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Miröl van szó !*
„Ha az egyezkedés nem sikerülne, az

ország önnálló törvényes intézkedési jogát
magának fentartja." Egyszerü és világos. In-
tézkedhetik a törvényhozás, hogy legyen ön-
álló vámterület, önálló bank, intézkedhe-
tik, ha neki ugy tetszik, ugyis, hogy legyen
közös vámterület és közös bank. Ez iránt
nincs nézeteltérés.

Még egy másik pontban is megegye-
zik mindenki. Legyen okvetetlenül önálló
vámterület, önálló bank, szóval: teljes
gazdasági szétválás, ha nem sikerül az
osztrák kormánynyal egy oly kiegyezést
megállapitani, melyben Magyarország jo-
gosult gazdasági érdekei méltányos kielé-
gitést nyernek. A közös vámterület leg-
buzgóbb hivei sem hajlandók egy, e
szempontoknak teljesen meg nem felelö
gazdasági kiegyezést elfogadni és utolsó
ténykedését teljesitené azon kormány, ki
egy evvel nem számoló kiegyezést merne
a képviselöház elé terjeszteni.

Ebben a két pontban mindannyian
egyetértünk és jó lesz, ha odaát megjegy-

*E czikk egyik kiváló parlamenti tagtöi ered,
aki mint szakember a közös vámterületnek hive.
Czikkével, mely teljes tájékozottságról tanuskodik,
csak annyiban vagyunk eltérö nézetben, hogy az ön-
álló vámterületet nem tartjuk olyan szerencsétlen-
ségnek, mint ö. Az önálló vámterület joggal lehet
aspirácziója egy nemzetnek s csupán azt kell mér-
legelnie, hogy az anyagi veszteségek, melyet két-
ségtelenek, arányban állanak-e a nemzeti ideálok
megvalósitásának értékével. A Szerk.

zik maguknak, mert az, ami bennünket
itt, ugy látszik, szétválaszt, ezen határo-
kon innen van.

Vannak a méltányos gazdasági ki-
egyezésnek hivei és ezek nemcsak a ház-
ban, de az országban is óriási többség-
ben vannak azokkal szemben, kik min-
den, a közös vámterületen alapult, gazda-
sági kiegyezést perhorrescálnak és ebböl
a szempontból támadnak a kormány ál-
tal beadott törvényjavaslat ellen. Táma-
dásukat erössé és kényelmetlenné teszi az
idö rövidsége, mert nem is kell egy igazi
obstrukczió, csak egy nagyszabásu beható
vita és deczember 31-én éjfélkor beáll egy
törvény nélküli állapot, mely a kormányt
kényszeriti, hogy a törvényhozás által
adandó felmentvény reményében ' rende-
letileg tegye meg az ország érdekében
mulhatatlanul szükséges intézkedéseket.

Hát ez bizony nem valami kivána-
tos állapot. Minden alkotmányos kor-
mány, de másrészt minden parlament is
iparkodni fog ily kényszerhelyzet bekö-
vetkeztét elháritani. De ha a kényszer-
helyzet meg van, egy kormány sem, még
az angol kormány sem fog ettöl vissza-
riadni. Ha a kormány intézkedése nincs
összhangzásban a törvényhozás akaratá-
val, 24 óráig sem vezetheti tovább az
ország ügyeit, mert a képviselöháznak
száz és száz módja van a legközelebbi na-
pon aprobaczióját megtagadni és bizalmat-
lansági nyilatkozatával az akarata ellenére
cselekvö kormányt elseperni helyéröl.

Mindennek daczára kétségtelen, hogy
az ilyen rendeleti uton való intézkedés
csak a végszükség orvosszere és azt le-
hetöleg kerülni kell.

Igen, de van-e erre mód? Van egy.
Az, hogy az ellenzéknek is jobban
kell szeretni a hazát, mint ellenfeleit
gyülölni. Az ellenzéknek sem szabad ke-
rülö utakon elérni akarni azt, amit a
háznak és az országnak nagy többsége
objektiv okokból nem akar. Egy kény-
szerhelyzetet teremteni és azért azután
a kormányt felelössé tenni még párttak-
tikának is rossz, mert nagyon is átlátszó.

De azt mondják és pedig azok kö-
zött is, akik a közös vámterület alapján
állanak, hogy van még egy másik ut is,
mely kivezet..

A törvényjavaslat szerint a kormány
május hó 1-éig tartozik elöterjeszteni vagy
a kiegyezési egyezményeket, vagy „az ösz-
szes kérdéseknek az 1867. évi XII. tör-
vényczikk 68. §-ában fenntartott jog alap-
ján leendö állandó szabályozása iránti
javaslatokat."

Ugy mondják, ha e helyett a tör-
vényjavaslatban expressis verbis meg-
mondatnék, hogy ha május 1-éig a ki-
egyezési egyezmények be nem terjeszt-
hetök, akkor beterjesztendö az önálló
vámterület alapján rendelkezö javaslat és
ezzel a módositással biztositható volna a
törvényjavaslat kellö idöben való tör-
vényre emelkedése.

Hát mi ezt az utat nem tartanok,

Téli mükiállitás.

Elsö czikkünkben adott igéretünkhöz ké- !
pest végig fogunk nézni a városligeti mücsar-
nokban megnyilt kiállitáson és jelezni fogjuk '
olvasóinknak azon néhány müvet, melyröl a
lelkiismeretes birálónak valami mondani va-
lója lehet.

Amint megkezdjük sétánkat, mindjárt az
elsö teremben kellemes meglepetésben része-
sülünk. Itt van az elsö számok alatt (2—4)
Tölgyessy Arthur, kit évek óta nem lát-
tunk". Erre jeles barátunk, Tölgyessy, ha
nem volna oly békülékeny szellemü, ked-
ves, szerény ember, ugyanazt mondhatná
„Dehogy nem látott! Csak meg nem látott."
És igaza volna. Erre a szemrehányására már
hosszuéves barátságunkra való tekintetböl is
felelnünk kellene. A felelet megadása azonban
nem hozna minket zavarba. Egyszerüen azt
mondanék: „Hát miért látják meg most?" És
ö e visszakérdö feleletünket megértené, habár
nem is volna általa kielégitve. Nem láttuk meg
kepeit, mert azt láttuk rajtuk, hogy nem találta
még meg biztos modorát; hogy folyton keres-
gélt más-más jelesek eljárásában'; folyton vál-
toztatta mintaképeit és inspiráczióját; mint va-
lami müvész-proteus minden alkalommal formát
cserélt. Eleinte Corot, aztán Francais, utóbb
Schindler, Mészöly és Rousseau Tódor beszélt
festményeiböl hozzánk. Ö mindenki volt, csak
ö maga nem; müveiben mindenki megszólalt,
c?ak a természet nem. Ezért hallgattunk róluk.
Nagy tehetségéröl mindig meg voltunk gyö-

zödve ; és e nagy tehetségnek nem tudtuk meg-
bocsájtani, hogy örökösen mások eszményét ker-
getvén, nem akarta önmagát felismerni. Annál
nagyobb az örömünk ma, midön látjuk hogy végre
valahára, elpártolván a hirneves mintaképektöl,
magát a minden müvészet édesanyját, az örökké ifju,
az elévülhetetlen báju természetet választotta
megfigyelése tárgyául és megfestette „Hajnali
szürkölet"-ét, mely egyszerüen megmondva,
igazi mestermü. Édes, hizelgö hangulatban,
finom, hatásos szinben, felfogás helyességé-
ben alig képzelhetni külömb képet ennél.
És ami az öszinte és pontos megfigye-
lés mellett legföbb értéke: megható, gyöngéd
poézis ömlik el rajta, ugy hogy alig tudjuk te-
kintetünket leszakasztani róla és átvinni a mellette
függö „Öszi hangulat"-ra, melynek a láthatárba
bemélyedö facsoportja a szinérték helyes csök-
kenése és a faktúra eröteljessége által tünik
ki. A hervadozó csalittal tarkitott földterület és
az elötte fénylö viztükör is pompás; csupán a
teheneken keveseljük a levegöt. Ha még ez is
kellö mértékben volna rajta, egyenértékünek
tartanók a képet az elöbbivel. Lombozata min-
denesetre a leganyagiabb, melyet eddig Töl-
gyessy ecsetének nyomán kelni láttunk.

Örvendetes haladást tanusit Bruck Her-
mina is „Nyár" czimü kecses tájképén, mely-
ben csak kissé több mélységet kivántunk volna
a középen levö árokparton. Egy kis szürkeség-
gel több, és a kép megáll szilárdan.

Kriesch Aladár három nöi arczképet ál-
litott ki és egy tanulmányfejt. Mind a négyen
erösen érezhetö családi vonás megy végig,
melyben hathatósan jut kifejezésre a festö mü-

vészi egyénisége. Bizonyos megnyerö finomság
jelentkezik rajtuk ugy szinben mint az ecset-
vonásban, mely utóbbi, habár szeretetteljesen
gondos, azért még sem szük és feszélyezett.
Kriesch erös érzékkel bir a festöi iránt, mely
érzék egyaránt hangosan szólal meg a modell-
jeinek adott pózban is, a szinharmóniában is.
Izlése biztos és bátor és minden tekintetben
távol van a köznapiasságtól. Festményei
kellemesen hatnak a szemre és meggyözik
a nézöt arról, hogy aki öket készitette, nagy
igyekvéssel keresi azt, ami a müvészetben ne-
mes és válogatott. Egy ellenvetésünk azonban
mégis van vele szemben. Ö arczképet fest és
minden komoly gondozása mellett mégis meg-
elégszik a csinnal és bájjal, melyet az érzék
talál a külsö megjelenésben. A lelket számitá-
son kivül hagyja. Kifejezést alig lelünk arczai-
ban. És ha itt-ott mégis megszólal bennük a
szellem, oly halkan beszél, hogy csak nehezen
értjük el szavát. A festö odaül modellje elö,
érdekkel, szeretettel tanulmányozza, hévvel, szen-
vedélylyel zárja leikébe, és öszintén, hiven teszi
képét ismét a vászonra. De csak azt, ami anya-
git benne látott. A külsö fölületen törekvése
át nem hatol. Mintha nem is sejtené, hogy
azon szemek mögött gondolatok ülhetnek; hogy
azok az ajkak beszédre teremtettek. Az értelmi
egyéniség, a jellem öt nem inditja meg; a bör
és a szövet neki elég. Ha igy fogjuk fel az
arczképfestö föladatát, mi különbség van az
emberi arcz és egy darab bársony között ? Igaz,
hogy nem minden arcz inspirál. Tudjuk. De
ha valaki négy arczban nem talál lelket, az
mar kissé furcsa véletlen. Az ilyen „pech" már
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czélhoz vezetö utnak. Azok akik az ön-
álló vámterületet vívmánynak tekintik és
azt minden eszközzel ki akarják a több-
ség ellen is erőszakolni, ebben alig fog-
nak oly konczessziót látni, mely őket le-
szerelje, hanem csak a kormány és több-
ség álláspontjának visszavivhatatlan meg-
gyöngitését és az ily módon védelem nél-
kül hagyott ponton bizonyara még erő-
sebben támadnának.

De ez még a kisebbik baj. A na-
gyobbik az volna, hogy ha május l-ig
nem sikerül a kiegyezést megcsinálni, a
közös vámterület utja, a gazdasági ki-
egyezés utja örökre be van vágva. Ezt
pedig addig, mig a méltányos kiegyezés
lehetősége meg van, mi nem akarjuk.
Erre rövid négy hónap nagyon is rövid
idö. A fölény minden tekintetben a mienk.
Ne tegyük koczkára. Ha a szakadás be-
következik, mi férfiasan fogjuk elviselni,
de ne idézzük elő. Ha pedig ki kell mon-
danunk a non possumust, tegyük ezt
objectiv, de ne subjectiv indokok alapján.

POLITIKAI HIREK.
A képviselőháznak délelött tiz órakor

ülése van.

Báró Bánffy Bécsben. A miniszterelnök
ma nem jelenvén meg az országgyülésen,
mingyárt találgattak jobbról-balról, hogy Bécsbe
utazott külön vonaton. Ami az esti táv-
iratok szerint igaznak bizonyult, hosszabb
kihallgatáson volt a királynál s részt
vett egy közös miniszteri tanácskozáson,
melynek tárgyai szorosan a mai helyzet körül
forgott. Bánffy a délutáni vonattal vissza is
tért s a budapesti politikai klubbokban élénk
pezsgésben vártak utjáról valamely hirt. Nagy
fordulatot reménylenek a királynál való kihall-
gatásától ott is, itt is. De ez aligha megy tel-
jesedésbe, mert tudomásunk szerint Bánffy
egyszerüen a helyzetről tett jelentést ő fel-
ségének, anélkül, hogy valamely propozicziói ho-
zott volna még most javaslatba. Azt hisszük, hogy

azon kívánságok, melyeket a függetlenségi párt
táplál, nem fognak a törvényjavaslatban kifeje-
zésre juthatni, de az eredeti szövegnek egy
megnyugtatóbb formulázása az eddig megtett
konczessziók határain belül nincs kizárva.

Ugyancsak a miniszterelnök váratlan
bécsi utjáról jelentik Bécsből, hogy ma déli
tizenkét órakor a külügyminiszteriumban gróf
Goluchowski elnöklete alatt miniszteri értekez-
let volt, mely délután egy óráig tartott. Az ér-
tekezleten résztvettek : Kállay közös pénzügy-
miniszter, báró Gautsch miniszterelnök, báró
Bánffy miniszterelnök, Böhm-Bawerk és Kör-
ber miniszterek.

Báro Bánffy miniszterelnök délelőtt tiz
órakor hosszasabban értekezett báró Gautsch
osztrák miniszterelnökkel a belügyminisztérium-
ban. Báró Bánffy miniszterelnök délután négy
órakor visszatért Budapestre.

A főrendiház ülése. A főrendiház pénteken
déli 12 órakor ülést tart, amelynek napirendjén van
egyebek közt az 1896. évi állami zárszámadás és a
községek és egyéb helynevekről szóló törvényjavaslat
tárgyalása.

Két összeférhetetlenség. A képviselőház
összeférhetetlenségi bizottsága Apáthy Péter elnök-
lete alatt tartott mai ülésében tárgyalás alá vette
Vezér Márton bölcsészethallgatónak Heltai Ferencz
képviselőre, mint a Vasuti és közlekedési közlöny
és az Útmutató kiadójára, illetőleg szerkesztőjére
vonatkozó összeférhetetlenségi bejelentését. Heltai
Ferencz e bejelentésre, valamint Mohay és Rátkay
bizottsági tagok kérdéseire kijelentette, hogy mint a
Vasuti és közlekedési közlöny és az Útmutató ki-
adója, illetőleg szerkesztője a kormánynyal szerzö-
dési viszonyban nem áll, a kormánytól ezért di-
jazást nem kap s erre a viszonyra az összeférhetet-
lenségi törvény egyetlen szakasza sem alkalmazható.
A bizottság Rudnyánszky Béla előadó alapos meg-
okolása után egyhangulag azt a határozatot hozta,
hogy Heltai Ferenczre nézve az összeférhetetlenség
esete nem forog fenn.

Tárgyalás alá került ezután Fischer Emil
bajai kereskedőnek az a bejelentése, hogy Konkoly
Miklós, mint a magyar királyi csillagvizsgálóintézet
igazgatója a képviselőséggel összeférhetetlen állást fog-
lal el. Konkoly Miklós kijelentette, hogy magyar királyi
csillagvizsgáló intézet nem létezik. Az illető
nyilván tudatlanságból tette igy följelen-

tését és valószinüleg, mint az országos
meteorologiai intézet igazgatóját akarta beje-
lenteni. Az összeférhetetlenségi törvény első
§-ának c) pontja azonban határozottan kimondja,
hogy a budapesti országos intézetek igazgatói képvi-
selői mandátumot vállalhatnak. A bizottság
rövid tanácskozás után egyhangulag azt a hatá-
rozatot hozta, hogy Konkoly Miklósra nézve össze-
férhetetlenség esete nem forog fenn.

A förendiház bizottságaiból. A főrendiház bi-
zottságai közül ma kettő ülésezett.

A pénzügyi bizottság ma a mult évi zár-
számadással foglalkozott. Harkányi Frigyes re-
ferálása után hozzájárult a képviselőház ama hatá-
rozatához, hogy a kormánynak ugy erre nézve,
mint a Vaskapu-szabályozás költségeire vonatkozólag
megadja a fölmentvényt.

A közjogi és törvénykezési bizottság pe-
dig elfogadta a községek és egyéb helynevekről
szóló törvényjavaslatot, csak az 5. §-t, miután az
egyház beléletébe való beavatkozást az állam ré-
széről kerülendőnek tartja, olyképen módosította,
hogy a törvényjavaslatban kifejezésre jusson az az
elv, hogy a politikai és egyházi hatóságok között foly-
tatott hivatalos érintkezésben a törvényjavaslatban
kijelölt elnevezések használtassanak. Az e fölött ki-
fejlődött vitában résztvettek: gróf Széchenyi Imre,
idősbb Szász Károly püspök, Daruváry Alajos, Lu-
kács László pénzügyminiszter és Latkóczy Imre
államtitkár.

Az önrendelkezés.
Minél inkább közeledik az immár körül-

belül elkerülhetetlennek látszó nevezetes par-
lamenti mérkőzés az eddig közösen szabályo-
zott gazdasági kérdések körül törvény szerint
föléledö önrendelkezési jogunk körül: annál
nagyobb hévvel, buzgósággal folynak a harczias
készülődések a törvényhozás propyleumaiban, a
pártkörökben.

A nap nevezetesebb mozzanatai ezek:

A Kossuth-párt javaslata.
Vázlatosan már mai számunkban ismertettük

azt a Győry Elek által fogalmazott s a független-
ségi Kossuth-párt tegnapi értekezletén egyhangulag
elfogadott határozati javaslatot, melyet a Ház csü-
törtöki ülésén, mint az uj provizórium-javaslat álta-

rokon a statisztikával, melyből az emberek
tudvalevőleg általános törvényeket hámoznak ki.

Jendrássik Jenő: „Dinnyeszüretkor". Mily
hanyatlás 1 Már bátran kinevezhetik tanárnak.
Már nem tud semmit. Pedig ha akarna 1 Ha
nem zárkóznék el légmentesen a modern
áramlattól. Az ö lelkiismeretes tanulmányával!
Az ö nagy intelligencziájával! Az ő erős bi-
ráló tehetségével miket nem teremthetne ! Hát
olyan érinthetetlen szentség az a Bajza-utczai
„simli ?" Nem vigasztalódhatunk meg ezen a
csökönyösségen.

A lelkes és önzetlen festők mintaképe
Zemplényi Tivadar. Nem nézi az sem a kö-
zönség elismerésével biró mestereket, kiknek
követése megkönnyíti a hírnév megszerzését,
sem a kedvelt modorokat, melyek a müvész-
nek a vásár kedvező esélyeit biztosítják : ha-
nem békében lépdel az uton, melyet saját,
független lelke sugallata szerint választ meg és
változtat is, mikor vagy a megszeretett tárgytól,
vagy pedig a hosszabb ideig követett eljárástól
kedve elmegy. Nem tekint az semmit; nem
egyezkedik senkivel és semmivel: törvényt
neki csupán saját lelkesedése szab, mely né-
melykor kissé szeszélyes is. Az idén, mint ki-
állitott négy festményéből látjuk, elsö sorban
az erősen megvilágított hátterű kertrészieleket
csodálja, kitárván szive egész szeretetét a játszi
verőfénynek, mely a terebélyes fának sürü lombo-
zatán szűrődik keresztül és rezgő aranyfoltokkal
tarkázza a fa alatti árnyékban hüsölö dajkákat és
csecsemőket. Cz most a kedvencz thémája és
bizonyara be nem telik vele, mig a nyári dél-
után eme bájos titokzatának minden édességét
ki nem merítette. Szerelmes ecsettel czirógatja
a fa alatt pihenők arczát, széles kedvteléssel
tánczoltatja a ruhákon és a talajon a napsuga-

rakból összeállt hosszukás, remegő fény-
foltokat ; sürü boltozattá hajtja össze
e jelenet fölött a védő lombozat tömegeit és
parázszsá gyújtja a genre-jelenet mögött a gaz-
dagon burjánzó csalitot. És ezt a képet hozza
kétszer, vagy talán háromszor is tárlatra, csu-
pán a staffageban tévén némi változást. Hogy
szépen, gondosan festi érdekes képeit, monda-
nunk sem kell. A komoly művészi ambicziói,
a lelkiismeretes kivitelt megszoktuk nála.

Paczka Ferencz is haza látogat hozzánk
a berlini Bülow-Strasséból,- hol régóta tanyáz.
„Bibliai tájkép"-e igen érdekes mü, tele erőtel-
jes, hatásos szinekkel, melyeket izléssel tud
Összhangba hozni. De a megkapó szinen kivül van
eme festményében még valamely fellengős idealiz-
mus is, melyet a mai anyagimádó világban jól
esik látni. Elvégre, a régi hősies tájkép csak
a műtermekben halt meg; a lelkekben nem.
Poussin, Claude Lorrain és Rottmann tovább
élnek a müértök köztudatában; és midőn az ö
lelkük ihletével találkozunk a modern képben,
még annak érdekében is gyönyörködünk, hogy
miként olvad egybe az uj technika a régi kép-
zelettel. És ez a szerencsés megegyeztetés adja
meg Paczka képének tetszetős pikánsságát.

A mezei munkáról hazatérő parasztokat
festette Koszta József. Képe az estéli hangu-
latban és egyes alakjaiban komoly kvali-
tással bir.

Horovitz mester egy virtuóz módon meg-
festett arczképpel van képviselve a tárlaton.
Mily dicséretet mondhatnánk rá, melyben
Európa elismerése meg nem előzte volna
szavunkat ?

Általános feltünést kelt Tolnay Ákos
„Lord Godwin* arczképével, mely határozottan

legjelesebb müve eddigelé a tehetséges fes-
tőnek. Oly mélyreható studiummal, oly szelle-
mes fölfogással és kivitelben elegantiával,
mint minőt ez arczképen csodálunk, ritkán
találkozik az ember az ujkori tárlatokon.
Hol tanulta Tolnay ezt a sok finom-
ságot és megnyerő kellemet ? Ámulattal
állunk meg müve előtt, mely oly távol esik a
nálunk szokásos modortól és oly messze túl-
haladja mindazt, mit mai napig töle láttunk. E
kép olyan, mint egy Lenbach az ecsetvonás
szélessége nélkül, de egyszersmind a hatás kere-
settsége nélkül is. A jellem kifejezése gyönyörü
benne. Mily hatalmas angolság vau ez arczban, de
magában a festésben is ! Mennyire illik a ki-
vitel tisztasága és szabatossága a kép tárgyá-
hoz. Ami pedig a legfőbb e festményben, az
a feltünö szándéktalanság, a puritán egyszerü-
ség, melyben csak sok keresés és hosszadalmas
taglalás után ismeri föl az ember a legtávolabb
határokig menő müvészi raffinement-t. No, de bol-
dog is a festő, kit a gondviselés ilyen inspiráló
modelekkel áld meg. — Boldog különösen
akkor, ha a szép föladathoz mért képes-
séggel is bir; Mert alig lehet nagyobb gyötre-
lem a világon, mint mikor a müvész ily
tárgygyal áll szemben és hiányzik az ereje,
hogy a hozzá támasztott igénynek megfelel-
jen. Tolnay e gyötrelmet nem ismerte; mes-
teri könnyüséggel végezte müvét. Igy látszik
legalább festményéből. És ez a látszat — mert
csak látszat — az ö legnagyobb vivmánya. Si-
kere oly fényes, oly meggyőző, hogy senki
sincs jogositva nála föltenni az emberfölötti
erőfeszítést. Nem is kutatjuk tehát, mily mun-
kájába került e mü; hanem élvezzük fárado-
zása gyümölcsét. Ez neki dukál; nekünk pedig
jól esik. Keszler József.
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lános vitájának az elsö szónoka, Kossuth Ferencz
fog előterjeszteni.

Maga a határozati javaslat egész szövegében
így hangzik:

Határozati Javaslat
a vára- és bankügyek, valamint ezekkel összefüggő né-
mely kérdések ideiglenes szabályozásáról szóló törvény-

javaslatra vonatkozólag.
A magyar államnak ezredéves múltjában

gyökerező joga s egyuttal hazánk felvirágzásá-
nak és boldogulásának feliéiele, hogy minden
ügyül saját czéljai s érdekei szerint, idegen
befolyástól menten, önállóan és függetlenül
intézze.

Államiságunk számos életbevágó tényező-
jére nézve csorbította ezt az 1867. XII. tör-
vényczikk.

De még ez a törvény is kikötötte saját
fennállásának feltételéül azt, hogy ő felsége
többi országai és tartományaiban teljes alkot-
mányosság legyen.

És hazánk gazdasági életét illetőleg még
ez a törvény is fentartotta önrendelkezési jo-
gunkat a jegybank-ügyre nézve, valamint arra
az esetre, hu az ezen törvény szerint határo-
zott időre kötendő vám- és kereskedelmi szö-
vetség ugyanazon törvényben meghatározott
módon létre nem jön.

A jelenleg fennálló ily szövetség tartama
alatt pedig se ujabb ily szövetség, se annak
ideiglenes fentartása nem jöhetvén létre: 1897.
deczember 31-én, a jelenleg fennálló vám- és
kereskedelmi szövetség, a kormányjavaslatban
emlitett törvények hatálya s ezzel hazánk terü-
letének ő felsége többi országai területével
közös vámterületié egyesitése megszünik.

Megszünik Magyarország államisága érvé-
nyesülésének azon akadálya, a melyet gazda-
sági önállóságunk csorbítása, közvetett adóink
feletti szabad rendelkezésünk lekötése és Magyar-
ország területének Ausztria területével közös
vámterületté egyesitése vetett gazdasági erőink
kifej lésének és teljes mértékben való felvirág-
zásának utjába.

Ennek az akadálynak ujabb felállitását,
vagy akár csak ideiglenes fentartását kizárja
még az 1867. Xll. t.-czikk is, mely ily helyzet
beállása esetére, önrendelkezési jogunkra utalva,
meg nem engedi, hogy gazdasági önállásunk
ujra feléledése után, ennek feladása végett
ujabb egyezkedés kezdessék és gazdasági éle-
tünk állapota idegen elhatározástól tétessék
függővé.

A kormánynak tehát még az 1867. XII.
törvényczikk alapján is elutasithatatlan köte-
lessége volt szem elött tartani, hogy a jegy-
bankügyre s a vám- és kereskedelmi szövet-
ségre nézve, az e tárgyu törvények hatályának
megszüntéig, ugy a szövetság ujabb megköté-
sére, valamint ennek ideiglenes fentartására
vonatkozólag az egyezkedés meghiusulhat.

Kötelessége volt ennélfogva, időben elő-
késziteni s előterjeszteni, a hazánk önálló gaz-
dasági életének berendezésére szükséges javas-
latokat s egyszersmind azokat a javaslatokat,
amelyek a korábbi állapotról az önálló gaz-
dasági létre való átmenetet, minden káros ráz-
kódás ellen biztositani alkalmasak.

A kormány ezt elmulasztotta, kötelessé-
gét megszegte s az a javaslat, amelyet az
elmulasztottak helyett benyujtott, sérti hazánk
jogos érdekeit s a fennálló alkotmányt is.

Az általa benyujtott s a pénzügyi bizott-
ság által előterjesztett törvényjavaslat, az ujra
feléledt önrendelkezési jognak meghiusitására,
a megszünt káros, közös vámterületnek, vám-
és kereskedelmi szövetségnek visszaállítására
van irányozva.

E czélra a meghiusult egyezkedések ujra
felvételére és folytatására törekszik s e végre
ujabb négyhavi határidőt állapit meg.

Fenn akarja tartani a jövö év végéig a
közös vámterületet, a vám- és kereskedelmi
szövetséget s a megszünt közös vámterületen,
vám- és kereskedelmi szövetségen alapuló vi-
szonyokat, noha a provizórium Ausztriában a
törvényes határidő alatt el nem fogadtatott.

Javaslatát a kormány az 1867. XII. tör-
vényczikk 68. §-ára alapitottnak állitja és mégis
Magyarország gazdasági életének szervezetét,
jegybankügyét, kereskedelmét, iparát, mező-
gazdaságát, közvetett adóit bizonytalanságnak
teszi ki s idegen ország elhatározásától teszi
függővé.

Söt kész kitenni hazánkat annak, hogy
érvényesekül fogadjon s hazánk sorsára dön-
tökül fogadjon el idegen ország oly intézkedé-
seit, amelyek az 1887. XII. törvényczikk által
kikötött teljes alkotmányosság föltételének sem-
miképen sem felelnek meg, s amely intézkedé-
sek esetében az 1867. XII. törvényczikk a maga
egészében is hatályát veszti.

Ezeknél fogva a Ház a vám- és bank-
ügyek, valamint ezekkel összefüggő kérdések
ideiglenes szabályozása iránt benyujtott tör-
vényjavaslatot általánosságban, a részletes tár-
gyalás alapjául sem fogadja el.

Kimondja egyuttal, hogy 1808. január
elsején megszűnvén hazánk ő felsége többi
országaival és tartományaival közös vám leiü-
letet képezni, önálló és független gazdasági
életünk fentartásához ragaszkodik ; kész azon-
ban ezen alapon a kölcsönös méltányosság
szem elött tartásával — ö felsége többi orszá-
gaival és tartományaival kereskedelmi szerző-
dés iránt érintkezésbe lépni, ugyszintén fen-
tartani, amennyiben időközben más megálla-
podás nem létesül, a külállamokkal kötött szer-
ződéseket s a megállapitandó feltételek mellett
meghosszabbitani egy évi időtartamra az osz-
trák-magyar bank szabadalmát.

Utasittatik a kormány, hogy ezen az ala-
pon, a magyar állam Önálló gazdasági életének
berendezésére szükséges javaslatokat terjeszsze
elő minél elöbb és minden esetre oly időben,
hogy azok legkésőbben 1898. deczember 31-ig
törvénynyé váljanak.

Terjeszsze elö továbbá haladéktalanul a
korábbi állapotról az önálló gazdasági létre
való átmeneteinek, — kellő s hazánk önállásá-
nak és érdekeinek megfelelő — rendezésére
szükséges javaslatokat.

Mit akarnak Kossuthék?
Egyik tudósítónknak ma hosszabb, érdekes

beszélgetése volt a függetlenségi Kossuth-párt egy
tekintélyes és irányadó tagjával, aki a függetlenségi
párt jövő magatartásáról a következő nyilatkozato-
kat tette:

— Mindenekelőtt kijelentem; hogy szó
sincs obstrukczióról. A függetlenségi párt az
obstrukcziót, mint ilyet, parlamenti szereplé-
sében sohasem használta, az obstrukcziót soha
ki nem mondotta s igy egyáltalán nem áll,
hogy a második provizóriumról szóló javaslat-
tal szemben e párt obstruálna. Ami magát a
javaslatot illeti, kijelenthetem, hogy voltak
egyesek a pártunkban, akik szintén osztották
némely jóhiszemü kormánypárti képviselö ama
nézetét, hogy e javaslatban benne van önrendelke-
zési jogunk, illetve ebböl kifolyólag megcsinálhat-
juk az önálló vámterületet is. A pénz-
ügyminiszternek a pénzügyi bizottságban
tett kijelentése azonban teljesen kijó-
zanította ezeket is és mindnyájunkat erősebb
ellenállásra serkentett. A függetlenségi párt ma
közzétett határozati javaslata értelmében ter-
mészetesen az önálló gazdasági élet berende-
zésére szükséges javaslatok haladéktalan elő-
terjesztését követeli, mivel azonban előrelátha-
tólag Bánffy miniszterelnök s illetőleg a. kor-
mány ezeket az intézkedéseket most meglenni
nem fogja, azért igenis harczolni fog és bi-
zonyára nem nagy megerőltetésébe fog kerülni,
hogy megakadályozza a javaslatnak januárig
való törvényerőre emelkedését.

Attól a függetlenségi párt nem tart, hogy
a kormány ebben az esetben rendeletileg in-
tézkedik, mert ebben az esetben magával szem-
ben találná már az egész ellenzéket, tehát a
nemzeti és néppártot is.

Minthogy azonban igy lehetetlen állapotok
következnek be, amit józan politikus nem kí-
vánhat, én a magam részéröl azt hiszem, hogy
a függetlenségi párt feladja, a harczot, ha a
kormány a javaslatot akként módosítja., hogy
amennyiben májusig Ausztriával alkotmányos
uton a kiegyezést megujitani lehetetlen volna,
ugy ekkor — májusban — terjeszti be a
kormány az önálló vámterület és nemzeti
bank fölállítása, tárgyában szükséges ja-
vaslatokat.

Ennek a passzusnak azonban a javaslat-
ban kell bennfoglaltatnia, mert a kormánynak
ily irányban teendő egyszerü kijelentése a
pártra hatástalannak bizonyulna. Verba volant
és ki tudja, hogy megmarad-e addig Bánffy!

Az utódját pedig az előd kijelentése nem kö-
telezheti.

Elvei feladása nélkül a függetlenségi párt
kevesebbet nem kérhet, nem szabad kérnie.
Söt annyira fontosnak tartja a függetlenségi.
párt a fenti módosítást, hogy abban az esetben,
ha a kormány tényleg nem is terjesztené be
májusban az önálló gazdasági javaslatokat, ak-
kor ebben is megnyugodnék, mert óriási er-
kölcsi diadalnak tartaná azt is, ha a ko-
rona e javaslatban elismerné Magyaror-
szág gazdasági függetlenségét és azt a
jogát, hogy önállóan és függetlenül ren-
dezze be a maga gazdasági életét.

Ha ez a módosítás megtétetnék, akkor
sem fogadná el a függetlenségi párt a javasla-
tot, a parlamentben vitát is indítana, azonban
ez esetben semmi esetre sem gátolná meg
a javaslatnak januárig való letárgyalását.

