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Bánffy.
Macbeth ellen a birhami erdö indult

meg; erdö, amelyik nem mozdulhat;
Bánffy ellen megindult egy tábor, ame-
lyik nem létezik. A választási csatatér ha-
lottjai, a csontok és koponyák. Absen-
tes concludunt.

Igen, a Bánffy fejét kérik az elége-
detlenek a kimaradóitokért. Kikomponál-
tatott a harczi zászló végleges felirata:
„Bánffynak nem szavazzuk meg a provi-
zórium-javaslatot, másnak megszavazzuk."

Hát ez a boszu — a vendetta. Ez
lehet motivum egy rosszul fölépitett drá-
mában vagy regényben, de nem lehet
komoly politikának iránytüje — plane,
mikor minden mozdulatnál, ami történik,
mint uszály huzódik a nemzet jövendö
sorsa.

Szeretnénk tudni, mért távozzék he-
lyéböl Bánffy? tessék csak egy helyes
okol mondani és mi megkapitulálunk.

Bánffy közel három éve intézi az
ország ügyeit és vezette azokat nemcsak
a többség, de az egész ország megelé-
gedésére. Egész sorát a sikereknek jelzi
aljat — soha se volt még a nemzetnek
aimfi p i r o s b e t ü s n a p j a — mintha
&;e az idöre visszatekint. Keresztülvitte
rázkódtatás nélkül az egyházpolitikai tör-
vényeket. Közel hajlitotta hozzánk a király
szivet. Oly jövöt nyitott á nemzetnek,
hogy szinte káprázott töle a szemünk —
8 káprazna még most is, ha az obstruk-
czió fölvert pora bele nem hull.

Ezek a nagy vonalak. De igazán na-
gyok, mint a tejut az égen. A pepecselö

apróságokban is hasznos tevékenységet
fejtett ki.

S most mégis menjen Bánffy. De
hát mért menjen? Azért, mert harmincz-
negyven embernek ilyen szeszélye támadt ?
No hát ilyen okból még egy falusi bak-
terségnak sem szabad megrendülnie.

Hanem beszéljünk okosan. Tessék
ugy épiteni fel az érveiket, hogy evidens
legyen, miszerint egy más miniszterelnök
alatt javul a helyzet — és akkor mi is
azt mondjuk : menjen Bánffy, mert sze-
mélyekhez nem ragaszkodunk. De meg-
forditva áll a helyzet. Olyan embert, aki
alatt nem ez lenne a helyzet, ha a
negyven obstruáló akarná, anya nem
szült; de olyanokat sokat szült, akik
alatt rosszabb lenne a helyzet.

Szerintünk Bánffy távozása most M-
pótolhatatlan veszteség volna, mert az elért
nagy eredmények ugy tünnek fel nekünk,
mint egy gyönyörü kép, amely még csak a
kontúrjaiban látszik s az ecset és paletta
a Bánffy kezeiben van. Ki mer arról
jót állni, . hogy ugy ütne-e ki a kép
nála nélkül, mint a inüyea ö általa
lehet?

Hanem aki Haragszik, nem kombinál.
Kossuthék haragszanak' — mert haragud-
niuk kell •— természeti törvény az. A
föld befagy és kienged. Kossuthék ellen-
ben felforrnak és le nem hülnek —• ök
felforrnak és addig forrnak, mint a fazék-
ban a viz, mig föl nem lökik a födöt.
Menjen Bánffy és punktum. Menjen és
menjen. A lepedös kisértetek, a válasz-
tási csatatéren elhullott lelkek szuggerál-
ják nekik, hogy ö menjen.

És milyen hibájáért menjen? Hát:
hiszen épen ez a nehéz. Mert a hiba még
nincsen elkövetve — az még csak január
1-én lészen bekövetkezendö. Tudniillik a
rendelet. Eddig még ártatlan Bánfiy, de
már január elsején bünös lesz. Te-
hát távozzék! Hadd legyen már arra ia
eset az .annalékban, hogy valaki olyan
politikai bünért itéltetik el, amit még
csak ezután követ el. Az eset igen érde-
kes és az obstruálók logikája szerint
nem kell sokat teketóriázni, a vétség ok-
vetlenül megtörténik, minthogy az telje-
sen az obstruálók akaratától függ, hogy
törvénysértö legyen-e Bánffy vagy nem,
Ök pedig azt akarják, hogy az ország
törvényei megsértessenek. Ök, a törvény-
hozók akarják ezt. Mert ürügy kell.

Badeni is ment, Bánffy is menjen. Igaz,
hogy Badeni müködése a német faj ellen
volt irányozva, tehát a német faj meg-
buktatta, a Bánffy müködése pedig min-
den porczikájában a magyar faj erösité*
sére volt irányozva s az nagyszerüen si*
került is, de azért a magyar faj megbuk-
tatja, hadd menjen, mert egy kabinetet
megbuktatni nagy élvezet és nagy virtus.

Csakhogy ehhez a könnyü észjárás?
hoz országot is kellene találni, szabölegé-
nyekkel benépesitett országot. Mert Ma*
gyarország komolyabb, érettebb politikai-
lag, hogysem ne tudna disztingválni,
ha esetleg megjelenik is a rendelet.'Ma-
gyarország intelligens népeit nem lehet
félrevezetni; kiérzi az, mi a miniszteri
tulkapás és kiérzi, mi a politikai kény-
szerüség s ezért Bánffyt nem fog sike-,

Szöke Katalin.
Drámai rege 3 szakaszban; Andersen után irta Foss
Richard; forditotta Makai Em\\ ; zenéjét szerzette Ktt-
rich J.; szinre került a Vigszinházban elöször deczem-

ber 21-én.

Amióta a világ áll és a föld hátán em-
berek éiuek, küzdenek és szenvednek, áll a
kérdés is, hogy érdemes-e az élet százszoros
bajait végig küzdeni ? A bölcsek és együgyüek, a
tudósok és tudatlanok föltették e kérdést
maguknak és másoknak;, de sem ma-
guk, sem mások nem tudtak rá ki-
elégitö feleletet adni. Némelyek, kikben
nagyon élénk volt az emberi szenve-
délyek legerösebbike: az önfentartás szen-
vedélye, a nézet felé hajlottak, hogy az
élet a legföbb jó. A biblia „Példabeszédei-
nek" királyi szerzöje azt mondta, hogy „jobb
élö kutyának lenni, mint holt oroszlánnak". De
ö kivétel; neki az élet szép volt, és ö az
életet mint müvész kiüti válta. A vitéz Achilles
rettentöen sirt, mikor meg kellett halnia és
vállig bizonygatta, hogy „inkább akar utolsó
rabszolga lenni a földön, mint ott lent az ár-
nvak elsö vezére.0 De ö pogány volt és
Biiseis kisasszony szép szemei miatt he-
tekig duzzogott , egész Görögországgal. A
keresztények, a zsidók és különösen a hin-
duk már egész máskép .gondolkodtak. Ezek-
nek az elet keserü megpróbáltatások korszaka,
avagy az ideiglenes hünhödes eszköze, ea csak

az az igazi létei, ami az élet után következik,
az éden, a mennyország, vagy a nirvána. Vi-
szonylag boldogan csak az élt, alti minél keve-
sebbet élt; aki csak perczekig, látta a napvilá-
got, vagy legalább mint ártatlan gyermek köl-
tözött át oda, hol nincs életkor, a fény-
telt örökkévalóságba, mely sein nem kez-
dödik, sem nem végzödik És mikor a
kis gyermek meghal, a szülöket él-
tük legnagyobb fájdalmában azzal vigasztalják,
hogy „talán jobb igy. Ki tudja, mi várt az
életben a szegény angyalkára? Az Isten jól
tudja, mit csinál. Talán százszor keservesebb
lett volna a gyermeknek az élet, mint a
halál".

Erre a gondolatra alapitotta a nagyhir-
nevü német poéta, Voss Richard a „Szöke
Katalin" drámai meséjét, melyet ma mutattak
be a Vigszinházban.

A Szöke Katalin kedves, szelid és nagyon
szép mamácska, ki gyönyörüen tud arany-
fonállal himezni a és sok prnizt, melyet a templo-
mok számára készitett diszruhák és oltártaka-
rókból belát, azt mind az ö, piczi fiacskájára
költi, Gyurikára, kiböl derék, becsületes katonát
akar nevelni, olyat, mint az .apja volt, ki —
még mielött Katalint' nöül vehette volna —
kénytelen volt a háboruba menni, hol hösi
halállal meg is halt Katalinnak tehát mindene
a világon ez a kisgyermek; boldogsága, jövöje,
becsülete. Azért is vigyáz ra oly nagyon; kép-

zelhetni, mennyire kétségbe esik, mikor a
doktor karácsony estéjén ezt mondja neki:
„Kedves leányom, legyen erös. Az ón fiacskája
nagyon beteg; nagyon. Csak ugy menekül meg,
ha az Isten csodát tesz vele".

— Csodát ? — mond félholtra ijedve a
szegény Katalin. — Ha az anya halálos aggó-
dalmában fohászkodik az éghez, akkor bizonyo-
san megteszi.

— Igen, Katalin — felel az orvos — ha
az ég még egyátalán tesz csodá.t, ugy bizo-
nyára akkor teszi, mikor egy szegény kétségbe-
esett anya kéri töle.
. • . A Guszti pedig, Katalin ifjúkori barátnéja, *
azt mondja; »Persze, hogy csodát tesz az ég!
Lám, én is holtbeteg voltam gyermekkoromban;
és az anyám visszaküzdött, kiragadt a halál
karjaiból. Most is élek."

Katalin erre leborul a szobájának falára
festett szent Katalin képe elött és kéri védö-
szentjét, hogy segitsen rajta. Ime, gyermeke a
halál karjaiban van. Ö ki akarja ragadni onnan.
Ki kell ragadnia 1 Segitsen! Hallgassa megl

És a kép megszólal: »Igen, kis Katalin,
meghallgatlak!*

Ekkor távol znne hallatszik, mely mindig
közelebb j ö ; a házhoz ; a lépcsön föl; egész
az ajtóig; é s : mikor már ott van, az ajtó
felpattan és belép hegedülve egy gyönyörü *
ifju, kinek ragyogó arcza löiött gazdag hajza-
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riílsii, még a rendeletért se éiszkreáitéM
as ország elött.

Látlak ezt s „fölkelés8 tekinfélyese&b
fejei mis és semmi kétség tohhét hogy
Justhók épen olyan teljes őszinte-
séggel keresték a békés kibontakozás utját,
mint Ssséüs Andrássy, Csáky és a Bánffy
többi, a parlamenti békék szakmájában
jártas jő barátjai. ''':

POLITIKAI HIREK.
A képviselőháznak délelőtt tiz órakor
vas. ^

As elsö külön rendelkezés. Miként azt eleve
jeleztük, a két delegáczió ma megtartott záró-
ülésében külön-külön határozatot hozott a ma
még közös vámbevételelmek önálló kezelése s
a tényleges állapot alapján a közös ki-
adások fedezésére valo fordítása iránt. Ez
a határozat tulajdonképen a parlamentáriz-
mus próbaköve az osztrák-magyar monarkiában,
ssoennyiben az elnapolt osztrák parlament ki-
küldött bizottsága, a monarkia egyik államának
alkotmányos törvényhozását képviselve, hoz ogy
impariamentáris végzeményt, melynek . végre-
hajtásáért az osztrák alkotmány, hírhedett
inség paragrafusához, ama sokat emle-
getett tizennegyedik szakaszhoz kell folyamodni,
mert az igazi, parlamentáris jóváhagyás
ea idő szerint fölöttébb problematikus, tisztán
beszélve, alig remélhető. Ezzel szemben a ma-
gyar delegáczió azonos szövegü dönté/s-e a leg-
szigorubb parlamentáris kövételnráhyeknek is
megfelel, mert a közös ügyek intézésére kikül-
dött magyar bizottság a gyakorlati" érvényben
letö parlament összes tekintélyével Iép;és léphet
föl s igy elfogadott határozatainak szíinííczioná-
lása teljesen parlamentáris formák közt re-
mélhető. A közös vámbevételekre történt ezen
különálló, de lényegben azonos réndelfcezés~ egy-
szersmind útmutatóul szolgál az- összes, pvoÁ-
áőrius kérdések kormányzati kezelésére néávev
melyeket prakszisban nem lehetyiafi&r egy; Bapig
is, intézkedés nélkül függőben íaríafli. ,,. .-..,:,,.,

Pártértekezlet. A függetlenségi, é&'4S-a$ párt
Kossuth Ferencz elnöklete alatt szerdán este 6
órakor értekezletei tail

A helyzet
sürgés a fotyosörtí v

A képviselőház folyosói má riágfori",jókor
megteltek, mert hire járt, hogy a Ház elnöké
az ellenzék vezéreivel már tegnap érinÉézésbe
lépett és tervezetet dolgozott ki, ameíyn%k alap-

jain ti kompromisszum iránt megindulhatnának
a tanácskozások. A szélsöbal vitarendezői csak-
ugyan tudtak ilyen tervezetről s az öles előtt
nagyon élénken tanácskoztak róla a szélsöbal
megjelent tagjaivá.

Á hangulat azonban nem volt békülékeny,
bár.szemmel volt látható, hogy még a íeghar-
eziasabbak is szivesen állnak szóba a szerintük
nem igen remélhető béke érdekében. Különösen
fokozta 'a békekedvet az' a korán kolportált
kir, hogy Lukács László pénzügyminiszter
Bécsbe utazott, mert s> Felség hozzájáru-
lásét óhajtja, kieszközölni a, kompromisz-
szumhíin teendő esetleges engedményekhez.
Ugy' mondíák, hogy báro Bánffy Dezső minisz'
terelnök nem is fog addig a vitában fölszó-
lalni, mig a pénzügyminiszter az előterjesztés
eredményéről be nem számolt, A szélsőbalnak
tehát nagy oka volt, hogy a kompromisszum-tár-
gyalásokban ezuttal komolyabban higyjen.

: Az érdeklödés óppen ezért egészen elteié-
réiődott áz üléstől és minden figyelem a szim-
ptomák keresésére konczentrálódott. Ilyen
sziniptomák voltak, hogy báró Bánffy Dezsö
mindjárt az ülés megnyitása után üzenetet kül-
dött . Szilágyi Dezsőnek, aki nyomban átadta
helyét Berzeviczy Albertnek s aztán a minisz-
terelnökkel és gróf Andrássy Gyulával vissza*
vonult az elnöki szobába. Majd azt is észre-
vette a folyosó, hogy Kossuth Ferencz é& Justh
GyuJa szintén az elnöki szobába siettek Künn
a folyosón pedig ezalatt a-szabadeivá párt leg-
előkelőbb: tagjai • gróf Csáky Albfo, Radó Kál-
mán keresték '. föl a szélsöbal egyes tagjait ea
hosszabban próbálták őket kapaczitálni. Ugyan-
ilyen Szándékkal járt a folyosón gróf Apponyi
AifréH és Ifyráfi^ltyJüáMov is. .

... Áz"igazi forroagás azonban a&kpr kez-
dődött, amikor,. Kosj^k £e.rencz.,.£sJusth Gyula,
visszatérlek, az- einöjj^, j^pl^bjöl és magukkal
hozták azt a mődosifcás-tervezefet, amelyet
a szóbeszéd szerint elébük terjesztettek. Hir sze-
rint a tervezetet minden kötelezettség nélkül vet*
ték át s csak azt helyezték kiláíitsba, hogy meg-
ismerteiilii n párt- tagjaival; Az eredményről
aztán- majd bessűrnolíiak-Kz elnöknek. Lenn a
folyoson pedig mindjárt-' munkába fogtak. Koá*
stíth Ferencz olyannak mondotta a tervezetet,
amely, a helyzetet tekintve,, elfogadható.

Justh azonban tartózkodott minden oézetnr;.
vánitástól s csak a párttagok hangulatának
megismerésére szorítkozott. Ez a hangulat ag
elterjedt hirek szerint nem voh1- keúeezo^en
ős remélni engedte, hogy a kompromisszum
létrejön. Csak az öt Ugronista és körülbelül
ugyanannyi Kossulh-párti jelentette ki, hogf
egy tapodtat sem tagit, mig aa1. önálló vám-
területre vonatkozó követelését teljes mértek-
ben nem honorálják.

A folyosó lassankint mégüs azt kezdte
hirdetni, hogy ez a merev frakezió, (ugyanaz,
mely a nyári obstrukczió idejében sem akart
tudni a kompromissziumrói) kapaczilá ható lesz
és nem fog ellene szegülni a függetlenségi párt
akaratának. Sőt rnár a formát is emlegették,
ahogyan a kompromisszumot a Házban mani-
fesztálják. Eszerint a miniszterelnö! a csútőr'
toki ölesben tenné meg előterjesztését, mely-
ben a megállapitott módositással kérné a ja-
vaslat elfogadását; erre a szélsöbal vezérei ki-
jelentenék, hogy a módosított javaslattal sem
érhetik be s aztán a vita zavartalanul folyna
tovább, mmt eddig, i l hónap 27-én azonban
(ez a végső terminus) az elnök abba a hely-
zetbe jutna, hogy a vita berekesztésével a ja-
vaslatot szavazás alá bocsá ümtná, ami'
kor is & szélsőbal nem szav&zná sgyan
meg a javaslatot, de nem akadályozná
tovább törvényerőre emelését.

Azonban a képviselőház ülése alatt nera
jött létre semmiféle megállapodás. Csak a kapa-
czitáezió folyt szakadatlanul, még pedig olyan
formában, hogy Kossuth Ferencz, Komjáthy Béla
s a békességre hajlandóbb vezérek egyenkint
tanácskoztak a párt tagjaival, élébük terjesztvén az
emlitett tervezetet. Annyi látszott, hogy a párt
nagy részében megvan a hajlandóság-, de egyesek
annál zajosabban tiltakoztak minden kompro*
mísszume|len é^ami legniegíepőbb, a tixtako*
zők váratíaú segitséget kaptak a> — nép-
pártban.

Ez a különös jelenség még a szélsőbalt
is meglepte és jellemző egy függetlenségi vezőr
mondása r

— Ha mi nem tudnók elvtársainkat meg-
győzni, majd meggyőzi öket a, néppárt vi-
selkedése, hogy jobb lesz megáiianL

Az is érdekes nyilatkozat, hogy a nep-

tát piros mákvirágból font koszoru "ékíti". Ez az
Ifju Halál.

Az égi fénytől övezett nemtő elmondja
Katalinnak, hogy Őt az Isten csafc azokhoz
küldi, kiket a halál által nagyobb bájtól akar
megóvni, kiknek az élet rettentőbb;'tolna a
halálnál, kiknek a halál jótétémőny, fnégmen-
tés. És azért kéri Katalint, engedje a gyermek
előtt eljátszani nótáját. . v-

Katalin sir, rimánkodik: nem", nömvvegye
az ő életét l Ö is ifju még cs sztfp'; majd föl-
disziti magát. Vigye el őt; de ne Mntla A

Az Ifju Halál szeliden mosolyog-és
ledve az ágyhoz, játszani kezd arany hegedűjén.

A szelid, lelkes hangok hallatára a hal-
vány Gyurika fölegyenesedik ágyában éis kérőén
nyujtja ki kezecskéit a halál felé. Mamája sir,
kezeit tördeli, nevénél szólitja, magáltöz ódteS-
geti; de a kis gyermek nem hallja többé anyja
esdeklő szavát, nem látja rémületét, kétségbe-
esését, nem ismeri többé. Csak a-fényes" an-
gyalra mosolyog, azt kéri; annak karjaiba vá-
gyakozik.

Az angyal föl is veszi és elviszi magával.
Katalin eszmélet nélkül a földre hanyatr

lik. De amint az angyal a gyermekkel távozott,
Katalin ismét magához tér és ezivszaggató-
kiáltással rohan az eltüntek után: „Kiragadom
a hálái karjaiból! Kiragadom l u -

álig Ifpte tul a küszöböt, a. sötét" szóbaü
fctt Ismét túlvilági fénf derül szenf Katáim

kópé körött. A kép megmozdul; kilép kereté-
ből és liliomágával "kezűben-indul az anya után.

„Kísérlek, kis Katalin Iö

A szóbába gyült szomszédok nem is lát-
ják a helyéből mozdult képet, mely ugy lebeg
tova, mint aiátomány. ' :

Aztán a függöny legördül. A néző pedig
csak akkor léMzik szabadon, mikor már a
halk zene is elmult, mely a megrendítő jelene-
tet kíséri. ••'- '•'•'•'•••••/ : ' '

Annyi bizonyos, hogy . azon jelenetben,
mikor a kis gyermek a halál biztató dalát hall-
gatva, benne mintegy saját jövendő életének
igazságát-felismerve, picziny- kezecskéit a meg-
szabaditó felé nyujtja éé esdeklő anyját többé
észre sem veyzi, egy szem' sem volí könny nél-
kül az. egész szinházbán. Ez a jelenet megin-
ditott mindenkit. No, meg aztán el kell ismerni
azt is, hogy ez a théma, — akár Andersennek
tulajdonitják, akár földolgozójának, Voss Kichárd*
n a k — t e l e van a legigézobb és legmeghatóbb
költészettel.

