitó czég minden föntartás nélkül aláveti
magát a magyar kir. államvasutak, illetőleg a táblázatban foglalt üzletvezetőségek
egyoldalu megállapításainak.

A szállitás a magyar kir. államvasutaknál érvényben levö és 1896. évi 122291.
szám alatt kelt általános szállitási feltételek alapján eszközlendő.

A különleges szállitási feltételek a pályázati feltételekben foglaltatnak, melyek
a kolozsvári üzletvezetöség (Kolozsvárt. Emke palota II. emelet 44. ajtószám) anyag-
beszerzési osztályánál dijmentesen megszerezhetők.

Az általános szállitási feltételek a magy. kir. államvasutak összes üzletvezető-
ségeinél a hivatalos órák alatt naponként megtekinthetők, vagy a budapesti nyomtat-
ványtárnál 2ő krnyi ár előzetes lefizetése mellett megszerezhetők. Hogyha a szálli-
tási feltételek a nyomtatvány tártól posta utján kéretnek, ugy a kivánt teltételek ügy-
száma és tárgya pontosan megjelölendő s azok a, fennemlitett eladási áron felül
azok bérmentes elküldéséhez szükséges 10 kr postadíj is beküldendő a nyomtatvány-
tániak és pedig vagy készpénzben, vagy pedig magyar postai értékjegyekben.

Ajánlati minták gyanánt az üzletvezetöség által elkészített ivek használandók,
mely minták, valamint a. pályázati feltételek is a kolozsvári üzletvezetöség (Kolozs-
vártt, Emke-palota II. emelet 44. ajtószám) anyagbeszerzési osztályánál dijmentesen
megszerezhetők.

Különösen figyelmeztetjük az ajánlókat, hogy az ajánlati mintában a beszálli-
tási helyek pontosan raegnevezendgk, illetőleg kijelölendök, mely állomások és szel-
vények közt kivánják a szállitást eszközölni. A '„szóval" jelzett rovatában az ajánlati
egységár betükkel is kitüntetendő. '

A kőanyagban vasuti kocsiban való felrakására nézve az illető rovatban aján-
lati ár csak aívkor teendő ki, ha szállitó czég e" műveletre is vállalkozik, ellenkezőleg
üresen hagyandó.

Az ajánlatok 50 krajczáros magyar bélyeggel és a rendes czhnezésen kivül még
ezen külczimmel „Ajánlat 23839/97. számhoz köszálütá,s iránt" ellátva 1897. évide-
ozember 15-dike deli 12 óráig a titkársági hivatalunkba személyesen beadandók,
vagy posta utján beküldendők. s

Bánatpénzképen az ajánlott mennyiség értékének 5°/o-a készpénzben, vagy ál-
lami letétekre alkalmas értékpapirokban 1897. évi deczember hó 14-dike déli 12 óráig
a kolozsvári üzletvezetöség gyüjtöpénztáránál leteendő.

Az ajánlatban a megtörtént letétel megemlitendő, az arról nyert elismervény
azonban az ajánlathoz nem csatolandó.

Az ajánlatot az egész kiirt mennyiségre, vagy annak tetszés szerinti részletére
lehet tenni.

A pályázati feltételektől eltérő ajánlatok továbbá olyanok, melyek a kitüzött
határidő letelte után avagy távirati uton tétetnek vagy amelyekben vakarások- for-
dulnak elö, végre olyanok, melyekre nézve az elöirt bánatpénz nem tétetett le, ngyi.;-
lembe vétetni nem fognak,

Egyuttal mindegyik ajánlattevőről feltételeztetik, hogy a szállitásra vonatkozó
feltételeket ismeri s azokat egész terjedelmükben kötelezőknek elfogadja.

Kolozsvár, 1897. november hó 10-én*

Az üzletvezetőség.

Az egész világ
mely Budapesten és a vidéken Vi liter és Vá lii

Budapesti képviselő: KUTASSY VINCZE, V., Nádor-utcza 21.
Reál-rumot

(187)

teához
a jó

mely Budapesten és a vidéken Vi liter és Vá literes palaczkokban, minden jobb fűszer és csemegekereskedésben kapható.

Szegeden: S C H W A R Z E. és FI A.
Pécsett: BREUER MIKSA.

Nyomatott az „ORSZÁGOS HIRLAP" betűivel Budapest, VIII., JöweNkörut 65. «6m.