A párt különben bizik is abban, hogy
ezt a módosítást megteszi a kormány. Ugy
tudom, hogy Bánffy ma Bécsben volt és ha
nem csalódom, ily irányban bizonyára előter-
jesztést is tett a koronának.

Ez volna az egyetlen megoldása a par-
lamenti és politikai helyzet további, veszélyes
bonyodalmainak.

A nemzeti párt értekezlete.
A nemzeti párt Horánszky Nándor elnöklete

alatt tartott értekezleten a vára- és bankügynek ideig-
lenes szabályozásáról szoló törvényjavaslat részletes
tárgyalásával foglalkozott.

A bevezető mondatnak és az első szakasz
tárgyalásánál szóba hozatott az a felfogás, mely sze-
rint a javaslat a vámszövetségnek mint olyannak
meghosszabbitása volna. Többen hangsulyozták, hogy
a függetlenségi párt sajtója leginkább ebböl a szem-
pontból támadja a javaslatot, a kormánypárti sajtó
egy része pedig a javaslat védelmében ezt nem uta-

sítja vissza egész határozottsággal és a kormány
eddigi nyilatkozatai sem elég világosak e téves fel-
fogással szemben, — félő tehát, hogy ebből köz-

jogunkra olyan homály esik, melyet minden áron
el kell háritani.

Ezekre válaszolva gróf Apponyi Albert kifej-
tette, hogy szerinte a javaslat nem hosszabbíthat
meg egyoldalulag semmiféle szövetséget és az osz-
trák kormánynak a 14. §. alapján kibocsátandó ren-
deletei nem fogadhatók el Ausztria azon egyező
akaratnyilvánításának, melyre szövetségi viszony ala-
pítható volna. Amit a javaslat meghosszabbit, az
csupán egy állapot, és a hivatkozás a vám- és ke-
reskedelmi szövetség czikkeire csupán ennek az ál-
lapotnak megjelölésére szól, de az egyezményes
viszonyból folyó jogi lekötöttségét fenn nem tartja,
amint az 1867 : Xll. t. cz. szerint nem is tarthatja
fenn. A vámközösség közjogilag 1897. év utolsó
napján megszünt létezni, habár — a recziproczitás
reményében — egyidöre és addig, ameddig ez időn
belül a magyar törvényhozásnak tetszik, a vámso-
rompó tényleges felállítását mellőzzük is.

A javaslat egész konczepcziója, sőt indokolása
is, ezen a felfogáson alapszik. Szoló fentartja ma-
gának, hogy ezt a képviselőházi vita folyamán bő-
vebben kifejtse és nem tételezhető fel, hogy a kor-
mány ellenkező felfogáson lehessen. Mindazonáltal
helyesnek véli, hogy a részletes vita alkalmából —
az elöbb emlitett téves felfogások kizárása szem-
pontjából — az 1. §-nak bizonyos tételei precziziroz-
tassanak. E végből több rendbeli módosítást hoz
javaslatba, melyek nem a törvényjavaslat szándékai-
nak megváltoztatását, hanem inkább annak, minden
félreértés ellen való biztositását czélozzák.

Az értekezlet helyeslő tudomásul vette gróf
Apponyi Albert nyilatkozatát és elfogadván az aján-
latba hozott módositásokat, azoknak a részletes vita
során való beadásáról gondoskodni fog.

A második szakaszhoz észrevételt senki
sem lett.

A harmadik szakasz tárgyalásánál Gullner
Gyula előadta, hogy ő a pénzügyi bizottság tár-
gyalásai során kifejezést adott a párt azon felfogá-
sának, hogy azok az állandó szabályozásra vonat-
kozó előterjesztések az 1867. 12. törvényczikk 68 §-a
alapján, melyeknek megtételére a kormány e §-ban
utasitást nyer, csupán az önálló gazdasági beren-
dezkedés, más szóval külön vámterület alapján kép-
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zelhetők, a kormány azonban erre nézve határozott
nyilatkozatot nem tett.

Gróf Károlyi István ennek alapján fentartotta
abbeli szándékát, hogy a javaslat 3 §-ához olyan
irányban ad be módositványt, hogy ez utasításnak
természete, mint amely az 1867. 12. törvényczikk
68 §-ának értelmében csakis a gazdasági önállóság
létesítésére vonatkozhatik, minden kétértelműség ellen
biztosittassék.

Az értekezlet nem tett kifogást e módositvány
benyujtása ellen, melyhez a jelenlevők legnagyobb
része helyeslőleg hozzájárult. Többeknek azonban
az lévén a felfogása, hogy a hivatkozás az 1867.
12. t.-cz. 68. §-ára önmagában is elég világos, és
annak további meghatározása nem mellőzhetlenül
szükséges, e részben kötelező határozat nem ho-
zatott.

A fiumei autonomisták kiáltványa.
Gróf Szapáry László kineveztetése óta

a fiumei autonomisták ma mozdultak meg elő-
ször. A kikötőváros utczasarkain piros, fehér,
kék, sárga szinü plakátokon teszik közzé a párt
manifesztumát, mely lényegében azt foglalja
magában, hogy a lemondott negyvenhét vá-
rosi képviselőt ujra meg kell választani,
hogy aztán ujra lemondhassanak. Ez a régi
sértö szeparatizmus, mely a sikerek helyett
már-már megelégszik a boszantással is. Az
autonomisták álláspontja nem változott. Konsta-
tálható tehát, hogy a kormányzó kinevezésével
eleddig épen annyit értünk el, mintha megma-
radt volna a provizórium.

A manifesztumot a következőkben távira-
tozza meg fiumei tudósitónk:

Fiumei választó polgárok!
E hónap 20-ikára be lesztek hiva a municzi-

pium palotájába, hogy él városi képviselőt vá-
laszszatok.

1867 óta Fiume polgársága még soha sem
találta magát oly szomoru helyzetben, mint most,
mikor a magyar kormány oly törvényeket akar be-
hozni, amelyek ellenkeznek a városi statutumokkal,
állami jogainkkal, szokásainkkal, édes olasz nyel-
vünkkel s igy meg akarja csorbitani legszentebb
autonom jogainkat.

Emiatt, az erőszakos helyzet miatt még soha
sem volt oly szükség, hogy az igaz fiumeiek egyet-
értsenek, mint most.

Ettől a meggyőződéstől vezetve, alulírott válasz-
tási bizottság elhatározta, hogy ujból megválasztja
mindama 47 városi képviselőt, akik lemon-
dottak, mivel ezek legszentebb becsületükre
fogadták, hogy mihelyt az uj rapprezentanza összeül,
mindjárt az elsö ülésben egyhangulag követeim
fogják, hogy mindazon törvények, melyek a mi auto-
nómiánkat és nyelvünket sértik, törültessenek el,
továbbá, hogy a közigazgatási bizottságot reánk ne
erőszakolják, mert ha a kormány ezt mégis meg-
tenné, az összes megválasztandó képviselők
testületileg ujból le fognak mondani.

Ez az első föltétele a mi programmunknak,
amelyhez soha és semmi körülmények között sem
leszünk hűtlenek, hogy ez által biztositva legyen
Fiume autonomiája és Fiume város tekintélye.

Polgárok!
Fiume sorsa a ti kezetekbe lesz letéve. Az

általatok megválasztandó képviselőktől fog függni,
hogy Fiume a jövőben is büszke legyen arra, hogy
Magyarországhoz tartozik, mint corpus separatum,
vagy pedig, hogy kivetkőztetve minden autonom
jogából, kénytelen legyen magát egyenrangúnak
tekinteni Magyarország bármely jelentéktelenebb
városával.

Fiumei választók!
Őseink mindig magasan lobogtatták Fiume

zászlaját és mi méltó követőik leszünk.
Válaszszátok meg, mindnyájan egyetértve, a mi

jelöltjeinket s a győzelem a mienk lesz, a győzelem
az igaz fiumeieké lesz.

Menjetek tehát 20-ikán a választási urnákhoz,
mint igazi szabad fiumei polgárok ős szavazatotokat
a következőkre adjátok:

Adamics Lajos, dr. Bellen András, Cante
József, Celligoi Venczel, Cheracci Antal. dr. Chi-
erego József, Corossacz Ferencz, Deskovics
Henrik, Deseppi Carminio, Duimich Emil, Dui-

mich János, Duimich Mátyás, Ellem Antal,
Giakich Péter, dr. Grosych Antal, Jelloushegg
Ferencz, Ingó Antal, Koller Ede, Luppis
A. F. dr. Maylender Mihály, Meynier Károly, lo-
vag Blilkenich Péter, Minach János, lovag
Ossoinack Lajos, lovag Polonio Balbi, lovag
Poschich A, F., Prodam János, Back Pé-
ter, lovag Randych János, Schittar János,
dr. Seemann Antal, Simonich Antal, Smoquina
A. F., lovag Thierry Henrik, Verzenassi Hugo,
dr. Vio Ferencz, dr. Vio Antal, Walluschnig
Antal, Weber Fausztin, Weber Frigyes, Wild Antal,
Zanon Ferencz, Zaengerle G .R.

A mi programmunknak nincs szüksége arra,
hogy megismételjük, mert az a mi pártunk prog-
rammja, amely már harmincz év óta a zászlójára
van irva :

Fiume egyesülése Magyarországgal, mint cor-
pus separatum, autonom jogaink szentesitése, olasz
nyelvünk felvirágoztatása.

Isten éltesse a Magyarországgal egyesült
Fiumét.

Isten éltesse a mi jelöltjeinket!
Az autonompárt választóbizottságának nevében

Walluschnig Antal Duimich János
elnök. titkár.

*
Egy fiumei tudósitás szerint a magyar-

barát párt az autonomisták akcziójával szem-
ben nem fejt ki tulságos mozgékonyságot. Az
autonomisták állitólag törülni akarják a szava-
zók listájából az összes államvasuti tisztviselő-
ket, Moravek forgalmi főnököt sem véve ki,
mint akik nem állami tisztviselők.

ORSZÁGGYÜLÉS.
Elmondta most már miniszter, szoczia-

lista, parlament és népgyülés, miben van hiá-
nyossága a szegény földmivelő parasztnak. De
mit mond a paraszt?

A paraszt azt mondja:
— Nekem már nem is hajnalodik, mert

a kakast is el kellett adni, aki még ku-
korékolt. . .

Ugy kell hát lenni, hogy még Kalocsay
és Blaskovich tisztelendő urak is tévednek,
amikor azt mondják, hogy vallás kell a népnek.
Kakas kell neki. Kakas, aki valami, mert haj-
nalt is jelent meg vacsorát is, ha kell. Azért
nem is illik Simát és Visontait bántani, akik-
nek nem volt rossz a szándékuk, mikor olyan
sötéten festették a parasztok helyzetét. Jót
akartak, csak egy kicsit ügyetlenül fejezték ki
magukat. S elvégre, nem beszélhet mindenki
olyan finoman, mint a paraszt.

A szelid Ágoston József nem is bántotta
öket, csak azt vetette szemükre, hogy nem be-
szélnek elég diplomatikusan. Az a paraszt még
félre találja öket érteni,

De fölemelkedett aztán Darányi 1 Előbb
szeliden szólitgatta az idegenkedőket és édes-
gette apró módositásokkal, igéretek csalogató
czukrával. A fóthi grófnak is igért valamit,
Kristóffytól se sajnált egy kis dicséretet, Mak-
falvayhoz is volt jó szava, de még a néppárti jó-
szágoknak is simogatta a gyapját. Mikor aztán
nem volt más a tilosban, csak a szentesi meg
a gyöngyösi követ, akkor Darányi elövette a
sereghajtó karikást és hajrá! Utána! Fölséges
hajsza indult. Az egész Ház egy táborban
nézte, hogyan kergeti meg a miniszter azt a
két magára maradt, megriasztott áldozatot. Vi-
sontai és Sima csak ugy lihegve morogtak néha
valamit, de a szelid Darányi tüzbe jött a saját
diadalmas hangjától és hajrá, nagyokat csördi-
tett a karikással. Pedig talán az is elegendő
lett volna, ha egy józan, ébresztő szót mond:
urról is észhez kap az a két ember.

Igy meg teljességgel magára vadította
őket. A goromba szóra Szentes is, Gyöngyös
is gorombábbal felelt Mert mindig a miniszter

lesz a vesztes, ha Simáékkal akar versenyezni
a gorombaságban.

De azért Darányi sem beszélt hiába. Ha
a polemiája nem is volt olyan szerencsés, mint
amilyen erős, a beszéd második részét tele-
rakta becses igéretekkel, drága reformokkal.
Minden mondatba jutott valami ajándék: egy
kis csecsebecse, vagy valami használható por-
téka. Csupa kedves, jó dolog. És az ember, hála
istennek, nagyon békülékeny teremtés, egy
zsák gorombaságot is elfogad, ha egy unczia
édesség is keveredett közéje. S ezért az édes-
ségért, ha beeresztik a karzatra, a szoczialisták
is tapsoltak volna a miniszternek. Talán majd
tapsolnak is, ha kieresztik a kóterböl. Mert ma
valami kétszázat sétáltatott el a rendőrség
minden nagyobb erőlködés nélkül a képviselő-
ház tájékáról. S azoknak most egyelőre kevés
a kedvük, hogy tapsoljanak.

Aztán Mócsy becsélt. De ez talán nem is
igaz. Csak ugy a folyosón mesélték. Mert a terem-
ben nem igen tolongtak az emberek. Ellenben
még a szélsőbal is besietett, hogy meghallgassa
gróf Bethlen Andrást, a volt földmivelési mi-
nisztert. Nagyon rokonszenvesen is hallgatta,
mert tudnivaló, hogy a szélsöbal valamivel en-
gesztelékenyebb, mint a Mindenható. Nem bün-
teti az apák bűneit hetediziglen az utódokban,
hanem a fiuk bünéért magasztalja legjobban az
elődöket. Ah, hogy tapsoltak Bethlennek, akik
nem lelkesednek Darányiért. De ezeket a tap-
sokat minden miniszter eléri. Csak meg kell
előbb buknia.

A képviselőház ülése.
Szilágyi Dezső elnököl s azon a jelentésen

kezdi, hogy nincs jelenteni valója. Báró Dániel
Ernő a kisajátítási törvény kiegészitéséről terjeszt be
javaslatot, melyet a Ház az igazságügyi bizottsághoz
utasít. Aztán már folytatódnék a munkásjavaslat
tárgyalása, de hangos derültséget kelt, hogy az öreg
Lakatos, a szélsőbal jegyzője, Blaskovich Ferenczet
szólitja fel, holott az ülés eiőtt Blaskovich átengedte
a helyét Kalocsai Alánnak.

— Kérem, nekem nem szóltak! — mentegeti
magát a jegyző Szilágyi Dezsőhöz fordulva.

— Tessék a tábláról olvasni, — jegyzi meg
az elnök.

Lakatos dörmögve emeli fel a fekete táblát és
olvassa a Kalocsay Alán nevét.

A munkásjavaslat.
Kalocsay Alán, aki ezuttal szólal fel először

a képviselőházban, elismeri a javaslat czéljának he-
lyességét, de — és ezt hosszan fejtegeti azt
hiszi, hogy a szocziálizmus ellen a törvényhozás és
a társadalom hiába száll sikra, mig a valláshoz nem
fordul segitségért. Általánosságban tehát elfogadja a
javaslatot, de a harmadik olvasásban való elfoga-
dást attól teszi függővé, hogy a részieteknél megfe-
lelő módosítások történjenek.

— Blaskovich Ferencz! — olvassa megint
Lakatos.

De ugyanakkor a jobboldal jegyzője is meg-
szólal:

— Ágoston József!
Derültség. Szilágyi Dezső kissé ingerülten kéri

magához a fekete táblákat s miután konstatálja,
hogy most a javaslat ellen beszéld szónok van so-
ron, Blaskovichnak adja át a szót.

Blaskovich Ferencz a javaslatot, mint rész-
leges orvosszert az agrár-szoczialisztikus mozgalmak-
kal szemben, jónak találja és fájlalja, hogy nem
régebben nyujtották be. Talán nem fajultak volna el
az állapotok annyira. De utoljára is bizonyos jog-
viszonyok törvényes szabályozása még nem jelent
társadalmi reformot Pedig erre van szükség. Á tör-
vényjavaslatot elfogadja, de a miniszter iránt sem-
miféle bizalommal nem viseltetik és egy inditványt
nyujt be, mely szerint a miniszter utasittassék, hogy
a gazdasági egyesületeket és szövetkezeteket igaz-
ságos arányban támogassa.

Ágoston József nagyobb érdeklődés közben
szólal fel. Visontai tegnapi beszédének egyes pont-
jaira akar reflektálni. Visontai ugyanis azt mondta,
hogy a javaslat nem is olyan sietős, mert Magyar-
ország jóléte nem kizárólag a földmivelésen fordul
meg. Ez nagyjában igaz is, de azért a földmivelő
osztály érdekeivel ebben az agrikultur államban nem
szabad egyenjogusitani az ipar és kereskedelem ér-
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dekeit. Mert ez a magyarföld az, melyre Magyarország
szilárd alapköveit le kell rakni. Ez a magyar föld
az, amelybe a magyar nép lebocsáthatja létfentartó
gyökereit, hogy aztán nemzeti iparunk és kereske-
delmünk is felvirágozhassék. Azt is kifogásolta Vi-
sontai, hogy ez a javaslat egyoldalu. Az is. De a
munkásosztály javára egyoldalu. Mert a jó termés-
ből a munkásnak is gazdagabb része lesz, ellenben
a rossz termés a gazdát tönkreheti s a munkásnak
a minimum mégis ki fog járni. A gazda előtt a jó
cs a rossz eredmény lehetősége fog lebegni, de a
munkásnak csak a jó és a jobb között lesz válasz-
tása. Ne dobjanak tehát üszköt a munkások közé s
ne bontsák meg azt a patriarkális egyetértést,
melyben a gazdák és a munkások eddig szilárdan
tudták megvédeni ezt a földet. Ő maga a javasla-
tot, mely bölcs és humánus, elfogadja és bizik a
törvényhozás józanságában, hogy gyorsan törvény-
erőre fogja emelni.

Zajos tetszés hangzik s aztán a jegyző je-
lenti, hogy a földmivelésügyi miniszter óhajt
beszólni.

A miniszter beszéde.
Darányi Ignácz földmivelési miniszter első

sorban Sima Ferencz ellen fordul, aki meggyanusí-
totta az egész szolgabirói kart, s bár megígérte,
hogy a gyanusitott szolgabiró nevét megmondja,
mind e mai napig hallgatott. Aztán kifejti, a minisz-
ter, hogy a Rakovszky határozati javaslatára nincs
szükség, mert hiszen a kormány enélkül is dol-
gozik a munkásoknak baleset ellen való biztosítá-
sáról szóló törvényjavaslaton. Elitéli Visontainak azt
a javaslatát, mely szerint a mostani javaslat az
igazságügyi bizottsághoz volna utasítandó. Ez a
javaslat törvénynyé válásának elodázását jelentené.
Pedig a nép majd följegyzi a mestergerendára azok
neveit, akik e javaslatot megakasztják. Nem fogadja
el a Blaskovich határozati javaslatát sem. Ellenben
hajlandó a Blaskovich egyesületének pénzt juttatni,
ha Blaskovich biztositja őt árról, hogy ez nem fog
fölhasználtatni pártpolitikai czélokra. Rakovszkynak
a merkantil-liberalizmusra mondott szavaival szem-
ben megjegyzi, hogy a szocziálizmus ott a leg-
nagyobb, ahol a klerikálizmus uralkodik. Például
Belgiumban. De ha már a szocziálizmus okait ku-
tatja, térjen Rakovszky magába. Hiszen a néppárt
kezdte meg szereplését izgatásokkal. Azt hiszi Ra-
kovszky, hogy egyik témánál föl lehet, izgatni a né-
pet, a másiknál pedig lecsöndesitheti ? Nem ugy van.
Ha a nádkunyhó tüzet fog az egyik oldalán, lángot
kap az a másik oldalon is. Az izgatottság tovább
terjesztése az, amit a miniszter Rakovszkytól hallott.
Kristóffy kifogásaira megjegyzi, hogy a diszkrécziós
munkát nem szabad robotmunkának nevezni, s e
részben a vármegyék saját hatáskörükben szabály-
rendeletileg intézkedhetnek.

Károlyi Sándornak kifogásaira megjegyzi, hogy
szimpatizál azzal, hogy a bérminimum terményben
állapittassék meg; de nem lehet teljesen kiküszö-
bölni a pénzbeli minimumot. A részleteknél majd
módosítás tehető, mely szerint a bérminimumnak
terményben való megállapitása ne az aratás elején,
hanem később történjék. A javaslat nem kötelez
senkit sem a munkára. A kik nem szerződtek: azok
akár össze is beszélhetnek. Ezt , a javaslat nem
tiltja. Károlyi Sándor téved, amikor ennek ellenke-
zőjét állitja; csak a szerződött, de a munkát meg-
tagadó munkásokról van szó. Visontai jeles krimi-
nalista — ezt nem kisebbítésére mondja — jeles
kriminalistavoltához tartozik azonban, hogy csak,
olyan munkásokra gondol, akiket mar vagy becsuk-
tak vagy pedig be fognak csukni, pedig százezrei
vannak a tisztességes munkásoknak. Ezeket meg kell
óvni. Nem merénylet az, hogy a munkás tartozik
magával hozni munkaeszközeit, mert hisz ki látott
olyan magyar munkást, aki nem hordja magával a
kaszáját? Az ilyen rendelkezésen csak a czipész-
és a szabósegédek botránykozhatnak meg, akik csak
auzlágban láttak kaszát kapát. — A budapest
iparossegédek azonban nem kompetensek a javaslat
megítélésére. Legfölebb Visontai és Sima hihetik
ezt, akik munkások gyülésén kerestek informácziót,
de olyan munkásokén, akik földet sohasem láttak.

Visontai és Sima éppen azért csak ugy a le-
vegőből beszélnek ős sajnos, szavuk nem hangzik el
a pusztába, hanem mohón figyelik az agitátorok.
Ezért tüntetnek a szocziálisták, holott az igazi föld-
mivelő munkások meg vannak elégedve . . .

A beszédnek ezt a részét & nagy többség
zajos tapsokkal honorálja.

A miniszter ezután áttér azokra az intézke-
désekre, melyeknek foganatosításával a szoczializ-
mus leküzdését reméli. S itt minden egyes monda-
tát zajos helyeslés kíséri, amikor kijelenti, hogy a
cselédtörvény módosítását legközelebb végrehajtja,
— az állami munkákból teljesen kizárja a külföldi
munkásokat, — külön szakközegeket küldött ki a
munkások táplálkozási és lakviszonyainak javítá-
sára. Az igazságügyminiszter rendeletileg intézkedett,
hogy a biróságok a munkásügyeket soron kivül
intézzék el. A házi ipar fejlesztése, a kertészet, a
baromfitenyésztés, a selyemtenyésztés és a szőlő-
mivelés fejlesztése is hozzájárulnak a helyzet javí-
tásához, mert a szegényosztálynak állandó keresetet
biztositnak. Az öntözésről szóló törvény üdvösen
fogja fokozni az Alföld termékenységét.

Azt is jelenti, hogy rövid idő alatt törvény-
javaslatot fog előterjeszteni, mely szerint soron ki-
vül 2 milliónyi rendkivüli földmunka lesz az 1898/99.
években az aldunai áradásoknál. Ez is sok munkás-
kezet fog foglalkoztatni. A munkástelepek létesítése
is haladást mutat. A munkások iránti gondoskodás
illusztrálására egy nyári körrendeletét olvassa fel.
Különben 155,000 forintot vett fel a rendes költség-
vetésbe a munkások erkölcsi czéljainak előmoz-
dítására.

Ha Sima ezt hitvány alamizsnának nyilvánitja,
az csak izgató hatással járhat. Persze, ha olyan
izgatók, akik itt Budapesten pezsgőznek,
czilinderrel, szalonkahátban járnak, lemennek
az Alibidre s ott gatyában, pörge kalappal
lépnek a nép közé, ilyen hangok után beadják a
maszlagot a népnek, nem csodálkozhatunk afelett,
ha sikerül az izgatás.

Beszédét azzal a kijelentéssel végezi, hogy e
javaslat hivatása a föld megvédése, de nem kisebb
hivatása az azt mivelő nép megvédése sem. Sem-
miféle tüntetések vagy fenyegetések utjából nem
téritik el és bármit hirdessen Sima képviselő ur és
kebelbarátja, Visontai, a magyar munkásnép iránti
szeretetében semmi sem fogja megingatni. Ez
vezette javaslatának megalkotásánál, melynek elfoga-
dását kéri.

Taps és éljenzés hangzik.
A nagy zajban Visontai Soma alig jut szóhoz.

Végre személyes kérdésben megjegyzi, hogy ő mint
népképviselő, azokat a rétegeket is fölkeresi, ame-
lyeknek a parlamentben nincsen képviseletük, de
ezzel emberbaráti kötelességet teljesit. A minisztert
pedig a bársonyszék nem jogosítja fel arra, hogy
őt emiatt leczkéztesse.

Sima Ferencz pedig ugyancsak személyes
kérdésben egészen gorombán veti oda, hogy igenis
járt a munkások közt, de ott sem tapasztalt olyan
rossz modort, mint a miniszternél.

Nagy zajban és izgalomban adja meg az elnök
a Háznak az öt percznyi pihenőt.

A szünet után.
Gróf Bethlen András a javaslatnak a szocziá-

lizmus lokalizálására irányuló czélzatát helyesli. Az
aratási sztrájk kérdésével annak idején szintén fog-
lalkozott. Aratási gépek beszerzését ajánlotta s a
pótmunkások intézményének társadalmi uton való
igénybevételét. Most a kormány egy ad hoc törvény-
nyel szabályozza a kérdéseket. Elismeri, hogy a tör-
vényjavaslat gondoskodik a szerződések megvédésé-
ről, de nem találja benne a tervszerü, kívülről jövő
izgatások elleni intézkedéseket. Tovább menve, azt
fejtegeti, hogy azzal, ha a munkásoktól megvonjuk
a jogot helyzetük megbeszélésére, még nem tesszük
lehetetlenné azt, hogy a társadalmi rend ellen szer-
vezkedjenek. Beszédét azzal végzi, hogy a javasla-
tot általánosságban elfogadja, de szükségesnek tartja
annak olyan módosítását, hogy a büntetések a külsö
izgatókra is kiterjesztessenek, de másfelől a munká-
sokra vonatkozó büntető rendelkezések, különösen a
66. §-ban foglaltak, enyhitessenek.

A Ház, különösen az ellenzéki mezőkről, sü-
rün helyesli a beszédet.

Egy óra után Mócsy Antal szólal fel és azt
iparkodik kimutatni, hogy a szoczializmus, mely az
alföldi magyarságban olyan hálás talajra talált, kár-
tevés nélkül" repült el a néppárti kerületek fölött.
Mert ott félik az istent és ezért nincs is rajtuk ereje
a szocziálizmusnak.

Az ülést egyébként két órán tul is kibeszéli.

KÜLFÖLD.
Az osztrák zavarok.

A prágai bomba és a cseh-lengyel testvé-
resülés foglalkoztatja e pillanatban az osztrák
kedélyeket.

Praga lakossága a meghiusult bombame-
rénylet által okozott pánik hatása alatt áll. Az
a hiedelem, hogy a csehek fanatizmusa nem-
csak erre az egy esetre fog szoritkozni, alapos-
nak bizonyult. A statárium nem állitotta helyre
a rendet, sőt a németség ellenfelei, mint az
alábbi tudósításokból kitünik, már teljesen anar-
kisztikus eszközökkel dolgoznak.

Petárdák mindenfelé.
Prága, deczember 14.

A város képe az előbbi napokhoz képest lé-
nyegesen megváltozott. Mult héten az utczákon alig
lehetett látni katonaságot, csak egy-egy őrjárat
czirkált. De most ujra reggeltől estig lovaskatonák
nyargalnak az utczákon és közben gyalogos századok
és zászlóaljak tűnnek föl feltüzött szuronynyal. Oka
ennek az, hogy nemcsak a német színháznál talál-
tak bombát, hanem a város különböző részeiben
is ráakadtak robbantó szerszámokra. Pick Jó-
zsef kertje mellett iskolás gyermekek, akik ott ját-
szottak, két bádogszelenczét találtak dinamit-
töltényekkel. A Chotek-utczában egy polgári isko-
lái tanuló éles puskatöltényekre bukkant, másutt
meg egyéb robbanószerek kerültek elő.

Töméntelen embert letartóztattak, köztük a
módos polgári osztályhoz tartozókat is,
de ez utóbbiakat annak a gyanuja alatt,
hogy antiszemita érzelemből a zsidók ellen izgat-
ták a tömeget. A letartóztatások közül tehát
nem egy élénk feltünést keltett. Csak szombat reg-
geltől vasárnap reggelig ötvenegy letartóztatás
történt.

Gondot adott a hatóságoknak az is, hogy va-
sárnap választottak a prágai munkások 392 meg-
bízottat a kerületi betegsegélyző pénztárba. Ez al-
kalommal a szocziáldemokrata és a cseh nemzeti
munkások megfeszítették minden erejöket ,és össze-
ütközésektől is tartottak. De nem történt baj.

Mivelhogy a szinházakat sem kímélték meg a
tüntetők akczióiktól, a rendőrség megidézte Schuber-
tet, a cseh nemzeti szinház igazgatóját, és tudtára
adta, hogy mihelyt ilyen demonstrácziók ismétlőd-
nének, az előadást azonnal meg kell szüntetni, a
közönségnek ,el kell hagyma a nézőteret, esetleg
be kell zárni a szinházat néhány napra.

A cseh-lengyel ö le lkezés .

A szláv-klerikális testvéresülési gondolat
kifejezésre jut a krakói ünnepélyeken, több
községtanács határozataiban és más egyebütt.
De sokan azon a nézeten vannak, hogy a moz-
galomnak nincs nagyobb jelentősége, bár az
ünnepségek és manifesztácziók rendezői az
ellenkezőt állitják is. Ma a következö távirat
van előttünk:

Krakó. deczember 14.
Az itteni konzervativ klub a cseh"' vendégek

tiszteletére villásreggelit adott Krzymuski, a bün-
tetőjog egyetemi professzora a cseh kultúrára
tósztozott. Brzorad és Biankini képviselők szük-
ségesnek mondották, hogy Ausztria valamennyi
szlávja és becsületes német katholikusa kezet fogjon
a monarkia uj dicsőségére.

A krakói községtanács ebédet adott, amelyen
Friedlein polgármester köszöntötte fel a vendégeket.

Ott volt Stojalovski páter is, de nem beszélt.
Este a csehek a szinházban voltak a polgármester
páholyában. Egy énekesnő a „Kde domov muj"
czimü dalt adta elő, a közönség fölállott és a dalt
többször megismételtette.

Néhány lengyel képviselő ma este hét órakor
Prerauba érkezett, hogy a cseh képviselők látoga-
tását viszonozzák.

*
Két tudósitás beszámol arról, hogy az osztrák

konfuzus állapotokat megsínylették a prágai korcs-
márosok és néhány gráczi diák.

A prágai Sophienwaldban ma délután az
ottani vendéglősök értekezletet tartottak, amelyen
elhatározták, hogy adóelengedést fognak kérni. Arra
az esetre pedig, ha ama hatósági rendeletet, hogy
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a vendéglők 10 órakor este bezárandók, fel nem
függesztik, az Összes vendéglőket becsukják, a sze-
mélyzetet elbocsátják s a házbér fizetését meg

tagadják
A gráczi állami gimnáziumból ma három ta-

nulót iskolatársaikkal folytatott hazafiatlan és izgató
beszélgetésük miatt a tanártestület kizárt Az egyik
tanulót Ausztria valamennyi középiskolájából, kettőt
pedig a gráczi középiskolákból rekeszteltek ki Azt
az érthetetlen hirt kolportálják, hogy Sukowati had-
testparancsnok kérte a helytartó utján a tanulók szi-
goru megbüntetését!

TÁVIRATOK.
A horvát országgyülés.

Zágráb, deczember 14. Az országgyülés
ülése se mult el botrányok nélkül, ami

a tegnapi hangulatból előre látható volt. Az
ellenzék - s ez az egyetlen följegyzendő mo-
mentum -— sokal tanult az osztrákoktól, mert
itt is dobogás, asztalverés s más olyanfajta
zajongás szakította meg két izben is az ülést.
A mai botrány históriája egyébként ez :

A mai ülést az elnök 10 óra 30 perczkor
nyitotta meg. Beérkezett: a költségvetési bizottság
jelentése az indemnity-javaslatról és dr. Derencsin
és társainak egy sürgősségi inditványa, mely szerint
konfiskált u j ságcz ikkek felolvasása meg nem
tiltható.

A napirendre való áttérés előtt Kovacsevics
főispán visszavonja a Potocnjak képviselő kizárására
vonatkozó inditványát, mivel a gyorsirói iroda je-
lentésébe Potocnjak beszédének inkrimált részében
hiba csúszott be.

Dr. Derencsin art kivánja, hogy inditványát
azonnal, ne pedig az ülés végén vegyék tárgya-
lás alá.

Az ülés tovább tart
Derencsin indítványának tárgyalása felett

hosszabb izgatott vita fejlődött ki, amelynek Fran-
cisci, az elnöklő alelnök azzal vetett véget, hogy

az elnöki bejelentéseket
Kovacsevics és torsai inditványozzák, hogy

képviselö harmincz ülésről zárassék
ki a szó használata miatt: „Igy én is belekerül-
tem abba a posványba, amelyet önök az ügy-
rendjükkel teremtettek. (Zaj balfelől.)

Potocnjak hivatkozással az ügyrendre, kije-
lenti, hogy már tegnap is egy hazugság alapján
jártak el ellene. (Ugy van! balfelől).

Az elnök rendreutasitja Potocnjakot.
Potocnjak: Hiszen ön maga elismerte! Hi-

szen valaki önöktől még alá is irta az inditványt,
ámbár azt mondta előttünk, hogy én nem használ-
tam azt a kifejezést. (Felkiáltások jobbrol: Ki az ?!
— Felkiáltások a baloldalon : Mi nem denuncziá-
lunk!) Ez az egy hazugság nem sikerült önöknek.