;De hát ne bifálgassrmk sokat. A regét
nem kritizálni, hatiérn meghallgatni kell. Meg-
hallgatva sokkal jbbb. '

Hallgassuk tehát tovább a szerencsétlen
mamácsftá regéjót,

- Lélekszakadya rohant Id a áztfke Katalüj
&z éjszakába; fciV' Ki é%ész a város irégére, még
azon is tul a tóvol pnszta, földekre, melyeket,
ameddig csak as embés ezeme Ját, a kará-
csony napjóra aláereszkedett sima hofeáé!
takar.

A nagyszerű tájkép fölött a zordon éj-
szakában egyszerre egy rémes kiáltás hallatszik:
„A halál végig* száguld a pusztán l"1. És százfe-
lől ismétlik a világ szellemet: «A halál végig
száguld a pusztán". Látjuk is az Ifiu Halált,
az alvó Gyurikával vállán, komoran tovaleDegní
a hólepel Wb'ii.

Nyomban utána jő Katalin. Kérdi min-
denkitől: Merre van az ut a halálhoz, kitöl
gyermekét akarja visszaküzdeni ? Kérdi a
Nyomor, a Bánat, a Gond, a Gyülölet alakjai-
tól, kik utját átíjúk. Ezek nem akarnak neki
ingyen szolgálni, és a remegő anya mindent
megtesz, mindent megad nekik, amit kivánnak.
Mosolyogva álomba énekli a Gondot; véresre
tépi mellét, megölelvén a Bánat tövisbokrát;
odaadja a Gyűlöletnek ragyogó szeme-
világát, a Nyomornak pedig szop, aranyos
hajáK Mindezek a rettentő alakok megszánják
a szegény anyái, ki szent-Katahn segéd kezesé-
vel végre elér a Miasszonyunk kertjébe, hol
a meghalt kis gyermekek virág alakjában íéte-
zik végig az örökkévalóságot, és hová a Szüz*
anya eljár játszani a tiszta gyermeklelkekfcet.

Itt várja Katalin az ő Gyurikáját Tele
szedi ölét virágokkal, melyeket a gyermeklelkek
neki adtak. É virágokkal fogja megdobálni ®
földről ez este betérő lelkeket, hogy megállítsa
és beszédre késztesso öket.

De hisEeríő vek. Hogy fogja tudni, fnüs@f
halad előtte e l a s d Gyurikája? Mindegy l ~»
bizonykodik a* anya egész hat&ozoUsággal •*»
megérzem szhremmsL
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ápr! fordulása ©sák azért nem lehat veszedel-
mes, mert ezt a pártol majd lefújják —
Bécsből

A kompromisszum.
Egyébként a függetlenségi párt még

ülés alatl elhatározta, hogy délután konferen-
cziára gyül össze, amelyen tanácskozni fog a
sokat emlegetett tervezetről

Ez a tervezet hir szerint a következö:
A napirenden lévő törvényjavaslat első sza*

kaszából töröltetik a második pont, mely azokat
a. tőnéoyidézeteket tartalmazza, melyekből a közös
vámterület, illetőleg a vámszővetség feltétlen fentar-
tása logikusan következik.

A második pont, mely a bankszabadalomra
•onntkozik, ráltozatlan marad.

A harmadik petrt harmadik bekezdésébe fel-
vétetik oly»n szőv^g^zés, mely szerint, ha május el-
iejéig a két ko^toy között megegyezés nem jönne
létre, akkor * magyar kormány javaslatot terjeszt
elő u 186?° M X0- törrényczikk 68. §-ában fen-
tartott jo^ szerint külőo gazdasági terület al&p*

végleges szabályozás iránt.
A törvényjavaslatban foglalt rendeleti fntőzke-

amint ezt már a pénzügyi bizottság is elfogadta,,
B. GullnBf-íéh módositással korlátoztaiik®

Más verzió szerint a harmadik §. annyíbas
módosulna, hogy abba aa 1867; XII. t. cz. 68. §-ára
faló hivatkozás helyett felveszik szószerint e szakasz
szövegét, minden praejudicium elkerülése megett;
ezenfelől as i@ kimondatnék e azakaszben, hogy ha
sz Ausztriával mié msgegfesés o@m sikerül semmi-
képen, akkor Magyarország az önnálló vámterület és
jegybank elapj&n rendezkedik be.

Hyem híresztelések hatása alatt rózsás jő
fcedvbe® oszlott ma szét a képviselőház, abban
s biztos todatbaa, hogy vége szakadt az áldat-
lán harcznak, hogy meg van a kompromisszum.
A hir csakhamar elterjedt a városban és min-
denütt nagy örömet keltett Már dicsérgettük is
magunkat: Micsoda bámulatba fog esni Európa,
ha lát ilyen politikailag érett nemzetet, ame-
lyikben barát és ellenség mindig egymásra bö-
kni, ha faiir a haza. Söt a budapest! tőzsde
— nsimdea más tőzsdétől eltérvén —> a hir
látása alatt déltájban nagyon megszilárdult

A hir annyira hitelre talált, hogy az esti
lapok is, mint bevégzett tényt közölték.

A „Neue Freie Presse s esti lapja igy szol
m helyzetről:

Sfüágfi Üesi6 t képiiselőhiz ®ln&k@ ms délelőtt
folytatta agukat a tárgyalásokat, amelyek ea ellen-
zékkel valo megegyezés létrehozására irányultak.
Bizonyára csakis Szilágyi Dezső nagy tekintélyének
tuiajdonitható, ha © tárgyalások első hírére máris es
a Mr terjedt el, hogy árok eredmények vezettek.
Ennyire & dolgok délutáni 1 óráig, amfke? sgy&nis
Szilágyi ujra elfoglalta a H&zben as elnöki széket,
még oem fejlődtek. Mindenesetre jelentős dolog,
hogy a megegyezés szüksége általános tudattá vált.
Beszélik, hogy a kompromisszum olyan aiapcra köt-
tetnék meg, hogy a törvény bevezetésében kimon*
datnék8 amit gróf Apponyi kifejtett és a miniszter-
elnők a szabadelvű párti klubban ismételt, hogy tudni-
ülik Magyarország már most & gazdasági önál-
lóság áílapotábaa van. E venló szerint a tárgyalás
alatti javaslat 8. §-ába nemcsak felvétetnék a ki-
egyezési torvény 68. §-ának szószerinti szövege,
hanem ebben s 3 §-ban ss Is kimondatnék,
hogy as Ausztriával valo tárgyalások eredmény*
leien volta esetés, m, Önálló vámterületre vonat-
kozó intézkedések ie megtétessenekt Esés atóbbf
formula azonbaa feétséggs. A tárgyalások még
folynak, de a döntés holnap vagy holnapután
elén meg nem történhetik. A képviselőház folyó
SÓÍD délbea s megegyezésről, mint befejezett
tényről beszéltek és Innen elterjedt a hir távolabbi
körökbe, de mégis hangsulyozni kell, hogy most
még végleges megegyezésről szó sincs.

Á rendesen jól értesült , Neues Wiener
Tagblatt* pedig a következöket jelentette esti
lapjában :

Ugy látszik még tegnap éjfélkor döntő forán-
lat állott be a provizórium javaslat dolgában. Szi-
lágyi erőfeszítésének sikerűit a függetlenségi pfirt
vezéreit olyan szövegezés szániára megnyerni* amely*
nek kilátása van arra, hogy & szabadelvű párt ré-
széről is elfogadják. A függetlenségi vezérek jelen-
leg abban fáradoznak, hogy a pártjuk tulzó embe-
reit is meggyőzzék a módosítás elfogadhatóéiról.
Lakács pénzügyminiszter pedig, ki Bánffy helyett
Bécsben időzik most, agy látszik, azon megbizást
teljesiti, hogy a módosításhoz & Bécsből szűk*
séges hozzájárulást kieszközölje, h döntés essk
Lukács miniszter haza érkezte után ' fog meg-
történni és csütörtökre várható, hogy a kormány
oly nyilatkozatokat fog a házban tentti, amelyik
folytán az obstrukczió leszerel. Ebben ® pillanatban
igy áü a provizórium ügye. Nem lehetetlen ogyaa»
hogy egyik vagy másik oldalról mégis megkísérlik
az obstrukcziót folytatni, a valószínüség asonbas
mindenesetre nagyobb % hogy a provizórium javaslat
a szükséges időre el lesz intézve.

ü tompromfaiOTfii abból állana, hogy a javas*
latba kivétessék t miszerint Magyarország 1898.
j'Mnaét í'tSI a külö® vámterület alapján á//,
amiat Bánffy miniszterelnök már ilykép is nyilaiké
sóit a szabadelvü párt legutóbbi értekezletén*

Szilágyi si@r®pe*
A fiáz elnökének szerepéről a félhivatfe

los Bud. Tud. ezeket irja-
A mal esti lapok az úgynevezett kompromiss*

szóm iránti tárgyalásokról különféle hireket közöl»
nek, A Bud, Tud. legilletékesebb forráaból arról
értesül, hogy a képviselőház ©Inőke. erra több oldal*
ról fel lévé® hiva, érintkezett & függetlenségi párt
némely vezéríérgáva!, akik oem pártjuk nevóben,
nem is annak megbizásából, mag&iititoB nézeteikel
és véleményeilet a helyzetre nézve előadták. A Héus
elnöke ezeket ad referendum, tudomásul ?ette és a,
kormányelnökkel közölt® További
elnöke réss#iől mm törtééi

á láthatár
á délután folyamán rosszabb hirek

kezdtek a károsban szállingózni. Lassan-
kint szivárgott ki, hogy valahol hiba tör-
tént, megint összedőltek a kártyavárak,
a kompromisszum nemcsak hogy még
létre nem $Qltt de rosszul áll, este pedig
mind lnkább reménytelenné vá!t> hogy
általában létre jöhessen. Bécsből kapott
hirek tohas2tották«e meg s reményeket,
vagff E függetlenségi párt merev maga*
tartása, határozottan tudni nem lehet?

Alkalmasint nem tévedünk, midőn
az! hisszük, hogy a miniszter elnök pon*
tozatai & következők voltak.

á java$!at bevezető mondatában an*.
nak kijelentése, hogf 1393. január l-töl
fogva as ország &g dnállé vámterület és
bank jogi állapotában van.

Azf*••••!. §-bőf a lörvényidézetek eiha*
gyása és annak kijelentéBe, hogy a sta~
tus quo egt évre fentartaük.

A S. §"hm m 68. §. szövegének fel-

£síá€á piasfigfmini^tsfl, M tegnap
est© Budapestről Becsbe érkezett, Ő felsége
m& délelőtt kilencz ém&or egy óráig tárté
Mh&ílg&t&Sd® ébg&dt& AéJi&y közös péna»
ügyminiszt@f tegnap ddiutén külön kihallgatáson
fogadtatott

Ez a szó gyönyörü.
És megindul a boldogult lelkek menete,

melyet az IQu Halál vezet,
Jő az idealista, az emberiség jótevője, a

fiatal költő, a menyasszony, a szerencsétlen
atya, egy fejedelem és több más szellem. Mind-
annyian, virágdobással megszólítva, azt mond-
ják Katalinnak, hogy legnagyobb szerencséjük
az életben a halál volt. Ha meg nem halnak,
az élet később a legnagyobb kínokkal gyötörte
volna őket. A legnagyobb jótétemény a földön
a halál

Aztán jő, töDb aprő gyermekek közt, az ő
Gyurikája is. As egyik gyermek ezt mondja:
wMeghaltam, mert különben nagyon megbusitot-
tam volna anyámat, ki tulságosan szeretett!8

Gyurika pedig fölkiált: „Mamácskám !* és Ka-
talinhoz szalad.

A Halai erre ezt mondja: BElvetted gyer-
mekedet ; de ismét visszaküldőd te azt hozzám.*

Az Álom jő és elaltatja Katalint; az Ifju
Halál pedig megparancsolja, hogy Katalin élje
végig ez álmában fia sorsát, melytől a Halál
meg akarja óvni.

Kezdődik Katalin álma.
A költő vissza visz bennünket Katalin há-

zába, hol látjuk, mint kényszerül a szép, dél-
czeg katonává felnőtt György fiu háboruba menni
és miként szökik a harcztérről gyáván haza,
szeretőjéhez, Annához, miután már kapitány is
lett és az érdemkeresztet is elnyerte. Katalin
látván fia becstelenségét, kéri, adja föl magát
A fiu, fórmint föjlaljaj amit tett, nem enge-

delmeskedik. Élni akar, Amerikába szökni sze-
relmes leányával együtt. Midőn a zsandárok
jönnek érte, kirántja a pisztolyt, hogy agyon-
lövi magát.

— Hát másodszor is bitanggá akatsz
lenni ?

-— inkább, semhogy följelentsem ma-
gamat.

— És lelki üdvösségedre sem gondolsz?
— Nem. Semmire.
— Aktor tedd meg! kiált as; anya fél-

őrülten.
Igy küldi Katalin vissza a háláiba fiát,

kit előbb a Halál karjaiból visszaragadt.
Az álom elfoszlik és Katalin, midőn föl-

ébredt, köszönetet mond az ifju Halálnak, hogy
gyermekét az ilyen sorstól megóvta.

Egy utolsó képben picziny gyermekét a
mennyországban látja az angyalok körében.

Már most azt kérdi az olvasó, hogy jó
daráb-e ez?

Mi pedig csak azt feleljük, hogy szép,
költői ős érdekes darab. Jósága ellen lehetne
kifogást tenni. Gondolják csak meg ezt az
egyet; ami e darabban valónak szerepei, az
csupa varázs, íátom&ny, rege; ami pedig igazi
emberi élet benne, a katona Györgynek sze-
relnie, gyáva szökése a harcztérről és öngyil-
kossága, az álomnak figurái benne. Ez oly
visszásság, mely Mssé lehangolja a néz® I H
sedését

És hogy fogadta a ftözSnség a
Éppen' cgff amint ©2 a i á á

tesz!. Az elsö és második felvonás, ® rege-rőss,
melyben Katalin szenvedéseit t* küzdőimet!
látjuk, nagyon tetszeti Tapsoltad viharosan. As
utolsó fiölvouáö ax alomrese melyben György
el nem következett késöbbi sor^i iayuk, ke*
vésbbé lelkes togadtatasra falait.

De a rendkivül (Lszes és izléses szinpadi
kiállitás, valamint a íő&ereplőfs kifogástalan
játéka mégis megmentette a darabot Altalános
volt a közönségben a nézet, hogy a szop tde-
genszerü müvet érdemes megnézni. Költöi szépsé-
gei gazdagon kárpótolnak mindenért, amit. drámai
szerkezeté&en esetleg kifogásolni tehetne És mint-
hogy meséje egy karacsony-éjszakan pörög le,
a mü az év eme szakábán különös láösze*
rüséggeí bir Nem is kételkedünk benne, hogy
nagyban föl fogja kelteni a szinházbarát-kő-
zönség kíváncsiságát; különösen pec% azokét,
akiknek egy szép és ig&. költöi eszme elég tar-
talom a színdarabban.

Makai Emil szép, magyaros fordítása is
teljesen megfelel a mü belsö költői minőségeinek*

Kiváló dicsérettel kell a közreműködő
szinészek kőzül fölemlítenünk Lánczy Ilkát, a
szép eszményi Katalint es Fáy Szerénát, ki az
Ifju Halál-szerepet játszotta. Mindkettői rajon-
gással tapsolta a közönség. Jól játszotta azutaa
Góth a katona Györgyöt és Tapolczai ennek
versenytársat a szerelemben. A többiek is mind
igen S2épen mfikudtek össze, á közönség teljes
ü l wl l iráBfukbeii te.
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A függetlenségiek táborából.
A képviselőház holnapi ülésében a füg-

getlenségi párt részéröl gróf Benyovszky Sán-
dor, Mesko László, Győry Elek és Olay
Lajos fognak a javaslat ellen felszólalni.

A függetlenségi pártban a háhorupárt
győzött.

Ezt a meggyőződést kell hogy keltse az
a beszélgetés is, amelyet egyik munkatársunk
ma este Justh Gyulával folytatott.

— A kompromisszum teljesen ki rán
zárva, — mondotta Justh. — Kompromisszum-
ról különben beszélni sem lehet, mert arra
nézve szükséges lett volna pártunk megbíza-
tása is. Már pedig a függetlenségi párt senkit
meg nem bizott, hogy kompromisszumot kös-
sön. Tárgyalások folytak, ennyi tény.
Beszélgettünk, én is, Kossuth Ferencz
is a kormány és pártja egyes tagjaival, miként
lehetne a politikai helyzeten segiteni, azonban
a tárgyalásokból arról győződtünk meg, a hogy
parlamenti vitát feladnunk nem lehet. Nem
is fogjak! Mert arról szó sincs, hogy a
kormány elfogadja a mi álláspontunkat,
már pedig itt elvi kérdésekről van szó. A
tárgyalások során pedig csupán kisebbszerü
módosítások iránt tétettek javaslatok s ezek
minket ki nem elégitenék. A mi álláspontunk
— ismétlem — elvi alapokon nyugszik és
ezekből sem nem engedünk, sem arról eltérit-
teni minket nem lehet.

Ezeket a kijelentéseket megerősitette a
függetlenségi párt elnöke, Kossuth Ferencz is.

Más forrásból a következőket irja egyik
tudósitónk:

A függetlenségi pártban volt, sőt most is
van egy békésebb áramlat, amely szivesen
látía volna, ha Justhék tárgyalásai eredmé-
nyesek lettek volna. A párt magatartása azon-
ban ma már nem csupán azoktól függ, akikkel
a kormánypárt egyes tagjai tárgyalásokba bo-
csátkoztak. Mort amily bizonyos az, hogy
nem mindenik azok közül, akik Justhék
mögütt állottak, kívánták a határozott és a vég-
letekig menő harczot, époly bizonyos az is,
hogy még ha Justh Gyula és intimusai hajlan-
dók is volnának engedni és békét kötni, ebben
a békés törekvésben a pártnak bizonyos töre-
déke semmiesetre sem támogatná őket. E
mellett az Ugron-frakezió is tekintetbe jő s
ezek, mint fegyvertársak a föltétlen háboru
hivei, azaz csupán abban az esetben volnának
hajlandók engedni, ha a kormány elfogadná a
Kossuth Ferencz határozati javaslatát. Ugy,
hogyha Kossuthék még hajlandók volnának is
az engedékenységre, akkor sem szabadulhatná-
nak a másik párlárnyalattól; ekkép elmondhat-
nák Kossuthék azt a nem egészen ismeretlen
közmondást: Fogtam törököt, de nem ereszt!

A függetlenségi párt különben ma nem
tartott értekezletet.

A párikörben ugyan ma este igen sokan
jelentek meg és ezek elött fejtegették Justh és
Kossuth a házban folyt tárgyalásokat, azonban
formális értekezlet nem volt.

A delegácziók.
Bécs, deczember 21.

Az osztrák delegáczió költségvetési bizott"
sága ma Javorsky elnöklete alatt ülést tartott,
amelyen gróf Goluchowski külügyminiszter, Krieg-
hammer közös hadügyminiszter, Kállay közös
pénzügyminiszter és Spaun tengernagy voltak jelen.

Elsősorban az egyes előadók konstatálták
mindkét delegáczió határozatainak azonosságát.
Vezérelőadó Dumba volt, aki a közös pénzügyi tör-
vényről referált.

Miután a jelen parlamenti visaonyok követ-
kezében — igy mondta, — sajnos, nem lehetett a

vámjövedék és a kvóta tárgyában véglegesen hatá-
rozni, a kormány javaslatát máskép kell fogalmazni
és pedig olykép, hogy minden eshetőségnek meg-
feleljen és azért a kormányjavaslat következő módo-
sításait inditványozza:

Elsö határozat: A rendes szükséglet
142.397.841 forintra rug, a rendkivüli szükség-
let pedig 159,879,907 forintra, tehát a közösen
fedezendő összes szükséglet 158,385.748 frtra.
Amennyiben 1898-ra a vámjövedelmek közös-
sége a Reichsrathban képviselt királyságok és
tartományok közt egyrészt, másrészt a magyar
korona országai közt érvényben marad, e vámjö-
vedelmek ama része, mely a vámvisszatérítések
és vámkezelési költségek s az okkupált tarto-
mányoknak fizetendő vámátalány levonása után
fenmarad, első sorban levonandó a közös szük-
ségletekből. A közös kiadásoknak fedezetlenül
maradó része a két államfél között, az 1871.
junius 8-iki törvény figyelembevételével az 1867,
deczember 21. törvény határozmányai értelmé-
ben megállapitandó hozzájárulási arány szerint
osztandó fel.

Második határozat (A megszállott tar-
tományok hitele.") Az 1898. évben közösen fede-
zendő ezen 3,489.000 forintnyi rendkivüli szük-
séglet a monarkia két állama közt, az 1871.
junius 8-iki törvény figyelembe vételével, az
1867. deczember 21-iki törvény határozmányai
értelmében megállapitandó hozzájárulási arány-
ban osztandó fel.

Harmadik határozat. (Az nj partvédő
hajó költségeinek elsö részlete.) E közös, 750.000
forintnyi rendkivüli szükséglet szintén a fentebb
emlitett módon osztandó fel a monarkia két
állama közt.

