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A rendelet.
A karácsonyra szánt gyerekjáték-ki-

rakatokban látható olyan fonott mákos-
kalács, a melyböl, mikor a gyerek ketté
akarja törni, kiugrik egy varangyos béka.
Ez ami politikai kalácsunk története is.
Mennyit vártunk a politikai fejlemények-
töl a tiz szobor óta a bécsi zavarokon
át ös ime, kiugrik az egészböl legelsöb-
ben az úgynevezett szükségrendelet. Min-
den jel oda mutat legalább, hogy a szük-
ségrendelet alig lesz mellözhetö. Az évböl
már csak tizenhat nap van hátra s an-
nak is ünnep egyrésze s a függetlenségi
párt nyiltan hirdeti, hogy a provizórium-
javaslatot nem engedi törvénynyé válni
január l-ig. S amivel fenyegetözik, be-
válthatja, ehhez elég számereje van és
segitség is akad innen-onnan.

Mindenesetre hiba volt a kormánytól,
hogy az utolsó órákra hagyta a fontos
javaslatot. Bizott — mondják — a ma-
gyar nemzet józanságában. Igaz. Ennek
a bizonyitványa minél nagyobb eclatval
történik, annál hasznosabb lett volna épen
most. De csak nem hihette, hogy négy-
száz és egynehány hideg eszü Tisza
Kálmán és Horánszky ül a Házban.
Ötödfélszáz ember közt mindenféle akad,
észre, felfogásra és temperamentumra.

A szükségrendelet tehát a küszöbön
áll s borsózik töle a háta kormánynak,
ellenzéknek, szabadelvü pártnak, pedig
mégis meg kell lennie, ha a provizórium

nem lesz elfogadva az év végsö napjáig,
mert valami állapotnak csak kell lennie, az
államgépezetet nem lehet megállitani, mint
ahogy az eleven emberi organizmusban
a szivverés nem állhat meg egy perczre
sem. És bár kötelessége a kormánynak,
s noha mindnyájan tudjuk, hogy a ren-
delet kiadása nem valami túlkapás, hanem
egy logikai folyomány és egy igen kelle-
metlen kötelesség, mégis összerezzenünk
a gondolatra, hogy rendelet fog kibocsát-
tatni törvény helyett, hogy parlamentáris
praxisunk elveszti szüzies tisztaságát és
érezzük, hogy nem jó preczedenst alkotni jö-
vendö kormányoknak és királyoknak, hogy
rendeletekkel is lehet dolgozni a parla-
menti kormányformánál.

Elörelátható tehát, hogy a bekövet-
kezö zajos parlamenti jeleneteknek és az
egész meginduló mozgásnak, nyüzsgésnek
(még ma nem akarunk erösebb szót
használni) a szükségrendelet lesz a be-
v a l l o t t rugója — bár egész sor sze-
mélyi motivum rajzik körülte. Söt már
ma is a rendelet körül forog a napi po-
litika és taktikázás.

De ma még csak olyan irányban
h o g y a n k e l l e n e e l k e r ü l n i .

S ha nem kerülhetö el, k i n e k a
n y a k á b a k e l l v a r n i é r t e a f e l e -
l ö s é g e t a nemzet itélöszéke elött.

Hát beszéljünk elöször arról, hogyan
volna elkerülhetö a. rendelet.

Az kétfélekép en volna lehetséges —
sajnos csak in theoria.

Vagy ugy, hogy a függetlenségi párt
elállna attól a kivánságától, hogy Bánffy
betegye a provizóriumjavaslatba az ön-
álló vámterület és jegybank felállitásának
igéretét.

Vagy pedig ugy lehetséges, ha Bánffy
csakugyan beleszövegezi a javaslatba a
vámsorompót és a külön bankot, minél-
fogva megkapja a függetlenségi placzetu-
mot is a javaslatához.

De már most menjünk tovább, ha
idáig jutottunk. Ha enged a függetlenségi
párt, mit veszit? Semmit. 1898. szep-
temberben, midön az önálló kiegyezési
javaslatok benyujtatnak, ép olyan ép
lesz a nemzet joga, állami souverenitása,
mint e perczben, s épen olyan vehe-
mensen indithat akcziót az önálló vám-
területre és bankra nézve, mint a mi-
lyen igazán most buzog érte s ha a
parlament többségét és a koronát meg-
nyerheti hozzá, hát önálló vámterü-
let lesz.

De ha nem enged, vajjon mit nyer ?
Semmit. Megrontja a parlamentarizmust.
És ha számot kell adnia a nemzetnek és
a történelemnek: mért nem engedett,
vajjon hogyan számol el?

Ám ha Bánffy nem enged, neki le-
hetnek okai, amikkel beszámolhat.

Ok lehet rá, hogy nem birja a ko-
rona beleegyezését egy oly szöveghez a
javaslatban.

Ök lehet rá, hogy mint a többség
vezére, nem szurhatja be a kisebbség

A török Salamon.
Ezt a kis történetet nem én koholtam :

Balla Gergely néhai jó nagykörösi nótárius
krónikájából irtára ki a most készülö szegedi
monografiának. De mert monografiát, sematiz-
must, meg höskölteményt senki sem szokott
olvasni, itt teszem közzé elöbb az „Országos
Hirlap" tárczarovatában.

*

Abban az idöben, mikor a magyar kez-
dett már hozzászokni ahhoz, hogy a törököt
ismerje urának, egy törvénylátó napon három
cseribarát is jelentkezett a szegedi basánál.

A basa ott ült az ö aranynyal himzett
ülövánkosán. A baloldalán nargilé, a jobbolda-
lán iródiák, elötte meg a korán, amelyben meg
van irva minden igazság.

A basa végigsimitotta hosszu ösz szakál-
lát és intett, hogy beszéljenek.

— Nagyságos basa, — kezdi a vezetö ba-
rát, egy szeplös-veres, poczakos páter — mink
az alsóvárosi templom végett jöttünk a te igaz-
ságos széked elé.

A basa iródiákja, egy dorozsmai diószemü
pribék, belemártja a ludtollat az övén függö
kalamárisba és szép talik-betükkel irja a pa-
pirosra :

— Allahnak mai áldott napján cseri-ba-
rátok jöttenek nagyságos Murtéza szegedi basa
kegyes szine elé.

— Mert, — mondja tovább a barát, —
azt a templomot most a kalvinista eretnekek
bitoroljak, holott jog és igazság szerint a
miénk.

Itt a barát a jog és igazság teljes kifej-

tése végett visszakanyarodik a boldog emlé-
kezetü szent István király korába. Elmondja a
keresztény vallás alapitását és küzdelmeit, a
szent László és Könyves Kálmán törvényeit,
szent Ferencz születését és életét, szerzetének
alapitását és müködését; Luther származását
és a reformáczió átkos terjedését; a szegedi
alsóvárosi templom fundálását, eseményeit és
a szent szerzet minden rövidségét, amit az
eretnek kálvinisták miatt szenvedett.

A basa eleinte figyelemmel hallgat —
nem kellett neki tolmács, hiszen fiatal kora
óta itt forgott a magyar földön — de csakha-
mar elszédül a bizonyitékok özönében és nyug-
talanul néz a diákjára, akinek mindig lassabban
perczeg a toll a kezében.

Mikor a barát már az 1525-iki rákosi
országgyülés határozatát kezdte reczitálni, amely
szerint az eretnekek bárhol találtatnak, a
könyveikkel együtt megégetendök, a basa ak-
korát ásitott, hogy a szakálla a szönyegig
ereszkedett, és az állacsontjai ropogtak.

— Elég, — mondotta a kezével intve.
Ugy látom sok a bizonyitékod és nincsen csa-
lárdság a ti követelésiekben. Holnap kihall-
gatom a prédikátort is, és itéletet teszek.

A barátok nagy hajlongások között kihát-
ráltak a teremböl.

A prédikátor bezzeg megrémült, mikor a
csaus elvitte hozzá a pecsétet, hogy ebben meg
ebben az órában ott legyen a basa elött.

— Csaus, — mondotta egy ezüst denárt
nyomva a szolga markába, — mond el nekem,
kik jártak legutóbb á nagyságos basánál!

A csaus a gerendára nézett és egynehány
nevet sorolt el. Mikor a barátokat emlitette, a

prédikátor megkönnyebbülten lélekzett fel. Hát
ez az ! Jól vagyunk már!

Magára öltötte a papi lebernyegét, fekete
süveget tett a fejére és a kapcsos bibliát a
hóna alá vette, azzal fellépegetett a várba a
basához.

— Kálvinista gyaurok pásztora, — mon-
dotta a basa haragosan, — panasz van rátok,
hogy elvettétek a templomot a pápistáktól!
Olvasd diák.

A diák fölvette a szönyegröl a jegyzö-
könyvet és olvasta:

— Allahnak mai áldott napján cseri-ba-
rátok jöttenek Murtéza szegedi basa kegyes
szine elé . . .

A prédikátor dühtöl elvörösödött arczczal
hallgatta; hallgatta, hogy miket beszéllek ellene
a barátok.

— Nagyságos basa, — szólt végre hara-
gos kipukkanással, mikor szóhoz juthatott —
az a templom az igazi keresztyén gyülekezete.
Mert az igazi keresztyén vallás követöi nem az
Istentöl eltévelyedett gonosz, bálványimádó pá-
pisták, hanem azok, akik a Krisztus szavait a
maguk hasznára el nem forgatták és az evan-
gélium igaz értelmébe róka-lyukakat nem ástak.

Erös hangon és méltóságos kézlej lésekkel
beszélt. Igazainak bizonyitására bele-beleforga-
tott a biblia levelei közé és hol Mózessel, hol
Ábrahámmal, hol a prófétákkal bizonyitotta,
hogy a Krisztus igaz követöi azok a kálvinisták,
akik a templomot használják.

A basa már ezt mindvégig figyelemmel
hallgatta. A bibliát, valahányszor a pap idézett
belöle, megnézette a diákjával. Azután, hogy a
pap egy kenetes amen-nel végezte a harsogó
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óhaját taktikai czélokból a törvénybe,
mint az egész nemzet kiformált akaratát.
És ki tudja, hány oka lehet még reá —
egyik figyelemreméltóbb, nyomósabb a
másiknál.

Jó ezt igy felállítani — ámbár mái-
nem reménylünk semmi eredményt se
a logikától, se a csillapító szavaktól, de
nem árt birói széket tartani a mo-
tívumok fölött, melyek az eseményeket
mozgatták, hogy legyen tisztába hozva,
kit terhel a felelősség, kit vádoljon' az
ország a rendeletért és mindazokért, mik
utána következnek.

POLITIKAI HIREK.
A képviselőháznak délelőtt tiz órakor

ülése van.
Kitüntetett miniszterek. A király Perczel

Dezsö belügyminiszternek, Wlassics Gyula köz-
oktatásügyi miniszternek és Darányi Ignácz
földmivelésügyi miniszternek az elsöosztályu
vaskoronarendet adományozta. Az erre vonat-
kozó legfelsőbb kéziratot a hivatalos lap leg-
közelebbi száma fogja közölni. A szabadelvü
pártkörben a kitüntetett minisztereket ma szá-
mosan üdvözölték.

Az összeférhetetlenségi törvény. Az
összeférhetetlenségi törvény reviziójára kikül-
dött bizottság — mint már megirtuk — legkö-
zelebb kész vitaanyagot kap Rohonnyi Gyula
előadó előterjesztésében, melynek foglalatját
szintén ismertettük. Ez az előterjesztés tizenkét
kérdőpontban reaszszumálja azt, amire a reví-
ziónak ki kell terjednie. A kérdőpontok ezek:

1. Kiterjesztendő-e az összeférhetetlenségi
törvény a főrendiházra ?

2. A két Ház közti inkompatibilitás csak egy-
oldaluan lévén, szabályozva, szükséges-e, hogy an-
nak másik része is szabályoztassék ?

8. A közös miniszterek állása inkompatibilis-e
a képviselőséggel, vagy a főrendiházi tagsággal?

4. A megbízólevél bemutatásának elmulasztása
vagy megtagadása felveendő-e az összeférhetetlen-
ségi esetek közé?

5. Összeférhetetlenségi esetet képez-e a „gond-
nokság alá jutás"?

6. A „reversalis" adása összeférhetetlenségi
helyzetbe hozza-e a képviselőt?

7. Az érdekeltségi inkompatibilitás milyen el-
vek szerint volna szabályozandó általában?

8. Miként volna megoldandó a társulatok és
pénzintézetek igazgatósági tagjai s alkalmazottjainak
összeférhetetlensége ?

9. Fölveendő-e a javaslatba a „disqualification
of voters", vagyis az illető Ház érdekelt tagjainak
a szavazástól való eltiltása?

l0. Szükséges-e, hogy a kivételesen kompatibi-
lis állásokra kinevezett képviselők (különösen minisz-
terek és államtitkárok) magukat ujabb választásnak
alávessék ?

11. Ki legyen jogositva az összeférhetetlenségi
esetek bejelentésére ?

12. Milyen eljárás volna szükséges az össze-
férhetetlenségi esetek hatályosabb ellenőrzésére, más-
részt az ezzel járó zaklatások elháritására?

Budapesten, 1897. deczember hó 14-én.
Összeállitotta:

Rohonyi Gyula,
, biz. jegyző.

A Stammbuchokban szoktak lenni ilyen
jámbor kérdések : Melyik az ön kedvencz étele ?
Hol szeretne ön leginkább lakni ? De a Stamm-
buchbeli kérdések nem ilyen óvatosali. Ezeknél
valamely óvatosabb irást még nem alkotott Beust
sem a jegyzékeiben.

Kállay a királynál. Bécsből telegrafálják: Ma
délelőtt ő felsége külön kihallgatáson fogadta Kállay
közös pénzügyminisztert.

A főrendiház ülése. A főrendiház holnapután
deczember . 17-én, pénteken, déli 12 órakor ülést
tart. Á napirend ez: 1. Elnöki előterjesztés; 2. az
igazoló bizottság jelentése a főrendek jegyzékének
folytatólagos kiigazításáról; 3. a mentelmi bizottság
jelentése kétrendbeli mentelmi ügyben; 4. a köz-
ségi és egyéb helynevekről szóló törvényjavaslatnak
a jogügyi bizottsági jelentéssel kapcsolatos tárgya-
lása és 5. a pénzügyi bizottság jelentésének tár-
gyalása az 1896. évi állami zárszámadásról.

A pénzügyi bizottság ülése. A képviselőház
pénzügyi bizottsága a legközelebbi szombaton és
hétfőn az 1898. évi állami költségvetést fogja tár-
gyalni. A betegsége miatt távollévő Papp Géza he-
lyeit a kisebb tárczák költségvetését is dr. Neményi
Ambrus fogja előadni.

bizonyításokat, vállat vont és a tenyereit is ter-
jegette hozzá, miközben a földre nézett.

A diák fölemelt tollal várta az itéletet.
— Ennek is igaza van, annak is igaza

van, - mormogta a basa, a szakállát dörzsölve.
Fölkelt és gondolkozva járt föl és alá a

teremben.
— Ember, — mondotta végre, megállva

a pap előtt, — még egyszer el kell jönnöd. Jer
el holnap délelött és jöjjenek el a barátok is.

Másnap ott volt megint a prédikátor az ő
bibliájával, a barátok meg az olvasójukkal. Ezek
eljöttek mindnyájan.

A basa helyet foglalt az aranyos párnán.
Szájába vette a nargilé borostyánját, és vé-
gignézett rajtok. ...-••'•••

— Ti kilenczen vagytok, mondotta, a ba-
rátoknak, a prédikátor egymaga. Válaszszatok
magatok közül, aki beszéljen, a többi pedig vo-
nuljon hátra és hallgasson.

A barátok minden gondolkozás nélkül
megegyeztek a vörös barát személyében: hátra-
vonultak a sarokba és izgatottan várták az
itéletet.

— Tegnap és tegnapelőtt, — mondotta a
basa, megsziva a nargiléját, — külön-külön
elmondottátok, hogy a templom titeket illet;
azonban annyira bebizonyitotta mindegyik a
maga jogait, hogy én nem tudtam köztetek
ítélni. Hát álljatok most szembe egymással cs
adjatok egymásnak kérdéseket és feleléteket,
hogy hadd lássam, melyik az igazabb hit?

A prédikátor megköszörülte a torkát , és
nekifordult a barátnak.

— Ha a tiétek az igazak tudománya,
mondd meg nekem, hol volt az Isten a világ
teremtése elött

hátrahökölt ettől az
csakhamar összeszedte

A barát szinte
otromba kérdéstől, de
magát és igy felelt:

— Önmagában.
— Nem ott volt - felelt a prédikátor.
— Másutt nem lehetett. Igy tanitja ezt az

áquinoi szent.
— Nem ott volt — ismételte a prédikátor

—hanem a felhőben.
— Felhőben ? Már hogy lett volna a fel-

hőben?
— Abban kellett lennie — szólt a meg-

győződés erős hangján a. prédikátor — mert
nem lévén megírva, hogy felhőt teremtett volna,
elöbb kellett lennie a felhőnek, mint a világnak.

A basa bólintott.
— Rajtad a sor — mondotta a barátnak.
A barát vakart egyet a tarkóján, aztán

összehunyoritotta fehér pilláju ravasz szemeit
és a prédikátorrá oldalt kacsintva így szólt:

— Kik voltak Istennek legjelesebb pró-
fétái?

—Kik ? — szólt a prédikátor . dühösen,
mert, sejtette, hogy a kérdésben álnokság lap-
pang — hát kik lettek volna ?

— Kik, no?
— Mózes meg Jézus.
A barát a fejét rázta.
— Nem igaz?
— Nem.
— Hát kik?
— Mozes, Jézus és Mahomed.
A basa f e l á l l o t t .
— Elég, — mondotta a barátnak, —

Látom, hogy a ti vallásotok az igazabb.
És az alsóvárosi templom ma is a ba-

rátoké. Gárdonyi Géza.

A delegáczió záróülése. A magyar de-
legáczió hetes bizottságának kedden délután 5
órakor ülése lesz. Jelentését a hetes bizottság
szerdán délelött terjeszti a teljes ülés elé, a
ugyanaz nap délután lesz a delegáczió záró
ülése.

A börze és a közös vámterület. Egyes lapok-
ban az a tendencziózusnak látszó hir látott napvilá-
got, hogy a kormány a közös vámterület érdekében
plebiscitumot szándékozik tartani — a börzén. Leg-
jobb forrásból vett értesülésünk szerint ilyen, min-
denesetre érdekes tervről semmit sem tudnak ép a
legilletékesebb helyen, a börzén. Ennélfogva nyil-
vánvaló, hogy maga a szándék sem a kormánytól
ered, legfölebb kétes jóakarói próbálnak neki szug-
gerálni. _____________

Az önrendelkezés.
— Hangulat a szabadelvü klubban. —

A szabadelvü párt konferencziája élénk volt
és népes, csak a legnagyobb események idején
gyűlnek össze annyian. Ott voltak a szabadelvü
párt bolygói és üstökösei összesen, az „elcsi-
nálók" lázas tevékenységben égtek. Szilágyi
Dezső oldalt, mintegy távolból hallgatta a szó-
nokokat, gróf Csáky közel ült a téglavörös
pulpitushoz, jeléül, hogy fel fog szólalni, ami
nagy érdeklődést keltett, mert ismeretes volt a
pártban, hogy Csákynak külön közjogi felfo-
gása van. A párt azonban általában nyu-
godt magatartást tanusitott, idegeinek semmi
nyoma. Az ötven emberből álló obstrukcziót
nem várja valami tragikus érzelmekkel. A szál-
lingózó hirek nyomán, hogy a függetlenségi
párt minden más kormánynak megszavazza a
provizórium-javaslatot, csak ennek nem, szin-
tén egy elhibázott jelszónak tartja — mert
lehetetlennek látszik, h o g y a j ó z a n ma-
g y a r n e m z e t e l ő t t é p e n B á n f f y t
l e h e s s e n d i s z k r e d i t á l n i , ki pá-
r a t l a n sikereket ért el, m e l y e k e t
az egész nemzet méltányolt a m o s t u j a b b
s i k e r e k f e l é v o l t v e e n d ő a z or-
s z á g o t . Még az esetleges rendeletet sem né-
zik olyan szempontból, mintha az Bánffynak
árthatna, m i n t h o g y n e m a B á n f f y
t é n y e l e s z az , h a n e m a z e s e m é -
n y e k é - a nemzet tud distingválni — inkább
olyan szempontból fáznak a rendelettől, mint
amely foltot ejt parlamenti történetünkön.

Az elmondott beszédek magas szempon-
tokból voltak tartva. Pulszky elöadó igen szé-
pen és okosan körvonalozta a pénzügyi bizott-
ság álláspontját nagy helyeslés között. Utána
gróf Csáky beszélt templomi csendben, nemes
tónusban az ö izléses egyszerűségével. A párt
tisztelettel hallgatta, néhol tetszéssel (ott, ahol
a párthoz való hüséget manifesztálta), de az
1867. évi XII. törvényczikk 68. szakaszának
elütő magyarázatánál mély hallgatásba borult.

Sokakat meglepett a Bánffy nyilatkozata,
mely az ellenzékkel megegyező módon fogja
föl a kiegyezési törvényt, de nem akarja ki-
zárni a közös vámterület behozatalának lehe-
tőségét sem — s azért nem mehet bele semmi
konczesszióba a javaslat szövegezésénél. Da
nem is mehetne, mert a nagy szabadelvü
pártban, amint ma ki lehetett venni, a külön
vámterületnek alig vannak hivei, még lappangó
hivei sem.

Még Tisza szólt, a „nagy öreg ember"
(megérdemli, hogy őt is ugy hivják, mint Glad-
stonet az angolok), aki mindig felemeli szavát,
valahányszor ütközet előtt állnak a közkatona
bajtársai s egy kis léiket önt beléjök.

Ez egyszer is felvillanyozón hatott, habár
most elég lélek van a szabadelvü partban, s te-
kintve rettentői számerejét, föl se vesz egy lili-
puti szóözönt.
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A beszédek.
Az országgyülési szabadelvü-párt báró Pod-

maniczky Frigyes elnöklete alatt tartott mai érte-
kezletén tárgyalás alá vette a vám- és bankügynek,
valamint az ezekkel összefüggő némely kérdésnek
ideiglenes szabályozásáról szóló törvényjavaslatot.

Pulszky Ágost előadó utal arra, hogy a ház
pénzügyi bizottságában teljes egyértelmüség volt arra
nézve, hogy az országnak, ha szükségesnek látja,
kétségtelen joga van sz önálló vámterületet
vagy a vámsorompókat felállítani, valamint arra
nézve is, hogy a status quo fentartandó, nem mint
szövetség, hanem mint a jelenlegi állapot, a viszo-
nosság feltétele mellett. A május 1-éhez kötött
rendelkezést is minden részről ugy fogták föl
a bizottságban, mint minden további provizórium
mellőzését. Különbség csak annyiban merült fel,
hogy az egyik ellenzéki párt tagjai ez esetre az ön-
álló vámterület felállitását feltétlenül kívánták ki-
mondani, mig a bizottság többsége a cselekvés sza-
badsagát fentartani kivánta nemcsak a kormány,
hanem a törvényhozás számára is, s azt találta,
hogy a megkötés hiba lenne az idő rövidségére való
tekintettel is, amely az önálló vámterület nagy kér-
désének kellő megvitatására nem elégséges. Ezek
után a törvényjavaslatot elfogadásra ajánlja. (He-
lyeslés.)

Gróf Csáky Albin az utóbbi napokban maga
is behatóan foglalkozott e fontos törvényjavaslattal
s magánbeszélgetés folyamán egyes szakaszainak
megvitatásába bocsátkozván, kitünt, hogy egyes ren-
delkezéseit eltérőleg értelmezi, minek folytán néme-
lyeknél az a nézet merült fel, mintha ő a törvény-
javaslatot helytelenítené. Bizonyára felteszik róla,
hogyha kifogása lenne a törvényjavaslat ellen, ezt
teljes őszinteséggel ki is jelentené. Másrészt
azonban épen a felmerültek után kötelessége azt
nyiltan is kijelenteni, hogy a törvényjavaslatot
helyesli és elfogadja. (Élénk helyeslés.) A felfo-
gásban való eltérés a harmadik szakasz harmadik
bekezdésének értelmére nézve merült fel, amely
szerinte csak ugy értelmezhető, hogy ha az egyez-
ségre nézve május l-ig nem terjeszthetők be a ja-
vaslatok, abban az esetben a kormány javaslatai
csakis a külön vámterületi alapból indulhatnak ki.
Ebböl nem következik az, mintha szóló valami nagy
barátja lenne a külön vámterületnek. A szak-
értők eltérő nyilatkozataiból azt kell következtetnie,
hogy bizonytalanok lennének az eredményei, ő pedig
nem barátja a sötétbe való ugrásnak s ennél-
fogva mint czélt, nem is fogadja el a külön vám-
területet, amely egyébként nem is jelenti a vám-
sorompók szükségképen való felállitását s nem zárja
ki feltétlenül a szabad kereskedést. Nézete szerint
mindez elég világosan ki van fejezve a törvényja-
vaslatban, ha azonban még világosabban kifejez-
tetnék, szivesen venné. Egyébként ismétli, hogy a
törvényjavaslatot helyesli és elfogadja. (Helyestés.)

Báró Bánffy Dezső miszterelnök: A kormány
felmondván a mult év végén a kereskedelmi szer-
ződést, kétségtelen, hogy miután az nem ujittatott
meg; más alapból, mint a külön vámterület
alapjából nem is indulhatnak ki, s hogy annak
a bázisán vagyunk. . A kormány meggyőződése
azonban az, hogy a külön vámterület feltétlen léte-
sítése nem felel meg közgazdasági érdekeink-
nek s ezért terjesztette be a provizórium-javaslatot,
melyet az országgyülés mindkét háza elfogadott, de
a mely nem léphetett hatályba, mert a benne ki-
tüzött feltétel nem valósult meg. A külön berendez-
kedés, még ba feltétlenül előnyős volna is, az idö
rövidsége miatt nem lévén lehetséges, kötelessége volt a
kormánynak a viszonosság mellett a létező állapot fen-
tartását hozni javaslatba annak a kimondásával, hogy
törekedjék a kormány vámszerződést létrehozni; de a
mennyiben május elsejéig nem tehetne ez iránt
előterjesztést, az önálló berendezkedés czéljá-
ból tegyen javaslatot. Ismétli szóló, hogy január
elsejétől kezdve az önálló vámterület elvi állapotá-
ban vagyunk, tehát abból kell kiindulnunk, de ebből
nem következik, hogy a vámsorompókat ridegen fel
kell állitanunk. A törvényjavaslat nem adja fél
az elvet, de nem köti meg a további
eljárás tekintetében a kormány kezeit. —
Annak kijelentésével, hogy ha az 1867 ; évi XII.

törv.-czik 68. szakasza nehány szavának idézésével
a kérdést még tisztábbá lehet tenni, ezt nem fogná
ellenezni, kéri a törvényjavaslat elfogadását, mint
olyannak, amely elvet, jogot nem ad fel, de bizto-
sitja a jövőt, melynek szempontjából igen fontos
az, hogy kezeink ne legyenek megkötve. (Általános
élénk helyeslés.)

Tisza Kálmán azt hiszi, amint a miniszter-
elnök is jelzette, s amely felfogással gróf Csáky sem
jött ellentétbe, hogy a közös vagy külön vámterület
kérdésének tüzetes megvitatása akkorra való, ha
május 1-én vagy létrejő a kiegyezési vagy a
minisztérium önálló javaslatokat nyujt be.
Nem is bocsátkozik ebbe mélyebben, csak any-
nyit jegyez meg, hogy örül a május 1-i terminus
kitűzésének mert e nélkül nem maradt volna el a
gyanusítás, hogy tovább is egyezkedni akarnak s
ujabb provizórium lesz. A kormánynak kötelessége
lesz mindent megtenni, hogy ha szükséges lesz,
1899. január 1-én az önálló gazdasági berendezke-
dés életbe lépjen. De előre megkötni a kezeit poli-
tikai hiba volna. Szóló, mióta a politikai pályán
van, veszélyesnek tartotta a külön vámterü-
l e t e t Magyarország és Ausztria gazdasági fejlődésé-
nek szempontjából egyaránt. A közős vámterület
alapján fejlődött ugy Magyarország mint Ausztria;
ezt az alapot hiba lenne eltaszitanunk lábaink alól.
Meglehet, hogy ennek szüksége bekövetkezik, de ne
legyünk mi az okai, hanem azok, akik a mostani
állapotokat is előidézték ; mert ugy van meggyőződve,
hogy áldást ugyan nem fognak kapni sem Ausztriá-
tól, sem Magyarországtól. Magyarország tekintélye
mindenkinek elismerése szerint az utóbbi időkben
nagyon emelkedett, mert általánossá vált az a meg-
győződés, hogy a monarkiának biztos támasza Ma-
gyarország, mely a konszolidáczion dolgozik.

Kerülnünk kell mindent, ami ezt a meggyő-
ződést megingathatja, külső és belsö ellenségeinkre
való tekintettel is kerülnünk kell a bomlás legkisebb
jelét is. Ebből a szempontból is a törvényjavaslat el-
fogadásához járul. (Általános helyeslés.)

Az értekezlet ezek után a törvényjavaslatot
agy általánosságban, mint részleteiben egy-
hangulag elfogadja.

Ezzel az értekezlet véget ért.

A nemzeti párt álláspontja.

A nemzeti pártnak azt a kisebb részét,
a melynek nagy kedve lett volna harczot indí-
tani a kormány és javaslata ellen, meglehetősen
elkedvetlenítette a függetlenségi pártnak ellen-
szenves magatartása, a m e l y lépten-nyomon
nyilvánul azóta, a mióta a nemzeti párt hatá-
rozata a második provizórium javaslat tárgyá-
ban köztudomásu lett.

A párt zöme azonban gróf Apponyi-val
ég Horánszky-val élén szigoruan el van hatá-
rozva arra, hogy tárgyilagos álláspontot foglal
el a javaslattal szemben és nem fokozza a
nehézségeket, amik szerintök amugy is könnyen
még nagyobb komplikácziókra vezethetnek.

A javaslat parlamenti tárgyalásában a
nemzeti pártnak csupán néhány tagja vesz
részt, akik körvonalozni fogják a párt álláspont-
ját.' Amig azonban mindvégig objektív meder-
ben kivánják pertraktálni a provizórium javas-
latot, másrészről el vannak határozva arra, hogy
erélyesen visszautasítanak minden olyan tá-
madást, amely akár álláspontjuk, vagy eljá-
rásuk ellen, akár pedig a párt, mint ilyen, vagy
esetleg az ellenzék ellen irányul. Tisztelettel
hajolnak meg a különböző vélemények elött és
érvekre érvekkel kivánnak szembeszállni, azon-
ban a saját meggyőződésüknek is tiszteletet
fognak követelni.

Mint értesülünk, a párt részéről elsőnek
gróf Apponyi Albert szólal fel hosszabb be-
szédben, amelyben felsorolja mindama indo-
kokat, amik őt és vele a nemzeti pártot a
provizorium javaslat elfogadására késztették.

Kossuthék jelszava.

A függetlenségi Kossuth-párt továbbra
is harczot hirdet. Amióta Lukács pénzügymi-
niszter beszéde a pénzügyi bizottságban el-
hangzott, azóta a pártnak harczias része tudni
sem akar a békességről. Ezek többé szóba sem
állanak a békítőkkel, akik, hogy megmentsék

az országot a sulyosabb komplikáczióktól és az.
esetleges parlamenti botrányoktól, mindent el-
követtek, hogy a függetlenségi párt tulmérsékelt
elemeit engedékenységre birják.

Most az a jelszó, vagy önálló vámterü-
let, vagy pedig bukjék Bánffy! Ezek már
kombinácziókba is bocsátkoznak és azt hiszik,
hogy most Apponyi következik. A nemzeti-
párt magatartását is ugy magyarázzák, hogy
Apponyi végre czélhoz akar jutni, ha más-
ként nem, ugy a fúzió árán.

Csalódás volna azonban azt hinni, hogy.
az egész pártnak ez a hangulata. A párt jó
része, majdnem fele, vonakodik belemenni olyan
támadásokba, amik előreláthatólag ujabb bo-
nyodalmakat támaszthatnak és az ország gaz-
dasági életét és fejlődését koczkáztathatják.
Ezeknek a szava azonban ma már vajmi keve-
set nyom a latban.

Husz-harmincz ember vakon követi
Justhékat és ezek el vannak szánva a . vég-
sőre; arra mindenesetre, hogy megakadályoz-
zák a provizórium javaslatnak januárig való
törvényerőre emelkedését. Azt hiszik, hogy a
tulajdonképeni harcz csak karácsony után kö-
vetkezik, amikor már győzelmök biztositva van,
mert csak néhány nap választ el január else-
jéig, a meddig könnyen állithatnak szónokokat.

Az Ugron-párt csalakozása.

A függetlenségi Ugron-párt Bartha Miklós
elnöklete alatt ma este 6 órakor tartott értekezletén
foglalkozott a provizórium javaslattal. A párt a ja-
vaslatot nem fogadja el és csatlakozik a Kossuth-
párt által benyujtott határozati javaslathoz, s elha-
tározta, hogy a Kossuth-párttal együtt kezet
fogva, teljes erejéből küzdeni fog a k o r m á n y -

javaslata ellen.
A pártnak minden tagja fel fog szólalni a

holnap meginduló vita folyamán.
Az értekezleten a pártnak minden tagja je-

len volt.

Félhivatalos kép.

A „Politische Correspondenz"-nek Bu-
dapestről a következőket irják:

Ellenzéki lapok azt újságolják, hogy Lukács
László miniszternek a , pénzügyi bizottságban tett
kijelentései a vámközősség fentartása és a bankszaba-
dalom meghosszabbitása érdekében, a szabadelvű
párt körében nem találtak osztatlan helyeslésre. E
híresztelések teljesen alaptalanok. Gazdasági és
nem politikai szempontból kell megfontolni
azt, hogy mely időpont alkalmas a külön
vámterület rendszeresítésére. Jelenleg a szabadelvü
pártnak nincs olyan számbavehető tagja, aki a vám-
sorompók fölállitásából eredö nehézségekért a fe-
lelösséget könnyű szerrel elvállalná. A pénzügy-
miniszter kijelentései hü kifejezői az egész szabad-
elvü párt meggyőződésének. A függetlenségi pártban
irja tovább a Pol. Corr. budapesti levelezője — most
az a taktika, hogy a hivatalos vezetőség a szocziá-
listák kolomposaival való érintkezést gondosan kerüli
s ezalatt a párt befolyásos tagjai sürün kon-
ferencziáznak velök, hogy utczai tüntetéseik számára
megnyerjék őket. Nevezetesen azt kivánják tőlük,
hogy a karácsonykor tartandó meetingre 30,000 vi-
déki elvtársnak a részvételét biztositsák, akiket az
obstrukcziós párt anyagi támogatásával hozná-
nak föl Budapestre. Ez a szövetség mindenesetre
feszélyezi a függetlenségi pártot, amely semmi-
kép sem akarja, hogy az obstrukczionisták ma-
nifesztumát a munkásvezetők is aláírják.

Ennek a madártávlatból fölvett félhivata-
los képnek az a hibája, hogy a szabadelvüpárt
mai konferencziáján történteket figyelembe véve,
egy nappal elkésett

Ami a függetlenségi pártnak a szocziális-
tákkal való állitólagos szövetkezesét illeti, erre
nézve ellenzéki körökből azon értesülést kap-
tuk, hogy ez a hir teljesen alaptalan.
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ORSZÁGGYÜLÉS.
Ma délután félkettökor az utolsó nevet is

letörűlték a fekete tábláról. A munkásjavaslat-
hoz általánosságban már senki sem kivánt be-
szélni.

Az ülés pedig itt fordult érdekesebbre.
Nem, mintha a parlamentet valami nagy

meglepetés érte volna. Mikor báró Bánffy Dezső
a csütörtöki ülés napirendjének megállapitása
miatt fölemelkedett, a t. Ház körülbelül, tisztá-
ban volt vele, hogy a munkásjavaslat tárgyalá-
sának megszakítását s a második provizórium
sürgős napirendre tűzését fogja tanácsolni. Meg-
lepetésről tehát szó sem volt. De a pártok vére
hirtelen bizseregni kezdett, a bekövetkezendő
harczokra jelentékenyen megerősödött többség
az erőpróbára készült és a magára maradt
szélsőbal legalább a fiatalos élénkségével pró-
bált kiválni.

Apró parittyák hasították a levegőt.
— Csitt! Megjött a históriai pillanat I —

gúnyolódott Hentaller.
— Silentium! — vágott a szavába Mesz-

lényi Lajos és mivel ő humorista, nagyon vi-
dáman tette hozzá: — Emberek és asszonyok,
figyeljetek, mert ime itt van az a gyermek, aki
nem tud megszületni.

. . . A karzat (de nem méltóztassékk va-
lami tarka, asszonyokkal ékes karzatra gon-

dolni I) szintén megélénkült. A zaj, a mozgoló-
dás, a sok röpködő megjegyzés lassankint álta-
lános várakozássá lágyult. S mikor a miniszter-
elnök a Ház elé terjesztette kivánságát, az első
pillanatban ugy tetszett, hogy egyelőre a szél-
sőbal be is éri a közbeszólások apró parittyái-
val. Végre is, nem lehet mindent megobstruálni.
De egyszerre csak felpattant a néppárti Rakovszky
és talált valami formulát, amivel a párt-
határozatot se sértse s azért a szélső-
balnak is kedvezzen. Mert elfogadta ugyan a
miniszterelnök inditványát, de azért pálczát
tört a „liberális kormányzat" fölött is, amely
mindent az utolsó pillanatra hagy. S ezzel a
formulával pompásan megoldotta a szélsőbal
nyelvét. Most már öten is beszéltek volna egy-
szerre. A véletlen Lukáts Gyulának kedvezett
és Lukáts rajta volt, hogy egy lépéssel tovább
menjen Rakovszkynál. Azt a bizonyos pálczát
még jobban törte, a napirend megváltoztatását
meg éppenséggel ellenezte. Olyan szépen hala-
dunk a munkásjavaslattal! Mért hagynánk fel
vele? — Hiszen — és ezt a kedves Lukáts
behizelgő nyájassággal suttogta —' abból a másik
javaslatból uj esztendeig ugy se lesz semmi.

— Semmi I — dörögte utána a meggyő-
ződés biztosságával az egész tábor,

Megint többen fogtak beszédbe s a vélet-
len ezuttal a nemzeti párt vezérének kedvezett.
Apponyi nem hagyta magát a pillanatnyi hevü-
let forgatagától elsodorni s ha a hangulatnak
megtette azt a kis engedményt, hogy a maga ré-
széröl is füzött egy szót az ellenzék bizalmat-
lanságához, de azért pártolta a miniszterelnök
inditványát. És csak azt ajánlotta, hogy azért
holnap essünk át a záróbeszédeken és döntsön
a Ház legalább általánosságban a munkásjavas-
lat fölött, mert ezzel bizonyos erkölcsi érvé-
nyességet biztosit a részleteiben még le sem
tárgyalt javaslatnak is. Amit Bánffy is szivesen
tett magáévá.

De annál hangosabb volt a szélsöbal.
Hentaller keserüen sziszegte:
— Megint kia a szálkát a lábából!
Apponyi mosolygott.
— A kormányt lábában ott hagynám én,

de az országnak nem szabad szenvednie.
Ez a megjegyzés kissé lehütötte az indu-

latokat. Akik az imént még felugráltak és be-
szélni akartak, most már takarodót fuvtak. Csak
Polónyi nem állotta meg szó nélkül. A szeme
káprázott és mindenképpen azt látta, hogy előtte
bokor, a bokor mögött pedig nyul van, akit ki
lehetne ugratni. És addig gyúrta, formálta a
mondatait, amig kihegyezte a ravasz kérdést,
hogy mért nem tárgyaljuk tovább a munkás-
javaslatot, holott a miniszterelnök zsebében
már ugy is ott van a januáriusi — rendelet?

Leült és figyelt.

— Most . . . most ugrik ki a nyul . . .
a rendelet . . .

De se nyúl, se szónok. Mélységes csönd
volt, csak az elnök kérdése hangzott, amint az
Apponyi módositásával bővített miniszterelnöki
inditványt bocsátotta szavazás alá. Az egész
félkör megszavazta, csak épen az az arasz ma-
radt le, amelyet a szélsőbal foglal el. Ez háttal
fordult a látványosságnak, mintha a harczi
kedvét akarná megmenteni a kissé lehangoló
tanúságtól. (Végre is, nem jó az embernek a
jövőbe látni. Egy kicsit sokan vannak, akikkel
meg akarnak birkózni.)

Elkeseredve dörmögték:
— Szavazni többen vagytok. De nem lesz

alkalmatok szavazni . . .
Talán ugy is lesz. Megválik. De holnap a

harcz megkezdődhetik. A bizonyos.
. . . Idáig van az ülés utolsó félórájának

története. Ami addig történt, az sem volt min-
den érdekességnek hijjával. A napirenden Sima
Ferencz volt és Visontai. Azaz, hogy hivatalo-
san a munkásjavaslat lett volna, de a szóno-
kok csak ezt a két tiszteletbeli szocziálistát
tárgyalták. És le is tárgyalták. Visontait Lepsé-
nyi páter vette a fegyvere élére. (Ha már ütni
kell, inkább a zsidót üti.) És addig tapogatta,
czirógatta, hogy Visontai utóljára haragosan
szólt igy:

— Megállj páter, téged se védlek többé.
Amiből világos, hogy a derék kriminalista

több háladatosságot várt a néppárti papocská-
től és esküdtszéki vádlottól. Csalódott. Ámbár
ugy lehet, hogy a hála szordinója még sokban
tompította a Lepsényi ur éles hangszerét. Mert
Simával szemben nyoma sem volt a szordinó-
nak. Őt kíméletlenül itélték el valamennyien,
de legélessebben Rohonczy Gedeon és Ivánka
Oszkár. Csak ugy zugott rá az itélet paskoló
esője, alig tudott eresz alá menekülni. Am az
eresz alól ujra öltögette a nyelvét:

— Rohonczy urtól nem fogadok el lecz-
két, mért az én kezem munkámban tört fel,
ő pedig csak a jégen csúszkál.