Az elnök: Minthogy ön nem engedelmeske-
dik annak, amit mondottam . . . (Óriási lárma a
baloldalon. A padokat ütik, folytonos lábdobogás
hallatszik. Az elnök szavait a tombolásban nem le-
het megérteni)

Minthogy a lárma nem szünik meg, az elnök
öt perczre felfüggeszti az ülést.

A terem gyorsan kiürül, csali dr. Potocnjak
marad a helyén ülve.

Az ülés ujból való megnyitása után dr. Am-
rus és társai elleninditványt nyujtanak be, hogy
Kovacsevics főispán kizárási inditványát ne tár-

Franciad alelnök kijelenti, hogy ez inditványt
nem tüzheti napirendre, mert a kizáratásról vitat-
kozni nem lehet.

Gróf Zichy-Rubido (személyes kérdésben)
köszönetet mond az elnökségnek, hogy Potocnjakot
rendreutasitotta, amikor a tisztviselőket sértegette.
Ha Potocniak tegnapi beszédében e kifejezéssel,
hogy „ön nem is tudja szégyenleni magát" — őt
(Zichyt) személyében sérteni akartai, ugy ezt a szóló
nagyon is jól értette.

Potocnjak szót kér személyes kérdésben, amit
az elnök nem enged meg. (A baloldalon ujból kez-
dödik a lárma). Potocnjak: Meg kell adnia a szót,
Zichy megsértett. (A lárma egyre növekszik).

Tuskan (odakiált Schwarcz-hoz :) Nem va-
gyunk Palesztinában!

Az elnök folytonosan csenget, a baloldal
lármája nem csökken.

Az elnök: Áttérünk a napirendre 1
(Folytonos zaj és lábdobogás.)
Dr. Potocnjak Meg kell adnia nekem a szót
Az elnök: Minthogy dr. Potocnjak és társai

ugy viselik magukat, hogy a rendet nem tarthatom
fenn, tiz perczre felfüggesztem az ülést.

A szünet alatt a képviselők hevesen vitat-
koznak a történtekről. Tizenkét órakor az ülést ujra
megnyitják.

Az elnök arra kéri a baloldalt, hogy ne vigye
a végletekig a dolgot, hanem nyugodtan és józanul
tárgyaljon. (Helyeslés.)

Dr. Potocnjak: Személyes kérdésben szót
kérek.

Az elnök : Nem adhatom meg önnek a szót,
mert nem sértették meg személyesen.

Dr. Potocnjak: Ezt én fogom megitélni !
Ismételve kérem a szót a 47. §. alapján, a kizárási
inditvány ügyében.

Az elnök: Azok a szók, amelyek miatt a
kizáratást indítványozták, benn vannak a hitelesített
jegyzőkönyvben.

Dr. Mazzura: Az nem igaz! Nem hallottuk!
Az elnök felolvastatja a jegyzökönyv illető

részét.
Potocnjak : Szédelgés! Nem igaz ! (Lárma

balfelől).
Az elnök : Nem adhatom meg önnek a szót,

mert a jegyzőkönyv már hitelesitve van.
Kutusovics : Szót kérek I
Az elnök : Mit akar szólani ?
Kutusovics: Mindannyiunk megnyugtatá-

sára ! (Derültség).
Az elnök : Kérem I
Kutusovics: Sokszor kértük, olvassák a jegy-

zőkönyvet hallhatóan. Ez nem történik meg, ha a
jegyzőkönyvet olvassák, jobbfelől mindig suttognak
és susognak. (Derültség.) Ez járja valami bódéban,
de nem az országgyülésen. A mai jegyzökönyvet sem
hallottuk és jóhiszemben adtuk meg hozzájárulásun-
kat a hitelesítéshez. Tiszteljük a szólásszabadságot s
mellőzzük hallgatással azt, ami történt. Kezdjünk
komolyan dolgozni, mert nem azért jöttünk ide, hogy
botrányukat csináljunk, hanem, hogy dolgozzunk.

Dr. Amrus hangsulyozza, hogy a házszabá-
lyok 60. §-a (vita mellőzése a kizárási indítványok-
nál) csakis a szavazásra s nem az inditvány meg-
tételére vonatkozik. Itt is érvényre kell jutnia az
audiatur et altera pate elvének, kivált mikor kiderül,
hogy a gyorsirói jegyzőkönyvek sem felelnek meg a
valóságnak. Minden inditvány módosítható, mind-
egyik ellen tehető elleninditvány, tehát a kizárási
inditvány ellen is. Az inkriminált szavak miatt dr.
Potocnjakot már rendreutasitották; de ő azt
mondja, hogy e szavakat nem használta; meg kell
tehát az ügyet vizsgálni, nehogy a tartománygyülés
téves itéletet hozzon.

Banjavcsics támogatja az előtte szóló néze-
tét, hogy lehet elleninditványt tenni.

Az elnök : Azt mondtam, hogy nem engedé-
lyezhetek vitát, de nem azt, hogy az elleninditványt
nem akarom elfogadni.

Dr. Banjavcsics: Az elleninditvány természe-
tében fekszik, hogy annak tartalma fölött, amely
tulajdonkópen csak egy kérelem, tárgyalást kell foly-
tatni. Az ügy nem oly fontos, hogy emiatt botrá-
nyokra kerüljön a dolog. Azonban minden képvise-
lőnek joga van kérelmét indokolni és ezért óhaj-
tandó, hogy ily elveket ne engedjünk kifejlődni Ha
nem engedhető meg a vita, hogyan akarják meg-
tudni, mi igaz és mi nem?

Az elnök kéri a házat, döntsön afölött,
helyesen alkalmazta-e a házszabályokat.

A többség az elnök javaslata mellett dönt.
Dr. Derencsin : Mi történt az indítványom-

mal ? Talán eltünt! ? (Derültség.)
Dr. Potocnjak: Személyes kérdésben szót

kérek.
Az elnök hosszabb tanácskozás után meg-

adja neki a szót.

Potocnjak gróf Zichy Rubidóval szem-
ben kijelenti, hogy az kiáltotta oda neki • ,Szé-
gyenlje magát !" Azok a szók, amelyekért Kovacse-
vics főispán az én kizáralásomat kérte, igy hang-
zottak : „Az a mocsár, amelyet önök ügyrendnek
neveznek". (Az elnök csenget) Ami Kovacsevics in-
dítványában van, az hazugság.

Az elnök: A szók benn vannak a jegyző-
könyvben.

Potocnjak : Ha hazug jegyzőkönyvre hivat-
kozik, akkor magára vessen. Én e szókat nem
mondtam !

Az elnök : On maga is jóváhagyta a jegyző-
könyvet.

Potocnjak: Nem, az nem igaz! A jegyző-
könyv hazugsággal van tele.

Az elnök : Megvonom öntől a szót.
Potocnjak: Tegyen, amit akar.
A Derencsin inditványa felett való vita után

áttértek a kiegyezési provizórium tárgyalásá-
nak folytatására.

Kutusovics és Zerjavic8 a javasat ellen
szólottak.

A délután tartott ülésben dr. Derencsin indit-
ványát, három órai vita után, 42 szóval 22 ellenében
elvetették. Spevec alelnök azután felolvastatta To-
masics és társai inditványát, amely szerint Potocn-

jak a bánt sértö kifejezések miatt további negyven
ülésről kizárassék. (Nagy lárma a baloldalon. Fel-
kiáltások : Mért nem életfogytiglan !)

Potocnjak beismeri az inkriminált kifejezése-
ket, söt — ugymond — még másokat is használt.
A mikor ezeket ismételni akarja,

az elnök a baloldal viharos lármája köze-
pett berekeszti az ülést

A karzat „zsivio Potocnjak !" — kiáltásokba
tőr ki és tapsol.

A jövö ülés holnap lesz. Napirend: A provi-
zórium.

Zágráb, deczember 14. A tartománygyülés
tegnapi ülésén dr. Potocnjak az ülés gyors-
irói jegyzökönyvében olyan korrekturát tett, amely
szerint ö gróf Zichy Rubiuo főispánnak e
közbekiáltására „Szégyelje magát", azt felelte: „ön
már nem tud szégyenkezni" Ennek következté-
ben gróf Zichy Rubido elküldte segédeit, Ková-
csevics főispánt és dr. Spevec Ferencz alelnököt
Potocnjakhoz, aki Mazurranicsot és Banjavcsicsot
nevezte meg segédéinek. Potocnjak segédei azzal az
ellenvetéssel éltek, hogy a kihivás későn történt.
Amikor gróf Zichy-Rubido segédei közölték velük,
hogy a birtokukban lévö jegyzőkönyv szerint Potocnjak-
nak elintézetlen ügye van, mert őt 1892-ben, a novii
Dorcic-féle korcsmában, Leskovac jegyző arczul
ütötte, amire Potocnjak nem reagált. Potocnjak se-
gédjei fölkeresték megbízójukat. Visszatérve ki-
jelentették, hogy a Kihívást elfogadják és
hogy dr. Potocnjak kész elégtételt adni Dr Mazu-
ranics beszélgetés közben azt mondta, hogy Potocnjak
azért akar verekedni, hogy a régi ügy ne ártson
neki. Zichy Rubido segédei megmaradtak azon az
állásponton, hogy a régebbi elintézetlen ügy miatt ezt
az ügyet nem lehet lovagiasan elintézni és ki-
jelentették, hogy megbízatásuknak ezzel eleget teltek.

Németek a hármas szövetségről.
Berlin, deczember 15. A birodalmi gyü-

lés mai ülésén a budgetvita során báró Hoden-
berg (Welf) azt fejtegette, hogy Olaszországban
vannak áramlatok, amelyek a hármas szövet-
ség ellen küzdenek. Annál szilárdabbnak Kell
lennie az Ausztria-Magyarországhoz való vi-
szonynak. A magyarok azonban ugyanazt a
szerepet játszszák Ausztriában, mint a poro-
szok Németországban. Ha a magyarok lelke-
sednek azon, hogy a horvát Zrinyit magasztal-
ták vagy a magyar parlamentarizmusról dicsé-
rőleg szóltak: ez a dolog ő reá igen kómikus
hatást tesz és sajnálkozását fejezi ki a buda-
pesti napok felett. Elismerését fejezi ki a kor-
mány iránt, hogy az izgató osztrák liberáliso-
kat megakadályozta, hogy itt is folytassák
üzelmeiket. (Nagy nyugtalanság.)

Báró Stumm figyelmeztet, hogy tartsák meg
azt a szokást, hogy a külpolitikában óvatosan
megválogassák a kifejezéseket. A birodalmi
kanczellár az ö nézel szerint nem szegte meg
igéretét, hanem anyagilag és alakilag helyesen
járt el.
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Bülöw államtitkár: Ne féljenek, uraim,
hogy ilyen előhaladott időben diplomácziai
párbajt vívjak Hodenherg képviselővel. Már
csak azért sem teszem ezt, mert nem
hitegetem magam azzal, hogy képes
volnék ilyen nyomós kérdést sebtiben elintézni.
Csak azt akarom röviden konstatálni, hogy
báró Hodenberg abbeli aggályai, mintha a hár-
mas szövetség barmikép is megrendüli volna.
teljesen alaptalanok. (Bravó !) A hármas
szövetség a legjobb egészségnek örvend
Viszonyunk Ausztria-Magyarországhoz és Olasz-
országhoz egyformán jó és a budapesti na-
pok csak hozzájárultuk ahhoz, hogy e vi-
szony konszolidálódjék. Egy kérelmet fűzök
ehhez. A mai vitában többször érintették az
osztrák-magyar monarchia belviszonyait. Amit mi
uraim, idegen országok belügyi eseményei
iránt érzünk, azt intézze el mindenki önma-
gával. A gondolatok vámmentesek, az érzel-
mek szintén. Ahol azonban az ilyen érzelmek-
nek kifejezést adnak, ott, az én nézetem szerint,
a mérséklés, a józanság és a mások jogának
tisztelete iránt való kötelesség annál nagyobb,
minél jelentősebb az a hely, ahonnan az ilyen
megnyilatkozás származik. (Nagyon helyes !)
Nem akarjuk, hogy idegen kormányok,
vagy idegen parlamentek belügyeinkbe avat-
kozzanak (Nagyon helyes.), valamint a
pártküzdelmekbe, amelyekben nálunk sincs
hiány. De éppen azért, mivel a külföld
részéről egészen korrekt magatartást köve-
telünk velünk szemben, mi is hasonlóra vagyunk
kötelezve és ez a kötelezettség kiváltképen fenn-
áll a szövetséges és szoros baráti viszonyban
levö osztrák-magyar monarchiával szemben,
a melynek élén olyan uralkodó áll, akinek
bölcseségére valamennyi népei egyforma
bizalommal tekinthet. (Bravó!)

tárgyalás folytatását ezután holnapra
halasztották s az ülést berekesztették.

A bécsi községtanács mulat.
Becs, deczember 14. A községtanács mai

ülésében az uj gázkölcsön negyedfél millió forintos
ügyének tárgyalásakor botrányos jelenetek történtek.

Lueger polgármester Brunner demokrata köz-
ségi tanácsosnak — ki a kölcsön ellen szólt —
szemére vetette, hogy Brunner megválasztatása na-
gyon sok pénzébe kerüli, hogy a bukovinaiak mind-
egyik voksáért 2000 forintot fizetett. A keresztény
szoczialisták Brunner ellen foglaltak állást.

Egy negyedóráig tartó skandalum színhelye
volt a községtanács. Ki a zsidóval.! kiáltások repül-
tek Brunner felé. A csend csak nehezen állott be.

Az uj olasz kormány.

Róma, deczember 14. A Stefani ügynök-
ség jelenti, hogy az államférfiakkal folytatott
tárgyalások teljes megegyezésre vezettek és az
uj miniszterium következőkép alakult meg:
Rudini miniszterelnökség és belügy, Za-
nardelli igazságügy, Visconti-Venosta kül-
ügy, Brin tengerészet, Branca pénzügy, Luz-
zatti kincstár, Sanmarzano hadügy, Gallo
közoktatásügy, Pavoncelli közmunka, Cocco-
Ortu földmivelésügy és Sineo posta és
távirda.

A leczáfolt Zichy.
Berlin, deczember 14. A Wolf-ügynökség

jelenti: Egyik bécsi lap Budapestről részlete-
ket közöl azokról a nyilatkozatokról, amelyeket
Vilmos császár gróf Zichy magyar képviselö előtt
állitólag Henrik herczegnek Chinába való kikülde-
téséről és a magyar parlamenti helyzetről tett.
Ez adatok teljesen alaptalanok.

A Dreyfus-ügy.
Páris, deczember 14. Miután az „Intransige-

ant" ma ismét szellőzteti a Dreyfus-pör titkos ira-
tait, a Havas-ügynökség jegyzéke kijelenti, hogy a
kormány ujból a leghatározottabban megczáfolja az
illető lap folytonosan terjesztett szenzácziós hireit.
A kormány ügyelemmel kiséri bizonyos lapoknak
rendszeresen folytatott hajszáját, légből kapott hireit
és költött meséit és el van határozva arra az esetre,
ha ezek egyre tartanak, a parlament segitségével
rendszabályokat foganatositani e híresztelések meg-
akadályozására.

Páris, deczember 14. Háromszáz diák ma
lármás tüntetést rendezett a jogi fakultás elött;
azután a Rue St. Jacques-re vonultak, ahol a

rendőrség szétverte öket A diákok ujból cso-
portosultak és a Concorde-térre mentek, ahol
Scheurer-Kestner szenátor lakása elött zajon-
gani kezdtek. A rendőrség itt is szétoszlatta
öket.

A német császár üdvözlete.
Bécs, deczember 14. A német császár Golu-

chowski gróf külügyminiszternek táviratban legőszin-
tébb és legforróbb szerencsekivánatait fejezte ki leg-
utóbbi magas kitüntetéséhez.

HIREK.
— Személyi hirek. Stefánia özvegy trónörö-

kösné ma este 8 óra 20 perczkor Münchenbe uta-
zott. — Frigyes dán trónörökös ma este 10 órakor
Bécsből Koppenhágába utazott.

— Farsang az udvarnál. A január 10-ki
nagy udvari bálon a királyasszonyt Mária
Jozefa főherczegnő fogja helyettesiteni. Az ud-
varnál eddig be nem mutatott hölgyeket a fen-
séges asszonynak fogják az alkalommal be-
mutatni.

— Kitüntetés. A király dr. Wekerle László-
nak, Máramaros vármegye tanfelügyelőnek a királyi
tanácsosi czimet adományozta dijmentesen. A tan-
ügy terén szerzett érdemeiért tűntessék ki.

— Emléktábla Baróthy Szabó Dávidnak. A
kassai premontrei katholikus főgimnázium ifjusága
körében mozgalom indult meg, hogy annak a nap-
nak emlékéül, amikor 110 évvel ezelött Kazinczy
Ferencz, Bacsányi János s a kassai születésü
Baróthy Szabó Dávid meginditották a „Magyar
muzeum"-ot, a főgimnázium falára emléktáblái
készittessenek. Az emléktáblára a következö feliratot
fogják vésetni:

„Itt élt, ebben az ősi házban ahol, hajdan
királyok és fejedelmek, késöbb tudósok, irók és
költők tartózkodtak, 1777—1796-ig Baróthy
Szabó Dávid, ó klasszikai irányu költészetünk
megindítója.

Az ő lakásán, vele együtt alakitották meg
1787. évi november 18-án Kazinczy Ferencz és
Bacsányi János a „Kassai Magyar Társa-
ság"-ot és legelső folyóiratunkat a

„ Magyar Muzeum" -ot.
Megjelölte a kassai kam. főgimnázium

1897/98-iki ifjusága."
-- A Bathory mentése. A Port Patrick mel-

lett nemrég zátonyra futott Bathory-gőzös kiszaba-
dításán — mint Glasgowbol táviratozzák — tegnap
két órán át dolgoztak. Minthogy azonban ujólag
kitört a neves vihar, a mentést abba kellett hagyni,
mert veszélyessé vált a megfeneklett hajón való
tartózkodás. A vihar lecsöndesültével, ha ugyan
a Báthory el nem pusztul, folytatni fogják a mentes
munkáját.

— Báró Sterneck utóda. A hadsereg
rendeleti közlönyének mai száma közli báró
Spaun Hermann ellentengernagynak a hadi
tengerészet parancsnokává és a hadügyminisz-
terium tengerészeti osztályának főnökévé való
kinevezését. Báró Spaun Hermann hosszu és
érdemes pályára tekinthet vissza. Báró Spaun
1833-ban született Bécsben. 1850-ben, mint kadét
a tengerészetbe lépett be, 1853-ban hajózászlós
lett s 1859-ben mint hajó-hadnagy részt vett az
Artemisia födélzetén a Francziaország és
Szardínia ellen való háboruban. 1864-ben a
don Juan d'Ausztrián a dánok ellen küzdött az
északi tengeren. 1866-ban a Ferdinánd Max
födélzetén részt vett a lissai tengeri csatában.
Hősies viselkedéseért ekkor a vaskorona-rend
harmadik osztályával tüntették ki. 1873-ban
mint tengerészeti attachét a londoni nagykövet-
séghez osztották be. 1879-től 1883-ig az ifju
Károly István főherczeg mellé volt beosztva
s együtt tette meg vele az utat a Saida fö-
délzetén Braziliába. 1881-ben sorhajó kapitány-
nyá léptették elö, 1884-ben átvette a Tegethoff
pánczélos parancsnokságát,1885-ben parancsnoka
lett a Miramare yachtnak, a melylyel a trónörö-
köspár körülutazta a földet. 1886-ban nevezték ki
ellentengernagynak s ekkor lett az elnöke a
tengerészeti müszaki bizottságnak is. Tengeré-
szeti főparancsnokká és a tengerészeti osztály
vezetőjévé való kinevezését mindenfelé nagy
megelégedéssel fogadtak, bár az illetékes körök
arra is gondoltak, hogy ezt a kél állási külön-
választják, és abban az esetben Károly István

főherczeg altengernagyot nevezték volna ki
főparancsnoknak, de minthogy Károly I s tván-
főherczeg betegsége miatt hosszabb időre sza-
badságolva van, ettől a kombinácziótól eltekin-
tettek

— Rejtélyes gyilkosság. Varjas temesmegyei
községben megölték Czoczin Arszát, egy odavaló jó-
modu gazdát. A bűntettet csak most fedezték föl,
jóllehet a szerencsétlen ember már szombaton ki-
adta életét. Az esetről a következőket irják : Czoczin
az utóbbi időben egészen az ivásra adta magát,
gazdaságát elhanyagolta és feleségével is folyton
házsártoskodott. Pénteken este is holtrészegen jött
haza, az asszony emiatt nem eresztette be a szo-
bába, Czoczin tehát az istállóban töltötte az éjszakát.
Másnap reggel a cselédség a gazdát halva találta.
Eleinte azt hitték, hogy szélhüdés érte, mert külsö
erőszak nyomai nem voltak rajta észrevehetők. Az
esetet mégis följelentették és vasárnap délután meg-
jelent ott Csizmás vizsgálóbiró, Szigeti temesvári
törvényszéki és Bechnik járási orvossal, hogy a ha-
lottat felbonczolják. Ekkor kiderült, hogy a szeren-
csétlen embert megfojtották. A dolgot természetesen
tovább nyomozzák.

— Előadás a detektíveknek. Szombathfalvy
Albert rendőrtanácsos-detektívfelügyelő elhatározta,
hogy a detektiveknek felolvasásokat fog tartani a
földerítő rendörszolgálatról. A fölolvasásokon a de-
tektiv-testület ujonczai megtanulhatják mindazt, ami-
ből egy uj rendelet értelmében véglegesítésük elött
vizsgázniok kell. Ezek: a büntetőtörvénykönyv, a
kihágási törvény, az általános szabályzat és utasítá-
sok a nyomozási eljárásra nézve.

— A nyomor. A nyomor . . . a nyomor . . .
Milyen könnyü kimondani, milyen nehéz elviselni.
A szegény Kadét Sándorné sem tudta elviselni,
Férje zenész, de muzsikája már napok óta nem
kellett senkinek. Pedig szivesen elsírt volna hang-
szerén szép nótákat, hogy az a négy apró
gyermek ne éhezzék, ne dideregjen, hogy annak a
szerencsétlen asszonynak ne sajogjon a lelke ennek
a nagy nvomoruságnak a láttára. Kadét Sán-
dornak már napok óta nem tellett se ke-
nyérre se tüzelőre. A lakbér is fizetetlen volt,
és a háziur kijelentette, hogy vagy fizessen vagy
pusztuljon. Betetőződött a bú a szegény Kadét Sán-
dorné lelkében és halálra szánta magát. Tán arra
gondolt, hogy majd onnan lennről kenyeret és me-
leget is küldhet elkényszeredett kicsinyemnek. Maró-
lúgot ivott ma délelött nyomorult lakásában, hon-
nan haldokolva szállitották a mentők a Rókusba.
Hogy a család nagy nyomorán pillanatnyilag segitve
legyen, utalványoztak a szerencsétlenek részére öt
forintot a Rohonczy Gedeon-féle alapítványból.

— Kincses sziget. A Duna gyöngyén
Adakaleh szigetén, egy régi vár-folyosójában
nagy tömeg arany pénzt találtak a katonák. A
sziget lakóit annyira lázba hozta ez a váratlan
lelet, hogy most mindenütt ásnak, kutatva a
ássák kincseit. A katonai parancsnok gondos-
kodott, hogy a nagyértékü kincs illetékes helyre
jusson.

— Egy család öngyilkossága. A torontál-
megyei Magyar-Szent-Mihály községben feltünést
keltett, hogy Zónay Janus jómódu gazdaembert és
családját már két nap óta nem látta senkisem. Há-
zuk ajtaja be levén zárva, a falubeliek végre elha-
tározták, hogy felfeszitik az ajtót. Erős kámforszesz
és ammóniák szag csapta meg a belépőket, akik
Zónayt, feleségét, két leányát és az egyik leány
kedvesét a szobában elterülve, haldokolva talál-
ták. Rögtön élesztési kísérlethez fogtak és az apán
kivül, aki nemsokára meghalt, sikerült is mindnyá-
jukat életre kelteni. A szobában nagymennyiségü
kámforszeszt és ammoniákot találtak. A vizsgálat
megindult, de mint nagybecskereki levelezönk
táviratozza, még nem sikerült a tragédia részleteit
felderíteni.

— Uj belső titkos tanácsos. A legutóbb
megtartott minisztertanácsban, mint egy komáromi
ujság „megbizható forrásból" jelenti, elhatározták,
hogy a tatai földesurat, gróf Esterházy Ferenczet,
előterjesztik ő Felségének a valóságos belsö titkos
tanácsosságra. A hivatalos lap az erre vonatkozó
legfelsőbb kéziratot, állitólag, már a legközelebbi na-
pokban fogja hozni.
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— Letartóztatott sikkasztó. Mintegy három
hét előtt történt, hogy Herzog Miksa postatiszt
hatodfélezer forintot elsikkasztva, megszökött. A
rendőrséget ma végre értesitették Pozsony-Szent-
Györgyről, hogy ott elfogtak egy fiatalembert, akire
teljesen ráillik Herzog személyleirása. Mivel az
elfogott fiatalember tagad, egy postatiszt — Herzog
volt tisztviselőtársa — ma Pozsony-Szent-Györgyre
utazott, hogy az esetleges személyazonosságot kon-
statálja.

— Miként tápláljuk a csecsemőket? Erről a
kérdésről olvas fel holnap este 6 órakor ismét
Bókay János egyetemi tanár, az egyetemi közegész-
ségtani intézetben, Esterházy-utcza 5. sz. Az előadás
iránt nagy az érdeklődés s az egyesület szivesen
látja a közönséget.

— Hadnagy ur Pethő. Egy detektiv ma délelőtt
Pethő Vilmos fiatal husz éves legényt kereste az
üllői-uti Arany-Sas vendégfogadóban. A portás kész-
séggel szolgált fölvilágositással. Pethő ur tiszti uni-
formisban, teljes díszben korán reggel elment a
szállodából, ahol néhány nap óla lakik s csak a
köpönyege maradt szobájában. Megcsöndült a telefon.
Pethő hadnagy szólott a keleti pályaudvarból. A köpö-
nyeget kérte, mert Paksra készült. A szállodai kontót,
amely 15 forintra rugott, majd annak a hordárnak
adja át, igy szólott, aki a köpenyt kiviszi. A hall-
gató kagylót a detektív vette át s kikérdezte a had-
nagy urtól, melyik váróteremben van, hogy a hordár
el ne téveszsze. Megmondott mindent. Nehány percz
mulva ott is volt a köpenyeg, de nem hordár vitte,
hanem a detektív, aki azonnal be is mutatta magát.
Hadnagy ur Pethő, katonaviselt emberhez egyálta-
lán nem illő magatartást mutatott. Elsáppadt s majd
lerogyott. Bérkocsin vitték be a főkapitánysághoz.
Bevallott mindent. De hiába is tagadott volna, hi-
szen az édesanyja jelentette föl. Feltörte az
édesanyja házánál a szekrényeket, elvitte a mi
pénzt talált mind s ezenfelül az összes ékszert.
Egy rokonának a tiszti uniformisát emlékgya-
nánt őrizte az öregasszony, ezt is ellopta, s ebben
a ruhában járt-kelt két hét óta a fővárosban. Ami-
kor elfogyott a pénze, adósságot csinált ott, ahol
tudott, s hamis aláirásokkal megcsalt egy sereg
pinczért, kereskedőt. Jegyzőkönyvbe vették a vallo-
mást és hadnagy ur Pethő levonult a hűvösre. Az
ajtóban megállították még egy pillanatra: Hadnagy
ur, a kardját.

— Belgrádi csendélet. A szerb nemzeti
bankba, mint Belgrádból táviratozzák, ma betör-
tek s fel akarták fesziteni a nagy pénzes szekrénye-
ket olyaténképen, hogy dinamitot tettek a kulcs-
lyukakba és azt felrobbantották. A fáradság azonban
hiába való volt, mert a lakatok ellentállottak. Ha
nem állottak volna ellent, talán még valami kis
blamázs-féle is megtörténhetett volna, vagy a nem-
zeti bankkal, vagy a betörőkkel. Ezzel az épületes
hirrel egyidejüleg azt telegrafálják Belgrádból, hogy
Ugricics Miklós, semmitö-törvényszéki biró 20,000
frank értékü váltókat hamisitott.

— Meggyilkolt pénzbeszedő. Néhány nappal
ezelőtt már adtunk hirt a legujabb párisi szenzá-
czióról: Lamarre-nak, a párisi „Comptoir d'Es-
compte" pénzbeszedőjének meggyilkoltatásáról. Az
esetről ujabban a következőket jelentik Párisból:
Lamarre november 30-án délelőtt indult el utolsó
utjára. Mintegy 30,000 frankot kellett volna bekasz-
szálnia lejárt váltókért s minthogy délig sem érke-
zett vissza, utána jártak a dolgának. Sikkasztással
nem gyanusitották, mert nagyon tisztességes ember-
nek ösmerték, hanem inkább bűntényre gondoltak.
Több nap telt el a gyilkosság óta, anélkül, hogy
nyomra jutott volna a rendőrség, mig végre mégis
kipattant a dolog. Egy Carrara nevü olasz gomba-
tenyésztőre hárult a gyanu, aki a gyilkosság napján
200 frankot kért kölcsön egy szomszédjától, hogy a
Lamarre váltóját beválthassa. Carrara néhány napra
rá visszafizette a kölcsönt, és attól az időtől
fogva nagyon vigan élt, a feleségével együtt.
Egyszerre aztán feljelentés érkezett a rendőrséghez,
amelynek alapján azután elfogták a Carrara-házas-
párt és a szolgálatukban levő Caplain nevü ko-
csist is. Kezdetben konokul tagadtak mind a hár-
man, végre, mikor a két férfit elvezették, az
asszony leborult a rendőrfőnök elött és kérte, hogy
gondoskodjék gyermekeiről, akkor mindent megvall.
A rendőrfőnök biztatására aztán elbeszélte a rabló-
gyilkosság történetét. November harminczadikán, mi-

kor Lamarre megjelent Carraraék lakásán, mig az a
váltót kikereste bőrtáskájából, Carrara egy hatalmas
vasdarabbal ugy fejbe vágta, hogy szörnyet halt.
Ezután levette a meggyilkolt oldaláról a táskát, de-
rekára egy szíjat kötött és erre a szijra akasztotta
föl a pinczének egyik zugában. Este azonban levette
onnét és ugy, ahogy volt, ruhástul, elégelte abban a
kályhában, amelylyel a földalatti telepet fűtötte.
Az elrabolt 26.210 frankot egy a falból kivett tégla
mögé rejtette, megjelölvén azt a bizonyos téglát,
a feleségének pedig meghagyta, hogy egy-
szerre csak kevés pénzt vegyen ki a rejtekhely-
ről. Ezután a vallomás után ujból kihallgat-
ták Carrarát, aki még ekkor is tagadott és azt
állitotta, hogy felesége azért akarja rája háritani a
vádat, hogy szeretőjét, Caplaint megmentse, Dél:
után aztán, mikor feleségével szembesítették, meg-
tört és bevallotta, hogy Caplain ártatlan és hogy ő
a gyilkos.

— Tífusz egy kaszárnyában. Fogarasról
irja levelezönk, hogy az ottani várkaszárnyában,
mely hajdanában Apafi Mihály erdélyi fejedelem
vára volt, a 62-ik gyalogezred legénysége közt
nagy mértékben dühöng a tífusz. Hatvan katona
és kél tiszt fekszik sulyos betegen és már egy ha-
loltja is van a járványnak. Különös, hogy a polgár-
ság között mindössze egy-két megbetegedés fordult
elő. Ugy a katonaság, mint a polgári hatóság meg-
tette a szükséges intézkedéseket a járvány el-
fojtására.

— Leégett gőzfürdő. Ungvári tudósitónk je-
lenti : Tegnap délután eddig ismeretlen okból kigyul-
ladt a gőzfürdő s a tüzoltóság minden erőfeszítése
daczára le is égett. A gyorsan terjedő tüz hamaro-
san elfogta az épület fölső részét, és kis hijja, hogy
át nem csapott a szorosan melléje épitett gőzmalom
épületre is. A fürdőzők közül több nő elájult, töb-
ben, ahogy épen voltak, elmenekültek. Egy tüzoltó
olyan szerencsétlenül bukott le egy magas létráról
a kövezetre, hogy sulyosan megsérülve vitték be a
kórházba. Hogy nagyobb veszedelem nem történt,
azt csak a tűzoltóságuk önfeláldozásának köszönhe-
tik az ungváriak.

— Munkások a munkástörvény ellen. A külső
váczi-ut egyik vendéglőjében gyülést tartott ma este
a keresztény munkáspárt, állást foglalva a munkás-
törvényjavaslat ellen. Gruber János, a keresztény
munkáspárt vezére szólt elsőnek, a keresztény-
ség ellen velőnek mondva a törvényjavaslatot. El-
itéli azután a néppártot, mely szerinte visszaél a
bitorolt „kereszténység" jelszóval cs felszólítja a
vidéki elvtársakat, hogy szakítsanak a néppárttal.
Majd Ladányi István beszélt, aki szintén elítélte a
törvényjavaslatot és a néppártot, de legkivált Kossuth
Ferenczet ostorozta, aki „folyton a provizóriumon
nyargal akkor, mikor a nép érdekei forognak kocz-
kán". A gyülés elhatározta, hogy felszólítja a vidé-
kieket, szakítsanak a néppárttal és proklamálják a
pártonkivüliséget.

= Mi kell a hivatalban ? Arai nélkül hiányos
minden irodai szervezet: a világszerte legjobbnak és
legczélszerübbnek ismert Remington-irógép. Az összes
miniszteriumban, államhivatalban, gyárban, pénzintézet-
nél, ügyvédi és minden más irodában használják. Próba-
használatra ingyen küldenek. A Glogowszky és társa,
czégnél kapható Budapesten az V. ker., Erzsébet-tér 16.
szám alatt.