Dr. Gross elismeri, hogy a fenforgó nehéz
viszonyok mellett az elöadó inditványa megfelelő,
mivel a kvótára nézve megállapodás nem jött létre
s előreláthatólag nem is jön létre. E szerint hatályba
lép a korona joga: meghatározni a kvótát. A 14.
szakasz alkalmazását minden körülmény közi tör-
vény- és alkotmányellenesnek fartja.

Chlnmcczky az előadó inditványa mellett
foglal állást, mert az az egyedül lehetséges í'ormu-
lázása az illető határozatoknak.

Kaiser hangsulyozza, hogy a megállapodás,
melyet a törvény a parlamentek elé szab, nemcsak
hogy nem létesült, de sőt meg sem lett kísérelve s
hogyha ily határozatot hoznak, a kormánynak könnyü
lesz a kiegyezést a 14. §. alapján keresztülvinni.
Fentartván magának bizonyos javaslatokat terjesz-
teni a plenum elé, szóló az elöadó inditványai ellen
nyilatkozik.

Scheicher hasonló értelemben szól.
Kramarz sajnálatosnak tartja, hogy a kiegye-

zés nem jöhet létre parlamentáris uton, de csodálja,
hogy épp azok panaszkodnak emiatt, akik a parla-
mentáris elintézést lehetetlenné tették. Szerinte a
14. szakasz alkalmazható a közös ügyekre is. Ez a
szakasz integráns része az alkotmánynak, s annak
alkalmazása szigorún alkotmányos eljárás, hogyha
utólag kikérik hozzá a parlament jóváhagyását.

Dr. Gross tiltakozik Kramar vádjai ellen s
csodálkozik, hogy Kramarz uj értelmezését találta ki
a 14. szakasznak, melyszerint az a közös ügyekre,
sőt bármire is alkalmazható.

• Dumba előadó rövid polemia után, Lupul
előadó képviseletében a vámjövedékre vonatkozólag
a következő határozati javaslatot terjeszti elő:

„Amennyiben a vámjövedék az 1898. évi
előirányzatban fedezeti tételt fog alkotni, az
53,598.890 forint tiszta fölösleggel veendő fel."

Dumba összes inditványait valamennyi szava-
zattal, Scheicher és Kaiser szavazatai ellenében el-
fogadták.

Ezzel az ülést berekesztették.

A magyar delegáczió hetes albizottsága
ma délután 5 órakor Széll Kálmán elnöklete alatt
ülést tartott.

Jelen voltak a közös kormány részéről: Kállay
Béni közös pénzügyminiszter, báró Spann altenger-
nagy, tengerészeti főparancsnok, Zsoldos Ferencz
altábornagy a hadügyminiszter képviseletében, Szent-
györgyi Gyula számszéki osztályfőnök, Tallián Dénes
osztálytanácsos. — A magyar kormány részéröl
Lukács László pénzügyminiszter volt jelen, \

Az elnök az ülést megnyitván, az egyes szak-
előadók, nevezetesen Falk Miksa a külügyi, Mün-
nich Aurél a hadügyi, Szerb György a pénzügyi,
gróf Teleki Sándor a tengerészeti és Hegedüs
Sándor a zárszámadási albizottság előadója kon-
statálták, hogy a két delegáczió határozatai között
eltérés nincsen, amit az albizottság tudomásul vett.

Ezután megállapitották a függőben hagyott
tételekre nézve a holnapi teljes ülés elé terjesz-
tendő határozati javaslatokat, amelyek megfelel-
nek az osztrák delegáczió költségvetési albi-
zottságának mai ülésében hozott határoza-
toknak.

ORSZÁGGYÜLÉS.
Szinay Gyula unalmas volt. De ez nem

szimptoma, ez nagyon ré̂ gi dolog. Ellenben
Kolosvári Kiss István is unalmas volt és ez
megdöbbentő. Mi vitte el a halasi követ jó-
kedvét? A gólya nem, mert az most másfelé
volt elfoglalva; Mezőssy Bélának hozott trón-
örököst. De hát akkor mi? Vagy k i ? \ '•

Az oknyomozó folyosó szerint Hentaller.
Az ülás előtt ugyanis hátraszegte a fejét és a
legngocsaibb makacssággal kiáltotta:

— Ha negyedmagammal maradok, akkor
is obstruálók !

Ebböl a kiáltásból két eshetőség kandi-
kált, ki. Az egyik az, hogy Hentaller kompro-
misszum-szagot érez, mert akkor ő mindjárt
emberevő kedvében van; a második pedig az,
hogy Hentaller öszinte sajnálatára nem látja
többé kizártnak a kompromisszumot, mert már
foglalkozik azzal az eventualitással, hogy csak
negyedmagával marad. ,

S ezek az eshetőségek az obstrukczió
minden lelkes hivét mélyen elkeserítették.
Hentallernek egész udvara nőtt, ahogy sorra
tipegtek szárnyai alá a megriadt csibék és fé-
lénken tudakolták, csakugyan fenyeget-e a bé-
kesség. S ö nem tehetett másként, fátyolos
szemekkel nézett körül hiveinek kisded csapatán,
szomoruan bólintott a fejével s aztán egysze-
rüen az üvegajtóra mutatott, amelyen éppen
akkor iparkodtak kifelé a miniszterelnök, Szi-
lágyi Dezsö és gróf Andrássy Gyula. Egyenest
az elnöki szobába siettek.

— Viszik, most viszik 1 — hangzott a
Hentaller szava, tompán és zokogva, mint az
elmerült harangé.

Mert ő meg volt győződve, hogy már a
kompromisszumot viszik. Csak akkor ragyogott
fel az arcza halovány reménységben, amikor
Kossuth Ferenczet és Justh Gyulát látta az
elnöki szobába sietni. Akkor hát még non est
consummatum. Az obstrukczió még nem halt
meg s a kompromisszumot még csak a falra
festik. Még csak most fognak tárgyalni. Utánuk
sietett tehát, hogy utoljára még a fülükbe
súgja az ultimátumot: olcsón ne mérjétek a
békességet! Aztán a kezeit tördelve telepedett
le egy karosszékbe és aggódó társaival együtt
várta a nagy konzílium eredményét.

Az ország sok könnyelmü atyja gondtala-
nul, könnyelmüen kergetőzött előtte a folyosón.
Még Thaly Kálmán is csak arról vitatkozott
Gyurkovicscsal, hogy magyar volt-e Zrinyi, vagy
horvát? Nemcsak magyar volt, de kálvinista
is — bizonykodott. A kamarai levéltár tele van
panaszokicai, hogy az a vastagnyaku Zrinyi
egymásután dobja ki a plébánosokat. (Már neki
is sok baja volt velük.) De Thaly még hagyján!
Az a könnyelmü Meszlény Lajos ezekben a
válságos perczekben sem tud egyébről beszélni,
csak a karzatról. És ha a főrendek érdekelnék,
akik naponta figyelik a karzatról, lesz-e dolguk
még az idén a szükségjavaslattal! De nem.
Csak az asszonyok érdeklik, akik semmiféle
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összpfüggésben sincsenek a közös vagy önálló
vámterülettel.

Ennyi könnyelmüség még jobban elkese-
ritette az obstrukczió igaz bajnokait. Jő sze-
rencse^-hogy Kossuth és Justh nem maradtak
sokáig az elnöki szobában, hanem titkolózva
jöttek vissza a folyosóra. Csak a szemük beszélt.
Bartha Miklós ennyiből is értett és ugy véle-
kedett, hogy a gyereket már hozzák, csak azt
nem lehet még tudni, fiu-e vagy leány? S a
gyereket csakugyan hozták. Ugy mutogatták
meg egyenkint a táborbelieknek, hogy Szilágyi
Dezsö milyen pontokat szövegezett a kompro-
miszszum alapjául.

— Lehet róla beszélni 1 — mondotta
hiveinek Kossuth Ferencz.

De Justh ennyi határozottsággal sem
mert nyilatkozni. Csak ment hivőtöl hívőhöz és
tanácskozott szakadatlan. Hentaller mindenütt
a nyomában. S ahol engesztelékeny hangot
ha!'unt, haragosan vágott a csöndes kapaczitá-
cziúba.

— Soha!
. . . És tizenkét órakor, midőn Szilágyi

Dezső mosolyogva tőrt vissza a tanácsterembe,
hogy ujból elfoglalja az elnöki széket, (amelyet
a konferenczia idejére Berzeviczynek engedett
át), rm':gis békülékeny iuvalmak lengedeztek
mindenfelé. Csodálatos mohósággal áradt szerte
a hir, hogy a paktum már meg is van. A kö-
vetkezö pillanatban ugyan módosult a hir,
s már csak arról volt szó, hogy a hajlandóság
van meg a paktumra, de a százfajta változat-
ból is kicsendült egy állandó szózat: minden
júl megy ! Vékonyka szózat volt, de mégis csak
valami.

Egyébként az ülés második felében a kis
Mezössy Béla csodát mivelt. Le tudta kötni az
egész Ház figyelmét. A Kossuth határozati ja-
vaslatának védelmében nagyon temperamentu-
mosán szállott sikra gróf Apponyi Albert ellen
és hogy nem minden dicsőség nélkül, azt bizo-
nyitják a következö vélemények:

— Dávid leveri Góliátot 1
(Ez a Hentaller Lajos kissé tulzott nyilat-

kozota, amiből egyelőre még csak annyi az
igaz, hogy iMezössy csakugyan Dávid és Apponyi
csakugyan Góliát).

— Csupa muzsika voltál!
(Ezt Bartha Miklós mondta, aldt az ügyes

!tís beszédnek a muzsikája csapott meg).
— Adnánk érte tizet 1
(Ezt Kubinyi Géza mondta a szabadelvü

pártból).
És ámbátor Kubinyi Géza valószinüleg

felhatalmazás nélkül igérte a tiz mamelukot
cserébe — dicséretnek ez akkor is valami, ha
a párt nem is eszkomptálja teljes értékben.. .

A képviselőház ülése.

Tiz órakor nyílja meg Szilágyi Dezső az ülést
s minthogy előterjesztései nincsenek, a Ház nyom-
ban folytathatja tanácskozását a szükségjavaslatról.

A második provizórium.

Szinay Gyula, az első szónok, jóformán üres
padoknak beszél. Azon kezdi, hogy hálás léma volna
ugyan a szőnyegen levő javaslatot a kormány iránti
bizalmatlanság szempontjából birálni, de nem akar
erre a terre lépni. Lesz arra más.alkalom is. Ellen-
ben rá kell mulatnia arra a jellemző körülményre,
ho<ry most a függetlenségi párt kénytelen a hatvan-
hetes alkotást a kormánynyal szemben megvédeni.
A függetlenségi párté az a hivatás, hogy a kiegye-
zés két alaploltéielónek megtartására vigyázzon: a
mngyar alko'mány sértetlenségére és az osztrák
alkuimány sértetlenségére. Ezt a hivatást a párt
nem is fugja feladni és sohsem fog olyat megen-
gedni, hogy e?y alkotmány nélküli Ausztriával lép-
jünk szövetséges viszonyba. Az is jellemző, hogy az
orszá,' gazdasági önállósága érdekében is a függet-
leiibugi pattnak kell helyt állania, még Tisza .Kál-
mánnal szem len is, aki pedig a hatvanheterUki
törvény tárgyalásakor még szintén a ' k ü l ö n

vámterületet követelte. Most pedig Tisza Kálmán
azt mondotta a pénzügyi bizottság ülésében,
hogy ha fölállítjuk a külön vámterületet
megátkoznak még az utódaink is. A függetlenség
párt azonban éppen az utódok átkától fél, ha az
önállóságra kinálkozó alkalmat könnyelmüen elha-
laszlaná s el van tökélve, hogy a harczot nem adja
fel. A javaslatot tehát ő sem fogadja el.

Kolozsvári Kiss István nagy mozgás közben
emelkedik fel s egész csomó könyvet rak maga elé
amelyekből czitálni akar.

— Szilágyi menekül az idézetek elől, kiáltják
egyesek.

— Kompromisszumot megy csinálni, felelik
mások, amikor Szilágyi átadja helyét Berzeviczy
Albertnek.

A szónok pedig szólani kezd és bevezetésül
visszautasitja azt az eljárást, hogy Gyurkovics a
király fölkent szemelvét a vitába belekeverte ; azután
bizonyitgatja, hogy 1745 óta Ausztria ráfeküdt Ma-
gyarország gazdasági életére s elnyomoritotta. Tehát
több, mint egy százados igának a lerázásáról van
szó. Sőt mióta házasságban élünk Ausztriával, azóta
mindig fosztogatott bennünket Ausztria. Igy már
1567-ben fölirlak a magyar rendek Miksa királyhoz,
kérvén tőle, hogy az osztrák vámzsarolást szüntesse
meg. Történelmi apparátussal bizonyitja, hogy a
magyar nemzet mindig rossznak tartotta az Ausz-
triával való vámszövetséget, mindig harczolt az ellen
s Ausztria mindig Magyarország kifosztására tö-
rekedett.

Gondolja meg a kormánypárt, hiszen annyi a
sportsman közte, hogy még a lóversenyen sem
rakják a eulyokat nyakra-főre a lovakra; kor és
nyeremém kell ahhoz: ránk azért csak rakják,
pedig a nemzeteknek versenyében a mienk alig
nyert valamit s csak az utóbbi időben néhány ki-
rályi dijat. (Tetszés.) Kijelentette sokszor, határo-
zottan, hogy neki nem kell a vámszövetség. Appo-
nyi is, Hegedüs is azt mondták, hogy Ausztriának
nagyobb szüksége van a vámszövets.gru, de kára
is van. miként Magyarországnak is. Nos hát ö —
nem akarja, hogy vak vezesse a világtalant, nem
akar a lajtántuliakkal vámban szövetséges lenni.
Ali mindig a mostohagyerek voltunk. Tessék csak
megnézni a Szökött katonái. Én az ötvenes évek-
ben láttam a Nemzeti Szinházban, mikor a német
világban Pestre jöttem. Ott van a kovácslegény és
a szabó legény szerepe. Ilyenek vagyunk mi is eb-
ben a monarkiában. Mi, mint a kovácslegény, dol-
gozunk, mégis az osztrákot, a szabólegényt kényez-
tetik.

Azzal végzi beszédét, hogy sokat hallott már
a Házban nagy szónokokat, .-magy tudósokat hallott,
de vajmi ritka dolog, hogy őszinte szavakat is le-
hessen hallani. A szó meg az ember ritkán függe-
nek össze. (Éljenzés.) Visszaveti a javaslatot.

Az elnök öt perczre felfüggeszti az ülést.
A szünet után Mezőssy Bula szólal fel. He-

gedüs Sándorral polemizál, visszautasitja azt a
kivánságát, hogy a függetlenségi párt épp most
mondjon le három évtized óta hangoztatott pro-
grammjának megvalósításáról. És mikép mer éppen
a szabadelvü párt a hazaiiság jelszavával közeledni
a szélsőbalhoz, a szabadelvü párt, amely harmincz
év alatt sohasem volt ott, ahol a magyar nemzet
presztízsét kellett megvédeni ? Azt mondják : szikla
a 67-es alap, amely visszatartja az országot a lej-
tőn való lezuhanástól. De ezt a sziklát az osztrák
népek tülekedése már szétmállasztoüa s igya málló
sziklán még egyet taszit a Bánffy-kormány, amikor
a 67. évi XII. törvényczikk szelleme ős imperativ
rendelkezése ellenére nyujt be javaslatot. Is-
merteti a kiegyezési törvény meghozásának
és az alkudozásoknak körülményeit, kifejt-
vén itt, hogy ami engedményt Deák és társai
teltek, az az engedmények maximuma s abból
elengedni mit sem szabad, de előre menni jogaink
érvényesítésében kell! (Zajos tetszés). Ezt követeli a
hazaiiság. Már pedig ez a javaslat a kiegyezési tör-
vénynyel szemben visszaesést mutat. A kiegyezésnek
két alapföltélele volt: a teljes magyar alkotmányos-
ság a jogfolytonosság alapján s tisztán az alkot-
mányos Ausztriával való _ egyezkedés. Itt idézi
Deákot, Széchenyit, Kállay Ödönt, Tiszát. A javaslat
most az önrendelkezés firmája alatt, kidobja a kor-
mányzat hajójából, sőt a kiegyezési törvényből a
második alapföllételt, hogy könnyebben hajókázhas-
son az Ausztriával való alkudozás vizein. Pedig ha
a nemzetet el akarták altatni, mindig a kiegyezési
törvény sérthetetlen voltát állitották a nemzet elé.
(Tetszés.)

Ez kissé szabadelvü politika. Azt hirdették
önök: templom a kiegyezési alkotás, amelybe önök
imádkozni járnak. Nem az volt. Harmincz éven át
kényelmes lakás volt csak s most, hf gy a házbért
kellene fizetniök, mint rossz lakók, kidobatják ma-
gukat. Csbt'álja, hogy gróf Apponyi a kiegyezési lör-
vóny 5. és 25. §-áróí megfeledkezett hagyj ezek ór-
t»l mezese hiányzott beszédéből. Hiszen a jogot nem
azért iktatták a törvénybe, hogy amikor érvényesít-
hetjük, ne éljünk azzal. Álláspontjának igazolására
czitálja a király 66-diki trónbeszédet, Deák föiiratát,
amelyekben nyiltan ki van mondva, hogy Magyar-

országnak csak az alkotmányos AusitriAval lehet
valamely közös ügye. Hogy pedig Ausztriában nincs
alkotmányosság: ezt a mostani javaslat bevezető
része is hirdeti. Hogy ennek jogilag mi következése
lehet? Nem más, mint a teljesen önálló és függet-
len Magyarország. Ezt válaszolta Deák Jókai Mór-
nak. (Taps.)

E garancziát Deák nem azért tette a törvénybe,
hogy zavarok közt az eiső többséggel rendelkezi
kormány azt kitépje onnan ; hanem, hogy a legne-
hezebb időben is legyen szilárd jogalapunk, ame-
lyen megállhatunk. A cselekvés szabad órája csak
arra való volna, hogy nem a kísértés kelyhét, hanem
a jog és törvényesség poharát elutasítsuk magunk-
tól ? (Taps.) Nem önrendelkezés, amit most önök
csinálnak, hanem a hatalmához görcsösan ragasz-
kodó kormány kishitű kapkodása. Ha a többség ké-
pesnek ismeri magát arra, hogy egy nagy jogunkat
eljátszsza: legyen bátorsága arra, hogy ezt nyiltan
tegye ! A jövő történetírója azt fogja följegyezni: ez
a kormány pénzzel, érdekhálózatial, önkénynyel sze-
rezte meg többségét s amikor a többség rendelke-
zésére állott, azt arra használta föl, hogy azzal nem-
zetének gazdasági jövőjét megölje. Nem fogadja el
a javaslatot.

A beszédet zajos tapssal jutalmazta a szélső*
baloldal.

A vitát holnap folytatják.

KÜLFÖLD.
Az osztrák tartománygyülések egybe-

hivása. A „Wiener Zeitung" holnapi száma —
mint nekünk telegrafálják — közölni fogja a
tartománygyülések összehívásáról szóló rende-
letet. Az osztrák tartománygyülés e hónap
28-án fog összeülni, a többi tartománygyülé-
seket pedig január folyamára hívj ált egybe.
Január 10-én ül össze a cseh tartománygyülés.
A csehek remélik, hogy addig a statáriumot
felfüggesztik. A cseh tartománygyülés német
képviselői konferenczián készülnek, melyben
dönteni fognak afölött, vajjon részt vesznek-e
a tartománygyülés tárgyalásain, vagy
sem ? — Gautsch miniszterelnök ma dr.
Ebenhoch klerikális képviselőt Linzből Bécsbe
hivatta, hir szerint azért, hogy vele lárgyaláso-
kat folytasson a felső-ausztriai tartomány-
gyülés tárgyában.

Az oroszok Kinában.
Az angol lapok lázonganak, izgatnak,

követelik az angolok jogait a kinai partokra
nézve, de ez, ugy látszik, csak görögtüz. Mert
egyébként igen csendes, békés diplomácziai
mederbe terelődik a port-arthün eset. A kinai
tengerpart mindenesetre elég hosszu, hogy akár-
melyik nagyhatalom ott keressen magának is
téli kikötőt, ahol tetszik. Az angolok hihetőleg
csakis ezt fogják tenni, az az angol tenger-
nagy, aki titkos utasítással indult a sárga vi-
zekre, valószinüleg ezt fogja cselekedni, de
anélkül, hogy farkasszemet néznének Orosz*
országgal, mert Londonból már hivatalosan
megczátolják azt, hogy az angolok Vej'
haj-vejt foglalnák el, sőt azt is, hogy an-
gol hajók Port-Arthurban jártak volna az
orosz okkupáczió előtt.

A kinai birodalom felosztásának terve ma
már meseszámba megy. A Kölnische Zeitun-
got, amely ezt a kombinácziót komolyan vette,
Berlinből hivatalosan megdorgálják, kijelentvén,
hogy arról szó sem lehet, hogy a kinai biro-
dalom ellen intézett lépésről volna szó. Német-
ország Oroszországnak semmi ilynemü érdekei-
ben nem vállalna közösséget, mert Németor-
izág csakis békés kereskedelmi és nem hóditó

czélzatokkal bir s nincs semmi ok azt feltété*
ezni, hogy Oroszország más okokból cseleke-

dett volna. Az angol lapok további kombiná*
cziói minden alapot nélkülöznek. Azt
ugyan senki sem tudja ma megmondani, hogf
valaha miféle fejlödmények lesznek a jövőre
nézve Kinában, most azonban ki van zárva,
hogy Kinn ielől bármily háborus bonyo-
dalmak származhatnának.