— Gladstone fát is vág, A sport nem
szégyenit meg senkit — jegyezte meg Ro-
honczy.

— De Rohonczy ur nem Gladstone —
kiáltott fel diadalmasan Sima Ferencz. S mi-
kor késöbb Ivánka Oszkár az ország szine előtt
olvasta a fejére, hogy csak azért adta magát
lázításra, mert a pártokkal és a társadalom-
mal elvesztett minden érintkezést s most a de-
magóg" szerepében akar tündökölni: Sima
akkor is daczosan szegte hátra a fejét- Eh,
nekem nincs pártom, meg kell győznöm
Szentes városát, hogy elég párt vagyok én
magam is !

Gonosz mosoly ült az arczára,
— A czimbalorn egész orkeszter, én meg

egész obstrukczió vagyok. Egymagam.
(És ezért volt bölcsebb Darányi mind-

annyiunknál, amikor olyan keményen ostorozta
tegnap a szentesi követet. Hiszen ez nem is
ember! Ő maga mondja: országos csapás I)

A képviselőház ülése.
Bánffy megjött Bécsből A folyosón na-

gyobb csoportok beszélnek a következő harczok
napjairól. Justh Gyula már toborozza a szónokokat
a holnap meginduló „magas szinvonalon álló" vi-
tához. Kossuth Ferencz egészen átengedi a vezetést
Justhnak s ő maga az ülés előtt azt a kérdést be-
széli meg híveivel, melyet a márczius tizenötödiké-
nek nemzeti ünneppé avatása ügyében akar a mi-
niszterelnökhöz intézni.

Tiz órakor Szilágyi Dezső megnyitja az ülést.
A jegyző jelenti, hogy Mócsy Antal interpel-

lácziót jegyzett be. (Az interpelláczió azonban az
idő előrehaladott volta miatt máskorra maradt.)

A napirend következnék: a munkásjavaslat.
— Napirend előtt óhajtanék beszélni — szól

fel az elnökhöz Kossuth Ferencz.
Az elnök tájékoztatja a Házat, hogy Kossuth

már tegnap bejelentette a szándékát, hogy a napi-
rend előtt beszélni akar, ha a miniszterelnök jelen
lesz. Engedje meg tehát neki a Ház, hogy ma szó-
lalhasson fel.

A Ház ezt megengedi.

Márczius 15. — április 11.
Kossuth Ferencz emlékezteti a Házat, hogy

még az év elején inditványozta a negyvennyolcz
félszázados évfordulójának nemzeti ünnepé avatá-
sát. Akkor a miniszterelnök azt felelte, hogy az in-
ditvány fölösleges, mert a kormány a maga kezde-
ményezéséből fog javaslatot tenni, hogy a negyven-
nyolczas törvények szentesitésének évfordulója, áp-
rilis 11-ike, nemzeti ünnep legyen. Ez az előterjesztés
azonban ma sincs a Ház előtt. Különben is azt
hiszi, hogy a negyvennyolczas eseményekből a nemzet
márczius 15-kéhez füzte minden rokonszenvét s ezt
a napot kellene nemzeti ünneppé tenni.

Báró Bánffy Dezső miniszterelnök erre kije-
lenti, hogy ma is fentartja az év elején tett igéretét
s a negyvennyolczas törvények szentesitésének év-
fordulóját a nemzet méltón fogja megünnepelni. Az
erre vonatkozó előterjesztést még idejében fogja a
Ház asztalára letenni.

Ezzel a napirend előtti kérdés el van intézve
s következik a napirend.

A munkásjavaslat
Major Ferencz hosszabb beszédben csatlako-

zik azoknak felfogásához, akik már előtte kifejtették,
hogy a szocziálizmus bajai ellen csak a vallás se-
gítségének igénybevételével lehet sikeresen harczolni.
A javaslatot csak általánosságban fogadja el, de a
részleteknél több módosítása lesz.

Lepsényi Miklós szólal fel ezután. Különbséget
tesz a keresztény szocziálisták és a vörös, vagyis
zsidó szocziálisták közt.

— Egyik kutya, másik eb I — mondja Olay
Lajos.

A szónok a keresztény szocziálizmust ajánlja.
Akik ezt vallják, mind jó magyarok, de a többi szo-
cziálista nem hordja szivén a hazát.

— Legalább is ugy, mint Lepsényi ur ! szólt
közbe Visontai Soma.

— Ugy ? folytatja a szónok. Bizonyítsanak
tehát a szocziálista lapok. A „Népjólét" azt mondja,
hogy mire való a hazafiság ? A mult hó 19-iki nép-
gyülésen egy Gazsi István nevü paraszt felkiáltott:
Nincs hazám!

— Kérem csak azt az ujságot! Hiszen ön
hamisít! szólt közbe Visontai s aztán Polónyinak
mutatja a szoczialista lapot, hogy olvassa és
ítéljen ő.

Polónyi Géza zajos derültség közben kiált fel:
Bizony Visontai ur, neki van igaza.

Lépsényi Miklós ujabb szemelvényt olvas fel
Mikor Firczák püspök a rutének segélyezése érde-
kében értekezletet hivott össze, erről a szocziálista
ujság igy i r t :

Firczák Gyula ungvári gör,-kath. püspök egy-
házkerülete, papjaival tanácskozott azon, hogy
miképen lehetne a szegény nyomorgó ruthéneken
segiteni? Végre kisütötték, hogy hazafiságra és szi-
goru takarékosságra kell tanítani a népet. Ó ti szent
papok! hogy üssön belétek a hét águ isten-
nyila ! Hiszen ti még segítitek a népet nyúzni,
nyomorgatni! Hát ti akartok rajta segiteni! Aztán
hazafiság kell a népnek ? Az jó Firczáknak arra,
hogy püspök legyen, de a szegény ruthén bizony
éhen veszhet tőle.

Polónyi Géza: No, ebben meg nekik van iga-
zuk ! (Nagy derültség.)

Lepsényi Miklós ezután még hosszabban fog-
lalkozik a szocziálizmussal s végül kijelenti, hogy a
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javaslat harmadik olvasásban való elfogadását bizo-
nyos módositások elfogadásától teszi függővé.

Rohonczy Gedeon következik. Lepsényivel
szemben megjegyzi, hogy ha egy szocziális törvény
elfogadásánál a gyülölet hangján beszélnek, az nem
egészséges állapot. Két képviselő nem fogadja el a

javaslatot, de ezek közül csak az egyik számit Kár,
hogy oly szellemben beszéltek, mert a munkásnép

azt hiheti, hogy kivülök az egész Házat valami
ellenséges indulat vezeti ellenük, holott minden
képviselö szivén viseli a munkások érdekeit. A nép-
párti szónokokkal szemben megjegyzi, hogy nem a
harmincz év liberálizmusa okozta a szocziálisztikus
állapotot, hanem az, hogy a tizenöt év óta folyó
óriási tiszaszabályozási munka, mely száz-kétszáz
milliót juttatott az alföldi földmunkás-népnek; most
már megszünt. A nagy munka, a jó kereset-
idején jóléthez szokott munkás kikopott
a jó módból és ez elégületlenséget szült. Ezt aztán
könnyen félrevezethette az élősdi, izgató komisz nép.
Pedig nagy a különbség a városi és a mezei szo-
cziálista közt. A városi munkás, ha sztrájkol, leg-
fölebb két-három hétig teszi le a pörölyt, vagy a
félig varrt czipőt s aztán folytatja, ott, ahol elhagyta
a munkát; más dolog azonban a mezei sztrájk; itt
néhány napi sztrájk elég és többé nem térhetnek
vissza a régihez, tönkre mehet ezalatt egész birto-
kos-osztály és éhenhalás előtt állhat egész ország-
rész munkásnépe. Ezért ő nem tartja bajnak a szi-
goru intézkedéseket, de az izgatók elhallgattatá-
sát már itt a házban kellene megkezdeni.

Sima Ferencz: Ez elsőrendü hazafiság!
Rohonczy Gedeon: Ön veszedelmesebb,

mini az a kis zugirász, aki a munkáslapok-
ból izgat.

Az elnök figyelmezteti Rohonczyt, hogy tartóz-
kodjék a személyeskedéstől.

Rohonczy Gedeon: Hát nem folytatom. A tör-
vényjavaslatot magát oly fontosnak tartja, hogy ha
más ügy miatt tárgyalását meg kellene sza-
kitani, azt indítványozná, hogy esti ülésben
tárgyalják.

Sima Ferencz személyes kérdésben szól. Ro-
honczy rája szájkosarat akar tenni. Én hazafiságot
Rohonczy urtól akkor tanulok, ba a jégen csúsz-
kálva töltöm életemet. Én munkában éltem és igy
nem csoda, hogy gondolkozásom egészen más, mint
az övé, aki folyton a jégen csuszkáit.

Rohonczy Gedeon személyes kérdésben csak
ennyit jegyez meg: Gladstone fát vágott és ez a
sport sem vált szégyenére.

Sima Ferencz : Én pedig csak annyit kivánok
megjegyezni, hogy Rohonczy ur nem Gladstone.

Zaj és derültség hangzik, közben az elnök öt
perczre függeszti az ülést.

A szünet után Ivánka Oszkár szólal fel. Simá-
val szemben megjegyzi, hogy az ő beszéde meg-
gyanusitása a parlamentnek, mikor azt mondja, hogy
ez a törvényjavaslat az 1848-iki alkotmány meg-
gyalázása. Ez oly kvalifikálhatatlan beszéd, me-
lyei el kellene ítélni, ha szoczialista agitátor mon-
daná, annál inkább el kell ítélni, mikor egy kép-
viselö mondja ebben a veszedelmes időben. Csak
olyan képviselő mondhatja ezt, a kinek nincs
kontaktusa sem a Házban, sem a pártok közt,
sem a társadalomban és a tömegben demagóg
népszerüséget keres. (Dörgő helyeslés a jobb-
oldalon.) A szóló ezután Visontaival polemizál. Sze-
rinte, aki gondolkozni tud s aki nem engedi ma-
gát az izgatás terrénumára csábittatni, lehetetlen,
hogy ne helyeselje ezt a törvényjavaslatot. 0 abban
a nézetben van, hogy a szocziális bajok törvény-
hozási uton orvosolhatók; némely módosítás remé-
nyében elfogadja általánosságban a törvényjavaslatot.
(Zajos tetszész a jobb- és baloldalon.)

Sima Ferencz személyes kérdésben szól. 0
nem kereste, miért szólalt föl Ivánka akkor, mikor
még lelke tele volt méreggel a kormány ellen, hát
ő se keresse most, miért szólalt föl ő. Ujra kije-
lenti, hogy a javaslat minden pontját meg fogja
obstruálni.

Roppant zaj támad. Az elnök még ebben a
zajban konstatálja, hogy több szónok már nincsen
följegyezve s igy az általános vitát bere-
keszti.

— A miniszterelnök akar beszórni! — hang-
zik egyszerre több oldalról.

S a miszterelnök csakugyan fölemelkedik
szólásra.

Az erőpróba.
Báró Bánffy Dezső miniszterelnök: A kormány

nagy sulyt helyez arra, hogy ez a törvényjavaslat
minél előbb letárgyaltassék és a törvény előnyei
már a legközelebbi munkaidőben érvénybe lépjenek.
Mégis arra kéri a Házat, tekintsen el további tár-
gyalásától, mert nagyon fontos, hogy a vám- és
bankügy ideiglenes szabályozásáról szóló tör-
vényjavaslat letárgyaltassék. Kéri tehát egyelőre
függőben hagyni a ma tárgyalt törvényjavaslatot és
a holnapi ülés napirendjére tüzni az elöbb emlitett

nagyon fontos másik javaslatot. (Helyeslés a jobb-
oldalon.

Rakovszky István sajnálattal látja, hogy a
kormány ezt a fontos gazdasági javaslatot leveszi a
napirendről.

— Szó sincs róla! — szól közbe báró Bánffy
Dezső.

— Azaz, félbeszakítja tárgyalását. A szocziá-
listák ezt majd az ő diadaluknak fogják hirdetni és
tőkét kovácsolnak belőle. Pedig, ha a kormány ide-
jében terjeszti be a javaslatot, le lehetett volna tár-
gyalni. Ez a fejetlenség oka a kormány iránt való
bizalmatlanságnak. Ha az inditványt mégis elfogadja,
csak a körülmények kényszere előtt hajol meg.

Lukáts Gyula nem fogadja el a miniszter-
elnök inditványát. Furcsának tartja, hogy egyszer
hónapokig nem dolgoztatnak semmit a Házzal, más-
kor nyakra-főre veszik elő a törvényjavaslatokat. Ha
fontos a munkástörvény, tárgyalják le egyfolytában.

Folytonos zajban emelkedik fel a nemzeti párt
vezére most.

Gróf Apponyi Albert érti a szemrehányásokat,
melyekkel a kormányt illetik. S hogy a kormány
munkaterve milyen helytelen, azt szóvá is fogja
majd tenni, ha a kormány politikájának birálata
lesz soron. Most azonban az ország és a helyzet
exigencziái szerint kell a napirend fölött határozni s
ezért elfogadja miniszterelnök inditványát.

— Már megint kihúzza a szálkát a lábukból!
— szól közbe Hentaller.

Ha a kormányról volna csak szó, feleli Apponyi,
akkor benne hagynám. De most az országról van
szó. (Nagy tetszés). Az inditványt tehát elfogadja,
de annyiban módosítani szeretné, hogy a holnapi
ülésben történjék meg a szavazás a munkásjavaslat
fölött, mert az általánosságban való elfogadás nagy
erkölcsi sulylyal birhat a küszöbön levő aratási szer-
ződésekre.

Báró Bánffy Dezső miniszterelnök nyomban
kijelenti, hogy ehhez a módosításhoz szivesen hozzá-
járul. (Élénk helyeslés).

Még Polónyi Géza kér szót. Azon kezdi, hogy
a kormányt utolérte a nemezis. Ez az örökös Bécs-
csel való taktikázás eredménye. Most akarják meg-
szakítani a munkástörvény tárgyalását, mikor később
a föllángoló politikai szenvedélyek a pártokat megint
szétzilálják. Ha a miniszterelnöknek ugyis zsebében
van már a rendelet — egészen mindegy, ha későb-
ben tüzik is napirendre a szükségjavaslatot. Hiszen
igy megtörténhetik, hogy az egyik tárgyalást meg-
szakítják a másikért s aztán egyik javaslatból sem
lesz törvény.

Több szónok nem jelentkezik.
— Hát nem felel a rendeletekre ? — kérdezi

Polónyi.
Az elnök szavazás alá bocsájtja az indit-

ványt.
S a Ház túlnyomó többsége (a szabadelvü,

nemzeti és néppárt) elfogadja a miniszterelnök
inditványát, azzal a módositással, melyet Apponyi
ajánlott.

Az idő ekkor már későre jár és Mócsy Antal
a Ház hangulatára tekintettel, elhalasztja bejelentett
interpelláczióját.

KÜLFÖLD.
Az osztrák zavarok. A király ma dél-

előtt Gautsch miniszterelnököt hosszabb ki-
hallgatáson fogadta. Délután a miniszterelnök
elnöklete alatt minisztertanács volt.

A Krakóban népgyülésezett cseh kép-
viselők, mielőtt a várost elhagyták, testületi-
leg tisztelegtek dr. Dunajewsky volt pénz-
ügyminiszternél és köszönetüknek adtak kife-
jezést a pénzügyminiszternek az egyenjogúság
és az autonómia érdekében kifejtett akczió-
jáért.

Dunajewsky a küldöttség vezetőjéhez
levelet intézett, melyben kijelenti, hogy az
iránta tanusitott ezen elismerést, élete azon
mozzanatai közé sorozza, melyek fáradságos mun-
kában eltöltött életét földeritik.

Prerau város lakossága az átutazóban
levö cseh-lengyel képviselöket nagy ová-
czióval fogadta. A város ki volt világítva
és tiszteletükre a cseh Nationalhausban ünnep-
séget rendeztek, melyen a lengyelek, csehek
és német klerikálisok egyesülését ünnepelték.
Több képviselő mondott felköszöntöt. Przorad
képviselö a német konzervativ pártiakra, s kü-
lönösen dr. Ebenhoch pártvezérre mondott
tósztot. Stojalowsky páter is mondott be-
szédet.

Prágában a hó 13-án este 7 órakor a
72. gyalogezred egy őrjárata a Karlsplatzon
egy vendéglőből kijövő renitenskedő káplárt el-

fogott. A káplár ez alkalommal egy bajonet-
szúrástól halálosan megsebesült. Ezen esettől
kifolyólag a prágai garnizon összes katonainak
megtiltották, hogy vendéglőbe járjanak.

A király 15.000 forintot adományozott a
sebesült katonák számára s tudakozódott a
sebesült tisztek állapotáról. A katonák között
40 sebesült van, köztük 8 sulyos sebekben
fekszik, egy gyalogos katona pedig meghalt.

Az exczesszusok folytan Theresienstadt-
ból Prágába rendelt 18. gyalogezred, ma The-
resienstadtba visszament.

A görög-török háboru eredetéről. Tud-
valevő, hogy a görög politika a háboru kitöré-
seért a portát tette felelőssé, hogy a porta
kezdeményezte az ellenségeskedést és Görög-
ország csak a kényszerűségnek engedett. A
görögök laza azonban elmult és ma kijózanodva
merítik a multakból a tanuságot. Most higgad-
tan kutatják a bűnöket is, amelyek Görögor-
szágot a háboruba kergették. Kiderül, hogy a
Delyannis-kabinet minő frivol módon, mily
könnyelmüen kereste a háborut. A leleplezések
most Athénben napirenden vannak s az egész
országban mindenütt megdöbbenést kellenek.
A Delyannis-kabinet kétszínű, frivol játékát
kellő világításba helyezi az alant közölt két
távirat, melyet Makris tábornok, a thesszáliai
I. hadtest parancsnoka, saját igazolására közzé-
tesz. E táviratokból kitünik, hogy Delyannis
kabinetje az Ethnika Hetairia felkelő csapatai-
nak török területre való betörését erkölcsileg
és anyagilag is elősegítette és hogy a háboru
kitörését kikerülhetetlenné tette. Az elsö táv-
irat igy szól:

A larissai és trikolai prefektusoknak.
A beállott sulyos viszonyok kényszerítenek, hogy a
fegyveres csapatokra vonatkozólag, melyeknek czélja,
hogy elnyomott testvéreinket felszabadítsák, utasítá-
sainkat és parancsainkat megváltoztassuk. Ennek
következtében értesítjük, hogy ezen irreguláris
csapatoknak török területre való betörését
ezentul ne akadályozza többé, sőt kötelessége
minden erejével és lehetőleg gyorsan azon
lenni, hogy a határt mielőbb átlépjék. Magától
értetődik, hogy a legnagyobb óvatossággal kell el-
járnia és hogy mindent a parancsnokokkal egyet-
értőleg kell rendeznie. A mi katonáink ne vegyenek
részt az irreguláris csapatok mozgalmain és kerüljenek
a törökökkel való minden összeütközést. A törökök
ha ugy tetszik megüzenhetik nekünk a háborut,
ezen eshetőség nem is volna kedvünk ellenére,
nekünk azonban a legnagyobb óvatosságot kell eljárá-
sunknál tanusitanunk. Márczius 6/18 97.

A belügyminiszter.
„Kyriakos Mawromichalis."

A másik távirat igy szól;
(Igen sürgős). Az I. hadtestparancsnokságnak

Larissa.
Utasítsa a larissai főhadbiztosságot, hogy az

Ethnika Hetairia küldötteinek 500.000 drb. töltényt
(Grasfegyverekhez) szolgáltasson ki

771997. A hadügyminiszter:
Metacas ezredes.

A leleplezésekből még folytatást is
ígérnek.

TÁVIRATOK.
Németek a németekről.

Berlin, deczember 15. A büdzse-vita fo-
lyamán Hass liberális nemzeti-párti képviselő,
az osztrák állapotokat fejtegette. Sajnálja,
hogy a birodalmi gyülés tartózkodó magatar-
tást tanusit az osztrák viszonyok tárgyalásánál.
Ez nem méltó egy politikailag érett nemzethez.

Abból a téves feltevésből indulnak Id,
hogy Ausztriában politikai partok harczáról
van szó. Ez tévedés ! Itt a nemzetek egymás
ellen vívnak harczokat.

A németek a cseh és lengyel támadások
ellen küzdenek. Nekünk jogunkban áll állást
foglalni és szimpátiánkról azt a nemzetet biz-
tositani, mely 1866-ig velünk tartott, mely a
német szövetséghez tartozott. Ők számithatnak
ami támogatásunkra. A legutolsó német mun-
kást, a leghevesebb demokratát jobban szere-
tem, mint bármelyik lengyel grófot, vagy cseh
herczeget. Az ausztriai németeket sem szabad
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kisebbitenünk, ök ellenkezőleg mintaképül szol-
gálhatnának, miként kell a nemzet legfőbb jo-
gait megvédelmezni.

Senki sem gondol annexióra, nem kérjük
a kormány beavatkozását, hanem kérjük érde-
keink támogatását. Érdekeinket pedig Prágában
a legutóbbi Bartolomeus éjjelen a cseh cső-
cselék — melyhez dr. Podlipni polgármestert
is hozzá számítom — nagy mértékben meg-
sértette.

A magyar miniszterelnökség osztályveze-
tője egyik budapesti lapban azt a szörnyü ál-
lítást koczkáztatta, hogy „a német császár a
Lajtától keletre a németséget feladta, és semmi
külső befolyás nem fogja utját állani a magyar
nemzet beavatkozásának. Ma még mindent te-
hetünk,"

A szónok annak a reményének ad kifeje-
zést, hogy a birodalmi kanczellár nem fog
kételyt hagyni az iránt, hogy senkinek a vilá-
gon nincs joga a német császár beszédét oda-
magyarázni, hogy ő milliónyi német fajrokont
— ha mindjárt egy előkelő államban is —
a nemzeti sülyedésnek kitegye.

A következő szónok, Czarinszky, azon a
véleményen van, hogy nem kell egy ország-
nak — ha ez sok tekintetben mintakép lehetne
is - belügyeibe avatkozni, különösen pedig az
egyenjogúság szempontjából. Az ausztriai har-
czokat nem a lengyelek kezdeményezték.' A
porosz-lengyelek nagyon örülnének, ha ugyan-
azokat a jogokat élveznék, mint az osztrák
lengyelek.

Az ülést hat órai tárgyalás után felfüg-
gesztették S folytatását holnapra . halasztották.

Az ülés végén heves összetűzése volt
báró Stumm-nak Bebel szocziáldemokrata kép-
viselővel. Előbbi Bebelt árulónak nevezte, mire
Bebel báró Stumm-ot aljas embernek mondta.

A Dreyfus-heccz.
Páris, deczember 15. Rochefort-nak ugy-

nevezett leleplezései folytán, melyekkel Vilmos
császárt is bevonta a Dreyfus-ügybe, az izga-
tók egész vonalán Németország ellen való
szenvedélyes hecczkampány indult m e g .

A Patrie ma igy i r : A Dreyfus-ügy tel-
jes valóságának birtokában vagynak. Mó-
dunkban van a német kormánynak abszolut
bünrészességét bebizonyítani. Mi azt akar-
juk, hogy Németország hallgasson el, mert
ha tovább is beleavatkozik ebbe az ügybe,
mely csak Francziaországra tartozik, ugy oly
feleletei fog nyerni, mely Francziaország-
hoz méltó)

. A Jour szerint Németország a Drey-
fus-ügyben nemcsak titkos, hanem hivata-
los szerepet játszott

Ezen őrületes hajszával szemben az a
nézet hódit mindinkább, hogy a Dreyfus-ügy-
ben teljes világosságot kell teremteni.

Az Esterházy ellen folytatott vizsgálat a
jövő hét előtt aligha nyer befejezést.

A „Voce della Verita" megczáfolja azt,
hogy Dreyfus kapitány felesége levelet inté-
zett a pápához. E dementivel szemben kije-
lenti Dreyfus kapitány neje, hogy ő a levelet a
katholikus világ egy előkelőségének adta
át, hogy a pápához juttassa. Ha a pápa nem
jutott a levél birtokába, akkor ez csak ugy
történt, hogy azon előkelö személyiség talán
mellőzte a levél átadását. (N. Pr. Pr.)

A német császár Kielben.

Klel, deczember 15. Vilmos császár és Albert
herczeg, Bülow államtitkár, Knorr tengernagy, Tir-
pitz államtitkár és gróf Eulenburg udvarnagy kisé-
retében ma délután 3 órakor ide érkeztek. Fogadá-
sokra Henrik herczeg jelent meg. Azután a császár,
Henrik és Albert herczegek, Knorr tengernagy és Tirpitz
államtitkárral, előbb a „Geflon" hajóra mentek,
amely felvonta a császári lobogót. A hadihajók üdv-
lövéseket tettek.

Klel, deczember 15. Vilmos császár a „Geflon"
hajón beszédet intézett a hajó legénységéhez, á
melyben intette őket, hogy a zászlóra tett esküjüket
szem előtt tartva, derekasan viseljék magukat és e
szókkal vett tőlük bucsut: „Isten veletek !" Tolle-
nias korvett-kapitány, a hajó parancsnoka, a csá-
szárra háromszoros „hurrá"-t kiáltott.

Klel, deczember 15. Este a kastélyban disz-
ebéd, amelyen Vilmos császár

A Zágráb! botrány.
Zágráb, deczember 15, A tartománygyülés

mai ülése előtt dr. Potocnjak be akart hatolni a
tartománygyülés épületébe, azonban a rendőrség
megakadályozta ebben.

Varasd megye és Varasd város egész hiva-
talnoki kara szerencsét kivánt gróf Zichy-Rubido
főispánnak és táviratilag megköszönte, hogy
erélyesen és lovagiassan visszautasította azt a kva-
lifikálhatatlan támadást, amelyet néhány ellenzéki
képviselő a hivatalnokok ellen intézett.

Tiltakozás Nagy-Szebenből.
Nagy-Szeben, decz. 15. Az itteni görögkeleti

román konzisztórium elhatározta, hogy tiltakozni
fog a helynevekre vonatkozó törvényjavaslat ellen.

, A török-bolgár határról.
Szófia, deczember 15. Küstendilből ér-

kezett távirati jelentés szerint a bolgár határ*
hoz közel fekvő több maczedóniai községben
véres összeütközések voltak a lakosság és
tőrök katonaság között. A jelentés nagy izgal-
mat keltett.

Az uj olasz kormány.
Bécs, deczember 15. A Fremdenblatt

és több más lap megelégedését fejtette ki az olasz
miniszterválság megoldása fölött. Konstatálják, hogy
mindenütt, de különösen a szövetséges államokban
igen megnyugtató hatást tett, hogy Visconti-Venosta,
ez a kiváló államférfiu, aki igen tevékeny részt vett
a nemzetközi helyzet örvendetes alakulásában, ujra
hivatva van, hogy nagy tekintélyével megőrizze
Olaszország külpolitikájának állandóságát.

HIREK.
— Erzsébet királyné utazása. Biarritz-

ból táviratozzák: Erzsébet királyné szombaton
elutazik Biarritzból. A felséges asszony nehány
napi tartózkodásra Párisba utazik.

— Báró Fejérváry és a honvéd huszár. Báró
Fejérváry Géza honvédelmi miniszternek, aki va-
sárnap meglátogatta fiát Pécsen, csinos kalandja
akadt az utczán. A daliás miniszter czivil ruhában
a szinházi előadás előtt egy kis sétát tett az utczán
s egyszerre szivarozhatnékja támadt. Gyufája azon-
ban nem volt, honnan most tüzet keríteni, ez volt
a kérdés. A miniszter kémlelve szemlélte a jóróke-
lőket, hogy kitől kérjen egy kis tüzet.. Végre meg-
pillantott egy honvéd huszárt, aki szájában égő vir-
zsiniával sebes léptekkel közelgett. A miniszter rá
szólt:

— Állj meg fiam !
A huszár megállott, végig mérte a „czibilt", s

meglehetősen csak annyit felelt:
— No ! Mi kell !"
- - Adj fiam egy kis tüzet!
A huszár meghőkölt. A czibil tegezte. Egy

pillanatig tünődött magában s aztán a jó szive su-
gallatára hallgatva, odanyujtotta a „czibil"-nek az
égő virzsiniát és a miniszter . rágyujtott. Nem áll-
hatta meg azonban a huszár, mikor a szivarát
visszakapta, hogy imigyen ne szóljon :

— Máskor aztán jó lesz, ha gyufát vesz ma-
gának.

Igy irja ezt a P. L.
— A primási udvarból. Vaszary Kolos

biboros herczegprimás csöndes visszavonult-
ságban él budavári palotájában. Egészségi álla-
pota most kielégítő s a biboros főpap, ha szép
idő van, rendesén rövid sétát tesz a bástyán.
Környezetében állandóan két titkára van: dr.
Kohl Medárd és gróf Széchenyi Miklós jáki
apát. Az esztergomi ügyekről hetenkint Walter
Gyula kanonok, a primási iroda igazgatója, tesz
jelentést. A székes fővárosban megforduló fő-
papok sorra meglátogatják a herczegprimást,
aki egész udvarával Budapesten fogja tölteni a
karácsonyi ünnepeket és ünnep első napján
misét mond a budavári Mátyástemplomban.

— Stefánia özvegy trónörökösnö München-
ben. Stefánia özvegy trónörökösné és leánya Er-
isébet főherczegkisasszony ma reggel Bécsből
Münchenbe érkeztek. A fenséges asszony, akit a
pályaudvaron Lipót bajor herczeg és neje Gizella
főherczegasszony fogadtak, a Motel bayrischer
Hof-ba. Kiállott

— Frigyes főherczeg uj főudvarmestere. Ő
felsége, Wolkenstein-Trostburg Oswald grófot,
Frigyes főherczeg főudvarmesterét ez állásától saját
kérelmére fölmentette és elismerése jeléül a vas-
korona-rend elsö osztályával tüntette ki. A távozó
főudvarmester helyére pedig főudvarmesterré dobozi
Kotz Wenczel bárót, a lembergi lovashadosztály
parancsnokát nevezte ki és számára ez alkalomból
a titkos tanácsosi méltóságot adományozta.

— Perczel Dezső Baján. Perczel Dezső bel-
ügyminiszter nagybátyjának Perczel Miklós nyu-
galmazott főispánnak látogatására tegnapesti vonat-
tal Bajára érkezett. Ünnepélyes fogadtatás nem volt,
de a városi tanács tagjai teljes számban, valamint
a város előkelőségei közül is többen jelentek meg a
vasuti állomásnál az érkező miniszter fogadására.
Ma délelőtt a törvényhatóság tisztviselői kara dr,
Hegedüs Aladár polgármester vezetése alatt tisz-
telgett a miniszternél, a ki a képviselőkön kivül töb-
bek látogatását is fogadta. Délben Perczel Miklós
nyugalmazott főispánnál diszebéd volt a miniszter
tiszteletére, melyre a városi hatóságok fejei s a vá-
ros notabilitásai közül többen voltak hivatalosak.
Este a miniszter leányával együtt aki szintén vele
volt, Budapestre utazott.

— Hol a kincs ? Nemrégiben hirt adtunk
arról, hogy Hajdu-Szoboszlón értékes népvándor-
láskori régiségeket talált szőlejében Cseke Máté
gazdaember. A leletet Löfkovics debreczeni éksze-
részhez vitte megbecsülés végett, aki visszatartotta
a tárgyakat, mondván, hogy illetékes helyre, a nem-
zeti muzeumba fogja beszolgáltatni. Mint hajdu-
szoboszlói levelezőnk irja, most mar mindenki
kiváncsi, hogy hova került a kincs, mert bár több
izben tudakozódott a találó a nemzeti muzeumnál,
mindeddig nem kapott mög választ.

— A csecsemő táplálása. Dr. Bókay János
egyetemi professzor és a Stefánia-gyermekkórház
igazgatója ma délután népszerü felolvasást tartott
az Országos Közegészségügyi Egyesületben a csecse-
mők táplálásáról,. A rendkivül érdekes felolvasás-
ból a következő kivonatot közöljük: A gyermekha-
lálozások statisztikája, különösen, csecsemőkorban a
rendkivül kedvezőtlen, aminek az oka a csecsemők,
okszerűtlen táplálásában rejlik. Ott, ahol az anyák
a természetes táplálástól csak ritkán térnek el, a
a halálozási - arány csekély; ott ellenben, ahol a
mesterséges táplálás ugyszólván teljesen kiszorította
természetes táplálást, a csecsemőhalálozás meg-
döbbentően nagy.

Kétségbevonhatatlan adatok nyomán kimondja
az előadó, hogy a természetes táplálás a leg-
jobban biztositja a csecsemő életét és egész-
ségét.

Azért minden anyának arra kell törekednie,
hogy maga szoptassa a gyermekét. Kétségtelen, hogy
a természetes táplálás sokszor nagy akadályokba
ütközik. A dajka által való szoptatást erkölcsi szem-
pontokból kifogásolja. Ilyenkor tehát a raczionális
mesterséges táplálást kell igénybe venni.

Erre a czélra a legalkalmasabb a kellő módon
hígított és gondosan felforralt tehéntej. A mestersé-
ges táplálás terén egykor oly nagy szerepet játszott
úgynevezett gyermeklisztek, már teljesen ki szo-
rultak a használatból, mert többet ártottak mint
használtak. Dr. Bókay kitünőnek mondja a Gaertnek-
féle kövértejet. Végül ismertette a különféle szopó-
üvegeket, ami különben rendkivül régi találmány,
mert az emberiség már Krisztus születése elött 100
évvel is használta már.

— Konzuli főtörvényszéki biró. A hivatalos
lap mai száma közli, hogy a király a magyar mi-
nisztertanácsnak 1897. évi november hó 24-én ho-
zott határozatához képest a magyar miniszterium és
a közös külügyminiszter egyetértve tett előterjesztése
folytán a Konstantinápolyban felállított konzuli fő-
törvényszékhez főbíróul dr. Alexy Albert miniszteri
tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott magyar igaz-
ságügyminisztériumi osztálytanácsost nevezte ki.
Dr. Alexy Albert, 1843-ban született a szepesme-
gyei Matheácz-on. A bécsi, berlini, párisi és a buda-
pesti egyetemen végezte a tanulmányait. Dr. Alexy
visszatérve Magyarországba, a Horvát Boldizsár
igazságügyi miniszter alatt létesitett kodifikáló bizott-
ság jegyzője lett, később pedig megbizták a nem-
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zetközi jogszolgáltatás osztályának a vezetésével.
Hogy ez az osztály mily nagy fontosságu, bizonyitja
az is, hogy évenkint 20.000-nél több ügydarabot
intéz el. Dr. Alexy, aki irodalmilag is nagy tevé-
kenységet fejlett ki, akinek érdemeit külföldön is
méltányoltak, számos előkelő kül- és belföldi érdem-
rendnek a tulajdonosa.

— A tegnapi tüntetés. A Sándor-utcza kör-
nyékén tegnap délelőtt elfogott százhuszonegy tün-
tető kihallgatása és büntetésöknek kiszabása az egész
éjjel foglalkoztatta a VIII. kerületi kapitányságot. A
befogottak között volt az a négy is, akit a tegnap-
előtti csoportosulás alkalmával előállított tüntetők
közül büntetés nélkül szabadon bocsátottak. A 121
közül harminczegy szabadult meg büntetés
nélkül, hetvenkettőt elitéllek. Ezek közül egyet
35 frt, kettőt 25—25 frt, hatvankettőt 15—15 frt,
hetet pedig 3—3 frt pénzbüntetéssel sujtottak,
nyolczat pedig rögtön eltolonczoltak a főváros terü-
letéről. A büntetéspénzt egyetlen egy elitélt se tudta
megfizetni s valamennyinél fogházra változtatták
át a pénzbüntetést. A rendőrség központi fogház-
helyiségei mind megteltek és valami harminczczal a
tolonczházban kell a büntetést kitöltetni. A rend-
őrség tegnapi müködésével nagy tekintélyt szerzett
magának. Ma reggeltől délután két óráig csak öt
olyan ember fordult meg a Sándor-utczában, akit
le kellett tartoztatni.

— Rossz tréfa. Különös tréfára adta a fejét
Párisban egy mindeddig ösmeretlen ember. Névje-
gyeket nyomatott egy, az Avenue des Champs-Ely-
sées-n lakó grófnő nevére és ezekkel küfönféle meg-
rendeléseket eszközölt. Az ilyen módon a grófnő
lakására csőditettek közölt volt: tizenegy pástétom-
sütő, tizennégy dajka, tizenhat bérkocsitulajdonos,
hét masszirozónő teljes fölszereléssel, nyolcz zene-
tanár, hét zongorahangoló és vagy hatvan különféle
cseléd. A grófnő végre is kénytelen volt házát
rendőri őrizet alá vétetni, hogy megkíméljék a
rettenetes látogatóktól. A tréfa elkövetőjét nem tudta
kinyomozni a rendőrség.

— Kézfogó. Dudás István zentai takarék-
pénztári igazgató eljegyezte Csupity János pacséri
szerb tanitó leányát, Leposzavát.

— Tilalmi idö. A vadász emberek tudják,
hogy az erdő és mező vadjainak is bizonyos vaká-
cziót rendel a törvény, amikor fel vannak mentve
az alól a hivatásszerű kötelezettség alól, hogy „téri-
tékre" kerüljenek. Ezt az időt „tilalmi időnek" hiv-
ják. Körülbelül ilyen tilalmi időt könyörögnek a
bécsi antiszemita lapok Lueger polgármester
számára, akinek, mint az üzött, hajtott vadnak, ha
akar, ha nem, beszédeket kell mondani. A nem
minden humor nélkül való felhívás igy szól:

„A bécsi községtanács polgári klubja fel-
szólítja az egyesületek és társulatok vezetőit, hogy
kíméljék meg nagyrabecsült polgármesterünket,
Lueger Károlyt attól, hogy az egyesületekben
megjelenjen és beszédeket mondjon, minthogy
egészsége meg van támadva s pihenésre van
szüksége. Wessely, elnök-helyettes".

— Felsült tiltakozók. Déváról táviratozzák:
A tegnapelőttre Nagyszebenbe összehivott oláh til-
takozó gyülést, tudvalevőleg, betiltották. A minden-
áron tiltakozni akaró oláhok erre Dévára hivták
össze a gyülést. Mindazonáltal ott sem végezhettek
semmit, mert mindössze 27 szem elégedetlen jött
csak össze s ezt a néhány embert a legjobb akarat-
tal sem lehetett népgyülésnek elnevezni.

— A posta karácsonya. A postai csomagok és
pénzküldeményeknek czélszerü csomagolása és czim-
zése tárgyában Demény Karoly postaigazgató
figyelmeztetést adott ki a közönség számára, nehogy
a karácsonyi és ujévi ünnepek alkalmából a rend-
kivüli mérveket öltő postai forgalom fennakadást szen-
vedjen. A figyelmeztetés főbb pontjai a következők :

1. Pénzt legczélszerübb postautalványnyal kül-
deni ; küldhető azonban szabályszerüen pecsételt
levélben is, de más tárgyakkal egybecsomagolni sem
pénzt, sem ékszert nem szabad.

2. Csomagolásra faládácska, vesszőből font
kosár, viaszos vagy tiszta közönséges vászon, kisebb
értékü, csekélyebb sulyu tárgyaknál pedig legalább
is többrétű erős csomagoló papir használandó, új-
ságpapír-, czukorpapirba csomagolt tárgyak postai
szállitásra nem fogadtatnak el. Vászonba vagy pa-

pirba a csomagokat szorosan kell begöngyölni, göb-
nélküli zsineggel többszörösen és szorosan átkötni,
a zsineg keresztezési pontjait pedig jó minőségü
pecsétviaszszal oly módon lepecsételni, hogy az egy-
másra fektetett vászon- vagy papirréteg közti nyílá-
sokon a tartalomhoz hozzáférni ne lehessen. A
pecsételésnél vésett pecsétnyomo használandó.

3. A czimzésnél kiváló gond forditandó az
czimzett vezeték- és keresztnevének, esetleges előne-
vének vagy más megkülönböztető jelzésnek (pl. ifj.,
özvegy, idösb stb.) továbbá polgári állásának vagy
foglalkozásának és lakhelyének pontos kitételére ; a
Budapestre és Bécsbe szóló küldemények czimiratai-
ban ezenkivül a kerület, utcza, házszám, emelet és
ajtójelzés stb. is kiteendő. A rendeltetési hely (vár-
megye) és ha ott posta nincs, ugy az utolsó posta
pontos és olvasható feljegyzése különösen szükséges.

4. A czimet magára a burkolatra kell irni, de
ha ez nem lehetséges, ugy a czim fatáblácskára,
bőrdarabra vagy erős lemezpapirra irandó. Ezt a
czimiratot erős zsineggel vagy dróttal tartósan a
csomaghoz kell kötni, A papírlapokra irt czimeket
mindig egész terjedelmében kell a burkolatra felra-
gasztani s ezenkivül a csomagokat zsineggel ugy
átkötni, hogy a zsineg keresztezése a czimiraton
legyen. Felette kivánatos, hogy a feladó nevét
és lakását, továbbá a czimirat összes adatait
magában foglaló czédula a csomagban is el-
helyeztessék, hogy az esetre, ha a . burkolaton
levő czimirat leesnék s elveszne, vagy pedig olvas-
hatatlanná válnék, a bizottsági felbontás után a
jelzett czédula alapján a csomagot mégis kézbesí-
teni lehessen. Kivánatos továbbá, hogy a feladó ne-
vét és lakását a csomagon lévő czimirat felső ré-
szén is kitüntesse.