= Keleti J . orthopaediai műintézete Budapes-
ten, IV. koronaherczeg-utcza 17. sz. készit jótállás mellett
cs. és kir. szabadalmazott saját találmányu mülábakat,
miikezeket, ferde növésüeknek mü váll-füzöket, vérér-
daganati harisnyákat stb. Árjegyzékek ingyen.

Százhuszonegy tüntetö.
A rendőrség ma százhuszonegy embert

tartóztatott le a képviselőház környékén az alatt
az idö alatt, mig odabenn a honatyák a munkás-
törvényről tanácskoztak. 121 letartóztatás még a
legviharosabb tüntetések idejében is tekintélyes szám
volna s a rendőrség mai rekordja annál feltünőbb,
mert a muzeum-kert és a képviselőház környékén
összesen sem ácsorgott sokkal több ember száz-
húsznál. Sajátságos volt az egész dologban az, hogy
ez a tömeges letartóztatás teljes zaj nélkül, csendben
és rendben az ugynevezett rendőri brutalitás nélkül
történt meg, s megdöbbentően hasonlított az éjje-
lente megtartatni szokott razziákhoz. A különbség

mindössze csak az Tolt, hogy a mai razzia — nap-
pal történt meg.

Konstatált tény, hogy a legviharosabb tüntetések
is csak az első két napon érdemlik meg a tüntetés
nevet. A harmadik napon mar a legsajátságosabb
alakok veszik át a szerepet s a tisztességes elemek
teljesen a háttérbe szorulnak. Olyan alakokkal népe-
sedik meg ilyenkor az utcza, a kik rendes viszonyok
közt nappal egyáltalában nem mutatkoznak a nyil-
vánosság előtt, mert a legelső rendőr minden további
gondolkodás nélkül elcsípi s bekíséri őket. Mint a
sakálok a vérszagra, ugy bujnak elő ezek a szeren-
csétlen alakok a tüntetés hírére s megkezdik mükö-
désüket az ablakok és gázlámpaüvegek beverésével
s folytalják a szatócs- és pálinkásboltok kirablásáig.

Ma azonban nagyon elszámitották magukat.
Abban a véleményben, hogy tüntetés lesz, megje-
lentek s a legnagyobb csodálkozásukra nem találták
meg azt a „zavarost", amelyben „halászhattak" volna,
ellenben ott találták a rendőrséget, amelynek ötletes
vezetője felhasználta a kedvező alkalmat, hogy meg-
takarítson magának egy éjjeli razziát. Bizonyára azt
gondolta magában Krecsányi kerületi kapitány, hogy
ilyen szép számban és ilyen komplett nem fogja
egyhamarjában együtt találni ezt a diszes társasá-
got, akinek ugyan állandó foglalkozása a tüntetés,
csakhogy mindig a becsületes munka ellen.

A Ház folyosóján gúnyolódtak a független-
ségiek a kormánypárttal: mit keres az a tömér-
dek rendőr a kapu eiőtt, hisz egyetlen
mukkanást se hallani az utczáról. Krecsányi
kerületi kapitány meg Pavlik rendőrfelügyelőt kel-
lett volna megkérdezniök: ezek majd feleltek volna.
Mivelhogy tüntetés ugyan nem volt, de tüntetők
voltak, tizen, huszan, százan, végtére pedig száz-
huszonegyen. Akinek elfogadható külső nem jutott
osztályrészül s a törvényhozás háza felé vezette az
utja, annak a múzeumkert mellett vagy a muzeum
köruti vagy az Esterházy-utczai sarkon meg kellett
állapodnia, hogy igazolja magát, megmondva foglal-
kozását, lakását. Akinek a szavában kételkedtek,
azt a Sándor-utczai rendőrszoba felé vezették.

Amint a rendőrök észrevettek valakit, aki
tüntetőnek látszott, illedelmesen odalejtett eléje egy
policzista és megállította:

— Kicsoda maga?
Megmondta a nevét.
— Az nem egészen bizonyos. Menjen tovább,

a kerítés mellett, de gyorsan s valahogy meg ne
álljon a kapu előtt.

A megállított persze örült, hogy ilyen olcsón
szabadult, szedte a lábát gyorsan, a posztról pedig
tiz-tizenöt lépésre figyelemmel kisérte egy-két
rendőr.

Az Esterházy-utcza sarkán már nem kérdezték
hogy kicsoda, hanem karonfogták s azzal a jóindulatú
tanácscsal, hogy ne szóljon egy szót se, bekísérték
a rendőrszobába.

Mikor tizenkettő együtt volt, körülfogta őket
hat-nyolcz legény, levezette a muzeum-körut mögött
levő Esterházy-palota elé, ahol rabszállitó kocsi
várakozott rájok s vitték valamennyit a józsefvá-
rosi kapitányság tavaszmező-utczai palotájába.

Két rendőr ült nagy komolyan fent a bakon,
egy pedig lenn a hátsó ülésen s a kocsiból vidám
kaczagás és a munkás-riadó ütemei hallatszottak.

Az uj épület zárt helyiségei nem száz, hanem
harmincz-negyven emberre valók. A tüntetők legna-
gyobb része tehát kint rekedt az udvaron. Ilyen ra-
bokat nem igen látni. Azt hitte az ember: az ósze-
resek börzéjére tévedt, amikor az udvarra lépett,
olyan zaj volt. Éltették Kossuthot, Simát, Visontait,
Zichy Nándort, meg a római pápát.

Hanem hamarosan elcsöndesedtek s megkez-
dődött a kihallgatás, amelyet Diener és Krecsányi
kapitányok végeztek.

— Mi a foglalkozása ? — volt a név, születési
hely, életkor után az elsö kérdés.

— Kovács.
— Mit keresett a képviselőház környékén ?
— Munkát, mert három hónap óta nem dol-

gozom.
— De hisz ott nincs munka.
— Mulatni csak szabad. S időtöltésből nézni

akartam a burzsoát.
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— Meg egy kis abczugolási viszketegben
is szenvedett. Ugy-e?

— Nem, mondom, hogy nem.
Ilyenféle párbeszédekben tartott a kihallgatás

késő éjszakáig.
Kiderült, hogy a tüntetés nélkül elfogott

százhuszonegy tüntető közül egyetlen egy sem
látta az ekeszarvát, legfölebb csak messziről. S
ezek mind a mezőgazdasági munkásokról szóló tör-
vényjavaslat hibáit korrigálnák.

Aki igazolta, hogy nem rovott multu csavargó,
ilyen pedig kevés volt nagyon — azt szabadon bo-
csátották. A többit vagy benntartják 3—4 napig a
főkapitányság fogházában vagy eltolonczolják hol-
nap illetősége helyére.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* A nagybányai festők ma nyitották meg kü-

lön kiállításukat a régi mücsarnok termeiben (An-
drássy-ut 69.). A meghivott vendégek kellemes meg-
lepetéssel nézték a nagyratörő ifju müvészek fölötte
érdekes müveit, melyeknek száma körülbelül kétszáz.
A legnagyobb feltünést keltették Grünwald Béla esti
hangulatú festményei, Hollósy Simon illusztrácziói
Kass József költeményeihez, Faragó József fényesen
sikerült férfiarczképe, Ferenczy Károly „ Hegyi
beszéd"-e, Thorma János „Békesség veletek!"
czimü nagyszabásu müve, Csók István finom
kidolgozású „Dolce far nienté"-je, Glatz Oszkár
legelőképei és számos tanulmányai és Nuss-
baum néhány szénrajza. A kiállitás sikere nagy
és határozott; a festészet ujabb irányzatai íly
imponáló egyetemességben nálunk még nem voltak
bemutatva. Este 5 órakor, a kiállitás megnyitására
a közoktatási miniszter is megjelent és rövid beszéd-
ben buzdította a nagybányai müvésztelep tagjait a
további szorgos munkára.

* A király és a ballerina. A bécsi udvari opera
balletkarában nagy az öröm. A király ő felsége
megszólított egy tánczosnőt, — bar nem koreográ-
fiái sikeréhez gratulált. A fiatal hölgy ugyanis az
iparmüvészeti társulat karácsonyi kiállításán részt-
vett porczellán-festményekkel és a felséges ur meg-
látogatván a tárlatot, ezeket dicsérte meg. Kment
Emiliának hivják a tulboldog ballerinát.

* Vígszínház. A „Szőke Katalin-"nak, Voss
Rikhárd látványos szinmüvének, amely szombaton
kerül bemutatóra, van hangulatos kísérő zenéje is.
Pittrich irta és e zenével adták elő a darabot
Berlinben és Drezdában. Az első előadásban a
szinlapon felsorolt magánszereplőkön kivül közel
száz némaszemély és körülbelül negyven gyermek
is részt vesz.

* Premiére a népszínházban. A „Varázs-
gyürü", Planquette uj nagy operettje, mint emlitet-
tük, pénteken kerül először szinre a népszínházban.
A jelmezes főpróba csütörtökön délelőtt tiz órakor
lesz. A darab XV. Lajos korában játszik Versailles-
ben; a versaillesi kastély és kert látképét egykoru
rézkarcz után Spanraft Ágoston, az operaház fő-
festője készitette.

* A tantiémek jubileuma. Az osztrák színmü-
írók és zeneszerzők mostanában holmi jubileumfélét
ünnepelhetnének, tudniillik a tantiémek jubileumát.
A harminczas évekig a szinpad számára dolgozó
irók nem kaptak osztalékot az előadások jövedel-
méből, hanem csekély tiszteletdijakkal főzték őket
le. Egy egész estét betöltő darab után például csak
200—300 forintot fizettek a színházigazgatók, akik-
nek már akkor is kifejlődött érzékük volt a saját
jótékony czéljaik iránt. 1837-ben véletlenül nagyon
sovány volt a termés az irodalom mezején s a li-
pótvárosi szinház igazgatója, Marinelli Ede, hogy
az irókat nagyobb munkásságra ösztökélje, a bécsi
lapokban hirdetést tett közzé, amelyben Bécs iróit
barátságosan felszólítja, hogy forduljanak bizoda-
lommal a lipótvárosi szinházhoz, amely ezentul,
szivesen fizet perczenteket a napi bevételekből a
szerzőknek. Ez volt az első eset, hogy Bécsben a
szerzőknek tantiémeket kinálták. A bécsi udvari
színházakban csak nyolcz évvel később, 1845-ben
hozták be a tantiémefizetést.

* Egy kritikus pöre. A bécsi „Montags-Revue"
szini referensét, Schicket, a napokban elbocsátották,
mert Burckhardt „Polgármesterválasztás" czimü

darabjáról „személyeskedve és a lap hagyományai-
val ellenkező tónusban" irt. Ezzel az indokolással
mondtak neki fel. Schick erre a lap kiadótulajdono-
sához és szerkesztőjéhez, Herzog Jakabhoz, bekül-
dött egy helyreigazítást, amelyben tiltakozik elbo-
csátásának okai ellen. A helyreigazítás azonban
csak bizonyos kihagyásokkal jelent meg. E miatt
Schick pörbe fogta a szerkesztőt az osztrák
sajtótörvény egy szakasza értelmében és követelte,
hogy a rektifikácziót közölje szóról-szóra. A biró-
ság, amely tegnap foglalkozott ezzel az ügygyei, az
utóbbi kivánságát elutasitotta, de a helyreigazítás
szövegének megváltoztatása miatt Herzogot elitélte
őt forint pénzbüntetésre.

* Hangverseny Budán. A budai zenekör
Eisvogel Ferencz egyleti karnagy vezetése mellett
Lichtenstein Dóra és Perényi István közremüködé-
sével e hónap 16-án este 7 és fél órakor hangver-
senyt rendez a polgári leányiskola tornatermében
(Koronaőr-utcza 3.).

* Vendégszereplés. Hegyessi Mari, a nem-
zeti szinház művésznője, e hónap 17., 18. és 19-ik
napjain Nagybecskereken fog vendégszerepelni.
A Czigányban, Romeo és Júliában és a Lowoodi
árvában lép fel.

* Igazgató-válság a Burgszinházhan. Bécs
első drámai színházának kulisszái közül krízis-hírek
kelnek szárnyra. Ma városszerte az a hir volt elter-
jedve, hogy Burghardt igazgató, beadta lemondá-
sát. E hir még nem egészen igaz, de nemsokára
valóra válhat. Az intendáns azt veti szemére a di-
rektornak, hogy a Burgszinház restaurálása alatti nagy
szünetet nem használta föl a személyzet és a müsor
kiegészitésére. De ennél is jobban zokon vették
Burghardtnak, hogy a „Neue Freie Presse" számára
irt „Simon Thums" czimü regényeiben, valamint a
Volkstheaterben előadott „Polgármesterválasztás"
czimü darabjában kemény bírálatot mondott az
osztrák igazságügyi és birói testületről. A
gondolatszabadságnak ez a megszorítása teljesen
beleillik Ausztria mai szánalmas közéletébe.

FŐVÁROS.
(Az uj városháza.) A főváros tanácsa, illetve

a közgyülés állal kiküldött bizottság még nem álla-
podott meg végleg az uj városháza építkezésére
nézve s nem határozott a telekre vonatkozólag sem.
Mindenesetre nagy hasznukra lesz a döntésnél a
„magyar mérnök és épitész-egylet" tegnapi
közgyülésén megalapított pályázat. Az egyesület ki-
küldött bizottsága Pártos Gyula, Nagy Dezsö, Ney
Béla, Pálóczi Antal, Hegedüs Ármin és Justh Fe-
rencz nevében, ugyanis Ney Béla olvasta föl jelen-
tését, mely többszörösen hangsulyozza, hogy — bár
a Károly-kaszárnya e czimen jutott a főváros birto-
kába, — az eddigi hézagos tárgyalások által egyál-
talában nem tekintheti a kérdést eldöntöttnek; mert
eddig sem az nincs megállapitva, mekkora helyre
van szükség, sem az, hogy a városháza mily rend-
szerben (egy tömegben, vagy pavillonszerüleg?)
épüljön-e; már pedig e szempontokon kivül csakis
a városlakosság gyakorlati érdekei és a világvárossá
fejlődő föváros méltósága, tehát az épületnek épitő-
müvészetileg tökéletes elhelyezése lehet csak irány-
adó, azért minden elhamarkodást meg kell akadá-
lyozni. Ennélfogva azt javasolja a bizottság, hogy
az egyesület saját tagjai körében rendezzen pályá-
zatot annak megfejtésére, hogy az uj székház hová
és mily módon volna a legczélszerübben és a
hozzáfüződö összes érdekeknek megfelelőleg
elhelyezendő ?

E pályázatban a következö elvek tartandók
szem előtt: a) a székház oda helyezendő, a hova
a pályázó czélszerünek, kellően megokoltalak tartja ;
b) lehetőleg a város középpontján épitendő város-
háza monumentális palota legyen; c) a kellő hozzá-
férhetés végett az uj palota közvetlen környéke is
szabályozandó; d) az uj székházhoz a város min-
den részéből (tehát Budáról is) elsőrendü utvonala-
kon lehessen hozzáférni; e) ha a székház a Károly-
kaszárnya helyére épülne, a pályázó nyilatkozzék a
granátos-utczai szárnyépület sorsáról i s ; f) ha pedig
más leiekre akarja épitni, akkor a Károly-kaszárnya
telkének szabályozására és értékesitésére is javasla-
tot kell kidolgozni; végre g) a pályamüvekhez leg-
alább hozzávetőleges költségszámítás csatolandó. A

szakosztályok a javaslatot egyhangulag elfogadták
és fölkérték a bizottságot, hogy a jövö hétfőig a
rendezendő tervpályázat programmját is dolgozza
ki, hogy a pályázat még az ünnepek előtt kihirdet-
hető legyen.

(A községi választás megtámadása). A deczem-
ber elején tartott községi választások ellen való
fölebbezések száma ma már tizenegyre emelkedett.
Az elsö kerületből dr. Kovács Pál a szavazatok
ujból való össze számlálását kéri, Kasics Péter
pedig Országh Sándor, Jellinek Henrik, Hüvös
József és Radocza János ellen inkompatibilitást
jelent be. E másodikból három fölebbezés érkezeti
be, amiatthogy hatszázötvenketten szavaztak és
hatszázötvennyolcz szavazatot szedtek ki az
urnából. Ezenfelül Moldoványi Sándor kötöszer-
gyáros és Biscara Endre faburkolat-gyári képviselő
ellen összeférhetetlenséget is hoznak fel. Az ötö-
dik kerületből Visontai Soma és társai a
szavazatok hibás összeszámlálása miatt föleb-
beznek. A hatodik-ból — amint emlitettük
is már — az egész virilista névsort, a hete-
dikből a választási eljárást támadtak meg. Ezeken
kívül külön is megtámadták tizenöt bizottsági tag
megválasztását, azon a czimen, hogy elszámolási
viszonyban vannak a fővárossal. Ezek a következők:
Falk Miksa a városi villamos vasut elnöke, a fővá-
rosnak állandóan szállitó pesti könyvnyomda-
részvénytársaság igazgatósági tagja; Mezey Mór az
ötvenmilliós kölcsönben érdekelt pesti magyar keres-
kedelmi bankjogtanácsosa, Országh Sándor a közuti,
a földalatti villanyos vasut s az egyesült budapesti
fővárosi takarékpénztár igazgatója, Jellinek Henrik
a közuti és a földalatti villamos igazgatója, Császár
Jenő, Hüvös József, Lukács József, Kolmer
Ágoston a városi villamos vasut igazgatói, Kléh
István, Hevesi Ödön, Morlin Imre a pesti hazai
első takarékpénztár-egyesület igazgatóságának a
tagjai, Lánczy Leó a pesti magyar kereskedelmi
bank vezérigazgatója, Hüttl Tivadar a bakegyesület
igazgatója, Popper István a közuti s végül Falk
Zsigmond a pesti könyvnyomda-részvénytársaság
igazgatója.

VIDÉK.
•(Képviselő-jelölés). Szombathelyről telegra-

fálják, hogy gróf Széchenyi Tivadart ma száztagú
küldöttség kereste föl polánczi kastélyában és neki
a szabadelvü-párt részéről a jelöltséget felajánlotta.
Gróf Széchenyi Tivadar kijelentette, hogy megha-
jol a közbizalom előtt s a jelöltséget, mint a sza-
badelvü eszmék bajnoka és a szabadelvü-párt tagja,
elfogadja. A központi választmány mai ülésén Ká-
rolyi Antal alispán elnöklete alatt a muraszombati
képviselőválasztás határidejét deczember 22-én
tüzte ki, elrendelvén, hogy miután a választók
száma a négyezret meghaladja, a szavazás két kül-
döttség előtt történjék Választási elnök lett Hor-
váth Pál ügyvéd, küldöttségi elnök dr. Czipóth
Zoltán orvos, helyettes elnökök: Kovács István és
Skeslák József.

* (Zemplém vármegye közgyülése.) Zemplén
vármegye törvényhatósági bizottsága Molnár István
főispán elnöklete alatt ma tartotta évnegyedes ren-
des közgyülését Sátoralja-Ujhelyen. Miután választás
volt a vármegyeház nagyterme zsufolásig megtelt bizot-
sági tagokkal. Az elnöklő főispán megnyitójában meg-
emlékezett a szomszéd Szabolcs vármegyében kitört J
szocziálista mozgalomról; Zemplénben — ugymond —
e veszélyes irányu mozgalom eddig csak szórványosan
jelentkezett; de ha hullámai a határokon átcsapná-
nak, kéri a vármegye közönségét, továbbá a járási
főszolgabírókat és a lelkészeket — mint a csend és
béke őreit — hogy egyesült erővel működjenek
közre annak elfojtására.

Ezután a megürült tisztviselői állásokat vá-
lasztás utján töltötték be; némelyiknél heves küz-
delem fejlődött ki. Árvaszéki elnöknek megválasz-
tatott Horváth József elsö aljegyző; árvaszéki
ülnöknek Mester István; szolgabiráknak: dr. Szmre-
csányi Béla és báró Fischer; első aljegyzőnek :
Thuránszky László, második aljegyzőnek: Dókus
László, harmadik aljegyzőnek ifj. Meczner Gyula.
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TÖRVÉNYKEZÉS.
= A főváros kártéri tés i p e r e . A fővá-

ros tanácsa nemrég pörbe fogta a káposztás-
megyeri vízvezeték hasznavehetetlensége
miatt Knuth Károlyt, a csőlerakással megbi-
zott vállalkozót. E napokban ért véget e pör-
ben az előzetes birói szemle, mely nagy fon-
tossággal bir, mert döntő befolyása lesz arra
a nagy kártéritési pörre is, mely a fővállalko-
zón kivül még az eljárt fővárosi mérnökök ellen
is irányul. A birói szemlén a fölperes részéröl
Zsigmondy Béla müszaki tanácsos, az alperes
részéről Szepessy Árpád mérnök volt jelen, a
biróság részéről pedig B. Farkas Kálmán királyi
főmérnök vett benne részt. A szakértők egyhangu
véleménye az, hogy a csőfektetést meglehetös
felületességgel végez ték, mert a homokos
talajt nem verték szilárddá, hanem a laza
földre fektették a rendkivül nehéz főcsöveket.
Ennek aztán az lett a következése, hogy az
ugynevezett „niveau-méretek" szerint a cső-
hálózat elgörbült, annyira, hogy a levegő be-
hatolt, mert a görbülés következtében a záró-
részek nem illettek egymásba. A szakértők vé-
leménye szerint véges-végig föl kell szedni
a csöveket és a szilárddá alakitandó talajon
kivül helyenkint még müszaki alapozást kell
végezni.

Ezek megtörténtével a csőrészeket ujra
össze kell illeszteni, aminek költsége legalább
is ötvenezer forintba kerül.

Az alperes képviselője azt a kérdést in-
tézte a szakértőkhöz, vajjon nem a kocsiro-
bogás okozta földrázkódás idézte-e elő az
országut alatti csővezeték elgörbülését, mire a
szakértők azzal felelnek, hogy a kocsirobogás,
de különösen a villamos vasut előidézhet némi
oldalelhajlást, de arról eleve gondoskodhatott
volna a vállalkozó, hogy az ne történjék, mert
a lazább helyeken oldaltámasztó falat kellett-
volna alkalmaznia.

A törvényszék a szakértők véleményét
kiadta a feleknek azzal, hogy észrevételeiket
két hét alatt beadhatják.

A birói szemle hat hétig tartott, annak:
költségeire 1800 forintot kell a fővárosnak elő-
legeznie.

= Kasics Péter nyugdija. Báró Bánffy Dezső
miniszterelnök tudvalevőleg elmozdította Kasics
Pétert; a honvédelmi miniszteriumban viselt minisz-
teri tanácsosi állásától és kimondta egyuttal nyug-
díj igényének elvesztését. A honvédelmi minisz-
ter pedig mult hó 17-én Kasics Pétert minden igény
nélkül elbocsátotta és egyuttal megvonta tőle 3000
forintnyi fizetését és 800 forintnyi lakbér illetményét.

Kasics Péter emez intézkedések ellen a magyar
királyi közigazgatási birósághoz nyujtotta be panaszát,
amelyet soron kivül ma tárgyalt Szmrecsányi Jenő
elnöklete alatt a közigazgatási biróság. Szavazó
birák Bóné Géza, Krajcsik Ferencz és Dékány
Mihály voltak; az ügyet, mint előadó Tóth Dezső
biró ismertette. Az elnök a tárgyalás elején ismer-
tette az ügy állását s megjegyezte, hogy a honvé-
delmi miniszter hatásköri kifogást emelt, azt
vitatva, hogy a közigazgatási törvény nem biztosit a
félnek panaszjogot. Azt is megemlitette, hogy a
király tudomásul vette a miniszterelnök intéz-
kedését.

A tárgyalás befejeztével a közigazgatási biró-
ság a következő végzést hozta:

„ A m. kir közigazgatási biróság a benyujtott
panaszt azon részben, amely a miniszterelnök hatá-
rozatának ama része ellen irányul, mely szerint a
panaszló ellenében a hivatalból való elbocsájtás
kimondatott, mint hatáskörébe nem tartozót,
visszautasitja. A miniszterelnöki határozat azon
részére ellenben, amelyben kimondatott a nyug-
díjigény elvesztése, a biróság hatáskörét meg-
állapitja, valamint megállapitja hatáskörét a köz-
igazgatási biróság azon határozatra is, amelyben
kimondatott, hogy panaszló tiszti fizetése és lak-
pénze is megszüntettetik. A honvédelmi miniszter a
biróság hatáskörére nézve kifogással élt ugy az
egész, valamint a nyugdijkérdésben is, ennélfogva
az 1896. évi 26. t.-cz. 131. §-a alapján a biróság
a további eljárást e kérdésben fölfüggeszti s ugy a
határozatot, mint az összes iratokat, átteszi a hon-
védelmi miniszterhez, ahol a hatáskör kérdése a

törvényszabta módon lesz elbírálandó, s ha neve-
zett miniszterium továbbra is eddig elfoglalt állás-
pontján marad, annak eldöntésére a miniszteri ta-
nács határozata kérendő ki.

Végül a közigazgatási biróság Kasics abbeli
kérelmét, hogy ügyének elbírálása szóbeli uton tör-
ténjék, a fejleményektől teszi függővé."

= Védő és vádló egy személyben. Érdekes
jelenet játszódott ma le a pestvidéki törvényszék
tárgyaló termében. Moskovitz Zsigmond kereskedő
zsarolás miatt került a vádlottak padjára. Az elnök
megnyitotta a tárgyalást, s konstatálta, hogy a beidé-
zett felek mindnyájan megjelentek, aztán a védői
szikben elhelyezkedő ügyvéd felé fordult.

— Kit képvisel, ügyvéd ur?
— Dr. Zoltán Géza ügyvéd vagyok. A pa-

naszost képviselem, ellenben a vádlottat vé-
deni fogom.

A birák meglepődve nézlek össze.
— De kérem — szólt az elnök — ügyvéd ur-

nak tudnia kell, hogy egy és ugyanaz a személy
nem képviselheti a vádlót és a vádlottat is.

— Lehet, hogy ez a két dolog összeférhetet-
len, de a panaszos ügyfelem . . .

— És a vádlott ? Az is ügyfele ?
— Nem. Ő az én édesapám.
A törvényszék erre visszavonult cs rövid ta-

nácskozás után kihirdetette a törvényszék határoza-
tát. Eszerint a biróság elnapolja a tárgyalást, az
iratokat pedig átteszi az ügyvédi kamarához, hogy
indítsa meg a fegyelmi eljárást sz ügyvéd ellen.

— Letartóztatott postahivatalnok. Kriszt
Árpád postahivatalnokot, akit a rendőrség hivatali
sikkasztás miatt letartóztatott, már átkisérték a királyi
ügyészséghez. A vizsgálóbiró ma hallgatta ki, s Kriszt
Árpád beismerte, hogy öt darab utalványt nem veze-
tett be a naplóba, s azok értékét, 800 forintot, a
saját czéljaira forditotta. Éjjeli kávéházakban, köny-
nyüvérü hölgyek társaságában szórta el a pénzt, "s
letartóztatása idején már csak egynehány forintot
találtak nála.

= A párisi katasztrófa. Három hete, hogy
megkezdődött báró Mackan és társai fölebbezésé-
nek tál-gyalusa a párisi hetedik fölebbviteli kamará-
nál. Tudvalevőleg hárman kerültek a vádlottak pad-
jára azért a szerencsétlenségért, mely a Charité
bazár leégése által az egész világ borzalomkiáltását
keltette fel. Báró Mackant, a bazár főrendezőjét, a
köteles elővigyázat elmulasztásáért ötszáz frank
pénzbüntetésre, Bailac-ot és Bagrachov-ot pedig, a
kiknek kinematográfjából pattant ki a vészthozó
szikra, egy évi, illetve nyolcz havi börtönre
itélte az első forum. Mindhármuknál azonban a Bé-
ranger törvény alkalmazásával, mely szerint csak
akkor hajtatik végre az itélet, ha ismét összeütkö-
zésbe jutnak a törvénynyel. Az elitéltek fölebbeztek,
a második fórum pedig szombaton hozta meg az
itéletet, teljesen helybenhagyva az elsőbiróság
itéletét.

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. A belügyminiszter dr. Klasz

Pál orvostudort a tiszti orvosi vizsgák budapesti orszá-
gos bizottságának jegyzőjévé, dr. Dick Albert buda-
pesti lipótmezei elmegyógyintézeti másodorvost pozsonyi
állami kórházi másodorvossá, a vallás és közoktatási
miniszter Tokaji Laczek Gyula losonczi főgimnáziumi
hittanárt a X. fizetési osztály harmadik fokozatából a
második fokozatba, Hallay Zoltán rozsnyói ágostai
evangelikus főgimnáziumi helyettes tanárt rendes
tanárrá, Sarudy Ottó polgári iskolai tanitót az alsó
lendvai állami polgári iskolához segédtanítóvá, Ellen-
bach Mátyás tanitót az udvarszállási elemi népiskolá-
hoz rendes tanitóvá, Reichel Vilma okleveles tanitónőt
a vörösvári állami elemi népiskolához rendes tanitó-
nővé, Jabloniczky Mihály okleveles tanitót a berencs-
váraljai állami elemi népiskolához rendes tanitóvá,
Papp Jenő okleveles tanitót a székelykevei állami elemi
népiskolához rendes tanitóvá, Papp Jenőné Salzer
Gabriellát ugyanoda rendes tanitóvövé, az igazság-
ügyminiszter dr. Mártonfi Marczelt budapesti törvény-
széki joggyakornokot dr. Waisz-féle alapítványi jog-
gyakornokká, Horváth Miklós gyönki járásbirósági dij-
nokot a szegzárdi törvényszékhez írnokká, a nagy-
váradi királyi itélőtábla elnöke Szabó László dijtalan
joggyakornokot, dijas joggyakornokká, a lugosi pénz-
ügyigazgatóság Veroszta József statisztikai hivatal-
tisztet Báziásra segélydijas vámgyakornokká, a balassa-
gyarmati törvényszék elnöke Körmöczi János sziráki
járásbirósági fogházört a szécsényi járásbirósághoz
harmadosztályu hivatalszolgává nevezte ki,

Uj anyakönyvvezötők. A belügyminiszter Zó-
lyom vármegyében az alsó-lehotai anyakönyvi kerületbe
anyakönyvvezetö helyettessé Surina Pál ág. hitv. evang.
tanitót, Csik vármegyében anyakönyvvezető helyete-
sekké a gyergyó-borszéki kerületbe Wild Károly tani-

tót, a gyergyó kilyénfalviba Kovács Barabás közgyá-
mot, a kászon újfaluiba Mihálcz Alajos közgyámot, a
csik-várdótfalvaiba pedig Márkos Dénes községi birót,
Hontmegyében a bozóki kerületbe Repiczky Emil kör-
jegyzői irnokot nevezte ki és valamennyit a házassági
anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való köz-
reműködéssel is megbízta.

Áthelyezések. A vallás- és közoktatási miniszter
László Albert asszonynépi állami elemi népiskolai ta-
nitót és Horváthné Szeredeczky Ilona magyar-bélyei
állami tanitónőt a bodófalvi állami népiskolához, Concha
Laura vörösvári elemi iskolai tanitónőt az erzsébetfalvi
állami elemi népiskolához, Nisztor Joákim szász kis-
almási állami elemi népiskolai tanitót a hévizi állami
elemi iskolához, az igazságügyminiszter dr. Pataki
Galla komáromi királyi alügyészt a budapesti királyi
ügyészséghez, Horváth Zsigmond lugosi járásbirósági
aljegyzőt az odavaló törvényszékhez, Grecsek Ede lu-
gosi törvényszéki aljegyzőt pedig az odavaló járásbiró-
sághoz helyezte át.

Megerősítések. A vallás- és közoktatási minisz-
ter Tokaji Nagy Kálmán körmöczbányai állami főreális-
kolai rendes tanárt, az igazságügyminiszter Silbernagel
Emil kőhalmi járásbirósági irnokot állásában megerő-
sitette.

Pályázatok. Neszlután Trencsénmegyében posta-
mesteri állás, a debreczeni országos fiu-árvaháznál se-
gédárvaatyai állás, a németujvári járásbiróságnál aljegy-
zői, a muraszombati járásbiróságnál albirói, a mezőturi
járásbiróságnál dijnoki, a palánkai járásbiróságnál irnoki
állás van üresedésben.

Árverések a fővárosban. Bartos Tivadarné szül.
Greskovich Katalin és Bartos Károlynál a Baross-utcza
47. szám alatt ingóságok, deczember 22-én, Erős Lajos-
nál Andrássy-ut 69. szám alatt ingóságok, deczember
16-án, Rajcs Zoltánnál ingóságok, Murányi-utcza 53.
szám, deczember 20-án.

NYILTTÉR.
Alkalmai karácsonyi ajándék! <25O»

G a r W amerikai ^^SS^^
t ö l t ő t o l l a i ^ g g ^ g j ^ * ^
„Saftfy" ^ É ^ ^ „Sashavay"

^ j j ^ ^ JUsf és Júf
i&gíJfF%Sfc^ Képes árjegyzék ingyen é» bérmentve.
S&*^ Beszerezhető minden jobb papirkeraskedésben

rag? Schwanliaiisser-nél, Bécs, Johannesgasse 2.1. em.

Hirdetmény.
A pesti ohevra kadlsanál három évenként meg-

tartatni szokott tagfelvételek most folynak az inté-
zet házában (VI. Laudon-utcza 3. sz. a.). A. belépni
kivánok sziveskedjenek a naponként d. u. 9—12-ig és
3—6 óráig ülésező bizottságnál jelentkezni.