Mint egy éjjeli londoni táviratunk jelenti,
a mai angol lapok is ma mar rezerváltabh
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úBáápoalOi íúgMMsik el, Ugy. üügfk, bogf
őm semmiféle lépést mm

áogy mmgámk égy kikötőt biz-
ha azonban kinai terület ökkupálá-

sara gondolna, a&kor emk $&DgMi jún e&

Otto !dft@r@2eg főudvarmestere^ ' '
deczember 21. Hir szerint Ottó

főudvarmestere, Montenuotrs herczeg,
élíásától s a felesége, Montemiovo

, Mária Josefa főherczegnő föudvar-
szintéa visszalép. Otto- főherczeg

főudvarmestere, hir szerint, langendorfi báro
Dlauhöwezky Károly lesz, ki az öíső tiláiiüs-
egrednök *— mely Otto főherczeg nevét' viseli
—• peiancsnoka volt. ' .. ; , : ; '

A hálálkodó csehek.
Pr^ga s deczember 21. Az ifjucseh párt bi-

zalmi embereinek vasárnap fártott ülésé üdvözlő
táviratot küldött gróf Badeni Ka,simirnak
BaskJba, A távirat szövege a következö:

A2 ifjucseíi párt bizalmi kollégiuma a mai
gyülésén egyhangulag elhatározta, hogy forró kö-

• avőnetot mond önnek Ausztria valamennyi
nemseéíségéúűk s különösen & cseh nép
egyenjogusága érdekében kifejteit működésé-
ért. A cseh nép mindig meg fogja őrizniháláját
6s iránt. • •.-•••••

Ábmhamovic képviselőház•* efnoMiöz,
Kraman; és Fuchs aleíüÖEökhöz is küldtek ta--
fiiatota me!y igy szól:

gjb í^u-cseh párt bizalmi f£öllégííi$;a mai
üliséü egyhangulag elhatározta, hogy elismerj
sinek &ű. kifejezést azért az önfeláldozó műkő'
éésért, melyet, őa* niiní a ház elnöke .Mjogr é$
igazság érdekében fáradhatatlanul kífejíett

Jávorszky lovag, dr* SusUrsitSi- d?*
Whenh&eb, gróf Falkenhayn gvöfJPájfg.. és
íf&poí a következő telegrammot..kaptaky. v ,,

Az iíjucseh párt bizalmi emj3ére|ne1^ mai
értekezlefe ©ĝ -hangulag azt a haíáíozatot hozta,
hogy Őrömének ád kifejezést a job'fipM l̂nák —
aéüyea az osztrák Kép impozáns többsége kép-
viselve vaa — szolidéns együiímükpdése fölött, s
t«ín&is hogy a nemzetiségek egyenjogusága érde-
kében kifejtett müködését si|cer fogja koronázni'.

. A horvát országgyűlés .̂...A- t ^
Zágráb, deczember 21. A tartomáiny.gy]iilé9 mai

ölesében dí. Mazsura-nak jiéhány képviselő men-
telmi jogának megsértésére vonatkozó in,diíyányát. az .'
igaaíolö és nientelmi bizottsághoz utasitották. .

Az indemnity-javaslat tárgyalásánál: dr.. Frank ;

s budapesti országgyülésen most tárgyalás, alatt levö ;
provizórium-javaslatról beszél Véleményp .szerint az'
önálló vámterület igen káros következmé-
nyekkel fog járni Horvátországi® nézve., En«
nek kapcsán közjogi fejtegetésekbe -bqcsállíoaik e ,
í^lött,hogy Horvátország a közős ügyels szabályozására
sem folyhat be, másrészt, azonban. $le$y&rország t

ugyanezen töiTóny szövegű szerint, esakj öntnaga •
számára rendezheti be az önálló ván|területQt, t

Agonban biztos, hogy Horvátországot h> bplevonják-
ez önálló vámterületbe, ami az ország .gazdasági,
viszonyainak katasztrófáját fogja előidéeni.

Dr. Egersdorfer előadó zárszava után a ja-í
waskíot általánosságban és részleteiben is elfo-
gadták.

A i uj franczia nagykövet.;

Bées f deczember 21. Ő Felségé ma dél-
után ünnepélyes kihallgatáson fogadta Rover-1

se&tis, franczia nagykövetet és átverte megbüó'
levelét. A nagykövet udvari diszfogátoíi inenla
Bargba, és ott bemutatta ő Felsógéneít a ,nagj-
kőtetség tagjait. Mikor a fcocsi a Burg kapu-
jan áthaladt, m őrőég tisztelgett. ,

f 21. A' &Tempsa.egy
anmkatársáaak a&ataa volt Scheurer Éestner*
ml b e t o é t e s i Sebeure? Kestner "ksJ#leBtett0s

%&gf a figaró asarkssztöpaek, Rhodaysnak,
93 a íinÍ5ikQ/:c:iűt hogy iaspÉrács^üM M

f9fc.(Unr&ea ^ @ kaptat alfrpt&I&n* Ő a sze?
Gátasban csak azt mondta, hogy„miöd szét\ el-
váUalja a felelősségei, ami a oeye alatt megje-
lenife. A Figarónak semmiféle kiíeleotést nem
tmUs hanem egyes barátai — akikkel bizal-
mas -természetű dolgokat is közölt — támogat-
ták a tampánybao, röszbéo direkt uton, rész-
ben indirekt módon a Figaróban. E barátaim*
nak — egy mond Scheurer Kestner .— az igaz-
ság érdekében mondtam eí egyes részleteket s
hogy egt teltem, azt.ma sem sajnálom*.. mert
imotmácziőim egyike sem volt 8Íapfia.la,D.

fgnafie? felmentése.
• Pétervár, deczember 21. A hivatalos lap.

kÖ2li, hogy fgna4iev tábornokot saját 'kérel-
mére felmentették kiewi, wothyniő-i" és podő-
liai kormányzói állásátőL

As Ikka Ugye.
Velencze, decz.'.21. Az i

ma döntött abban a pörben, melyet a
hörvátb tengerészeti társaság a Tfiyría
angol kereskedelmi hajó ellen inditott. A Thyria
ez év szeptember 21-én a fiúméi kikötőben
összeütközött- a- magyar-honráth hajótársaság
tulajdonát képező Ikkával elsülyesztette azt s
faöszonöt;•-ember halálai okozta, A törvényszék
itéletében BZ angol hajót mondja bünöm&L
s &z angolokat a szerencsétiéhség által okozott
Összes Mr megtérítésére ítélte. (N. Fr. Pr.)

HIREK,
,.-•• °- Személyi hírek. Stefánia özvegy trónörö-

kösné' és leá&ya Erzsébet főherczegkisasszony Re»
gensBtirgbűl ma Bécsbe étkezték. — Fiumei levele-
zönk táviratöm, hogy Jdzsef főherczeg családjával
ma este hosszabb tartózkodásra Fiuméba érkezetté
A főherczegnek tudvalevőleg pompás parkja -és palo-
tája van a Tersatto alján. - :•:•.•. ;

— Milan király Fejérmegyébem Milan
király -évente egyszer eí szokott: látogatni Fejér-
mégfébe," áhöí a ^iefcy1 grófok i-vadászatokat
rendeznek a Jtiszteletére. Ezelőtt néhány .nappal
Milan király;, ism^^é^sí^épé^^ érkezett*
természetesen > inkpgniioban, = mint, gröf Takova.
A szenvedélyes Nimród, péntekep Budapestre s
innen Belgrádba utazik.

! - D r . Asohenbríer Ántaf. Dr. Asehenbrier
Ankl eszlergomi "kanonoj^ kinek súlyos 'betegségé-
ről csak tegnap adtunk' "hirt, mint Esztergomból
táviratozzák, ma délutáni fÉ"4 órakor meghalt. Te-
metése' csütörtökön' délután 3 órakor lesz. •

Áschenbríer Antal hittúdbr Pjerg-Szélakíiái!,
Hónt vármeg '̂ébep szüíetéít 1S49.' 'február 14-én. A
hiitudományokat , a bécsi egyetemen "hallgatta.
1873-bán hittudorrá avatták, azután segődlelkész lett
W" esztergomi e^hazme^yében és egy1 hónap mulva
! tanulmányi feíügyeíő a'bú'iföLpe'síí' írozpőnti pajiné-
-vélő intézetben. i8S2-ben a budapesti egyetem hit̂
tudományi karához az egyházjog nyiívános rendes
tanátávS. nevezték I-i. Néháiíy évvel ezelőtt kanonok
lett az esztergomi. ktplalanbaií. *"

, — jElfüjntíítelt herczegasszony. A Vnrri-
era del'/Wa.szenzácziós hiri közöl Palermó-
bról, a hirös Maffia, főfészlíéböl, Carini herczeg-
asszony és leánya ezelőtt négy évvel állitólag
elutaztak Palertnóból, hogy bejárják - a világot
Ebben semmi rendkívülit sem talált senki, mert
a- herözegasszonyt- elég gazdagnak-ismerték,
ahhoz, hogy ilyen költséges kedvteléseket meg-
engtsdhessen magának. ,B£.ost egyszerre csak
kiderülj hogy a^jegéss, utazási história csak a
herczegasszony háza ^ondnokáiiak a találiná-
nya volt, aki ugy Cahni herczegnőt* mint a
leányát, négy év uta, fogva tartja, a h&Zíi-
bav. A herczegasszonynak sikerült egy levelet
eljuttatni az ügyvédjének, amelyben leirja -ÁOP*
zasztó helyzetét óő a gondnok gonoszságát. Az
ügyvéd azonnal- a hatósághoz fordult, amely
kiszabadította a herezegasszonyt és leányát a
bőrtönből s a gondnokot letartóztatta. Azt
hiszik, hogy a gondnok is tagja a gyalázatos-
ságairól és bámulatos szervezetéről hires Mufti®

.-. ill k9z!giiggfi@t W6. á király M$»moB
budapest Liiiilp ifófótábiai bifót,

éjeibea _a közigazgatási téren is jeles tehetség*
nek bizonyult és Nógrádmegj'e közéietébea jelenté-
kény szerepét játszott, kinevezése mindea oldalról
nagy rokonszenv?el lelálfeosott.

Hihalrai Harmos Oábor 1847-ben Varsánybaa
született Kecskeméten és Váczott járt iskolába. A
jogot a györi jogakadémián és e budapesti tudó
iBáfiy-egyetemeD végezte. Tanulmányai msllett sza*
kitott időt az irodalmi működésre is és Pálffy Al-
bert Esti Xap-jában, 1870-ben, sok érdekes publj.
czisztikai csikké jelent meg. 1873-ban B&lassa-Gyar-
matjra költözött, ügyvédi irodát nyitofes és lapot
indított Nógrádi Lapok volt a heti közlönynek a
czime. Öt évi figyvédkedés után hivatali vállalta
vármegyénél s elöbb tiszti főügyésze, később pedig
íőjeg)-zője volt Nógrádmeg)'ének. 1886-bao kiseves-
ték a budapesti királyi itélőtáblához pótbirőisak, a
következö évben pedig rendes birónak, 189l-ben, s,
tábla deczentraüzáiásakor, a kassai királyi táíblához
osztották be, ahonnan azonban rövid idö muka is«
mot visszajött a budapesti királyi táblához. Hivatalos
teendői között több értékes munkával gazdagította
a jogi-, közigazgatási- és történelmi szakirodal-
mai is.

•— A spanyol udvarból. Madridból frjáfs s A
legnépszerübb spanyol herczegnő jelenleg ' Donna
Izabella, aki íí. Izabella királynő leánya. Amig azon-
ban édes anyja áiiaadóan Párisban lakik s nem
sokat törődik a spaayolokkal, addig Donna Izabella
testestül-lelkestül spanyol honleány. Egysner már
férjnél volt egy Sergenti nevü olasznál, áki azonbaa
az esküvő titán néhány hónapra hirtelen és titokra*
los körülmények között meghalt. Ast mondják ugyan
róla, hogy öngyilkos lett, de ezt senki sem hitte eL
A nép, az istenadta nép, az egészen más okát tudja
ennek a halálesetnek, melyben nevezetes szerep
jutott Donna Izabella szenvedélyes és energikus ter*
meszeiének. Talán épen ezérí is szeretteik meg any»
nyira á herczegnőt, aki ma Spanyolország egyik
legnépszerübb személyisége. A regene-királyneról
ellenben alig hallani valamit Évek óta kerüli a nyíl*
vánosságot s teljés visszavonultságban intézi as
államügyeket és fiának, XIII. Alfonz királynak a ne*
veltetését A kis' királyfi atyja, XII Alfonz, iudva!e=
vőleg tüdőVéiizbén "hwí meg s a spanyol udvarban
nagyon féltik a kis királyfi egészségét, akinek gyönge
szervezete, ugy látszik, szintén hajlandó erre a be*
tegsógre. ,

— A JatiÜa Thekla*lco1osterban. Bosznia és
Herczegovinábán'letl utazásáról a többek közt as
alábbiakat irja. egy bécsi iró :

Véletlenül megtudtuk Szerajevöb&n, hogy a vá*
ros közelében van a hét szent testvér kolostora, a
Jedila Thékia, ahol egy fakir hajmeresztő mutat-
ványokkal válósággál extázisbe hozza nézőit, a ko«
los tor derviseit. Elhatároztuk, hogy meglátogatjuk
őket A Miljacka folyó balpartjának mentén, teher-
hordó állatoktól évszázadok során kijárt ut ?ezet @
kolostorhoz. Ezen az uton haladva, nemsokára mi
is oda értünk. Épen esteli hét óra volt. A
müezzim akkor hivta Imára a hivőket, a
kis toronyból a világ négy iája felé
kiabálva. ' Mikor a kolostor udvarára beléptünk,
elöször a ~ kis utczai épület belsejét vet-
tük szemügyre: itt volt a hét szen! testvér pihe*
nője, hét magas kőkoporsóban. Erröl a hét szent
testvérről azt mondja a legenda, hogy valamikor
hét testvér, mind a hét gazdag kereskedő, hosszabb
utazás után végképpen elfáradván, e kolostorban
keresett menedéket, és a kolostor lakói megrabolták
és meggyilkolták öket Oldalt ettől a háztól egy
másik épület áll. Ebben van sz imaterem, amelyben
a közös istentiszteleteket tartják, á terem, ahogy
beléptünk, nem a legjobb hatást tette ránk. Nem
nagyobb egy réiídes lakószobánál, falain kőrőskőrül
semmi disz, az ablakok piszkosak, idröttek, befúj
rajtuk a hideg szál, 8 a lámpák, azok a lámpák!
Egy rézrudról csüng le négy mécses, amely-
nek lángja a széltől hajtva, inkább bűzt* mint
világosságot terjeszt Lassankint aztán gyüíefceznl
kezdtek a hivők $ mikor a kis terem egészén meg°
telt már, megkezdődött as istentisztelet hz előírnád-
&O2Ó, g&rgarisálÉJSStrű fesvesetd imijte&k befejezte
után, fölvette sárga kafténját Most megk®sdődöt$ 9

á égmcák ÜB0 imája. Lg 'Btot, iOMk I
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hangzott kezdetben lassan, aztán fokozatosan, mindig
gyorsabban, gyorsabban, végre már érthetetlenül,
őrült gyorsaságú taglejtésekkel kísérve. A heves
mozdulatoktól lerepültek turbánjaik, csupaszra be-
retvált fejek lettek láthatók. De ők egyre csak
mozogtak és morogtak, mig néhányan ki nem
dőltek. Ekkor a fakir az imaszekrényhez lé-
pett és elvette onnét a kardot. Kivette a hüvelyből
és átadta két dervisnek, hogy fogja meg mindegyik
az egyik végét. Mikor ez megtörtént, a fakir rálépett
mindakét lábával a kard élére és azon balanszíro-
zott. Mi rémülve ős csodálva néztük mutatványait.
De ez mög semmise volt. Az egyik dervis fogta a
kardot és a fakir hasába szurta és egy fadarabbal
még belj jbb iparkodott verni. A fakir görcsösen rán-
gatózott, arcza egészen elváltozott, szeméi vadul
forogtak, szájából hab jött és ajkai egészen élkékül-
tek. Minket az ájulás környékezett, a többiek pedig
veszettül tapsoltak, örültek. Aztán kihuzta testéből a
kardot. Nem serkent ki a nyomán egy csöpp vér
sem, hanem azért ájultán rogyott össze. Erre aztán
óriási zavar keletkezett. Mi hamarosan Összeszedtük
magunkat és otthagytuk borzasztó környezetünket
Hanem a Jedila Thekiában látottakat sohasem
fogjuk elfelejteni.

—- Pyrker János László életrajza. Most van
ötven esztendeje annak, hogy Pyrker János László
néhai egri érsek meghalt. Ismeretes az a rendelke-
zése, hogy életrajzát csak ötven évvel a halála után
szabad közzétenni. Most abból az alkalomból, hogy
az egri érseki tanitóképzőintézet, melyet szintén
Pyrker püspök alapitott, a derék egyháznagy em-
lékének kegyeletes ünnepet rendezett; a Heves-
megyei Tanügy közzéteszi Pyrker életrajzát, mély-
ből a kővetkezőket vesszük lei: Pyrker János László
1772. novemher 2-án Nagy-Lángon (Fehérmegyében)
született, hol atyja gazdatiszt volt. Szülőinél isten-
félő, vallásos nevelésben részesült. Tanulmányait
Székesfehérvárott Ányos Pál és Virág Benedek ve-
zetése alatt kezdte meg, aMk kitünő szorgalmáért
és tiszta erkölcséért nagyon szerették. A gimnáziu-
mot elvégezve, a hires'pécsi főiskolába ment bölcsé-
szetet hallgatni. Ekkor tört ki Keleten .a krimi há-
boru s ő is készült a háboruba részt venni — de
atyja nem engedte. Igy azután Budán a helytartó-
tanácsnál lett hivatalnok. Itt ismerkedett meg egy
szicziliai gróffal — a kivel mint titkár — utra kelt,
de csak Nápolyig jutottak, mert itt a gróf meghalt,
SJI; viszontagság után Liliomföldre érkezett, hol
1792. évben a cziszlerczíek rendjébe lépett s 1796.
évben pappá szenteltetett. Mint dürraitsi lelkész nagy
irodalmi tevékenységet fejtett ki. Itt irta a „Tuni-
siast", mely halhatatlan nevet szerzett neki. Ezután
gyorsan emelkedett 1812-ben apáttá, hat év mulva
Il-ik Ferencz király szepesi püspökké nevezte ki.
Ili leginkább a köznép szellemi nívójának emelésén
fáradozott, amit tanítóképzők felállításával vélt leg-
inkább elemi. Két óv mulva már velenczei érsek
lett és hat év után már Eger városa fogadja mint
érsekét. Hogy azután Egernek és környékének mit
tett, az már közismeretü: az euröpahirü székesegy-
házat ő épittette. Pyrker élete ezután a jótékonyság
szakadatlan lánczolata volt. 500,000 forintot fordi-
tott az érseki birtokok rendbehozására, Eger váro-
sának közmüvelődési czélokra, szegényügyre, isko-
lákra egész vagyont hagyott. Az 1047-ik inséges
évben 1500 ember kapott hónapokon át udvarában
élelmezést. A nemeslelkü főpap 1847. deczember
2-án halt meg Bécsben, hol baja ellen orvoslást
keresett. Holtteste Lüiomföldőn fekszik, szivét az
egri székesegyházban őrzik.

— Halálozások1. Dr. Csapka Ferencz zimonyi
kórházi főorvos 28 éves korában meghalt. A fiatal
és közszeretetben álló orvos temetésén majdnem az
ígész város lakossága részt vett. —fiiokos Károly,
a pancsovai állami polgári és felsőbb kereskedelmi
iskola tanára, 47 éves korában meghalt. — Szcer-
bovszky Ágoston, Szcerbovszky Szaniszló tűzoltó-
főparancsnok atyja, tegnap este meghalt. Az elhunyt
xéazt vett az 1831-iki lengyel fölkelésben. 1848-ban
került Magyarországra és végigküzdötte a szabadság-
harczot — Romeiser Ferencz fővárosi nagykeres-
kedőt tegnap délután temették el nagy részvét mel-
lett Budapesten. Az egyházi szertartást Lollok Lé-
visú, üpOtsréwsi prépo5t-pléWoo5 végezte

segédlettel A rokonságon távul a nagyszáma részt'
vevő közönség 6oraiban ott voltak: Matlekovics Sán-
dor v. b. t tanácsos, báró Kaas Ivor, Zsitvay Leo
törvényszéki elnök, Nagy Gábor miniszteri osztály
tanácsos, dr. Bókai János egyetemi tanár, Valkó
János a leszámitoló bank igazgatója s a fővárosi
kereskedő-világ számos elökelő képviselője. — Szo-
moru jelentést kaptunk ma, mely arról tudósít,
hogy Möller Dávidné született Neustadt Jo-
zefa életének 61-ik, boldog házasságának 35-ik
évében meghalt. Ez a gyászhir minket a ' szo-
kottnál közelebbről érint, mert egyik szeretött
kollegánk, dr. Molnár Géza legsulyosabb családi
gyászáról beszel, ki a boldogultban édös anyját
vesztette el. Mindnyájunk szivbeli, igaz részvéte já-
ruljon fájdalmának enyhítéséhez* A temetés a Nagy
János utcza 10-ik számu halottas házból holnap,
szerdán délután félhárom órakor fog végbe menni.