5. A csomagok tartalma ugy a czimiraton.
mint a szállítólevélen is szabatosán és részletesen
jelzendő; a Budapestre és Bécsbe szóló csomago-
kon és szállítóleveleken pedig ha azok élelmiszere-
ket vagy fogyasztási adó alá eső tárgyakat tartal-
maznak, azok mennyiségének tüzetes kiírása is szük-
séges (pl. egy darab hurka 2 kiló, egy darab sza-
bna 1 1/2 kiló, egy darab pulyka 2 1/2 kiló, 2 liter
bor stb.) A tartalom íly részletes megjelölése a
fogyasztási adó kivetése szempontjából . szüksé-
ges és a gyors kézbesítést lényegesen előmozdítja.

Szocziálizmus a vidéken.
A magyarországi szocziálisták vezérei, ugy

látszik, nemcsak a fővárosban, hanem a vidéken is
fölhasználják a tárgyalás alatt levő munkástörvény
aktualitását arra, hogy a nyár óta abbanmaradt
szoczialista mozgalmakat és tüntetéseket megismé-
teltessék. Erre vallanak az ország legkülönbözőbb
vidékeiről érkező tudósitások, amelyek mind a szo-
cziálista-rnozgolódások komolyságára és veszedel-
mességére vallanak.

Békés vármegyéből ezeket irják lapunknak:
Kőrös-Ladányban a szocziálista földmunkások
mérge legujabban a plébános ellen fordult, aki a
szószékről intette hiveit, hogy a munkásvezetők
oktatására ne hallgassanak. Midőn a plébános,
Chilkó László, prédikáczióját mondta, Szabó Albert
és K. Tóth Péter ismert munkásvezetők, találva érez-
ték magukat és mindakettő hangosan közbeszólt
a prédikáczióba. Azután Szabó fölkelt, kiment a
templomból és tüntetőleg bevágta maga után az ajtót,
ugy, hogy az Isten háza csak ugy rengett belé. Elv-
társa, K. Tóth Péter, ezután egyenesen felszólította a
papot, hogy hagyja abba a prédikácziót, mert
amit beszél az az evangélium ellenére van. Igy
folyt le a kőrösladányi istentisztelet, amelynek
Szabó és Tóth urakra nézve birói vizsgálat a foly-
tatása.

Baranya vármegyében a darázsi és her-
czeg-mároki sokáczparasztok is teli vannak szo-
cziálizmussal.

Naponta százával gyüléseznek és titkos gyű-
léseiken többi közt elhatározták, hogy nem fizet-
nek adót és agyonverik a végrehajtókat, meg a
községi elöljárókat. A vármegye sürgős fölterjeszté-
sére a két községben esendőn különítményt szer-
veztek és a letartóztatások napirenden vannak." A
két község azonban renitens, adót nem fizet és igy
adóhátraléka fölszaporodott tizenháromezer forintra,
ami aránylag igen nagy ősszeg. A vármegye, a
pénzügyigazgató előterjesztésére, most már két-két
állami végrehajtó kiküldését határozta el, akik
esendőin asszisztencziával fogják behajtani az adó-
hátralékot.

Debreczenből azt irják, hogy a kisvárdai
földmivesek, szakemberek tudomása szerint az or-
szágnak csaknem legkedvezőbben szituált földmun-

kásai, valamint a nyiregyházai, nádudvari,
nagykállói és környékbeli földmivesek is, csudá-
latosan sok szocziálista-ujságot és kátét köröznek
egymás közt. Debreczenben tegnap gyülésezni is
akartak a szocziáldemokraták, de a rendőrség betil-
totta a gyülést. Az Alföldnek ezen a vidékén a
birtokosok panaszolják, hogy a hatósági intézkedések '
nem eléggé erélyesek.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* 5 0 , 0 0 0 ferint deficzit az operánál.

A magyar királyi operaházban az idei kriszt-
kindli a szokottnál is gazdagabban állit be:
az esztendő körülbelül ötvenezer forint deficzit-
tel fog végződni. Ez az összeg oly tekintélyes,
hogy aligha fog sikerülni a szokott irodai el-
és átkönyvelésekkel végkép eltüntetni. Maga a
tény az operaház mai zilált müvészi viszonyai
mellett korántsem meglepő. És kiveheti belőle
részét nemcsak báró Nopcsa Elek, aki ott őszig
gazdálkodott, hanem Huszár Kálmán is, aki
addig a belügyminisztériumban referálta a szub-
venczionált színházak ügyét, nehány hó-
napja pedig egymaga vezeti is őket. Huszár
miniszteri tanácsos a belügyminiszterium el-
nöki osztályában müködött és müködik olyan
állásban, amely — ha nem kötik hozzá a szin-
házakat— egyáltalán nem követel irodalmi és
müvészeti kvalifikácziót attól, aki betölti. Mikép
ítélhet tehát szerződési minták fölött — főként
ha azok ki vannak töltve — opera- és ballet-
költségvetések, és más, eszthetikai ismereteket és
judicziumot igénylő kérdések fölött? Ha a mi-
niszter, aki mégis rábízta kél legelőbbkelő
színházunk szellemi és adminisztratív vezeté-
sét, bizalma eredményétől megrémülve föl is
menti majd Huszár Kálmánt a nemzeti szin-
ház és az operaház kormányzásától, azokon a
számokon, amelyeket a két szinház mérlege az
idén fölmutat, mégis el fognak iszonyodni az
adózó polgárok.

* Filharmóniai hangverseny. Mikor filharmó-
nikusaink harmadéve bemutatták Csajkovszky Sym-
phonie pathétique-jét, ez a legnagyobb szimfonikus
eseménye volt a szezonnak. De azelőtt sem, utána sem,
az évek hosszú során keresztül nem keltett modern
zenekari mű oly szenzácziót, mint ez. Mielött azon-
ban az európai konczerttermekben kitört volna a
Symphonie pathétique láza, Csajkovszky meghalt.
Csak meghalt, - e művével azután megdicsőült.
Attól fogva fölkutatták a zeneműkereskedők kottás-
szekrényeit és Csajkovszky asztalfiókjait, fölkutattak
mindent, ami tőle a zenepiaczra kikerült és ami hagya-
tékában megmaradt, nyomtatványokat és kéziratokat,
operákat, szimfóniákat és zongoradarabokat, — és
eredeti, sajátos, szellemes volt valamennyi, de a
Symphonie pathetique varázslatával nem hatott egy
sem. Ma este újra hallottuk. Nagy, lelkes, ékesszóló
mü. Richter János, az est dirigense, szintén ma-
gára veheti ezeket az epithetonokat. A közönség
pedig ma is rajongó ováczióban részesítette Csaj-
kovszki szellemét. Az est ujdonsága Koessler Já-
nosnak, a zeneakadémia kitünö tanárának, uj he-
gedűversenye volt. Elejétől végig példás műgonddal
készült és elejétől végig nagyon költőietlen mű.
Koessler a thematikai kidolgozás pongyolaságaitól
ép oly távol áll. mint a poézistől. Az ember pedig,
ha nem is epikurista, egy csekélyke érzéki gyönyörre,
a melódia és a sziv melegére vágyik, és felöltőjével
együtt nem hagyhatja künn a ruhatárban lelke aspi-
rácziók. Ahol Koessler egy-egy Goldmarkszerü han-
gulatra törekszik, ott is annyira különbözik az „Air"
mesterétől, mint a tele illatszeres üvegtől az a
flacon, amelyből a tartalom kipárolgott, csak a szé-
lei szagosak egy kissé. Hubay Jenö teljes technikai
készültségével játszotta a konczertet, amelyért a kis-
teremben egy lelkes fiatal csapat fejtett ki dicsére-
tes küzdelmet, s a melyért a nagyteremben Melpomene
és Morfeus versengtek. És egyszerre mennyi szín-
pompa következett utána: Wagner „Nagypénteki
varázsa" és Brahms „Akadémiai nyitánya!" Pedig
Wagner és Brahms nagyon jól tudtak kontrapunktot is.

m. g.
* Péter Ferdinánd főherczeg keringője. „Az erdő

varázsa" czimen Péter Ferdinand főherczegtol keringő
jelent meg Bécsben. A czimlapon ez az ajánlat ol-
vasható : „Kedves jó anyámnak."
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• Müvészestély. E hónap 26-ikán, karácsony
második napján, hangverseny lesz a Vigadó nagy-
termében. Schlager Antónia udvari operaénekesnő,
Lejo Lili, Glöckner Jozefin, Kornau Ede, Wittels
Gyula és Fröden Alfréd — különböző bécsi szinhá-
zak tagjai, továbbá a Bachrich-féle vonósnégyes a
bécsi udvari operából és Drechsler Károly zongo-
rázó müködnek közre. Jegyek a „Harmoniá"-nál
kaphatók.

*A „műbarátok" ösztöndíja. A „mübarátok"
ösztöndíja juryjébe a téli tárlaton kiállító müvészek
és a képzőmüvészeti társulat kiállításain eddig ki-
tüntetésben részesült müvészek is választanak bá-
róm tagot. Ilyen módon a pályabiróság rendes tagjai
lettek: Benczur Gyula, Ujváry Ignácz és Bihari
Sándor; póttagjai pedig: Karlovszky Bertalan, Lotz
Károly és Fadrusz János. A „Mübarátok Köre"
a következő hat tagot küldte a jurybe; gróf
Andrássy Tivadar, gróf Zichy Nep. János, gróf Ká-
rolyi Tibor, Keleti Gusztáv, Strobl Alajos és dr.
Szendrey János. A pályabiróság alkalmasint már a
jövő hét elején összeül, hogy döntsön a pályázat
fölött, amelyben tizenhárom müvész vesz részt.

* Lehmann Lili Budapesten. A nagy Lehmann
Lili január 14-én dalestélyt ad a Vigadó nagyter-
mében. Műsorát kizárólag a klasszikus zeneirodalom
gyöngyeiből állitja össze. A hangversenyt Méry Béla
rendezi.

A nemzeti szinház bajai.
A nemzeti szinház idei számadásában körül-

belül harminczkétezer forint a deficzit és erős
kilátás van arra, hogy ez a hiány még gyarapod-
hatik is. Takarékoskodnunk kell — mondja az igaz-
gató s evégből az intézet némely tagjának a fizetése
ügyét is megbolygatja. Két müvész és négy mü-
vésznő panaszkodik emiatt s nem lehetetlen, bár nem
is valószinü, hogy január elsején kilép egyik, vagy
másik az intézet kötelékéből. Mind a hatnak
ma járt le a szerződése s az igazgatóság még nem
gondoskodott az ujból való szerződtetésről. Ellenben
olyan reformot léptet életbe, amely szerint a kö-
teles föllépések száma jóval emelkedik. A meg-
határozott föllépésnél többször való szereplés pedig
tekintélyes mellékjövedelmet biztositott eddig s igy
a köteles föllépés szaporitása annyit is jelent, mintha
a külön fellépti dijakat leszállítanák.

A szinház tagjai, természetesen, nem valami
nagy örömmel fogadják az ujitást. Takarékoskodjék
az igazgató másutt, ne az ő jövedelmükön, Az igaz-
gatóság azonban ragaszkodik a tervhez s válság-
hírek keletkeztek

Hegyessy Marinak, Helvey Laurának, Csil-
lag Teréznek, Lendvayné-nak, továbbá Szacsvay
Imrének és Császár Imrének a szerződtetése körül
merültek föl bajok. Mind a hat fizetésemelésre
várt a szerződés megujitása alkalmából, amelynek
ma kellett volna megtörténnie.

Szacsvay-nak —- amint egyik tudósítónknak
elmondta — a mult hónap elején küldött az igaz-
gatóság egy szerződést aláirás végett, de ő vissza-
adta. Tizennégy éve, hogy a nemzeti színháznál
van s bátran remélhette, hogy mostani fizetésemelési
igényét kielégítik. Azt nyerte, hogy mint valami
más alkalmazottnak, hat héttel a szerződés lejárta
előtt, küldöttek egy egyezségi mintát, amelyet az ő
meghallgattatása nélkül szerkesztettek össze: ha
tetszik aláírja, ha nem tetszik, elmehet. Huszon-
négy esztendei szinészkedés után ennyit mégse
várt I Hogy az igazgatóság mit akar, nem tudja.
Ő azonban már teljesen leszámolt a helyzettel.
Ha az ő jogos kérelmét nem teljesítik,
megy. Hogy hová, arról még nem igen gon-
dolkodott. Ami pedig az igazgatóságnak ezt a
félig-meddig való kényszerhelyzetét illeti, ennek elő-
idézésében jelentékeny hely jutott a vígjátéki szere-
pek aránytalan magas honorálásának. Ez azonban
az igazgatóság dolga. Hanem az már teljesen mind-
nyájok ügye, hogy amit ott kidobnak, ne a többinek
a fizetésén takarítsák meg.

Hegyessy Marival sem tárgyalt még az igaz-
gatóság a szerződés megujitása iránt, de azt hiszi,
hogy rövid idő alatt az egész válság kérdése elég
kedvező megoldást nyer.

Császár Imre is ebben a véleményben van.
Helvey Laurának a ruhapénzét ezer forinttal,

Felekyné fizetését kétezer forinttal redukálnák s

Csillag Torta fizetése is tekintélyes összeggel ke-
vesbednék.

Azt remélik azonban valamennyien, hogy az
igazgatóság inkább másnemü elfoglaltsága miatt,
mint elbocsátási szándékból nem rendezte eddig a
szerződtetéseket s nehány nap alatt ismét rendben
lesz minden.

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

saság ma Gyulai Pál elnöklete alatt ülést tartott.
Berczik Árpád felolvasta egy novelláját, Vargha
Gyula pedig bemutatott három népballadát, amelyet
Dömötör Pál forditott le, A felolvasásokat megelő-
zőleg Beöthy Zsolt főtitkár bejelentette, hogy Flesch
Tivadarné és dr. Farkas László 100—100 forint-
tal az alapitó tagok sorába léptek. Érdekes
ajándékkal szaporodott a társaság emléktára is.
Simonyi Zsigmondné 30 darab régi rajzot, nagyrészt
karrikaturákat küldött, amelyek a báró Schiller-csa-
ládtól kerültek hozzá, s amelyéltről azt hiszik, hogy
Kisfaludy Sándor kezétől származnak. A felolva-
sások után zárt ülés volt, amelyen elhatározták,
hogy a Pulszky Ferencz és Vajda János halálával
megüresedett tagsági helyeket betöltik. Az ajánlások
e hó 31-éig küldendők be, a választás csak február-
ban lesz.

Bródy Sándor uj könyve.
Bródy Sándor Tündér Ilona czimü uj kö-

tete ma hagyta el a sajtót, a Singer és Wolfnerék
diszes kiadásában.

A szerző két kisebb munkával gyarapitja benne
babérjait, a könyvnek vibráló mély romantikáját,
szabad stilvirágait ezuttal „felnőtt hölgyeknek" ajánl-
ván. Kvalitásai ezenfelül a régiek: önmagáért ké-
szült müvészet, szenvedély és mag. Itt adjuk belőle
az előszót, mely Mikszáth Kálmánhoz van intézve,
de alkalmas arra, hogy minden Iróember lelkében
kedves visszhangot keltsen. Sőt tovább mindazoknál
a laikusoknál is, akik a szivükkel gondolkoznak.

Mikszáth Kálmán mondotta nekem egyszer:
— A kilencz éves fiu-gyerekben már ké-

szen van az iró. Ebben a korban már mindent
megfigyeltünk, amit csak érdemes . . . .

Nagyon sokat gondolkodtam e bölcs és
érdekes mondáson, amely nekem különben is
kapóra jön. Ime, a kiadóim most két elbeszé-
lésemet nyomtatják le, amelyekhez igen-igen
kis fiu koromban szereztem az impressziókat.
Husz esztendő előtti tárgyak . . . milyen volt az
ég, a lány, a kert, a fa husz esztendő előtt?
Nem is tudtam, hogy tudom e meséket, nem
is emlékeztem, hogy emlékezem. Kilencz éves
se voltam, amikor elhangzott az utolsó akkord-
juk, akik szerepeltek benne és életben marad-
tak, talán azok is elfeledték a mesék részleteit.
A kis gyerek azonban jól megnézte és ugyan-
csak meghallgatta, amit belőlük láthatott és
hallhatott. Kár, hogy nem volt irói készsége és
nem jegyzett le legalább egy-két külsőséget.
Lehet különben, hogy volt mindezekről jegyzet
is valamely szépírás-irka hátán, de eltüzeltem
sok más egyéb papirossal együtt, egyikén ama
hosszu, hideg napoknak, amelyekkel tele van
mindazoknak az élete, aki iró akar lenni.

Se jegyzetem, se dokumentumom, becsü-
letszóra mondom el mindakét elbeszélést, ame-
lyeknek a gyerekkor tündér-egében fogantak
meg a gyökérszálai. És ezért nem haragszom,
ha mesének olvassák mindakettőt, nekem azért
örökké izgató, igaz történetek maradnak.

És ezért küldöm a szépen lenyomtatott
novellákat Mikszáth Kálmánnak, nem az irónak,
akit mindnyájan csudálunk és — nemes —
irigységgel szeretünk, hanem az élőszó nagy-
mesterériek. A vacsorázó bölcsnek dedikálom e
könyvecskét, annak, ki sok földi és földfeletti
dologban kinyitja a. szemünket, a magyar tár-
sadalom Összekuszált szálait kibontogatja előt-
tünk — privátórán — és a legnagyobb mély-
ségekbe bevilágít — egy anekdotával. Tanitja
a tanítókat, és megvigasztal, ha ránk jön a
kétség órája — egyike ama sok hideg óráknak,
amelyekkel tele van az élete valamennyi kilencz
éves fiunak, aki végre iró lett.

Csak bátran előre fázós, félő novellák,
habtestű Tündér Ilona, tűzágyon vetett Nász . . .
kilencz éves korban már megfigyelt és átérzett

történetek. Keressétek föl a leányokat és a lá-
nyoslelkü asszonyokat, de kerüljétek a fiatal
férfiakat, akik kezébe ez a könyvecske nem
való, mivel hitetlenek és mindég csak goromba
igazságokkal bajlódnának . . . . Menjetek felnőtt
hölgyeknek való szerelmes mesék és vigyétek
meg Mikszáth Kálmánnak mély hálámat, tiszte-
lettel vegyes, soha el nem muló szeretetem.

1897. októberében.
Bródy Sándor.

FŐVÁROS.
(A főváros közgyülése.) Márkus József fő-

polgármester elnöklete alatt Budapest föváros törvény-
hatósági bizottsága ma délután közgyülést tartott.

Csendes, álmos hangulat vonult végig a ter-
men, a városatyák egyrésze az előterembe vonult
vissza füstölni; a másik része pedig odabenn tár-
salgott; csak akkor szünetelt a zaj, ha az elnöki
emelvényen meg-megcsendült a csengő. A tanácsno-
kok kevés érdeklődés mellett olvasták fel és adták
elő az ügyeket.

A gyülés megnyitása után az elnök bejelen-
tette, hogy a közigazgatási bizottságból a törvény
értelmében öt tag lép k i ; ezek a tagok következők:
Busbach Péter, Kollár Lajos, Gelléri Szabó János,
Tenczer Pál és Wágner Géza; felhívta tehát a
közgyülést, hogy a választás iránt a legközelebbi
közgyülésen intézkedjék.

R é n y i Dezső helyettes főjegyző többrendbeli
miniszteri leiratot olvasott fel s előterjesztette Örley
Lajos amaz inditványát, hogy a X-ik kerületi Bánya-
tér „Szent-László"-térnek neveztessék e l ; az indit-
ványt kiadták a tanácsnak véleményre.

Kisebb bérleti ügyek elintézése után a dunai
partok 1898. évi bérének megállapitása került tár-
gyalás alá. Az ezt magában foglaló javaslatot már
ismertettük, eszerint a partbérek nem változnak, de
a tanács proponálja még, hogy a kormányhoz fel-
irat intéztessék a hídvám eltörlése végett. A tanács
eme javaslatának kiegészítéseül Csorba Ferencz
azt inditványozta, hogy ebben az ügyben küldött-
ségileg kérjék fel a kereskedelemügyi minisztert és
a miniszterelnököt. A közgyülés változatlanul elfo-
gadta a tanács javaslatát s igy Csorba inditványa
elesett.

A gellérthegyi czitadella ügyében a tanács azt
javasolta, hogy az erőd-jelleg megszüntetésére ki-
vánt bontási munkák tervét kérje el a főváros a ka-
tonai épitészeti igazgatóságtól. A tanács javaslatát
elfogadták. ••••••

A gazdasági tárházban előfordult tüzeset al-
kalmával két alkalmazott butora és holmija is elé-
gett, ezeknek a közgyülés kivételesen 300, illetőleg
50 forint kártéritést szavazott meg.

Több kisebb fontosságu ügy tárgyalása után
a II-ik kerületi bombatéri vásárcsarnok czéljaira
45.000 forintért megveszik a Predinger-féle házat.

Mössmer József és Veszely István kábel-
rendszerü vasutat tervez a budai Egyháztértül a
Svábhegyig. A kereskedelemügyi miniszter némely
kikötéssel megadta a vasutra az engedélyt. Az
ügyészi hivatal a miniszterhez felirat intézését véle-
ményezi a végett, hogy a tervezett vasut közuti
jellege fentartassék. Kikötendőnek tartja még, hogy
az épitési tőke a hatósági közegek által állapittas-
sék meg.

Polónyi Géza helyeselte a tanács előrelátá-
sát, de még azt is kivánta, hogy az alapítási költ-
ségek megállapitása tekintetében is kösse ki befo-
lyását a főváros s ha a miniszter nem engedne, je-
lentsék ki, hogy akkor nem adnak hasonló építkezé-
sekre területet.

Az omnibusz-vállalat kérvényét teljesítették.
A „Ferencz József koronázási jubileum-díj"

alapítványból 800 frtot Dohnányi Ernőnek adták.
A II-ik Vilmos császár és Károly román

király látogatása alkalmával felmerült 71.000 frtnyi
költség fedezetére nézve a főszámvevő javaslatát
fogadták el.

Kisebb jelentőségü ügyek és nyugdíjazások
elintézése után a közgyülés véget ért.

(A megsemmisített választás.) Az igazoló vá-
lasztmány ma délelőtt tárgyalta a törvényhatósági
választások ellen beadott fölebbezéseket a meg-
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semmisítette a második kerületi választást
Ez volt a választmány ülésének a legnevezetesebb
momentuma. Azt kifogásolták főképen, hogy a sza-
vazó-lapokat a választás berekesztése után nem
pecsételték le. Hampel Sándor a választás elnöke
erre a vádra csak annyit felelt, hogy ez nem igaz.
Annyit elismert, hogy a szavazó-lapok közül egygyel
szivarra gyujtott, de az a lap — ugymond —
amugy is érvénytelen volt.

— Miért ?
— Mert a jelöltek sora után czeruzával irva

ezek a szavak következtek: „Az elnök ur pedig
szamár !"

A választmány tagjai összenéztek s kettő-
három álmosan bólintott. Tovább mentek és az el-
nök előadása alapján megállapitották, hogy a sza-
vazólapok csakugyan nem voltak lepecsételve s
hogy az összeszámlálásnál az egyik jelölt ja-
vára hatszáznál is több beadott szavazatból csak
százhuszonkettőt jegyeztek föl. Emiatt a kerület
virilistáinak kivételével az összes bizottsági és vá-
lasztmányi tag megválasztatását egyhangulag meg-
semmisítették.

Az elsö kerületi fölebbezésnek is helyt adott
a választmány s igy a beadott szavazatokat ujra
összeolvassák.

Az ötödik kerületi fölebbezéseket ma reggel
visszavonták, a hatodik és hetedik kerületből való-
kat pedig a választmány dobta vissza.

Az inkompatibilitás kérdése következett ez-
után. A fővárossal a részvénytársasági igazgatósá-
gok révén elszámolási viszonyban levő városi kép-
viselőkre nézve a választmány nem talált össze-
férhetlenséget azért, mert a törvény csak egyéni,
nem pedig jogi személyekről szól s az ügyrend
sem ismeri el a szóban forgó inkompatibilitást, mert
megszabja, hogy az itt felsoroltak milyen ügyekben
nem szavazhatnak. Az iskolaigazgatókra elvi meg-
állapodást akartak néhányan, de a többség tiltako-
zott ez ellen a szándék ellen és egyszerüen iga-
zolta a reklamáltakat. Ellenben Moldoványi
kötőszeres és Ehrlich G, Gusztáv kályhás igazolta-
tását függőben hagyták, mert meg akarnak győ-
ződni, vajjon alaposak-e a kifogások.

(Mentőkészülékek kipróbálása). A városi vil-
lamos-vasút arénauti forgalmi telepén ma egy sereg
mentőkészüléket próbáltak ki a kereskedelmi minisz-
terium kiküldött bizottsága előtt. A mentőkészülék-
nek az volna a czélja, hogy megakadályozza azt,
hogy bárki a villamos kocsi kerekei vagy gépe alá
kerüljön. A sok minta készülék közül egy sem vált
be s azért a bizottság egyiket sem fogadta el.

VIDÉK.
* (Főispáni székfoglaló). Gróf Hugonnay

Bélának, az uj szatmári főispánnak, 21-én lesz a
székfoglalója Szatmáron. A főispán ünnepélyes gyü-
lés után 150 teritékü ebédet ad a szatmári Társas-
kör termeiben. Ez alkalommal játszik először Szat-
máron a Kassáról ide áthelyezett honvédzenekar.

* (Száz éves egyházi ünnep.) Most mult száz-
esztendeje, hogy Mezőberényben evangélikus egy-
házközség alakult. Ebből az alkalomból ünnepet
ültek a mezőberényi evangélikus hivek, kik javarészt
Lót ajkuak, de igaz érzésü hazafiak. Jeszenszky
Károly lelkész beszélt az ünnepélyen, vázolva a
fennállás száz évének nevezetesebb eseményeit. Este
200 teritékü társasvacsora következett, melyen az
egész környék valláskülömbség nélkül volt képvi-
selve. A hivek, különösen a Hegedüs család, tekin-
télyes összegre rugó alapítványokat tettek a tem-
plom javára.

* (Szatmár város közgyülése.) Szatmár város
közönsége tegnap, a bizottsági tagok élénk érdeklő-
dése mellett, közgyülést tartott, mely alkalommal el-
határoztak, hogy a Kossuth-kertet, továbbá a Lö-
völde és Pap János-féle telkeket egyesítik s ezek-
ből egy, a mai kornak megfelelő angol sétakertet
állitanak és azt Kossuth-kertnek nevezik el. A
polgármester bejelentette, hogy Meszlényi Gyula
püspök az uj kert részére impozáns vaskaput ké-
szittet. Ezután rendőrfogalmazónak megválasztották
Hajdu Károlyt s az általános tisztujitás határnap-
ját január tizedikére tüzték ki.

A közgyülés elhatározta, hogy a „Nemzeti
szövetség"-nek a képviselőházhoz intézett emlék-
iratát, továbbá Zólyom vármegyének az 1848-iki ese-
mények félszázados megünneplése tárgyában meg-
küldött átiratát pártfogolják.

A gyülés egyik legfontosabb tárgya a kor-
mány által ajánlott internátus ügye volt, mire nézve
elhatározták, hogy a vasuti alkalmazottak gyerme-
kei számára felállítandó internátus költségére
200.000 forintot vesznek fel a városi pénztár
terhére és ingyen telket adnak, de követelik a kor-
mánytól, hogy a megajánlott összeget kamat nélkül
térítse vissza s a gyermekek iskoláztatásáról gon-
doskodjék, mert a város 86 százalékos pótadó
mellett, ujabb és évente szükséglendő 6—6000
forintot nem áldozhat.

* (Hajduvármegye közutai,) A törvényhatósági
közutak kiépítése Hajdumegyében — mint nekünk
irják — nagyon lassan folyik s ez az egész varme-
gyében elégületlenséget kelt. A debreczen-budapesti,
a nádudvari és a b.-ujvárosi törvényhatósági utak,
melyek egyszersmind hadászati utak is, évek óta
alig épültek egy pár kilométernyit. Általában véve,
a vármegyei utépítési pénztár által évenkint kivetett
és beszedett összegek egyáltalában nem állanak
arányban a lassan haladó építkezésekkel. A vármegye
közönségének elégületlenségét csak fokozza az a
közelebb tervbevett és keresztül vinni szándékolt
javaslat, hogy a vasuti hozzájáró utakon a kövezet-
vám hozassék be.

Hajdu vármegye mai közgyülésén ez az ügy
heves eszmecserét provokált, melynek hatása alatt
Rázsó Gyula alispán a vámszedésre vonatkozó ja-
vaslatát visszavonta s utépítési és útfentartási czé-
lokra 500.000 forint kölcsön felvételét határozták el,
végül a honvéd-hadapród iskola javára a varmegye
két 5—5.000 forintos alapitványt tett.

A közigazgatási bizottságba beválasztották:
Padrah Sándort, Eröss Lajost, Karap Mórt, Csapó
Istvánt és Lévay Mártont.

* (Mentőegyesület Egerben.) Egerben is mentő-
egyesületet akarnak szervezni. A mozgalom élén
Simonyi tűzoltóparancsnok áll, aki ez ügyben Bu-
dapesten is járt, tanulmányozni a mentők müködését
és helyiségeit.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Munkácsy Mihály és — Linhardt Vilmos.

A világhirü festőmüvész bepörölte a budapesti
czimfestőt. Azt panaszolja, hogy Linhardt lemásolta
az ő Krisztus Pilátus előtt czimü festményét és
a másolatot kiállította. A közönség megtévesztése
czéljából pedig oda irta a kép alá, hogy „Krisztus
Pilátus előtt — Munkácsy Mihály", A müvész arra
kérte a törvényszéket, hogy marasztalja el Linhardt
Vilmost ezer forint pénzbírságban és rendelje el a
másolatok megsemmisítését. A törvényszék azonban
e kérelmet nem találta megokoltnak s a müvészt
panaszával elutasitotta.

= Egy bécsi erreur judiciaire. Stift Nepomuk
Jánost juliusban három havi, böjttel szigorított, bör-
tönbüntetéssel sujtotta a bécsi tartományi törvény-
szék, lopásban való bünrészesség miatt. Stiftet só-
gorának, Dübel Lipótnak terhelő tanúvallomása alap-
ján itélték el, s bár fellebbezésében határozottan
állitotta, hogy Dübellel rossz viszonyban élt, és Dübel
csak gyűlölségből tanúskodott ellene, kifogását a
második forum sem vette tekintetbe, minek követ-
keztében le kellett ülnie a kiszabott büntetést. Szep-
temberben került ki a börtönből a megbélyegzett
ember, november 13-kán pedig levelet kapott Dü-
heitől, aki időközben katonai szolgálatra vonult be
Drezdában, melyben irja, hogy másnap fog föles-
küdni, s mivel nem akar terhelt lelkiismerettel es-
küdni, egy vallomást tesz: Annak idején terhelő
tanúvallomása teljesen légből kapott volt és
csak a gyülölség vitte rá. Levelét azzal végzi,
hogy kéri sógorát, bocsásson meg neki azért a gya-
lázatért, amit csupán Ő okozott. A levél alapján
Stift védője a pör revizióját akarja keresztül vinni
és már be is nyujtotta ez iránti megkeresését.

= Sikkasztó bankigazgató. Wahlkampf Ede
„hazánkfia" 1873-ban a Majna melletti Frankfurtba
költözött, és ott 450.000 forint alaptőkével megala-
pította a „Frankfurter Sparbank"-ot, amelynek

vezérigazgatója lett, Ebben az állasban meg is ma-
radt 1890-ig, amikor Knoll Frigyes följelentésére
házkutatást tartottak a Sparbank hivatalos helyi-
ségeiben és kitünt, hogy a vezérigazgató ur nemcsak
idegen értékpapírokat zálogosított és adott el. hanem
az intézet könyveit is meghamisította, Wahlkampf
neszét vevén a följelentésnek, megszökött Sokáig
keresték mindenfelé, amig végre Kolozsvárott rá-
akadtak és elfogták. A német hatóságok kérték is
a kiadását, Wáhlkampf azomban igazolta, hogy nem
vesztette el magyar honpolgárságát, miért is megta-
gadták a kiadás iránti kérelmet és áttették a bün-
ügyét a budapesti törvényszékhez. Ma kezdte tár-
gyalni ezt a bűnpert a törvényszék Lenk Gyula
biró elnöklete alatt. Csalárd [bukás és sikkasz-
tás miatt vonják felelősségre Wahlkampfot, aki a
terhelő adatok egész halmazával szemben is ártat-
lanságát erősitgeti. A szakértők véleménye szerint
Wahlkampf bünös üzelmei az üzleti könyvekből
nyilvánvalóak, ítéletre csak holnap kerül a sor.

A pletyka.
— Pázmándy Dénes panasza. —

Az országos szinészegyesület elnöke, Páz-
mándy Dénes, rágalmazás miatt panaszolta be az
egyesület nyugalmazott irodaigazgatóját, Bényei
Istvánt. A följelentés szerint Bényei azt a fairt ter-
jesztette róla, hogy az egyesület pénzét a maga
czéljaira használta fel, és a kereskedelmi banknál
letétben volt pénzből kétezer forintot vett föl.

Ebben a rágalmazási perben mára tüzte ki a
tárgyalást a járásbiróság vezetője, Gajzágó Manó
kir. táblai biró.

A panasz felolvasása után Bényei litvánt
hallgatták ki.

A biró: Igaz-e az, hogy ön azt a hirt ter-
jesztette Pázmándy urról, hogy az egyesület pénzét
a maga czéljaira költötte el?

A vádlott: Csodálkozom, hogy ellenem indí-
tották a pört, holott Pázmándy úr tudja, hogy kitol
származik a hú. Én azt Kaffka László miniszteri
osztálytanácsostól hallottam s nem rágalmazás volt
a szándékom, hanem a legilletékesebb emberhez, az
egyesület ügyészéhez fordultam, hogy nézzen utána,
mi igaz ebböl a hírből. Késöbb megtámadott Ditrói,
hogy minek terjesztem ázt a hirt, mikor nem igaz.
Ekkor elmentem Kaffka urhoz s megkérdeztem tőle,
hogy minek ültetett föl. Kaffka ur hivatkozott valami
Müller nevü, bankhivatalnokra, akitől a hírt hal-
lotta' Egyuttal szemrehányást tett, hogy minek adtam
tovább a hirt, mikor ö megbizott a diszkréczióm-
ban. Egyébiránt Pázmándy ur elküldött hozzám két
megbízottat, akiknek én megneveztem a forrást.
Erre ő Kaffka László urat provokáltatta.

Pázmándy: Nem provokáltattam, csak fölvi-
lágositást kértem tőle.

Bényei: Tehát fölvilágositást kért. Kaffka ur
kijelentette, hogy ő mint volt elnök legjobban tudja,
hogy lehetetlenség, hogy az elnök az egyesület pén-
zét saját részére igénybe vegye.

A biró fölolvassa Kaffka nyilatkozatát. Kaffka
ebben még azt is kijelenti, hogy ö Bényeinek nem
mondta az inkriminált hirt s ha ő azt mégis ter-
jesztette, akkor vagy öntudatlanul, vagy rosszakarat-
ból cselekedett.

Pázmándy: De hiszen Bényei nagyon jól
tudta, hogy én nem is kezeltem a pénzt Azt is be
tudom bizonyítani, hogy Bényei, amióta az egye-
sületből kilépett, az egyesületet mindenfelé kicsinyíteni
és rágalmazni iparkodik.

Bényei: Ez nem áll! Egymagam nagyobb
vagyont szereztem az egyesületnek, mint á többi ta-
gok együttvéve. Nekem lehet csak panaszom az egye-
sület ellen. Üldöznek, meg akarnak fosztani a nyug-
dijamtól. Krisztus óta ember nem szenvedett annyit,
mint én. Majd megírom egyszer és elküldöm a biró
urnak.

Pázmándy: Ha megengedi, biró ur, majd ön
elmondom az egyenetlenkedések okát.

Ott kezdődik, hogy a nyáron Kaffka ur le-
mondott az elnökségről s Ditrói vezette ideiglene-
sen az ügyeket. Egyszer csak azt olvastam az ujság-
ban, hogy engem választottak meg elnöknek. Azon-
nal táviratoztam Ditróinak, hogy én azt nem válla-
lom el, mert ennél az egyesületnél nagyon nehéz a
müködés. Később azonban mégis elvállaltam az el-
nökséget, melyet ugyszólván rám kényszeritettek.
Emlékszem rá, hogy mióta elnök vagyok, kétszer
heves támadásokat intéztek Bényei ellen, még kon-
krét támadásokat is hoztak föl ellene, de én mind-
annyiszor sikra szálltam érte. Hálából aztán
az ismert rágalmakat terjesztette rólam, söt
még utazásokat is tett, hogy a szinészközvé-
leményt az egyesület ellen zúdítsa. A konflik-
tus forrása köztem és Bényei ur közt a Surányi
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menedékház. Bényei ur ott minden fölhatalmazás
nélkül 2700 frt túlkiadást tett s én nem vehettem
a telkemre, hogy ezt megszavaztassam neki. Azt
proponáltam, hogy terjeszszük a számadást a köz-
gyülés elé, s ha azt jónak találja, szavazzon meg

vagy ajándékozzon Bényei urnak annyit, amennyi
neki tetszik. Ezért haragudott meg rám Bényei ur.
Bényei ur, látván, hogy nem sikerül neki ilyen in-

szinuácziókkal ellenem hangulatot kelteni, forditott
egyet a dolgon s azt mondta, hogy 6 a hirt Kaffka

u r t ó l hallotta. Erre elküldtem két tanut Kaffka úr-
hoz, aki kijelentette, hogy ő azt sohasem mondta,
de nem is mondhatta s ha Benyei ur mégis ter-
jeszti ezt a hirt, vagy öntudatlanul vagy rosszindu-

latból teszi.
Bényei: Nagy tévedésben van Pázmándy ur.

A menedékházat én hoztam létre, az az egyesület-
nek egy krajczárjába sem került, tehát kára sem
lehet belőle. Aztán én a deficzit kifizetését csak ok-
tóberben kértem, a pletyka pedig már a nyáron me-
rült föl. Engem semmi rosszindulat nem vezetett.
Én, mihelyt a hirt hallottam, az egyesület ügyészé-
hez fordultam s megkértem levélben, hogy járjon
utána a dolognak. Én Kaffka urat megkérdeztettem,
hogy nem ő mondta-e nekem a hirt. Kaffka ur a
tanúimnak kijelentette, hogy ő a hirt egy vidéki

- színésztől hallotta, de rögtön hozzátette, hogy ő azt
pletykánál egyébnek nem tartja. Nekem nehéz az
igazságot most kimondani, mert Kaffka ur nekem

-legkedvesebb barátom.
De én nem lehetek becstelen ember. Ősz fej-

jel nem hazudhatok. Kijelentem, hogy Kaffka ur
' egész határozott alakban mondotta el nekem a hirt.

A biró : Ha ez való is, hibát követelt el, mert
a hirt tovább adta.

Pázmándy: Hogy én Bényei urat ide állítot-
tam, annak az az, oka hogy láttam azt a szándé-
kosságot, melylyel a hirt terjesztette. Én akkor
Brüsszelben voltam az interparlamentáris kongresz-
szuson, ahol ezreket költöttem a magam zsebéből
hazafías czélra s Bényei ur akkor még azzal tol-
dotta meg a pletykáját, hogy én erre a konferen-
c i á r a vettem igénybe az egyesület pénzét Ez a
szándékosság az oka, hogy én Bényei urat ide állí-
tottam, én, aki még polgári pörben sem voltam föl-
peres soha, noha ezrekkel tartoznak nekem.

Bényei: Ugy látom, hogy Pázmándy ur olyan
epés indulattal viseltetik irántam, hogy még az igaz-
ságtól' is eltér. Engem semmi más érdek nem veze-
tett, mint az egyesület érdeke. Nekem sohasem volt
kifogásom a jelleme ellen és isten engem ugy segél-
jen, hogy engem nem vezetett a rágalmazásra irá-
nyuló szándék.

Kihallgatták ezután Kaffka Lászlót, az orszá-
gos szinészegyesület volt elnökét. Azt mondja, hogy
Ős-Budavárában egy szinésztől hallotta a Pázmándy-
ról szóló pletykát, amelyről később beszélt ugyan
Bényeivel, de nem komoly alakban. Megjegyzi, hogy
nem volt még a szinészegyesületnek olyan elnöke,
akit meg ne rágalmaztak volna.

A biró : Bényei u r ! Ön azt állitotta, hogy
Kaffka ur közölte önnel azt is, hogy a hirt egy
Müller nevü bankhivatalnoktól hallotta.

Bényei: Fentartom azt most. Kaffka kért,
hogy ne hivatkozzam Müllerre, mert az le fogja

tagadni a dolgot.
Kaffka : Én egy Müller nevü hivatalnokot

nem ismerek.
Bényei: Pedig én, bocsánatot kérek, nem az

ujjamból szoptam a dolgot.
Pázmándy: Arra is kérem a volt elnök ur

nyilatkozatát, hogy lehetségesnek tartja-e, hogy a
szinészegyesület elnöke pénzt appropriáljon ?

Kaffka: Én ezt lehetetlennek tartom.
- Bényei: Ujra kijelentem, hogy Kaffka ur ké-

telyeim daczára föntartotta az inkriminált állítást.
A biró (Kaffkához): Igaz az, hogy ön Bényei

urat fölkereste?
Kaffka: Igaz. Elmenten hozzá, hogy felelős-

ségre vonjam, mért kevert engem a dologba. Külö-
nösnek tartottam ezt az eljárást Bényei urtól, akit
az alatt a hat esztendő alatt, mig az egyesület el-
nöke voltara, apró tévedéseiért sokszor meg kellett
védelmeznem az igazgatótanácscsal szemben, sőt
mondhatom, hogy népszerűségemet jórészt azért
vesztettem el, mert tulságosan exponáltam magamat
érte. De. tettem ezt azért, mert a szinészegyesület
megalapítása, vagyonának a gyarapodása első sor-
ban Bényei ur érdeme.