Budapest, 1897. deczemher hóban. (252)

A pesti chevra kadisa tilNJárósiga

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

Berlin, decz. 14. A tőzsdén ma szilárdabb irány-
zat volt. Osztrák hitelrészvény 218.20, Disconto-társa-
ság 199.72, Darmstadti bank 156.50, Deutsche bank
207.12, Drezdai bank 158.12, Handelsgesellschaft
174.25, Nationalbank 149.75, Osztrák-magyar állam-
vasutak 140.80, Déli vasut 33.75, Bushtiehradi
vasut 281.50, Svájczi északkeleti vasut 105.10,
Svájczi központi l vasut 138.40, Olasz déli vasut
136.60. Olasz középtengeri vasut 99.50, Olasz
járadék 95.—, Török sorsjegyek 112.50, Mexikói
kölcsön 96.70, Laurakohó 179.80, Dortmundi 9(3.60,
Bochumi 202.25, Gelsenkircheni 186.-—, Harpeni
189.25. Hibernia 204.62, Észak-német Lloyd 103.25.
Magán Kamatláb 48A°/o. :

New-York, deczember 14. (C. T. B.)
decz. 14. áecz. 13.

Buza deczemberre
, januárra
„ májusra

Tengeri májusra
Chicago, deczember 14. (C. T. B.)

decz. 14. decz. 13.
cents cents

Buza májusra 91V4 91 Vs
Tengeri májusra 2S5/s 285/s
Páris, decz. 14. A mai tőzsde gyenge

irányzattal indult, de utóbb zárlat feló javult.
3%-os franczia járadék .103.86. 3°/o-os törlesztéses
íáradék 102.47, 3ya%-os járadék 106.77, Franczia
bank 37.80, Credit Foncier 655. Szuezi csatorna
részvény 32.77. Egyiptomi kölcsön 515.—, Spanyol

cents
97V*
978/s
93Vs
338/*

cents
97»/4
97VB
93V4
3378
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külföldi kölcsön 618/s8, Magyar arariyjáradék 103.8/8,
O!jaz járadék 96.50, Orosz kölcsön 102.50, Uj
orosz konzol 94.70, Portugál kölcsöp 20.11/**. Otto-
niitnbank 567.50, Osztrák Lánderbank 477.—. Osz-
iiálwuagyar államvasut 715. Déli vasut —. Rio
TÜKü. —.

Hamburg, deez. 14. (Esti tőzsde.) Osztr, hitel-
t-".t7 ?><i \-, i'^jiyzat igen csendes.rétzv. "J'Jí.oO. Az i:

Mezőgazdaság.
A gazdák vásárcsarnok-ellátó szövetkezete. A

szövetkezet igazgatósága ma hosszabb beadványt
intézett a fövárosi tanácshoz, amelyben felpana-
szolja azokat a nehézségeket, amelyek eddig a
szövetkezetet, amely a hatósági közvetítésre vállalko-
zott a vásárcsarnokban gátolták, hogy feladatának meg-
felelj en. Ezek kapcsán a szövetkezet a következőket
kéri a fővárostól : 1. A hatósági közvetítők részéről
fizetendő helypénzek 60 százalékkal szállittassanak
le ; 2. A szabályrendelet 18. szakaszának 8. pontja
felfüggesztendő abból a szempontból, hogy a köz-
vetítők az állandó élelmezés föntarthatása szempont-
jából az egyes áruikat a saját számlájukra beszerez-
hessék; 3. A nagyban való elárusításra, napibér mellett,
a központi vásárcsarnokban hely ne engedtessék á t ;
4. Addig is, amig a hatósági közvetítői intézmény
megerősödik, állandóan engedtessék meg a hatósági
közvetitöknek is bármely élelmi czikknek kicsinyben
való eladása. Az idevonatkozó engedély ezidőszerint
esetre-esetre való megadása a legnagyobb zavarba
hozza a hatósági közvetítőket, mert nem tudhatják,
hogy a kedvezményt mikor vonják meg tőlük. —
Kori a vásárcsarnok-ellátó szövetkezet a szükséges
intézkedések legsürgősebb megtételét s kijelenti, hogy
addig föntartja a hatósági közvetítő állását, mert
meg van gyözödve arról, hogy a gazdaközönségnek
a központi vásárcsarnokban való térfoglalása nem-
csak a gazdaközönségre nézve előnyös, hanem főleg
a föváros fogyasztó közönségére. Végül kéri a szö-
vetkezet, hogy arra az esetre, ha kénytelen volna
megválni a hatósági közvetítői állásától, a központi
vásárcsarnokban olyan helyet kapjon, amely nem-
csak az üzletei lebonyolítására elegendő, hanem a
fontos árszabályozó működéséből kifolyó üzleteire
is alkalmas.

Ipar és kereskedelem.
A czukorprémiumok. A Times egyik czikkében

azt irja, hogy az angol kormány vámokkal akarja
sujtani az olyan országokból jövő czukrot, amelyek
kiviteli, dijakat adnak. E rendszabálynak az volna a
czélja, hogy támogassa a nyugatindiai nádczukor
termelését, amely ma nem versenyezhet az olcsó
répaczukorral. A czukorprémiumok eltörlése iránti
nemzetközi tárgyalások, ugy látszik, mégis meg fognak
tartatni, miután most már Francziaország is enge-
dékenyebbnek mutatkozik hozzájárulni a kérdés
nemzetközi rendezéséhez. Az még nincsen eldöntve,
vajjon a konferenczia Párisban vagy Brüsszelben
fog-e megtartatni. Valószínűbbnek látszik, hogy a
konferenczia helyéül Brüsszelt fogják kijelölni.

A kincstári bányák és a magyar ipar. Az
ezredéves kiállitás idején megtartott országos ipari
kongresszuson panaszok hangzottak fel amiatt, hogy
a kincstári bányák és kohók termékei az ipari fel-
dolgozás részére nehezen hozzáférhetők és emiatt
az iparvállalatok kénytelenek a közvetítő-kereskedés
utján, gyakran külföldről beszerezni szükségleteiket.
Az országos iparegyesület felirt a pénzügyminiszter-
hez ebben a dologban, aki hajlandónak nyilatkozott
a kérdés megbeszélésére az iparegyesületben tartandó
értekezletbe képviselőit kiküldeni. Ezt az értekez-
letet ma tartották meg Matlekovics Sándor v. b. t.
t. elnöklete alatt. A pénzügyminiszter képviseleté-
ben Wagner Vilmos miniszteri tanácsos és Remenyik
Károly főmérnök jelentek meg. Az érdekelt iparágak
részéről gömöri Szontágh Pál, Rausch Ferencz
gyárosuk és Cserháti Jenő, a Ganz-gyár igazgatója
terjesztetlek elö a kívánságokat, amelyekkel szem-
ben a miniszter képviselői a legnagyobb előzékeny-
séget tanusitottak s a megbeszélések során a kincs-
tár és a termékeket igénylő vállalatok közt leendő
érintkezésnek oly módozatait állapitották meg, ame-
lyek alkalmasak arra, hogy az érdekelteket a leg-
teljesebb mértékben megnyugtassák. A miniszterium
ezeknek a megállapodásuknak megfelelő uj szabály-
zatot bocsát ki, amely valószinüleg már ujév után
életbe lép.

Ipari szakiskola Győrött. A győri kereske-
delmi és iparkamara tegnapi közgyülésének főbb
tanácskozási tárgyát egy Győrött létesitendő
ipari szakiskola képezte. Minthogy egy ily intéz-
mény iránt ugy a győri törvényhatóság, mint az ot-
tani iparvállalatok és a társadalom előkelősége ré-
széröl ezidőszerint nagy érdeklődés mutatkozik s a
legutóbb létesült győri waggon- és gépgyár-vállalat,
mely sok száz munkást foglalkoztat, az iskola vég-
zett növendékeinek azonnal kész kenyérkereső fog-
lalkozást adni, a kamara elhatározta,, hogy ez ügy-
ben — ugy, mint az idén megnyilt kereskedelmi
akadémiánál is telte, — a kezdeményező lépéseket

megteszi, egyuttal, példaadásul, megtakarított vagyo-
nából 5000 forintot s azonfelül évi költségvetése
terhére 1000 forintot szavazott meg az iskola ala-
pítására és fentartására. Élére állt egyszersmind a
társadalmi gyűjtésnek s Győr városit felhívta, hogy
egész erkölcsi és anyagi erejét vigye sorompóba az
iskola létesítése mellett. A város kezébe fogja venni
a dolgot s nagyobb összeggel lép be az alapitók
közé. A győriek az iskolát fa- és fémipari szakra
tervezik, ily feltétel alatt szavazta meg a kamara is
a hozzájárulást, s még azon további föltétel alatt,
hogy az iskola három év alatt megnyilik.

Külföldi gabonapiacz. Az angol piaczokra a mult
héten érkezett 326000 quarter buza, 176000 quarter
liszt, 183000 qualer tengeri, 77000 quater árpa
és 105000 quarter zab. A tengerentuli államokból
utban volt: Anglia felé a mult hét végén 2.710000
quarter buza. 66000 quarter tengeri; a kontinens
felé : 1.520000 quarter buza és 850000 quarter ten-
geri. — Az amerikai piaczokon a látható készletek-
ből kivittek a mult hét végén buzában 34.744000 bus-
telt (előző héten 34.836000 bushelt), tengeriben
40.631000 bustelt (előző héten 40.950000 bushelt).

Csődnyitás^k. Dondon A., szatmári bejegyzett
kereskedő ellen a szatmári törvényszék által. Csőd-
biztos dr. Dezső Kálmán törvényszéki biró, tömeg-
gondnok Markoviís Benő ügyvéd. Bejelentési határ-
idő 1898. január 29. Felszámolási tárgyalás 1898.
február 14. — Bódis Mátyás, sümegi bejegyzett
kereskedő ellen a zalaegerszegi királyi törvényszék
által. Csödbiztos Szirmay Béla törvényszéki biró.
Tömeggondnok Boschán Gyula ügyvéd. Bejelentési
határidő 1898. február 1. Felszámolási tárgyalás
1888. márczius 1.

Csődmegszüntetés. A Pollák Jakab orosházai
lakos elleni csfid megszünt.

Kőbányai sertéspiacz, decz. 14. Magyar első-
rendű : Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli sulyban) 51—52 Vá krajczárig. Közép (páronkint
251—320 klgrig terjedő sulyban) 52—52Vs kr.
Könnyü (páronk. 250 klgrig terjedő sulyban) 52Vs—53
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban)
49—51 krajczárig, közép (páronkint 230—260
kilogramm sulyban) 48—49 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban) 46 —47 kraj-
czárig.. Sertéslétszám : deczember 12. napján volt kész-
let 20.931 db., decz. 13. napján feíhajtatott 721
drb., decz. hó 13. napján elszállittatott 862 drb,
decz. hó 14-ikére maradt készletben 20.790 darab. A
bizott sertés üzleliránvzatá változatlan.

Budapesti konzum-sertés vásár, decz. 14. A
ferenczvárosi konzum-sertés vásáron deczember 13-án
érkezett 891 darab. Készlet deczember 12-ikéről 429
darab. Összes felhajtás 1320 darab. Elszállittatott
budapesti fogyasztásra 739 darab. Elszállittatlan
maradt 581 darab. Napi árak: 120—180 kilós
46—49 kr., 220—280 kilós 48—49 kr., 320—380
'kilós 48—49 kr., 320—380 kilós 47—48 kr., öreg
nehéz 47—48 kr., malacz 36—40 kr. A vásár hangu-
lata élénk volt.

Budap3sti szurómarhavásár deczember 14. A
mai vásárra felhajtatott 25 drb élő bárány 117 drb
belföldi és 51 drb növendék borju. Feihozatott to-
vábbá 22 darab leölt belföldi, 198 darab leölt gali-
cziai 16 darab leölt tiroli, 113 darab leölt
bécsi borjut. Napi árak : Élő juh páronkint 8—SVa
frt, élö borju belföldi 16—24 frt, darabonkint
34—44 fi-t. kivételesen 45 frt 100 kilonkint, növen-
dék borju 21—22 frt. 100 kilonkint. Ölött bel-
földi borju 48—58 frt. galicziai borju 46—56
frt, tiroli borju 56—58 frt, bécsi borju 52—60 frt.

Bécsi sertésvásár, decz, 14. A ma megtar-
tott sertésvásáron bejelentettek 11329 darabot, ebből
a vásár elején fölhajtottak 5672 darab fiatal sertést
5486 darab magyar hizott sertést, összesen: 11151
darabot. Irányzat igen lanyha. Jegyzések: kilogram-
monként élő sulyban (a fogyasztási adót nem szá-
mitva, elsőrendü sertés 42—42Vá krajczár, közép-
minőségü sertés 40—41 krajczár, könnyü sertés
37—39 krajczár, fiatal sertés 28—38 krajczár.

Párisi juhvásár, deczember 12. A • vágóhídra
mintegy. 10,000 darab ürüt hoztak fel. A csekélyebb
hozatal miatt azt remélték, hogy az árak emelkedni
fognak, de a rossz kelendőségi viszonyok csupán
kismérvű áremelkedést engedlek meg, fél kilónkint
3 _ 5 centimest. Az összes felhozatal elkelt és ha
a következö vásárra nem hoznak fel sokat, akkor
remélhető, hogy az árak javulni fognak. Jegyzések:
magyar névlegesen 75—79 centimes, délnémetor-
szági ürü 84—87 centimes, délnémetországi vegyes
8 0 - 8 3 centimes, délnémetországi anyajuli 73—77
centimes félkilónkint vágósulyban.

Közlekedés,
Vasutmegnyitás. A sopron-pozsonyi helyiér-

dekü vasut mütanrendöri bejárását tegnap megkez-
dették. Eddigi megállapodások szerint a vasutat
maga báró Dániel Ernő kereskedelemügyi minisz-
ter fogja ünnepélyesen megnyitni, aki holnap este I
Vörös László államtitkárral Pozsonyba utazik.

Kisküküllő-völgyi h. é. vasut Ez uj h. é. vasut
munkálatai oly serényen haladnak, hogy Balázs-
falvátol Dicső-Szentmártonig már a síneket is le-
rakták. A Bonyhádtól Balázsfalváig terjedő vonalat
valószinüleg a jövő év májusában adják át a for-
galomnak.

Pénzügy.
A fogyasztási és italadó bérlete Szegeden.

Szeged város a fogyasztási és italadók bérletét az
államkincstárnak legutóbb felmondotta és uj egyez-
kedést kezdett, amely a városra jó eredménynyel
végződött. A szegedi pénzügyigazgatóság értesitette
a polgármestert, hogy a pénzügyminiszter a bérletet
a felajánlott évi 300,000 frt évi bérért a jövö év
elejétől három évre átengedi a városnak. Eddig a
város 330,000 frt évi bért fizetett.

Szesztermelés és szeszadózás. A mult hó-
napban a hivatalos megállapítások eredménye sze-
rint termeltetett 84.786 hl. alkohol, szabadraktárakká
nyilvánitott szeszfinomitókba és szesz-szabadraktá-
rakba fogyasztási adóval terhelten beszállittatott a
birodalmi tanácsban képviselt királyságokból és
országokból 3897 hl., szeszfőzdékből szabadraktá-
rakká nyilvánitott, szeszfinomitókból és szesz-
szabadraktárakból elszállittatott a fogyasztási adó
lefizetése mellett 92.593 hl., fogyasztási adóval ter-
helten, és pedig a birodalmi tanácsban képviselt
királyságok és országok területén fekvő vállala-
tokba 6371 hl., a vámvonalon át való kivitelre
7119 hl., végre másnemü adómentes felhaszná-
lásra 6992 hl.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, decz. 14.

A tegnapi áresés után ma már barátságosabb
hangulat uralkodott a gabonatőzsdén. Ugylátszík, a
piacz megszabadult az ugynevezett gyenge elemek-
től és az olyan meglepetésszerü ármozgalomtól, minő
a tegnapi volt, nem igen kell egyelőre tartani.
Newyork és Chicago ma 1/4 centnyi áresést jelzett,
jóllehet, az ellenőrizhető készlet mintegy 100.000
buschellel apadt. A délután beérkezett jelentések
kőzül kiemeljük a londonit változatlan árakkal, a
liverpoolit, melyszerint a redvinterbuza 3/8 shilling-
gel nagyobbodott és a párisi 10—15 centimes-nyi
árhanyatlással.

Buza.
Készáruüzlet buzában. Elkelt vagy 3000

métermázsa változatlan áron. Idegen buza nem ke-
rült forgalomba.

Előfordult eladások buzában.
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Raktárállomány buzában és lisztben: A
fővárosi közraktárakban 160.300 métermázsa buza
és 93.300 métermázsa liszt; a Silosban 64.200
metermázsa buza, a nyugati pályaudvaron 83.020
métermázsa buza és 5196 mázsa liszt.

Határidöüzlet buzában. A tegnap leszorított
árakon több oldalról vélemény-vásárlásokat eszkö-
zöltek, minek következtében ugy a tavaszi, mint az
őszi buza árfolyamai ma emelkedtek.

Elöfordult kötések buzában.
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sh.,
33.3
igen

resve, jó üzlet, mellett. Külföldi: tört, gyengébb. Je-
gyeztetett t készáru l l shilling, márcz.-ápr.-ra
1U.—ll1/* shilling, máj.-aug.-ra 11.2V* shilling.
Répacmkoi szilárdan indult és bágyadtan zárult.
AV/-/ne/(88%) decz.-re 9.1 V2 shiling, januárra 9.2V«
shilling, februárra 9'33/4 shilling, áprilisra 9.4Vs
schilling, májusra g 9-5V4 shilling, juniusra 9.63/4
sh. Határidöüy.let: deczemberre 9.P/a sh., januárra
fl.iíVi sh., februárra 9.33/4 sh., márcziusra 9.4V2 sh.,
áprilisra 9.51/! sh., májusra 9.6 sh., juniusra
O.GVi sh.

Olajok.
Páris, decz. 14. Repczeolaj folyó hóra 58.—

frk ( = 27.44 frt); januárra 58.— frk ( = 27.44 frt);
néíry első hóra 58.— frk ( = 27.44 frt); négy hóra
májustól 57.— frk (= 26.98 frt). Árak 100 kilon-
kint értendők. Átszámitási áriulvam 100 frk =
47.80 frt.

Hamburg, decz. 14. Repczeolaj helyben 57.—
márka ( = 33.74 írt). Átszámitási árfolvam 100
márka = 59.20 frt.

Köln, decz. 14. Repczeolaj májusra (hordóval)
61.— márka (== 36.11 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.20 frt.

London, decz. 14. Repczeolaj 25.6 sh. Lenolaj
14.10V2 sh. Gyapot iimgulaj 14.1 Vá—14.9 sh.
Terpentin 23.7',* sh.

Petroleum.
Hamburg, decz. 14. Petroleum helyben 4.70

márka = 2.78 frt.
Antwerpen, decz. 14. Petroleum fin. helyben

14.75 frank = 7.04 frt.
Bréma, decz. 14. Petroleum fin. helyben 4.95

márka = 2.93 frt.
Newyork, decz. 14. Petroleum fin. 70 Abel Fest.

Newyorkban 5.40 cents. íin. petroleum Philadelphiá-
ban 5.35 cents; Uniied Rife Line Certiüeates de-
czemberre 65.; Nyers petroleum deczemberre 5.95.

London, decz. 14. Petroleum, amerikai 47/IÖ
4V2. orosz 41//4 sh.

Kávé, tea, rizs.
London, decz. 14. Santos határidő bágyadt,

változatlan árakkal. Jegyeztetett: decz.-re 31.6
sh., ; márcz.-ra; 32 shilling., máj.-ra 32.3
júl.-ra 32.6 sh., szept.-re 33 sh., decz.-re
sh., Tea : indiai változatlan. Mizs : ártartó,
nyugodt üzlti.'

Fémek.
London, decz. 14. Réz G. M. Brande 48Vi—

483/i font st., készáru 48í3/i6—491/j6 font st., 3 hóra;
best sel. 52V4—52;'/4 font st., Ón: finom külföldi
625/a—631/8 font sterling, készáru és 63 V4—
633/i font sterling 3 hóra. Olom: angol 13Vs—
13V4 font sterling ; külföldi 123/s—123/i font sterling.
Horgany: külföldi lSVs—18V* font st. Higany :
6.176 font sterling elsö és 6.17 font sterling másodkéz-
ből. Vas: A glasgovi nyersvaspiacz bányadtan
indult és ártalóan zárult, Zárlatárak: 45 sh.
készáru és 452V3 sh. egy hóra; Cleveland 40>3Vc
sh. készáru és 40.6 sh. egy hóra; Hematit 47.IC
shilling készáru és 48.OV3 shillinggy hóra; Midd
lesbrough 49 shilling készáru és 49.2Vs shilling
pgy hóra. A nyersvaskészlet Glasgovban 330.895 és
Middlesbroughban 51.077.tonna.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, decz. 14. A buza ára ma javult, miu-

tán Budapestről határozottabb alakban jött a hir,
hogy az őrléskikészitési forgalmat január 1-én nem
szüntetik be. A határidőpiaczon köttetett buza ta-
vaszra 11.60—11.69, rozs tavaszra. 8.70—8.72, zab
tavaszra 668—671, tengeri máj.-jun. 564 frton.

Hivatalosan jegyeztetett:
Buza tavaszra 11.66—11.68, rozs tavaszra

8.72—8.73. tengeri máj.-jun. 5.64—5.65, zab tavaszra
6.70—6.72, repcze jan.-febr. 13.70—13.80 frton.

Boroszló, decz. 14. Buza helyben 19.— márka
( = 11.25 irt) sárga. Buza helybén 18.90 marka
(--= 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 kilon-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka <=* 59.20 frt.

Hamburg, decz. 14. Buza holsteini 180—190
márka ( = 10.66—11.25 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. 14. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
20 75 frank ( = 14.22 frt). Buza deczember 29.60
frank ( = 14.15 frt). Buza 4 elsö hóra 29.10 frank
(=13.91 frt). Buza 4 hóra májustól 28.60 frank,
(=-13.67 frt). Rozs folyó hóra 18.25 frank (== 8.72
frt) Rozs deczember hóra. 18.50 frank ( = 8.84 frt).
Rozs 4 első hóra 18.50 frank ( = 8 . 8 4 frt). Rozs 4
hóra májustól 18.60 frank (=8.89 frt) minden JLOO
kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 frank = 4730
forint. *

Fáris, decz. 14. (Zárlat.) Buza folyó hóra
29.8Ü irunk ( = 14.24 frt.). Buza deczemberre 29.75

frank ( = 14.22 frt). Buza 4 első hóra 29.10 frank
( = 13.91 frt), Buza 4 hóra májustól 28.50 frank
( = 13.62 frt).

London, decz. 14. Gabona nyugodt. Maláta-
árpa 2 shillinggel magasabb. Hozatalok : buza 33.276
és zub 18.166 qu. Tengeri helyben 17.25 sh.

Pétervár, decz. 14. JRozs helyben 6.70 kopek.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, deczember 14. A mai tőzsde kezdetén

a spekuláczió további eladásokat eszközölt hitel- és
államvasuti részvényekben, minek következtében az
árfolyamok gyöngültek. Késöbb fedezeti vásárlásokon
javult az irányzat. A hangulat annál inkább kedve-
zőre vált, mivel a járadékok tartották árfolyamaikat.
A déli tőzsdén tartotta magát a szilárd irányzat.
Valuták és érczváltók gyengüllek.

Az előtőzsdén : Osztrák hitelrészvény 348.50—
349.75. Anglo-bank 100.—. Union-bank 291—291.50,
Elbevölgyi vasut 258.75, Magyar hitelrészv. 379.-
380.50,° Osztrák-magyar államvasut 331.12—332.75,
Dőli vasut 77.75. Tramway 438—443, lij-Tramway
110.—, Alpesi bánya 125.70—127.50, Rimamurányi
244. 244.75, ISyagot cseh országi bánya 130.—,
Magyar ált. köszénbánya 115.25, Fegyvergyár 292
—290.50, Osztr, koronajaradék 101.00," Türök sors-
jegy 58.60—59.10. Német márka 59.16 forinton
köttetett.

Délelőtti ll órakor zárulnak: Osztrák
hitelrészvény 349.62. Magyar hilelrészvény 380.—.
Lánderbank 219.25. Osztr.-magy, államvasut 332.—,
Alpesi bánya 127.25. Májusi járadék 101.50. Török
sorsjegy 59.—.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészvény 350.—.
Anglo-bank 160.—. Unionbank 291.—. Bankverein
253.—. Magyar hitelrészvény 380.25 Osztrák-magy,
államvasut 332.50. Déli vasut 77.25. Elbevölgyi
vasut 259.50. Északnyugoti vasut 243.50. Alpesi bá-
nya 126.60. Rimamurányi 244.25. Prágai vasípar
674.— Májusi járadék 101.50. Magyar koronajara-
dék 99.40, Türök sorsjegy 59.20. Ni-met márka
59.15 frton köttetett.

Délután 2 óra 30 perczkor zár: il nak: Ma-
gyar arariyjáradék 121.40. Magyar koronajáradék
99.35. Tiszai kölcsönsorsjegy 137.75. Magyar föld-
tehermentesitési kötvény 96.75. Magyar hiteh'észvény
378.—. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 152.—.
Kassa-oderbergi vasut 189.—. Magyar kereskedelmi
bank 1400.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.65.
Magyar keleti vasut.., államkötvények 121.—. Ma-
gyar leszámitoló- és pénzváltóbank 248.—. Rima-
murányi vasrészvénylársaság 244.—. 4.2%-os papir-
járadék 101.50. 4.2%-os ezüstjáradék 101-25.
Osztrák aranyjáradék 121.70. Osztrák koronajára-
dék 101.60. "1860. évi sorsjegyek 143.—. 1864. évi
sorsjegyek 188.—. Osztrák hitelsorsjegyek 200.—.
Osztrák hilelrészvény 349.25. Angol-osztrák bank
160.— . Unionbank 291.25. Bécsi bankverein 253.50.
Osztrák Lánderbank 219.—. Osztrák-magyar bank
946.—. Osztrák-magyar államvasut 332.63. Déli vasut
77.38. Elbevölgyi vasut 259.25. Dunagőzhajozási
részvények 439.—. Alpesi bányarészvény 127.50.
Dohányrészvény 147.75. 20 frankos 9.57. Cs.
kir. vert arany 5.70. Londoni váltóár 120.65.
Német bankváltó 59.15.

Bécs, decz. 14. {Utótözsde.) Osztrák hitel-
részvény 349.37. Magyar hiteh'észvény 379.—. An-
gol-bank 160,-r. Bankverein 253.—. Union-bank
292.—. Osztrák Lánderbank 219.—. Osztrák-ma-
gyar államvasut 332.87. Déli vasut 77.50. Elbe.
völgyi vasut 259.25. Észak-nyagoti vasut 244.—
Dohányjövedék 149.— Rimamurányi vasmü 244.—
Alpesi bányarészvény 127.70. Májusi járadék 101.50.
Magyar korona-járadék 99.40. Töröksorsjegy 59.20
Német birodalmi márka 59.16.

Berlin, decz. 14. (Tözsdei tudósitás.) Kohó-
és kőszén-értékek javultak. Bankok bágyadtak. Osz-
trák értékek javultak. Olasz és török járadék javult,
A forgalom csekély. Magánkamatláb 4a/i°/0. A zár-
lat gyengébb.

Berlin, decz. 14. (Zárlat) 4.2% papirjáradék
__._ f 4-20/0 ezüstjáradék 100.40, 4 ' % osztrák
aranyjáradók 102.60, 4 % magy. aranyj. 102.50,
Elbevölgyi vasut —.—, osztrák hitelreszvény 217.75,
magyar koronajáradék 99.25 déli vasut 33.75.
osztr.-magyar államvasut 140.60, Károly Lajos-vasut
—,— f Kassa-oderbergi vasut 93.—, orosz bank-
jegy 216.50, bécsi váltóár 168.75,^ 4 % uj
orosz kölcsön 66.90, Magyar beruházási kölcsön
102.50, olasz járadék 95.—. Az irányzat gyenge.

Berlin, decz. 14. (Utótözsde.) Osztrák hitel-
részvény 218.10, Magyar koronajaradék —.—,
déli vasut 33.75, magyar aranyjáradék —.—,
osztr.-magyar államvasut 140.75. Az irányzat
tartózkodó.

Frankfurt, decz. 14. (Zűrlat) 4 t 2% papirjáradék
85.35,4-2% ezüstjáradék S5.25,4% osztrák aranyjára-
dék 102.85, 4 % magy. aranyjár. 102.50, magy. korona
járadék 99.30, osztrák hitelrészvény 294,62," osztrák-
magyar bank 795.50, osztrák-magyar államvasut
279.50, déli vasut 69.—, bécsi váltóár 168.70.
londoni váltóár 20.365, párisi váltóár 80.70, bécsi
Baükver. 215.25, Uniobank 349.— villamos részvény

135.—, alpesi bányarészvény 107.60,3% magy. arany-
kölcsön 91.20. Az irányzat meglehetősen szilárd.

Frankfurt, decz. 14. (Utótözsde.) Osztr, hitel-
részvény 294—, osztrak-inagyar államvasut 279.25,
Déli vasut 68.75.

Frankfurt, decz. 14. (Esti tőzsde.) Osztr, hitel-
részvény 294.37. Osztrák-magyar államvasut 290.—.
Az irányzat szilárd.

Hamburg, decz. 14. (Zárlat.) 4.2°/0 ezüstjáradek
84.90, osztr, hitelrészv. 294.—, 1860. sorsjegy
—.—, osztr.-magyar államvasut 697.50, déli vasut
162.50, olasz járadék 94.98, 4°/0 osztr, aranyj.
102.50, 4°/o-os magy. aranyj. 102.85. Az irányzat
tartott.

Páris, decz. 14. (Zárlat.) 3°/0 franczia jár.
103.87, 3V3% franczia jár. 106.17, olasz járadék
96.50, osztr, füldhitelrészvény 1245.—, osztr. m.
államv. 715.—. déli vasut — . — Franczia töri. jár.
102.40,4% osztr, aranyjáradék 102.40. 4 % ma-
gyár aranyjáradék 103.68, Ottománbank 567.50, do-
hányrészvény 320.—, párisi bankrészvény 882.—,
osztrák Lander-bank '—.—, alpesi bányarészvény
277.—. Az irányzat szilárd.

London, decz. 14. (Zárlat.) Angol consolok
112.Vio, déli vasut 7.25, spanyol járadék 60.5/s,
olasz járadék 95.—, 4°/0 magyar aranyjáradék 102.25,
4%, osztrák aranyjáradék —.—, 4 % rupia 60.50,
Canada pacificvasut 82.5/e. leszámitolási kamatláb
3.— ezüst 26.7/8, bécsi váltóár —.—. Az irányzat
nyugodt.

New-York, decz. 14. ezüst 58.25.

IDŐJÁRÁS.
A ni. kir. meteorológiai központi intézet t&vir&ti

jelentése 1897. deczember 14-én reggel 7 órakor.
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Felhőzet: 0 ±= egeszén derült, 1 = többnyire derült, 2 =»
részben felhős, 3 — többnyire borult, 0 = egészen borult, # « esö,
vt = hö, 2 = küd, f^ = zivatar.

A barometrikus különbségek Enrfoa északnyugoti szélén nö-
vekedtek, ohol a depresszió 735 min.-ig leszállt. A magas nyomás
állandóan Keleten tartózkodik és ujabban Európa délkeleti részét is
boritja.

Hazánkban az idő jobbára száraz, amennyiben az északi
halárhegységben esett osapndék jelentéktelen volt. A fagy csökkent.
Helyenkint ködeit jelentenek.

További höemelkedús várható, sommi vagy csak kevés csa-
padékkal.
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I. Allamadósság.

aj Magyar államadósság
Magyar aranyjáradék

10,000 frtos . . .
Magyar kuruiiajáiailék
I->7G. ht.'hsii vasuti kölcsön . . .
1 »•-<!!. «.vi államvasuti araiiykíilcs-in
1--'i. „ . cüitstkóicsün
YíL-kapukölcsön
1Í!7Ú-]<I nyesem,-kölcsön, 100 Ifrtus
HTo-ki . „ hö ,
Magyar regálé-kárt, kötvény . . .
Horvát-szlavón „ „ . . .
Magyar füldtchetin. kötvény . . .
Hij['vát-.Szla\on . , . . .
Tiszai •'.•• fzc/iíili iiy.-r.-külrsőn . .
Ilorv.-tízíiiv. ji;lz. iuldv. kulvúny .

b) Osztrák államadósság.
Egy03- jíradúk papir frbr— aii£, .

r máj.—nnv .
Egyes, járadék ezüst, jan.—júl. .

. . . ápr.—ukt. .
Dsztrák aranyjáradék
Qsztrák'korinmjiíradók
AJliHiOrój. K i t . cvb. 200 frt p.p.

. lSfi'J. , 500 . 0. é.

. 1.-.CLI. . 100 . , „

. 1M01. „ 100 „ „ „
, itMi. . 50 . , „

Idegen államadósságok.
Dolgai- államv, zálogkölcsön . . .
Szerb, nyuvkülcsön

. . (osztr, felli.)

lI. Más közkölcsönök.
iosnyáfc-llerczegov. orsz. kölcsön
Jiiún|H'!-t föváros ISOO-lii kűlcsiinu
iu(l<ip'i-t föváros 1897-ki kölcsöne
L'üuii's-béi'avölüyi kulcson . . . .

III. Záloglevelek é s köl-
csönkötvények.

\) badaposti intézetek kibocsá-
tásai.

Belvárosi takarékpénztár r.-t. . .
'•'.gyes. bpesti fővár, takarékp. . .

„ « „ „ koronáért.
íisbirt. orsz. íűldhit.. •

. . DO'/Ü óv kor. ért.
, „ öO'/a óvro . . .

tlagyar föidlutulint. pap
. , „ 4 1 évre .
. , kor. ért. áOévro
„ , kor. ért. Gíi évre
. . . szab., talajj.'iv.

,Iagy. vasut, kötv, 5O'/a évro . . .
. » . m • 50 évre kor. ért.

„ „ 50 óvro 10JŰ/O .
iliigyar jolaálogbilülbank

"m ^ 5 0 évre kor. ért. . .
. kfizs.k.riOé.,vf.llOfrl.

„ . kö7>. kötv. 50 óvrö .
. . kdzs. kötv. 50 évre .
. „ nyor.-kötv
. . .„ osztr, felülb.