~ Tante Marfe meghalt. A nőmet császár
rendesen ugy beszélt róla:

~ Tante Marie (Mari néném.)
Volt pedig ő Hohenlohe herczeg nénsét biro-

dalmi kanczellár neje, Mária Sayn-Wittgensiein
Barlebnrg herczegnő. A táviró adja hirül, hogy
ma reggél meghalt Berlinben. A herczegnő rövid
ideig volt beteg s egy gyors lefolyásu tüdőgyulla-
dásnak esett áldozatul. Ezelőtt öt évvel nagy
vagyont örökölt bátyjától, Péter herczegtől. A vagyon
Litvániában fekvő uradalmakból állt, de ezeket
1887-ben el kellett adni, amikor ugyanis az orosz
tőrvény kimondta, hogy nem tür idegen birtokoso-
kat a nyugati tartományokban. Hohenlohe herczeg
nagybátyja a német császárnak és igy a Tante
Marie halálát nemcsak egész Berlin — hanem a
császári család is gyászolja. Halálának hírére a
császári palotában a részvétlátogatók számára ivet
tettek ki, amelyre elsőnek Szögyény-Marich osztrák-
magyar nagykövet iratkozott fel.

— öngyilkos nazarénus. A nazarómisok eddig
különösen arról voltak ismeretesek, hogy fegyvert
még akkor sem vésznek a későkbe, ha, mint pél-
dául a katonaságnál, kényszeríteni is akarják őket
arra. Magyarországban 1842-tŐi kezdve vannak
nazarénusok s ez alatt áa idő alatt nem volt eset
ra, hogy valamelyik fegyvert fogott volna. Csúnyául
mégszegte tehát a nazarénus vallás parancsát
Sáni József temerini főapostol, áki tegnap előbb
az ereit vágta át, azután pedig fóbt lőlte magát

— Véres végrehajtás. A cséndőrség kétség-
telenül derék intézmény, amely tud rendet tartani.
Azt is elösmerjük, hogy sokszor teljésen helyesen
és jogosan használja a fegyverét, különösen akkor,
amikor már nemcsak a rend fentartásáról, de
önvédelemről is van s2ó. Mindazonáltal ugy véljük,
hogy talán a helyes instrnkezió hiánya miaü> néha
tulságosan gyorsan alkalmazzák az ultima rácziót: a
szuronyt és a golyót, olyankor is, amikor esetleg
égy kis körültekintéssel elkerülhették volna. Ilyen
fajta eset tőrtónt, mint orsovai levelezőnk jelenti,
Tiszovicza községben, ahol a község emberei
megjelentek Szirbv Jakab földmiresnél, hogy 30
forint adótartozása fejében már hónapokkal ezelőtt
lefoglalt ingóságait elvigyék a községházára* ahol
az árverés már ki is volt tüzvé. Ssirbü,
aki faiuszerte hires volt a veszekedő termé-
szetéről, ellene szegült az eljárásnak, portáját
elzárta s két forinttal a kezében & községházára
futott, hogy halasztást kérjen. Ezalatt a kisbiró
zsandárokat hozott s csakhamar két zsandár meg is
jelent a községházán, hogy Szirbut letartóztassak.
De az ingerült ember szitkokkal fogadta a szuronyos
csendőröket s mikor kezét meg akartak vasalni, az
egyiknek szuronyát is megmarkolta. Erre a másik
csendőr szuronynyal ment neki a nyolcz sulyos
sebet ejtett rajt*. A szerencsétlen azonban még
ekkor sem nyugodott meg s a csendőr kénytelen
volt rálőni. A golyó át furta nemcsak Szirbat,
aki szörnyet halt, de mögötte álló testvérőcscsét
is, akit haldokolva vittek el. Az orsovai járásbiróság
szigora vizsgálatot inditott.

— Adakozis. Lovag Riedermann Ottó 6s
neje, máramarosszigeti földbirtokosok, 1000 forintot
fizettek be a fövárosi rendőrség pénztárába,. a to-
lonczházba lerója ^Anufca Jtiüfefet ét eQ*»

é

«* Sóhwares Mórfoz esete. Bécsi tudositónk
telefonozzál Egy Schwarcz Móricz nevü nagy-
szombati kereskedő ezelőtt két héttel 30.000 forint
értékü árut vásárolt Bécsben hitelbe és mikor az
arukat megkapta, csődöt mondott. A manipuláczió
czéljának megfelelően 25 százalékos egyezkedést
ajánlott a hitelezőinek s hogy ezt keresztülvigye,
Bécsbe utazott A hitelezők azonban hallani se
akartak erröl az ajánlatról és Schwarczot Bécsbea
letartóztatták és egyuttal távirati uton megkeresték
a nagy-szombati törvényszéket, hogy rendeljék el a
fenyitő zárlatot az árukra,

— A „Báthory" megmenekül. Az Adria-ltot*
sulatot — mint fiumei levelezőnk jelenti — távira-
tilag értesítették, hogy a skócziai partokon zátonyra
jutott Báthory nevü gőzösét mihamarább felszaba-
dítják, csak pár napig tartson még a kedvező idő.
Tegnap 1200 zsák lisztet sikerült partra szállitni a
megfeneklett hajóróL

— Meggyilkolt malomtulajdonos. Mink János
mohácsi tekintélyes és gazdag malomtulajdonos ma
hajnalban utnak inditotta feleségét és kis Cát, kik
Németbolyba igyekeztek. Mikor visszatért a hálószo-
bájába, az ajtó mögül előugrott valaki, torkon ra-
gadta, fejszecsapásokkal agyonütötte, aztán feltör-
vén a szekrényt, 290 forinttal megugrott A csend-
őrség már nyomában van, mint mohácsi levelezőnk
táviratozza, és erősen reményű, hogy mihamarább
kézrekeriti a rablógyilkost

— A csendőrség szaporitása. A belügymi-
niszter az ország közbiztonságának javítása czél-
jából a jövö év során 107 Örssel és 6Ü0 föoyi
legénységgel kivánja szaporitani a „csendőrség lét-
számát

— A villamosság halottja. Halálos baleset tör-
tént ma éjjel l l óra után a magyar államvasutak
kőbányai-uti vaggongyárában. A villamos vezetés
agyonütötte Smika Jénos lakatos segédet. Ugy lát-
szik vigyázatlanság okozta a szerencsétlenséget A
rendőrség meginditotta a vizsgálatot s egész éjjel
tartott a kihallgatás.

— Páris, mint tengeri kikötő. Párisban ujra
fölszinre kerűTf á tengeri kikötő eszméje. Egy Bon*
quer de La Grye nevü mérnök, a mérnöki egyesü-
let megbizásából hosszabb tanulmányt irt a Revue
des deux Mondesba a terv végrehajtásának módjá-
ról és egyuttal elmondja a tengeri kikötő tervezge-
téseinek történetét Elsö harczosa az eszmének Car-
not volt a volt elnök őse, a ki 1795-ben egy vitor>
láson fölment Havreből Párisba a Szajnán, a
folyam medrét tanulmányozni. E tanulmányút ered-
ménye az volt, hogy Carnot 4.60Ö.OÖÖ frank költse*
gsl kért a folyam medrének szabályozására. Csakhogy
a terv terv maradt, mert aztán a forradalom és
Napoleon másfelé terelték az ország figyelmét ős
erejét. Nem is jutott a dolog senkinek eszébe, mig
X. Károly elő nem szedte és erélyesen nem köve-
telte a régi terv kibővitésót és foganatosítását. Erre
aztán olyan tervezetet készitettek, amelyet ina is
nagyon jol használhatnának* de csak megint nem
lett belőle semmi. Legutóbb 1855-ben foglalkoztak
a dologgal, akkor egy vállalkozó 120 milliót kért, a
kormány pedig csak 42 milliót akart adni. Akkor
aztán jölt a. krimi háboru és megint sutba tétette a
tervet. A legujabb bajnok reméli, hogy végre mégis
létrejön a nagyszerü terv és akkor teljesül a fran-
cziák régi vágya, hogy Páris óriási kikötő-város
lesz, amelyben oczcanjárő kolosszusok fogják a
világforgalmat közvetíteni.

— Meghajszolt tolva). Sonnenfeld Sámuel
hivatalnok felesége az Andrássy-uton egy kirakatot
nézegetett, amikor ugy érezte, hogy a zsebében koto-
rász valaki. Hirtelen megfordult s ekkor láttá, hogy
igy rosszul öltözött egyén az 0 pénztárczáját tartja

a kezében s el akar futni. Rákiáltott a tolvajra, aki
eldobta a tárczát és fatásnak eredt Minthogy töb-
ben szemtanui voltak ennek a jelenetnek, utána
eredtek a teljes erövel vágtató tolvajnak, aki hosszu
hajsza után berohant a próféta-uteza 6-ik számu
házba e ott eltünt Kikeresték a hazat s végre meg-
találták a jó madarat a pinczében és átadták a
rendőrnek, aki rögtön ráismert benne Jak'obovits
Hemil esztergályos legényre, ki zsebtolvajlásért máj?

folt
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— Ásatások Hajdu-Srobouzlőn. Megirtuk an-
nak idejében, hogy Hajdu-Szoboszló város határában
rigolirozás közben értékes régiségeket és pénzeke)
találtak. A hajdu-szo8oszlóiakat most nem hagyja
békében az a gondolat, hátha van még több is
azokból a kincsekből a fold móbében. Van ugyanis
Hajdu-Szoboszlón egy Földvár nevü halom, amely-
ről tudják, hogy az a régi időkban nemcsak hadá-
szati czélokra, hanem lakóhelyül is szolgált. Ezt a
földet túrják most a szoboszlóiak abban a remény-
ségben, hogy kincseket találnak. Ajánljuk ebből a
czélból a Röntgen-sugarakat, amelyek tudvalevőleg
az ércznemüeken megakadnak.

— Házasság. Steiner József fővárosi termény-
kereskedő ma tartotta esküvőjét özvegy Lédnerné
született Lindcnbaum Hermina urhőígygyel. Nász-
nagyok voltak: a menyasszony nagybátyja Linden-
baum Mór nagybirtokos és a vőlegény sógora, dr.
Jihéfy Mór müegyetemi nyilvános rendes tanár.

— A léghajó eredete. Ha igaz, hogy a hegy
sokszor egeret szül, az is megtörténhetik talán
néha, hogy az egér szül hegyet. Csekély dolognak
lehet nagy következménye. A léghajó is a krinolin-
tól ered. Itt megálljunk egy szóra. Talán már alig
tudja valaki, mi is volt az a krinolin. Ennek a
megértéséhez ismét szükséges a nők természetrajzát
ismerni. A nők ugyanis soha sincsennek a termé-
szetes kiterjedésükkel megelégedve. Vagy alul, vagy
felül, vagy oldalt, vagy hátul kell nagyobb térfogatot
elfoglalniuk, mint a mennyi a természettől jutott
nekik. Ilyen pótbővületek okozói voltak most pár
esztendeje az ngynevezett „puffancsok,* melyek
vállban szélesítették meg a termetet. Azelött a
toumure járta.

Sokkal azelőtt meg a krinolin volt divatban,
melynek hivatása volt az alsó térfogatót kiszélesí-
teni. £z a ruha egy vaspántókkal megabroncsozott
szoknya volt. Valamikor hajdanában csak erősen
"kikeményitett szövetből készült.

Ezek előrebocsátása után, talán megérthető a
léghajó feltalálása.

Történt ugyanis, hogy egy párisi mosóné
egyszer egy krinolint akasztott fel szárítani a kályha
fölé. A kemenczo jó meleg volt és a krinolin elkez-
dett libegni, lassankint emelkedik és egyszerre fel-
száll a, padlásig, .̂z asszony majd csihissé lett a
boszorkányos tünemény láttára. Rémülten futott ki
az utczára és teletorokkal kiabál. A fellármázotl
szomszédok berontanak a szobába, de akkor már
a bűvös krinolin a földön hevert. A szomszédok
közt volt egy Mongolfier nevü papirgyáros is. Ez
okosabb volt a többinél, tudta, hogy itt nem ördön-
gösség, hanem valamely természeti tünemény ját-
szódott le. Hazament, átkutatta a könyveit, hogy a
hőnek milyen hatása van a testekre. Tudjuk, hogy
Mongolfier csinálta az első léghajót. Most már
csak egy lépés van a kormányozható léghajóig. És
ba nemsokára ide-oda röpködünk a levegőben,
ezt a krinolinnak köszönhetjük.

— Elitólt községtanácsos. A bécsi község-
tanácsban tudvalevőleg nem igen hizelegnek egy-
másnak a különböző párton levő tanácstagok. Akár
hány olyan ülést tartottak, ahol egymást aposztro-
fálva, nemcsak az állatvilág összes neveit kimerí-
tették, hanem a szokványos becsületsórtő szókat és
kifejezéseket is annyira kihasználták, hogy később
már csak ismétlésekbe bocsátkoztak. De azért ren-
desen napirendre tértek a tömeges becsületsértések
fölött s eszökbe sem jutott, hogy a biróság elé vigyék
az ügyeket. Annál feltünőbb volt, hogy Strohach
helyettes polgármester e napokban beperelte dr.
Miller Albert községtanácsost, mert az a vita hevé-
ben azt mondta neki:

— Fogja be maga a szájat, maga ostoba
fráter (Haltén Sie's Mául, Sie dummer Kerl.)

A biróság tegnap tárgyalta az ügyet. Arról,
hogy váljon a biró megengedte e Mittler-nek, hogy
állításának valóságát bizonyítsa, nem szól a krónika.
Ellenben elítéltek az „ostoba fráterért" 20 forint
pénzbirságra, amit dr. Mittler szemmellátható meg-
elégedéssel fizetett ki.

— Agyonlőtt rablóvezér. Görögország leg-
hirhedtebb rablóvezérét, a rettegett Balliost, kinek
a fejére nagy dij volt kitüzve, egy jó barátja le-
lőtte. Ballioa megtette egyszer azt a rossz tréfát,

hogy elfogta kiséretestől 3íáría herczegnőt, a görög
király leányát s csak nagy váltságdíj lefizetése után
bocsátotta ismét szabadon. Nem volt biztosságban
tőle senki fia. Megtámadta ő a legnagyobb utas-
csapatokat is, de a legszivesebben mégis váltságdíj
alakjában kereste a jövedelmet és ezért különösen
gazdag családok tagjaira vétette szemét. Rabló-
pályájának történele maga is regényes. Mint aféle
szegény juhászember megszerette és megkérte egy
gazdag juhász leányát, mivel azonban kosarat ka-
pott, otthagyta a nyájat és fölcsapott rablófőnöknek.
Egyszer találkozott a hegyek közt a leány bátyjá-
val, aki még apjánál is jobban ellenezte a házas-
ságot. A rabló rálőtt a legényre, az meg visszalőtt.
Golyó golyót követett, s a golyóváltás a leány báty-
jának sulyos megsebesülésével végződött. A napok-
ban végre kézrekeritette egy jóbarátja a sokat ke-
resett rablót. Lakomára hivta a házához és a mu-
latság végén lelőtte, hogy megkapja a fejére kitű-
zőit óriási dijat.

— Drágul a szén. A meteorologiai jelentések
a következő napokra derült száraz s meglehetősen
hideg időt jósolnak. Ebből az következik, hogy job-
ban kell majd fűteni. Ezzel egyidejüleg Bécsből azt
a kellemetlen hirt jelentik, hogy a szén a napokban
meg fog drágulni. Állitólag a porosz kőszénbányák
már nem is igen reflektálnak az osztrák és a ma-
gyar fogyasztásra, mert Németországban is el tudják
helyezni készleteiket, a morva-osztraui szénbányák
készleteit pedig a Nordhuhn a waggonhiány miatt
nem tudja megfelelő mennyiségben szállitani. A
magyar fogyasztóknak mindenesetre megvan az a
vigasztalásuk, hogy szükség esetén a magyar szén-
bányák szenét fogják igénybe venni.

— Egy japán rendelet. A mikádó észrevette,
hogy az alattvalói nagyon véznák, halaványszínűek
(hogy pápista színben volnának, azt csak a leg-
merészebb riporter merné állitani). Ezen a bajon
segiteni kell. Szigora parancsolatban meghagyta a
japániaknak, hogy testüket jobban ápolják és a leg-
komolyabban elrendeli, hogy ezentul több hust
egyenek. Ez is csak a legkeletibb keleten történheiik
meg. Próbálná csak meg egy európai miniszter ilyen
rendeletet kibocsátani, majd felzudulna ellene a
közvélemény. A fellázadt kedélyeket csak a minisz-
ter bukása csillapítaná le. Még ilyent parancsolni,
hogy hust egyék a nép ! Mi szabad polgárok vagyunk,
azt eszünk, amit akarunk. Mi nem vagyunk manga-
liczák, hogy bennünket felhizlaljanak. Mi független
polgárok vagyunk és soványak akarunk maradni.
Szinte látjuk a tiltakozó népgyüléseket, ahol a han-
gos vezérek ellenszegülésre buzdítják a népet. Sze-
rencsére egy európai miniszter se vállalkozik arra,
h o g y a n é p e t felhizlalja. Ezer a szerencse, hogy
nálunk nem avatkozik a kormány ilyen ügyekbe,
mert maga a különben lojális magisztrátus volna
az első, aki a miniszterium ellen lazítaná a népet.
Hiszen az ilyen rendelet homlokegyenest ellentétben
állana a fővárosi tanács intenczióival. Ennek a
nemes .teslületnek régi jelszava: nem kell hus a
népnek! Ezért az elvért küzd évek óta kitartó kö-
vetkezetességgel. Különböző intézkedésekkel sikerült
a hus árát ugy megdrágítania, hogy már csak ritka
embernek jut az eszébe ezzel a tápszerrel testét
hizlalni. Nem vagyunk Japánban és hála istennek
a húsfogyasztás érdekében hozott parancs ellen nem
kell rugdalózüunk, legföljebb a húsfogyasztás! adó
ellen volna némely vérengző szocziálistának szerény
ellenvetése.

-—- Muzsikáló karácsonyfa. Ilyen még nem volt.
Most találta ki a Slernberg Armin és testvére hang-
szergyáros czég. A legérdekesebb legkedvesebb kará-
csonyi ajándék, s talán még nagyobb örömmel fogad-
ják a gyermekszobákba::, mint a muzsikáló evőeszkö-
zöket. Idegen és magyar dalokat egyformán jól játszik
— és ezenfelül valóban, olcsóság.

SZINHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
* A Gésák jubileuma. A Magyar színháznak

ma volt első jubiláris előadása, huszonőtődször ad-
ták a Gésak-ot, melylyel október 16-án á szinházat
megnyitották. A szereplők kőzül Vléd Gizella, Somló
Emma és Szalay Araníta minden énekszámát zajo-
san megismételtették. Vlád Gizellának és Somló Em-
mának több virágbojjréiat nyujtottak a szinpadra.

A férfi szereplök közt Sziklay Kornél és Kalmár
József, a szinház fiatal tenoristája, tetszett különö-
sen. A nézőtér csak részben telt meg.

* A „Mübarátok ösztöndíjáénak nyertese. A
„Mübarátok köre" részéről ezuttal hatodízben kiosz-
tásra kerülő 1500 forintos ösztöndíj pályabirósága,
az ösztöndijat ma délután tartott ülésén tizenkét pá-
lyázó közül Koszta, Józsefnek itélte oda, a téli ki-
állitáson Hazatérők czim alatt kiállitott festmény-
ért. Az ösztöndíj eddigi nyertesei : László Fülöp,
Grünwald Béla, Ujváry Ignácz, Zemplóny Tivadar,
Kriesch Aladár és most Koszta József.

FŐVÁROS.
(A tisztujitást Csütörtökön, deczember 23-án

délután 3 órakor lesz az első tisztújitó közgyülés.
A polgármestert, két alpolgármestert választják meg.
A kijelölő választmány a mai alakuló közgyülés
után értekezletet tartott s a polgármesteri állásra
Halmos Jánost, a két alpolgármesteri tisztségre
elsö helyen Matuska Alajost és Rózsavölgyi
Gyulát, második helyen Sipőcz Lászlót és Kun
Gyulát, harmadik helyen pedig Horváth Jánost és
Viola Imrét jelölte. Lung György tanácsnok, aki
szintén pályázott az alpolgármesteri állásra, vissza-
lépett. A tanácsnokokat, az árvaszéki elnököt, a fő-
ügyészt, a főszámvevőt, a középitési igazgatót, fő-
orvost, az igazoló és biráló választmány tagjait s a
közigazgatási bizottság öt uj tagját deczember 29-én
választják. A középitési igazgatói állás körül folyik
talán a harcz legélénkebben. Heuffel Adolf mostani
igazgató és Devecis Ferencz müszaki tanácsos mér-
kőznek. Mindkettőnek erős pártja van s a győzelem
egyik részről sem bizonyos.