Bényei: Szépen fizetnek érte!
Pázmándy: Ezerhatszáz forint nyugdijat

kap. Többet, mint amennyit a statutumok meg-
engednek.

Ditrói Mór, a Vigszinház igazgatója azt
vallja, hogy Bényei levelet irt neki s abban egyebek
közt azt írta : „No hiszen, szép gazdálkodás folyik
nálatok. Hallom, hogy az elnök az egyesület pénzé-
ből 2000 forintott fölvett."

Vadászy Bertalan és Tapolczay Dezsö igaz-
gatósági tagok kihallgatása után a járásbiró Bényei
Istvánt rágalmazás vétsége miatt nyolcz napi fog-
házra és száz forint pénzbüntetésre itélte,

Az elitélt fölebbezett.

SPORT.
+ Turista menedékház az Öt-tónál. A Ma-

gyar Turista-Egyesület budapesti osztálya elhatá-
rozta, hogy a Magas Tátra egyik leggyönyörűbb
pontján, az Öt-tó környékén menedékházat, illetve
turista telepet fog létesíteni. A telep 2032 méter
magasságban fog épülni és magában foglalja a tu-
lajdonképeni menedékházat, melyben női és férfi
hálószoba 16—16 személyre, közős ebédlő lesz és
a melléképületeket, melyek a vezetők, az őr laká-
sául és éléstárul fognak szolgálni. Az egyesület föl
hivja a turistaság barátait, járulnának adományaik-
kal ahhoz, hogy a terv könnyebben keresztülvihető
legyen. Adományok hirlapi nyugtázás ellenében a
turista-egyesület helyiségébe (Rózsa-tér 5. sz.) inté-
zendők.

NYILTTÉR.
Magyar levelező

ki a német nyelvben és könyvvitelben jártas, állást keres
a fővárosban. Szives megkeresések ügyes és megbíz-
ható czimre e lap kiadóhivatalába kéretnek. .

Karácsonyi ajándék.
Valódi perzsa és smyrna (230)

-= SZŐNYEGEK. =
Szőnyeg raktár: Andrássy-ut 7. s z . (az udvarban)

Kitűnő áruk. Nagy választék. Szolid árak.

KÖZGAZDASÁG.
Gyakorlati megoldás.

Most, mikor az országgyülés a munkás
törvényjavaslattal foglalkozik: talán nem lesz
érdektelen, hogy a nagyszénási uradalom gond-
noka: gróf Károlyi Tibor mi módon igyeke-
zett az agrárszoczializmus egyik főhelyén, Békés-
megye Nagy-Szénás községében a gróf Ká-
rolyi Gyula örököseinek tulajdonát képező
nagy-szénási uradalomban, a munkásmozgalmak
folytán sok helyütt veszélyeztetett munkát biz-
tositani.

Kiindulása volt a szerződésnek az a ta-
pasztalat : hogy méltányos föltételek mellett,
földért, illetőleg földutáni szolgálmányért min-
den a szerződésben kikötött munkatételt az e
vidékbeli szerződött munkások ez évben is —
amikor a megmunkálandó területen czukorrépa
és takarmány bőven termett, tehát annak meg-
munkálása sok dolgot adott, viszont az álta-
luk bérben birt területen a kalászos vetemény
igen roszul termett — minden kifogás nélkül, tel-
jes megelégedésre vittek véghez; daczára hogy
az 1892 óta uralkodó agrárszocziálízmus ez
évben érte el eddig tapasztalt legmagasabb
tetőfokát.

Eddig itt az aratást részint, helybeli, ré-
szint csongrádmegyei aratók végezték 13,
illetve 14-ik részért, teljes behordással, száraz
tartás mellett.

Az urodalom négy gazdaságában szük-
séges 200 aratópárt három következő évre az
alanti feltételek mellett biztositotta a gond-
nokság :

A 200 aratóból minden egy arató kap az
uradalomtól 4 magyar hold földet, egyenkint
12, összesen 48 forint bérért; — ezen 4
holdból kettő buzával, kettő tengerivel vethető
be a bérbevevő által; ezzel szemben köteles
minden arató marokverővel az aratáshoz kiállni,
és 10 katasztrális hold kalászost learatni; ezért
javára iratik holdankint 5 frt, összesen 50 frt;
az aratás bevégezte után kap 2 munkanapot
saját gabonájának learatására; — ennek
megtörténte után köteles a bérbevevő 80 kr. nap-
szám mellett a hordásnál segédkezni, azt be-
fejezni.

Azonfelül kap még az arató aratáskodásra
száraztartást, 120 liter buzát, 6 kiló szalonnát,
2 kiló só, 6 liter kását; — és ha az általa
vetendő földet szántva. kivánja : fizet minden
egy magyar hold szántásért 1 frt 50 krt; —
a bérben birt 4 holdnak minden egyéb elmun-
kálása, betakarítása a bérlő terhe.

Ily módon ez év őszén a szerződést alá-
irta 135 nagy-szénási munkás és 65 bánfalvi.

Ezen szerződés által azt hisszük, ugy a
bérbevevő, mint a bérbeadó megtalálja számítá-
sát és a munkások közt divó elégületlenség remél-
hetőleg csökkenni fog; — igaz, hogy 4 hold
földet ott alig kap 48 frt bérért bárki i s ; —
de viszont, ha egy uradalom 800 holdat ad
bérbe, ezért csak a normális' és a legutóbbi
rendkivül rossz termés miatt nagyon megcsök-
kent bérárat szabad kiindulási pontul venni; —
az uradalomnak viszont előnye a katasztrális hold-
ért számitott 5 frt aratási dij; — mert a
tartásrész a pénzért való aratásnál kiszol-
gáltatandó ; magától értetvén, hogy az arató
saját termését munka tételeinek teljes és
kifogástalan bevégzése eiőtt el nem szál-
lithatja.

Előnye a szerződésnek a bérbeadóra
nézve a könnyü ellenőrzés, a lakosságnak
itt helyben való létele, ami a távol lakó ara-
tónál a munka megkezdésére nézve rendkivül
nehézkes és időrablással jár; — és ami fő,
hogy a helyben lakó szegény és magyar mun-
kással akart a gondnokság jót tenni és öket
kenyérhez juttatni.

E szerződést a lakosság elfogadta és
aláirta.

Az évek óta divó czukorrépamüvelés
szintén helybeli lakósokkal a következő felté-
telekkel történik: minden vállalkozónak át ad
az uradalom orosvári birtokából 10 kis hold
földet, ezt a bérbevevő megkötött turnussal
müveli és pedig: 40°/o buza, 20% ugar,
20°/o kapás, 20°/o tavaszi kalászos; —
ugar 3-szor szántandó, trágyázással.

Szálas takarmányt vethet bele, trágya
nélkül, feketeugar az marad.

Ezért müvel minden .10 kis hold föld
bérlője 3 katasztrális hold czukorrépát első ka-
pálástól a vaggonba rakásig, és fizet még
negyedévenként 10 forintot, összesen 40 forin-
tot. E szerződés az idei nehéz viszonyok mel-
lett kitünően bevált; — pedig a répa jó közép-
termést adott, egy gazdaságban a 200 méter-
mázsa katasztrális holdankénti hozamot a
gyárnak átadott - lefejezett répa — meg-
haladta ; — noha e vidék czukorrépát az.
előtt nem müvelt, munkatételtük teljesen kifo-
gástalan, , — kapálják ahányszor szükséges,
négyszer-ötször is és a kiszedéshez nagy erővel
állnak ki.

Ily módok mellett - Nagyszénás községe
rendezett, jó viszonyok közé jön, mert körül-
belül 1200 kis hold termése a falubeli lakos-
ságé, hol férfimunkás legfeljebb 250 van olyan,
amelyik elszerződik, a többi a sajátjával van
elfoglalva, és emellett még igen sok idővel
rendelkezik, amit a folyó gazdasági munkáknál
elég magas napszámbér mellett, kitünően ér-
tékesíthet.

Ezen felül megalakítottuk a munkás-se-
gélyző egyesületet, 800 részvénnyel, részvé-
nyenkint heti 10 krajczár befizetéssel, hol a
munkás minden mellékköltség mellőzésével
6°/o-ért kaphat pénzt; — igy nem lesz kény-
telen keresetét előre, féláron értékesiteni, mi-
által megélhetési viszonyai a mostaninál arány-
talanul kedvezőbbek lesznek.

Mindezen, részint az uradalom részéről
adott kedvezmény, részint az olcsó kölcsön
lehetősége folytán, azt reménylem, hogy Nagy-
Szénáson a munkás viszonyok javulni fognak;
— és az idegen, felülről származó vágatás —
mely nekik azon kivül pénzáldozatba is kerül
— talaját veszti, és ezen értelmes, szorgalmas
magyar község egy jobb jövőnek néz elébe.

Dáni József
uradalmi tiszttartó.

Közgazdasági táviratok.
Bécs, deczember 15. Ma több cseh képviselö

tisztelgett a belügy- és pénzügyminiszternél a saccha-
rinnak Ausztriába való bevitele és árusithatása miatt.
A saccharin-nak aránylagos megadóztatását és a
gyógyszerészek által való árusittatás megszorítását
kérték a miniszterektől. A pénzügyminiszter a
kérés jogosultságára való tekintettel megígérte,
hogy mindent el fog követni a mostani álla-
potok megszüntetésére. A belügyminiszter is kilá-
tásba helyezte az ügynek legrövidebb idö alatt való
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rendezését A saccharint ugy fogják megadóztatni,
mint a gyógyszereket, melyekre külön tétel van ér-
vényben.

Berlin, decz. 15. Az irányzat általában szilárd
élénk üzlet mellett. Osztrák hitelrészvény 219.20,
Disconto-társaság 199.37, Darmstadti bank 156.50,
Deutsche bank 206.87, Drezdai bank 168.50. Han-
delsgesellschaft — . — Nationalbank 149.87, Osztrák-
magyar államvasutak 141.50, Déli vasut 33.80,
Bushtiehradi vasut — . — Varsó-Bécsi vasut 258,
Svájczi vasutak — , Gotthord — , Svájczi északkeleti
vasut 105. Svájczi központi vasut 136.60, Olasz
déli vasut —. Olasz középtengeri vasut 99.30,
Olasz járadék 94.90, Török sorsjegyek 113.10,
Mexikói kölcsön 96.70, Laurakohó 179.40, Dort-
mundi 96.50, Bochumi 202.40, Gelsenkircheni
185.90 Harpeni 190, Hibernia 204.90 Észak-német
Lloyd 104.30, Magán kamatláb 43/4°/o. Ultimo pénz

Páris, decz. IS. A mai dijnyilatkozat miatt
ass irányzat kissé gyengült. 3%-os franczia járadék
103.85. 3%-os törlesztéses járadék 102.45, 3v2°/o-os
járadék 106?80, Franczia bank 37.75, Credit Foncier
655. Szuezi csatorna részvény 32.73, Egyiptomi
kölcsön 515.—, Spanyol külföldi kölcsön 6015/s«,
Magyar aranyjáradék 103.85, Olasz járadék 96.30,
Orosz költsön 102.95, Uj orosz konzol 94.40,
Portugál kölcsön 20.3/4, Ottománbank 565.50, Osztr.
Lánderbank 475.—. Osztrák-magyar államvasut 719.
Dőli vasut 185. Rio Tinto. 632.50.

NewYork, deczember 15. (C. T. B.)
decz. 15. decz. 14*

cents cents
Buta, deczemberre 97Vs 96*/*

# januárra 97 96Vá
j

)
decz. 14.

cents
90*/8

Tengeri májusra Mll% 337*
Ohícago, deczember 15. (C. T. B.)

deőz. 15.
cents

Buza májusra 911/?
Tengeri májusra. 29

Mezőgazdaság.
Gazdasági kilátások Hajdumegyében. Mint

lapunknak irják, Hajdumegyében a gazdasági kilá-
tások ez idő szerint általában kedvezőtlenek. Az ősz
nagyon száraz, esőtlen volt, s emiatt az őszi veté-
sek rosszul keltek. A tartós szárazság folytán a
férgek is nagyon elszaporodtak, s ezek jelentékeny
károkat tettek a vetésekben, ugy, hogy az őszi ter-
ményeket jóformán ujra kell majd vetni. Sok bajjal
küzdenek a jószágtartó gazdák, mert a sertésvész a
vármegye területén kisebb-nagyobb megszakításokkal
három év óta pusztit. A régi szőlők teljesen elpusz-
tultak. Az, uj szőlőtelepítés lassan megy, mert az
oltványok drágák, s alig kaphatók. Ez inditotta a
gazdákat arra, hogy most szövetkezeti uton szándé-
koznak szőlőtelepet létesíteni.

Ipar és kereskedelem.
Nagy fizetésképtelenség a vidéken. Mint la-

punknak Pozsonyból jelentik, az ottani tekintélyes
Reiss József és fiai czég kénytelen volt ma fize-
téseit beszüntetni. A czég egyike a legrégibb po-
zsonyi kereskedőházaknak és nemcsak kiterjedt ga-
bonaüzletet folytatott, hanem földbérlettel is foglal-
kozott. A passzívákat egyelőre nem lehetett megál-
lapitani, de főleg a pozsonyi és bécsi piacz van
érdekelve, továbbá az összes félsömagyarországi
pénzintézetek.

A kartelek. Mint Prágából jelentik, a c zukor-
finomitók kartelje deczemberre a kontingens to-
vábbi 2%-át engedte áruba bocsátani az eddigi 36
frtos ár mellett A csehországi drót és. drótszöggyá-
rak az árakat métermázsánként 75 krral felemelték.

A magyar háziipar. Az országos iparegyesület-
ben tegnap A. Kovács Gyula királyi tanácsos, a
kereskedelmi muzeum aligazgatója tartott felolvasást
A magyar háziipar törzskönyvről, amelyet a
felolvasó hivatalos adatok és magángyüjtés utján
szerzett értesülések alapján állitott össze. A törzs-
könyv vármegyék, községek és ipar iak szerint mu-
tatja ki a magyar házi-ipar által készitett czikkeket,
a háziiparral foglalkozó családfők számát, az évi
termelés mennyiségét és végül piaczi értékét. A fel-
olvasó ismertette a háziipar terjedelmét, kimutatva,
hogy az ország kilencztizedrészében 53 vármegyé-

ben űznek háziipart. Legjelentékenyebbek a sző-
nyegkészítés, a varorttas, zsindely- és faáru-készités,

a szalmafonás, kosárfonás és gazdasági eszközök
készítése. Érdekes adatokat hozott fel a termelés

ben
nye

értékére nézve. Igy Hajdumegyében 500,000 forintot
szereznek évenkint szalmafonással, a nyitramegyei
Tara község egymaga 60,000 frtot vesz be évenként
szalmafonásból. Tiszolcz egymaga 80,000 frtot vesz
be fakupákért, dézsákért, az árvamegyei szegény nép
pedig 130.000 frtot keres gyolcskészítéssel. Legjöve-
delmezőbb iparág a fazekasipar. Országos szempont-
ból legfontosabb a textil és himzőipar, a melyet nagy
kelendőségénél fogva lehet is, érdemes is fejleszteni.
A felolvasó végül a háziipar technikáról is érte-
kezett.

Szakiskola felavatása Marosvásárhelyen. Báró
Dániel Ernő kereskedelemügyi miniszter és Vörös
László államtitkár folyó hó 20-án Marosvásárhelyre
érkeznek, hogy az ottani állami fa- és fémipari
szakiskola részére felállított épület felavatásánál
jelen legyenek. A miniszter kiséretében több ország-
gyülési képviselő leutazik Marosvásárhelyre.

Magyar közgazdasági társaság. A magyar köz-
gazdasági társaság szocziologiai szakosztályában ma
este dr. Farkas Jenő egy Észak-Francziaországban
Guiseben fennálló phalanstere - telep meglátogatása
alkalmával szerzett benyomásait ismertette. A tele-
pet 1859-ben alapitotta Godin, aki szegény mun-
kásemberből küzdötte fel magát Francziaország egyik
leggazdagabb gyárosává, aki egész gyártelepet mun-
kásainak adta át s maga mint üzletigazgató haláláig
a szövetkezet élén maradt. Dr. Farkas ugy a guisei
törzstelepet, mint a Brüsszel mellett fekvő fióktelepét
meglátogatta s nagy elismeréssel szól azok szerve-
zetéről. Különösen kiemelte előadásában, hogy a
telep, mely eredetileg egészen a Fourier-féle pha-
lanstere mintájára indult, lassanként kiszabadult az
abban foglalt dogmák alól, megtartva azonban azt,
ami abban j ó : az öntudatos kooperáczió eszméjét.
Ez eszmétől az előadó sokat vár, de csak ugy, ha
a szervezést alkalmas emberekkel kísérlik meg.

Kőbányai sertésplacz, decz. 15. Magyar első-
rendű: Fiatal nehéz (páronkint 320 kilógrammon fe-
lüli sulyban) 51—52 krajczárig. Közép (páronkint
251—32Ö klgrig terjedő sulyban) 51 Vs—52 kr.
Könnyü (páronk. 250 klgrig terjedő sulyban) 52—52Vs
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. félüli sulyban)
48—50 krajczárig, közép (páronkint 230—260
kilogramm sulyban) 47—4ÖVS krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban) 46—46Vs
krajczárig. Sertéslétszám:. decz. 13. napján volt kész-
let 20.790 db., decz, Í4. napján felhajtatott 1000
drb., decz. hó 14. napján elszállittatott 877 drb,
decz. hó 15-ikén maradt készletben 20.921 darab. A
bizott' sertés üzletirányzata a szerb sertések töme-
ges éíkezése fdíy'taö^ipü'iíanyiia.

"' Budapesti konzum-sertés vásár, decz. 15. A
ferenczvárosi konzum-sertés vásáron deczember 14-én
érkezett 321 darab. Készlet deczember 13-ikáról 574
darab. Összes félhajtás 894 darab. Elszállittatott
budapesti fogyasztásid 446 darab. Eladatlanul vissza-
maradt 448 darab;! Napi árak: 120—180 kilós
46—49.50 kr., 220—280 kilós 48—49.50 kr., 320—380
kilós 48—49 la-., 320-^380 kilós 47— kr., öreg
nehéz 47— kr., malacz 36—-42 kr. Ajrásár hangu-
lata lanyha volt.

Közlekedés.
Előléptetések az államvasutaknál. Mai számunk

mellékletén közöljük a magyar királyi államvasutak-
nál 1898. február l-től számitandó hatálylyal történő
előléptetéseket a IV., V. és VI. rangosztályban.

A pozsony-soproni vasut megnyitása. Holnap,
csütörtökön nyitják meg a Pozsonyból Sopronba
vezető uj vasutat báró Dániel Ernő kereskedelmi
miniszter jelenlétében. Noha a miniszter nem jelen-
tette be látogatását, Gebhard soproni polgármester
és a kereskedelmi és iparkamara nagy készülődése-
ket tesznek fogadására. A miniszter Sopronból Kis-
Martonba megy, ahol herczeg Esterházy Pál ven-
dége lesz.

Magyar északnyugati vasut. A kereskedelmi
miniszter rendeletéből tegnap és tegnapelőtt történt
a magyar északnyugati helyi érdekü vasut mütan-
rendőri bejárása. Ez a vasut tudvalevőleg egyenes
összeköttetést létesit Nyitra és Bécs, illetőleg Nagy-
szombat és Lundenburg közt. A mintegy 135 kilo-
méter hosszu vasutból egyelőre a 86 kilométernyi
kutti, jabloniczi, nádas-nagyszombati és galgócz-
nyitrai vonalszakasz készült el és e három szakasz
adatott át a forgalomnak.

Posta és távirda) segédeszközök A posta és
távirda igazgatóság tudomására hozza a közönség-
nek, hogy a budapesti főpóstahivatalban (földszint
a csomagfeladási osztály vezetőjének) a nagy kö-
zönség által is használható postai és távirdai segéd-
eszközök a következőkép kaphatók : 1. Helységnév-
tár 3 frt. 2. Kirlapárjegyzék 30 kr. 3. Postai tarifa
és postaüzleti szabályzat 1.20 kr. 4 Posta távirdai
térkép' felhuzatban 1.80 kr. 5. Vászonra felhuzva
3.10 kr. 6. Távirda üzleti szabályok és díjtételek
,50 kr. 7, Budapest székes főváros területének posta-
kézbesítési beosztása 20 kr. Távolság mutató 1.20
krajczár. Mindazok a segédeszközök bármely székes-
fővárosi postahivatalnál is megrendelhetők.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, decz. 15.

Ma már egészen más képe volt az üzleti for-
galomnak, mint a hét első napjain. Míg hétfön és
még tegnap is ugyszólván nem volt vevő sem kész-
árura, sem határidőre szállitandó gabonára, ma el-
adókban mutatkozott nagyon is érezhető hiány. Art
hisszük, hogy ez inkább megfelel a helyzetnek, mert
ahol nincs, vagy csak csekély a készlet, ott termé-
szetszerüen nem ölthet nagyobb mérvet a kínálat.
Nem ölthet nagyobb mérvet, még ha a budapesti
malmok nem 25 %-ra korlátozzák az üzemet, amint
hiresztelik és ami különben képtelenség, mert ez-
által csak a gyártási költségek arányát fokoznák,
hanem ha teljesen beszüntetnék az őrlést. Ez eshe-
tőséggel tehát nem kell számolni. Marad még a túl-
sokat emlegetett rossz lisztkelendőség. Erre nézve
csak az a megjegyzésünk, hogy senkit sem lephet
meg, ha az idén, amikor a lisztárak 100%-kal drá-
gábbak mint tavaly, az őrlemények nem helyeztetnek
el oly simán, mert előrelátható volt, hogy a fogyasz-
tás mindenütt lényegesen meg fog csappanni. K é r -
déses azonban, hogy a malmok még a gyenge szük-
ségletnek is a hátralevő, körülbelül nyolcz hónapi
időszakban megtudnak-e majd felelni. Amikor pedig
ilyfonnán a készáru árainak olcsóbbodása lehetetlen-
ségnek látszik, akkor a határidők árgyengülését
sem kell tartani és amint emlitettük, határozottan
visszás állapot az, hogy a készáru, amelyet most a
malmok vásárolnak, jóval drágább, mint a már-
cziusban szállitandó szokványbuza, amelyet a kon-
tremin előre elad. — Amerikából jelentik, hogy
Illinoisban a hivatalos kimutatás szerint 12%-kal
kisebb a téli vetések területe mint tavaly. Különben
1/2 centtel estek az árak ugy Newyorkban, mint
Chicagoban. A délután beérkezett jelentések közül
kiemeljük a liverpoolit 1/3 pennys, a párisit:10 czan-
times olcsóbbodással, mig Berlinből és Londonból
változatlan árakat jelentettek.

Buza.
Készáruüzlet buzában. Az árak ma 5 kral

javultak gyenge forgalom mellett. Idegen buza nem
került forgalomba.

Előfordult eladások burában.
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Hivatalos jegyzések buzában.
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Raktárállomány buzában és lisztben: A
fővárosi közraktárakban 17.220 métermázsa buza
és 93.300 métermázsa liszt; a Silosban 64.200
métermázsa buza, a nyugati pályaudvaron 83.085
métermázsa buza és 5198 mázsa liszt.

Határidőüzlet buzában. A kontremin sietett
a tegnapelőtt 8 frt 70 kr. körül eladott tételeket
10—20 krral drágábban visszavásárolni. Őszi buzá-
ban sok vélemény vásárlás történt.

Előfordult kötések buzában.
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Készáruüzlet rozsban: Elkelt nehány Vag-
gon szilárdan fentartott árban.
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Hivatalos jegyzések rozsban.
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. Raktárállomány rozsban : a fővárosi köz-
raktárakban 52.500 metermázsa; a nyugati pálya-
udvaron 17.950 metermázsa.

Határidőüzlet rozsban. Szilárd irányzat
meHott gyer forgalom volt tavaszi rozsban.

Előfordult kötések rozsban.
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Halfaidő

márczius . . .
szeptember . .

Déli tőzsde zárlata
decz. 15-én decz. 14-án

pérw pénz áru
8.61 6.63 8.62 8.64

Leszámoló
árfolyamok

Takarmányfélék.
Készáruüzlet takarmány félékben. Árpában

és zabban kevés forgalom volt változatlan árak mel-
lett. Tengeri keresett

Előfordult eladások
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Hivatalos jegyzések takarmány félékben.
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Baktárállomány takarmány félékben : • A
közraktárakban 77.400 metermázsa árpa, 21.900 me-
termázsa zab, 118.700 metermázsa tengeri. A Si-
losban 2000 metermázsa zab, 23.100 metermázsa
tengeri, a nyugati pályaudvarban 2913 metermázsa
árpa és 523 metermázsa zab.

Határidő-üzlet takarmányfélékben : Ten-
geriben élénk forgalom volt szilárd irányzat mellett,
jóllehet az emelkedés csak 4—5 lírt! tett ki, mivel
az előző napok árhanyatlása nem volt nagyobb. A
deczemberi tengeri már lejátszódott, á leszámoló bi-
zottság tehát meddő munkát végez, amidőn mindig
ujabb leszámoló árfolyamot állapit irieg.' Ma 5.10
fiiban állapitották meg a likvidáoziős árfolyamot.

Előfordult haiáridőkötések takarmány félékben.
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Gabona- és lisztforgalom.
A m. kir. közp. statisztikai hivatal az 1807. évi deczember hő 18-én
este 8 őritói deczember 14-én este 6 óráig Budapestre Vasuton ea hajón
érkezett s innen elszállított gabonaküldeményekröl és a budapesti
fővámlutatalnál előjegyzett gabona- és lisatmennyiségekről a követ-
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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, deczember 15.

Ingadozó irányzatu volt a tőzsde a mai nap
folyamán. Némi javulás már tegnap is volt érezhető;
fokozta ma reggel a jó hangulatot a Bécsből érke-
zett hir, hogy az osztrák hitelintézet ujabb nagyobb
üzletekhez készül, Ez tetemesen megélénkítette a
vásárlási kedvet, melyre különben a Berlinből érke-
zett déli magasabb árfolyamok is jó hatással voltak.
Persze Berlinben a jobb irányzat szintén csak ama
bécsi hir következtében indult meg. A tegnapi és a
tegnapelőtti eladók tehát — és különösen ama bécsi
nagyüzér, ki tegnap oly bőkezüen kinált — fedező
vásárlásokhoz fogtak. A déli órákban azonban uj
birt jelentettek Bécsből, azt tudniillik, hogy nálunk
a szabadelvü partban megoszlanak a vélemények
arra nézve, hogy mi a kormánynak a teendője az e
hó végén fölelevenülő önrendelkezési jog gyakorlása
körül. Ez ismét lehangolta a kedélyeket és az előbbi
vevők ismét tuladni igyekeztek a vásárolt értékeken.
Az árfolyamok tehát ismét aláhanyatlottak majdnem
arra a színvonalra, melyen tegnap délután zárultak.
Csupán a ma nagyobb kedveltetésben részesült osztr.
államvasut mutat a tegnapi zárlattal szemben 1 1/4
frt emelkedést és a közutiak részvénye áll — 389.50
után — még mindig 387-en, tehát 2 forinttal maga-
sabban, mint tegnap.

Az előtőzsdén: Magyar hitekészvény 381.—
382.—. Jelzálogbank 274—274.25, Osztrák ' hitel-
részvény 350. 351.30. Osztr.-magyar államvas-
utak 332.25—334.—. Közuti vaspálya 388.—389.50.
Villamos vasut 281.75.—282.—, Rimamurányi
245.75—246,25 forinton köttetett.

Délelött ll óra 25 perczkor zárulnak
Osztrák hitelrószvény 351.20. Magyar hitelrészvény
382.—. Aranyjáradék 121.45. Koronajáradék 99.45.
Leszámitoló bank 248.—. Jelzálogbank 274.25. Ri-
mamuránvi 246.—. Osztr.-magyar államv. 334.—
Ipar és keresk, bank 101.— Vülamos vasut 283.—
Közuti vasut 389.25.

,A délitőzsdén előfordult kötések: Keres-
kedelmibank 1400, salgó-t^rjáni 597—600, Danu-
bius 100, Ganz 2120, Gendloff 145, közuti vasut
389—387, villamos vasut 282.25—282.—; magyar
hitelr. 382.25—380.25, ipar- és kereskedelmi bank
JOL—, jelzálog bank 275—274, leszámitoló bank
249.25—248.—, osztrák hitelrészvény 351.70—350.50,
osztr.-magyar államvasut 334.75—334.—.

Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 2—2.50 frt; 8 napra 5—6 frt; deczem-
ber utoljára 7—8 frt.

Délutáni 1 óra 30 perczkor zárulnak:
decz. 15. decz. 14.

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

. Az utótőzsdén: Osztrák hitelrészvény 350.80—
350.30—351.20, Magyar hitekészvény 380.25—
880.—-—-381.—, Jelzálogbank 274.25, Rimamurányi
245.75, Osztrák-magyar államvasut 334.25—334.—
334.50 forinton köttetett.

Délután 4 órakor

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

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, deczember 15. A zsiradékáruk-

ban a forgalom gyenge volt. Az árak nem változ-
tak. A szilvaüzletben az irányzat valamivel szilár-
dabb volt és az arak is javultak; köttetett boszniai
85 drbos 10.64 forinton.
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77.50
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386.50
281.—
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380.25
101.—
273.75
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349.50

77.50
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386.—
280.—

zárulnak:
decz, 15.
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101.—

77.50
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349.75
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274.—
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1 0 1 . -

77.50

Hivatalos jegyzések.

Disznózsir
ingyen hordó

Szalonna

Szi lva
Kész áru
Zsákkai egyfitt
göngysuly tiszta
Buly helyett

Szi lva
Határidőre

Minőség
500 granmioiikiní

Szí lva lz
Kész áru
Ingyen bordó
Szí lvaiz
Határidőre
Ingyun hordó

Herem&g

magyar la légenszárított ridóki . .
városi légenszarilotl, 4 darabos . .

8 .
füstölt
boszniai, 1897. évi usanee-rninösé^

, , , 120 darabos. .

: : : * : : :
szerbiai, • • usance-minöség

. . 100 darabos. .
; i . 8 5 . . .

m 85

: fö .

vörös nagyszemü 1897

Ar t«.JO kilo-
grammonkint
Pénz
frt

48!—
49.—
5 6 . -

16*.-
17.50
19.50
U.50
18.50
ia.25

M
I

M
I

!
1 í 1 f 1 í 1

19.50
17.50

- . -

4 8 . -
2 8 . -
8 2 . -
S ü . -

Aru
frt

53.Sö

«Ú5O
50.--
57.—

16Í50
i a . -
20.—
15.—
17.—
1&.75

J 
J 

J 
J 

J 
J 

J
M

I
M

I
!

20.—
ia.—

- • -

5 2 . -
31.—
85.—
40.—

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, decz. 15. A mai vasár irányzata nagy-

ban való forgalomban és az egyes czikkeknél a követ-
kező volt: Husnál forgalom élénk, árak szilárdak.
— Baromfinál élénk, árak emelkedtek. — Halban
lanyha, árak szilárdak. — Tej és tejtermékeknél
élénk. — Tojásnál csendes, árak csökkentek. —
Zöldségnél csendes. — Gyümölcsnél élénk. —
Füszereknél csendes. — Időjárás borus, eny-
he. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következő : Hus.
Marhahus hátulja I. 46—56 frt, IL 40—46 frt.
Birkahus hátulja I. 30—36 frt, II. 28—30
frt. Borjuhus hátulja I. 60—60 frt, II. 50—56 frt.
Sertéshus elsőrendü 48—50 frt, vidéki 44—50 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilonkint). Sertészsír hordóval 530—53.5 frt (100
kilonkint). — Baromfi (élő). Tyuk 1 pár 80—130
frt. Csirke 1 pár 070—080 frt. Lud hizott kilon-
kint 0-45—0-54 frt. — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 drb) 42-5—43-5 frt. Sárgarépa 100 köles 2—4.00
frt. Petrezselem 100 kötés 3.00—5.00 frt Lencse m.
100 kiló 14—18 frt. Bab nagy 100 kiló 6—14 frt.
Paprika I. 100 kiló 35—52 frt, IL 18—30 frt. Vaj
közöns, kilonkint 85—100 frt. Vaj-téa kilonkint 1.00
—1.40 frt. Burgonya-rózsa 100 'kiló 2.0U—2.50 frt.
Burgonya sárga^ 100 J$ö,2.30—3.00 frt. — Halak.
Harcsa (élő) O-ÖO—0.80 frt 1 kiló. Csuka (élő) 0'40—
0.80 frt 1 kiló. Ponty dunai 030—0(50 frt.

Szesz.
Budapest, decz 15. Az irányzat változatlan. Fino-

mitott szesz nagyban 55.75—56.— forint, kicsiny-
ben 56.25—56.50 forint Élesztöszesz nagyban
5fi. 56.25 forint, kicsinyben 56.50—56.75 forint.
Nyersszesz adózva nagyban 54.75—55.25 forint,
kicsinyben 55.25—55.50 forint. Nyersszesz adó-
zatlan (exknt) 14.50—14.75 frt. Denaturált szesz
nagyban 19. 19.25 frt, kicsinyben 19.50—19.75 frt.
Az árak 10,000 literfokonkint hordó nélkül, ab vasut
Budapest, készpénzfizetés mellett értendők.

Bécs, decz. 15. Kontingens nyersszesz
azonnal valo szállitásra 18.40—18.70 írtig kelt el,
azonnali szállitási zárlat 18.30—18.60.

Praga, decz. 15. Adózott tripplószesz azon-
nali szállitásra 54—54Vs frt, adózatlan szesz 17. Vá
—17.25 frt.

Trieszt, decz. 15. Kiviteli szesz tartályokban
szállitva 9 0 % hektoliterenkint nagyban 10.3/8—
lOVs frt, január-júniusi szállitásra lOVa—10V4 frt.

Berlin, decz. 15. Szesz helyben 37.20 márka
= 22.02 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
a 10,000 literszázalék. Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.20 frt.

Páris, decz. 15. Szesz folyó hóra 44.75 frk =>
23.70 frt; deczemberre 44.75 frk -» 23.70 frt;
négy első hóra 44.25 frk «- 23.45 frt; májustól
4 hóra 43.25 frk «= 22.92 frt. Az árak 10.000 liter-
százalékonkint V4% leszámítolással értendők. Átszá-
mitási árfolyam 100 frk « 47.80.

Stettin, decz. 15. Szesz 70 márka fogyasztási
adóval 36.50 márka = 21.61 frt, Átszámitási árfolyam
100 márka = 59.20 frt.

Czukor.
Praga, decz. 16. Nyersczukor 8 8 % czukortar-

talom alapján franco Aussig, azonnali szállitásra
12.575 frt

Hamburg, decz. 15. Nyersczukor f. 0. b.
Hamburg azonnali szállitásra 9.22° márka, januári
szállitásra 9.276márka,februári szállitásra 9.376 márka,
májusi szállitásra 9.Ö76 márka. Irányzat tartva.

Páris, decz. 15.Nyersczukor (88 fok) készáru
28. 28.50 frk, fehérczukor novemberre 31. Ve frk,
deczemberre 3125 frk, 4 első hóra 32.— frk,
4 hóra májustól 32.50 frk. Finomitott készáru
99.50—100 frk.
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London, decz. 15. Jávaczukor 10.75 sh.
szilárd.

Nyers czukor nyugodt; finomított darab-
czukor ártartó nyugodt üzlet. Jegeczedett czu-
korban csekély üzlet előbbeni árakkal. Kül-
földi: tört, ártartó, meglehetős forgalommal. Je-
gyeztetett: készáru l l shilling, márcz.-ápr.-ra
l l shilling, május-aug.-ra 11.2V* shilling. Répa-
czukor nyugodt, váttozatlan árakkal. Német
(88%) decz.-re 9.03Ai shiling, januárra 9.2Vi
shilling, februárra 9'33/4 shilling, áprilisra 9.5V4
schilling, májusra 9 6 shilling, juniusra 9.63/4
sh. Határidöüzlet: deczemberre 9.11/* sh., januárra
9.2'A sh., februárra 9.33/i sh., márcziusra 9.4V2 sh.,
áprilisra 9.5'/i sh., májusra 9.6 sh., juniusra
9.63/4 sh.

Olajok.
Páris, decz. 15. Repczeolaj folyó hóra 57.75

frk ( = 27.32 frt); januárra 57.75 frk ( = 27.32 frt);
négy első hóra 57.25 frk ( = 27.40 frt) ; négy hóra
májustól 56.50 frk ( = 26.74 frt). Árak 100 kilón-
kint órlendők. Átszámitási árfolvam 100 frk =
47.80 frt.

Hamburg, decz. 15., Repczeolaj helyben 57.—
márka ( = 33.74 frt). Átszámitási árfolvam 100
márka = 59.20 frt.

Köln, decz. 15. Repczeolaj májusra (hordóval)
61.— márka ( = 36.11 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.20 frt.

London, decz. 15. Repczeolaj 25.6 sh. Lenolaj
1410Va sh. Gyapot magolaj 14.1Vs—14.9 sh.
Terpentin 23.7Va sh.

Petroleum.
Hamburg, decz. 15. Petroleum helyben 57.—

márka = 33.74 frt.
Antwerpen, decz. 15. Petroleum fin. helyben

14.50 frank = 6.93 frt.
Bréma, deez. 15. Petroleum fin. helyben 4.70

márka = 2.78 frt.
Newyork, decz. 15. Petroleum fin. 70 Abel Fest.

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

London, decz. 15. Petroleum, amerikai 4J/io
4J/2, orosz 4V* sh.

Kávé, tea, rizs.
London, decz. 15. Santos határidő szilárd,

meglehetős üzlet. Jegyeztetett : decz.-re 31.6
sh." márcz.-ra 32 shilling., m&p-ta. 32.6 sh.,
jul.-ra 32.9 sh., szept.-re 33.3 sh., decz.-re 33.9
sh.. Tea : A piacz ártartó, de nyugodt. Rizs: ár-
tartó, változatlan.

Fémek.
London, decz. 15. Réz G. M. Braude 48V4—

48S,4 font st., készáru 487/s—49Vs font st., 3 hóra;.
best sel. 52V4—528/4 font st., Ón: finom külföldi
62 Vá—63.— font sterling, készáru és 63 Vs—
b3°/8 font sterling 3 hóra. Olom: angol 13.—
font sterling; külföldi 125/3—123/i font sterling.
JIorgany-. "külföldi 18Vs— font st. Higany
0.176 font sterling első és 6.17 font sterling másodkéz-
ből. Vas: A glasgovi nyersvaspiacz vontatottan
indult és bágyadtan zárult, Zárlatárak: 44.10V-2 sh,
készáru és 45-1 sh. egy hóra; Cleveland 40'lVa
sh. készáru és40.3V2 sh. egy hóra; Hematit 47.80
shilling készáru és 47.10Va shilling egy hóra ; Midd-
lesbrough 49 shilling készáru és 49.2V2 shilling
egy hóra. A nyersvaskészlet Glasgovban 340.310 és
Middlesbroughban 51.077 tonna.

KÜLFÖLD! GABONATŐZSDÉK.
Bécs, decz. 15. A mai gabonatőzsdén szilár-

dabb volt az irányzat, minden effektív buza iránt j
jobb kereslet mutatkozott. Köttetett buza tavaszra
11.69—11.76, tengeri máj.-jun. 5.66—5.68 frton.

Hivatalosan Jegyeztetett:
Buza tavaszra 11.75—11.77, rozs tavaszra

8.75—8.77,tengeri máj.-jun. 5.67—5.69, zab tavaszra
6.73—6.75, repcze jan.-febr. 13.70—13.80 frton.

Boroszló, decz. 15. Buza helyben 19.—marka
( = 11.25 frt) sárga. Buza helyben 18.90 márka
< = 11.19 frt). Rozs helyben 14.80 márka ( = 8.76
frt.) Zab helyben 13.80 márka ( = 8.17 frt.) Tengeri
helyben ll.7o márka (== 6.96 frt.). Minden 100 kilon-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.20 frt.

Hamburg, decz. 15. Buza holsteini 180—189
márka (== 10.66—11.19 frt). Rozs meklenburgi 140—
152 márka ( = S.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. 15. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
20 80 frank ( = 14.24 frt). Buza deczember 29.60
frank (== 14.15 frt). Buza 4 első hóra 29.10 frank
(=13.91 frt). Buza 4 hóra májustól 28.50 frank
(-=13.62 frt). Rozs folyó hóra 18.25 frank (== 8.72
frt). Rozs deczember hóra 18.60 frank (== 8.84 frt).
Rozs 4 első hóra 18.50 frank ( = 8.84 frt). Rozs 4
hóra májustól 18.50 frank (=8.84 frt) minden 100

kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 frank = 47.80
forint.

Páris, decz. 15. (Zárlat.) Buza folyó hóra
29.75 frank (== 14.22 frt.). Buza deczemberre 29.60
frank ( = 14.15 frt). Buza 4 első hóra 29.10 frank
( = 13.91 frt), Buza 4 hóra májustól 28.60 frank
( = 13.67 frt).

Liverpool, dec. 15. Buza V2—1 pennyvel ala-
csonyabb, liszt ártartó, tengeri nyugodt, gyengébb.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, decz 15. A külföldi tőzsdék kedvezőbb

esti árfolyamai, nemkülönben az olasz járadékok
ujabbi áremelkedése, javította a tőzsde irányzatát
és miután ennek hatása alatt a spekuláczió fedezeti
vásárlásokat eszközölt, az árfolyamok minden téren
emelkedtek. A korlátban Tramway-részvények voltak
keresettel. Az üzlet folyamában a forgalom csökkent,
anélkül, hogy az irányzat rosszabbodó volna.-Valu-
ták gyengék.