. nyer.-jegy
. » . . » • • osztr. felUlb.
„ » , nyctr.ikötr. „ „

Magy. orsz. ltü?p. takarékp. . . .
, . • kor. ért.

Magy- takarékp, közp" jelzálogb ".
. , . koi-. ért.
. » . . közfc.k.

Osztrák-magyar bank 4O'/2 évro .
. » - őu évro . .

'esti hazai takarékp, közs. kötv. .
, » . zálojtl. kor. ért.

'esli m. keresk, bank

. . . . közs. k. 110 frt

. . . , közs. k. 2ZŰ k.

b) Vidéki cs külföldi int. kib.
Albina takarók- ea hitelintézot . .
Aradi pulg. takarékp. 40 évre . . . "

» . 40 ú. u o frt.
. . » 40 úvro . .

Aradmngyei taknrókpéiiztár . .
Bosiiyúfc-horcz.ejjov. orsz. bank . .
Debreczeni ulsötukarúkoétiztár . .
'iruúlyr. m. jclzátogiiituib.40üvre . j

• •• . 40ó. visszafiz, i.
Horv.-üzlav. orsz. jelzálogbank . ,
' ^ y s z e l ) . áit. Uihp. 3l»4-i «.,110frl

. . . 40i'vro, lOti frt
. 40 évre IÚ. kib.

Nagyszebeni földlűli

Osztrák íöldhitelint." nyor.-kötv. .'
. . nyer.-jögy. .

Temesvári elsö takarékpénztár. .

IV. Elsőbbségi kötvények.
Adria m. kir. t. hajóz. r.-t. . . .
Hpesti közuti vaspálya kor. ért. .
Bpesti villamos v. vasut r.-t. . .

t-pócsi vasut
vasut . . . . . . . . . . .

Elsö cs. kir. sz. dunmrőzlmjózási t.
.Elsö spódium- os csontliaztgyar r.-t.
' ' '-1 ' u rt'i vasut ISS'i, ezüst

. IKS'J, arany
. 1891, ezüst
, ltiöl, arany

(oszt. von.) 1ÖS9, ez.
Magyar Folyam- és tengerhaj, r.-t.
Magfar-sácsiKszági vasut I. kib. .

, ll. kib. .
. , ezüst . .

Magy.ny. v. (süékesf.-sySr-grácziv.)
. . . 1S71. kib

5l»gyar v. elb-. kölcsön . . . . . .
Osztrák-maCTiU államv. 1883. . .

, X. kib. 1885
Pesti JJoyd. os tózsdeépukt . . .

Mai záró-
árfolyam

pénz
121.50

99Í40
120.50
121 —
100.75

90.50
1 5 2 -
1 5 2 —
1 0 1 ,
101 —
97.50
97.50

137.25

101.25
101.25
101.25
101.25
121.75
101.75
160.25
143.--
1 5 9 —
iaa—
188.—

110.50
3 6 —
3 7 —

97.75
1 0 0 —

98.25
10Q,-

99.25

1C0.25
100.-

97.50
102.--
102.—
100.25
1 0 0 —

37.73
97.75
1J1.75
83.75
S9.5U
8 8 —
98.E0

102.25
toa—

93.10

ioo!~
S8.25

100. —
121.50
122.75

2 0 . -
2 2 . -

102.75
100,25
1CŰ.25

98.25
1(50.50

98.25
1 0 0 —

8 3 —
100.10
100.10

06.30
98.50

1 0 0 —
08.75

1 0 5 —
03—

101 —
1 0 0 —
101 —
100.—

93.50

9 9 —
1Ü0—

98.50
100.50
1Ü3.—
1 0 2 —101.75
100.25
103.50
1 0 2 —
133.-
100.25
1 1 7 . -

1 3 —
100.50

9*3.25

100.50
9 9 —
98.50
96.60

_ _
150*.5O

9 9 —
1 2 0 —

98.75
120—
99.50

1 0 0 —
1 0 8 —
107.23

98.50
106.75
10Q.75

áru
T 2 2 ~ ^

99Í50
121.50
1 2 2 —
101.75
91.50

1 5 3 —
1 5 3 —
101.75
101.75
90.50
98.50

138.25
—.—

101.75
101.75
101.75
101.75
122.25
102.25
161.25
1 4 4 —
1 6 0 —
1S9—
1 8 3 —

111.50
3 7 —
3 8 —

98.75
101 —

98.75
101 —
1Ú0--

101.25
101 —

98.50
1 0 3 —

.
i 00.75
101.—

S8.50
98.50
02.25
U7.25

100.5Ü
9 7 . —
99.50

103.25
1 0 T -
100.10

ÍOO'ÓO
90.25

101 —
122.50
123.75

21 —
2 3 . -

103.50
101.23
101.25

S9.-
101.50

99.25
1 0 1 —

97—
101 —
101.50

97.—
93.50

101 —
03.50

1O8.-r
1 0 0 —

1 0 2 —
100.50

100Í50
9 9 —

99Í50
1 0 1 —

9950
101.25

Z'Z
102Í25
101.25
105—

101Í25
1 1 8 —

1 9 —
1 0 1 —
100—

101.50
99.50
99.50
07.50

_ —
152ÍS0
1Ö0—
121 —

93.75
121 —
100.50

! 101 —
1 0 9 —
108.25

99.50
107.25
107.25

121.50 122.50

. _ —
1 0 0 —

_ »-.
100.50

2 2

1?

8.50
7 —

1 2 —
6.50
5.50

. 4 0 —
6 —

+ 6 . —
1 5 -

5.50
21 —

6 —
f r 4 C -
fi124 —

12 —
1 4 . -
2 5 —
1 8 . -
43.40
8 5 —
1 6 —

5:50
7 —
5 —

1 2 —
6 0 —

7 —
4 0 —
CO—

1 4 —
1 6 —
3 0 —

7 —
5 —
8 —
6 —

7 0 —

.

.
35—
12.—

8 —
3 2 —
1 0 —
—.

5 -
5.—

11 —
5 , ~

1 0 -
5.50
3 —
1.50
7 —

4 5 —
3 0 —
—,
1 5 —

8 —
5 —

10—

3 2 —
1 4 —
—.—

1 0 —
t 7 —

0 —
4_
6.—
2 —
g_
i ! —
6 —

0.-
4 . -

a'.—
2 —

8ű—

25,
, _

25—

H.5Ö

24—
i-70—

1 6 —
8 —
5 . -

100—
25—
—.—'

—.—
—.—
1 8 —

T4.-~
t4.5t)
t a —

7 . -

£

%MVi f i
« ' "

150000

-1
Si as | í-s= »•§!§"

fr
5

1205
60000 1005
13334 150Í5
12000 805
4tW0' 100' -

500 K 2C00;4
50COŰ K. 2G0.5

5000 K. 2O0Í4
5 0 5 0 Í C 4 0 0 Í -

30000 1005
850O3 200,5

1000CO 1C0 5
SOOOAr.SICO'S

97000,Ar.100|S
60QO 200

75000 K. 100 ?5
6CO0: 500 5

250000 160
150G00

5
600ö

25000, 500;5
60000

25000
982

10000
25000
12003
10QOO
12000

5O&0

10000
5Ü4K)
3UD0

2000Q
5000

15000
5000
2000

2330
Ö26

200

100
50

K. 200
K. 400

300
100
300

10Ü0

200
200

1UO0
100
too100

ív. 2S0
390

400
400

GOOC a . KID

5

5
—
—
—
—
—
—
—

5
5

5
—

5
5

.6750 20Oi —
873Ö 160; - •
2ü0ö! 408
4530| 200
3030

20008
6000
2C0Ú

20U00
20000
20009

3500
15000

5000
2100
8500
5Ü0S

15000
34000
20ŰÜO
10000

iiOOO
32000

800Ű
50000

75Ö0
30000

60Ü9
37Ü0

10000
10O0C0

100C0

130

•

. -

ICC 5 ' '
K. 2ŰO! —

1005 —
1005
1005
lüö'S
íao: —

30
-

K. 200 —
ieo| —
200
1001 —
100'5
1£S0;5
100'5
100 5

K.20O5
100!5
150| — '
40 -

200
K.200

400
200

5
5
—

K. 200| .—
100
200

6000 K. 200
600ÚK.400

4009
4800

13000
2000
3009

531

GOOD
15000
2SUI)
4000

35000

100
150
100

K. 2Ű0
200
SOÓ

5
—

5
5

_
—

5
—
—
—

K.400 5
K.200 -
K.500 -
K.200S
K.SOO

.231GV4 2 0 0
3 0 0 0

708
3 0 0 0
2500
S50&
555Q
12G0
1C00
3009
2895

2COO0
5000
3000
eocfl

20008

100
2D0
300
200
200

5
—
—
—
— •

_

s80) —.
100 -
5öOl —
2DO; -
200! —

K. 100"i —
.-. löOj -

100! -
200i -

K. aoo; —
20000ÜÍ. 20ÍIÍ -
2600S
30000

400C

V 106
10.

4
4

100! -

Turontáli h. é. vasuíak
Urikány-z&ilv. ni. kőszénb

. . . . n. kib..

V. Bankok részvénye!.
Angol-osztrák bank . . . . • . .
Budapesti b a n k e g y e s ü l e t . . . . .
Elsö magyar ipubank . . . . . .
Fiumei hitelbank . .
Fővárosi bank r.-t
Bpesti girő- 63 pénztár-egylet . .
Hazai Jiaak r.-t.
Hiinneü magy. ált. váltóüzlet t.
Horvát leszámitoló bank . . . .
IIoiT-sílav. orsz. jelzálogbank .
Magyar általános hitelbank . .
Magy. ipar- ea keresk, bank . . .
Magy. .jylzáloghitelb. I. kibocsátás
Maijy. jel;:áloghitelb. II. kibocs. .
Magyar kereskedelmi r.-t
M. leszámít, és pénzváltó bank .
M. taltarékp. közp. jelzálogi'. . .
Osztrák hitelintézet
Osztrák-magyar bank
Pesti magy. keresk, bank . . . .
Uniobank

VI. Takarékp, részvényei.

Bí.'lvárosi takarékpénztár . . . . .
Budapest, III. k. takarékp. . . .
Bpest-erzsébetvárosi takarékp. . .
Bpesti takarékp, s orsz. zálogk. r.-t.
Egy. bpesli fövárosi takarékp. . .
Magy. ált. takarékp
BI. orsz. központi takarékpénzt. .
Pesti hazai takarékpénztar . . .

VII. Biztositó-társ részv.

Eócsi biztositő társaság . . . . .
Bécsi élet- és jár.-bizt.intézet . .
Első in. ált. biztositó társaság . .
Fonciére, pesti bizt. intézet . . .
Lloyd, m. viszontb. társ
M. "jég- és viszontb. r.-t
Nemzeti baleset biztositó r.-t. . .
P a n n o n i a v i s z o n t b . i n t é z e t . . . .

VIII. Gőzmalmok részv.

Concordia-gőarnalom r.-t. . . . .
„ , . els.rész.v.

Első bpesti gőzmalom
Erzáébet-gSsnnaloia
Lujzíi-gözrnalom
Pesti hengermalom-- . . . . . . .
Pusti moln. és sütők . . ' . . . . .
Pesti Viktória-gőzmalom

IX. Bányák és téglagy, r.

Brassói bánya- és kohó-egylet . .
Bpesti tégla- és mészÓKetö . . . .
Bpcst-szenílőrmczi téglagv. . . .
Egy- tégla- éti ezementgyár . . .
Északin, egy. kőszénb, os iparv..
Felsőm, bánya- és kohómü. . . ..
István It'jjlajyár r.-t. . . . . . . .
Kassa-somodi kőszénb, id. elisin.
Kis-Kcbesi gránitbányák . . . . .
Kőbányai göztéglagyar
Köszénbánya éti téglagyár . ...
Lechner rákosi téglagyár . . .
Magyar asphalt r.-t. . . . . .
Magy. ált. köszénbánya r.-t. •
Magy. gőztéglagvár r.-t. . . .
Magyar kerámiai gyár . . . .
Pétorhogvi téglaipar . . . . . . .
Salgótarjáni köszénbánya . . . .
Ujlaki tégla- és mészégető . . . .
Urikány-zsilvölgyi m. kőszénb.. .

X. Vasművek és gépgy. r.

Elsö m. gazdasági gépgyár . . . .
„Danubius" hajó- és gépgyár . .
Ganz és társa vasöntöde . . . . .
Nádrági vasipar társulat
„Nicholson" gépgyár r.-t
Rimamuráuy-salgótarjáni vasmü .
Schlick-féle vasöntőde
Teudloff és Dittrieh gép^v. A. sor.
Wcitzor János gép-, v

XI. Könyvnyomdák r.

.AJienaeum" irod. és nyomd, r .-t
Franklín-lársulat
„Kosmos" müintézet
Könyves Kálmán r.-t
„Pallas" iroJ. ea nyomd. r.-t. . .
Pesti könyvnyomda r.-t. . . . . .

XII. KÜ!önfc!e váll, részv.

Általános w a g g o n k ö l c s ö n z ő . . . .
,. Apolló ° kőolajíinoinitö-gyár r.-t. . '
Bautlin-felu vcp,i gyilrak r.-t. . .
Bih.'U'-szihigyi olajipar i'.-i
Bpesti ált. villamossági r.-t. . . .
Egy. niugyarii. üvoRgi'jirak'r.-t. .
EIBÖ magy. betüöntüde
Klsikmagy. pyapjumosó r.-t. . . .
Klsivinagy. résávényseri'őzóuő . i
Elsö magy. sottísUizlalö
Elsö-magy. szállitási vállídat. . .
KIBÖ magyar szálloda
Klsi) pesü spúdiuia-gyáv.. . . , ,
lünniei rizsliántoló-gyár . . . . .
Gschwindt-íélo szeszgyár . . . .
Gr. Esterházy cojniaü-gyár . . . .
„Hungaria" műtrágya-s kéusav-gy.
Jordiui Viktor-fék) bőrgyár. . . ".

„ <i els. réasv.
KáPoljTí«" résEvénytársaság . . .
KíSbányai kiráty.ser!52Ö r.-t. . . .
Kőbányai polgári serfősö r.-t. , .
Magyar Czukoripar xA. Á. söt. .

Blagyat fém- £s Iúmpaáru-jnrár .

Mai záró-
árfolyam

160.—
105.50
190 . -
1C6.—
(52.-

10a!—
1 2 0 . -

118.75

195.

505!

9*5.
|1400.
292.

98.
112.
87.

230.
11195.

125.
835 ,

Í84Ö0.

280.
329.

14125,
115,

9 8 ,
123,
129,

1050,

290.-
402.-
700.-
2 5 3 -
150.-
670.-
235.-
120.-

163.-
115—
195.-

95.-
187.-
107.-

70.-
21.-

108.-
735.-
640.-
112.-
220.-
114.-

80.-
150.-
80.-

6UO.-
254.-

1 8 5 , -
103—

•2140—

lÖS—

süi ! -
145—
265—

370—
240—
65 —

200—
I5Ö0.-

35Ő1

15Ö.
416.

Í1200.
250.
2á).
230.
130.

1625.
470.

35!

133.

1 6 2 . -
1 0 6 . -
1 9 1 . -
108.—

8 3 . -

1 0 6 . -
1 3 0 -

11975

230.-

515!-

950.-
1410.-

293.-

100.-
114.-

89.-
231.-

1205.-
1 2 6 -
840.-

C450.-

263.-
339.-

4175.-
1 1 7 -
1 0 0 -
125.-
132.-

1070.-

2 9 3 . -

7 Í Ő ! -
2 5 7 . -
1 5 2 . -
eao.—
240 —
1 2 5 -

164.-
120.-
200.-

96.-
T90.-
108.-

72.-
23.-

110.-
745.-
642.-
117.-
221.-
115.-

82.-
154.-

82.-
602.-
257.-

1OT
1 0 5 . -

2175.—

1 0 7 . -

155.—
270.-

375—
253—

7 0 —

2 0 3 Í -

513.-

37Í".-

1 3 0 -

155—
420—

1210.—
2G0—
2 3 0 —
2 4 0 —
1 3 5 —

1675—

40
76

305
40
78

147
135

12.50

6Í50

16—
2 5 —

1 5 —

fr. "i5

900
30000

1600
12500

2000
1250

3000 100 -
10000 K. 200 3
40000 K. 200 5

500 -
2005

7000Í K. 400 5
20C0

100
12000 K. 200

200
100

6000K. 100 -
2000001 Fr.J?00i5

Osztalék
lSSC-ra

10—

w ! -

14—

9!—
12.-

7 —

fr. 4 —
21 —

1 ! -
7.94Vio

9.94Vio
10—

9.87</io
4.50!
3 —

fr. 3 1 —
9.94Vio

Névőrt.

100Í5
100 —
200)5
105 -
100 5
100 5

~ 100 5 ~

100 —
100 —

K. 200 5
100 -

Ar. 200 5
5005

K. 200 5
200 —
100 5
2004
280 -
2005
200 -
2005
100 4V2
100 —
100 —
100
100 -

K.1000 —
A. 200 5

2005
100 —
200 —

Magyar r u g g T ^ a á r u g y i r . . . .
Magyar vasuti forgalmi r.-t. . . .
Magyar villamossági r.-t. . . . .
Nagyszebeni villamosinQ r.-t. . .
Nemzetközi villamostárs
Nemzetközi waggonkölcsönző . . .
Popper Lipót faipar r . - t . . . . . .
üuarnero r é s z v é n y t á r s a s á g . . . .
Roy al nagyszálloda r.-t . . . . .
Szegedi kenderfonó-gyár r .-t . .
Sziszeki tárházak r.-t. . . . . . .
Telefon Hírmondó r.-t
Tőrök dohányezyod r.-t . . . . .

XII!. Közleked, váll. részv.

Adria m. k. teng. hajó r,-t . . .
Aradi ér csanádi r.-t
Barcs-pakráczi vasut . . • . . . .
Budapest alagut-iársulat
Bpesti közuti va3p

. . , id. rész j . . . .
, , elv. jegy . • .

Bpesti villam, vár vasut
. . . . élv. jegy.

Bpest-szt.-lőrinczi h. ó. vasut • .
. . . . . els. részv.

Bpest-ujpest-rákosp. v a s u t . . . .
Dobrcczcn-hajdunanási vasut . . .
Déli vasut
Elsö cs. kir. dunagőzhaió-t. . . .
Gölnicivölgyi vasut e j s ö b s . . . . .
Györ-sopron-ebeofurti vasut . . .
Kassai közuti vasut . . . .
Kassa-oderbergi rasut . . .
Kassa-tornai h. é. vasut els. 1.
Magyar-gácsországi vasut
Magyar h. é. vasutak r .- t
Magyar nyugoti vasut . . . . .
Máramarosi sóvasut els. részv. .
Maramarosi sóvasut t ü r z s r . . . .
Máramarosi sóvasut B. réErvényei
Marosyásárh.-bZáázr. vasut c. r . .
Nagykikinda-nagybecsker, v. r . . .
Orieute m. teng. hajózási r.-t . .
Osztrák-magyar államvasut . . .
Pécs-barcsi vasut
Pelror.-lúpényi h. é. v.els. részv..
Sdavoniíu h. 6. vasut els. részv..

XIV. Sorsjegyek.
Bazilika sorsjegy

, . osztr, felülbélyegzéssel
, , nyeremény-jegy

Bécsvárosi nyeromónykölcsön 1874. évről
Budavárosi sorsjegy

. „ osztr, felülbélyegzéssel •
„Jó sziv* egyesületi sorsjegy .

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

. . . . oszt. felülbélyegz

. . . „ nyoreraóny-jegy.
Olasz vörös-kereszt sorsjegy

„ . . V h o ^
Osztrák vörös-kereszt sorsjegy
Osztrák hitelintézeti sorsjegy . . . . . .
Pálffy sorsjegy . . . . . - . . . • . *

XV. Pénznemek.
Arany, cs. és kir. Vert . . • . . .

, , , , . kör. . . . . ü Z
. osEtrák vagy magyar 8 frtos
, 2(i frankos . . . »
. 20 márkás .
_ török aranylira

Nemet bírod, vagy egyénért, bankj. (100márka)
Franczia bankjegy (100 frank) (M.),
Olasz bankjegy (100 lira)
Papirrubal darabonkint «
Román bankjegy (100 lei)
Szsib bankjegy (100 ezüst dinár).

XVI. Váltók árfolyamai (látra).
Amsterdam . . . 100 hollandi frtért . . . . .
B r á s & e l . . . . . 100 frankért .
London 10 sterlingért . . . . . „ .
Nwnet bankpiacok 100 m á r k á é r t . . . . . . . .
Olasz, bankpiacok 100 Iiráórt . . . . . . . . .
P á i i s . . . . . . 100 frankért . . . . . . .
Svájczibankplacok 300 , . . . . . . . .
ö ü e n l p o t e n á r •.-. 100 rubelőrt •.'. . . . . \ .

XVII. HatárldőreJcötött értékp.

Deczember hó közepére.

M a g y a r a r a n y j á i a d é k . . . . . . . . . . . . .
Mdítvar Ijoron aj á r a d o k . . . . . • . . * > • -
M a g y a r á l t a l i i n ö s I i i te lbank . . . . . . . . .
M a g y a r i p a r - é s k e r e s k e d e l m i b a n k . . . 0 .. , ,
M a g y a r j n l z i l o g h i t e l b a n k . . . . . . o . . . .
M a g y a r l e s z á m i t o l ó Ó3 p é n z v á l t ó b a n k . . . - .
riÍLuamuiá&V't vacuaU . . .

Deczember hő végére.

Oszliák biteiiutéüol . . . .
Déli vasut
Osatrák-ruagyar államvasut

Mal ifcró-
árfolyam

pénz j
1 6 2 —
1 2 5 —
136.50
430.-
3 2 8 —
5 3 0 —

2 8 0 ! -

143Í—

208.-
116—
206—

2 8 6 —

2.5Ő!"
2 8 0 —
1 5 0 —

9 0 —
102—

4 3 5 ! -
1 0 0 —
1 2 1 —

190Í50
2 0 0 —
2 1 2 —

211*—
96.50
6 2 —
b 2 —

1 0 0 —
1 0 0 —

22Í!-
1 0 0 —

6.30
6.80
1.60

164.50
6 0 —
61 —

3.50
3.80
8 —
9.75
2.50

11 —
11.50
19.50

200.-
5 9 —

5.69
5.68
9.56
9.56

11.83

KM5

45*60
1.28

09.75

120*70
59.20
45.60
47.60
47.55

131.50
99.40

380.25
1 0 1 . -
273.75
247.75
214.2a

34960

ara
165—
130—
137.50
510—
330—
535—

290!—

149—

210.—
117—
207—

387.—

2 W ' —
2 8 1 . -
155.—

S2Í—
1 0 3 . -

440*—
—.—

1C3.—

191'50
2 0 5 —
2 1 3 —

2 1 2 —
B7.5O
6 7 —
6 7 . —

101 —
101 —

2 M ! —
101 —
175—

6.80
7.20
1.90

ÍC5 5O
6 2 —
6 3 —

3.80
4.10
8.50

10.25
2.80

11.50
1 2 —
2 0 —

202.—
6 1 . —

5.73
5.72
9.60
9.60

11.87

59*35

45ÍSO
1.29

100.05

121.10
59.40
45.S0
48.--
47.70

121.70
9 9 6 0

380.75
1 0 2 —
274.25
248 25
244.75

34930
7.177 50 7

3 3 3 . - | 333.50

Leszámoló árfolyamok deczember Iá-érői.
Magy. ált. lnleftank . » .
Osztrák liiteüntézct .
Magyar aranyjáradók . .
Magyar koronajáradék . .
Magy. ip. és keresk, bank
Magy. iclzálaphifeliank .
Magy. leszámitoló bank .
Rima-Murányi vasmü r.-t.
Deli vasut .
Osatr.-inagy. államvasut.
Budapesti baakegyesülot.
Elsö waityar iparbauk . .
Hazai bank r . - t . . . . . .
Pesti magy. koresk. bank
Bpesti takp. 03 zálog. r.-t.
Egyes. Bp. föv. takarép. .
Magy. ált. takarékpénztár
M. orsz. közp. takarékp..
FJső magy. alt. bisí.-társ.
Elsa budapesti gőzmalom
Lujza-gőzmalom r . - t . . . .

380—
350—
121.50

99.25
101 —
274—
248—
244—

7 7 —
333—

105.-

840—

Brassói bánya- és kohóm.
Folsom. bánya- os kohómü
Kőszénb, és téglagy, r .-t .
Magy. ált. asphalt r.-t. .
Magyar kerámiai gyár r.-t.
Salgó-Tarjáni kőszénb, r.-t.
Ujlaki téglagyár r.-t. . . .
Danubius-Schoen. hajógy.
Ganu-félo vasöntöde r.-t..
SchlicWéle vasöntőde r.-t.
Wűitzer-féle waggongyár.
Ált. waggonkülcsün. r.-t..
Elsö magyar fószv.-serföz5
Alagy. Czukoripar r- l . . .
Mag^'ar villamossági r.-t..
Kőbányai polg. sorfit\ r.-t.
Budapefiti viUamos»ági r.-t.
Adria m. tengerhajóz, r.-t.
Bp. közuti vaspálya-társ..
Budapesti vill.'v-úrosi vasut
Bp.-ujpest-r. villam, vasut

223.—

601.
255,

2 1 4 0 —

150.-
141.-

208.-
3G3.-

1 .4. +.e/ afegjelölt értékpapíroknál, melyek üzletiévé nem esik ossza
a a&pi&rí qPvcl, az vazisdük tu utolsó üsietörnvQBitiozQl&g értendő.



Szorda, deczember ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1897. — 15. ofdai.

SZINHÁZAK.
Budapest, szerda, 1897. deczember 15 én.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ.

Zárva.

NEMZETI SZINHÁZ.

Évi bérlet 222. Havi bérlet 12.

A v e l e n c z e i
kalmár.

Vifjáitk * felvonásban. IrtaSchak-
fcperti. Forditotta Acs Zsigmond

Személvek:
Ve'fiTiczc-i
Maroccoi

Artí-oi.:

Tuk;
Lari'

I
elöl Robbo

Szigeti
Hotónyi
Páti)
.Szacsvay

Drzsö

Latabar
Mihályfi
Gyenes
Kőrösmezei
Vbvá.ri

SJeiru Fal-.idi
Irnok JMulnáv
Leonardo í\arczisz
Halthazir Paulay
Sioplismo Abonyi
Portia Hegyesi M.
Nerissa. K. Gerő

Kezdete 7 órakor.

^ NÉPSZINHÁZ.

Kuktakisasszony.
ÉDefces bohózat S felvonásban.
írta Markus J izsef. — Zeuéjűt

sz.rzutte Síabados Béla.

Személyek :
Krisztofóró Németh
Liaua Z. Bárdi G.
Liza grófnö Náday Ilona
Miss O'Neyl, M.CsataiZs.
Arzén gróf Szirmai
Buk Luobáld Kassai
"Pikí gróf Gazsi M.
Oidicst'v grófnö Vidoroé
Palacsinszki bárónó Bártfai M.
FÓILX., pinczér Lubinszky
Misi Tollagi

Kezdete 7 órakor.

VÁRSZINHÁZ.

Zíirva.

VIGSZINHÁZ.

6zám. 543. szám.

Triíby.
Színmü 4 felvonásban. Georges
Du Maurier regényo után irta:
Paul Űl. Potter. Ford.: Fáy I. B.

Személyek:
Triíby O' Ferral
Talbot Wynne,
Alex. Mo. Aiiüter
William Rai;oí
Rochomartsl
Th. da Lafarce

Vinardaé
Antoay
Lorinier
Rev. Thomas
Mrs. Bagót
Kaw
Durien
Vincent
Clairo
Maiguerite
Rose
Angela,
Hoíiorine
l'iülippina

kezdete íél 8

Delli E.
Góth
Ráthonyi
Tapolczai
Szerémy
Balassa
Fpriyyessi
Gyözö
Nikó L.
Rónaszéki
Décsi
Uiöntyi
Hunyadi BI.
Kazaliczky
Váradi
Kassay
Berzétoi I.
Pécsi P.
Bálint R.
Nógrádi J.
Bán N.
Munkácsy

órakor.

MAGYAR SZINHÁZ.

A gésák
vagy Egy japán teakáa tör-

ténete.
Énekes játék 3 felv. Irta Owen
Hall. Ford. Fái J. B. és Makai E.

Zenéját szerzette Sidney J.

Reginait
BroDvillo
Cttnninghajn

Stanley
Downey
Bolton
Viin-Csi
Imárí tnárki
Mimóza

Személyek s

Kszdeta 7 órakor.

Szentmiklóssy
Ferenczy K.
Odry Z.
Iványi A.
Serlegi
Fedák
Fodor R.
Sziklay K.
Boross E.
Vlád G.

Szinházi müsorok a t9* oldalon.

M O L Y M P I A " magyar mulató
igazgató BORSODY VILMOS;MletepCííi-ut 63.

Kyicva reggel 6 óráig.
Mindennap változatos müsor. Sanello, világhirü contorsionlsla. Dn-
boia (légyt.s, jeits láuczosnök. Rolland, kiváló humusista. A hir-
uuves Gyurkovics loányclc. E"â ip BZariaka a világ legkisebb

pi-imadonnája. Píooardi nővérek nemzetközi tánezusnók.

A kéményseprő egy nevelőintézeten.
kedves nevettető bohóság. Kitünö étkek és italokért kezeskedik.

Szilárd Zsigmond, tulajdonos.

Az F> JP J E JL,-féle
réffl Jó birnevü (53)

fogműterein ̂
mely eddig a Váczi-körut és Deáfc-tór sarkán létezett, ]

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

Zessék megrendelni
Karácsonyi ajándékai

megválasztása elött

\lévai Katalógust f
i • ' •
4 melyet i n g y e n kdld mlndenKInak

i Kévai testvérek
i m Urodalmi intézet Részvénytársaság

könyvkereskedése

l, Váczi-n. 1. sz.

Legalkalmasabb
8?

órás és ékszerésznél,

,VHI,5 József-körut 81. $i. alatt
kaphatók. ^7

Ugyanott óra- és ékszer-műhely
Árjegyzékek ingyen és bérmenfve.

KülíölQön elsajátított szakismereteit és hosszu
gyakorlat alapjáa készítek modern sii

kárpitos- és diszites! munkákat,
Függönyök dis;,itése, ier&nt diszitések stb.

kiváló izléssel eszközöltetnek,

Magamat a :i. ó. közönség kegyes pártfogásába
ajánlva, maradtam kitüiiö tisztelettel

kárpitos és diszitö.

, WSie, Bohátty*

(Kertész-utcza sarkán.)
68.

120

ujoanan átalakitva és nagyobbilva, (T2

Dr.ZIFFER E., gleichenbergi fürdőorvos vezeíóse alatt.

JózsefokSrúi; 90. szám.
sóviz k ú r á i . Mell.ssal külön fülkékbön. Fenyöfü-Selógzés és pneu

m a t i k u s szétporlasztá g;|se, Qarat. crrbéleee^nek. Kyiiva egésj n a p .

£1 ne mulassza senki sem
posta utján, utánvét mellett meg-

rendelni,

mig a készlet tart.
Szenzácziót kelt mindenütt sz ujon-
nan föltalált (Croláin) snüarany

eredeti

Ör e n f i

Ezen órák meg nem kütönbszteíhetök az i g a z aranytól
még szakember által sem. AJS órák pontosságáért 3 évi kezesség
nyujtatik. Ara most, inig a raktár tart, 6 frt. Egy hozzá illö
Goldinláiicz széles rond sportalakbari 1 frt SÖ kr , Minden
órához ingyen egy szarvas bőrzacskó csakis 245

B I E R M Á M SANGSöoiagszóiküldési áruháza
Budapest, Kos&uSh Lafos-iitaxa 1, sxám.

Küldeményét utánvét melletti; meg nem felelő a pé&z
visszatérítése mellett viaszavétetik.

" C ^ w n ^ r f - n c - í Zsebóra valódi ezüstből frt 8.&0
JrO.Il.wOS* valóai tallaezüst » U.—

udvari száüiíók

tűzbiztos es kioresineniss

pánczélbetétolt, pánczélszekrényeít, pán-
czéltressorjait a legujabb szisztéma szerint,
valamint ékszerállványokat berendezéssel,
kazettákat, másolópréseket a legjutányosabb

áraJion.

Árjegyzékek ingyen*

or»zi«.&us Aiag-yar képzőmüvészeti Társulat.
Téli- és karácsony»ujévi (23ö)

a városligeti mücsarnokban, az Andrássyut végén.

1897. deczembsr Mőí 1898, Január 15-ig.

—es Megnyitás deczember t-én, ^=—

nyitva: xeKgel 9-től. d. tu 4-iff. Osülörlö ön eaSe 6-tól
H-ig villamos világítás mellett.

SitaTtangrerseny. Buffet.
£elé&o*áij ®gy hQrQim, — V?,sárn6g d. n, l órától 20 kr.