(Uj földalatti vasut.) Két uj közuti vasut ter-
vezete érkezett be ujabban a kereskedelmi minisz-
tériumhoz. Az egyik amerikai rendszerü magas vasut
volna, amely a nyugoti pályaudvart kötné össze a
külső váczi-uton, a Hungária-uton át a külső so-
roksári-uttal. A másik az Eskü-tértől indulna fki s a
kerepesi-ut alatt a lóversenytérig haladna. Ea
volna a főváros második nagy földalatti vasutja,
de a közlekedésre nézve sokkal fontosabb az An-
drássy-uti vonalnál. A vasutakra a lóvaspálya-társa*
ság kért engedélyt.

A közgyülés megalakulása.
Kilencz óra sincs még, máris egyre fogdossák

a kilincset a közgyülési terem előszobájának az
ajtaján, holott a gyülés kezdete csak tiz órára van
kitüzve.

Odabent három-négy szolga rakosgat fülyö-
részve, rá se hederit, ha zörgetnek. Minek is hede-
ritene. A nagyságos bizottsági tag urak olyankor is
inkább későbben jönnek félórával, amikor délután
gondoskodnak a székes főváros sorsáról, hogy ér-
nének tehát ide délelőtt olyan korán.

Idekint pedig a másodemeleti lépcsőn alig jár-
hatni, minden fokon két-három feketeruhás, czilin-
deres ur álldogál.

— Ez még sem járja, hogy a lépcsőkön várat-
nak bennünket. Nem azért küldöttek ide minket a
mi választó polgártársaink (ezelőtt három héttel még
tisztelt választó polgártársak voltak), hogy megfagy-
junk, hanem hogy szabályrendeletet alkossunk.

— Igaza van, tisztelt kollega ur. Csakugyan
rendet kell csinálnunk. Ha mi fölkeltünk ilyen ko-
rán, keljenek föl a szolgák is. Végtére még is bi-
zottsági tagok vagyunk tán, vagy mi.

— Még nem, szólal meg egy jövevény a lépcső
alsó fokán, majd ugy félóra mulva.

A jövevény kaczag, a többi pedig hallgat.
Álmélkodva nézik az ajtót, mikor méltóztatik már
megnyílnia. És ime, nem vonakodik többé, kitárul
szép csöndesen, megérezte, hogy jött már valaki.

Tizre jár az idő, csapkodják az ajtót, egyre
elevenebb az élőterem. A fiatalság, már tudniillik a
városatyák fiatalsága, az, amelyik most került b«
először a székes főváros ügyeit melegen szivén hor-
dozó nagy társaságba, ott huzódik meg az óra körül.
Ott vannak: dr. Kovács Pál, dr. Grauer Vilmos,
Eich Ferencz, Schiffer István, Bánhegyi József stb.
Izgatottan tekintgettek a mutatóra, mikor érkezik
már a tízesre! amely pillanatban megszólal az el-
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nőki csöngetyü, ők bevonulnak mint névleges és ki-
vonulnak mint tényleges állományu bizottság.

De megkezdődik már mindjárt. Itt van a főpol-
gármester, ez pedig pontosan jár, a közgyülés Órá*
jánál is pontosabban.

áz óra környezete megmozdul, alázatos jó
reggelt kiván. Igy szokták ezt az iskola folyosóján
is — az első napon. Az év végén pedig hátat fordi-
tanak a professzor urnak, hogy köszönni ne
kelljen.

El se végezték a hajlongást, már beharangoznak.
Mind az ajtónak rohan, mintha valami rette-

netes kellemetlen helyzetből akarna szabadulni, de
az öregek már elállottak, az elsőség pedig az övék.

Félénken huzódnak meg az elnöki emelvény-
hez vezetö keskeny közben, u József-város igazga-
tója körül (aki azonban csak a villamost igaz-

Tulajdonképpen ez volt a közgyülés, ami ez-
után jön, már csak a vége.

A főpolgármester, az elnök, bejelenti, hogy
a. 199 választott bizottsági tag közül a törvényben
fölsorolt fórumokon 178-at igazoltak, igy tehát ő
elnöki jogánál fogva kimondja, hogy a közgyülés
megalakult.

— Éljen, éljen, zúgja az uj bizottsági tagok
serege — a többi hallgat — az elnök pedig üdvözli
már most a tisztelt és megalakult köztörvényható-
ságot, reméli, hogy minden munkáját siker koro-
názza s kéri, hogy Öt működésében támogassák.

Néhány bizottsági tag városatyai tisztének
megszüntét jelenti még be s áttérnek a tisztujitás kér-
désére, már annyiban, amennyiben az ezt a közgyü-
lést illeti — tudniillik három kijelölő választmányi
tag megválasztása erejéig.

Egy órába kerül, mig valamennyien leszavaz-
nak, mialatt a közgyülés szünetel és szivarozik.

Egytől egyig Kléh Istvánra, Tenczer Páka,
Bupp Zsigmondra esik a szavazat. Kétszázhatvan
elme találkozása ez.

A főpolgármester a maga részéről Heltai Fe-
renczet, Ludvigh Jánost os Szivák Imrét nevezi
mög ki a választmányba, s a polgármester es a két
alpolgármester választását holnapután délutánra
tüzi kj.

VIDÉK.
° (Gróf Széchenyi Tivadar választól között.)

Gróf Széchenyi Tivadar a muraszombati választó-
kerületet járja be most és mint levelezőnk telegra-
fálja, mindenütt valóságos diadalmenet az utja,
folytonos ovácziók közt. Ellenjelöltje nincs és a
holnapi választáson minden bizonynyal egyhangulag
fogják képviselővé választani.

" (Nöm akadt pályázó.) Nagy ritkaság de meg-
történt, és pedig Sáros vármegyében. Tegnap volt a
rendes évnegyedes közgyülés a melyen a választás
alá került tisztviselői állásokat, bizottsági tagsági
tisztségeket töltötték be s itt derült ki, hogy az
árvaszéki jegyzői állás ismét gazdátlan marad, mert
nem akadt pályázó. Harmadizben is kihirdetik tehát
a pályázatot. Nehány esztendővel ezelőtt még elég
sürün előfordult ilyesmi, de most amikor Budapes-
ten nemrégiben egyetlen dijnoki állásra az első
hirdetés után kétszáz pályázó vonult fel — igazi
ritkaság.

• (Több hajót a Balatonra.) Zalavármegye köz-
igazgatási bizottsága fölkéri a balatoni gőzhajózási
társulatot, hogy hajóinak számát szaporítsa. Nagy a
forgalom s annyi hajó, a mennyi eddig járt, nem
elég d közlekedésre.

- (Közmüvelődési alap Sárosmegyöben.) Sáros-
megye kőztörvényhatósági bizottsága nem rég
70.000 forint kamat nélküli kölcsönt ajánlott fel a
kormánynak avégett, hogy a vármegye területén mi-
nél több iskolát állíttasson. A tegnapi közgyülésen
Szinnyei Merse ±stván főispán elnöklete alatt ujabb
áldozatra határozta el magát. Közmüvelődési alapot
létesit kisdedóvók népiskolák segélyezésére és külö-
nösen a magyar nyelv tanításában kiváló tanitók,
tanítónők jutalmazására.

* (A deczember Pestmegyében.) Pest vár-
megye közigazgatási bizottságának a jövő havi ülése
10-én lesz, A vármegye deczemberi állapota lesz az
ülés tárgya.

9 (A Jászberényi választás.) A mult évi jász-
berényi tisztujitás, amelyet a politikai pártszinezet
országos hírűvé tett, még most sincs bevégezve. A
közigazgatási biróság megsemmisitette s a tisztikart
ujból választották. A nemzeti pártiak megint föleb-
beztek, de Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye tegnapi
közgyülése ismét helyben hagyta a választást, a két
rendőrirnoki állás kivételével, amelyekre kiskorúakat
választottak meg. Ez volt a tegnapi évnegyedes köz-
gyülés főtárgya.

* (Postapalota Esztergomban.) Esztergomi
levelezőnk jelenti: A kereskedelmi miniszter a na-
pokban megvette az esztergomi takarékpénztár egyik
szép emeletes házát, amely a város kellős közepén
a legélénkebb forgalmi helyen van. Az épületet a
posta számára fogják legközelebb átalakítani és be-
rendezni. Ez lesz az elsö állami épület Esztergom-
ban, mert a többi közhivatalok, mind czélszerütlen
bérházakban szoronganak.

* (A nagyszombatlak baja.) Pozsony vármegye
tegnap tartott közgyülésének, melyen Szalavszky
főispán elnökölt, több érdekes tárgya volt, melyek
közül mégis a legfontosabb a nagyszombatiak baja.
E város ugyanis 300.000 forintot szavazott meg a
magyar északnyugati-vasutnak, ha az űzletvezetőséget
Nagyszombatban állitják föl. A vasut elkészült, a
napokban a forgalomnak is átadatott, de a nagy-
szombatiaknak igért üzletvezetőség elmaradt. Erre a
város megtagadta a megszavazott 300.000 forint
kifizetését, ami ellen persze a vasut jogorvos-
latokkal élt. A dolog megfordult valamenynyi
közigazgatási fórum előtt s mindenütt a nagyszom-
batiak lettek a vesztesek. Nagyszombat azonban nem
hagyja ennyiben a dolgot, meri — mint polgármes-
tere á város nevében bejelentette a mai közgyülés-
nek — birói uton keresi igazát. A pör végét min-
denütt kiváncsian várják. A közgyülés legtöbb
idejét ezután választások vették igénybe. A felső-
csallóközi járás főszolgabírója, Drugha Sándor
nagyszombati járásszolgabiró lett, kmek helyébe
Palugyay Istvánt választották. Majd a közigazga-
tási bizottságban megüresedett tagsági helyeket töl-
tötték be.

•" (Komárom vármegye közgyülése.) Tegnap
tartotta Kdmárom vármegye rendes téli közgyülését,
mely iránt a szokottnál sokkal nagyobb érdeklödés
nyilvánult. Ugyanis a megyebizottságban nemrégiben
egy uj párt alakult, autonom-párt névvel és szél-
tében el volt terjedve, hogy ez a párt a tegnapi
közgyülésen programmja szerint hevesen meg fogja
támadni Sárközy Aurél főispánt és a megyei tiszti-
kart. Azonban Baranyai Géza. az uj párt elnöke,
megezáfolandó a szállongó hirt, mingyárt az ülés
elején kijelentette, hogy pártja nem szándékszik sze-
mélyek ellen harczolni, bizalommal viseltetik a fő-
ispán és a tisztviselők iránt, csupán azt tüzték ki
czélul, hogy pezsgőbbé tegyék a vármegyei életet.
Sárközy főispán tudomásul vette a kijelentést. -••
A programm egyik érdekes pontja volt a Melczer
Géza engedményes bánhida-kisbér-pápai vasutjának
kiépítésére adandó megyei hozzájárulás. Mivel Mel-
czer veje a főispánnak, helyette Ghyczy Dénes vette
át az elnöklést. A közgyülés elfogadta az állandó
választmány javaslatát, meiy szerint a vasut épitési
tőkéjéhez á %armegyei útalap terhére 80.000 forint-
tal járul hozzá a megye. Végül megalakította a köz-
gyülés a törvényes küldöttségeket és választmányokat.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Leczke a rendőrségnek. Hárman valának

ők: Garay Ferencz, a népszinház súgója, Sárai
Szabó Károly és Békefi Lajos szinészek, Csön-
desen mulattak, iddogáltak egy Almássy-téri korcs-
mában. Mikor megelégelték a mulatságot és fize-
tésre került a dolog, a jó barátok formálisan össze-
vesztek azon, hogy ki fizesse ki hármuk közül az
elfogyasztott italok árát. Szarka. Sándor rendőr
épen arra felé czirkált, megütötte fülét a hangos
szóváltás és mert nem volt jobb dolga, elhatározta,
hogy közbelép. Benyitott a korcsmába, csöndre
intette a jámbor színészeket, s mikor Szabó Károly
erélyesen tiltakozott a rendőri közbelépés ellen,
Szarka uram galléron ragadta, arczul ütötte és
kilódiiotta a korcsmából. Erre a durva eljárásra
a súgót is elfogta a düh és kijelentelte, hogy fől
fogja jelenteni a rendőrt. A megvadult Szarkának
több se kellett. Megragadta a szegény sügót, ki-
taszította a korcsma ajtaján, aztán ütlegelni kezdte,
végezetül pedig bekisérte a kapitánysághoz, a

honnét csak Szerdahelyi és Ujvári népszínházi
tagok jótállása mellett szabadulhatott.

Ilyen előzmények után került ma Szarka
Sándor rendőr a vádlottak padjára.

A kihallgatott tanuk egytől-egyig megerősitet-
ték a vádat, hanem azért Szarka Sándor mindent
tagadott, ugy hogy Soós Kálmán elnöklő biró
mérgesen kifakadt:

— Micsoda depraváczió uralkodhatik a
rendőrségnél, ha felesketett kőzrendőr,J itt a tör-
vényszék elött, ugy hazudik. Ártatlan embereket
véresre vernek, s amikor emiatt bajba kerül-
nek, azt egyszerüen letagadják,

— Azt hiszik, — folytatta dorgáló hangon —
hogy magukat az állam csak azért fizeti, hogy
nraskodjanak ? Maguk nem urai, hanem szolgái
a közönségnek, amelynek békéjét, vagyonát és
biztonságát vannak nivatva megőrizni, nem pedig
durva módon ütlegelni azokat, akikért — lé-
teznek.

A törvényszék Szarka Sándort hivatali hata-
lommal való visszaélés vétsége miatt] hét hónapi
fogházra és két esztendei hivatalvesztésre
itélte.

= Wahrmann René válópöre. A Wahrmann
René—Krausz Izidor- féle válóperben ma mondott
itéletet a kuria. Az alsóbb biróságok itéletét helyben-
hagyta és ezzel a házasfelek között a válást vég-
leg kimondta.

== A komikus tragédiája. Ez év elején történt,
hogy Friedrich Vilmos, a Herzmann-fóle orfeum
komikusa előadás, után lakására ment, ahol a vele
közös háztartásban élt Ferry Frizi várakozott rsá.
Hogy, hogy nem, ősszekocezantak, s az énekesnő a
czivódás hevében fölkapta a petroleumos lámpát.
Hozzá vágta-e a komikushoz vagy sem, azt a vizs-
gálat ki nem deritette. Annyi bizonyos, hogy a lámpa
a földre esett, az égő petroleum szétfolyt a szoba*
ban és Friedrich ruhája tüzet fogott. A szerencsét-
len ember sulyosan megsebesült és sebébe másnap
belehalt. A vizsgalat folyamán sok terhelő adat
merült fel Ferry Frizi ellen, ugy, hogy vád alá is
helyezték, s már ki is tüzték a végtárgyálás napját,
de az énekesnő meg nem jelent, ugy, hogy a tör-
vényszék elrendelte Ferry Frizi letartóztatását.
Tegnapelőtt aztán le is tartóztatták, de csak há-
rom napig volt a fogságban, mert az énekesnő jogi
képviselője kimutatta, hogy noha védencze osztrák
honos, de Budapesten állandó lakása van.

= Gyilkos szerető. Ez évi február 24-ikén tör-
tént, hogy Mészáros Gábor soproni legény agyonütötte
Kató Antalt, akinek feleségével viszonya volt. A do-
log ugy történt, hogy a szerelmesek minden áron
meg akartak szabadulni a köztük álló férjtől és el-
határozták, hogy elteszik láb alól. A gyilkosságot
megelőző nap megtudta Katóné, hogy férje másnap
hajnalban a malomba megy és ezt tudtára adta Mé-
szárosnak, mondván:

— Végezz vele!
Mészáros meg is leste a férjet és fej-

szecsapásokkal másvilágra küldte. Ma állottak tör-
vényt a gyilkosok fölött és mint soproni levelezőnk sür-
gönyzi, Fischer alügyész mindkettőre halálbüntetést
kért. A törvényszék hosszas tanácskozás után, az
esetet szándékos emberölésnek minősítve, Mészárost
tizenkét, Katónét nyolcz évi fegyházra itélte.

Kedélyes kávéház.
A tanu: Elmondom a dolgot ugy, ahogy tör-

tént. Akár meg is esküszök rá, ha tetszik. Csak
arra kérem a tekintetes urat, hogyha véletlenül el-
elröhögöm magam, ne tessen rám megharagudni.
Mert hát nagyon mulatságos jelenet volt az, instálom.

A biró: Ne fecsegjen annyit! A dologra!
A tanu: A Csupák-fóle kávéházban ujságot

olvastam, s éppen a Mócsy Antal beszédében gyö-
nyörködtem, amikor betoppant ez az ur. Tüstént
leolvastam a képéről, hogy vidéki; amolyan fertály-
gentry, akinek bliktri az egész világ, ha egy százas
banknótát érez u bugyellárisában. Nem akarok ha-
zudni. Be volt biz ő rúgva alaposan, csak azt nem
tudom, hogy bortól-e, vagy pálinkától.

Leült, maga elé tette pörge kalapját, egyet
kacsintott a kaszirfrajlára, aztán nagy büszkén kö-
rülnézett a kávéházbanj mintha azt akarta volna
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megértetni telünk, hogy odahaza Bugaczon 0 a leg-
nagyobb ur, mi pedig valamennyien csak afféle kis
Miskák vagyunk. Látván, hogy rája sem hederitenek,
nagyuri módra elkiáltotta magát:

— Hó ! . . . Zsidó í . . .
Dejszen, ebből még heccí lészeii. Mondok

magamban. Vagy megver valakit ez az ember,
vagy őt verik meg.

A pinczér ugy tett, mintha nem is hallotta
volna a nagyságos ur kiáltását

— Még egyszer azt mondom, hogy hé í
zsidó!

Erre már hotza ment Csapák ur, a kávés,
és szeliden kérlelte;

— Ne tessék ugy kajabálni, nagyságos ur !
Elkergeti a vendégeket. Aztán meg nem is vá-
gyök zsidó.

A' részeg ur büszke, megvétő pillantás*
sokkal mérte végig Csupákót, aztán kevélyen hátra
dőlt, elővett egy ménkő nagy bugyellárist és azt
oda dörgölte a kávés orra alá :

— Hallja maga ! Ne óbégasson ! Az én pén-
zemért mindenki zsidó. Síaga is, rneg az a rücskös
képü, nyápícz ur is, aki ott bílliárdozik.

Az a rücskös képü nyápicz ur véletlenül
egy néppárti korifeus vala.

Nem is dugta ő zsebre a sértést. Letette a
dákot, egyet pödört a bajuszán, kikőhögte magát
becsületesen ea oda ment az izgága ember asz-
talához;

••-*• Engem tetszett gondolni?
— Téged h i t !
— Ejnye aki átgyélusát! Ne méltóztassék ve-

lem tegezödni. Ha részeg az ur, maradjon otthon.
És addig-addig hadonázott szegényke a ré-

epeg ember orra körül, amig az szö nélkül po-
fon vágta.

Hát hiszen pofon ide, pofon oda. Egy pofon
még fiem a világ. Egy pofont - már adtam is, meg
jkaptam is, mégis itt vagyok. Hanem ilyen hatalmas
^óflevesbeB 1850 óta nent gyönyörködtem. Tudni-
illik, hogy 1850-ben születtem.

A nyápicz ur eleinte se látott, se. hallott.
Szédült vele az egésa világ. Mikor aztán nagy nehe-
zen magához1 tért, a játékszobába sietett és ott egy
Maxi nevü barátjának elpanaszolfa az esetet. Az
pedig éppen most mondta a be bélakasszát, amire
égy kvintteJ megáldott uri ember megkontrázta. Ter-
mészetes tehát, hogy összecsapta a kártyákat és
4üliösen felugrott:

— Ki volt az a vakmerő ? Hadd nézzek a
szeme közé! Jer csak velem, czimbora! Majd
móresre tanítom én !

És oda meutek a rés2eg atyafihoz, akire Maxi
dühösen ráorditott: j

— Maga volt az ! ? (

— Én h á t ! j
— Hogy merte pofon ütni az én legjobh j

barátomat ?
—• Hiszen nem kell ahhoz valami nagy mérsz.

Pofon.ütöm én még egyszer!
< És szjavának állt. Ujabb pofont mért a nyá-
picz ur ábrázatára, amitől az elkezdett forgolódni,
flaint egy megőrült kakadu. A városligeti erőmórő-
puffancs sohasem kapott akkora pofonokat, mint a
milyent most ő kapott.

Maxi erre még dühösebb lett.
— Ejnye az éldóját magának! Emberhalál

lessen itt mindjárt. Tudja maga, hogy Id az az ur ?
jjíem hallotta még hirét ennek az urnak ? Tudja
maga, hogy ezt az urat tiszteli ős becsüli az egész

— Ezt a rücsköset? Ezt a vékony czinegét ?
Be már erre mög egyszer pofon ütöm!
s És ugy tett, amint mondá. A szerencsétlen
émher elkezdett könyörögni ez 6 kedves, jó barát-
jának :

— ííe pártolj olyan nagyon, M a x i ! . . . Agyon-
pártolsz! . ' . . Fuss inkább egy rendőrért.