Az elötözsdén : Osztrák hitelrészv eny 35Ü.25—
351.50. Lander-bank 219.25—218.90. Tramway 446
—448. Lloy 416, Magyar hitelrészv. 380.50—382.—
Osztrák-magyar államvasut 333.50—334.50. Déli
vasut 77.75—77.87. Magyar ált. kőszénbánya
116.25, Fegyvergyár 290—289.25. Alpesi bánya
128—129.20." Rimamurányi 245.25—245.75. Nyügot-
csehországi bánya 130.50—131. Osztr, villamossági
291. Magyar koronajaradék 99.47. Török sorsjegy
59.70—59.50. Német márka 59.12- forinton köttetett.

Délelőtti ll órakor zárulnak: Osztrák
hitelrészvény 357.12. Magyar hitelrészvóny 381.50.
Lánderbank 219.—, Osztr.-magy; államvasut 334.12,
Déli vasut 77.62. Alpesi bánya 128.75. Májusi jára-
dék 101.60. Töröksorsjegy 59.40.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészvény 351.50.
Masyar hitelrészvény 381.50 Lánderbank 219.—.
'Unionbank 293.50. Anglo-bank 160.50. Bankverein
254.—. Osztrák-magy, államvasut 334.75. Déli vasut
77.75. Elbevölgyi vasut 260.—. Északnyugoti vasut
245.—. Alpesi bánya 129.10. Rimamurányi 245.50.
Prágai vasipar 678.— Májusi,járadék"101.60.' Ma-
gyar koronajáradék 99.45, Török sorsjegy 59.75. Né-
met márka 59.11 frton köttetett.

Délután 2 óra 30 perczkor zárulnak: Ma-
gyar aranyjáradék 121.55. Magyar koronajáradék
9Ü.35. Tiszai kölcsönsorsjegy 138.25. Magyar föld-
tehermentesitési kötvény 96.75. Magyar hiteírószvény
380.50. Magyar' nyereménykölcsön sorsjegy 153.—.
Kassa-oderbergi vasut 190.—.Magyar kereskedelmi
bank 1405.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.65.
Magyar keleti vasut államkötvények 121.—. Ma-
gyar leszámitoló- és pénzváltóbank 247.—. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 245.50. 4.2%-os papir-
járadék 101.60. "4.2%-os ezüstjáradék 101.35.
Osztrák aranyjáradék 121.60. Osztrák koronajára-
dék 101.60. 1860. évi sorsjegyek 143.—. 1864. évi
sorsjegyek 188.—. Osztrák hitelsorsjegyek 200.50.
Osztrák hitelrészvény 350.85. Angol-osztrák bank
160.75. Unionbank 292.50. Bécsi bankverein 253.75.
Osztrák Lánderbank 217.75. Osztrák-magyar bank
946.—. Osztrak-magyar államvasut 334.13. Déli vasut
77.75. Elbevölgyi vasut 260.—. Dunagőzhajozási
részvények 442.—. Alpesi bányarészvény 128.60.
Dohányrészvény 150.—. 20 frankos 9.57. Cs.
kir. vert arany 5.70. Londoni váltóár 120.45.
Német bankváltó 59.10.

Bécs, decz. 15. (Utótözsde.) Az irányzat
tartózkodó. Osztrák hitelrészvény 350.50. Magyar
hitelrészvény 381.—. Angplrbank 160.50. Bankverein
254.—. Union-bank 29&.50. Osztrák Lánderbank
217._. Osztrak-magyar államvasut 334,25, Déli
vasut 77.75. Elbevölgyi vasut 260.—. Észak-nyur
goti vasut 245.— Dohányjövedék 150.50 Rimamu-
rányi vasmü 245,50, Alpesi bányarészvény 129.10.
Májusi járadék 101.60. Magyar korona-járadék 99.45.
Töröksorsjegy 59.60. Német birodalmi márka 59.56.

Berlin, decz. 15. (Tőzsdei tudósitás.) A meg-
nyitás élénk, janiit Bécsre. Osztrák értékek. Köhó-
és kőszén-részvények valamivel javultak. Járadék
ártartó. Magánkamatláb 43/4°/0.

Berlin, decz. 15. (Zárlat.) 4.2% papirjáradék
100.70, 4-2o/o ezüstjárndék 100.70, 4-°/<r osztrák
aranyjáradék 102.90, 4°/o magy. aranyj. 102.50,
Elbevölgyi vasut —.—, osztrák hitelrészvény 219.—,
magyar koronajaradék* 99.40, déli vasut 33.80,
osztr.-magyar államvasut 141.50, Károly Lajos-vasut
106.70, kassa-oderbergi vasut —.—, orosz bank-
jegy 216.55, bécsi váltóár 168.85, 4% uj
orosz kölcsön 66.80, magyar beruházási kölcsön
102.40, olasz járadék 94.80. Az irányzat szilárd.

Berlin, decz. 15. (Utótözsde.) Osztrák hitel-
részvény 219.10, magyar koronajáradék 99.70,
déli vasut 33.80, magyar aranyjáradók § —.—,
osztr.-magyar ' államvasut . 141.50. Az irányzat
csendes.

Frankfurt, decz. 15. (Zárlat.) 4*2% papirjáradék
_._,4-2°/o ezüstjáradék S5.30,4% osztrák aranyjára-
dék 102.70, 4°/omagy. aranyjár. 102.45, magy. korona
járadék 99.25, osztrák hilelrészvény 295.87, osztrák-
magyar bank 799.—, Osztrak-magyar államvasut

281.75, déli vasut 69.—, bécsi váltóár 168.90,
londoni váltóár 20.362, párisi váltóár 80.65, bécsi
Bankver. 216.—, Uniobank 249.— villamos részvény
135.50, alpesi bányarészvény 109.—,3°/o magy. arany-
kölcsön 91.—. Az irányzat szilárd.

Frankfurt, decz. 15. (Utótőzsde.) Osztr, hitel-
részvény 295.50, osztrák-magyar államvasut 281.25,
Déli vasut 69.—.

Hamburg, decz. 15. (Zárlat.) 4.2°/0 ezüstjáradék
S4.80, osztr, hitelrészv. 295.50, 1860. sorsjegy
—.— s osztr.-magyar államvasut 703.—, déli vasut
163.—, olasz járadék 94.80, 4°/0 osztr, aranyj.
102.75, 4°/0-os 'magy. aranyj. 102.65. Az irányzat
szilárd.

Páris, decz. 15. (Zárlat.) 3°/0 franczia jár.
103.87, 3Vs% franczia jár. 106.80, olasz járadék
96.30, osztr, földhitelrészvény 1235.—, osztr. m.
államv. 719.—, déli vasut —.— Franczia töri. jár.
102.45,4% osztr, aranyjáradék 102.45. 4 % ma-
gyar aranyjáradék —.—, Ottománbank 566.—, do-
hányrészvény 322.—/párisi bankrészvény 883.—,
osztrák Lander-bank —.—, alpesi bányarészvény
279.—. Az irányzat nyugodt. #.

London, "decz. * 15. (Zárlat.) Angol consolok
112.15/io, déli vasut 7.25, spanyol járadék 60.7/j,
olasz járadék 95.25, 4°/0 magyar aranyjáradék 102.25,
4%, osztrák aranyjáradék —.—, 4 % rupia 61.3/8,
Canada pacificvasut 82.Vs, leszámitolási kamatláb
3.— ezüst 26.5/8, bécsi váltóár 12.21. Az irányzat
ártartó.

New-York, decz. 15. ezüst 67.3/s.

IDŐJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati

jelentése .1897. deczember 15-én reggel 7 órakor.
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Nizza . . .
Páris . . .
Kopenhága
flanibúrg .
Berl in. . .
Christiansund
Stockholm . .
Szont-Petcrvár,
Moszkva .
Varsó . . .
Kiew . . .
Odessza . .
Sulina . ' . .
Szófia . . .
Konstantinápoly ,

68-4
70-0
72-2
69-4
68-5
69-ű
60-4
59-2
53*6
•H-7
06.2

70-Ö
74-5
69-8
74-5

70-5

-- 4.0
-L 3.7

Í
O.G
4.S
6.51

Felhőzet: 0 = egészen derűlt, 1
részben felhős, 8 = többnyire borult, O =
% = hó, g = köd, f^ = zivatar.

= többnyire derült, 3 . a
egészen borult, Q = esö,

A légnyomás általános eloszlása, nevezetesen a magas és
alacsony nyomás viszonylagos helyzete egészben változatlan. ' ._

. Európa belsejében a lecsapódások csökkentek és az utóbbi
24 órában főleg Angol-és Francziaországból jelentenek jelentékeny
esőzést. Oyugoti Európában az idő feltünően enyhe, a fagy a kon-
tinens keleti részére szbritkoztk.- • "

Hazánkban némi kevés csapadéktól eltekintve, mely legin-
kább az északkeleti határon osytt, az idő száraz.

Enyhe és tulnyomóan száraz idö várható.

VIZÁLLÁS.
— Deczember 15-én. —

Foijí

Im
Duna

Morva
Vil '

RJitra
Rába

Dráva

Száva

Kulpa
Onna
Verbiez
Bouaa
Drlna
Mura

Vizmérés

Scharding
Passau
Bécs
Pozsony
Komárom
Budapest
Ercsi
Paks
Mohács
Ujvidék
Zimony
Pancsova
Báziás
Orsova
M.-Falva
Zsolna
Szered
Érsekujvár
Sárvar
Győr
Zákány
fcszók
M.-Szerdah,
Zágráb
Sziszek .
Mitrovicza
Károlyvár.
Novi
Banjaluka
Doboj
Zwornik

czentiméter

í

30
— 01 ^
4- 108 > VI
4- 206 < 28
I 112 J

Foljl

Szaftot

Unt
Onwva
Bodrog
Sa]6
Herald
Btremi
Seb. Kir.

F.-KSrís
fen. Mr,
Ktt.-Klr.
H.-KOr.
Maros

Temes
Btia

Vizmérés 3?
czentiméter

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

„ Szatmár
Latorcza Munkács
Laborcza Homonna

Ungvár
Bártfa
Zemplén
Zsolcza
H.-Németi
B.-Ujfalu
Csucsa
íacyváracl

Belúnyos
Borosjenö
Békés
Gyoma
Gy.-Fehérv.
Arad
Makó
K.-Kostély
Temesvár
N.-Becsker.

+ 20
— 62
— 104 >
— 180
— 06
— 70 > ' 2
— 1'

— 101

± 8 0
± í

85 <

í
13

— 18

— 66
_ 42

> 4
O

< 8
3

- 1
< 4

— 8
+ 38
— C7
— 02

U 4 > 10
— 46
— 33

• Jetek manirlzata • * . = Jeges viz; + *± 0 felett; — = 0 alatt;
< ='áradt; > = apadt; ? — kétsógos.

Felelős szerkesztő: Liposey Adam.
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4
4
4
5
4»/a
4>,'a
3

4'/3
4
4
4
5

4V2
4'/2
4
5
5
4>/J
4'/2
4
4
3>/a
4
4Vs
4
4
5
4V«
4
4
4
4
4Va
4
4

3
4'/a

4
4'/a
4
4
4
4
4
4','a
4
4Va
4

4'/J
5
4Va
5
4'/2
4'/a
5
5
5
4>/a
S
Ma
6
4</a
3

fi
VU

4</a
4
4
4
4
6
6
4
4
4
4
4
4>/a
&
5
4
5
&
4>/i
4
3

I. Államadósság.

«; Magyar Államadósság.

Magyar aranyjáradék
10,000 írfcos . . .

Magyar koronajaradék
187(1. keleti vasuti kölcsön . . .
lo&9. évi államvasuti aranykölcsön
18S9. . . ezüstköksön
Vaekapukölcsön
1870-ki nyerem.-kölcsön, 100,'frtos
187U-ki . . f>ü ,
Magyar repále-kárt. kötvény . . .
Horvát-Szlavon , . . . .
Magyai földt'-horm. kötvény . . .
Horvát-Szlavon . . . . .
Tiszai és Kzegedi nyor.-köksön . .
Horv.-Szlav. jelz. fóldv. kötvény .

b) Osztrák államadósság.

Egyea. járadék papir febr.—aug, .
. . . máj.—nov .

Egyes, járadék ezüst. jan.—júl. .
. . . ápr.—okt. .

Osztrák aranyjáradék
Osztrák koronajaradék
Allamsorej. 1*54. évl>. 250 frt p.p.

1S60. . 500 . o. é.
1800. . JOÓ . . .

, 1H64. . 1 0 0 . . .
. 1004. . 5 0 . . .

Idegen államadósságok.

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

. , (osztr, felb.)

II. Más közkölcsönök.
Busnyák-Horezegov. orsz. kölcsön
Budapest lőváros 1890-ki kölcsöne
Budapest föváros 1897-ki kölcsöne
Temes-bégavölgyi kölcsön . . . .

III. Záloglevelek és köl-
csönkötvények.

s,) budapesti intézetek kibocsá-
tásai.

Belvárosi takarékpénztár r.-t. . .
Egyes- bpesti iövar. takarékp. . .

» . „ „ koronaért.
Kisbiii. oraz. földhit. . •

. . 5O'/2 év kor. ért.
. . . 50Va évre . . .

Magyar földhilelínt. pap
. . . 41 évre .
, , kor. ért. 50 évre
. . kor. ért. 68 évre
. , szab., talajjav.

Magy. vasut. kötv. 5UV2 évru . . .
. . 5 0 évj-e kor. ért.

, „. „ 5 0 évre 10ü°/o.
Magyar jelzáloghitelbank

» , 5 0 évre kor. ért. . .
. . közs.k.5Cié.,vJ. 110frt.
» . ki'izs. kötv. 50 évrrs.
. . közs. kötv. őo évre .
. » nyer.-kötv

osztr, felüli).
. . nyer.-jegy |
. . . osztr, felülb. j
. . nyer.-kötv. . .

Magy. oraz. közp. takarékp. . . .
. . . . kor. ért.

Magy. takarékp, közp! jelzálogi} ".
. . . . kor. ért.
» • . „ kör.s. k.

Osztrák-magyar bank 40' í évre ".
. „ 50 évre . .

Pesti hazai takarékp, közs. kötv. .
. . . zíllogl. kor. ért.

Posti m. keresk, bank

Mai záró-
árfolyam

pénz | áru

T2Í7SÖ7 122.—

. . • '. közs. k. 110 frt

. . . . közs. k. 210 li.

éj Vidéki és külföldi int. kib.

Aibina takarók- és hitelintézet . .
Aradi polg. takarékp. 40 évre . , .

» . , 40 é. 110 frt.
„ . „ 40 évre . .

Aradmegyoi takarékpénztár . . .
Bosnyák-herczegov. orsz. bank . .
Pobrurv.em elsö takarói uón/.Uu-. .
Erdulyr. in. jelzáloghitelb.aoúvre .

. , , 40é.visszatiz.
Horv.-szlav. orsz. jelzálogbank . .
Najjyszeb. ált. takp. öl'.-a ó.,110 frt

, , , 40évru,]<M frt
. 40évrein.kil).
„ 3.1 évre IV. kib.

Nagyszebeni földhitelintézet . . .

'. " Vi! kib.
Osztrák földhitelint, nyer.-kötv. .

» . nyer.-jegy. .
Temesvári olsö takarékpénztár . .

• * »

IV. Elsőbbségi kötvények.
Adria in. kir. t. hajóz. r.-t. . . . I
Upcsti közuti vaspálya kor. ort. .
típosti villamos v. vasut r.-t. . .
üpcsl-pocsi vasut . . . . . . . .
Deli vasut
Klsö cs. kir. sz. dunagSzhajózttsi t.
Elsö spóilium- és csontlisztíiy;''1 r.-t.
Kassa-oderbergi vasut lH.su,' ezüst

. itW!). arany
. . lStH, u/üst
» , lööl, arany
, (oszt. von.) l » y , ez.

Magyar folyam- és tengerhaj, t.-t.
Magyar-gácsországi vasut 1. kib. .

' " ezüsl . .
. v. (síókesf.-győr-fciácziv.)

. . » 1^74. kib. . . . . •
Magyar v. cls. kölcsön
Osztrak-magyar államv. 1SS3. . .̂

Pesü Lloyd- *« t&sdeépülot'. . .

99.40
120.50
1 2 1 -
100.75
90.50

152.—
152.-
100 75
100.75
97.25
9725
137.50

10125
101.23 i
101.25 j
101.25 !
121.75 ,
101.75 I
160.25
143. I
159.— !
188.— ,•
188—

110.50
3 6 —
3 7 —

99.90
121.50
122. -
101.75

91.50
153—
153—
101.50
101.50
90.25
98.25

138.50

101.75
101.75
101.75
101.75
122.25
102 25
161,25
1 4 4 —
1 6 0 —
1 8 9 —
1 8 9 —

111.50
3 7 —
3 8 —

97.75 i 98.75
100.— ! 101 —

98.25 ! 98.75
100.- 101 —
99.25 100—

10025
100.,-
97.50 !

1 0 2 -
1 0 2 . -
100.25
100.-
97.75
97.75
91.75 |
95.75 !
B9.5Ü |
96. - :
93.50 >

102.25 ;
100— I

99.10;

100.- i
93.2JÍ

ioo.- !
121.50
122.75

2 0 . -
2 2 —

102.75
100 25
100.25

98.25 !
100.50 |
98.25 |

100. j
9 6 . - í

100.10
100.10
96.30!
03.50

100.—
98.75

1 0 5 . -
99—

101 —
100. —
101 —
1 0 0 . -

93.50

99!
1U0.
98.50

100 5t
102.
102.
101.75
100.25
103.50
102.-
10a.—
100.25
117.

18.
100.50

99:25

101.25
1 0 1 -
98.50

1 0 3 . -

100Í75
101.—
90.50
53.50
02.25
U7.25

100.50

101. -
100.10

100.50
99.25

101.. -
122.50
123.75

2 1 . -
23#

103Í50
101.25
101.25

9 9 . -
101.50
99.25

1 0 1 . -
9 7 . -

1 0 1 . -
101.50
97.—
99.50

1 0 1 . -
99.50

1 0 6 . -
100.—

1 0 2 . -
100.50

100Í50
9 3 . -

ss!so.
1 0 í . -
ÜSi.50

•0Í.1Í5

102.25
101.25
1 0 5 . -

101.25
1 1 3 . -

1 9 . -
1 0 1 . -
1 0 0 . -

100.501 101.50
9 9 . - 1 99.50
98.501 99.50
96.50! 97-50

150.50
9 9 . -

120.
98.75

i 1 2 0 . -
|! 99.50
ll 1 0 0 . -

108.--
107.25
98.SC'

106.70
106.75
12150

i 152.50
; 1 0 0 . -
' 1 2 1 -

99.75
• 121
i 10050
' 1 0 1 . -
i 109—
; 108.25

sa.w
; 107

107.25
I 122.50

I I
. - | 100 50

2 2

8.50150000
7—1 60000

13334'
12000:

12—
6.50
530
40—
6—
t6—
15—
5.50
21 —
6—

V48-
1-24—i 97000

1205
100|5
150 5

80 5
4000; 100
500 K 2000 4

50000 K. 200 5
5000 K. 200-i
5000 K. JOÓ; -
3OOO0Í 10015
85000! 200 5
100000, 100 5
30OO'Ar.2O0!5

Ar.100,5
1 2 — 60001 200 •
14.-1 75000 K. 400 5
2 5 — 6000 5005
18.-2500001 1605
43.40'150000; 6005
6 5 — 25000
1 6 — 60000

5.50
*2

5.-
12—
60.
7—
40—
00—

14—
16—

230—
7—
5—
8—
6 —

70—

35—
12.
8—

32—
10—

5—
11 —
5—
10—
5.50
3 -
1.50
7 —

4 5 —
30.—

5005
20015

100|5
50, -

25000
982

lOOOOl K. 200
25C00:K. 400
12000
10000
12000

5000

10000

20000
5000

300
ICO
300

1000

2005
2005

1000 -
•Í005

. TOÖ!
150001 ICC 5

5QO0ÜK. 2Ö0 5
2000 300 -

2300 400
825! 400

6000 K. 500
6750! 200
8750
2000
450Q
8000

20000
6ooo;iv.
20001
20000!
200Ö0J
20000i
3500
15(J0ü
5000! X.
2100
8500
5000

ISOCö
8 . - ! 34000
5 —

1001)0
6000K

32000
8003

50000

10015
200
100
100J5
ioo;5
1005
100! '

30
200!
1601 -
200] •
10fl|
100Í5
100'5
1005
1005
200!5
100S
150 •

40

I Z

10.- 7300! 200,5
t-7.— 300C0 :'•. 200 5
1 0 — 6ÍKfö, 4Q0j
i4—i svan! 30Ü;5

6.—i ltii"/ű!):K. 2Ó0'
12.- JOOOOÜ iO0'5
1 3 — ! lOOIW; Üöü
t t , - 600UK.200 5
1 6 — ! COOOtv. 4CO5

2 0 . - • 4000: 1O0| —
14. - ! 4SÖü' 150: —
— ! 13000! 1C0.5
t 8 — i 2000JK. 20U
1 2 — 30Ö0 200
8 0 — ' 531' 500

26.-:

2 3 —

I

COOQK.
15D00K.

, 2S0DÍK.
_ . _ ! 4000;K.
6.50 35030K.

- . - ;2310',ií
7 . -

24 —"
7 0 —

sooo;
700

3D00-
250Ü<

1 8 . - ! aSÍHl!
8 — j 5550!
5 — | , 1200!

100— i 1G09J
2 5 — ; 300Ö
- . - I 2805!
- . - ! SOOOQiK.

- — i 300!!!
1 8 — í ÜOQOj
- . - ! 20000ÍK
+4.--I 20000;K
t4.50i •'"'
, 8 . | 3

400'5
2£!0i -
5O0I -
5:00 '5
2005
200: -
100; -
200i • -
SOÓ, —
200: —
Mü,5

80 —
100; -
500! -
200! ~
200l
100; -
1W'
1C0Í
200 -

, 20ö
, 20G

1C0'4
100-4
1001

Torontáli h. é. vasutak
Urikány-zsilv. m. kőszénb

, . . . n . k ib . .

V. Bankok részvényei.

A n g o l - o s z t r á k b a n k . . . . • < •
Bu.laposli b s m k e B y e s i l l e t . . . . .
Elsö magyar iparbarik
Fiumei hitelbank
Fövárosi bank r.-t
Bpesti girő- és pénztár-egylet . .
Hazai bank r.-t".
Hennos ma?y. ált. váltóüzlet L .
Horvát leszámitoló bank
Horv-szl.-yv. orsz. jelzálogbank . .
Magyar általános hitelbank . . .
Mü.;."/, ipar- és keresk, bank . . .
Magy. jelzálo'hitelb. I. kibocsátás
Magy. jelzáloghitelb. FI. kiboos. .
Magyar kereskedelmi r.-t. . . . .
J\I. leszámít, és pénzváltó bank .
M. takarékp, közp. jelzálogb. . .
Osztrák hitelintézet
Osztrák-magyar bank
Pesti magy. keresk, bank . . . .
Uniobank

VI. Takarékp, részvényei.

Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, III. k. takarékp. . . .
Bpest-crzsébctvárosi takarékp. . .
Bpesli takarékp, s orsz. zálogfc.r.-t.
lígy. bposti fővárosi takarékp. . .
Magy. ált. takarékp
M. orsz. központi takarókpénzt. .
Pesti hazai takarékpénztár . . .

VII. Biztositó-társ részv.
Bécsi biztositó társaság
Bécsi élet- és jár.^bizt.inlózot . .
Elsö ni. ált. biztositó társaság . .
Fonciére, pesti bizt. intézet . . .
Lloyd, 111. viszontb. társ
M. jég- és viszontb. r.-t. . . . .
Nemzeti baleset biztositó r.-t. . .
Pannonia viszontb. i n t é z e t . . . .

VIII. Gőzmalmok részv.

Concordia-EŐzmaloin r.-t
„ . . els.rész.v.

Elsö bpesti gőzmalom
Erzsébet-gőzmalom
Lujza-gőzmalom
Pesti hengermalom ,
Pesti ínoln. és sütök
Pesti Viktória-gőzmalom

IX. Bányák és téglagy, r.

Brassói bánya- és kohó-egylet . .
Bpesti tégla- és mészégető . . . .
Bpest-szcntlörinczi téglagv. . . .
Egy. tégla- és czementgyár . . .
E^zakm. ugy. kőszénb, és i p a r v . .
Felsom, bánya- és kohómü . . .
István téglagyár r.-t
Kassa-soniocli kőszénb, id. elism.
Kii-iíeiiesi (íránitbányák
Kőbányai göztégiagyar
Kösz(':nbái)v;i es téglagyár '. . . .
Lecliner rákosi t é g l a g y á r . . . . .
Magyar asphalt r.-t
Jta^y. ált. köszénbánya r.-t. . . .
Magy. göstéglagyár r.-t. . . . . .
Magyar kerámiai gyár
Péterheg-yi téglaipar . . . . . . .
SalfTfHarjáni köszénbánya . . . . .
Ujjaid tégla- és mészégető . . . .
Urikány-zsilvölgyi m. hőszénb. . .

X. Vasmüvek é3 gépgy. r.

EJsö m. gazdasági gápsyár . . . .
„Danubius" hajó- és gépgyár . .
Ganz és társa vasöntöde . . . . .
Nadr.ági vasipar társulat
„Nicholson" gépgyár r.-t
Kiniamuráuy-saigótarjáni vasrud .
Hcbiick-fólo vasöntödo . . . . . . .
Teudloff és Dittrieh gépgy. A. sor.
Woitzer János gép-, waggongyár.

XI. Könyvnyomdák r.

„Ahenaeum" irod. és nyomd. r.-t.
Franklin-társulat
„Kosmos" müintézet
Könyves Kálmán r.-t
„Pallas0 irod. és nyomd. r.-t. . .
Pusii könyvnyomda r.-t. . . . ' . ,

XII. Különféle váll. részv.

Altíilísios w a g g o n k ö l c s ö n z ő . . . .
rApoilú" kó'olaifinomltó-syár r . - t . .
B.mtlin-f''!". vo'iryi gyárak r.-t. . ..'•
Bihar-s/il.igyi olajipar r . - t , . . . .
Upi-sli al;, villnmo^siigi r.-í. . . .
1-".2V. innjryai!:. üvep^i'árak r.-t. .
ÍJ-11 üitiiT- belilöntöd'e
i:\s-n mn?-y. pvupjiunosó r.-t. . . .
Klj.V ir.ns!,". rés^vényserfözödö . .
VU* iTüijp. sertcshiilaló
r.is.'i vv. i?; . M'.iniH=ir;\Hn1nt . . .
Vlsó ninyvar szálloda
IM w pesti spóflium-gyiiv . . • . .
Fiumei rhisfiúntolú-gyár . . . . ' .
Gachwindt-tólo tzeszgyár . . . .
(jr. Esterházy co^nac-gvár . . . .
."Hungaria" iüülnigfa-s kOusav-jy.
Jordán Viklor-íclo b ö r g ' s á r . . . .

. els. rús2V.
KáheteV'V' ié£3Vénytí.rsaÉág . . .
Kőbánya! kiráiy-serfőző r.-t. . • .
Kóbányni-polgári serfíizö-r.tf. . .

'Ma^Ycii Czukoripar r.-t. A. sor. ' .

.Mí5V?.r íim- és Iámp<iira-2Tár .

Mai záró-
árfolyam

pénz áru

160—
106.50
1 8 9 . -
106.—

8 2 —

1 0 5 ! -
120—

118.75

195—

510—

9 4 5 ! -
1400—
292—

112—
8 7 —

2 3 0 —
195—
125—
8 3 5 —

2S0.-

Tt
123.-
129.-

1050.-

290
402
700
253
150
670.
220
120

163.-
115.-
195.-

95.-
187.-
107.-

70.-
2 1 . -

103.-
735.-
625.-
112.-
220.-
116.-

80.-
150.-
80.-

600.-
254.-

185.—
100.—

Í2120—

105?--

2 0 9 —
1 4 S . -
2 6 5 —

370.—
240.—

65 —

2ÖÖ—
500—

5 4 0 . -

137Í--

15Ö—
418.—

,1200—
2 5 0 . -
3 2 0 —
2 3 0 —

, 1 3 0 . -
11625.-

4 7 0 . -

35.
74.

295.
38.
74.

162—
1 0 6 —
1 9 0 —
108—

8 3 —

ios!-

130—

11975

2 0 0 —

52o!—

950!—
1410—

2 9 3 —

100—
114—

89.—
231 —

1205—
1 2 6 —
8 4 0 —

8450—

263.-
339.-

4175.-
120.-
100.-
125.-
132.-

1070.-

293

710
257
152
680
230
125

164.
120.-
200.-

96.
190.

«
?3.

110.
745.-
631-
117.
221.-
117.

82.
154.
82.

SC2.
257.

1 9 0 —
1 0 2 —

2 1 5 0 . -

1 0 7 —

2ÍÍ—
1 5 5 . -
270.—

3 7 5 . -
250.—

7 0 —

2 0 3 —

545—

385—

1 3 C ! -

1 5 5 ? -
, 4 2 0 —

1210.-
280-
230.-
240.-
135-

1B75.-
480.-

4 0 -
7 6 -

305-
40.-
7 6 -

íí 133—
1 4 8 -
155.-

12.50

It16—
25—

15—

C5
i l S

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

900 500 -
30000! 200 5

7000 K. 400 5
1600! 2000 -

12500< 100 -
12000!K. 200

2000
1250
6000 K. 100'

fr. 15:200000 Fr.200l5

20O|
100|

Osztalék
1898-ra

1 0 -

10—

14Í-

12.-
7—

fr. 4 —
21 —

l ! -
7.94Vio!

9.94V101

10.
9.87

4.50
3 —
3—

fr. 31.—
9.94Vio

Névért.

10015
100 —
2005
105 -
100 5
100 5

~ 100 5

100 —
100 —

K. 200 5
100 —

Ar. 200 5
5005

K. 200 5
200 —
100 5 •
2004
200 —
2005
200 —
2005
100 4'/2
100 —
100 —
100 —
100 —

K. 1000 —
A. 200 5

2005
100 —
200| -

Magyar ruggyantaárueyáz •
Magyar vasuti forgalmi r.-t.
Magyar villamossági r.-t
Nagysz°ben.i vülamosmü r.-t.
Nemzetközi villamostárs
Nemzetközi waggonkölcsönző
Popper Lipót faipar r.-t
O m e x o részvénytársasá

opper Lipót faipar r . t
Ouamexo r é s z v é n y t á r s a s á g . . . .
Royal nagyszálioda r.-t,
Szegedi kenderfonó-gyár r.-t. . .
Sziszeki tárházak r.-t
Telefon Hirmondó r.-t
Tőrök dohányegyed r.-t. . . . . .

XIII. Közleked, váll. részv.
A d r i a m . k . t e n g . h a j ó r,-t . . .
A r a d i é s c s a n á d i r .-t . . . . . . .
B a r c s - p a k r á o z i v a s u t . . . . . . .
B u d a p e s t a l a g u t - t á r s u l a t . . . . .
B p e s t i k ö z u t i v a s p . . . . . . . .

, . , i d . r é s z j . . . .
, . » é lv . jogy . . .

B p e s t i v i l l a m , v a r v a s u t
, é l v . j e g y .

Bpcst-szt.-lörinczi b. é. vasut • .
m . , . . els. részv.

Bpest-ujpest-rákosp. v a s u t . . . .
Debreczen-hajdunanási v a s u t . . .
Déli vasut « . . .
Első cs. kir. dunagözhajó-t. . . .
Gölniczvölgyi vasut elsőps. . . . .
Győr-sopron-ebenfurti vasut . . .
Kassai közuti vasut
Kassa-oderbergi vasut
Kassa-tornai h. é. vasut els. r. .
Magyar-gácsűrszági vasut . . . .
Magyar h. é. vasutak r.-t. . . .
Magyar nyugoti vasut
Máramarosi sóvasut els. részv. . .
Máramarosi sóvasut törzsr . . . .
Máramarosi sóvasut B. részvényei
Marosyáfiárh.-szászr. vasut e. r . .
Nagykikinda-nagybecsker, v. t . . .
Oriente m. teng. hajózási r.-t . .
Osztrak-magyar államvasut . . .
Pécs-barcsi vasut
•Petroz-.-hipényi h. é. v.als. részv. .
Szlavóniai h. é. vasut els. részv..

XIV. Sorsjegyek.
Bazilika sorsjegy

, , osztr, felülbélyegzéssel. . .
» » Bycremény-jegy , . . . . . •

BéesvárosI nyereménykölcsön 1874. é v r ő l . .
Budavárosi sorsjegy

, , osztr, felülbélyegzéssel.
,36 s á v " egyesületi sorsjegy . . . . . . . .

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

» » . » oszt.felttlbélyegz.
. . . » nyeremény-jegy.

Olasz vörös-kereszt sorsjegy . .:.". '-.•:. .•.
. . . . osztr, felülbélyegr.

Osztrák vörös-kereszt sorsjegy . . . . . . .
Osztrák hitelintézeti sorsjegy . . . . . . . .
Pálffy sorsjegy • .

XV. Pénznemek.
Arany, cs. és kir. v e r t . . • . . .

v . . , kör. . . . .
osztrák vagy magyar 8 frtos
20 frankos . . . . . . . - . .
20 márkás . .

„ török aranyiira
Német birod. vagy egyénért, bankj. (100márka).
Franczia bankjegy (100 frank) (M.).
Ol»sz bankjegy (100 lira)
Papirrubei darabonkint.
Román bankjegy (100 lei) .
Szerb bankjegy (100 ezüst dinár)

XVI. Váltók árfolyamai (látra).
Amsterdam . . . 100 hollandi fiiért . . . . .
Brüssel 100 frankért . . . . . . . .
London 10 sterlingért .
Németbankpiacok 100 m á r k á é r t . . . . . . . .
Olasz bankpiacok 100 Uráért .
Páris 100 frankért
Svájczi bankpiacok ÍÓO „
Szentpétervár . . 100 rabelért

XVII. Határidőre kötött értékp.

Deczember hó közepén.

Magyar aranyjáradék . . . . . . . . .
Magyar koronajaradék
Magyar általános hitelbank . . . . . .
Magyar ipar- cs kereskedelmi bank . .
Magyar jelzálog hitelbank
Magyar leszámitoló és punzváltó bank .
Rimamurányi vasmü .

Dtcaeaber hó végére.

Osztrák hitelintézet . . . .
Déli vasut.
Osyrtrák-magyar államvasut

Mai záró-
árfolyam

pénz ára

162—! 165.—
125—
140 —
4 9 0 —

130—
141 —
510.—

3 2 8 — 3 3 0 -
5 3 0 — 535.-

2 8 0 —

148.

208.-
116—
2 0 6 —

281 —
150—

9 0 —
1 0 2 —

435!—
1 0 0 —
121 —

190ÍS0
2 0 0 —
2 1 2 —

2 9 0 —

148.—

2 1 0 . -
1 1 7 . -
207.—

387".5Ő

2 5 5 —
282.—
155.—

9 2 . -

103—

4 4 0 —

123—
191'50
2 0 5 —
213.—

211.—! 2 1 2 —
96.50! 97.50
6 2 —
S 2 —

10Oi—
1 0 0 —

223—
100—

6.30
6.80
1.60,

164.50!
60—I
61—
3.50
3.30
8—
9.751
2.50

1 1 . —
11.50
19.50

200.—
59—

5.69
5.68
9.5S
9.56

11.81

ra'10

45Í60
1.23

99.75

12Ö*5C
59.15
45.60

47.775
47.50

67.—
6 7 —

101.—
1 0 1 . —

224.—
101.—
175.—

6.80
7.20
1.90

165.50
62,
6 3 —

3.80
4.10
8.50

10.25
2.80

11.50
12.—
20.—

202.—

5.73
5.72
9.60
9.60

11.35

59Í30

45.S0
1.23

10005

120*90
59.33
45.80

47.795
47.65

121.50
93.40

380.25
101.-
274--
247.50
245.50

350 80
77 50

334.—

121.70
93.60
330.75
102—
274.50
248—
246.-

351 —
78.-
334.50

Leszámoló árfolyamok deczember ll-éről.
Magy. alt. hitelbank . . .
Os^iriűc hitelintézot . . .
Magyar áranyjáradcl: . .
Ma^ar koronajaradék . .
Magy. ip. os keresk, bank
Magy. .jelzáloghitelbank .
Magy. leszámitoló bank .
Rima-Murányi vasmü r.-t.
Deli vasut •
Oiztr.-magy. államvasut.
Budapesti bankezycsfllet.
EJsö magyar iparbank . .
Hjizai bünk r.-t.. . . . . %

Ptsti maavv keresk, bank
Bpesti takp. os zálog. r.-t.
Egyes. Bp. főv. takarép..
ilagy. ált, takarékpénztár
M. orsz. köíp. takarékp..
FJ&5 magy. alt. Lkt.-társ.
Elsa budapesti gőzmalom
Lujza.sözmíüomr.-t.....

38ű.--
350.—
121.50

99.25
1 0 1 . —
2 7 4 . -
2 4 8 —
2 4 4 —

7 7 —
333.—

105.—

840.—

Brassói bánya- és kohóm.
Felsőm, bánya- és kohómü
Kőszénb, és téglagy, r.-t.
Magy. ált. aaphalt r.-t. .
Magyar kerámiai gyár r.-t.
Salgó-Tarjáni kőszénb, r.-t.
Ujlaki téglagyár r.-t.. . .
DanubhiE-Schoen. hajógy.
Ganz-félo vasöntöde r.-t. .
Schlick-féle vasöntőde r.-t.
Weitzer-félP wagpjngyár.
Alt. waggonkólesöu. r.-t-.
Klsö magyar részv.-serfözö
Ma*y. Czukoripar' r.-t. . .
Magyar villamossági r.-t. ••
Köbanyai poljj. serfözŐ r.-t.
Budapesti yilla!UQ£?;ielr.'t.
Adria m: tengarhajóa. r.-t.
Bp. kö?uti vaspalya-táid..
Budapesti Vili. városi vasut
B j . villant, r&sut

2 2 3 . -

601.
255.

2140 . -

208.-
386.-
280.-

A i-el megjelölt crtóJrpzDh-kfiil, melyek teteti éve nem esik össsé
••« a&ptiti ért-e/, üz osziáfo* ás atdsó üzloiévn vonatkozólag ór.'e«i/o.
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SZINHÁZAK.
Budapest, csütörtök, 18Ő7. deczember 16-án.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ.

Én fcálet 141. Havi bérlat 9.

A zsiüónö.
Opera 5 felvonásban. Zcuéjét
Rzejrzótte Haléry, Szövegét uta
Seribe. Magyarrá ford. Jakai 1.

A csifzáx
Bropú
t-ipot

Aibctti
Eleázar,
Eudnxia
Recha
Htroid

Személyek:

Ney b .
k

Kóy B.
Hegedüs r
Perotti
Blatt ii-bauox
Vasjpiea M.
Weisz

Kezdete 7 órákor.

NEMZETI SZINHÁZ.

Évi bérlet 223. Havi bérlet 13.

A három testőr.
Butikat 3. felvonásban"."' írta Her-

czeg Ferencz.

Folacsek
Róza.
Liza
Rátky.
Flóris báró
Hortovay
Kosniezky
Latorba
Baliat

Vii'vári-
Paularaé
Csillag' T.
Náday
Dezsö
Lataiúi
ZOalii
Gadányi
Horváth

VIGSZINHÁZ.

544. .544. szini.

Coulisset ur!
Bohózat 8 felv. Irták: Ernest
Bluüt és Baoúl Toché. Forditotta,"

• y 'Mihály Jozsef; • " "

• Személyek:

GouUsséí
St. Castel tábornok Mátrai
íja*iön de BrioiiBO Fenyvesi
Ró'sLnö
Lqcieij
Louis'e
D'Esparvilleii&-
Alíredné
Annctto
Bautisto

Molnár
Góth
Kalmár P.
R. Rostafiai
Nikó L.
Deiü E.
Szőka

Kezdetü fél 8 újakor.

MAdYAR SZINHÁZ.

A ki k a p ó s
patik&rius.

x«ih"oriásliaű. Jita G:-.
dlt H U i i J

Kezdető 7 órakor.

NÉPSZINHÁZ,-.;'

Üíil:a Lújsa.á£üön7 miaí vendég

ÁS ördög mátkája.
Erc-áeu né-pszuv..1'ü dalokkal á
fflvo:iá&pan. Ivia Gécrv István,
icnéjít szorzetitik • T)xákö Pista

BerÉbi^
Ber(h\ot-né '
Patann
Patuviá>rxé
Garjol
Casin.ir

j

Föur^gsút . ... f?4ilágri V.
Ferdicácd • Balla K.
B É b ' Boross E.

.Hettyey A.
Mátrüv
Üz. Szilassy
I', Áúri
Ferenczy

' Fafedy
Aíaayossy

ójakeír.

VÁRSZÍNHÁZ.

W á t 3í. Hari"i:árlet S.

Derűsé.
£ziiiniü &• •U.lVűüáeb&a. í r ta ifj.'

Dumas; -ferditoita. Paulay.

Batár 3
Ancj.or
Baiic.a
Aniia
Vwnes
Pál. Mi-
Hlrös F
Siri

Tíl.'i&s
Tdkaos
">e]"ncr.\
C.-upci

I i . íon.

Judit
ló si
irtoa

litván
' József
Péter

sitilíá

íws M.
tizírir.ai
f.a.:si M.
p. Lukács J.

Vidor
íCc'iűetji
M.Csaiaivís..-
r-'iooatú
"z'ai'ó A.
Ujvári
Lw^insakv
Várcai

7 i5rakür.

BaidajJilés
Martig- hvg.3-
Brisot
•Brigötaó.'. -•••
-I>ünj£<?; • .
Tou-'Suki . -ÍV,*

J De" 'í-í-üzettiiié
b'uirand ••••"•
Püntfevrand -,
Poatferracdüé'
Cíai"ii;.j

x# műsorait a 2-2- ®

. . • * . '

Cs. észégi
.. .- Uj]lári

Fűlőkinó
Kérés i M.