Amerikai

jlmzúhl
1

lorgathafé
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Glotfowsiü és Cársa
az eredeti „REMINGTON-írógépek" és az
eredatl „Edison MIMEOGRAPH" kíz. jog

eladási telspa

, V., €r2sébet4lr 16* si.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Körponö kladóhlvttoi:

Vitt. ker., József-körut 65. szám.
Mtadtn tzó £ krajczár, vastagabb betükből szedve 4 krajczár.

sir*

Flólc-kladóhivats!:

V. ker., Marokkói-utcza 4. szán).
a hirdeti czime* a közli a hlrdeWabm, na » Tilawt porto-wttmte kéri, akkor minden közlés után még 80 krajcrii Uncstari Mlyegfllettk is feetendö. --Czéteerö az apróhirdetést postautalTáayon bekfil-

deni, 8 a uSvetet u uUÍvány BaéMuffa uni; esetleg közönséges levélben is lehet aszfivepet • a I«Télie*T"ket beküldeni. Mindenki künnTen kiszámíthatja az apróhirdetés arat

Karácsonyfának
LEVELEZÉS.

levele van, !;érném azt rögMa átrenni a
kiadóhivatalból. 177—1

jCfllfolDrc utazó Minervának lóvéi érkezett a kiadó-
hivatalba. 17£

Szives válaszát várjn Ernő. 179—1

rtfiktArl/ü f Holnap szerdán d. e. jöjjön be hozzám, fon-
UOKtOrKd l tos és lialaszthatlan közlendőm van. üdvözli

kis betege.- 750—1
fi«-t;vl asszonyt, ki segítene ki 15 fi-tnyi pénzzavara-
ból, az irjon .Bájos" czimro e lap kiadóba. 183—1

I* t«jfHKlf Levelét csak ma kaptam és sietek arja vala-
m r* Il lcl l lUft. szobai. Szeretnék Önnel megismerkedni, hogy
volna ez lehetséges ? irjon „Reviora* czimen "'" '748—1

A Üzenetét olvastam, nos hát nem bánom megismerkedem
V. magával, foltételem, ho»y a helyet, időt és körülményeket

ön határozzam meg. Azonban o heten az lehetetlen, miután eluta-
zom a fővárosból nehány napra, de ha haza jövök, boldogan fogok
liojteni Önnel, vagy — mással, eddig is mig távol leszek, irjon vala-
mit e bolyon, én magát igen herczig gyereknek képzelem, szeretek
magával foglalkozni. Elza. 748—1

t Levél ment, reménylem kérésemet teljesíti cs
) . ott lesz, ha nem lehet, ugy kérem értesítsen.

Már nöm haragszom amiért leheléből meggyőződtem, hogy nincs
okom csalt sajnálom magát szegénykéin, de majd a jövőben kárpó-
tolni fogom, a közel jövőben. P á l "Marietta. 7-16—1

kaptam en már magától más jeligés levelet is, kapott
* maga már tőlem is. És az én válaszomra is megérke-

zett már az ön íüleleto. Ha eltalálja ki vagyok, irjon e rovatban je-
ligém alatt. 740—1

Connaísance-nak levele van a kivánt helyen. 742—1

Levelét vettem és ha addig valami közbe nem jöii, mond-
r•• J u k m ó g ^ d v e z ö b b ajánlat péld., akire nem kellene olyan

sokáig várni, mert mielött a nagy utra kelnék szeretném útitársamat
közelebbről megismerni meg kell gondolni, hogy hónapokig tartó utra
Idvel indul egy csinos fiatal asszony. Irjon c helyen -Minervá<1-nak.

7C0-1
Nagyon rossz hangulatban vagyok édes kicsikém, inintha

ia az örök megnyugvás folú közeledném, nem is fogok én
itt meggyógyulni soha, igazán nincs lelkük azoknak, akik elválasz-
tottak bennünket, mert téged nélkülözve soha sem fogok meggyó-
gyulni. Lelkük rajta. Hallom, hogy mulattok és hogy a kadét cousmod
csapja a szelet körülötted, igaz, hiszen en már ugysem vagyok arra
valo. Cbak mulassatok, belátom, nem nagy szórakozás egy szegény
b t it l i J ő d 7 4 2 i, om, ne
beteg szomoru sorait olvasni. Jenőd.

gy
742 i

HÁZASSÁG.

birtokos — városi tisztviselőhöz. Csakis komoly ajánlatok .Ámor"
joligojdatt kéretnek a kiadóhivatalba. ; {$78—2

ÁLLAST KERES.

Q. em. 165—3

tflesknreecst kér „Képzett emier' jelige alatt e lap kiadóhivatalába.

J & egy hölgy ki a kereskedelmi tanfolyamot jeles
eredménnyel végezte, a magyar és német nyelvet birja,

irodában már alkalmazva volt, és kitünö ajánlatokká/ rendelkezik.
Csime megtudható o lap kiadóluyatalban. ' 540—3
?f iv tMarrtahittatalttftlr e 8 t i foglalkozást keres. Elvállal min-
C p y IIÍííganiUValiilIlOK dennemü irásbeli munkádat, iniásola-
loRat, fordításokat német és török nyelvből. Gyors és pontos invuikás.
jfj. A. czimon kér levelet e lap kiadóhivatalába. ; 634—3

honvédföhadnagy, ki a Ludovika Akadémiát
j végezte, komptoarlsta állast keres. Czin^e meg-

tudható a kiadóhivatalban. . $72—3

Xereskeöelmi akadémiát
ideig volt alkalmazva, racgfclelu állást keres. Czim a kiadóhivatalban.

p74-3
idösFuö, nagy uri házhoz mint házvezetőnő ajánlko-

„ zik. Uradalmi tiszt özvegye cs mint ilyen a vidéki
uagyobb szabásu háztartás minden ágában jártas. Szives megkeresést
„Uri nő" jelige alatt kórok o lap kiadóhivatalába. 712—S
j * n « . ^sTvTeec^MAe ~" éves róm. 'kath. vallásu, nötleu kiszol-
%»»}/ l i d A l t d d t l j t d gált katona, ki a magyar és néniét nyel-
vet ugy szóban mint irásban tökéletesen birja, s irodai teendőkben
ts jártas, esedezik bánniíéio szerény állásért. Czime megtudható a
Jüadóhivatalban. 692—3

biró fiatal ém.ber, ki
az összes irodai toen-Kereskedelmi szakképzettséggel

dókbon jártas és upy a magyar mint a német nyelvet szóban
irásban birja, állást koros. Czim a kiadóhivatalban. 580-8

ií ki magyar nómet nyelv es zonsora oktatást ndhat,
Uf három 6-9 óvos tiukhoz teljc£ ellátásra és fizetés mol-

lelt kerestetik. Czim a kiadóhivatalban. 896—3

ÁLLAST KAPHAT.
katonatisztek állandó és jövedelmező alkalmazást
nyerhetnek. Ajánlatok »Jűv<sdelmet6* joligével e

la;* kiádóCivatatAb.i nrímrondők. 0420—4

Uf ivt inbnlf Itercstotnck (>gy uj készítmény eladásához, amelyük
UjllwRlIK ugy a. városi, mint a vidéki gazdásznok nélkülözne-

tétlen. Mindenki, akinek ismeretsége van magánosoknál, mint mellók-
kerüset ügynökömet. Magas jutalék, vagy ux iiietás biztosittatik.
Ajánlatok német nyelven , P . F. u jelige alatt a kiadóba küldendők.

; 508-4
ki már ily minőségben alkalmazva volt,
üzotéssol azonnal felvétetik. Ajanlatok

'Gyakornok- c;;iu. alatt a kindúba. ' 40S-4
vldákl jobb há;;akiinl volt alkalmazva
: ^ nem regen van a fővárosban, azon-WíftAöMPC leáriV a ki vijHUlWCtlUd IVallJf és még

rrnl :tm-nht\:>::l;Uilv. vidókrol iővővöknek és • főzéshez is értőknek előny
au»Uk. CzLui a klaaóhivalalban. 202—4

OKTATÁS.

jg
Czime megtudható

\ain\t ki a magyar, német és francza nyelvet
leanV. tanitja, még nehány órával rendelkezik,

ató a k i a d ó h i v a t a l b a n . 4 5 S — 5
Egy disztingualt kisasszony zongora órákat óhajt adni.
Czim a k i a d ó h i v a t a l b a n . 4 5 2 -5

\tnmUtlC
eux initiales „Le cous*

instruite, cherche uno legon trois á quatrn foi
une heure par semaine. Adresser él'expedition466—5

hivatalban.

nemkülönben mórtaiü rajzolásban kezdőknek okta-
* tást adok szerény feltételek mellett. Czim a kiadó-

440—5

p
vatalban.

iskolai növendék, elemi iskolai tanulók mellé
korreptitornak ajánlkozik. Csim a kiadóhi-

•13S—5

intelligens
kiadóhivatalban.

lüs Czime megtudliató a
490-5

óllás* keres egy VIlI. reáliskolai tanuló. Szives
] megkeresések o lap kiadóhivatalába kéretnek

"Corrcpetitor" jelige alatt, hol ar, illető czime is megtudható. SÖ—5
Je chercho une jbi'ne fram/aise qui ín'instruirait la
langue frannaise, par conver3ation agriable. Lettres sous

>MedJcin* á l'expedition" da ce Journal. 78—5

BIRTOK ELADÁS.
5 " ö hold prima föld, vasuthoa egy órányira.
36000 bankpénz, instrukezió vetéssel 750'JU' frt,

p g g Y C , husz percz vasuthoz. 730 hold, 55000 bankpónz, inst-
rukezió vetéssel 110000 frt. Csakis direkte vevőknek ad értesitést le-
vólileg Weisz Emil, Nagymezö-utcza 12. 151—6

\\Wlt\h Jiorsotímegyébea egy 2000 holdon felüli
p Ull IOn* birtok, melyből a száníórét 1.000 hold az
1898-ik évtől kezdve 12, edotlog 15 évre bérbe adatik. Évi bérösszeg
7000 frt. A feltételek a megbízottnál tudhatok m?s- Czime a kiadó-
hivatalban. 134—6

12500 hold terjedehiiii nagy vadászterülettel, őserdővel,
melyben mindennemü vad található, ritka szép emeletes

astélylyal teljesen bebutorozva, iparvállalattal, G50,000 frtért eladó.
Venni szándékozók * Vadászterület-: czimen küldjék be ajánlataikat
e lap kiadóhivatalába. . ,140—0

HÁZ ÉS VILLA ELADÁS.
közelében egy 3 einsletes bérház még 12 évig adómentes,
kedvező feltételek mellett eladó. Szükséges tőke 40.000 frt.

Ajánlatokat „1000" jelige alatt a kiadóhivatal közvetít. 820—7
Vidéki nagyobb városba ogy emeletes sarokház 40

l QÖI területen nagyon inaszivan épitve, halálosét
miatt eladó. Czim a kiadóhivatalban. 33Ü—7

ELADÁS.
l | 0 n V € U T l 5 Z T I latok a Idadóba „Uj honvódtiszti. niha" czimen
kéretnek. 73S—8

kiadóhivatalban.

(Zieglor mester müve) ezüst billentyűkkel,
elefánt csontfejjel, eladó 100 frtért. Czim a

716—ö

£gy gyennek-niérUíf í^^saTíadó^czSTidadóhSí
ban. 708—8

Szalonczukorka legíinomabb mbiöségben 1 kg. 2 frt, 2
jf i íg. 3 frt 50 kr., 4 kg. 6 frt bénnenlve, utánvétel nu-liett

Surányi ezükorkaaynr Nxgysur&ny. 1-7—3

t természeíhöományi közlöny" S h á S
eladó. A kötetek füzetekben vannak, ép tiszta állapotban. Ajánlato-
kat .Természettudományi Közlöny11 jelige alatt a kiadó küzruLit

044—S

Star
lek „.

USY diszes virágasztcl, phönix és legyező pál-
( * makkal több rendboli dísznövény eladó. Luve-

Aquarium" jelige alatt a kiadóba intézendők. 630—8
itS^*'nHve9Ota4'4i* Küáijogu gyógyszertár nagy vidéki városban,
Ö J U J J T S A Í Í J l í * l . megye székhelyén 30000 frton felüli tkvi forga-
lommal OUOOO frtért eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 13S—8

i tft!l»ol» Budán, a Gollérthogy legszebb helyén, a fő-ul
•HVU l £ m % n . inoüett, kót szép telek villának igen alkalmas,
abad kézből eladó. Ajánlatokat „H. K." jelige al&tt e lap kiadója

továbbit. öüS- 8

e síéj), nagy, szulid l l hónapos, elutazás miatt azonn'al üladó.
Czim a kiadóhivatalban. • 424—8

Rákoskeresztúron a fonton bekerítve 4 frt ölen-
ként. C.-ini a Idadóhivatalban. liő—S

Alig .vtszuaH, teljesen jó karban levö S.
g Wmdhoffor-fúle hat és fől oktávos, 80 billen-

tyűs zongorámat a lehető legjutányosabb árért eladom. Czini a
kiadóhivatalban. 310^S

VÉTEL.
T?n?irs<?«»í»l/vÓMW 2 ~ 3 a J t ó s niiolőbbi megvételre kerestetik. Aján-
nUlladACKI Kílj latokat .Ruliaszekrény" jeligo alatt a kiadóhi-
atcil közvetít. 270-0

\iieir\n\r Budapesten vagy környékén. Irásbeli ajánlatok
VtiddllOK .Készpénz' joligo alatt a kiadóba kérek.

• Ó00-9

518-9
fövárosi házakat, lehetőleg kevés teherről vagy anélkül a
Margit-Ilid tájékán. Ügynökök közvetitése kizárva. Levelek

.Birtokos" czim alatt keretnek o lap kiadóhivatalába. , 448—0

KIADÓ SZOBÁK.
Vilin** 1tAt4»«*}«i szépen bútorozott 2 ablakos utczai szoba (elö-

JVUlOn U B j a r a i U szobából nyiló) gyermektelen családnál ppy
irnak kiadó. Czim a kiadóhivatalban. ti72— !<•

Bohány-utczában egy külön bejáratú 2 ablakos udvari szoba
havi 14 forintért azonnal kiadó. 670—10

Egy elegánsan bútorozott ban
adóhivatalt) an

g
hivatalt) an.

ön bujáratu szoba a belváros-
ózonnal kiadó. Czimü a . ki-„

340-10

jfDamjanich-utczában egy tiszta bútorozott szoba Vi írtért
azonnal ldadó. Czim a kiadóban.

583—10
i u f A r n v n H itt<>9at e v n h i fürdőszoba használattal a/ llöi-
|)UTOrOZOÍÍ UTCZai SZOOa uiou, azonual kiadó. Czim a
dadókivfttaüian. 53-1 -10

1«i*S4r«(ti bútorozott szoba a Szondy-utczában, azonnaj
Oejani lH Kiadó. Bővebbel a k i a d ó b a n . 5 9 0 - 1 0

Rottenbiller-utczában
hivatalba.

egy tiszta csendes utczai szoba, külun
bejárattal kiadó. Bővebbet a kiadú-

536-10

KIS
szoba, uri családnál kiadó a klinika ki.ze-
leben. Czim a kiadóhivatalban. 5Q-: 10

Csinosan bútorozott, kél ablukos utczai hónapod
szoba kiadó. Villamvasuti mufállóhely a közvetlen

közelben. Czim a kiadóhivatalban. 520—lu
S2wVa.

fi Jfagymezo-utczában ifjo. emeleti, külünbejáratu szoba
522- lú

"50
^ Fortuna-utczában, földszint, 2 utczai szoba szú-
p e n bútorozva, 1—'2 urnak aaniiual kiadó. 472 10
p: i , l/A**U1rtf')«AH a Haltyu-utczában

•IK KSlUlSluSn azonnal kiadó.
1 ezoba, 15 frtért

474— lü

SZOBA KERESTETIK.
»7fk1t4f keresek az >Orszáeos Hirlapi tőszóm'

^ 5 & V U H I szédságábari. Ajánlatok a kiadóba kerot-
n^k iJó-isef-köruti garcon lakás* jelige alatt. •r>2ri—ÍJ

szerény kis uavar i bútorozott szobát, lehetőleg a József-
körut közelében a jánlatokat kérek . s z o b a " czimen a ki-

adóhivatalba. 702-12
május 1-óre József-köruton vagy annak koz-
vétlen közolcben, mely2-3-4ntczai szobából

és hozzátartozckaiból áll. Ajánlatot kérek JB.'l". 07 alatt a kiadó-
hivatalba. 516-12

bútorozott szobát keresek, lehetőleg külön bejárattal. Aján-
latokat a hely és az ár megjelölése ínelktt .Bútorozott

szoba" alatt a kiadóhivatalba küldendők, 310—12
k e r e s c s y fiatal e m b e r lépcső"

iJ p házra va„'y kapu alá nyiló aj-
tóval a József-körut és a József-utcza közelében havi 16—18 friért.
Ajánlatokat a kiadóhivatal fogad el „Lakás* czim alctt. C2—12

KIADÓ LAKÁSOK.
1 en b a r i t ! A}]*.AH Attila- és Roham-ulcza sarkán a fövárosi nyári
I"5Ü n%lUl«lVCH szinház közülében, a III. oiuülelou ê -y erkólyes
lakás kiadó, mely áll 8 utczai-, cseléd-, fürdő- és előszobából.

476—13
Karácsonyi-utcza, egy 3 utczai szobás földszinti
lakás kiadó. Bővflbbet a kiadóhivatalban. 168—13

"S
Rézniál-dül3, a János-kórház közelében 2 nagy

j szoba, veranda, fürdőszoba, konyi:a (vizvezoték-
i é dlából álló l k á l I d d é

j , , , y (
kol), ólóskainara. pinczo és padlásból álló lakás áronnal Idádé.
Czim a kiadóhivatalban. Hö—13

a •Bhnbó-utczában egy I. emeleti lakás kiadó, meiy
* áll 4 nagy, 1 kis szoba, elö-, fürdő-, cselédszoba,

veranda, konyha stb., azonnal kiadó. Czim akiadóhivatalban. 170—13
gy I. emeleti utczai lakás azonnal kiadó.
Svebet a kiadóban. 606-13

L t l í l/ftfííloí1 Belvárosban egy IITik emeleti lakás kiaqó, mely
*f"íK KKiUIKl. au i kólabUkos utczai szoljából. 1 udvari-, elö-,
konyha ős éléskamrából. Bővebbet a kiadóban. 432—13

5 51/ I/Apítlof a Kálmán-utczában a fH-ik emeleten 3 udvari, elö-,
" I R rvKHllKl, fürdő-, cselédszoba, konyha, éléskamra stb., közbe-

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

Krisztina-kőrúton ogy 3 utczai elő, fürdő- és cselédszobából álló
lakás azonnal kiadó,. Bovebbett a kiadóhivatalban. 48d—13

51?
kiadóhivatalban.

Vürösmarty-utczában egy Il-od emeleti, 2 udvari, elö-
szoba, konyha stb.-ből álló lakás azuunal kiadó. Czim a

U O 1 3
L Váczi-köraton egy 8 bejárain lakás kiadó, mely

• áll 5 utczai-, 2 oiö-, cselédszoba és konyha.
4S6—13

6 í l í líöS'Ülol' Vőrösmarty-utczába, 2 udvari-, előszoba, konyha,
" I R RtíTUlt.1* kamra azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban.

7 ÍV ifOf a z ^tván-uton egy I. emeleti lakás azonnal kiadó
" I R l l t t . j mely áll 2 kerti szubából, konylia, kamra stb. Dövebfc

czime megtudható a kiadólűvatalban.
bb

172—13

KIADÖ BOLTHELYISÉGEK.
Jíagy sarok bolthelyiség a József-köruton azonnal kiadó. Evi

bér 1S00 frt. Czim a kiadóban.
312-17.

a József-köruton azonnai kiadó. Évi bér 400
frt. Czime megtudható a kiadóhivatalban.

314-17

KÜLÖNFÉLE.
osi \kW7iltimónv ^ lótenyésztés emelésére alakult rész-
O l I t l I U l i l U i e n j . vénytársaság (Tutinrsatl) Budapesten

ülsö kercposi-iit 16—17. sz. a. ozenncl közhirré teszi, hogy 1 drb
6 úvcs szürke irlandi faj hátas és hámos ló — 1 drb 2 éves fekolo
amerikai ügető mén és 1 drb 9 liónapos amerikai ügető méntől szár-
mazó kaneza-csikó; o ]ió lG-án csütörtökön d. e. U órakor a buda-
pesti lóvásártelopén birói árverésen oladatnak. 1H1—Irt

íueyvcdek, közhivatalnokok, gazdászok stb.) !üh\-
birtokkal karöltve járó ügyletek révén elsőrangu

föyárosi czég által ovi 2—3000 frtnyi mellek jövedelemre tehetni!*:
szert. Levelek „Scries" iolige alatt a kiadóhivatalba. 0—lá

í f n i f f l l d S l l o l s a J a ü t o ' 1 szakismeretek és hosszu gyakorlat alapiuá
•IkUllVlVUll kósziíek modern stílben kárpitos-ós rtiszitóai munlíá-
kat. Függönyök diazitése, terein-dis/'tósok itb. kiváló izléssel eszkö-
zöltetnek. Magamat U n. ó. közönség kogyos pártfogásába ujuniv.i,
maradtam kitünö tisztelettel Szilády Zsigmond, kárpitos és diszitó.
Budapest, VU., Dohány-utcza 68. (Kertész-utcza sarkán.) 494--1

^ a i ' o s z n n Sy, ha nem használja azonnal, mikor
/nflJU lift j a u j , R£!i!C Cgy ko vé5 fagyviszkoti-ssc^it t-roz, a /í.v-
t/jf2-fóle fciityfuiiclot. Ezen ismert és övek óta bovált s.íer minden

érdekelhet tudni azt, liony
rf B i ó i j t tvsan jiaiai rfr Boitonfói>injoctto ori*n

lál mar nehány napi használat után ehnulasztja mut; a ltvírójribb t-s
legelhanyagoltabb bajokat is. Fölösleges tollat Xu/itnJ-o/uj a r a ^ y
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A közönséghez.
Az „ Országos Hirlap" pártoktól, kormány-

ól, egyéni és üzleti érdekektől, czéloktól füg-
getlen, szabadelvü politikai napilap.

Erős, de nem durva hang; bátor, de
nem személyeskedő kritika; minden irányban
való tisztesség a mi újságírásunk sarkalatos
hitágazata.

Az „Országos Hirlap" rendületlen hive
a szabadelvüségnek, mert ez a legbiztosabb
módja a magyarság faji erősödésének.

Az „Országos Hirlap" jól értesültségéről,
magas irodalmi színvonaláról tanúskodjék nap-
ról-napra maga a lap.

Mikszáth Kálmán főszerkesztő a lap
minden számában fog valamely rovatban irni.

Az „Országos Hirlap" sürün fogja kö-
zölni „A t. házból" czimü országgyülési kar-
czolatokat, természetesen régi mesterük, Mik-
száth Kálmán tollából. Nemkülönben megjele-
nik koronkint a léha képviselö Kathánghy
Menyhért is, nejéhez irott vidám leveleivel.

„A Rókautal:", Sudermann költői szép
regényét, mely az ujabb romantika igaz gyön-
gyei közé tartozik, nyomon fogja követni
Mikszáth Kálmánnak

„Az uj Zrinyiász"
czimü hosszabb szatirikus politikai rajza.

Az „Országos Hirlap" a rendelkezé-
sére álló összes, jelentékeny szellemi és anyagi
eröt urra fogja felhasználni, hogy becsületes,
komoly, értékes munkával, minden ízében kifo-
gástalan, jó magyar lappal hálálja meg azt a
példátlan s igazán megható érdeklődést, melyet,
nagylelkűen előlegezett bizalom gyanánt, a ma-
gyar közönség iránta, tulajdonképeni megjele-
nése elött is már hatalmasan tanusitott.

Az „Országos Hirlap" előfizetési ára :
egy évre : 14 frt, negyedévre: 3 frt 50 kr.

félévre: 7 frt, egy hónapra: 1 frt 20 kr.

Az „Országos Hirlap" szerkesztősége és
kiadóhivatala: Budapest, VIII., József-körut, 65.

Ujonnan belépő előfizetőinknek az eddig
megjelent regényfolytatásokat kívánságukra azon-
nal megküldjük.

MINDENFÉLE.
A párisi nök Boulancy asszonyról. Most, hogy

a hadi törvényszék vette kezébe az Esterházy-Dreyfus
ügy lebonyolítását., a Dreyfus-párti lapok elnémultak.
Az antiszemita lapok ellenkezőleg még nagyobb
apparátussal küzdenek, élükön a Gil Blas-val. A
Gil Blas nemrégiben kérdést tett fel és kérte a
párisi nők válaszát és itéletét arról, vajjon miként
bírálandó el a Boulancy asszony szereplése a
Dreyfus ügyben. Madame Boulancy ugyanis viszony-
ban volt Esterházy gróffal, de mivel szeretője el-
hagyta, bosszúból besúgta azokat a dolgokat, ami-
ket Esterházyról tudott és melyek következtében
aztán az ő neve a Dreyfus-é mellé került. Az ismert
irónő, Marie Kryzinska, igy válaszol:

A Boulancy asszonyéhoz hasonló bosszut csak
becsülete árán vásárolhat a nő. De a Boulancy asz-
szony szereplése ugy tünik föl előttem, mintha ő a
végzet ujjmutatása volna a Dreyfus-ügyben.

A bájos szinésznő, Jane Demarsy következő-
leg nyilatkozik:

„Vannak dolgok, melyekben meg nem enged-
hető a visszatorlás. Elegendő a megvetés !"

Marsy asszony, a párisi „Ladies club" titkára,
ugyszintén Micheline asszony és Debriége kis-
asszony keményen elitélik Boulancyt. Otero, a világ-
hirü Otero, igy szerénykedik:

„Oly sulyos a dolog, hogy az én vélemé-
nyem nem nyomna a latban. Épp ezért nem nyilat-
hozom" '

De nem ám Luise France! Ő merészen a
férfiak arczába vágja :

„Az asszony vásárolja a férfit, de el nem
kótyavetyéli !"

A megczáfolt Falb. Dr. Falbnak az a jóslata,
hogy a Tempel-féle üstökös két év mulva, 1899.
évi november havában földünkkel összeütközik, dr.
Ridschof Frigyest, a bécsi csillagda első assziszten-
sét arra birta, hogy ez üstökös utját ujból számitás
tárgyává tegye s arra az eredményre jutott, hogy
azon a bizonyos novemberi napon az üstökös még
mindig 11.000,000 mértföldnyire lesz tőlünk s
hogy ennek következtében mi veszélytől se kell tar-
tanunk.

7400 házasságkötés. 14.800 azok száma,
kik január elsejétől novemberig mint férj és feleség
hagyták el W. H. Burrels new-yorki lelkész hajlé-
kát. 2500 esetben már egyszer elvált párokat boro-
nált össze ismét, 3000 pár közül pedig hol egyik,
hol másik fél felbontott házasság romjain kötött
ujat. Burrels tiszteletes annak köszönheti ezt a
páratlan rikordot, hogy nála a házasságkötés pár
percz müve, és nem faggatja az összeadandókat
előéletükről. Továbbá, hogy csupán 5 dollárnyi
tiszteletdijat szed, amiből mégis kikerül évente
körülbelől 120.000 forint.

Aforizmák. Van olyan halotti jelentés, amely
az elköltözöttről az első életjel.

Ha kétszer élnénk, második életünk nem volna
elegendő arra, hogy az elsőnek hibáit jóvátegyük.

Aki egy nőt csak a pénz kedvéért vesz el,
ugy tesz, mint az, aki könyvet csak az aranyvágás
kedvéért vásárol.

A Figaro kelendősége. Nem egy franczia lap
azt az állítást koczkáztatta meg a minap, hogy a
párisi Figaro töméntelen előfizetőt veszitett az utóbbi
időben. A Figaronak a Dreyfus-ügyben elfog-
lalt álláspontjával okolják meg ezt, nyilván azzal
a mellékgondolattal, hogy ártsanak a világhirü uj-
ságnak. A Figaro azonban vasárnapi számában
megczáfolja, illetve a maguk értékére redukálja a
híreszteléseket. Dablin közjegyző, a szerkesztőség
kérésére, megvizsgálta a jegyzékeket és konstatálta,
hogy bár az előfizetők száma 58-czal apadt, a napi
elárusitás nagy lendületet nyert, ugyanis 10,000
példánynyal több kél el naponkint, mint a mult
hónapban.

Csónak czementből. Egy olasz feltaláló, Ga-
bellini nevü, nemrégiben czementből épitett csóna-
kot. A hajó vázát aczélrudakból készitette, a testét
meg drótszövetből, melyet czementtel vonatott be.
A felületét aztán kifényesittette. Azt állitja, hogy az
ily csónak olcsóbb a facsónaknál, nem rongálódik,
örökéletü és egész könnyedén uszik a tenger vizén.

Földünk népessége. Jóleső megnyugvással ol-
vashatja a jövendő nemzedékekéit aggódó emberi-
ség, hogy mennyi még ezen a földön az olyan hely,
ahol unokáink s dédunokáink is helyet és táplálé-
kot találnak. Az angol földrajzi társaság tagja,
Ravenstein, tudományos kutatások alapján azt ál-
litja, hogy földünk kerekségén 28,000.000 négyszög
mértföld a termékeny talaj, tizennégymillió négyszög-
mértföld az olyan, amely pusztaság s végül egy
millió négyszögmérföld a sivatag. Ha a termékeny
föld négyszögmértföldjére 207 embert, a pusztaságra
tizet, a sivatagi a pedig egyet számítunk, mint leg-
sűrűbb lakosságot, mélyet anyaföldünk táplálni ké-
pes, akkor az eltartási maximum 6000 millió em-
bernél állana be. Számítása szerint ez az állapot
2072-ben áll be. Dédunokáinknak tehát több gond-
juk lesz a megélhetés miatt, mint nekünk.

A párisi nők újságja. A „Fronde" czimü poli-
tikai és társadalmi napilapból, amelyet nők szer-
kesztenek, irnak, szednek és kinyomnak, csütörtökön
jelent meg az elsö szám. Az ujság tulajdonosa Mar-
guerite Durand, a Comédie Francaise tagja, Laguerre,
egykori boulangerista képviselő elvált neje. Az első
számba a vezérczikket Marie Anne de Berét irta,
egy tábornok leánya, több kötetnek szellemes szer-
zője. Czikkének ez a czime: „Gazdasszonyok vagy
courtisanedk." Kikel benne Faguet Emil, a Sorbonne
tanára ellen, aki a minapában gunyosan nyilatkozott
a női zsurnalisztákról, és megütközik az elhunyt
Maupassant egy előszaván, amelyei a „Manon Les-
caut" diszkiadásához irt. „Manon Lescaut"-ban —
irta Maupassant — megvan minden, ami a nőben
kedves, elragadó és gyalázatos." Ezt ostorozza
a csikkiró. Clemence Royer nyugalomra int

a Dreyfus-ügyben. Kergomard születeti Reclus
asszony, a közoktatásügyi tanács tagja, a
tanítónőkkel foglalkozik, Marie Tognon, a női jo-
gok érdekében alakult franczia liga elnöke pedig a
két nem teljes egyenjogúságát követeli. A lapot,
mint mondtuk, nők szedik, Öt-hat frank napi bért
kívántak Durand asszonytól, ő azonban saját jószán-
tából nyolczat fizet nekik, mert a férfiszedők is eny-
nyit keresnek.

Regény dióhéjban. A történet színhelye Stutt-
gart. Ott lakott a regény két főalakja : báró Wan-
genheim porosz követségi titkár és a felesége egy
feltünően szép amerikai asszony. A férjnek van egy
barátja, gróf Uexküll-Gyllenband Waldemar, aki
lemond a porosz hadseregben viselt hadnagyi rang-
járól s Stuttgartba megy lakni. A férj és a házibarát
közt kinos affér támad, amelyet párbajjal intézlek
el. A párbaj után a szép amerikai asszony elválik a
érjétől s mint Stuttgartból írják, tegnapelött férjhez
ment gróf Uexküll-Gyllenbandhoz. Hogy mi minden
történhetett ezek között a. főmomentumok közt, azt
kiki a maga fantáziája szerint elképzelheti.

Majmok a bányákban. E. Moss kapitány Trans-
vaalból a bányájában majmokkal dolgoztat. Ezekről
a furcsa munkásokról a kapitány ezeket meséli:

— Bányáimban huszonnégy majom is dolgo-
zik, kik hét felnőtt erős embernek a munkáját végzik.
Nagyon sokszor végeznek oly munkát, melyre az
embereket hiába alkalmaznám. Összehordják az em-
berek által elejtett s ott hagyott apró érczdarabokat
s kicsi halmokba rakják, melyeket aztán lapáttal a
kocsikba rakni már csak csekélység. Saját tetszésükre
hagyom, hogy és mint akarnak dolgozni; de soha
tétlenül nem találom, mert ha már idekint nincs mit
végezniök, akkor bemennek a bányába s ott segéd-
keznek a munkásoknak. Szépen megférnek egymás-
sal, sohse veszekszenek, — különben egészen rend-
szeresen végzik a munkát s épugy együtt kezdik és
együtt végzik, mint az embereim. Különösen érde-
kes azonban látni és megfigyelni munkájuk közben,
mily pontosan és gondosan, mily körültekintően vé-
geznek el mindent. Belátogatnak a bányába, kisérik
a kocsikat, az ugynevezett kutyákat s ha csak egy
darabka ércz esik is le rólok, azt mindjárt feleme-
lik s a kocsiba visszarakják. Mondhatom egy szóval,
hogy számtalan van munkásaim közt, ki bízvást ta-
nulhatna tőlük.

Az angol nöemanczipáczió. Még élénken em-
lékeznek Londonban arra, mikor a kerékpár-sport-
nak hodoló nők impozáns tüntetést rendeztek a vas-
kalapos felfogás ellen. Néhány száz édes, kis bugyo-
gós, izgató vékonyságú harisnyás, biczikliző amazon
tartott felvonulást a Hyde-parkban, de rosszul vég-
ződött tüntetésük, mert a puritán nép fenye-
gető magatartást öltött és csak rendőri fedezet mel-
lett juthatott ki-ki haza. Most a dohányzás ellenes
hangulat készteti akczióra a gyöngébb nemü ango-
lokat, még pedig különösen az — ápolónőket. Mert
az angol ápolónők ugyancsak szivelik a mér-
ges növény élvezetét, mint az legujabban ki-
derült. Kiderült még pedig olyaténképen, hogy
a Klerkenwell - kórház egyik orvosa (a csin-
talan!) igen közel hajolt egyik ápolónőhöz és iszo-
nyodva kiáltott fel, mikor megütötte orrát a dohány
erős illata. Mi tagadás, kisült, hogy az ápolónők
egytől-egyig szenvedélyes dohányzók, de titokban,
csak hálószobáikban merték elkövetni a nagy bünt.
A kórház igazgatósága szigoru rendeletet bocsátott
ki erre, melyben elbocsáttatás terhe alatt
megtiltja a szivarozást. Erősen sértette ez az
ápolónők egyéni szabadságukba vetett hi-
tét és forditottak egyet a dolgon, lemondtak
egytől egyik, 24 órai gondolkozási időt hagyva az
igazgatóságnak, hogy rendeletét vonja vissza. Ezen-
kivül kongresszust készülnek összehívni, amelyen
tiltakozni fognak a nők cselekvési szabadságának
durva megsértése ellen.

ismertető jel. Mr. Young : Mi jót hallott a
családjáról? Jól mulatnak-e Nizzába?