És Maxi rendőrért sietett, aki aztán bekisérte
©vádlott urat

Igy történt a dolog. Szivesen megesküszök rá,
Ika tetszik.

á biró becsületsértés vétsége miatt ötven
b é b f y é e itélte a vádlottat, aki meg-

• • • • . . . g

kért bennünket, hogy ne írjuk ki a nevel Nem sze-
retnó a jó ember, ha felesége megtudná az esetét.
Válópört akasztana a nyakába.

Legyen ugy, amint ő akarja! ' Gutlus?

NYILTTÉR.
Legalkalmasabb

karácsonyi és ajéfl ajáitttékik
feerendezatt táskáit* ssiva**, esivjarlta- és

b f e é t á á f 6(376)

JLiet&twItzs BI. JBL U t ó a a i
Budapest, VIII., Kerepesi-ut 17., a Fehértó szálló mellett

Ezolött Kis hia-ntoza 9. Ritt .

Tisztelettel köztudomásra hozzuk, hogy a Budapest
székesfőváros közönségével kötött szerződés alapján

P a p a i t mirhivásártéri vásári pésitár
résr^énytársaság

czég alatt létesitett intézményünk müködését á budapest!
marhavásár téren folyó évi deczeüiber hó 20-án megkezdi'
és a deczember hó 23-iki marhavásárt már lebo.nyolitani
fogja. A székesfőváros tanácsa által jóváhagyott üzlet-
szabályzatunk értelmében vállalatunk működési köre
egyebek .közt ki fog terjedni-a marhavásártérre kerülő
állatok átvétele, gondozása és bizományi eladására: a
felhajtandó állatokra igényelt előlegek nyújtására és
Hitelképes mészárosok által előnyös feltételek mellett
igénybe vehető hitelek engedélyezésére. :

A felszámítandó hatóságilag megállapitott díjtéte-
lek és költségek az eddigi vásári költségekkel Bzembeü
jelentékenyen mérsékeltebbek lesznek.

Intézményünk T vezetésére sikerült vezérigazgatói
minőségben Saborsky Ede urat, Saborsky József és fiai
czég eddigi főnökét megnyerni, egyidéjüíeg ezen czég
marhabizományi üzlete a budapesti marhavásártéren
megszünik.

Bővebb értesítésekkel vagy felvilágosításokkal
szivesen szolgálunk. • (267)

Budapest, 1897. deczember hó.
A „Budapest m&rliftyfcsáxtérl

vás&ri pénztár részvényt&na>&g"
Igazgatósága,

i KÖZGAZDASÁG.
A kereskedelmi miniszter a

Székelyföldön.
Báro Daniel Ernő kereskedelemügyi miniszter

és Vörös László átlamtilkár kíséretükkel együtt ma
reggel Marosvásárhelyre érkeztek. Az állomáson a
város, a • kereskedelmi és iparkamara és a hatóságok
képviselői fogadták a vendégeket és a város' nevé-
ben Geréb Béla polgármester üdvözölte őket. A mi-
niszter és kisérete hosszu kocsisorban a gazdagon
fellohogózott utczákon keresztül a városba hajtatott,
ahol a aTransylvániaa-szálló eiőtt az egyesületek
zászlóikkal együtt elhelyezkedtek.

Nemsokára megérkezése uíán a miniszter a
Transylvánia-szállóban, a tisztelgő küldöttségeket fo-
gadta. Maros-Tordamegye és Marosvásárhely
királyi város küldöttségét Mikó Árpád főispán ve-

' zeile. Ezután tisztelegtek meg a felekezetek küldőtt-
i ségei (a görög-katholikusokon és " görög-kelelieket
kivéve, akik be voltak ugyan jelentve, de nem jöttek
e l — a közös hadsereg, a honvédség, az iparkamara,'
az állami hivatalnokát, a i ügyvédi kamara, a tan-
testületek és a különféle kereskedelnii és (ipartestü-
letek küldöttségei.

A küldöttségek fogadása után a miniszter, a2
államtitkár és kíséretük az állami "fá- és fémipari
szakiskolába mentek, ahol Sztérényi József kir.
tanácsos, iparoktatási főigazgató fogadta Öket és
felvezette a díszterembe. Itt Taussig B. Hugo ke-
reskedelmi kamarai elnök, mint az ipariskola fel-
ügyelő bizottságának elnöke, üdvözölte a minisztert.
Köszönetet mondott a kormánynak, különöseri pedig
a kereskedelmi minisztérnek és államtiikárának,
azért a hathatós támogatásért, amelyben az'iparok,
tatást részesitik. Fényes bizonyságot ad — ugy*
mond — ezen épület arról, hogy a- koímány az
iparfejlesztés érdekeit szivén hordja és már toaost is
büszkék vagyunk arra, hogy^ a magyar ipar ter-
mékei a világpiaczon kiállják a versenyt' Kéri a
minisztert, hogy avassa fél az épületet és •' adja át
azt rendeltetésének. • ' • ! ; • • -

Báró Dániel Ernő- miniszter válaszában ki-
emelte, hogy örömmel jött el a fe-' és fémipari
szakiskola felavatási ünnepélyére, mert ~táeg tan
győződve, hogy aa iparoktatás fellendülésének elad

feltétele, hogy a* ipariskolák megfeleld czélszerü
helyiségekkel láttassanak el. ' As iparoktatás legfőbb
emeltyűje a iparfejlesztésnek, melyre pedig Magyar-
országnak különös* szüksége van. Régen volt az,
midőn még joggal mondhatták, hogy Magyarország
földművelő állam; ma már áz ipar és kereskedelem
hasonló joggal kiván létet és jelentőséget a gazda-
sági életben. Magyarország csak ily módon töltheti
be azt a szerepet, amely helyzeténél fogva meg-
illeti. Elismeréssel emlékszik meg elődeiről, a k i
az ipar és kereskedelem fejlődésének alapjait lerak*
ták. Örömére szolgál, hogy a maga részéről is hozzá*
járulhat azokhoz. Marosvásárhely fém- és faipar-
iskolájának nemcsak helyi, hanem az ország egész
Királyhágón tuli részére kiterjedő jelentőséget tulaj-
donit. Ezek a szempontok vezérelték akkor, mifco?
elhatározta, hogy áz uj iskolát személyesen avatja
fel. Köszönetet mond azokért az áldozatokért, ame-
lyeket a város közönsége az uj intézet létesítése
érdekében hozott és kivánja, hogy az iskola jövö*'
jéhez füzött remények mind teljesedésbe menjenek.

A zajos' éljenzéssel- fogadott beszéd után $
vendégek, Fekete ipariskolai igazgató vezetése alatt
megtekintették az iskolai helyiségeket és mühelye-
ket, mire a közönség lelkes éljenzésétől kísérve, el-
hagyták a magyar iparoktatásnak szánt fényes pa-
lotát. A miniszter megtekintette még a Bürger-féle
sörgyárat, a székely iparmuzeumot és végül a ezo-
kórgyárát

Délután három órakor fényes bankett volt,
este hat órakor pedig a miniszter, az államtitkár
és kíséretük visszautazott Budapestre.

Közgazdasági táviratok.
Berlin, decz. 21. A mai tőzsde irányzata meg-

lehetősén szilárd volt, Osztrák hitelr. 219.37, Dis-
conto társaság 198.75, Darmstadti bank 156£0,
Deutsche bank 206.60, Drezdai bank 158.50. Han-
delsgésellschaft 173.60, Nationalbank 149.25, Osztrak-
magyar államvasutak 141.75, Déli vasut 33.62,
Buáhtiehradi vasut —.-— Varsó-Bécsi vasut 257.25
Svájczi vasut.—,GotthaxdI146;90, Svájczi északkeleti
vasut1104.90, Svájczi központi rásüt —.—, Olás£
déli vasut 135.62, Magyar koronajáradék 102.75,
Olasz középtengeri vasut 99.—, Olasz járadék
94.50, Tőrök sorsjegyek 112.—, Mexikói köl.
csőn 96.50, Laurakohó 178.75,'Dortmundi 96.60
Bochumi 275.-r, Oelsenkircheni 165.20; Harpeni
188,62. Hibernia 205^0, Észak-német Lloyd 106.60,
Magán kamatláb 4%%. Ultima pénz VhVo. ;

Páris, decz. 21. A tőzsde gyenge irányzat
mellett' üzlettelen volt. 3%-os franczia "járadék löá.17,
3%-os törlesztéses járadék 102.37, 3V2%-ós járadék:
1Ű6.87, Franczia bank 37.50, Credit Foncier 655.—,,
Szuezi csatorna részvény 33.12, Egyiptomikölcsön'
517,^, Spanyol külföldi kölcsön 61 VÍB, Magyar
aranyjáradék 104.Vis, Olasa járadék 96.15, Oroszt
kölcsön 102.60, Uj orosz konzol 94.80, Portugál
kölcsön 20.3/*. Ottománbank 560,50, Osztr. Lán-
derbank 474.—. Osztrák-magyar államvasut 721.—,
Déli vasut 183. Rio Tinto 630.50*

New-York* deczember 21. (C. T* B.)
. . decz. 21. decz. 20..

cents cents
Buza deczemberre lOOVa 101V*

a januárra • 98*/s 99Va
•„ májusra 94 95»/s

.... Tengeri májusra . . 345/a 3478
Chicago, deczember 21 . (C. T. B.)

• • / decz. 21. deez. 20.
cents cents

Buza, májusra 93V* 94V«
Tengeri májusra 298/s 297*

Mezőgazdaság.
f Előadások a kisgazdáknak. A földmivelésügyi

miniszternek az az intézkedése, hogy az ország kü-
lönböstó vidékein á kisgazdáknak gyakorlati irányu
előadásókat tartott, igen czélszerünek bizonyul. Igy
a szempezi járásban 22 előadást tartottak, amelyek
végeztével vizsga is.volt, amelynek a hallgató 200
gazcla kőzül 14 vétette "magát alá. A vizsgálaton a
feleletek mindenkit megleptek és "általában kitünt,
hogy áa előadásoknak megvan a maradandó üdvös ha*
tasuk. Az érdeklődés felkeltősében kiváló része volt
^ gróf Esterházy Mihály uradalma igazgatónak é#
a járási előljáróságoknak is. A vizsgázott parasztgaz-
dák között dijakat is osztották ki. 1 Sack-féla eke;
rbórona, 1 rőpavágó, \ Bzecskavágó, mint elsö djk
10 zsák Hamsa vétőiinagárpa, ittasodik dij, 1 kap-
tár ős -10 métermázBá műtrágya mint harmadik dij.
Szempcz községnek egy mézcsurgató gép és » é
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g < t e a s o r g a l m a r g a s r l a i t k ö z f í g
kézi eszközök és könyve*- osz^ttak ki A jutalma
tOtíík hálásan köszönték meg eme jótéteményeket.

Az a: srtf^tetapftesa* fiUedflfye. Vidékről kap-
juk a következö sorokat • A 01ox«r& által kipuezti-
tött szőlők ujjáalakitása mindenfelé nagyon lassan
halad előre, aminek főleg az az.oka, hogy a gazda*
közönség még drága pénzőrt seja ted oltványokhoz
jutni, mivel a% óriási kereslet mellett az állami ea
a magán-szőlőtelepek oltványterméíie évekkel előre
le van foglalva, illetve a telepítők által elö van Je*
gyezvB. £1 lehet mondani, hogj, daczára az állami
ellenőrzésnek, a magán-szőlőtelepek altul produkált
oltványok legtöbbször nem feleinek meg a kívánal-
maknak. Az egyes magáritelépek kihasználják a
nagy kereslet okozta, előnyöket és igen sokszor el
adnak oíyap oltványokat, amelyekért pénzt adni alif.
érdemes. A dolgon csak iigy lehetne segiteni, hogy
az ósszeó magán-szőlóteiepéket a legszigorubb.
állami felügyelet al& Ae//en0 helyezni, igy ej-
éretnék az, hogy a közönség pénzéért legalább j<^
vesszőket kapna, A telepítés különben mindaddig
lassan ás tökéletlenül fog . munni; mig e . gazdakö-
zőneőg szövetkezeti uton nem létesit a eaját czél-
jaira oltvány-telepeket, Szerencsére, már ez a2 eszme
is kezd egyre nagyobb tértJióditani. . '.. .

Ipar és kereskedelem.
Külföldi gabonapiaczok. Londonból távirják-

tegnapi keleltel: A heti hozatalok az Egyesült-
Királyságokban következök Voltak': ' ;

utolsó héten előző héten :

o i t a r t é r
0

0&$tfm6fS8flntetéi A Vétíltfnm* * Sánrael
lakos ellen* csőd megszünteUetett. .—

A Strattper Béla medíi.n** lakos e3toni csőd meg-
raüntettetett — As Aler Miksa bonyhádi lakos *>
leni esőd megszüntettetett. — A Koncz István sár-
bogárdi czég elleni csőd megszüntettetett — A
Moreoeki Mór homonnai lakos elleni csőd meg*
szenteltetett.

Kdbönyaf sertésplacz, decsi. 21. Magyar elsö*
rendű : Fi. J nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli sulyban) 50—51 krajczárig. Közép (páronkint
251—320 klgrig terjedő sulyban) 51— 51 Vs kr.
Könnyü (páronk. 250 klgrig terjedő sulyban) 51 Vá—50
kr. Szerbiai: Nehéz^páronkint 260 klgr. felüli sulyban)
49—50 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 48—49 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban). 47 --48
krajczárig. Sertéslétszám : decz. 20. napján volt kész-
léi =21.009 drb, dcez. 2Q-án - felhajt&tott 373 drb,
elszáfliitatott ¥?23" darab, 1897. décz. 21-éri maradt
készletben 2Q.459 darab. — A hi&oU sertés, üzlet-
irdnyzAta kissé kellemesebb.

• Budapesti sertés-konzumvásár decz. 20. A
[; ferenczvárosi konzumvásárra érkezett "^3 drb, Kósz-

| bertöl, fcradoni és pétervóri tőzsdéken
. jegyeívék. E szerint a budapesti tőzsdén jegyzett

értékpapírok Bulgáriabél ki leeznek tiltva* holott na*
lünk a 6% bolgár áHamvaeuti jekálogkölcasÖD
jegyezve van.

BUDAPEST] GABONATŐZSDE.

224,000
138,01)0
150,000
163,000
109,000

826,000
176,000
133.000
77,000

10B,000

w

e héten
előző héten
1886
1895 • '
1894
A kiállitási

Buza
Liszt
Tengeri
Árpa
Zab

Utban tran tengerentúlról j
Nagyibrittániába. -

mult hététi előző hétéfr
qu a r t e r , ' •

buza * 2.740,000 ,•••. 3,710*008 -t
. tengeri 680,000 .660,000.

A kontinensre:
buza 1.460.Ó00 1.520,000
tengeri' 940,000- 850,<JO&

NeworkJsol »távíi7á1t i é g n a f i kelettel •:••••• A
t o l t a k ; b U 3 h e i . e . l t b e i í i , ? J Í S ; ; i í É ? < j •••! ••••

b\n&. tengeri
35 565.000 88.639,000
34.744.000 40.681,000
55.1«3:000vr
69.398,000,-,
8 9 . 0 / 1 , ^ /

tontetédsk,-;foi budapesti keres-
kedelmi és iparkamarát a kereskedelemügyi magyar,;
királyi miniszter azzal a feladattal bizta meg, hogy az
ezredéves ur szagos kiállitáson, résztveit budapesti
kiállítóknak a jury által megítélt kiállitási érméket
és okleveleket Kézbesitse,v iÜetvfc kiszoígflltassa. :>A'
budapesti összeg kiátlitók a kereskedelmi, és ipar-
kamara levelóvtsl a nekik megítéli kitüntetésről ér*
tesittéttek és egyidejüleg fölkéretleh a» illető okmá-
nyok és érmek átvételére. Tekintettel arra, hogy e;
levelek egy része, a czim vagy' lakás hiányoá bé'jé-"
lentése folytán, mint kézbesiihetetlen, á kamarához
visszaérkezett, fölhivatnak ázolt: a kiállítók, akik
érmeiket és okleveleiket mindeddig át nem vették,
hogy afcokat n budapesti kereskedelmi és iparka*
mára irodájában (?., Sas-utcza I r szám I. emelet)
a hivatalos órák alatt, délelött9: órától délután 2
óráig, a kamara íelhivó levelének vagy. személy-
azonosságukat igazoló - más okmáíry bemutatása
mellett vegyék át,

CsÓeJmegnyltasok. Schwarcz Lázár ragályi
Iskos ellen a rimaszombati törvényszék által. Csöd-
biztos : Medveczky 8éndor törvényszéki biró, tö-
meggondnok dr. Ferderber Jakab tórnallyai ügyvéd.
BejelentéB 189.9. február 12. Felszámolás 1898. feb-
ruár 21."— Gáspár Ferenc?; Sekély-udvarhelyi
bej. kereskedő ellen a székely-udyarhelyi törvényszék
által. Csödbiztos Győrfy Titusz- törvényszéki biró;
t&megeondnok Márton József:'.. székély-udvárhelyi
öpwéd. B^joleniés 1898. február 14, "felszámolás;
1898. február 23. — Takács Bódog szolnoki-ke^
reskedd' ellen a szolnoki törvényszék által. Csődbiz^
los Póka Kálmán törvényszéki biró; tőmepondnoS--
Hasznos József szolnoki ügyvéd. Bejelenlés 1898.
fiiircstaa 9, felszámolás 18Ö8. ápril' 6. — Ifj. Bod'
sár íiároiy verespataM lakos kereeífedő élten a
gTulffifeWrvái-i törvényesek által Ceődbittos dr, Szőcs
Aktys tOn'ényezéki W6> tömeggondnok át. P«p
üörinrs abrudbányai-ügyvéd., "
SI., felsBémolás 1898. február

let dec2. 19-óról 327 drb, összes k<'. tet 960 drb.
Elszállittatott budapesti fogyasztásra \ á8 drb, el-
adatlanul visszamaradt 172 drb. Na; '^ak: 120—
180 klgr. sulyban 47—50 krig, *i,w—280 klgr.
sulyban 47—50 krig, 320—380 klB.. sulybán 47—
48 krig, nialaczok ^7—43 krig. A vásár hangulata
éjénk v'plt.

Budapest] jborjuvásftr. deczeniber 21. Felhajta-
toll a mai vásárra V 1Q8 darab bélföldi és 57 darab
aövendók borju, az égésa álomány eladatott és pe-
dig fiaettek darabonkint 18—2& forintjávftlj kilonkint;
3&—44 frtig, kivételesen 47 frtig. Növendék borjut
100 kilonkint 21—22 forintig; Felhoztak továbbá 65
darab leölt belföldi, 134 darab leölt galicziai, 40
darab leölt tiroli és 85 darab leölt bécsi borjut \
ezek eladattak 100 kilonkint és pedig belföldi 58—

? 62 frton, galiczia 55—62 frton, tiroli 54-Í6S frton^
1 bécsi 58—64 frton.

Bécsi *erté3váa&r, decz. .20. A st.-marxi
? vásáron ma bejelenhettek 8878 ,, darabot, ebből
I a vásár elején fö|hajtottak 4838 darab fiatal sertést

2610 darab magyar hizott sertést, összesért: 7448
darabot. Élénk üzlet magasabb érák. Jegyzések:

\ kilogrammonként élő sulyban (a fogyasztási adót
hem számitva,' "elsörendü sertés 47—48 lu-ajczár,
kivételesen 48V2 krajczáron", köeépmiíiőségü sertés
45-ír46 krajczár, könnyü sertés 41^44 krajczár,
fiatal sertés 30~-*40:Y

Budapest, decz, 21.
Reggelenként, mielőtt kezdetét venné aá üzlet,

a gabonacsarnok tagjai, csoportokba verődte, meg*
szokták hányni-vetni a helyzetet és ilyenkor indul-
nak meg aztán a taksálások az elvárható ármozga*
lomra nézve. E becslésekkel ma mindnyájan kudar-
czot vallottak. Szilárdulás volt kilátásba, tekintettel
a jelentékeny amerikai áremelkedésre, a hideg időre
és arra, hogy a budapesti pályaudvarokon ma alig
érkezett fel gabona. Tényleg azonban az árjavulás
a lehető legszerényebb volt, sttt délután az árfolya*
mok ismét "isszasülyedtek a tegnapi hivóra. A tak*
sálásnál rgyanís egy í<?cn fontos Körülményre nem
voltak Ügyelemmel és L ama nagymérvü üzlettelen*
ség, amely nálunk ez időszerint uralkodik és — ugy
látszik —' csak a megvénhedt kalendárium^ évvel
ecetemben fog tőlünk'elbúcsúzni. A kontremin lilég
mindig a Vaskapunál rekedt hajórakományok idé*
érkezésétől várja kalkulácziót megvalósulását. Meg-
bizható adatokat szereztünk be e „hajórajra" nézvej
és értesüléseink szerint Tarn-Séverinben tegnap
136 aszály vesztegelt, amely az alacsony Vizállás
következtében nem mehet; tovább és valószinüleg
tavaszig ott marad. Teli kikötő hiáíiy&ban.e hajó-
kat üres uszályokkal torlaszolják el esetleges jég1*
károk ellen. A részint orosz* részint oláh eredetü
gabona között van mintegy 28,000 tonna buza, «
többi' tengeri. Miután jelentékenyebb* ímpdrt már
nem várható, et bizony édes kevés lesz egy saját
készleteiből majdnem teljesen kifosztott • orsaágnaiu
A külföldi piaczok kőzül, amint emlitettük, New*,
york és Chigaco nagyon szilárd volt feu, a, kurzusok
l8/4—2V* cerits-el emelkedtek. A íátfiató búzakésa-
lét"'á21,0öö bushellel gyarapodott u^yan, de é2 néni'
felelt meg a várakozásnak; mivel sokkal- többre be-
csülték a „visible supply? növekedését. Az ellenőriz*
hetö készlet tengeriben még 2l 182,000 busheliel
apadt A délután beérkezett sürgönyök; szeiint as
összes kontinentális piaczok többó-fcetéfebbe'reagál*
ták a tengerentuli hausifieta. Az emelkedés .Párífr
ban 10 centimestr Londonban \ 6, pennyt, Livet*
poolban Vs pennyt, Berlinben 1 markát, Bécstíea
4 krt tett^kl ' ' ^>- , ,, .. ;;í,': -i-k';

f Öatatorrjttiií vasut Mint lápunknak íteszthely-
» ről távirják, ma ott Jankovich zalameg^'éi főispán
i elnöklete alatt nétpes •értekézlet volt, amelyen a
: balatonparti községek képviselői és a megye tekin*
• télyesebb földbirtokosai vettek részt Az értekezlet
.elhatározta, hogy küldöttséggel járul a kormányhoz,.