Lcndvainé
. Csisiéx • •

• Hetényi

Ligeíi

7 óiakor.

KÁLDOR

(!C OM MÉRGE" áz;
Eárcss-iitoza és Józssf-körui sarkán,
a hlrss Kuthy Vincze és Gyurja zene lian|Yersenp.

.tiJrü 7 í

•V 'S-.t..

ssres kül- és l""clfölcli lapok a N. É. küzün-
j'.alúk,. por.'.os és k-íkiiiiü':ieicá iiízoírri'iáí.
Cs purlíojásat iiúíi

KÁLDOR ZSIGMOND, kávés.

Wein Károly és Társai
Rjánlja bix&evea c z s p c s a é g l ÍŐ5

Főraktár: Budapest, KcronelierGzeg'Utcza 8, S L
Gy.irtelep:

Cmeniatograí Lumiére ^ Í
Budapest, Kerepssi-ut Í1J ss,

előadás k. DéluLtu a órától'esíl'á óráig,
"gS^T 16 l e g s z e b b k é p .

Élő íényképok életnagyságban. Belépti dij 20 kr.
Gyermekek- i% katonáknak lö ki\ flöó)

Dus választék,

ajándékokból. < 1 2 1 )

OBAHICHSTÁDTEN TESTVÉREK
császár! és királyi udvari ékszerészek,

BUDAPEST, IV. ker., Krístóf-iér 2. sz.

Belégzési Intézet
ujoaúaa átalakitva és nagyobbilva, f&

Dr. ZIFFER E.f glelchenbergUürdőorvos vezetése alatt.

József-körut 10. szám*
íviz kűrák. Mail ssal külön fOlkékben. Feny5íil-*<'iié?:ié és pneu-
matikus síé'.pcikszfá §l|e, gsrat, írrísetsjtkneK. Nyitva- misz aap.

százezrei
.évtizedek óta nem hasz-
nálnak mást aa arezbor
gondozására és szépi-
té&érey mint a világhirü,
Zejosse rf?1. által Pá-
risban feltalált ,,Ra»
víssafite" név alatt
általánosan ismert feltil-

raulhatatlan, egyetlen

teljesen ártalmatlan
külonlcgessóget, mely

crodeti üvegekben I frt
50 kr. és 2 forint 50
krajezáivrt valódi minőr
ségben kapható Buda-

pesten :

Tcírök József
gyógyszertárában

cs

Török Sándor
opera-gyógyszertárában

daliii'ntulijdünöspl: ut-
iauútója a

(ar1 uj szabadalmi torvénynyöL).
Át a. (!í&«kutesbs:i 1 ítí 10 kr.
KiaJjü. : B S E G L iíÁWDOX,'
hitéi szabad, ügyvivő, ŝ a,lia*
dalmi ü:émök irodája, Budapest,'
VU., Erziól/et-kőrut 8.. njoly u]
tíüáhnánrf>k sira&adalinazialását
Cs ér'.ákítiLtsit is clv.tlialja
üiúideu allai:ua. Ugvaniit kap-
];ati a'lúvaialüs szabad, katalo-
g-ji lfíl—1S91. úvlúlraiüa Lóíe-
lírJdüt 1 írlírf. (37)

Alapítva 1270-boa.

Csak 3 fqrint
s legszebb cs legcselszöi-übl)

karácsonyi ajándék.

"(Emlvk cz clyhunytakrúl.)
• Arczképek életnagyságban.
BúiiQely lic.külilölf fönykóp
után. Szállitási! jdü lú nap. A
hit hasonlatért kezoaség VH.1-
IaltaUk. A f'jnykxp sérteütn
marad. Alkalmi ajándékul
szint mcwonfl'-.I. vtihh kül-

dendők be.

BODASGHER SiEGFRIEO
jutalmazott mütormí. (G3)

, IZ.t Pretorstr. 61.

foivóíetnek lapunk kiadó-
Mvaíaiábaii.

ls:issá>x>óla.gr c s a k i s

9. SZ.
köz ponti áruházának külön helyiségeiben

2. ss- alatti
üzlet összes helyiségeiben

és a

ínyek,
leszállított árak

mellett adatnak el.
Nem végeladás I

Nem parii-áruk I
Csakis jé minőségü, legujabb divatu, elegins darabok
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉS
Központi kiadóhivatal: I Minden szó 2 krajczár, vastagabb betükből szedva 4 krajczár. || Flók-kladóhlvatal:

VIII. ker., József-körut 6 5 . szám. f BSMflMuBdskké..pénZi,an,i.Téibé1y^.kbeBT^yVostanteiVáoyon. fi V. ker., Marokkói-utcza 4 . szám.
Ba a hirdető czimét is közli a birdítősben. vagy a választ poste-wtUnte kérj, akkor minden közlős után raég 80 kvajcsir kincstári bélye^lotók Is eZet_ond3.~• Czékzert az apróhirdetést posUutalranyon hekttJ.

deni, • a szöveget az utafrány BJtelrénTéreW; eseüeg közönséges tevéiben is lehet a szövee** • » lertüeprekat beküldeni Mindenki könnyen kiszámíthatja ?-* apróhirdetés arat.

LEVELEZÉS.
f r a r < ^ a S"" ember, szellemes uri hölgy ismeret?

JJJ tégóro vágyik, szépség nöm feltétlenül kivántatik,
csak szellemes legyen. Válasz .Többet észszel, mint erővel" qilm alatt
o helyen kéretik. ^760—1

£ffV%JJjJ
k

•^TmíiftM 9A M* °ka hosszu hallgatásodnak — legrövidöbb idő
JflilllWll 6V. alatt tudósitást várok s addig is számtalanszor só-
hajtok fel! Öli Amfionl hadd menjek Amfionhoz, hadd lássam és
liöszöntsem Amiiont. 764—1

Bürgős levele r á n a kiadóhivatalban. 768—1

l C V ü ' é i átvenni a kiadóhivatalban Vasutas.
, 770—1

Azt irja, hogy Ön már nem oly fiatal, mint Imre, de csak
U* n e ) n olyan ugynevezett tisztes karban levö? Igazáp fagyon

Kedves önöktől, hogy vállalkoznak korcsoly?, tanítómmá lonniíJnilyen
j ó volna önöket ismerni RS egy kedves kis udvart képeztetói önök
által magam kóriii — a jújjen, mindenesetre szervezni óhajtom ked-
ves gárdámat akkorra, amikorra a jég már elég szilárd lösz ^rra, hogy
drága életük veszélyeztetése nélkül fejthessenek és isin.értepaének meg
a korcsolyázás pótolhatlan gyönyöreivel szeretném Ont ismerni, de
hogyan ? Elza. : 758—1

C7ftlfP l i a t : ' ' 19 cvusj. deák, egy 14—15 éves bakfigch isme-
dAvlt% retségét óhajtja.* Levél posto-restante főposta „Gróf

754— l

TelmcÜeniil várom érke/tét. Aranyos kacsóit ezerszer cuókolia. Imre.
• 756—1

c l - - Sziveskedjék arra a levélre, amelyet ma átvett, felelni és
%»Ka* unja örülni fog, ha válaszra móltat. Kézcsokkal. . .. Í73—1

levele van a kiadóhivatalban. 1S6—i

Samu. Kö^t'l hozzám és mégis oly távol tőiem, miért rejtőzöl a
homályba Rozalindától. . . 766 1

most kapom
a ismét nél-

, . , , _ . , — „ ; egyáltáMn nem
akarja, hogy lássam mngát, ezt érdemli Mariettája? i 259—1

INAM csmos fess íiatal özvegy, szórakozás czéljából- ösme.-
9i/ lfl. rotséget keres. Anyagi érdek kieárva. Válasz'* kishir-

detos utján a fenü czim alatt keretnek. """' "762—1

HÁZASSÁG.

i iiije alalt kéretnek a kiadóhivatalba.
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kjciö vagyok, megnyerő külsővel és körülbelül 6—8000 frt vagyonnal,
amely házasságom esetére biztosittatik. Komoly, esetleg fényképpel
ellátott nem annonym levelek ^Boldogok leszünk* jelige ájátt a ki-
odóhivatulba intézcudüfc. • SSS—2

ÁLLAST KERES.
ifnrf Mr.«»nv«ö«í eszaknómet, kitünő franczia, angol
" " a H u * «•• «•*** és zeneismerettel legjobb ajánlatokkal
haji Fekete A. iskola ügynökség által Váczi-körut 5.állast óhaj

ll- em. 165-3

724-3
a kereskedelmi tanfolyamot jeles

r és német nyelvet birja,
ijánlatokkaj re&telkezik.

1 040— ü

Jx. A :í'.'t '•. lap kiadóhivatalába.
pontos

.-. G24—3
.Mrf/ni i honvédfühadnagy, ki a Ludovika Akadémiát
iciHAU 11 véyezto, komptoarisía állást keres. Csiuíe meg-

a kiuát'!ii.alali>an. "" 572-f|8
végzett fiatal ember, ' k i mint
könyvvezető bankban hosózabb

L. megfelelő állást keres. Czim a kiadóhivatalban.
öli—3

volt

is jártas, esedezik bármiféle szerény állásért. Czime niostüdható- a
kiívióMvala'ban. ' .692—3

taskeDeiiüi szakképzettséggel 2 r t

d.iHh-.ri jártas és ugy a magvar mint a német nyclvot
irásban birja, állást koros. Czim a kiadóhivatalban.

iszóban os
SSO—3

ÁLLÁST KAPHAT.
ftli katona!isz tek állandó és jövedelmező alkalmazást
U t i nyorhotnok. Ajánlatok tt/pvedelmező* jeligével e

lai> kiadóhivatalába c/inuendúk. '' 6429—4
í'rMVrírtl/Klí kerestetnek egy uj "kószitmény eladásához; amelyek
UHJ itVnUK ugy a városi, mint a vidéki gazdásznak tiúlkOIözhq-
teflon. Mindenki, akin ok isin eretseco van magánosoknál, mint mellék-
k-.-T«?sot agynök^lhct. Magas jutalék, vagy fix fizetés biztosittatik.
Ajánlatok német nyolven B P. F." jeligo alatt a kiadóba Küldendők.

' _ — ' 503-4
*1I*AA«IS n\fil/nrHnl/ ki már ily minőségben alkalmazva volt,
J r O U d l IjyatlQlIIUK, fizetéssel azonnal felvétetik. Ajánlatok
•Gyakornok" czim alatt a kiadóba. 463—4

— — OKTATÁS.
nomküliinben mértani rajzolásban kczdíku«k okta-
tást adok szerény fellételek mellett. Czim n kiadó-

4*0-5
iskolai növendék, elemi iskolai tanulók mellé
korrcpüiorcak ajánlkozik. Czim * kiaduhi-

433—5
vidóki loánv ki az óvóképzőt végezte, hejiandú elemi
isUnláf kis' leányt tanítani. Czime megtudható a

BIRTOK ELADÁS.
Hirln\f 1 2 5 0 ° h o l d törjedelmü nagy vadásztorületlel, őserdővel.
n i r i U n melyben mmdennomü vad találliató, ritka szép cwoieies
kástélylyal teljesen bebutorozva, iparvállalattal, 650,000 frtért eladó.
Venni szándékozók *Vadászterület< czimen küldjék ba ajánlataikat
e lap kiadóhivatalába. 140—6

HÁZ ÉS VILLA ELADÁS.
közelében egy 3 emeletes bérház még 12 évig adómentes,
kedvezö feltetelek mellett eladó. Szükséges töke 40.000 frt.

Ajánlatokat „1000" jeligo alatt a kiadóhivatal közvetít. 3-20—7
Vidéki nagyobb városba egy emeletes sarokház 40

f Q Ö I területen nagyon maszivan épitve, haláleset
miaU eladó. Czim a kiadóhivatalban. 332—7

ELADÁS.
Elegánsan berenDezett
lando egy magános hölgynek, kön
1200 f t ' ü k é S000 f t C i

könnyen vezethető ; évi jövedelem
Í200 frC'szüksé'ges 3000"frt. Czim a kiatióhivatalban. 64.27—i*

ktretnek.

! attila és csákó, majdnom uj, olcsón eladó. Aján-
i latok a kiadóba „uj honvedtiszti ruha" czimen

i%t\»f\l"i (Zieghv mester müve) ezüst billentyűkkel,
/ JUVOid elefánt csontfejje!, eladó 100 frtért. Czim a

kiadóhivatalban. rT1l í •*71i5—á
f m . ta\énviv>n\r uenvítm tizedes rendszerü, kitünő készítmény
t y j gjKi ÍKSi£-m6neg jutányosán eladó. Czim a Madóhiyalal-

O S - 8

Szaloncsukorka legfinomabb minőségben 1 kg. 2 frt, ü
j c g . o frt 50 ler.j 4 kg. 6 frt bérmentve, utánvétel melleit

Surányi ezukorkagyáv Níigysurény. 127—8

„fl természettudományi közlöny" ^
eladó. A kötetek füzetekben vannak, ép tiszta állapotban. Ajánlato

.Természettudományi Közlöny" jelige alatt a kiadó közvetít
GU

kat
GU—S

A ö A » u e v A t 4 4 i * Reáljogu gyógyszertár nagy vidóiri városban,
V / 0 H T 5 & S I i d l . megye székhelyén 80000 frton felüli tkvi foiga-
loinrnaf 90000 frtúrt eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 138—8

Budán, a Gellérthegy legszebb helyén, a fő-ut
mellott, két szép telek villánál!; igen alkalmas,

szabad kézből eladó. Ajánlatokat „II. K." jelige'alatt e lap kiadója
továbbit. 623- 8

szép, nagy, szelid l l hónapos, elutazás miatt azonnal eladó.
Csim a kiadóhivatalban. 424—8

AJig hasznait, teljesen jó karban levő S.
g Windhoffer-fóle hat és fél oktávos, 80 billen-

tyűs zongorámat a lehető legjutányosabb árért eladom. Czim, a
kiadóhivatalban. 810—8

VÉTEL.
\iveJj'Af\\r Budapesten vasykörnyákín. Irásbeli ajánlatok
V d i í í í l ö f t J íészpónz" jelige alaít a kiadóba kérek.

518—9

KIADÓ SZOBÁK.
fíí lSn li/)5íi*aTii szépen butorozott 2 ablakos utczai szoba (elo-
lUlUil U%Jat(IUl szobából nyiló) gyermektelen családnál egy
iroiilc kiadó. Ci;im a kiadóhivatalban. 672—íű

D M U 4 K V ™II>IA\\IW ésy külön bejáratú 2 ablakos udvari szoba
SfQlÍ?ü\y~ttilZavdü havi 14 forintért azonnal kiadó. oTO—10

Sgy elegánsan bútorozott b a n t*^ ^10. czimo a H.
adóhivatalban. , 310—IÚ

fi Damjanich-utczákR egy tiszta butoro-ioU szona 12 Írtéit
azonnal kiadó. Cziia a kiadóban.

582—10

iadóhivatalban.

fürdőszoba használattal az llöi-
uton, azonnal kiadó. Czim a

fjS4—lü
UÍ»5^S»-SÍII butoruzo.1. szoba a iszoudy-utcaálian, azonnal
UgjardtU kiadó. Bin-ebbot a kiadóban. 500—10

hivatalba.

°EV tiszta csendes utczai szoba, külön
bejárattal 1-Jadó. Bővebbet a kiadó-

530-10

Csinos kis udvari a, uri családnál kiadó a klinika küze-
n. Czim a kiadóhivatalban. 502-10

Csinosan bútorozott, két ablakos utczai hónapos
szoba ü a d ó . Villamvasuti mogállóholy a közvetlen

ftözelbon. Czim a kiadóhivatalban. 620—10

l A j e m e l c t i '
en t/afijldf A Fortuna-utczAban, Íöld33iut, 2 utczai szoba szó-

j;r*' "'••»»•«•• pen bútorozva, 1—2 urnak azonnal kiadó. 472—10
a Hatlyu-utczában 1 szoba, előszoba 15 írtért
azonnal kiadó. 474—10

SZOBA KERESTETIK.
c^ftliáf i"^e.5efr az ^Országos Hirfap* - tőszóm-

jJ iZOÖfll szédsügMmn. Ajánlatok a kíacíóba kérot-
nok ^József-köruti gai^on Inkús* jelice alatt. 526—12

ádoliivaíalbn.

szoruny b s udvari bútorozott szobát, lehetőleg a Józsof-
kurát közelében ajánlatokat kérek „szoba." czimen a ki-

702
i

702—12
május l-óie Józset-köruton vagy annak köz-
votlon közolr-ben, mely2-3-4ntczai^szobából

és hozzátartozóijaiból áll. Ajánlatot kérek It. V. 57 alatt a kiadó-
hivatalba. 510-12
Tí»•»*«» bútorozott szobát keresek, lehetőleg külön bejárattal. Aján-
4 l « A t H latokat a hely cs az ár mogjelöléso mellett .Bútorozott
szoba1' alatt a kiadóhivatalba küldendők, 316—12

KIADÓ LAKÁSOK.
Attíla- cs Roham-utc-a sarkán a fövárosi nyári
szinház közelében, a Hl. cmeMen egy rrkélyss

lakás kiadó mely áll 3 utczai-, cseléd-, fürdő- és előszobából.
47QQ—13

1 . 1
"50

Karácsonyi-utcza, egy 3 utczai szobás földszinti
j lakás kiadó. Bővebbet a kiaJohivatallian. Ifei—13

1 eii l'ttrtiltll Rézmál-dülö, a Jinos-kórliaa közolébon 2 n;if/
J°*50 K v í U t S l f szoba, veranda, fürdőszoba, konyha (vizvezt-ick-
kel), éiösk;unara, pmeze és padlásból álló lakás azonnal kiavln.
Czim a kiadóhivatalban. UB—13

2 íl» hnviiitt a Biinbó-utczában egy I. emeleti lakás kiadó, mely
" I Ú K 2 Í H S Í , áll 4 nagy, 1 kis szoba, elö-, (unio-, caeléclszuba,

veran'ia, konyha stb., azonnal kiadó. Caim a kiadnhivatal^.in. 17ü—13
egy I. emeleli utczai lakás azonnal kiadó.
Bővebet a kiadóban. 686—13jviagyar-

4 i\, barftinl Belvárosban egy Ifl-ik eioeleü lakás kiaqó, mely
-1K fterUlei. áll l kétablakos utcaai szobából. 1 udvari-, elö-,

konyha és éléskamrából. Bővebbet a kiadóban. 4S2—13

a Kálmán-utczában a Ill-ili emeleton 3 udvari, elö-,
fürdő-,cselédszoba, konyha, éléskamra stb., köabo-
iatt kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 176—13

5 !
" E )

jött akadályok m

Jt Krisztina-kőrúton egy 3 utczai elő, fürdő- cs cselédszobából álló
/» lakás azonnal kiadó. Bővebbéit a kiadóhivatalban. 4SS—13

6 : 1 , 1,-5, Vörösmarty-utczában eCT ü-o<l emelcti, 2 uüvaii. aló
**ilt R i f •> szota, konyha stb.-ből álló lakás azonsai Liadó. Czim i

kiadóhivatalban. U O l

lo-

UO—la

<ü \\r l í f l r j i íö f A Váczi-köruton egy 3 bejáratú lakás kiadó, mtly
B"l l» I»KS U i b i . áll 5 utczai-, 2 elö-, cseliicbzoba és konyha.

4 5 6 1 3

7 \"i

4-56—13
. Vörösmarty-utczába, 2 udvari-, előszoba, kenyua,
• kainra azonnal kiadó. Cs^m a kiadóliivatalban.

4Ü4-13
Un* az István-uton egy I. emeleti lalvás azonnal kiadó,
t föla} niely áll 2 kerti szobából, konyha, kamra stb. Bővebb
megtudható a kiadóhivatalban. 172—13

KÖNYVEK.
különösen alkalmas. Allnztnrtn.i a magyar házi-
asszonyok egyetlen, kitünő ö* minden rendes haz-

;artásban nélkiilözhetctloii közlönyj. moly ujc/'í^r i:iár a IV, évfo-
lyamábíi lép. Szerkeszti: Kürthy Einilnn, a le^kiválóbo s/al:ivók_és
az ország legtapasztaltabb gazdasszoayainak szives kózremükődoso
mellett. A Háztartás több mint 100 rovatban turryaija az ütszcs, a
háziasszonyuk juintakőróbe tartozó ágaliat és cvcr!;cut tvlb >'zrr ra-
czeptet közöl : Aszalás. — Aquurium. - Aratá?. — BanV-nn-
uiivar. — Befőzés. — Bevásárlás. — CsaL.di ruvatok. — Cselé-
deink.— Diszkart. — Divat. — Disznpöiód. — EiiúiiíJ.. — Kaész
s;cj. — Egyleti élet. — Ékszerek. — Eié.sknrr.ra. — Kti.ipek. —
Ételek, (Levesek, lovesbovalók. előételek, fözoIOkek, leszívok, már-
iásuk, halak, sititek, sütemények, torták, krémek, ííifcylaiiok.) Éven-
kint czárnál iö/ni reczept. — Foltozás. — B iircluazuija. — Fiit^s éá
világítás. — Gondolatok- — Gyermekszoba. — Gyümölcsös. — Halá-
szat. — Hálószoba. — Hasznos tudnivalók. — Házi ipar és müvészet.
— Házi szerek. — Házi vegytan. — Háztartás. — Humor. — líusvót.
— Irány-c:úkkek. — Iróasztal. — Irodalom. — Halok. — Jótókmyíag.
— Karácsony. Kártékony állatok. — K e d v e n c e i n k . — Kenyursütos. —
Képzőmüvc-uirat. — Kerteszet. — Kézimunka. — iionyha. — Konyha-
kert. — Konyhanyűlvészet. — Lábbeli. — Lakás. — Lakomák. —
Lovain!;. — jvlűi'adckok felhasználása. — Méhes. — Mezo;raziifi<-ás.
— Mosás és. vasalás. — Nevelésügy. — A nő'; joga és munkaköre. —
Nőkről a nöknok. — Népszokások. — Peescttisztitás:. — Piric.:o. —
Rejtvények. — Selyemtenyésztés. — Sertései; ;k. — típort. — Szabás
cs varrás. — Szappanfőzés. — Szarvasinarliák. — Szépirodalom. —
S.-íópsús ápolúsa. -- Szinészet. — Szobakertéf/wt. — tí?őlöintivt:lés.—
Tchsaséi'jf. — Tojgasdaság. — Vidéki különle^pss-^.;-. - Z C : I P .
A HáztiU'tds szépirodalmi részében érdekes re2'myioiyt;it:i»okat i>5
elbeszéléseket közöl. A Háztartás 16 oldalon, elegáns rószas/inliori-
lókhan miiuúin hó 1-cn, 10-én és 20-án jelenik mög. A Háziarliis
apró l.iirdetOseit minden eloBíotö ingyen veheti ijéuybo. A Há7.t;i;!ús
ciöii^etési á r a : E(?ész ővro 6 frt. Félévre 3 frt. Ke^Vüdén-u 1 frt 50kr.

is megkapják.

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
Jíagy sarok bolthelyiség a József-körúton azonnai kiaiö.Évi

bér 1800 frt. C u m a kiaJi•! un.

JUS a József-kör uton azonnal kiadó. Évi ber 4LÜ
frt. Czime megtudható a kiadóhivatulbir.

314-17

KÜLÖNFÉLE.

évi májuslióióJ hévbe adni óhajtja'. Aa ópüli-tek tejgazdaságra, r.
jorság berendeaósóro igen alkalmasak. A bérlőnek a gyárhoz tarttv.
körülbelül 10 nold ffijd is bérbe adatik. Bővebb értuvités a r<>r<-
irodti/iaa V., Nádor-utczu ,10. nyerhető, C43.V-
V í A í J H l l f ' a l ' (üJTTi'édek, közhivatalnokok, gazdáazok sti\i ftVn
VtVtíAi lliatk birtokkal karöltve járó ü''jiotcl: ríván olü.V.i:.-

fövárosi ezej? által évi 2—8000 frinyi nie/Jn'-jővfídcíeinre tolintrc
Biert. Levelei; .Sories" jo-ge alatt a kiadóhivutilba ü—

baj lesz uagy; ha uem hasznúba a^unnaí, mik<r
. t csak egy kuves fasyviszket'jgsoiret ére/. a /.'.-

ticz-tólo fauyfímdot. Ezeu ismert és ove-k óta bevall =zer műiden
fagyos testrészt legrövidebb idö mulva gyógyit, friss bajt már - nap
muiva. Egy üveg 1 korona. Fo- és szótkülaesi raktár- Raditz A'.,
Apostol-gyógyszertára, Budapest József-körnt >'i. ll '. '-is

f\itV&\rfíéhfr Nevelésbe clfosarlok k;l !;.".•:iMicflcanv.;!!J
j j | y / e i " » e ö e . S - 1 0 évos gyei-mukot, kinek t.jljVs lake-
ám bízatnék,' illö dijürt. Leveleket Mentor cziiiun apc/tot.ésö rca!

Liadóhivatal közvetít.

f i a t a l Ofa\\9ro\tű\ érdekelhet tudni *7.\. i">?y •• ' J <, s/

til már nehány napi használat után elmulasztja még r. lív'^^i-t' ••••'
legelhanyttgoltabb bajokat is. Fölöslogos tehát Sa-ut.,/-..'.•./ „ i c . ^
co»s/H-oa7^«*/n»7a/kisórletr'3ni, melyek csak a f.-yt.mriit mntjAk, ú-j
a bajt nem cyógyitják ines. Magyarországi föraküü-: Zoítnnfólü gióyy-
s z e r t á r Enaapuat, Nagykorona-utcz* 23.u Sz>:<!: . ' - j - tor •••,•(;>.•:•«.
1 üveg ár* i forint " Si. u. 11-13



KÖZOKTATÁS.
Feladataink.

Nemzeti és állami életünk napjainkban
mintha fordulóponthoz ért volna: a mult küz-
delmei és megpróbáltatásai után, kifejlett egy-
séges nemzeti öntudattal, a magyarság eszmé-
jének politikában s társadalomban egyaránt
hatalmas tért foglaló erejével lépte át nemze-
tünk a második ezerév küszöbét, hogy politikai
hivatását Európa keletén egész teljességében
kifejtse.

E kedvező fordulatnál, jövőnk e biztató
perspektívájával szemben, érezzük, hogy az ut,
amely nemzeti hivatásunk nagy czéljaihoz leg-
biztosabban elvezet, a nemzeti kultura utja.
Érezzük, hogy az a leghelyesebb politika, mely
a nemzet millióiban ébren tartja, fejleszti s
erősíti az érdeklődést és szeretetet a jövőnket
leghatalmasabban biztositó kulturproblemák s a
közoktatás érdekei iránt.

Ennek a politikának szolgálatában indí-
tottuk meg különösen lapunk e rovatát, hogy a
nemzeti kultura, a magyar közoktatás s annak
derék bajnokai, a magyar tanférfiak érdekében
közvetítők legyünk a nagyközönség s az iskola
között. Önzetlenül és hiven fogjuk e czélt
szolgálni s ezért mindkét részről szives fogad-
tatásra számítunk.

Azt hiszszük, nem jöhettünk volna rova-
tunkkal alkalmasabb időben, mert nemzetünk
életében alig volt még időszak, melyben oly
nagy horderejü közoktatási kérdések egész sora
várt volna megoldásra, mint most.

A követett szabadelvü politikának nem
utolsó érdeme az a hatalmas fejlődés, mit
közoktatásunk az utolsó 30 év alatt felmutat.
De ez a harmincz év jóformán csak a kisérle-
tezés, a tapasztalatszerzés ideje volt. Megta-
nultuk ezalatt, mik közoktatásunk hiányai s
hogyan kell azokat pótolnunk, hogy intézmé-
nyeink viszonyainknak s czéljainknak meg-
feleljenek.

E tapasztalatok értékesítése egyike a jelen
legsürgősebb feladatainak közoktatásunk egész
vonalán.

Az összes illetékes tényezők megegyeznek
abban s nemzeti érdekeink is hangosan köve-
telik, hogy köztanitásunk egész menetén, tehát
összes iskolánkban, az eddiginél jóval nagyobb
tért biztosítsunk a nemzeti elemnek; hogy a
hazai föld, a hazai történelem, a nemzeti iro-
dalom s az ezek által kifejezésre jutó nemzeti
szellem legyen az oktatás gerincze összes isko-
láinkban.

Ezen s legfőképen ezen szempontok miatt
kell sürgösen revideálnunk népoktatási törvé-
nyünket. Nem akarjuk mi bántani nemzetisé-
geink anyanyelvét; de a magyar államnak kö-
telessége gondoskodni arról, hogy hazánk min-
den polgárának gyermekei, zengett légyen fü-
lükbe bárminő nyelven az első bölcsődal, ne
csak megtanulhassák, de tényleg tanulják is
meg az állam nyelvét, melynek tudása nélkül
nem boldogulhatnak ebben az országban s mely
nélkül soha sem fogjuk egymást megérteni, s
hogy hazafias érzésben velünk egyenlők le-
gyenek.

A népoktatási törvény revíziójával kapcso-
latosan reformálnunk kell a tanítóképzést s ma-
gát a képesitést államivá kell tennünk s ki kell
terjesztenünk az állami ellenőrzést a papi is-
kolákra is, hogy ne viselhessen senki tanítói s
papi hivatalt ebben az országban, ki nem birja
a magyar nyelvet s nem érez velünk.

Tanfelügyelői intézményünk is nagyot ha-

ladt, de az adminisztratív teendők sokasága
miatt még nem fejlődött oda, hogy az iskola
belsö életének, magának a tanításnak irányítója
legyen. Az adminisztratív munka apasztásával s
a rendelkezési jogok kiszélesítésével ezen is
segiteni lehet és kell.

A középiskolai reform napirenden van.
Ezen iskolák tanárai fényes jelét adták párat-
lan ügybuzgalmuknak a lefolyt évben, azon
lelkes munkásságukkal, melylyel e kérdést tes-
tületeikben s köreikben országszerte annyi szor-
galommal s odaadással beszélték meg, tanul-
mányozták s előkészítették. Wlassics miniszter
zseniális eszméje, melyet oly találóan a közép-
iskolai jogosítás egységének nevezett el, immár
teljesen megérett s kivánt gyors megvalósítá-
sának mi sem áll utjában.

A középiskolákkal kapcsolatosan kell meg-
oldani polgári iskoláink vajudó reformját is.
Oda kell ezen — most felemás — iskolákat
helyezni, a hová valók, a középiskolák mellé.
Visszás dolognak tartjuk 9—10 éves gyermekek-
kel szemben, állitani fel a kérdést : való-e tu-
dományos pályára, vagy nem ? Nem vagyunk
képesek belátni, miért ne lehetne alsó tagoza-
tában a középfoku tanítás menete is egységes
az egész országban s csak azonfelül legyen el-
ágazása tudományos és szaki, vagy ha ugy
tetszik, gyakorlati irányokba.

Wlassics miniszternek az a nagy hord-
erejü intézkedése, melylyel a kiváló tehetségü
nők elött is megnyitotta az egyetem kapuit,
középfoku nőnevelésünket uj feladatok elé ve-
zette.

Ez uj feladatok nem érinthetik középfoku
nőiskoláinknak általános müveltséget nyujtó
czéljait, de sürgősen követelik a tanítás rend-
jének olyan beosztását, hogy benne az egye-
temre való előkészítés is lehetővé váljék. A
miniszter e nagy konczepczióju intézkedése
mindenesetre megérlelte a középfoku női okta-
tásnak és nevelésnek törvény által kivánatos
szabályozását.

Főiskolai oktatásunk, tanárképzésünk, szak-
oktatásunk, mind intenzív fejlesztésre, részben
pedig reformálásra szorul.

Közoktatásunk e nagy kérdéseinek meg-
beszélése, nyilvántartása a napi sajtóban most
annál indokoltabb, mert épen a mostani köz-
oktatásügyi miniszter azt a dicséretes szokást
követi, hogy minden fontosabb intézkedését a
megvalósitás elött nyilvánosságra hozza s igy
mintegy „munkatársul kéri a nemzet intelli-
gencziájának judicziumát."

Ezért is gondoljuk, hogy alkalmas időben
jövünk rovatunkkal a közönség elé.

Wlassics miniszter egyik beszédében a
következö szép passzust olvassuk: „ Sokat ront-
hat a rossz tanterv, a rossz tanulmányi rend-
szer — de mindent megjavíthat a hivatása ma-
gaslatán álló elégedett tanitó." — Arany mon-
dás ! Ez legyen minden iskolai reformunknak
legsürgősebben megvalósuló programmja!

Mi ébren fogjuk tartani a közvélemény-
ben Wlassics miniszternek eme arany szavait
s nem szűnünk meg sürgetni az illetékes ténye-
zőket, hogy véget vetve a mostani nyomoru-
ságos állapotnak, megfelelő anyagi javadalma-

zás által tegyék a magyar oktatásügy minden
rendű és rangu munkását elégedetté, hogy
anyagi gondoktól menten élhessenek valameny-
nyien magasztos hivatásuknak.

Hisszük és reméljük, hogy a nemzeti kul-
tura minden igaz barátja támogatni fog törek-
véseinkben!

A tanfelügyelők nagygyűlése.
Régi kisértet. Szinte nem is hiszünk mát

benne. Épen azért, hogy lényegéről megbizo-
nyosodjunk, nézzünk a szemei közé kissé.

1895. márczius 8-án a magyar királyi
tanfelügyelők egybegyültek Budapesten, hogy
tiszteletöket bemutassák a vallás- és közoktatás-
ügy uj miniszterének, Dr. Wlassics Gyulának.
A tisztelkedés előtt körülbelül 35—40 tanfel-
ügyelő és 8—10 segédtanfelügyelő nagy-
gyűlést tartott, melyen a karnak egy-két
anyagi ügye felől tanácskoztak. Határo-
zataikat, folyamodásképen, be is nyuj-
tották a miniszterhez, de (amint némelyek
előre látták) hibás álláspontjuk miatt, elutasitó
végzést nyertek válaszul. Annál örvendetesebb
volt a miniszternek az a nyilatkozata, melyet
a tisztelkedés után következett diszebéden tett,
mikor legutolsó pohárköszöntőjében a királyi
tanfelügyelőknek testületté alakításáról szól-
ván, beszéde végén biztatóan mondá: „A leg-
közelebbi viszontlátásra !" Hej, hogy zengett
a Vigadó kisterme a lelkes éljenektől! Hiszen
megfogamzott a királyi tanfelügyelők régen
óhajtott rendszeres nagygyűléseinek eszméje.

A királyi tanfelügyelők karából sokan lát-
ták viszont a minisztert ama reménytkeltő
áldomás óta, de nem testületben. Ősi szokás
szerint, még eddig nem volt pénz a királyi
tanfelügyelők nagygyűlésére.

A sorsnak különös kedvezéssel kellett
közbelépnie, hogy az 1895. évi nagygyülés ujra,
csak önkéntesen, megismétlődjék. A királyi
tanfelügyelők miniszteri osztálytanácsossá emel-
kedett kartársukat, Halász Ferenczet, emlék-
albummal akarják megtisztelni, s az átadáskor
megint összegyülnek annyian, a mennyien,
tanácskozni, most már nem anyagi, hanem
szellemi ügyeik némelyikéről.

Tárgyakul a temes-vármegyei tanfelügyelő
a következő tételeket javasolta: a népoktatási
törvény revizióját; a népiskolai tanterv reform-
ját; a népiskolai tanfelügyelet reformját; a
gazdasági ismétlő iskolák ügyét; a népiskolai
adminisztráczió deczentralizáczióját; a nemzeti
irány biztositását a népiskolákban; a tanfel-
ügyelői szakvizsgálatot; a gömör-vármegyei kir.
tanfelügyelő pedig testületté egyesülésének
tervezetét ajánlotta föl.

Nagy várakozással tekint népoktatásunk
mindenik munkása és barátja a királyi tanfelügye-
lők értekezéseinek eredménye, de kivált testü-
letté alakulásuk szervezete elé. Átalán véve,
ideje már, hogy a népoktatásunk ezer ügyét-
baját együttszenvedésböl alaposan ismerő kar,
illetékes helyütt kellő módon adja elö igazi
szakvéleményét a munkakörébe esö napi kér-
désekről. De még sürgősebben szükséges, hogy
a karnak jelentősebb szakvéleményeit nyoma-
tékosakká, a részletekben eljárásait pedig
egyöntetűekké tegyék testületté szervezésének
szabályai. Hiszen ezektől a szabályoktól, job-
ban mondva, a nyomukon kifejlődő testületi
közélettől, némelyikünk még azt is reméli,
hogy képesíteni fogják a királyi tanfelügyelők
testületét a törvényszerzés, meg a kormányzás
munkáinak rendszeres kitervezésére is.

Ezért a hasznos jövendőért érdemes
volna a királyi tanfelügyelők karának kilépnie
eddigi tapintatos tartózkodásából, s kellően
megokolva, határozottan kérnie, hogy rend-
szeres, mondjuk mindenévi nagygyűléseire igenis
legyen pénz. Lehetetlen, hogy közoktatás-
ügyünk lánglelkü minisztere ne méltányolná
legszükségesebb dolgozótársainak őszinte sza-
vait, s elö ne teremtené azt a csekély költsé-
get, mely megbecsülhetetlen szellemi hasz-
not hajtana népoktatásunk ügyének.

De . . . „néma gyereknek anyja sem érti
szavát."

Tanárok öröme. Sohasem várták a tanárok
olyan feszült érdeklődéssel a közoktatásügyi költ-
ségvetést, mint az 1898-ik évit, melytől immár or-
szágosan elismert anyagi bajaik orvoslását remélték.
Örömünkre esik konstatálni, hogy Wlassics minisz-
ternek az országgyüléshez benyujtott 1898-ik évi
költségvetése megnyugtatóan fog hatni országszerte
a tanárságra, mert belőle javulást olvas ki minden
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elfogulatlan ember, s a miniszternek azt a hatá-
rozott törekvését, hogy a tanárság anyagi helyzetén
akar és fog javitani. Naivitás volna azt kivánni,
hogy egyszerre, egy csapással orvosoltassanak az
összes bajok; de ez a költségvetés határozott és
jelentékeny javulást jelez az egész vonalon. Sok
még a kielégítésre váró méltányos kívánság; de
Wlassics miniszternek ezen költségvetése nem hagy-
hat kétséget az iránt, hogy ő fokozatosan szanálni
fogja a tanárság összes sérelmeit. A most benyuj-
tott költségvetésben a IX. és VIII. fizetési osztá-
lyokra nézve már végre van hajtva a fizetési tör-
vény rendelkezése, szervezve van egy par magasabb
fokozat a VII. osztályban is. Most már csak az van
hátra, hogy a Csáky parlamenti ígérete szerint a
tanárok s igazgatók fele osztassék be a megfelelő
magasabb fizetési fokozatba s hogy az évötödös pótlé-
kokat 200 frtra emeljék fel. A költségvetés főbb adatai
iskolanemek szerint a következők: a gimnáziumoknál
8 igazgató a 2200 frtos, 6 pedig a 2000 frtos fize-
tésbe j u t ; a VIII. osztályban levő tanárok egy-
harmada (36) az 1800 frtos, egyharmada (35) az
1600 frtos s egyharmada (35) az 1400 frtos foko-
zatba jut. A reáliskoláknál ugyanezen számok
az igazgatókra 3 és 5, a tanárokra 36, 35, 35.
A VIII. osztályban levő igazgatók fele ugy a gim-
náziumoknál, mint a reáliskoláknál 1800 frtos fo-
kozatba jut. A főigazgatók státusában a törvény
teljesen végre van hajtva, amennyiben 6 főigazgató
jut a magasabb 3000 frtos fokra; most már csak
évötödös pótlékaik visszaadása van hátra. A felső
leányiskoláknál 6 tanár jut 1800 frtos fokozatba
6 lesz 1600 s öt 1400 frttal. Az igazgatók közül
1 lesz 2200 frtos, kettő 2000 frtos, három 1600
frtos s hat 1400 frtos. A polgári iskolai tanerők
a következő fizetési fokozatba lesznek beosztva:
huszan az 1200 frtosba (tavaly e fokozatban ketten
voltak), negyvenegy 1100 frtosba (tavaly 59), száz-
nyolczvankettő az 1000 frtosba (tavaly 172), száz-
nyolczvanegy a 900 frtosba (tavaly 171) és száz-
nyolczvanegy a 800 forintosba (tavaly 171). A se-
gédtanerők közül épen ugy, mint a mult évben
negyvennyolcz 700, u0anannyi 600 és 500 forintot
fog kapni.

Tanár és pénz. E két fogalom nálunk
— ugy látszik — állandóan inkompatibilis ma-
rad. A 93-ik évi fizetési törvény a tanárokkal
tudvalevőleg igen mostohául bánt el. A mi
tanárságunk ugy is rosszabbul van fizetve most,
mint ahogy pl. az osztrák tanárok 1893. elött
voltak, pedig az ö javadalmaikat a mult évben
ennek daczára jelentékenyen emelte az osztrák
törvényhozás. Még a horvát tanároknak is 200
frtos évötödös pótlékuk van, szemben a mi ta-
náraink 100 frtos pótlékával; pedig Horvátor-
szág deficzitjét tudvalevőleg mi fizetjük.

Ezek elmondására Wlassics miniszternek
egy legujabb rendelete késztetett, melylyel a
középiskolai törvényre hivatkozva, megtiltja a
középiskolai tanároknak és igazgatóknak, hogy
pénzintézeteknek, közkereseti, betéti- s rész-
vénytársaságoknak alapításában részt vegyenek,
vagy ilyenekben elnöki, igazgatói, választmányi
vagy felügyelő bizottsági állást viselhessenek.
Talán nem csalódunk, mikor azt hiszszük, hogy
e rendeletet a miniszter egy ellenzéki lap tá-
madó czikkének hatása alatt adta ki, mely lap
egy kis város tanárainak ilyen természetü mű-
ködése ellen kelt ki.