Mr.OId: Nem kaptam tőlük semmi hirt. De
tudom, hogy pompásan mulatnak.

Mr. Young: Honnan tudja, ha nem irnak ?
Mr. Old: A csek-könyvemből.
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A szomszéd. A zongorahangoló: Jó reggelt,
nagyságos asszonyom. Eljöttem, hogy meghangoljam
a zongorát.

— De hisz én nem is küldtem önért!
— De küldött a doktor ur a szomszédból...

Le a frakkal.
Minden vonalon megindult a harcz a frakk

ellen. Ha igy halad az akczió, talán megérjük, hogy
végkép letűnik a divat teréről ez a csunya ruha-
darab.

De mielőtt végkép elhangzanék felette a requies-
cat, mondjuk el, kik hozták he ujabban a budapesti
báltermekbe.

Anno 1859, mikor az olasz háboru után a
beczirkerek visszamentek Csaszlauba, meg Napa-
jedlbe pinczérnek, apáink ledobták a frakkot, meg a
pantallont és olyan gimbesen-gombosan meg sallan-
gosan álldogáltak a Medetz váczi-utczai trafikja
eiőtt, mintha mindegyik saját magamagának lett
volna a Jánosa.

Járta a zrínyi, a spenczli, a Buda-bekecs, a
szalonokban pedig magyar nadrágban, fekete attilában
tánczolták a csárdást.

Igy ment az évek hosszu során al. Minden
évben kevesebb lett a sallang, meg a zsinor, veres
nadrágban sem feszitett már az arany sas ebédelő
szobájában Bónis László biharmegyei szittya ur és
kifejlődött valami olyan európai sitlü magyar divat,
aminőben aztán rávirradt apáinkra az 1867-iki
alkotmány.

A következő év farsangján aztán, a mágnás-
kaszinónak egy akkori hangadója, gróf Keglevich
Béla, kiadta a jelszót, hogy le kell dobni a magyar
nadrágot.

Most, mikor már minden magyarrá lett, mire
való volna még tüntetni külsőségekkel ?

A rossz nyelvek azt sugdosták, hogy a szép,
nádszál karcsuságu Keglevich Béla akkor már kez-
dett egy kis enbonpoint kapni, és ezért vágyako-
zott a plundra meg a kaputrokk után. Keglevichnek
csakhamar akadtak követői, igy gróf Károlyi Pista
is, aki az akkori arany ifjúságnál matador szerepet
játszott.

Egyik Európa-bálon valóban frakk-, lakk-,
klakkban is jelent meg vagy öt-hat mágnás, a legis-
legutolsó párisi divatkép mintájára öltözve, és igy
tánczolták Sárközy zenéjére a csárdást.

A frakk ellenségei azonban szörnyen demon-
stráltak, különösen a jogászok, akik tüntetőleg atti-
lásan, csengő-bongó sarkantyúval mentek az elit-
mulatságokra.

Azonkivül rendes frakk-ellenes értekezletekre
gyülekeztek az egyetemtéri Fillinger kávéházban,
ahol mindent kigondoltak a gyülölt fecskefark ellen.

Igy, hordárok óriási plakátokat hurczoltak az
utczákon, amelyeken vérvörös betükkel állt:
! LE A FRAKKAL !

Ahol a legtöbb sétáló volt, odamentek ezek a
plakátos emberek, és néha-néha kórusban, élő szóval
is hirdették, hogy: Le a frakkal!

Lelkes ifjak, a divatos báliszépségektől szent
ígéreteket vettek, hogy nem tánczolnak olyan ember-
rel, aki frakkot visel és ha frakkos urak léptek a
bálterembe, fütty és le vele és ki vele kiállások
hangzottak — az abczug csak későbbi jurista „Er-
findung" lévén.

Hiába volt azonban minden küzdelem. 1869-
ben már alig ment valaki Budapesten attilában
tánczmulatságra, s a hetvenes évek elején teljesen
vidékre szorult már őseink daliás viselete.

Századunk VIII. tizedében pedig már a leg-
sötétebb provinczián lakozó gavallér is átallott volna
frakk nélkül mutatkozni a nagy-szent-ferencz-két-
egyház-ágotai kaszinó vikszolt pádimentomos bál-
termében.

És ime — most ujra fölhangzik a jelszó le a
frakkal és megindul a harcz ellene gavallér
körökben.

Hogy mi lesz helyette Carneval hivatalos for-
maruhája, azt csak a welszi herczeg meg Fenyvessy
Ferencz tudná megmondani, aki daczára kis és nagy
dandyk sárga irigységének, még mindig legszebben
öltözködik Budapesten.

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

REGÉNYE. (26)
Az öreg. aki eközben fürge ujjakkal pa-

pirosba göngyölte a pénzt, örömtelt büszkeség-
gel nézett pompás fiára, akit ö olyannak ne-
velt. De aztán ujra elfogta az aggódás:

— És ugy-e, Félixkém, a párbajra már
nem is gondolsz . . . hisz ez őrültség . . .
hisz az életedet tennéd koczkára!

Felix kidüllesztette a mellét.
— Becsületbeli ügyekbe, apám, ne avat-

kozz bele. Ahhoz te nem értesz. Mihelyest
valami tisztességes segédet találtam

— Mi az — segéd, Félixkém ?
— Az egy férfi, aki közvetíti a kihívást.
— Kinek közvetíti — a Boleszlávnak ?
— Természetesen.
— A szigetre ?
— A szigetre.
— De, Félixkém, hova gondolsz? Melyik

tisztességes keresztény emberfia merészkedik
neked a szigetre ? Hisz te tudod, hogy ott
lépten-nyomon farkascsapdára, aknákra és tudja
Isten miféle egyéb gyilkos szerszámokra akad
az ember. — Nézd meg a Hackelberget, az
még manapság is sántít, mert benne ült egy-
szer, — de ne beszélj róla, érted? Mert an-
nak nem szabad kisülni, hogy Hackelberg va-
laha a szigeten járt. Elég az hozzá, oda nem
lehet senkit se küldeni s különben is, ki fog
ilyen veszedelmes emberrel kikezdeni? annál
semmit se lehet keresni, fiacskám.

— Csak kerüljön a markomba, mormogta
Félix magában.

Az öreg aggodalommal nézett rá, azután
betöltött egy kupicza fodormentapálinkát és
odatette a fia elé.

— Idd ezt ki, Félixkém, mondta, — ez
csillapít.

Félix ivott.
— A továbbiakat meg bízd a te öreg,

becsületes apádra, az majd talál módocskát,
amely kigyógyit a te ugynevezett becsületérzé-
sedböl. — Jó éjszakát, Félixkém.

Nem igért tulsokat az öreg, becsüle-
tes apa.

Másnap reggel, mikor szemben ült fiával
a reggelinél, elkezdte az ö sajátos, jóakaró saj-
nálkozással tele hanghordozásával:

— No, Félixkém, kialudtad azt a bolondos
gondolatodat ?

Félix haragos lett . . .
— Már mondtam neked, apám, ehhez —
— Én nem értek ! Nagyon igaz, fiacskám.

De egyel mégis szeretnék tudni: kivel akarsz
te voitaképen párbajozni, a Schranden báró
urral vagy a Baumgart hadnagy urral ?

Félix meghökkent. Valami sötét sejtés
megmondta, hogy hova czéloz az apja.

— Ez agyafurtság, apám, felelte.— Én
egyszerü, egyeneslelkü katona vagyok. Engem
hagyj békében, s ne gyere ilyenekkel.

— De, Félixkém, ne légy olyan heves.
Hiszen én jót akarok veled. A Schranden báró
ur sohse volt hadnagy, tehát semmi közöd
hozzá, a Baumgart hadnagy meg egy közön-
séges szélhámos, aki idegen nevet vett föl,
ehhez hát éppenséggel nincsen közöd.

— Ez igaz — mondta Félix és mézet
kent a vajaskenyerére. — Nem is szabad any-
nyira megbecsülnöm, hogy kihivassam.

Most egy uj aggodalom támadt föl benne.
— Csak ne volna hadnagy, tette hozzá

boszusan — azt nem tudja a becsületérzésem
elviselni, hogy az olyan gazember hadnagy
legyen.

Az öreg, ugy látszott, csak erre a meg-
jegyzésre vári.

— De mért is tituláltatja magát hadnagy-
nak ? — kérdezte és összecsucsoritotta husos
ajkait. — Mert az elöljárói nem tudják a csalást.
Azok ugyan szépen beadnának neki, hacsak
sejtenék is.

Félix kezdte megérteni.
— Hát azt hiszed, hogy kellene —
— Persze, hogy kellene.
— De Félix könnyen sérthető becsület-

érzése erről mitse akart tudni.
- - Ne feledd el, apám, hogy én tiszt va-

gyok, mondta megbotránkozva. — A te föl-
tevésed egyenesen sértö reám nézve.

Az öreg a vállát vonogatta.
— Ha te nem akarod, — mondta.
A becsületérzö fiunak most kibúvó kinál-

kozott.
— Akkor talán aláirás nélkül kellene —

mondta elgondolkodva.
— Arra nem adnak semmit, felelt az

öreg. — De tudok én sokkal jobbat. Én majd
magam megindítom a dolgot. Te majd csak a
többivel együtt kaparintod alája a nevedet. A
sok közt elvész ugy is.

Ugyanaz nap délután Hoffmann községi
szolga összehozta a népfelkelőket és meghívta
öket a „Fekete sasba." Ez az eljárás persze
csak az ünnepélyesség emelésére volt jó, mert
egyébként is eljöttek volna.

Mikor minden asztal körül volt fogva, —
Sehranden falva egymaga vagy harmincz har-
czost küldött a szent háboruba, — mikor már
Merckel ur őrködő szeme mindenféle tele poha-
rakat látott, akkor kibujt a söntés mögül, meg-
simogatta a hasacskáját és titkos pillantás
váltva a fiával, ezenképen kezdte a beszédét:

— Hát látjátok, tisztelt polgártársak, az
eset ugyanis a következö: Ti itt mind derék
katonák vagytok s elég meleg csatában har-
czoltatok szegény hazánkért. Akárhányszor a
nyelvetek lógott a szomjuságtól, s nem volt
egy csöpp szennyes pocséta vizetek se a közel-
ben. Azért nem veheti tőletek senki rossz néven,
hogy a háboru fáradalmai és terhei után most
egyszer-másszor a „Fekete sas"-ba mentek és
egy korty jó barna sört isztok. Ezt becsülettel
és keservesen megérdemeltétek. Egészségiekre,
katonák !

Kancsóját, amelyet erre és hasonló alkal-
makra mindig kéznél tartott, hatalmas lendü-
lettel az ajkához emelte s mialatt ivott is,
lopva leste azokat, akik talpas kancsójukat fe-
nékig ürítették. Azután titokban intett a pin-
czérkisasszonynak s erősen törölgetve a száját,
igy folytatta:

— Mint a községtek birája, nem mehet-
tem ugyan veletek a harczba, mert azalatt
otthon kellett a honmaradottakról gondoskod-
nom, — a tetsző meghatottság mormogása
futott végig a szobán, — de én is hazafi va-
gyok, mint ti, és az én szivem is melegen és
hiven a dobog hazáért és becsületért, mint a
tiétek, ti derék katonák! Siess jobban,
te lusta teremtés, hisz Weichert ur meghal
szomjan

(Folytatása következik.)

Magyar királyi államvasutak.
30683. sz.pályázati hirdetmény.

A m. kir. államvasutak debreczeni üzletvezetősége
IS9S kedvezö ajánlatok tétele esetén 1899 és 1900 évek-
ben szükséges pályafentartási fák szállítására nyilvános
pályázatot hirdet 1898-ik évben az alább felsorolt
pályafentartási fákra lesz szüksége :

5.412 köbméter erdei fenyő deszka
153.953 „ jegenye fenyődeszka

1.393 „ tölgyfa deszka
2.430 „ vörös fenyődeszka

44.948 „ szétmetszetlen fenyödeszka
139.280 „ faragott fenyőfa 7 méter hosszúságig
121.309 „ " 7 m.-től 12 m.-ig

7.426 „ 12 m.-töl feljebb
228.031 „ faragott tölgyfa 4 méter hosszuságig
189. 797 „ „ „ 4 m.-töl 7 méterig

Jövő 1898-ik évben szállitandó pályafentartási fák
méretei a 30683. sz. a kiadott méretjegyzékben vannak
felsorolva, a következő években szükséges fák méretei
a szállitási évet megelőző november hó elején közöltei-
nek szállitóval.

Az egyes évekre megrendelt pályafentartási fák
ugyanazon év február havától kezdve április hó végéig
szállitandók.

A debreczeni üzletvezetőség kiköti magának, hogy
a fentebb közölt fa mennyiségnél 30%-kal többet vagy
kevesebbet rendelhessen.

A pályázati feltételek alapján készült ajánlatok
legkésőbb 1897. deczember hó 15. déli 12 órájáig

i nyujtandók be a debreczeni üzletvezetőség I. általános
osztályánál: az 5% bánatpénz ellenben 1897. évi

deczember 14. napjának déli 12 órájáig teendő le a
debreczeni üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál.

A pályázati részletes fettételek és méretjegyzékek
valamennyi üzletvezetöségnél és keresk. iparkamaránál
megtekinthetők, a debreczeni üzletvezetőségnél dijtalanul
megszerezhetők : mig a 122291/96 sz. általános anyag
szállitási valamint a 136719/92. sz. a kiadott pályatea-
tartási fák szállítására vonatkozó különleges szállitási
feltételek ugyanott szintén megtekinthetők, de csak
készpénz fizetés ellenében szerezhetők meg a m. kir.
államvasutak budapesti nyomtatványtáránál (Budapest
Andrássy-ut 73/75 sz. a.) az előbbi 27, utóbbi 15 krért,
postai szállitásra 10 kros levéljegyet szükséges mel-
lékelni. Debreczen, 1897. november hó 6-án.

Az üzletvezetőség.
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Szinházi műsorok.
Nemzeti

Csütörtök A három
testőr

Péntek

Szombat

Benoiton
család

Vár Szinház

A Cremonai
hegedüs —

Coppélia

Benői (on
család

Vasárnap d. u. iOtollo, a ve-
j lenczei mór

Benoiton
családEste

H. kir, Operaház Vig Szinház ffép Szinház

A zsidó nő r- i- i ' Az ördögCoulisset uri .,,..•>! UiiUlvdJU-

Coulisset ur A varázs-
evürü

Le™Ít 'Szőke Katalin!
i - ) l l L u

Coulisset ur Az ingyenélök

Sába | { A varazs-
királynöje iSzűke Katalin' gyürü.

Magfar Szinfcáz Kisfaludy Szinház

A kikapós
patikárius

A gésák

A kikapós
palikárius

Titok

Mama szeme
A báránvkák

Szabadalmazva az 8eszes nagy allamokban.

Kártyajáték-számjelzS tábla
a legalkalmasabb karácsonyi meglepetés 1

Kávésok és kaszinók figyelmébe! i £ S E í S 8 £
1.! i-ttn. ni«.irysá!.'ii i?iiiailiro7.oll t.-sinus kiállitásu. Pótolja a itrétAt,
m••:••• >< kezet nlsiüsitja . * igy a kártyát Is ronsálja. Kőnnyea
kezelhető. Kávéházban, kaszinókban kérjek a Tartll e s
Piqnot-játékot kedvelök a kártyajáték-szamjclxö táblát.
A Rártyajátóli-seámjelzö tábla megóvja a rabat iá a be-
pinzkitAStöl. Illaoztrált prospektust dijmentesen küldök.
R'.H ((arab. ;<z:v.', (••)• par kártyajátok-szílmjolzt) tábla m;i 3 frt hasz-
n.iiuti utí!sii,i«~:il •>;ryütt. C'.sonia?nl:i« 10 !;r. Megrendelések a péna

L'lölcgus beküfriójo vapy utánvét melleit eszközöltetnek.

a szab. kártyajátók-Bzámjelaö tábla feltalálója és kizáró-
lagoo elárusítója. 241

Budapest, VII., Csömöri-ut 69. sz.
ÜL

százados rendszerűek, loIGsulyos fémnvjvoka.rral bin.ak cs a
A1'cl minden pontján egyenlően

Gazdasági-, szekér-, marha-,
zsák- és raktári mérlegeinket.

**•*<-, _g&i*jav* különösen gazdák', gazdaságok, községek cs
•^^^j^- uradalmait részóre a legjobb rml<:(ry<>::tkii'Si?cl ajánlhatjuk.

^ ^ Gazdaság? egy etttifeiitagol

serleg- ss
Budapest, Andrássy-ut 14. Gyár: Váczi-ut 156.

közvetlen központi irodánkhoz Andrássy-ut 41. sz. intézendök.

• t>

Mindezek dus választékban kaphatók:

Prág-Rudniki kosáráru-gyár,

feleségemnek? Hang: Igy csinos kczimt'nkn-kosarai
Leányomnak? Hang: Egy csinos gyermek-kocsit.
Sógoromnak? Hang: Egy csinos papir-kosarat.

^ 1 Sógornőmnek? Hang: Egy csinos lyukasztott tea-asztalt.
| | Anyósomnak? Hang: Egy csinos

szépirodalmi divatlap harmlnczkilonczedik óvfolyamira. Harminczkilenci tv
fennállása elóggó ajánlja lapunk czclszcrüségét.

A ,,Budapesti Bazár" utasitásokat ad olölizetőinck divr^réázóbsn megjelenő illuszt-
rárziók után oltonyoik házilag kóazitcsóro és kedvezményképpen — ingyon — mérték
bólint bárinily szabásmintával szolgál előfizetőinek. Megrendeléseket is szivesen teljesit

a szerkesztőség.
fi szépirodalmi részére is kiváló gond lesz fordítva, január elsői számunkat fgen érdekes

regénynyel kezdjük meg.

Előfizetési föltételek:
Egy hóra — frt 5 0 kr.
Egy szám ara . . — frt 2 5 kr.

Egész évre . . . . 6 frt — kr.
Félévre 3 frt — kr.
Negyedévre . . . 1 frt 5 0 kr.
Minden előfíxof3 az alább olSsorolt regényekből választhat egy példányt vagy az
it'Jl. évbuu, előfizetők arczképével megjelent omlékmlbumot. A füzeteket megküld-

jük inísycn és búnnenlve.

Dóra. A féimilliomos asszony. Vénusz.
Az elöfizetési pénzek KXEÁLY JÁNOS szerkesztőnek kül-

dendők. (Koroualierczog-utoza 17. 02.

7:3417. Y/I. sz.

A palánkai duiiiisz.ikuszon az 1898—1902 Övekben végrehajtandó s mintegy
ÍJ.r.76-8 m -̂nvi füldmunkáhúl. 91.321.0 m.-uyi kotrással egybfíkötölt földmunkából
160.000 iu:i 1. oszt. é» -J07.;;3;: ni;J lI. oszt. köhányásból. vőgrc I*ü58 ma kökirakat-
ból úlló mederrciK.lezi-si nmnkáliitok végrehajtásának vállalat utjáii looudö^biztositása
czéljából a lüldaiivel'Jsü,Lryi ni. kir. ministerium tanácstermében 1833. évi január
90-én déii IS ő^akop zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.

A kellően kiállitott zárt ajánlatok, melyekhez az ajánlati összeg 5°/o-ának meg-
felelő bánatpénznek készpénzben vagy óvadékképes értékpapirokban a központi tö*
kir. állampénztárnál történt letételét igazoló pénztári elismervény csatolandó Ohcrolli
Károly kir. tanácsos, sugédhivatali főigazgatónál a földmivelésügyi ni. kir. ministeri
palotában (földszint o. ajtó) 1898. évi január lió 10-ik napján délelött 1/al2 óráig
nyujtandók be.

A többi feltételek a hivatalos órák alatt az ujvidéki m. kir. folyammérnöki hi-
vatalban megtudhatók, hol a tervezetek is betekinthetők és az ajánlati minták vala-
mint a részletes feltételek beszerezhetők. S19

Kelt Budapesten, 1897. évi deczember hö 10-én.

Földmivelésügyi m. kir. miniszter.

xxvüi.
évfolyam.

• lALUmim XXVIII.

>l J u m V a S évfolyam.

hiteies pénzügyi sorsolási szaklap XXVIII. évfolyamára.
A „MERCUR" a legrégibb pénzügyi és sorsolási lápja Magyarországnak
A f |R9ERCUR" sorsolási rovata csak hiteles adatok alapján készül és

ennélfogva f e l t é t l e n ü l megbizható. (195)
A „MEÍtCUR" elismert megbízhatóságával legtökéletesebben szerkesz-

tett sorsolási jegyzékei által tünik ki és hivatalos sorsolási köz*
lönye a legtöbb állami, városi hivatalnak, pénzintézetnek stb.

A ijlWERCUR" nélkülözhetetlen közlönyé minden tökepénzesnek, a meny-
nyiben megbizható értesüléseket közöl a bel- és külföldi. g&bOnft*
és értéktőzsdék helyzetéről, továbbá minden közgazdasági és
pénzügyi eseményről.

A „RIEftCtm" előfizetőinek osztálysorsjáték hivatalos nyere-
ményjeg-yzéke ingyen melléklet gyanánt jár.
Ezen kivül az év végével minden előfizető dijtalanul kapja Illeg á

i^iercup könyvét az 1898. évre,
mely számos közgazdasági közleménye stb. kivül tartalmazz a bel- és
külföldi sorsjegyek, záloglevelek stb. 'mindazon számait, mélyek az 1887.
cv végéig ldsorsoltattak, de nyereményük mindaddig még nem vétet ték fel
A M e r c u r Évkönyvéből tehát megtudható vajjon -bármely sorso-
lásnak alávetett értékpapír a kibocsátás napjától 1897. deczember végeig.
kisorsoltatott-e -vagy sum. Elöf izetés i á ra e g é s z évre 2 frt*

Bíntatványszámőkíit ingyen küld a
„ M E R C U R " kiadélii?ata!9i Budapest, V., Dorottya-utcra 12.

5225/97. szám.

elasiási hsrsletés.
A tótváradi mag '̂. kir. erdögondnokság pernyééi! II. yágássorozatiiban Í898.

évtől bezárólag 1907. év végéig terjedő 10 (tiz) év alatt kihasználandó 733.32 k.
holdas vágásterületeri Silló faanyag, u. m.

2.042 mu haszonfa
82.335 ^ hasáb
26.694 „ dorong tüzifa és
25.074 „ kocsi gally- és rőzsefa tövön való eladása iránt 45.893 forint

(Negyv-enötezernyolezszázkilenczvpnhárom forint) 66 kr. kikiáltáfti árral Totváradon
a m. k. crdögondnokságnál 1897. évi deozember hó 28-éui d. e. 10 órakor
zárt irásbeli ajánlatok tárgyalásával egybekötött nyilvános szóboli árverés fog tartatni.

Bánatpénz 4.590 frt.
Az árverési és szerzödési feltételek alulirolt főerdőhivatalban barmikor meg-

tekinthetők.
Szabálytalanul felszerelt, valamint elkésve, vagy táviratilag benyújtóit ajánlatok

és utóajánlatük nem fogadtatnak el és az ajánlatok választása és elfogadása fölött
a nagyméltóságu földmivelésügyi Miniszter Ur tetszés szerint intézkedik.

Lippa, 1897. deczember nó G-ftn. 247

M kir. főerdShivat&l.

-körut 38kerékpápiskola i
té len á t i m e g ő r z é s r e elfogad kerékpárokat . Ez a egyet len, legnagyobb, fedett, Til lamosTÜágHáutl
el látott é s fütött kerékpáriskola. A kerékpározás a téli h ó n a p o k o n át mechanikai készülékkel clsa ját i tható

és gyakorolható. A he lybég n a p o n t a 7 órától reggel egész csto S óráig nyitva v a n . (go

Kretzschmar E. és Társa kerékpármüvek r, 1,
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Amikor a pneumatik nem pukkad meg.
Az elegáns világ nagyokat mulat most Z. ur

esetén. Z. ur és K. ur egy gazdag lánynak udva-
rolnak. Z. ur karcsu és K. ur köpczös s felül van
a 100 kilón. — Hogy ezt a túlsúlyt elveszítse, elha-
tározta, hogy a felesleges sulyt Fodor vivómester
elegáns biczikliszalonjában lekarikázza. Jelentkezik
is a fürdő-utczai kerékpár szalonban és gépet kér.
Az éppen jellenlévő Z. ur hamarjában fogadást
ajánl fel, hogy K. ur alatt a gép pneumatikja meg-
pukkad. K. ur feltehénkedik a gépre, a pneumatik
nagyokat nyög, de azért keményen állja ki a sok-
sok kilót.

— „Persze azok a nyomorult Columbia gépek !" kiált
fel dühösen Z. ur, „azok egy elefántot is elbír-
nak." — S fizette a fogadást.

A szomoru morál csak akkor következett. K.
úr a karikázástól lesoványodott s elkaparitotta Z.
ur elöl a gazdag parthiet. Volt annyi malicziája,
hogy fogadást ajánlott fel, hogy ha ezt a Z. ur
megtudja, hát megpukkad. Ezt a fogadást meg is
nyerte, mert Z. ur mérgébe megpukkadt. Percze az
6 bölcsőjét nem a Columbia-gyárban ringatták.

Kitüntetve az ezredévet orsz. kiállitáson Jó munkáért. TBQ

íiTUrjBEEMM JÁNOS, késest.
Csakis XV. kerület, Gran&tos-ntoza 3. azám.

958. sor. B O N 028. szám

Polgár Sándor
egyet, gyakorlott, kötszerész

Budapest, Erzsébet-körut 50, sz.
köteles pzen utalvány bekülüése mel-

lett íniruli-n rasgrofiilelönek 15°, c,
azaz ti7°níii százaléknyi árk>;dvez-

nii'-nyt adni, az eredet i

ver f. jjergueranö fils -m
p á r i s i kü lönlegességek (gummi
ea halhólyag épugy öss;..e3 nöi
óvszerek) gyártmányaiból. Kimeritő

ktíDes árjüjryznk dijinr*ntp= îi zárt
leviilbcn kiiMetik. 'Kivágatott : az

„Országos Hirlap"-bél. (145)

! KÉSEK, OLLÓIT., BERETVÁK, lególcsóbb gyári áron.
Javitások, köszörülések és vidfiki megrendelések lelkiismeretesen tel-

jesittetnek. Korcsolyák javíttatnak és niklceleztetnek. (40)

Elsö biztositó intézet
katonai szolgálat esetébe.
'.• Ö cs. és kir. fensége Jozsef főherczeg védnöksége alaft,
' « " Biztositási tőke: 27 millió korona. T»l
Fiu gyermekek legelőnyösebb ellátása
katonai szolgálat költségének fedezése — illetve a nagy-
korúság idejére. Bövebb felvilágositással szivesen szolgál

i £) az Igazgatóság.

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

Bőr- és szépségápolás szakorvosa

med. univ.
Budape.it., Kerc" ^si-ut 63., 1 em.
24 évi gyakorlat, a berlini és bécsi kórházakban szerzett ta-
pasztalatai alapján gyorsan ás alaposan gyógyítja az összes

bőr-, ideg és nemi bajokat. Szépoégi
hibákat:

szeplő, anya- és májfolt, pattanás, szemóVs, rézorr, fagyos
végtagok, hajkorpa, hajhullás, sebek : szakszerü tanácscsal

szolgál az arcz és kézápolásra.
Feltünő eredménynyel gyógyítja a titkos betegségek ntv
alatt ismert Összes férfi- és nöi bajokat és azok követ-

kezményeit.
Rendel: délelőtt 8—12, délután 3—7 óráig,

Levelekre azonnal válaszol. Kivánatra gyógyszerekről }s gO n.
doskodik. Mindenkor mely diskiéció.

Páratlan sikerü „Uj gyógymódom" tapasztalt biztos
eredményei folytán honorárium teljes gyógyulás

titán fizethető.

Ideg- és nemi-betegsegek
önfertőztetés következményei: syphilis utóbajai mint bármily

nagyfoku és idült

„TITKOS BETEGSÉGEK"
ellen uj gyógymódom minden befecskendezés és gyógyszerek ada-
golása nélkül néhány nap alatt gyökeres, állandó és teljes gyó-
gyulást biztosit, Eigyengült férfíerő (Impotontiánál) gyógymódom
az összes gyógymódokat hasonlilhatlan sikerei folytan messze

felülmulja. — Nagyszabásu külön gyógytermek.

DR MITZGER TIVADAR,
az ideg- 8 nemi betegségek szakorvosa, hydroelectrotherapial

rondolö intézete.
Budapest, VI. ker., Teréz-körut 44., I. emelet.

9—1, d. u. 3—7. (85)

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

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

teljes berendezése és átala-
kítása.

Czukorgyárak
Sörgyárak
Malátagyárak
Szeszgyárak

Ipari- és mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló
gyártmánya a

Moffmoister'fóie gázmotor,
mely a legjobb, legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép és fűlhető
szénnel, fával, cserrel és minden egyébb hulladékkal.

Rotatiós-szívattyuke
„Bibus" szabadalma szerint. Mint szivó és nyomó-szivattyú a
legkülönfélébb czélokra.

Központi süritök
saját rendszer szerint a legnagyobb gyártelepek részére is.

Comprcssorok és vacunmszivattyuk
Burckhard és Weiss szabadalma szerint, 00—93 % biztositott
haszoneredménynyel.

94T Árjegyzékekkel és felvilágosításokkal készségesen

> szolgálunk.

fölvétetnek lapunk kiadó4

hivatalában,

VIII, J ó r f m t 65, ::ÍIP„
és fióküzletünkben

dr. £ejosse~tél parisban.
ölgryeii százezrei

fiatal, viruló arezszinüket a már évtizedek
óta általánosan ismert hőrszépitő-szereink-

nek köszönhetik, u. m.

Ravissante, pouíre-Ravissante, * *
* * Créme- és Savon-Ravissante

Dr. Lejosse-tól, Párisban.
A fölséges zománcz alatt eltünnek a börbajok,

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

különlegességek, melyek használata után a hölgyek
mosakodhatnak, anélkül, hogy c s o d á l a t o s hatása a
bőrre nézve eltünnek. ^ (324)

Áx»&tJtx.:

Eredeti üveg RAVISSANTE
(elegendő 3 hónapra) 1.50
Dupla-üveg (elegendő 6 hónapra) 2.50
Poudre Ravissante 60 kr. és. . . . . I.—
háromféle: hófehér, halvány rózsaszin
szőkéknek) Rache! (sárgás barnáknak.

RAVISSANTÉ-szappan drbja 50 krajczár.
dobozonként 3 drb 9.35

CRÉME-RAVISSANTEporczollán szelenczében I.—

használati utasitás különféle nyelveken.
A Ravissante-szappan finomság tekin-

tetében az összes pipere-szappanokat fe-
lülmulja.

A valódi RAVISSANTE-kttlSnlegességek
a kezek ápolásához és az arcz azonnali szé-
p i 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 legyenek.

E különlegességek csodás hatásáért teljes garan-
cziát vállalunk.

Számtalan köszönő és elismerö-Ievelünk van a
legfelsőbb körökhői és csakis a diszkréczió tiltja azok
közzétételét.

Kapható nagyban és kicsinyben. Valódi
a következö gyógyszertárakban: TÖRÖK JOZSEF.
Király-utcza! Török Sándor, Andrássy-uti
Molnár és Moser, Koronaherczeg-utcza.

Naponta postai szállitás a legnagyobb
díszkréczié mellett.
Értéktelen utánzásoktól óvákodjnnk.

c

Mindennemü.

sérvKötök és betegápolási
czikkek, (7)

továbbá a lc ĵubb miuösúgu magyar koztyDk kaphatók-
POLATSCNESÍ A. HÍ9ÚÓ

többszörösen kitüntetett kezty Ugy áros és kötsserfsenél,
Budapest, BXarokkói-ntoza és Váoxi-körat sarkán.

Gummi különlegességben dus raktár, szétküldés titoktartás mellett.
74675. V/I. sz.

Az njvidűJd ra. kir. folyammémöki hivatal felügyeleto alatt álló Duna-folyajn-
szakaszőn levö n. n. raohovói magaspart alatt az 1898 és 1809. években létesitendő
átmetszés munkálatai, ugymint 262.490 m8 föld kiemelése és átlag , 100 ínőtrre valo
szállitása, továbbá 525.820 m3 föld kotrása és átlag 200 méterre való szállitása, vala-
mint 8256 ms szikla robbantása, 2473 m3 kővel terhelt rözse pokrócz létesitése és
2004 m3 köhiínyási munkálatok végrehajtásának vállalati uton vájó biztositása érde-
kében 1898. évi Január hó 17 óü déli 12 órator a földmivelésügyi ni. kir. miniszté-
riumban nyilvános zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.

A vállalatot szabályozó szerzödési minta általános és.részletes feltételek, ter-
vek és egyéb tájékoztató adatok az ujvidéki m. kir. folyammérnöki hivatalnál a hiva-
talos órák alatt megtekinthetők.

A vállalati összeg 5%-ának megfelelő bánatpénznek készpénzben, vagy óva-
dékkópos értékpapirokban a budapesti központi m. kir. állampénztárnál törtónt leté-
telét igazoló állampénztúri elismervénynyel felszerelt ajánlatok a jelzett napon d. e-
J/al'2 óráig Oherolly Károly, kár. tanácsos, segédhivatali főigazgatónál (földmivelésügyi
miniszteri palota, földszint 3. szám) nyujtandók be.

Budapest, 1897. évi deczember 10 éii. í210)

Földmivelésügyi m. kir. miniszter.
Nyomatott az „ŰRSZÁQQS HIRLAP" betüível Budapest, VIII., József-körut 65. 9zam,