Mi nagy elismeréssel viseltetünk Wlassics
miniszter azon nemes intencziója iránt, mely-
lyel a tanári munka intenzivebbé tételét czé-
lozza a mellékfoglalkozások eltiltása által is,
mert mi is valljuk, hogy a tanári foglalkozás
egész embert kiván; de ennek daczára nem
zárkózhatunk el a kérdés elől: mi jobb az
iskolára, ha a tanár a mostani szegényes fize-
tés mellett a megélhetési gondoktól tépett
lélekkel ül katedrájában? avagy állásával nem
összeférhetlen tisztes mellékkereset utján pó-
tolva meg a fizetéséhez még szükséges meg-
élhetési többletet, nyugodt kedélylyel él tanári
hivatásának? Mi igenlő feleletet inkább az
utolsó kérdésre tudnánk adni.

Lehetnek szórványos esetek, amikor a
tanár elhanyagolja ezek miatt iskolai teendőit,
de egyes esetek miatt mégis várni lehetett
volna az általános tilalomfák felállításával mind-

addig, mig a törvényhozás a tanárok megfelelő
javadalmazásáról gondoskodik.

Wlassics miniszter különben eddig lép-
ten-nyomon tanujelét adta annak, hogy a tan-
férfiak érdekeit szivén viseli s javukat szeretet-
tel istápolja, tudjuk róla, hogy ha csak tőle
függne, nem volna egy anyagi gondokkal kiküz-
ködő tanférfiu sem Magyarországon. Ép ezért
hisszük, hogy ez a legujabb rendelete is hatal-
mas fegyver lesz a kezében a tanári javadal-
mak emelésének kivívásánál.

A tanárság körében különben erős moz-
galom indult meg, hogy az országos egyesület
utján felvilágosítsák a minisztert ezen rende-
letnek a tanárok hátrányos voltáról s remélik,
hogy ha nem is teljes visszavonását, de leg-
alább enyhítését kieszközlik.

A nem állami tanárok vasuti kedvezménye.
Tudvalevő, hogy az állami tanárok, épugy, mint a
tisztviselők, féláru vasuti kedvezményt élveznek; a
felekezeti és a községi tanároktól azonban ezen ked-
vezményt megtagadták, daczára annak, hogy az or-
szágos középiskolai tanáregyesület több izben tett
eziránt lépéseket. Most megtörténhetik az a furcsa
eset, hogy például valamelyik községi iskola szol-
gája kedvezményes jegygyel utazhat a vasuton, de
ugyanazon iskola tanára nem. Nem kell bőven in-
dokolnunk, hogy ez az elbánás a nem állami taná-
rokkal szemben méltánytalan. Hisz az egyik épugy
szolgálja a nemzeti közművelődés ügyét, mint a má-
sik. Ép ezért, a dolog lényegét tekintve, nem szabad
a tanárokat a szerint osztályozni, hogy állami alkal-
mazott-e, vagy nem ? mert valamennyinek müködése
az állam érdekeit szolgálja. A tanáregyesület nem
is hagyja annyiban a dolgot, mert — mint értesü-
lünk — a kassai tanári kör inditványt terjesztett a
deczember 28-ikán tartandó központi választmány
elé, melyben arra kéri, hogy az egyesület ebben a
dologban ujból tegyen lépéseket s ne vegye le a
napirendről mindaddig, mig az ügy a nem állami
tanárok javára méltányos elintézést nem nyer. Re-
méljük, hogy az egyesület akcziójának meg lesz a
sikere.

Tanitók f izetésemelése . Kellemes kará-
csonyi ajándékkal lepte meg Wlassics minisz-
ter az állami néptanítókat, amennyiben 1898-ik
évi költségvetésében, melynek csak népnevelési
összege negyedfélszázezer forinttat nagyobb a
mult évinél, 45.100 forintot irányozott elö arra,
hogy 451 állami néptanitónak 400 frtos fizeté-
sét 500 frtja emelje. Örömmel adunk hirt
Wlassics miniszter e kedves karácsonyi aján-
dékáról, mert belőle két jelenséget konstatálha-
tunk : először, hogy mostam lelkes közoktatási
miniszterünk nemcsak akarja, de fokozatosan
meg is fogja javitani a magyar közoktatás mun-
kásainak anyagi el látását; s másodszor, mert a
néptanitók javadalmazásának emelésében a nem-
zet eme érdemes munkásainak erkölcsi meg-
becsülése is rejlik a kormány részéröl.

A Magyar Pedagógiai Társaság újjászerve-
zése óta most tölti be második hároméves cziklusát. A
vezetőknek sikerült ezen idő alatt a Társaság körül
tömöríteni a magyar paedagogusok minden osztályá-
nak legkiválóbbjait; megteremtették azt a közös
érintkezési területet, melyek az iskolafajok szerint
alakult egyesületek épen szervezetük alapelvénél
fogva nem nyujthattak. Bármily jogosultak és szük-
ségesek ezen utóbbi egyesületek a maguk külön
érdekeik szempontjából, mellettük nem nélkü-
lözhető egy olyan egyesület, mely az osztály-
érdekektől menten a pedagógia általános, kö-
zös érdekü kérdéseivel foglalkozzék, azoknak
tisztázását és terjesztését tűzze czéljául. Ez által
lehet csali teljessé pedagógiai közéletünk. Hogy
ennek tudata mind szélesebb körökben elterjed, an-
nak bizonysága az, hogy a Pedagógiai Társaság
dr. Heinrich Gusztáv vezetése alatt több mint 800
kültaggal megy át a harmadik cziklusba. Magas szin-
vonalon tartott folyóirata mindnagyobb olvasóköri
hódit magának. A kezdet nehézségeit leküzdve, meg-
kezdhette már a Társaság nagyobb pedagógiai mü-
vek kiadását is, sajtó alá rendezvén a legelső nem-
zeti pedagógusnak: Apáczai Cseri Jánosnak peda-
gógiai munkáit. Előmunkálatokat tesz egy Magyar
Pedagógiai Encziklopedia kiadására, mely irodal-
munk egy nagy hézagát lesz hivatva pótolni.

Tanügyi hirek.
Universiti extension Kassán. Az országos kö-

zépiskolai tanáregyesület kassai köre — mint bennün-
ket értesitenek — Wlassics miniszternek az universiti
extension meghonosítására vonatkozó üdvös intenczióit
meg akarja Kassán valósítani. A kör ugyanis elha-
tározta, hogy a tudomány különböző ágaiból czik-
luszos felolvasásokat fog tartani a müvelt közönség
számára. Kassán nagy érdeklődéssel várják a fel-
olvasásokat.

Uj felsőbb leányiskola. Debreczenben — mint
nekünk irják — Wolafka püspök katholikus fel-
sőbb leányiskolát szervezeti, melynek ezen iskolai
évben már öt osztálya nyilt meg. Hogy minő szük-
séget pótol Debreczenben ezen ujiskula, bizonyitja az,
hogy már ez évben 249 tanulót vettek fel és igen
sokat kellett helyszűke miatt visszautasítani. Az is-
kolának igen diszes uj épülete van, az iskola park-
jában külön pavillonnal az internátus számára. —
Wlassics miniszter ezen uj iskolának most nyilvá-

nossági jogot adott s miniszteri biztosi főfelügyelet
alá helyezte.

Magyar kritika. Ily czimü szaklapot inditott
meg három fiatal tudós a mull hóban a fővárosban,
melyet Benedek Elek, e sokoldalú iró szerkeszt.
Czélja e lapnak irodalmunk összes ágainak kritikai
ismertetése. Az eddig megjelent öt szám azt bizo-
nyitja, hogy ez a hézagpótló organum igen magas
szinvonalon áll; hangja komoly, tárgyilagos; tartal-
ma változatos és gazdag. A szerkesztő köré egész
serege a szakembereknek sorakozik. A Magyar kri-
tika kéthetenkint jelenik meg s előfizetési ára egy
évre 5 forint.

Kirendelés. A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a közoktatási tanácsba annak idején egy
tagot sem nevezett ki a miniszteri tisztviselők kö-
zül, sem a főigazgatói és tanfelügyelői karból. S
mert e tanács nem nélkülözheti az adminisztratív
tapasztalatokat, Wlassics miniszter most a követ-
kezőket rendelte ki a tanácshoz: Axamethy Lajos
és Hómann Ottó miniszteri tanácsosokat, Boncz
Ödön, Halász Ferencz, Molnár Viktor, Morlin Emil
osztálytanácsosokat, Kacskovics Mihály miniszteri
titkárt, Fináczy Ernő s Neményi Imre központi szol-
gálatra beosztott gimnáziumi igazgatót s illetve tan-
felügyelőt, továbbá Erődi Béla fővárosi főigazgatót s
Verédi Károly fővárosi tanfelügyelőt. Feltünő, hogy
a vidéki főigazgatók s tanfelügyelők közül egy sem
küldetett ki a tanácsba.

Uj főgimnázium Debreczenben. Hosszas vajú-
dás után mégis létrejön Debreczenben a harmadik
teljes középtanoda. Ugyanis a piaristák algimnáziu-
mát fejlesztik nyolcz osztályúvá olyképen, hogy a
város ad 1ÖÜ,000, Schlauch püspök 150,00ü és
dr. Wolafka Nándor v. püspök-prépost 20.000
forintot erre a czélra.

Egy sérelem jóvátétele. Wlassics miniszter
jövő évi költségvetésűnek minden tétele azt igazolja,
hogy a tanférfiak helyzetén fokozatosan kiván javi-
tani, igy a kolozsvári egyetem tanárainak fizetését
is egyenlővé kivánja tenni a budapesti egyetemek
tanáraiéval s erre a czélra a jövö évi költségveté-
sében l l legidősebb tanár számára előirányozta a
szükséges többletet. Mert valóban nem méltányos
dolog, hogy ugyanazon állásban a vidéken kevesebb
legyen a törzsfizetés, mint a fővárosban. Reméljük,,
hogy a pénzügyi viszonyok mielőbb lehetővé fogják
tenni a miniszternek, hogy ezt a sérelmes anomáliát
a kolozsvári egyetem összes tanáraira megszüntesse.
A miniszter ezen igazságos intézkedéséből joggal
meríthetik a vidéki középiskolai tanárok és igazga-
tók is azt a reményt, hogy jövőre velük szemben
is megszünnek az ilyen sérelmes elbánások. Az
méltányos dolog, hogy a fővárosi igazgatók és taná-
rok drágasági vagy helyi pótlékot kapjanak •, de
nem igazságos eljárás rangban és fizetésben adni
előnyöket a fővárosiaknak a vidékiek felett csak
azért, mert a fővárosban szolgálnak.

A felső kereskedelmi iskolák a most kezdő-
dött iskolai évben ismét kettővel szaporodtak: a
győrivel és a kassaival, ugy, hogy jelenleg Magyar-
országnak nem kevesebb, mint harminczhét felső
kereskedelmi iskolája van, amelyekben az idén
5240 tanulónak nyujtanak az általános képzés mel-
lett szakszerü oktatási. Hogy mily, már csak statisz-
tikailag is nagyfontosságu iskolafaj sorakozott a
felső kereskedelmi iskola alakjában szinte észrevét-
lenül az utóbbi években a gimnázium és reáliskola
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mellé, mutatja az az egyetlen adat, hogy a felső
kereskedelmi iskolákból évente érettségi bizonyit-
ványnyal kikerülő ifjak száma máris meghaladja az
összes gimnáziumi és reáliskolai abituriensek szá-
mának a felét. Ez adatokat a kereskedelmi iskolai
tanáruk egyesületének dr Schack Béla ügyes szer-
kesztésében megjelenő Kereskedelmi Szakoktatás
czimü folyóiratából veszszük, melyet, mint a magyar
kereskedelmi szakoktatás és magyar kereskedelmi
tudományok orgánumát, ajánljuk az érdekeltek
figyelmébe. E folyóirat egyes számainak tartalmát
kritikailag fogjuk legközelebb ismertetni.

A Magyarországi Tanitók Országos Bizott-
ságába ez ideig alapitó tagul belépett 3, rendes
tagul pedig 18 egyesület. Az Országos Bizottság
tudvalevőleg ujjáalakul 1898-ban szövetségi alapon.
Örömmel jegyezzük fel, hogy a bizottságba lépett
egyesületek között van római katholikus, görög ka-
tholikus, ágostai református, evangélikus-református
hitfelekezeti általános és községi tanitóegyesület.
Ez is bizonyitja, hogy a magyar tanitók megértik,
hogy a nemzeti kulturmunka előmozdítására nekik,
iskolájuk fajára való tekintet nélkül, üdvös és szük-
séges egy zászló alá sorakozniok. E bizottság különben
lapunk utján kéri fel a tanítókat s a tanitóegylete-
ket a belépésre. A bejelentések Lakits Vendel elnök-
höz küldendők (Budapest, VI., érsek-utczai iskola.)

Tanárok közgyűlése. A tanárok debreczeni
köre tegnap tartotta közgyülését. Bejelentették pedig
a városi tanácsnak, hogy a nyáron a győri kör
Debreczenben tartja országos közgyülését. Egyben
megbízták a középtanodák igazgatóit és a kir. állami
főigazgatót, hogy Debreczen város kulturképét arra
az időre irják meg.

Tanárgyülés. A pozsonyi „Tanári Kör" tegnap
este Pirchala Imre királyi főigazgató elnöklete alatt
látogatott havi gyülési tartott, melyen Marku-
sovszky Samu tanár a középiskolai internátu-
sokról értekezett. A tetszéssel fogadott felolvasás
mán az Antolik Károly főreáliskolai igazgató elnök-
lete alatt kiküldött szükebb bizottság jelentését ol-
vasta föl Albert József tanár, a bizottság előadója,
mely jelentés alapján a „Szabad lyceum" megala-
kult s vezetőiül Antolik elnöklete alatt Lévay
Ede dr., a királyi katholikus főgimnázium tanára
és Albert József főreáliskolai tanára választat-
tak meg.

Tanügyi mozgalmak.
E rovat alatt kritikai megjegyzések kiséretében

ismertetni fogjuk tanügyi közlönyeink tartalmát,
hogy akik az összes tanügyi lapokat nem olvashat-

ják, de egyik-másik kérdés iránt érdeklődnek, tájé-
kozást nyerjenek, mely lapban találhatják meg a
kivánt felvilágositást. De nemcsak puszta repertó-
rium akar e rovat lenni. Szaklapjaink révén számol
adunk benne arról, hogy mely eszmék foglalkoztat-
ják országszerte a tanügy munkásait. Terjesztjük a
bennük talált életrevaló eszméket. Elismeréssel adó-
zunk azoknak, melyekről azt hiszszük, hogy nem-
zetünk kultúráját szabadelvü irányban fejleszteni
fognák s küzdünk mindaz ellen, ami annak utjá-

ban áll.
E rovat alatt fogunk idönkint beszámolni a

külföldi tanügyi mozgalmakról is.
A Nemzeti nőnevelés VII. füzetében dr.

Lázár Gyula emlékbeszéde van közölve Brassai
Sámuel fölött. Farkas Jenő „A szegény gyermekek
szünideje" (helyesebben vakácziója) czim alatt ismer-
teti egy new-yorki egyesület áldásos munkásságát.
Nagy városokban a vakáczió a szegény, elhagyott
gyermeknek inkább csapása, mint áldása. Az Asso-
ciation for Improving the Condition of the Poor
e bajon ugy akar segiteni, hogy a lézengő, elhagyott
gyermekeket a vakáczióban is összegyűjti az iskolá-
ban és mindenféle szórakozással, meg munkával
tartja öket vissza az elzülléstől. Utánzásra méltó
példa, amit ajánlunk különösen a Mária Dorothea-
Egyesület figyelmébe. Nagy Gizella „Egy társadalmi
kérdés" czimen azon töpreng, vajjon neveljen-e az
iskola, vagy csak tanítson. És erre az eredményre
jut: „Valamint az iskola kötelessége a tanítás . . .
ugy az otthon kötelessége a nevelés". Csodáljuk,
hogy a folyóirat szerkesztője megjegyzés nélkül
közli az elmélkedés eredményét. Ajánljuk mindkettejök
ügyeimébe a Magyar Pedagógia IV. és V. évfolyamát.
Azok szó szerint közlik dr. Waldapfel Jánosnak a
Szabad Lyceumban tartott előadását „A házi nevelés-
ről". — W. igazán tudományos — ne tessék megijedni,
azért nem száraz, fejtegetése hosszu időre tisztázta
e kérdést és pedig egész másként, mint a czikk
irója. — Jámbor Lajos (Békés) „Nőnevelésünk hiá-
nyai "-ról elmélkedik. Nézete szerint minden baj meg-
szünik, „ha a törvény végrehajtatván, a csonka —
azaz 4 osztályu elemi — iskolák vagy az állam,
vagy kényszer utján az azokat fentartó közegek ál-
tal teljessé tétetnek, kiegészíttetnek, a községek pol-
gári leányiskolák fölállitására köteleztetnek, kellően
fölszereltetnek s a tanterv egész terjedelmében ke-
resztülvitetik." Szóval, csupa ismert „ tatik-tetik."

Nevelési szemle és irodalmi rovat egészíti ki
a füzet tartalmát. Az elsőben rokonszenves megem-
lékezést olvasunk Wlassics miniszter azon leg-
ujabb rendeletéről, melylyel a felsőbb leányiskolákat
kivette a tanfelügyelők hatósága alól. Mily változása
az idők járásának ! A Nemzeti Nőnevelés volt u. i.
az a lap, mely tért adott annak idején azon vehe-
mens támadásnak, melylyel a felsőbb leányiskolai
igazgatókat illették bizonyos körök a tanfelügyelői
hatóság ellen közzétett memorandumért. A követ-

kezmények mindenben igazolták azt az akkor annyira
kifogásolt memorandumot. Mi csak örvendünk, hogy
ma már a N. N. is igy gondolkozik.

A Magyar Tanitóképző hü visszhangja
annak a lelkes munkásságnak, melyet a képző ta-
nárok kifejtenek, hogy a tanitóképző iskolákat fel-
emeljék az őket megillető színvonalra. Legutóbbi,
VIII számában maga a szerkesztő, Nagy László,
üdvözli Wlassics miniszter ama rendeletét, mely a
tanitóképző tanárjelölteket az egyetemre utasitja
pedagógiát hallgatni. A miniszter ur e rendeletével
hozzáértőknek régi óhajtását teljesíti. De igaza van
Nagy Lászlónak, itt még nem szabad megállanunk.
Az egyetemre kell küldenünk képezőinkben működő
tanítónőinket is. Mi kiszeretnők terjeszteni ezt a
rendelkezést a felsőbb leányiskolai tanítónőkre is.
Söt még itt sem szabad megállapodnunk, hanem a
jelölteket arra is kötelezni kell, hogy az egyetemen
necsak a pedagógiából, de szaktárgyaikból is
egészítsék ki ismereteiket s vizsgalatot is tegyenek.
Angliában hét év előtt tettek hasonló kisérletet a
tanítóképzésnek az egyetemeken való kiszélesítésére
s a kísérlet igen jól vállt be, ugy, hogy ma már 18
tanitóképző áll ily módon kapcsolatban egyes egye-
temekkel.

Dr. Weszely Ödön a nőtanitóképzök tantervét
összehasonlítja a férfiakéval és konstatálja ázt a furcsa-
ságot, hogy az előbbi több időt szán a német nyelv és
földrajz tanítására a számtan rovására, mint a fér-
fiak. Ugyan miért ? Nehezebben tanitják a nök a
nyelveket és a földrajzul ? Vagy több nyelvismeretre
meg földrajzra van szüksége a nőnek, aki otthon
ül, mint a férfinak, aki az élet tengerén küzd ?
És az egyik tanitó ugyanazt tanitja, mint a másik,
akár köntösben jár, akár pantallóban. Igaza van
a czikkirónak és a bizottságnak, melynek nevé-
ben ir, hogy e tanterv-javaslat még megfontolandó.

Láng Mihály az óvó- és tanítónőképzők egye-
sítéséről érvel ügyesen és meggyőzően. Részünkről
az egyesítést szerencsés gondolatnak tartjuk és an-
nak helyes keresztülvitelét óhajtjuk.

Hasznos munkát végzett még Budinszky
Károly is, aki a harmadik nemzetközi élettani kon-
gresszus eredményeit ismerteti egy czikksorozatban.
Belitzky Gusztáv pedig méltán panaszkodik,
hogy a gyakorló iskolai tanitók munkáját
nem becsüli az állam annyira, amennyi azt
fontosságánál fogva megilleti, véleményünk sze-
rint e gyakorló iskolát a tanári kar legkiválóbb
gyakorlati pedagógusának kellene vezetnie. Nem is
kellene tehát erre a czélra külön tanitót alkalmazni,
hanem évről-évre az igazgató határozná meg, me-
lyik tanár legyen a gyakorló tanítója. Krick Jenő,
a kassai gazdasági kurzus tanulságait állapitja meg
és érdekes javaslatokat tesz, hogyan lehetne a tani-
tók s általuk a nép gazdasági ismereteit bővíteni
— A folyóirat irodalmi rovatában Pethes János
ismerteti „Az esztergomi egyházmegye iskoláinak
történetét" egész kis monográfiában. E folyóiratot
Nagy László ügyesen s magas szinvonalon szerkeszti.

A közönséghez.
Az „Országos Hirlap" pártoktól, kormány-

tól, egyéni és üzleti erdekektől, 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 szabadelvűségnek, mert ez a legbiztosabb
módja a magyarság faji erősödésének.

Az „Országos Hírlap" 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 Rókautat", Sudermann költöi szép
regényét, mely az ujabb romantika igaz gyön-

j gyei köze tartozik, nyomon fogja követni
J Mikszáth Kálmánnak

„Az uj Zrinyiász"
czimü hosszabb szatirikus politikai rajza;

Az „ Országos Hirlap" szerkesztősége a
következö belső dolgozótársakból áll:

Lipcsey Ádám Mikszáth Kálmán
felelős szerkesztő. főszerkesztő.

Káinoki Izidor,
segédszerkesztő.

Dr. Pap Dávid, Keszler József, Papp
Dániel, Kabos Ede, Méray Horváth Károly,
Lovassy Andor, Lendvay Sándor, dr. Mol-
nár Géza. Sztojanovits Jenö, Lakatos Sán-
dor, dr. Guthi Soma, Reiniger Simon, Hegyi
Ödön és Fodor Oszkár.

Külső munkatársaink sorából, akik-
részben politikai, részben társadalmi és tárcza-
rovatainkat fogják becses közleményeikkel gaz-
dagítani, kiemeljük:

Dr. Pollák Illés (Homo.) Ágai- Adolf
(Porzó.) Kozma Andor, Tömörkény István,
dr. Vámbéry Armin, dr. Beöthy Zsolt, dr.
Kristotfy József, Marczali Henrik, Junius
(Z. Kiss Béla.) D'Artagnan, Endrődi Sán-

dor, Szabó Endre, Sz. JXog&íí Janka, Békefí
Antal, Káinuy László, Dr. Farkas László,
Gárdonyi Uéza, Kazár £mü, Vér tenni Arnold,
dr. Sebestyén Gyula, Jancsó Benedek, Fónagy
József, dr. Nagy Béla stb. neveit.

Külön megemlítjük, hogy az „Országos

Hirlap" közgazdasági rovata oly kimagasló

szaktekintélyek tollából lesz szerencsés koron-

kint alapos irány czikkeket közölni: mint Bedő
Albert, Miklós Ödön, dr. Bamberger Béla,
György Endre és Szabó Jenö.

Az „ Országos Hirlap" a rendelkezé-
sére álló összes, jelentékeny szellemi és anyagi
erőt arra 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" elöfizetési ára:

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

Egyes szám áru Htidupeslon 4 kr.
A vidéken 5 krajczár.

Az „Országom llirhtp* szerkesztősége és
kiítdóbivaUua: Budapest, VIlI., József-körut CS,
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Előléptetések az államvasutaknál.
A IV., V., VI. rangfokozathoz tartozó magyar

királyi államvasuti hivatalnokok körében 1898. évi
január hó elsejével a következő előléptetések tör-
ténnek:

I. A IV. rangfokozat 2-ik osztályából
ugyanazon rangfokozat I-ső osztályába előlép-
tettetett:

Putz Lipót ellenőr, Pilát Nándor ellenőr, Uj-
házy Gyula mérnök, Kovács Ödön mérnök, Basch
Simon ellenőr, magyarádi Boross Lajos ellenőr,
Zenker Alajos mérnök, Müller Ottó ellenőr, Bajkay
József ellenőr, Kunzl Károly ellenőr, Janowsky
Rikárd ellenőr, Herusch Károly ellenőr, Fuchs
Ferencz ellenőr. Wulics Karoly ellenőr, Kragl Mihály
ellenőr, Fitzner Károly ellenőr, hebentenbergi Miorini
Rezső ellenőr, Tschepp József ellenőr, Ludwig Ignácz
ellenőr, Porkoláb Zsigmond mérnök, Csillag Mór
ellenőr, Fenyvesi Ignácz ellenőr, Haader Sándor
mérnök, Pospcsch recte Pospischil Antal mérnök,
Lindenmayer József mérnök, Krimtorád Ede mérnök,
Thoma József ellenőr, Nitsch Rezső mérnök, Polgár
Jenő mérnök, Tolnay Miklós mérnök, Tinkel Rezső
mérnök, Czigly Kálmán ellenőr, Hoffmann Oszkár
mérnök, vajai Vay Kázmér ellenőr, Judik József
mérnök, Weszelák József mérnök, Bamer Antal
mérnök, Hepke Oszkár mérnök, Kun Bertalan el-
lenőr, Sztraka Ágoston mérnök, Bundialek Ferencz
mérnök, Beneclicly István mérnök, Németh Antal
segédlitkár.

II. A IV. rangfokozat 3-ik osztályából
ugyanazon rangfokozat 2-ik osztályába előlép-
íettetett:

Michnik Ferencz ellenőr. Ghrestels János el-
lenőr, Tschürtz Nándor hivatalnok, Csefalvay Csefal-
vay Gyula ellenőr, Groszmann Emil János hivalal-
nok, Axaméthy Ignácz hivatalnok, Kristek Ede el-
lenőr, Fiala Mátyás ellenőr, Kavetzky Ottó ellenőr,
Schiller Izidor ellenőr, Reimlinger Sándor mérnök,
Mandelló Ágoston hivatalnok, Guttmann Géza hiva-
talnok, Grodek Béla ellenőr, Lukács Ferencz II. el-
lenőr, Morvay Lajos ellenőr, Brazzorotto Károly el-
lenőr, Fidrus József ellenőr, Fleischer Marion ellenőr,
Márkus János hivatalnok, Szczepkovszky Teofil hi-
vatalnok, Travnicsek Ede hivatalnok, Margetsch An-
tal hivatalnok, Zsigmond Ferencz ellenőr, Marvat
Ede hivatalnok, Kuusera János Emil s. titkár, Kra-
tzer József ellenőr, Ducke Ferencz ellenőr, Váczy
István ellenőr, Kreuler Ferencz mérnök, Láczay
Jenő mérnök, Rácz Imre ellenőr, Mandl Károly mér-
nök, Deniflée Sándor ellenőr, Rupcic László mérnök,
Boció Rikárd ellenőr, Kramer Frigyes mérnök,
Homonnay Bálint s.-titkár, Baumgarten Gyula mér-
nök, Póka Kázmér mérnök, Boczán Izidor Elemér
ellenőr, Markovita István mérnök, Wirkmann József
mérnök, Mellinger Vilmos mérnök, Nagy József tit-
kár, Eí'yenessy István mérnök, Kain Albert mérnök.

III. Az V. rangfokozat 1-só osztályából
a IV. rangfokozat 3-ik osztályába kinevez-
tetclt:

Thomé Rezső hivatalnok, gazdái Kétyi Sándor
hivalalnok, Politzer Győző hivatalnok, Balog Benő
hivatalnok, Ginovszky Lajos hivatalnok, Paraicz
Manó hivatalnok, faradi Balogh Lajos hivatalnok,
Karenovics Gyula hivatalnok, Né\7 Béla hivatalnok,
Igali Béla hivalalnok, Korponay Ödön számtiszt,
Egyed Sándor hivatalnok, Halper Ferencz hivatalnok,
Ziuimerrnan Jáncs hivatalnok, Simonits Béla
hivatalnok, Koller Ferencz Lajos hivatalnok,
Sax Ferencz hivatalnok, Sarlay János hivatalnok,
Dobes János hivalalnok. Gerő Henrik hivatalnok
ellenőrré, Jaloveczky Győző hivatalnok, hivatalnokká,
Klinda Bt'h hivntalnok, Schuster Zsigmond hivatal-
nok ellenőrré, Rainer Alajos hivatalnok, hivatal-
nokká, Iülczer Péter hivatalnok ellenőrre, Mendi
Márk hivatalnok, hivatalnokká, Boross Alajos Sándor
hivatalnok, Henter Gábor hivatalnok, Hoeí'er Arthur
hivatalnok, Stingly Kálmán hivatalnok, Nyitray Ede
hivatalnok, Hencz Oszkár hivatalnok, Ruzsics Károly
hivatalnok ellenőrré, Baiunel Samu s.-mérnök mér-
nökké, Pribis Ferencz hivatalnok, hivatalnokká,
• Darvai*] cs Gyula hivatalnok, Ej szaki József hivatal-
nok üllenöiré, Maurer Henrik Angelo hivatalnok..
Zettner Vilmos hivatalnok, Ciganek Jenő hivatalnok,
hivatalnokká, Grossmann János Gyula hivatalnok,
ellenőrré, Berkovits Vilmos hivatalnok hiyatalnokká,
Kelecsényi Hugó s. mérnök, Hoch Ferencz s.
mérnök mérnökké.

IV. A V. rangfokozat 2-ik osztályából
ugyanazon rangfokozat I-ső osztályába cl<>-
iéplotteteti:

Srasser Albert hivatalnok, Süde'icsiényi László
hivatalnok, tarnói Kostyál János hivatalnok, Bulin
Illés hivatnlnnlc, Abali Korencz, Jaroinkieviez Emil
hivatalnok, Kr'rlik Károly hivatalnok, Koinm-ek Alajos
hivatainok, Blasovity Ede hivatalnok. Gegus Béla
hivatalnál:, Rácz Gyula 1, hivalahiulc, Simon József

hivatalnok. Varga Jenő I. hivatalnok, Wirth Antal
Bernát hivatahiok, Thanhoffer Antal hivatalnok,
pásztori Pászthory Dénes hivatahiok, Acsády Sándor
hivatahiok, Ács Géza hivatalnok, Zák János hivatalnok,
Friedl Károly hivatahiok, Scholz Győző hivatalnok,
Alexy Rajmund hivatahiok, Schnedár József hiva-
talnok, Honti János hivatalnok, Reintz Dezső hiva-
tahiok, Dubovetz József hivatalnok, Krenedits Ödön
hajóskapitány, Kiss Sándor hivatalnok, Lantos Vil-
mos hivatalnok, Kund Aladár hajóskapitány, Gün-
ther Lajos hivatahiok, Janauschek Antal hivatalnok,
Virger István hivatalnok, Virkler János hivatalnok,
Turcsányi Pál hivatalnok, Weszely Gyala hivatal-
nok, Virtacnig János hivatalnok, Némethy József
hivatalnok, Lackner János hivatalnok, Sigmund
Gyula hivatalnok, Glembay Gyula hivatahiok, hottói
nagy_ János hivatalnok, Gaizler Jenő hivatalnok,
Uhl Ödön hivatalnok, Késmárszky Kálmán hivatal-
nok, Kovács Lajos II. számtiszt fogalmazóvá kine-
veztetett, Urbányi Károly hivatalnok, Römer Gusztáv
hivatalnok, Klein József hivatalnok, Jokits Lajos hiva-
talnok, Gál Károly hivatalnok, Weiser Lajos hivatalnok,
Kreutcr György ségédmérnök, Weil József ségéd-
mérnök, Pazar László ségédmérnök, Romszauer
Ferencz ségédmérnök, Wünschendorfer Béla ségéd-
mérnök, Stork Lipót ségédmérnök, nagyváradi Fe-
renczy Géza ségédmérnök, Stern Henrik irodatiszt,
hottói Polniszky Ágoston hivatalnok, Récsey Emil
hivatalnok segédmérnökké kineveztetett, Gaskó Béla
fogalmazó, dr. Wolff Gerő fogalmazó, Luger Kamill
fogalmazó.

V. Az V. rangfokozat 3-ik osztályából
ugyanazon rangfokozat 2-ik osztályába elő-

-léptettetett:
Zeller Albert hivatalnok, Kálliá József hiva-

talnok, Korányi Izsó hivatalnok, Perényi József
hivatalnok, Janovich Miidós hivatalnok, Bajomi
Ferencz hivatalnok, Lindenstein Simon hivatalnok,
Aekerler Ferencz hivatalnok, Kramaszta Béla
hivatalnok, Fim pl Dániel hivatalnok, Gazda
Béla hivatalnok, Keesch József hivatalnok,
Ferál Otto hivatalnok,, Salkovich Pál hivatalnok,
niedveczei Medveczky Árpád Lajos hivatalnok, Schle-
singer Annin hivatalnok, Spiller Nándor hivatalnok,
Radocza Vincze, hivatalnok, Drumár János hivatal-
nok, Frankl Náthán Miidós hivatalnok, Törzs Ferencz
számtiszt, Gombos Vilmos hivatalnok, Schlesinger
Mór segéd-inérnök, Scheer Simon segéd-mérnök,
Trieber Lajos hivatalnok, Blaschky Ferencz hivatal-
nok, Weisz Adolf IL, hivatalnok, Biber Kálmán hiva-
talnok, Rabong János hivatalnok, Ráth Gyula hiva-
talnok, Malatinsky István hivatalnok, Győry Jenő
hivatalnok, Berger Lipót hivatalnok, Róth Mór hiva-
talnok, Slurek József hivatalnok, Bogsch Béla hiva-
talnok, Elsner Róbert hivatalnok, Verner József
hivatalnok, Ehrenbeiger Miksa hivatalnok, Grensó
Sándor hivatalnok, márki és málcsai Márky Béla
hivatalnok, bödei Hegyi János hivatainok, Grahoffer
Endre hivatalnok, Berkesi Márton hivatalnok, Szi-
korszky András hivatalnok, ifj. Berkovits Gábor
hivalalnok, Botár István hivatalnok, Schlesinger
Gyula hivatalnok, Csáky István hivatalnok, Egyed
Lajos hivataüick, Radcis Lipót segád-memök. Jlos-
vay Bertalan _ fogalmazó, Kovách Imre segéd-mér-
nök, Adler Ármin segéd-mérnök, Benedikl Izsaiás
segéd-mérnök, Teichner Adolf segéd-mérnök, Waller
József segéd-mérnök.

VI. VI. rangfokozat 1-sö osztályából ar,
V. rangfokozat 3-ik osztályába k''neveztetett.

Goldberger Samu hivatalnok, Horvát Ignácz
hivatalnok, Nagy Lajos III., hivatalnok, Wiltchen
Guido hivalalnok, Roszner Lajos hivatalnok, Kovács
János III., hivatalnok Lamberger Mixk hivatalnok,
Rácz Albert hivatalnok, Duschek Vilmos Ferencz hiva-
talnok, Reiner János hivalalnok, Biró Ignácz hivatalnok,
Mazasits József hivalalnok, Sehuller Mihály Ijivatnl ••
nök, Groda Kajelán Gyula hivatalnok, Hrubeseb
Ferencz hivatalnok, Bezerédy Ábel hivatalnok, Ritter
Samu hivatalnok, Tomásik Károly hivalalnok, Czin-
der Anlal hivalalnok, Lukács Ignácz Náthán hiva-
talnok, Majay Péter hivatalnok, Faragó Károly hiva-
talnok, Hercz Adolf hivatalnok, Erzse Sándor hivatal-
nok, szinérszegi Kercszlhury Aladár hivntalnok,
Wodianer Béla Antal hivatalnok, Rácz Gusztáv
Adolf hivatalnok, Gross Sámuel IL, hivatalnokká,
Szenes Manó irodatiszt irodatisztté, Naszády' Géza
segédíogalmazó fogalmazóvá, Karcsay Ignácz. Károly
hivatalnok, Feuer György hivatalnok, Daitsch Lajos
hivatalnok, Schieszl Antal hivatalnok, Windl István
Sándor hivatalnok, Torfola Győző hivatalnoki Türi
Kálmán hivatalnok, Fridrieli Ferencz hivatalnok,
Kelemen Gyula hivatalnok, Freimann Gyula hivatal-
nok, Obal László Elemér hivatalnok, Breu Béla
hivatalnok hivaíalnokká, Monspart János segédfogal-
mazó fogalmazóvá, Mikó Imre hivalalnok, Roxer
Zsigmond hivalalnok, Bozó Pál hivatalnok, Foyta
Gyula hivatalnok, Saáry Emil hivatalnok, Reitter
Alajos hivatalnok, Buza József hivatalnok, Heindl
Pal hivatalnok, Ticliy Károly hivatalnok, Valcuüny
József hivr.Ulnok. Csipkés Ágoston hivatalnok, Vene-
tianer Salamon hivalalnok, Geibi József hivalalnok.

Gamma Rezső hivatalnok, Szoboszlay Béla hivatal-
nok, Sonkovics Sándor hivatahiok, Wolf Isiván
hivatahiok hivatalnokká.

VII. A VI. rangfokozat 2-ik osztályából
ugyanazon rangfokozat I-ső osztályába elő-
léptettetett.

Lenz Vilmos hivatalnok, Vendrinszky Oszkár
hivatalnok, csikszentkirályi Ferenczy Albert hivatalnok,
Schvarcz Tivadar hivatalnok, Radutescu Mihály hivatal-
nok, Szél Zsigmond hivatahiok Ebért Sándor hivalalnok,
Kun Ferencz hivatalnok, Klein Károly hivatalnok,
Pap Károly hivatalnok, König Sándor hivatalnok,
Liska Gyula hivatalnok, Domány Arthur hivatal-
nok., Fried József II. hivatalnok, Grosz Samu hiva-
talnok, Lázár Győző hivatahiok, Bodnár Béla hiva-
talnok, Klacskó József hivatalnok, Detela Béla hi-
vatalnok, Mándoky József hivatalnok. Bogdány Mihály
hivatalnok, Meczner Imre hivatalnok, Sichcnnann
Ferencz hivatalnok, Bergstein Miksa hivatalnok,
Weisz Sándor II. hivatalnok, Csacskó László hiva-
tahiok, Rónai Ödön hivatahiok, Statkievics Adolf
hivatalnok, Uirichshofer Ferencz hivatalnok, Válent
Pál hivatalnok, Boleschka Ferencz hivatalnok, Halni
Salamon hivatalnok, Kreiling Antal Péter hivatalnok.
Nagy Lajos IV. hivatalnok, Mina Sándor hivatalnok,
Gornicic József hivatalnok, nankobuki Horváth
Ferencz számtiszt, Rábaközy István hivatalnok, Jean
Arthur Győző hivatalnok, P. Porcsalmi Sándor hi-
vatalnok, Perneczky Sándor hivatalnok, Neusidler
Kornél hivatahiok.

VIII. A VI. rangfokozat 3-ik osztályából
ugyanazon rangfokozat 2-ik osztályába elö-
léptettetett:

Cziráki Ferenc hivatalnok, Teichengrüber Kornél
hivatalnok, Párducz Rezső hivatahiok, Kun Gábor
hivatalnok, Leidenberger József hivatalnok, klo-
siczi Kerék Ferencz László hivatahiok, Zelmo
Vilmos számtiszt, Nagy Mihály hivatalnok Rin-
dauer Lipót Ernő hivatalnok, Deutsch Sándor ill.,
hivatalnok, Kirchleehner Imre IL, hivatalnok, Kovács
László Albert hivatalnok, hódászi Jálicz Géza hiva
talnok, Jáger Aurél István hivatalnok, Kirchleehner
Lajos Ernő hivatalnok, Vosztruha Kálmán Lőrincz
hivatalnok, Szentirmay Rudolf Elemér hivatalnok,
Polyánszky Titusz hivatahiok, Jurcsó Lajos hivatal-
nok, Kis-Kós Dezsö László hivatalnok, Forgón István
hivatalnok, Zacher István hivatalnok, Christl Sándor
Lajos hivatalnok, Farnadi Flóris hivatalnok, Balaskó
Károly hivatalnok, Platterspiel András hivatalnok,
Kolmann János hivatalnok, Sulzbeck Ignácz hivatal-
nok, Hetesy Sándor hivatalnok, Róbert Ödön hiva-
talnok, Kuriatko Rezső hivatalnok, Varga Antal hi-
vatalnok, Hollubi Arthur András hivatalnok, Simó
Endre Ignácz hivatalnok, Kovács Aladár hivatalnok,
Picha Emil hivatalnok, Huszárik Béla hivatalnok,
Kövér Ignácz hivatalnok, Horváth Nándor Ede hi-
vatahiok, AHmann Antal hivatahiok, Szabó István
Béla hivatalnok, Scheiber Géza hivatalnok, Stejskál
Károly hivatalnok, Reisenhoffer Jenö hivatainok,
Sebő Jakab Jenő hivatalnok, Glaser Ottó hivatalnok,
Krausz József hivatahiok, Knotz Sándor hivatalnok,
Kis Gyula hivatalnok, Majsch Rezső hivatalnok,
Végh László hivatalnok, Szász István hivatalnok,
Alberty Lajos hivatalnok, csekei Vass János
irodatiszt.

MINDENFÉLE.
A nap tudománya. Mint minden napnak meg-

van a maga hőse, ugy megvan a maga tudománya.
Most a grafológia a soros. A párisi nagy szenzácziós
esemény megtette a „nap tudományá"-nak. Hetek
óta majdnem minden nap olvashatni franczia hir-
lapoldj an írásszakértők véleményeit, melyekben
majd Dreyfus ártatlansága és Esterházy vétkessége
bizonyittatik, majd meg Esterházy ártatlansága és
Dreyfus vétkessége derül napfényre. Dr. Bertillon,
a hirneves franczia tudós, a Temps-ban közzétett
nyilatkozatában ezt a tudományt ugyan az asztroló-
giával egy rangba sorozza, de azért ebben az ügyben
mégis az írásszakértőké lévén az utolsó szó, méltán
nevezhetik hát a grafológiát a nap tudományának.
Mily kevéssé megbizható az írásszakértő véle-
ménye, minden vizsgálóbírónak milyen nagyon
kellene igyekeznie a bizonyításnak ehez a
neméhez csak utolsó sorban folyamodnia, azt az
eddigi gyakorlat nagyon is sok példával bebizonyi-
totta és a modern törvényhozás nagyon helyesen
cselekszik, ha ennek a bizonyítási eszköznek nem
tulajdonit nagyobb fontosságot. Amit különösen a
Dreyfus-Esterházy-affaireben vétkeztek a grafológu-
sok, ez felülmúlt minden eddigi grafológiai botlást.
A napi tudósok azt a különben is komplikált dol-
got mög jobban összekuszálták. Ez a tudomány
nem franczia eredetű, mint sokan hiszik, hanem



Csütörtök, deczember 16. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1897. — 21. oldal.

Olaszországból származik, A megalapitója Haldo, a
bolognai orvos és professzor, aki X622-ben könyvet
adott ki „ama módozatokról, hogyan lehet az irott
betűből az iró személy karakterére következtetni."
A modern grafológia hiveihez tartozik maga a hires
Lombroso is.

A halálbüntetés ujabb módja. New-York bör-
töneinek fötisztviselője statisztikai kimutatást állitott
össze a hivatalos müködése alatt végrehajtott ki-
végzésekről. Ebből kitünik, hogy 1890-től mostanáig
40 embert végeztek ki elektromossággal, holott az
egész elmult száz év alatt összesen csak 230 halá-
los kivégzés foganatosíttatott. Ez tehát olyan szin-
ben tünik fel, mintha a bünösök törnék magukat
utána, hogy ilyen módon múljanak ki a világból.
Mert az elektromosság behozatala óta a kivégzések
száma megduplázódik. Ezt különféleképen próbálják
megmagyarázni. Némelyek azt hiszik, hogy most
ritkábban kérik a büntetés enyhítését, mert a ki-
végzést a börtönben, tehát a bünös hozzátartozóitól
távol hajtják végre. Másrészt meg abban a véle-
ményben van, hogy az esküdtek most könnyebben
mondják ki a halálos itéletet, mert a villamos
kivégzést nem tartják olyan kegyetlennek. Ami ezt
az utóbbi felfogást illeti, az elektromos halálbünte-
tés korántsem olyan egészséges, mint sokan hiszik.
Most utóbb is történt, hogy egy gyilkosság miatt
halálra itélt embernél négyszer kellett az elektromos
áramot megujitani. Lehet, hogy ez az utolsó eset
birta arra az amerikaiakat, hogy valamely uj, prakti-
kusabb módról gondoskodjanak. Egy amerikai ujság,
a „ Gázvilágitás", erősen amellett kardoskodik, hogy
a kivégzést csakis világitógázzal hajtsák végre. Ez
a legbiztosabb, legolcsóbb és legegészségesebb. A
delinkvensnél semmi utóhatás sem mutatkozik. Még
azért is a legkönyörületesebb mód, mert akkor is
lehet alkalmazni, mikor az elitélt alszik. Ennek az
iránynak már több hive van, köztük sok orvos és
képviselö. Ugy látszik, már Amerikában is nagy a
konkurrenczia a gáz- és villamos társaság közt. Mi
maradi európaiak a régi szisztémánál állapodtunk
meg. De a tudomány előre tör. Az elektromosság
nem hagyja magát. Ha a hivatalos funkcziót nem
bizzák rá, elvégzi ezt villamos kocsi alakjában.

A két Dumas. Most, hogy André Theuriet
a franczia halhatatlanok közt elfoglalta ifjabb Du-
mas székéi, a „Figaro"-ban a következőket olvassuk
a két Dumasról, az apáról és a fiáról: A „Három
testőr" íróját senki sem jellemezte jobban, mint a
„Kaméliás hölgy" irója. Egy izben azt mondta
róla :

— Kicsi koromban volt egy nagy gyermekem:
az apám volt.

Másszor meg igy jellemezte :
— Atyám oly gőgös és hiu, hogy képes fel-

ülni kocsijának hátulsó ülésére, hogy azt higy-
jék az emberek, hogy van egy néger inasa.

De azért ifjabb Dumas végtelenül szerette
atyját, aki legjobban mulatott azon, ha fia gunyos
megjegyzéseket tett reá. Jól mondta erről az enfant
terrible-ről, hogy :

— Elménczkedik fölöttem egész espritjével
és szeret egész szivével.

Véres hó. A sanfranciskói górcsőtársulatnál
dr. Harkness tudós tanár bemutatott egy fazék piros
havat, mit a Wasateh hegységben szedett. Ezt a ha-
vat a hegylánczolat északi részén, a tenger szine
felett 10,000 lábnyi magasságban szedte össze.
Mikor még friss volt a hó, épen. olyan volt,
mintha vérrel áztatták volna; mintha valami
iszonyu nagy állatnak vértócsája lenne. A piros szint
a hónak egy egysejtű növény adja, a protococcus
nivatis, mely szétválás által szaporodik, vagyis
minden egyes sejt ujabb sejtekre oszlik. Ez roppant
sebességgel történik s ha csak egynehány ily növényt
hintünk is el a hóra, az csakhamar olyanná válik;
mintha vérrel áztatták volna.

Időt és alkalmat. Csacska asszony: Kérem,
doktor ur, nem adhatna be valami szert az uram-
nak, hogy álmában ne beszéljen?

Orvos : Nyujtson neki alkalmat arra, hogy
többet beszélhessen nappal.

Rossz nyelv. A lány: Roppant hideg az
idei tél.

A gavallér: Az ám, de emlékezzék csak
vissza, az 1850-iki épen ilyen volt.

A lány : De uram!

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

REGÉNYE, (27)

Weichert ur ellenkezett ugyan, de az
nem használt, a poharát kikapták a kezéböl.

— És büszkén dagad a mellem, ha meg-
nézem a fiamat, aki egyszerü, egyenes ész-
járású katona, s akit a bajtársak bizodalma és
a király kegyelme hadnagyi rangba emelt. Azt
hiszem, mindnyájatok szivéből beszélek, mikor
fölkiáltok: a falu öröme, a derék fiu, a jó
bajtárs, a bátor katona és becsületféltő tiszt,
Merckel hadnagy éljen, sokáig éljen és har-
madszor is éljen!

Lelkesen csatlakoztak a köszöntőhöz a
schrandeniek, s idősb Merckel ur megelégedés-
sel vette észre, hogy ez alkalommal megint
üres lett nehány pohár. Hogy Amália ne fogy-
jon ki az időből, hogy teletölthesse a pohara-
kat, rövid, hatásos szünetet tartott, mialatt a
fiát néma meghatottsággal ölelte a keblére.

Végre igy folytatta :
— De annál nagyobb fájdalommal tölt el

bennünket, mikor látjuk, hogy szeretett és ál-
dott helységünket, melynek gyalázatát fényes
hadi tetteitekkel már lemostátok, ujra meg-
gyalázza annak az embernek a fia, aki minden
szerencsétlenségünknek okozója. — A romok
közt fészkel most, együtt az apja szeretőjével,
— én nem akarok ennél többet mondani, de
ami ott fönn történik, gyerekek, jó dolog nem
lehet.

Mocskos kaczagásba törtek ki körül,
amely lassacskán erkölcsi megbotránkozássá
változott.

— Igen, folytatta az öreg, — és ami a
legszebb a dologban, ez a tivornya legény szin-
tén a mi derék, dicső hadseregünkhöz tartozik.
Álnév alatt csempészte be magát a soraiba, s
ami még több, még a tiszti rangot is kiszéde-
legte magának. . . Ami nektek, becsületes em-
bereknek, nem sikerült, — természetesen a fiam
kivételével, — azt ez az ember hazugsággal és
csalással elérte. Türni akarjátok, ti derék
schrandeniek, hogy egy ilyen szédelgő, egy
hazaáruló fia benneteket alárendeltjeinek te-
kinthessen ? — Azért lettetek szeretett királyo-
tok kegyelméből szabad emberekké ?

A pillanat kedvezőnek látszott ő felségét
a királyt sokáig éltetni, mert Amália ezenköz-
ben bevégezte az utánatöltést. A siker teljes
volt s Merckel ur már kétszeresen megelége-
dett kezdett lenni beszéde hatásával.

— Nem, ti derék schrandeniek, folytatta,
ezt nem tűrhetitek; a hadsereget meg kell sza-
badítani ettől a szennyfolttól, — különben szé-
gyelhetitek, hogy porosz katonák vagytok.

— Üssétek agyon ! Üssétek agyon! — ri-
valták az asztalok körül,

— Nem, kedves barátaim, — mondta jó-
akaró csámcsogással. — Nem szabad mindjárt
agyonverésről beszélni — én, mint a felsöbb-
ség, az olyat meg se szabad, hogy halljam, —
mert különben — — —

S jóakaró fenyegetéssel tartotta föl a mu-
tató ujját.

— De adok én jobb tanácsot, A nagy
uraknak odafönn persze sejtelmük sincs róla,
hogy voitaképen ki az a Baumgart hadnagy, mert
tavaly tavaszszal, nem sokat keresték a kereszt-
levelet és mi egymást; de most máskép áll a
dolog, — most persze jól megnézik azt az em-
bert, aki mint „szolgálaton kívüli" porosz ki-
rályi hadnagy jár-kel az országban. Mert az a
„szolgálaton kívüli" nem olyan apró dolog ám.
— Aztán emlékeztek, hogy mit is mondott a
Heide-ből való Radtke János itt ezen a helyen?
Akkor, mikor még egyikünk se sejtette, milyen
állatocska voltaképen az ő híres-neves Baum-
gart hadnagya?

Dühös, gyülölséggel teljes nevelés szakí-
totta félbe. Fia Félix volt, aki elkaczagta magát.

- - Francziaországból vándorolt ide, gya-
log, egymagában — szólt egy vándorló mes-
terlegény. És sebesülten feküdt és fogva is
volt és tudja isten, még mi. Most gondoljátok
meg, hogy ez mit jelent! Ez annyit tesz, hogy
nem kapott elbocsátást, hogy kilopta magát a
hadseregből, mint egy tolvaj, éjszakának idején,
szakasztott ugy, ahogy elöbb becsempészte ma-
gát. És tudjátok, hogy jól poroszul hogy

hivják az ilyent? Katonaszökevénynek hiv-
ják. —

Örömrivalgás keletkezett erre a szóra,
amit Merckel ur nagy megelégedéssel üd-
vözölt, mert tudta tapasztalásból, hogy a kia-
bálás kiszárítja a torkokat.

Hagyta hát őket kedvökre tombolni, azután
igy folytatta:

— Nekünk, mint jó hazafiaknak és derék
katonáknak az a szent kötelességünk, hogy a
hadtestparancsnokság magas urait felvilágosít-
suk a gyönyörü mákvirág felöl. Ezzel tartozunk
királyunknak és mindenekelőtt saját magunk-
nak. Lökjék ki szégyennel és gyalázattal vitéz
seregünkből, — vessék börtönre, — tépjék le
tiszti jelvényeit, — nekünk az mindegy — ne-
künk semmi okunk sincs rá, hogy érte és a
javáért kardoskodjunk.

A schrandeniek dühkiáltásba törtek ki
már arra a gondolatra is, hogy tőlük ilyesmit
kivánhatnának.

Merckel ur egy iv papirost vett ki a zse-
béből.

— Csináltam valami kis irást — mondta
— amelyben a nagybölcseségü és nagytekin-
télyű hadtestparancsnokságnak alázattal kifej-
tem a panaszainkat. Ha megengeditek, kedves
barátaim — — —

Olyan mozdulatot tett, mintha kibontani
akarná az ivet, de eközben szerencsés, sokat-
igérő gondolata támadt.

— Az irást azonnal elejbétek tehetném
aláirás végett, — folytatta ragyogó ábrázattal,
— de akkor az én fogalmazásom lesz, és nem
a tiétek. De azt akarom, hogy minden szavát
alaposan megmérlegeljétek, és ba kell, megvál-
toztassátok . . . Azért azt inditványozom, vá-
laszszatok magatok közül egy öttagú bizottsá-
got, amelylyel mi, a fiam, meg én, visszavonu-
lunk az uri szobába, hogy nyugodtan megbe-
széljük a fogalmazványt, ti többiek pedig addig
együtt maradtok.

Ezután megnevezte azokat, kiket mint
legméltóbbakat erre a tisztségre ajánlj, — öt
legényt, kiket mint költekező ifjakat ismert, s
akikben némi becsületérzést remélt

Félig irigykedve, félig kárörvendve he-
lyeselt a többi.

A kiválasztottaknak megnyúlt az arczuk,
mert sejtették, hogy mi vár reájuk, de mert
egyuttal hizelgett nekik a dolog, nem mertek
nem,et mondani.

Azzal a tisztelettel, melyet Meickel ar
rögtön érzett, ha valaki az uri szobába készült
belépni, kitárta az ajtó két szárnyát, amely
fölött ott állott figyelmeztetésül és csalogatásul
egyaránt a jelentős felírás:

Itt csak bort szabad inni.

Aggodalmas büszkeséggel léptek a kivá-
lasztottak az előkelö helyiségbe, mialatt gör-
csösen forgatták ujjaik közt a sapkáikat.

Utolsónak lépett be a házigazda fia.
Merckel ekkor még egyszer visszafordult

az ivóasztal felé és hangosan és ünnepélyesen
igy szólt:

— Amália, két üveg muskotályt nekem és
a hadnagy urnak.

Muskotály volt az a bor, amelyet rumból,
czukorból, fahéjból, bogyókból és a szükséges
mennyiségü vizből ő maga készitett, s üvegjét
egy tallérjával árulta a schrandenieknek. Két
üveget azért kért, nehogy a vendégeknek
eszökbe jusson, hogy párosával rendeljenek
egy-egy üveggel.

(Folytatása

Legalkalmasabb

karácsonyi é: ujévi ajándékok
LÖW SÁNDOR

órás és ékszerésznél,

Napest, VIII, József-kSrut 81, sz. alatt
kaptatok. "?

Ugyanott óra- és ékszer-műhely.
Árjegyzékek ingyen ős bérmentve.
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Péntek

Szombat

Vasárnap d. u.

Este

nemzeti Szinház

Benoiton
család

Benoiton
család

Otelló, a ve-
lenczei mór

Benoiton
család

Szinházi
Vír Szlcbáj

Á Cremonai
hegedüs —

Coppélia

—

H. kir. Operaház

—

Manón
Lescaut

Sába
királynője

I

müsorok.
ílg Szinház

Coulisset ur

Szőke Katalin

Coulisset ur

Szőke Katalin

Nép Szinház

A varázs-
gyürü

A varázs-
gyürü

Az ingyenélök

A varázs-
gyürü

HifTir Szinház

A gésák

A ldkapós
patikárius

Titok

Mama szeme
A báránykák

_ I I

Kisfaludy Szinház

-

—

Mivel a sorsjegy-tulajdonosok rendszerint nein "veInuk ügyet a
sorsolásokra és nem járatnak megbizható s o r s o l á s i Ea pást.
A legmegbizhatóbb és legtartalmasabb sorsoSási , t ő z s d e i é s

pénzügyi szaklap a

„SORSOLÁSI TUDÓSITÓ" melléklettel.

{Elöfizetési ára egész évre csak 1 f r t 5 0 kr.
Az előfizetők egy éven át 30 sorsjegyre ingyen Játszanak.

Előfizethetni postautalványnyal a „PÉPI2ÜGY8 S I J S á E "
kiadóhivatalában ^is)

Budapest, V., Fürdő-utcza 1. szám.
Mutatványszámok ingyen és hérmentve*

Jfönöen előfizetőnek ujévi ajándékul Diszes sorsolási naptár jár.

lipugy, mint a tüdő és torok va-
lamint a légző csíiveknekliurutos
bántalmait, továbbá nehéz lé-
legzést, ssülunellüségeí,

astlimát, szainárköhögési,
rekedisűget, köhögési iii-
gert, kezdődj tuberooiasnst '
laggyorsabban és lepbiztosabbau j
szüntetnek meg az évek óía ifij;- i
jobbaknak eltemért, orvosi utasi- |
tás szerint készitett és ajánlót! j
szerek, !
50 kr., ehhez való tízení-Gyürgy
lvinit por 5Okr. dobozonként, pon-
tos orvosi használati utasibssal
og-yütí. El hány xaap alatt ész-
lelhető hatás. Két. etsomaíriál
kfcvesébb ne:n "küldetilc". Vidéki
megrendelésekhez, csomagolási 6s
szállitó levélre külön20kr. kére-
tik (SíéranentesitéE nélkül).

Megrendülések kitárolás :

a Szt/
Bécs, V/2. Wlmmergassa 33, vagy

Török Jozsef
gyógyszertárában

Budapest, Király-utcza 12.
intézondők, (59)

Az összeg eiözetes utalványozása
kéretik. Tessék e hirdetést

kívángi.

Vendéglő-megnyitás.
A székesfővárosi VI—VU. kerületi kör (Andrássy-

ut 39.) vendéglői helyiségeit (azelőtt Petanovioh féle
vendéglő) kibérelvén tisztelettel értesitem a t. cz. közön-
séget, hogy ezt a vendéglőmet folyó

decxBmber hé Í5*én
megnyitom.

A „Bécsi sörház* czimü vendéglőmben és más elő-
kelö vendéglökben hosszu éveken át szerzett tapasztala-
taim értékesitésével azon fogok iparkodni, hogy uj ven-
déglőmben kifogástalan konyhával, jó italokkal és lelki-
ismeretesen gondos kiszolgálattal, a t . cz. közönség eddig
tapasztalt szives pártfogására a jövőben is érdemes legyék.

Társas lakomákra, tánozmulatságokra
külön helyiségeimet, termeimet kész vagyok a t. oz.
közönségnek jutányos árakon rendelkezésére bocsátani
és megrendeléseket helyiségemen kivül otthon felszol-
gálandó lakomákra bármikor elfogadok.

Magamat a t. cz. közönség szives partfogásába
ajánlva, kiváló tisztelettel vagyok 258

alázatos szolgája
l&8ivényi Ferencz, vendéglős.

Üzletátvételi jelentés!:

Tisztelettel jelentem, .hogy az általánosan ősmert
jóhirü

czimzett vendéglőt
40, sz. a.

mai napon átvettem és azt minden tehetségemhez ké"
pest vendégeim teljes megelégedésére vezetni fogom.

Az a jó bir, mely személyemhez, mint vendéglős
füződik, a

fi
czimzett vendéglő, valamint legutóbb a

vendéglőben elfoglalt állásom révén, remélleni engedik,
hogy jóakaróim ezután is látogatásukkal megtisztelni
fognak, _ .

Ismert jó konyha, valamint hamisítatlan boraim
mellett, kitünő kőbányai Dreher sör kerül felszolgálásra.

(259)

Kitünő tisztelettel
WKISZ JLNTA

a Bécsi sörház tulajdonosa.
Ut e= mindennemü házi

ipari és

iőzmosodák
mészé i*e

|l lüiiset-ca berendezése*
ijoUillásniellettszillit.

Alulírott erdöigazgatóságnál a következö öt évi fahemunok fognak f. évi deczember 28-án. 1
<'. e. l l órakor, irásbeli ajánlatok alapján árverésre bocsáttatni. !

srtr'a-Majfarország lenna-
gyoS!) gyára,

XSI2., Linxtírstrasse S. sz*
rjegyzék ingyen ea bérmentve.

•8
ta

EM

1.
2.

3.

4.

5.

Erdögondnokság

Fuzsine

Jíoví-Kriviput

MrkGpalj

Jászénak

Üfiulin

Ezen öt Hu fahozaiából
. esik:

nyers
n

34.955

42.212

56.042

140.894

69.351

bükk

utömeg

45.153

165.648

87.423

87.025

99.803

Érték.

frt,
129.552

153.162

149.473

245.093

154.262

kr.

—
_

—

—

Karlsbadi kétszersült, gyerrneA kétszersült, pozsonyi két-
szersült, naponta fria* minőségben kapható. (212)

MAYEE FERENCZ SS
Budapest, IV*f Hajó»u3cxa 3.

Vlfléki megrendelések pontosan e^rkozoltetnsk.

222

Az államerdcszot u kövotkozü kiszállítási utakat fogja saját költségén kiépíttetni:
a) a fuzsinai kir. erdögondnoksíig kerületében a Lichtenborg-uttól Lics községik terjedő ulat.
b) a novii kir. erdögondnokság kerületében egy utat Duliba-ut végétöt a IL vágássorozat 9.

és 10. tagján a Zenggre vezető útig és egy másodikat a zenggi-utig a IL vágássorozat 6. tagján
át a III. vágássorozat haláráig;

c) a rownagorai kir. erdögondnokság kerületében a Dumanics-utnak meghosszabbítását, a
mrkopalji erdögondnokság I. vágássorozatán á t áz állami vasut felé;

d) a jaszenák-szelói-utnak meghosszabbítását a jaszenáki V. és VI. vágássorozatán át a be-
govorazdolyei halár felé és a tiszovacz-jávorova-dragai ulnak meghosszabbítását a jaszenáki VIIV

vágássorozaton át a jaszenák-tepinei utig.
- Az általános árverési és részletes szerzödési feltételek megtekinthetők alulírott kir. erdö-

igazgatóságnál és az illető kir. erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt s kívánatra meg is kül-
detnek.

ÜL zágrábi kit?, epdoigazgatósag.

Elsö biztositó intézet
szolgálat esetévé.

Ö cs. és kir. fensége Jozsef iofierüzcg védnöksége alatt.
Biztositási tőke: 27 millió korona. I M

fiu gyermekek íegeiőnyősebh ellátása
katonai szolgálat költségének fedezése — iliotve a nagy-
korúság idejére. Bővebb felvilágositással szivesen szolgál
0 ) az Igazgatóság.

Budapest, V. ker,, Erzsébet-tér 1. sz.
Saját készítményt)

Hinták, torna-eszközök
és mindennemü hálók.

Gazdasági kötéláruk és ruhatoritök l'ebér kender-
ből. Valódi orosz eározipok és társasjátékok.

Áx egyesült zsineg ta ktwterfonóU közp. raktárában,
SEFFER AHTAL Budapesti

XV., (Xai-oly-kaaz&rnya) K&rcly-utoza 12. azam
Képes árjegyzéket, esetleg ttirnalenütkre kö!tséjjvoté3

k á t

gummi- és asbesi-uruk,
szíjak, tömítések, emelő-

gépek, olajak stb.

BUDAPEST, VI., Teréz-körut 29.



CsOtörtök, deczember 1©. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1897. ~ 23. oldal.
T4675. 7/1. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
áz ujvidéki m. kir. folyammémöki hivatal felügyelete alatt álló Duna-folyam-

szakaszon levő u. n. mohovói magaspart alatt az 1898 és 1S99. években létesitendő
átmetszés munkálatai, ugymint 262.490 m 3 föld kiemelése és átlag 100 métrre való
szállitása, továbbá 525.820 m3 föld kotrása és átlag 200 méterre való szállitása, vala-
mint 6256 m 3 szikla robbantása, 2473 m 8 kövei terhelt rőzce pokrócz létesítése és
2004 m 8 kőhányási munkálatok végrehajtásának vállalati uton való biztositása érde-
kébea 1893. évi jaaaár Uo 17 ea déli Í2 órakor a földmivelésügyi ni. kir. miniszté-
riumban nyilvános zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.

A vállalatot szabályozó szerződési minta általános é? részletes feltételek, ter-
vek és egyéb tájékoztató adatok az ujvidéki ni. kir. folyammémöki hivatalnál a hiva-
talos órák alatt megtekinthetők.

A vállalati összeg 5%-ának megfelelő bánatpénznek készpénzben, vagy őva-
dékképes értékpapirokban a budapesti központi m. kir. állampénztárnál történt leté-
telét igazoló állampénztári elismervénynyel felszerelt ajánlatok a jelzett napon d. ű
V212 óráig Oherolly Károly, kir. tanácsos, segédhivatali főigazgatónál (földmivelésügy.
miniszteri palota, földszint 3. szám) nyujtandók be.

Budapest, 1397. évi deczember 10 én. (249)

Földmivelésügyi m. kir. miniszter.

A Ör. BUDA I-féle

)la pastilla,
egy bizton ható háziszer.

tniyraln, idegességnél. Tüegerositö. A szervezet nagyobb
j energiára, nagyobb munka elviselésérc képesíti.

1 doboz ára 1 forint.
Kapható Budapesten a Városi

Városház-tér.

Catöeroni és Társa
Budapest, ¥áczi- és Deák-utcza sarkán.
Szinházi látosövek alumíniumból legkülönbözőbb
kiállításban, kitünő üvegekkel, bőrtokban vagy elegáns
peiucht) zacskóban. Wöi látcsövek fogantyuval
Legujabb Zeuss-féle távosövek. Tábori vadász
és verseny látosövek legujabb átalakítással á tirage
rapide. Sálon lorgnettek. Orrcsiptetök és szem-
üvegek arany, ezüst teknősbékacsont keretben legjobb
üvegekkel. Ste'reoskoj) szekrények. Aneroid légsulymérök.
Terem* és ablakhomérök diszesz kivitelben. Rajz-
eszközök. Dresdeni kísérletező szekrény (Experimenbr-
kasten). Laterna magikák. Kalaidoscopok. Fényképé*

szeti készülékek stb. dus választékban. (256)

73-117. V./I. EZ.

A palánkai dunaszakaszon az 1898—1902 években végrehajtandó s mintegy
3.57S8 in3-nyi földmunkából, 91,321.0 in.-nyi kotrással egybekötött földmunkából
160.000 ma I. oszt. és 207.333 ma IL oszt. kőhányásból, végre 1-658 m^ kőkirakat-
ból álló mederrendezési munkálatok végrehajtásának vállalat utján leendő biztositása
czéljából a földmivelésügyi ni. kir. niinisterium tanácstermében I898o évi január
fQ«ésa déli 12 ólakon* zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni. i

A kellően kiállitott zárt ajánlatok, melyekhez az ajánlati összeg 5%-ának meg*'
felelő bánatpénznek készpénzben vagy óvadékképes értékpapirokban a központi m.
kir. állampénztárnál történt letételét igazoló pénztári elismervény csatolandó Oherolli
Károly kir. tanácsos, segéd hivatali főigazgatónál a földmivelésügyi m. kir. ministeri
palotában (földszint o. ajtó) 1898. évi január hó 10-ik napján délelött */2l2 óráig
nyujtandók be. ,

A többi feltételek a hivatalos órák alatt az ujvidéki m. Mr. folyammémöki M-
rátáiban megtudhatók, hol a tervezetek is betekinthetők és az ajánlati minták vala-
mint a részletes feltételek beszerezhetők. 248 '"

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

Földmivelésügyi m. kir. ininisster.

XIII. évfolyam. XXIX. évfolyam * J

Szerkeszti és kiadja: I H Á S Z GYÖRGY*

M T Megjelenik minden hónap 5-ikén és 20-ikán. " Ü l » Előfizetési ára: Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 5 0 kr,

A „WendégSüsök lapja** nélkülözhetlen tanácsadója a vendéglősöknek, szállodásoknak, kávésoknak, borkereskedőknek, regálebérlőknek, korcs-
marosoknak, és pinezóreknek. — Eddigelé több ezer vendéglőben van elterjedve országszerte, tehát a legnagyobb sikert igérő orgánum h i r d e t é s e k r e .

A SS!V@g$£ié&S8jisők L&pJ&SÍ ebben az esztendőben mozgalmat inditott a ragfcte ©'.törlése, az t ta imérés i adó le szá l l í tá sára stb. ö8i

SSutatványszámok kívánatra ingyen küldetnek.

szerkesztősége
és kiadáhiYatala: 3. sz.

a legrégibb, legkedveltebb magyar éíoielap.
Szerkeszt i s SZABÓ EHDRE.

Megjelenik minűen héten temérdek képfBQB.
Tartalma: Szatírák, humoreszkek, krónikás adomák,
Mnjkos -kalandok, politikai kaxrikatnrák, illusztrált

adomák, tréfás versek stb. (203)
Elöfizetési áras püT negyedévre 2 forint*
Kiadóhivatal: V», Káimán-utcza 2. ez . „Pallas'.'-nyomőa.

SST ik á lőfitk k jéi i kják Vtöki) TB^
, „ . y

BSST ltik már most előfizetnek, ások újévig ingyen kapják as ,, Vstöki) B^
vagyis clöfisctvsUk csal: 1SU8. január hó elsejétől ezámittetik. a"-t,

Részvénytőke
3 millió forint o, é

Eéazvónytőke
3 rnülló forint o. é.LONDON.

Vezérképviselet és szétkaidési raktár:

BUDAPESTEN,

l?irien, Hewbaugasss
minden háxtartáaban. Sevcs orró vüzcl és ezen világlifrü szappannal núnden M!gy vagy leány 13 percz alatt, ogősz ruhát vaw derekat. gaUérokat, hímzéseket, selyem-

et, szallagokat, csipkét, selyemkestyüt, harisnyát, tovibbá batüszt, karton, szaüa és bármily gyapjúszövetet tetszús szerinti, valódi mosható szintire kopes festem-
Tegetthofg sötétbxsriieaiix és rikitó ¥Örüs szsnlsen szintén raktáronB

Gyászeseteknél, teljes ruhatérak 1 óra, &Mt & legszebb felcetére festhető. *JM MlRden SZlnbOII 40 kr., teketfl ti KgitttOf SZlfllen Őarabjl 50 Rí,
Nagyban és kicsinyben kapható:

Mértey T«stvérak, nagykereskedőknél, Arany Jáaos-utoza 10. Wald Gyola, Király-otOBa 34.
Török Jójssef, gyógyszertáriban, Xiraly-atoica 12. Kartsohmaroff A., Korapoai-at 41.
Kernda Nándor, győgyárukereskedd, Kossaeli Lajos-uíoza Itves, UUutly. Muzeum-körut 7.
Molnár é» Moser. Koronabercaeg-atoMs. 9. «.»«#*«

Továbbá minden tryócryáre/>, ilímiazei". gyertya*, mzaanmn ©s ritvldám üzletben.
FIGYELiaEZTSTÉSŰL: Minden darabb „Maypole" használati mtasitással van ellátva, tessék ehhez alkalmaEkodni.
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A G L 0 6 0 W S K I és TÁRSA czég-j
azon rendkivül előzékeny ajánlatot intézi a venni
szándékozókhoz, hogy saját költségére szállit az
ország bármely részébe díjmentes próbahaszná-
latra egy 7-os számu 1897/98-asmodellüRemington-
irógépet vételkötelezettség nélkül és kezelésre, ugy
helyben, mint vidéken dijmentesen begyakorol
kárkit. Az irányadó szakemberek egybehangzó
itélete szerint a Remington-irógép az összes ismert
irógéprendszer között világszerte elvitázhatatlanul
a legelső helyet foglaljad. Egyébiránt beszéljenek
a tények :
M. kir. földmivelési minisztérium használ 5 dbot
•M. kir. honvédelmi minisztérium . . . 5 „
M. kir. igazságügyi minisztérium . . . 4 „
Magy. kir. államvasutak igazgatósága és

üzletvezetöségei 60 »
Magy. kir. posta- os távirda igazdatóság

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

stb. stb. stb.

Néhány Itélet a Remlngton-irőgépről:
Grcgcrson Q. és Fiai, Budapest.

1893. szeptember 19.
Nem mulaszthatjuk el, önökkel teljes megelégedésünket

közölni az üiiöktöl vásárolt 4 Ruminglon-irógépet illetőleg.
A Romington-irigép kitünő tulajdonságai tekintetében az
előttünk ismert számos itéletet, teljes mértékben magunkévá
tesszük és nzt hisszük, hogy a Remington-irógépnek sehol sem
szabadna hiányoznia, ahol irásbeli munkák vannak.

OH. kir. postatakarékpénztárt hivatal, Béos.
1894, május.24.

Ezennel igazoljuk, hogy a postatakarékpénztárt hivatal-
nál- szállitott 23 drb 3. és 5. számu Romington-irógéq ezen
hiva a'ban már évekóta használatban van és minden igé-
nyűn > nök tökéleloson megfelel. (Ma 54 Rcininglon-irógép
mükoo'ik a posiatakarékpénztári hivatalban).

Eótby János nemzetközi mérnöki és szabadalmi
irodája Budapesten.

1897. augusztus J.8.

Kívánságukra készséggel kijelentem, hogy irodámban már
évet óta használok több rendbeli 5-ös számu Remington-iró-
gépet. melyek müködésével minden tekintetben meg vagyok
olcgtidve. Voit alkalmam legujabb 1897-ik évi modellü 7-es
számu Roniington-irógepjOket is megismerni, mely a Reming-
ton-i rógépt'k eddigi jó hírnevét —amennyiben ez még lehet'
ségea — uo véli.

Udvarhelymegye alispánjától, Udvarhelyit.
1897. julius 24.

Igen helyesen gondolta a czég, mikor Magyarország fő- és
széki) árosúlmn Remington és Mimeograf-irógép raktárt állitott,
mert igy a gépek esetleges javítása, valamint a szükséges
kelléVok beszerzése. — ami oddig tömérdek időbe került,^—
rendkivül megkönnyebbült. Azonban már 4 év óta van hasz-
nálatban mind a két iró-szerkezet, anélkül, hogy legkisebb
iiivitáist is eszközölni kellett volna, söt a legnagyobb elisme-
réssel szólhatok mind a két gép használhatóságáról, különö-
sen a i'yors munka által minden eddigi használt hasonló Író-
gépet fölülmúl. Kérek ugy a Reminglon-iró, mint a Mimeograph
gépekhez szükséges festék, papir stb. tárgyakról részletes
árjegyzeket küldt-ni.

Keosfcranét th. város polgármesterétől. Ka da polgár-
mester, Keoskeméten.

1897. julius 12.
Folvó évi junius 21-én kelt megkeresés folytán van

ssorencsém érlesiteui, miszerint a Kecskemét város tulaj-
donában le,vö Rcmingion-irógép kifogástalanul müködik.

BEarostorda vármegye alispánjától, DXarosvásár-
helytt. ' 1897. augusztus 7.

Megbízottjuk által bemutatott és kipróbálás végett itt
hagyott .,Remin;Hon-irógép használhatóságáról meggyőződvén;
az irodum. részein megtartom. Ennélfogva felkérem, hogy
annak áráról szóló nyiijrlijokat idö megküldeni sziveskedjék,
ho"y az összeget cüaüdhessem. Egyben felkérem, hogy az
írógéphez szükséges kellékekről részletes árjogyzéket szintén
megküldeni sziveskedjék, hogy az ezután • előforduló szük-
ségletet megrendelhessem.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

és
am eredeti„REMlMGTON-irőgónek"
és „EDISON - MIMEOGRAPH" ktx.

Jog. eladási telepe. (235)

Budapest, V., €rzsébet-tér 16. sz.

N T Előnyös fizetési '•"";£?,.„
kaphatók: Optikai műszer, lát- és táborilátosS, légsulymérő,
rajzeszköz, amateur-fényképezö gép felszerelve és magyar
nyomtatott utasítással, villamos sürgönyző-távbeazélo os

vlllámharitó, villamos villágitási berendezések.
Emberi műszernek. Árjegyzék Ingyen.

Qatschek Béla, Vil, Erzsébet-körut 5.

C. és cársa
cs. és kir. udvari szállítók.

i-tér 5.
a Haas-palota átellenében.

Ajánlja
(137

pánczélbetéteit, pánczélszekrényeií, pán- m
czéltressorjait a legujabb szisztéma szerint, T|J»
valamint ékszerállványokat berendezéssel, j |
kazettákat, másolópréseket a legjutányosabb | j *

árakon.

Szerkeszti: RADÓ ANTAL.
A „Wisagyap Könyvtár" nagyszabásu uj gyűjteményes

vállalat, moly jó könyvekot a lehelő legolcsóbb áron hoz forgalomba.
A „Maqiyar Könyvtár" felöleli a régi és az ujabb

magy BP irodalmat, valamint a kiiífSfdf irodalmak színét-javát.
A „Magyar KSnyvt&s'" nagy figyelmet fordit a mauyar

és az idegen klasszikusokra, az előbbieket gondos szövegkiadásban,
az utóbbiakat a líjíjelesebb fordításokban bocsátva közzé.

A „Magyar Könyvtár" külön iskokd kiadásokat is
nyujt, alkalmazkodva a középiskolai tantervekhez.

A „FSagysr Könyvtár" közöl kisebb regényeket, el-
beszéléseket, színdarabokat, verses munkákat.

A „Magyar Karsyyíáp" a szépirodalom mellett az is-
meretterjesztő irodalomnak is tág tért nyit; közöl történeti, irodalom-
történeti és rokontárgyu müveket is.

A „Magyar Könyvtár" famentes, sohasem sárguló
papiron, világos, tiszta nyomással jelenik meg.

A „Maaya#» Könyvtár" egy-egY füzete 3—4 ivnyi s a
körülményekhez képest najryobb is lesz.

A .„MSngvyar Könyvtár" ogy-sgy fiizoténak
ára IS krajczár. Minden füzet egyenként kapható.

Havonként legalább két füzet jelenik meg.
A .,ftfla&yap Könyvtár" elsö tiz füzete már megjelent

és a következő:
I. Katona. Bánk-Bán. Bevo-

zeíéssol ellátta Beöthy Zsolt.
lI. Guy de Maupassant.

•Elbeszélések. Forditotta Tóth
Béla.

ül. Börzsönyi válogatott ódái
életrajzi bevezetéssel.

IV. Cappúe For- A kovácsok
sztrájkja és Cííyéb elbeszélő
költemények. Ford. Eacjó
Au tul.

Minden hónapban iegaiáhb két fiixot Jolanlk mög.
Előíizotésobjt 12 füzetre 1 SÖ krral, 24 füzetre 3 frt 60 krral,

ugymint rendeléseket az egyes füzetekre elfogad a kiadóhivatal,
valamint minden könyvkereskedés.

V. Kisfaludy. A kérők.
Beöthy Zsolt bevezetésével.

VI. Sipulusz. Humoros tár-
CZfllC.

VU. 0 e >ln*/c/«.Abor.Ford.
Tóth Béla,.

VUl. Zrinyi. Szigeti veszede-
lem.

IX. De Maurloc-Pottar.
Trilby. Forditotta JTái J.
Béla.

X. Csokonsy. Dorottya.

os. és kir. udv. könyvkereskedés kiadóhivatala. (1G3)

* -X- X

(253) alkalmas

r

legnagyobb raktára, mérsékelt árak,

J f e g d O f l é könyvkereskedése,
Budapest, Muzeum-körut 2.

Újdonságok s

Nansen északsarki
utazása.

Röptében a világ körül.
Társas utazás.
Delfter festészet és

takaró himzés.
Hány óra van?

Mozsár ágyu.
Utazás a malom-

völgybe.

Az ostromolt vár. ,
Faépitész.
Játékszekrények.
Lóverseny stb.

Richter-féle köépitö-szekrény ek
50 krtól 40 frtig.

Mindenkornak mög felelő társasjátékok-
ról (400 féle) külön Jegyzék Ingymn.

Vidéki megrendelést ezonnal expedlálok.

Szerkesztő: perczeg ferencz.
Az Uj Idők szépirodalmi, müvészeti és társa-

dalmi képes hetilap.

Főmunkatársak:

Mikszáth Kálmán és Bródy Sándor.
Az Uj Idők minden uj előfizetője ingyen

kapja az Uj Idök Munkáosy~füzetét.

Aki félévre előfizet; a Munkácsy-fUzetét és

Linek Lajos „A Gyurhovics Leányok"

czimü gyönyörü huszonöt szinben készült fali
képét is ingyen kapja. (237)

Mutatványszámot k ívánatra ingyen küld

Budapesten, Andrássy-ut 10. sz.
Előfizetési ára negyedévre

2 forint.

Fiatal serdülő leánynak karácsonyra a

legjobb és legolcsóbb

képes hetilap, fiatal leányok számára.

S z e r k e s z t i : T U T S E K A N N A .
Karácsony estére minden előfizető megkapja

az első számot és kedvesebb ajándékkal nem igen
lephetjük meg a fiatal leányt, akinek olyan ne-
héz jó olvasmányt adni. A karácsonyi szám az
egész ünnepen való érdekes olvasmányt nyujt és
örömet okoz neki minden vasárnap, amikor be-
köszönt hozzá az ő lapja.

Elöfizetési ára negyedévre 1 frt 50 kr.
Elöfizetés küldendő postautalványon,

kiadóhivatalába
Andrássy-ut 10. szám.

Czínizésnél leérjük Andrássy-ut lOmivni.

Karácsonyra a gyermekeknek a legjobb

és legolcsóbb

^epes gyermek hetilap

Szerkeszti: PÓSA BÁCSI.
Az elsö számot karácsony estére minden előfizető

megkapja. Az En Újságom a gyermekeknek legkedve-
sebb'karácsonyi ajándéka, az egész ünnep.'., át ,mi-
lat a sok mesevej, verssel, tréfával, kóppol es tudja
hogy minden vasárnap uj meg ui örömu lesz az ő
aranyos újságával. Januárban minden űlöliüetö IÍVÖ-
nyörli naptárt kap ingyen az 1893. évre.

Slőfizeíési ára negyedévre 1 forint.
Előfizetés küldendő postautalványon,

i l l tn Újságom kiadóhivatalába,
Andrássy-ut W. szám.

Nyomttott u „ORSZÁGOS HIRLAP" betűivel Budapest, VIII., Jözsef-Körut 65. szftm.