'! amely kérni fogja; á tervezett vasut támogatását
1 i Egyuttal egy száztagú végfehajtó-bizottságot vá*
ilasztottak. : ..•••;••

Az alföldi nagy srtűut: Mint lapunknak Kis-
táviratozzák, &z alföldi nagy müut arnd-

\ megyéi" részének utolsó, Szókudvar— irarsándi sza-
j i kaszát Lafidaa miniszteri tanácsos, tíartig mü*
[i szaki tanácsos, Szathmáry alispán, Csukay k"is*í
]i jenői főszolgabiró, valamint • ár. érdekelt községek
iiejőljárói jelenlétében ma Átadták a iorgalomnak.
j ; VjEugyi és Hajó**al Xöilöny, Ez a czime
jüannak a hotiUíonftli;, mely 1891-ben indult meg azr
3;Eal a'hangzatos jelszóval, hogy- szakirodalmat te-
jjfeint a vizjognak,,halászatnak ,ca folyamhajózásnak
^Magyarországon. Zajtalan, de határozott müködése-

sikerült legyőznie a közönyt s midőn most nyol-
évfolyamába .lép, joggal számithatja piagát

az elsőrangu magyar szaklapok közé. Hét év alatt
j beigazolta szükségességét a. tartalmának gazdagsága-,
jvai, magas sdíivonalával oly pártolást érdemelt ki,

Sjmely a terjeszkedést is Jehetővó teite. A Vizügyi és.
\\Hajózási Közlöny marnár igen tekintélyes organuma

a vizügyi igazgatásnak,, a vizi társulatoknak és a
| hajózási eg%'esületeknek, melyek hivatalos közlö-
nyükül is választották.

, PéniOgy.
Bolg&r őorsjejytörvény. A bolgár törréni'-

! hozás'gátat-kíván vetni annak, hogy- az • országot
; külföldi sorsjegyekkel .ddrasszék. Ez okból a kor-
,]• mány törvényjavaslatot terjesztettjeié, amely szerint-
[külföldi sorsjegyek-forgalomba hozatala, erre vonat-

kozó hirdetmények és nyomtatványok: közzététele
ssigoruan tUtatik. pH a törvériyjavasiat enné) tovább
is megy. Csupán ásón. órtókpapirpk forgalomba,
hozatala van megtmgedve, amelyok a bécsi, párisi.

fcéseárntízlet hazában. Elkelt v&jgf 15,000
metermázsa magyar buza szilárdan Fentartott helyén*
kint 5 krral magasabb árak inelletl. idegen buza
volt forgalomban. A legmagasabb napiar 13 forint
volt, amelyet 7J és 775 kil6gramrac« pestvidéki
buzáért fizettek. .? ' v

Élö fordntt eladások buzában.
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Hivatalos jegyzések buzában.
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Eaklárállomány buzában ea lisztben • k
fővárosi közraktárakban 184.800 metermázsa buza
és 92.500 metermázsa liszt; a Silosban 76.000
metermázsa buza, a nyugati' pályaudvaron 88.1544
metermázsa buza és 5080 métermáasa liszt.

Határidőüzlet buzában. Kevés forgalom volt.
Kezdetben szilárd, később nyugodtabb irányzaj
mellett.

Elöfordult kötések buzában.
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Hivatalos batáridöjegyzések buzában.

Határidő
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Rozs.
Készárnüzht rozsban : Szilárdan fentartott

árak mellett kelt el nehány vaggon.
Elöfordult eladások rozsban.
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Raktárállomány rozsban : A közraktárban
S2.200 metermázsa; a nyugati pályaudvaron
18.133 metermázsa.

Határidőüzlet rozsban. Csak tavaszi rozs-
ban volt csekély forgalom.

Előfordult kötések rozsban.
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Hivatalos batáridöjegyzések rozsban.
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Takarmányfólék.
Készárnüzht takarmányfélékben. Takar-

mány-árpa továbbra is keresett, zab változatlan.
^Tengeriben a kereslet megcsappant, de a kinálat is
tartozkodó volt, mivel az enyhe idö következtében
a szállitás veszólylyel jár.

Elöfordult eladások takarmány félékben.
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Hivatalos jegyzések takarmány félékben.
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Raktárállomány takarmány félékben : A
közraktárakban 75.900 metermázsa árpa, 17.300 me-
termázsa zab, 113.800 metermázsa tengeri. A
nyüg. pályaudvarban 2809 métermázsa árpa, 301
metermázsa zab. Silos 22.400 metermázsa tengeri,
2000 metermázsa zab.

Határidő-üzlet takarmányfélékben : Ten-
neriben gyenge forgalom volt, zabban még kevesebb.

Elöfordult határidőkötések takarmány félékben.
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Hivatalos batáridöjegyzések takarmány-
félékben.
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Gabona- és lisztforgalom.
A m. kir. közp. statisztikai hivatal az IS97. évi deczember hó 19-én
Aa#aA AMIAI Anf>-7ft-tnhnr 9D.án ncfa fi ni-din Rlidanncglra raSUtOZl é s hajón
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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, deczember 21.

A mai tőzsdén lényegesen szilárdabb irányzat
uralkodott, ami főleg annak volt tulajdonitható, hogy
a kiegyezési provizórium chaneejai a mai nap fo-
lyamán javultak. Legalább hire járt ennek és a spe-
kuláczió, amely mindig kész elhinni azt, amit óhajt,
készpénzül vette e híresztelést, amelynek hatása
pillanatra ellensulyozni tudta a külföldi tőzsdék
gyengébb árjelentéseit is. Utóbb azonban mégis a
külsö befolyások kerekedtek felül és az árfolyamok
lassankint lejebb szálottak, mindazonáltal tegnap-
hoz képest végeredményben magasabb kurzusokkal
zárul. Hogy a mai javulás kizárólag a belpolitikai
hirek hatása volt, azt mutatja még az a körülmény
is, Logy a déli tőzsdén a forgalom több oly helyi
értékre terjedt ki, amelyekben napok óta nem volt
üzlet. Igy Iparbank, Aszfalt, Központi takarékpénz-
tár, Franklin, Czukoripar magasabb áron köttetett.
Közuti vasut állandóan szilárd, ujabban tőkefeleme-
lési hirekre..

Az előtőzsdén : Magyar hitelrészvény 377.—
337.75. Jelzálogbank 269.—. Osztrák hitel-részvény
349.40— 349.85. Osztrák-magyar államvasutak
333.75—334.

Délelőtt ll óra 25 perczkor zárulnak:
Osztrák hitekészvény 349.60. Magyar hitekészvény
377.25. Aranyjáradék 121.60. Koronajaradék 99.55.
Leszámitoló bank 245.25. Jelzálogbank 270.—. Ri-
mamurányi 244.50. Osztr.-magyar államv. 333.75
Deli vasut 77.—. Ipar és keresk, bank 101.—
Villamos vasut 275.50. Közuti vasut 383.50.

A délitőzsdén előfordult kötések : Korona-
jaradék 99.55. Bank-egyesület 105, Iparbank 185.—
Keresk, bank 1400, központi takarékpénztár 835.—.
Aszfalt 219.—. Franklin 240.—. Anker ipar 148.—.
közuti vaspálya 388.—388.50, villamos vasut 274.—
275.25. majívar hitek. 377.25—379.50, jelzálogbank
269.50—27Ö."75; rimamurányi 245.25, osz'rák hitel-
részvény 349.40—351, osztr.-magyar államvasut
334.50—334.90.

Dijbiztositások : Osztrák hitekészvényekben
holnapra 2.—2.50 frt; 8 napra 5—6 frt; "január
utoljára 13—14 frt.

Délutáni 1 óra 30 perczkor zárulnak:
decz. 21. decz. 20.

Magyar aranyjáradék
Magyar koronajáradék
Magyar hitekészvény
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 350.30—
350.15—350.50, Magyar hitekészvény 379.25—
378.75, Osztrák-magyar államvasut 334.75—334.30
frton fizettetett.

Délután 4 órakor

Osztrák hitelrészvény
Magyar hitekészvény
Osztr.-magyar államvasut
Leszámitoló bank
Jelzálogbank
Rimamuránvi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut
Ipar és keresk, bank

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, deczember 21. Zsiradékárnkban

az üzlet jelentéktelen volt, az árak tartoltak, il
szilvaüzlet irányzata szilárd rolt, boszniai 120 drbos
16.97 frt és 85 drbos 20.54 fit. Szilvaiz üzlettelen.
Heremag lanyha.

121.50
99.50

379.75
101.—
270.—
245.25
245.25
350.80

77.75
334.75
388.—
274.50

121.50
99.50

377.50
101.—
263.75
245.50
244.75
350.—

77.—
333.50
387.50
274.—

zárulnak:
decz. 21.
350.60
377.25
334.50
245.50
270.25
244.50
387.—
274.50
101.—

doce. 2(J.
350.30
377.50
333.—
245.50
269.—
244.75
387.—
273.50
101.—

Hivatalos jegyzések.

F a j

Disznózsir"
ingyen hordó

Szalonna

Szi lva
Kész áru
Zsákkal eg-yütt
gönjrysuly tiszta
Buly helyett

SzilvaHatáridőre
Minőség

500 grammonkint

Szilvaiz
Kész áru
Ingyen hordó
Ez.lvaiz
Határidőre
Ingyen hordó

Heremag

vidéki
magyar la lógenszáritoü vidéki . .
városi légenszáritott, 4 darabos . .

3
füsiölt
boszniai, 1897. é

w *
• •

szerbiai, ,
• > i
• *

b o s z n i a i

•

s z l a v ó n i a i 1897 .
s z e r b i a i 1697 . .

Vi usance-minoseg
, 120 darabos . .
, 1 0 0
, 85 . . .
, usance- minőség

100 darabos . .
85 . . .

. usatice-min.

. . 86 .

. . usance-min.

. . 85

l u c z e r n a m a g y a r , 1897 . . . . . .
v ö r ö s a p r ó g z u m ü If>d7 . . .
v ö r ö s k ö z é p s z e m ü 1897 . . . .

| Ar iou kilo-"
grammonkint
Pénz
frt

6'J.—•

48!—
49.—
56. —

lfi!fiO
17.75
20.25
15.25
1 7 -
2 0 . -
—.—

—.—

19.50
17.60

_ . _

4 8 . -
2G—
3 0 . -
3 3 . -

Ara

frt~
53.-?

48.50
50.- •
57

17! -
H.25
2 1 -
15.75
17.50
20.50
_ . —

- . —

•20.—
18.—

- . -

29.—
33.—
38.—

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, decz. 21. A mai vásár irányzata nagy-

ban való forgalomban és az egyes czikkéknél a követ-
kező volt: Husnál a forgalom élénk, árak szi-
lárdak. — Baromfinál élénk, árak szilárdak. -—
Halban élénk, árak szilárdak. — Tej és tejter-
mékeknél élénk.— Tojásnál élénk, árak emelked-
tek. — Zöldségnél élénk. — Gyümölcsnél élénk.
— Füszereknél csendes. — Időjárás derült, hi-
deg. A központi vásárcsarnokban nagyban eladotl
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következő : Hus.
Marhahus hátulja I. 46—56 frt, II. 40—56 frt.
Birkahus hátulja I. 30—36 frt, II. 3 0 - 3 8
frt. Borjuhus hátulja I. 60—60 frt, II. 60—64 frt.
Sertéshus elsőrendü 48—50 frt, vidéki 46—48 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilonkint). Sertészsir hordóval 520—52.0 frt (1U0
kilónkint). — Baromi] (élő). Tyuk 1 pár 70—130
frt. Csirke 1 pár 055—1-00 frt. Lud hizott kilon-
kint 4.50—7.— frt. — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 drb) 39-0—40-0 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—4.00
frt. Petrezselem 100 kötés 3.00—5.00 frt. Lencse m.
100 kiló 12—18 frt. Bab nagy 100 küó 7—12 frt.
Paprika I. 100 kiló 30—52 frt, II. 18—30 frt. Vaj
közöns, kilonkint 90—100 frt. Vaj-téa kilonkint 1.U0
—1.40 frt. Burgonya-rózsa 100 kiló 2.00—2.50 frt.
Burgonya sárga 100 kiló 2.30—3.20 frt. — Halak.
Harcsa (élő) 0'50—MO frt 1 kiló. Csuka (élő) 0 4 0 —
1-00 frt 1 kiló. Ponty dunai 0-30—0-40 frt.

Szesz.
Budapest, decz 21. Az irányzat változatlan Fino-

mitott szesz nagyban 55.75—56.25 furint, kicsiny,
ben 56.25—56.50 forint. Élesztöszesz nagyban
55.75—56.— forint, kicsinyben 56.25—56.50 forint.
Nyersszesz adózva nagyban 54.75—55.25 forint,
kicsinyben 55.25—55.50 forint. Nyersszesz adó-
zatlan (exknt.) 14.50—15.— frt. Denaturált szesz
nagyban 19.25—19.50 frt, kicsinyben 19.50—19.75 frt.
Az árak 10,000 literfokonkint hordó nélkül, ab vasut
Budapest, készpénzfizetés mellett értendők.

Bécs, decz. 21. Kontingens nyersszesz
azonnal való szállitásra 18.50—18.75 frtig kelt el.
Zárlatjegyzés 18.40—18.80 frt.

Praga, deez. 21. Adózott tripplószesz 54—
frton nagyban jegyeztetik, adózatlan szesz 17.50
frt azonnali szállitásra.

Trieszt, decz. 21. Kivitali szesz tartályokban
szállitva 90% hektoliterenkint nagyban 10. Vá—
forint azonnali és 103/s forint január-áprilisi
szállitásra.

Berlin, decz. 21. Szesz helyben 37.80 márka
= 22.32 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
a 10,000 lilerszázalék. Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.05 frt.

Hamburg, decz. 21. Szesz nov.—decz. 22.40
márka = 13.23 frt; deqz.—jan. 22.10 márka ~>»
13.05frt; jan.—febr. 22.— márka = 12.99 frt.
Átszámitási árfolyam 100 márka == 59.05 forint.

Páris, decz. 21. Szesz folyó hóra 42.50 frk =
22.48 frt; deczemberre 42.25 frk == 22.35 frt;
négy első hóra 42.25 frk = 22.35 frt; májustól
4 hóra 42.26 frk = 22.25 frt. Az árak 10.0UU liter-
százalékonkint V4% leszámítolással értendők. Átszá-
mitási árfolyam 100 frk = 47.70.

Czukor.
Praga, decz. 21. Nyersczukor 88% czukortar-

talom alapján franco Aussig, azonnali szállitásra
12.85 frt.

Hamburg, decz. 21. Nyersczukor f. o. b.
Hamburg azonnali szállitásra 9.40 márka, januári
szállitásra 9.40 márka, februári szállitásra 9.67
márka, márcziusi szállitásra 980 márka, májusi
szállitásra 9.80 márka. Az irányzat nyugodt.

Páris, decz.21.Nyersczukor (88 fok) kószára
28.50—29.—frk, fehérczukor novemberre 317/s frk,
deczemberre 32Vs frk, 4 első hóra 32.50 frk,
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4 hóra májustól 33V8 frk. Finomitott készáru
100—100.50 frk.

London, decz. 21. Jávaczukor 10.7/» sh.
ártartó.

Nyersczukor nyugodt; finomított mérsé-
kelten keresve, ártató. Jegeczedett czukor nyu-
godt. Külföldi tört, bágyadt és gyengébb. Jegyez-
tetett: készáru lO.HVi shilling, niárcz.-ápr.-ra
l l . — sh, május-aug.-ra 11-3 sh. Répaczukor
bágyadtan indult és artartóan zárult. Német
(88%) decz.-re 9.2V* sh, januárra 9.3 sh, februárra
9-4 Vá sh, áprilisra 9.6 shilling, májusra 9.63/* shiling,
juniusra 9.7Vz shilling. Éatáridó'üzlet: deczem-
berre 92Vi sh, januárra 9.3 sh, februárra 9.4Va
íh, márcziusra 9.5V2 sh, áprilisra 9.6 sh, májusra
9.63/i shilling, juniusra 9-7Va sh.

Olajok.
Páris, decz. 21. Repczeolaj folyó hóra 57.—

frk ( = 26.92 frt); januárra 57.— frk ( = 26.92 frt);
négy elsö hóra 57.25 frk ( = 27.04 frt); nésy hóra
májustól 56.75 frk ( = 26.80 frt). Árak 100" kilón-
kint értendők. Átszámitási árfolyam 100 frk =
47.70 frt.

Hamburg, decz. 21.. Repczeolaj helyben 57.—
márka ( = 33.66 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka — 59.05 frt.

Köln, decz. 21. Repczeolaj májusra (hordóval)
60.— márka ( = 35.43 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.05 frt.

London, decz. 21. Repczeolaj 25. 26.06
sh. Lenolaj 14,1)—l-i.lOVs sh. Gyapot magolaj
T4.1V2—14.9 sh. Terpentin 23.9 sh. '

Petroleum.
Hamburg, decz. 21. Petroleum helyben 4.75

márka = 2.87 frt.
Antwerpen, decz. 21. Petroleum fin. helvben

14.50 frank = 6.91 frt.
Bréma, decz. 21. Petroleum fin. helyben 4.95

márka — 2.92 frt.
Nawyork, decz. 21. Petroleum fin. 70 Abel Fest.

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

London, decz. 21. Petroleum, amerikai 43/a—
4V'3, orosz 4-Vie—4V* sh.

Kávé, tea, rizs.
London, decz. 21. Santos határidő jól ke-

rpsve, szilárd irányzat. Jegyeztetett : decz.-re 31.9
sh., márcz.-ra 32.6 sh. máj.-ra 32.6 sh., jul.-ra
33.— sh., szept.-re 33.o sh..decz.-re 33.9 sh. Tea :
indiai jol keresve, ártartó. Jiizs: bágyadt cs
olcsóbb.

Fémek.
London, decz. 21. Réz G. M. Eiiinde 4ö°'is —

4S9/IG font st.. készáru és 4fc:7i—4'J Iont st., 3 hóra:
best sel. 52—52l/2 font ét., Ón: unom külföldi
633/s—62"/8 font sterling készáru és 03—u'3Vi2
sterling 3 hóra. Olom: angol 12—127/s font
sterling; külföldi 12u/ie—12-Vu font sterling. Hor-
tf&ny: külföldi l8Vs font sterling. Higany:
Ö.176 font sterling elsö cs U.17 font sterling, másod-
kézből. Vas: A glasgovi nyersvaspiacz artartóan
indult és szilárdan zárait. Zárlatárak: 45.4 sh.
-u'száru és 45.6V-2 sh. egy hóra; Cleveland 40.3Vö
sh. készáru és 40.6sh. egy hóra; Hematit 48.2
sh. készáru és 48.4V2 sh. egy hóra; Middles-
brough 48.9'/a shilling készáru cs 49 shilling egy
hóra. A nyersvaskészlet Glasgovban 339.179 és
Middlesbroughban 50/J93 tonna.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, deczember 21. A magasabb new-yorki

jegyzések kedvezően befolyásolták a tőzdét, de a
forgalom ennek daczára jelentéktelen volt, csak ta-
vaszi buza köttetett. 11.S7 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett :
Buza tavaszra 11.86—11.88, rozs tavaszra

8.80—8.82, tengeri máj.-jun. 5.70—5.72, zab tavaszra
6.70—6.72, repcze jan.-íebr. 13.55—13.65.

Boroszló, decz. 21. Buza helyben 19.— márka
( = 11.22 frt) sárga. Buza helybe'n 18.90 márka
t = 11.16 frt). Rozs helyben 14.70 márka ( = 8.68
frt.) Zab helyben 13.80 márka ( = 8.15 frt.) Tengeri
helyben 11.75 márka ( = 6.94 frt.). Minden 100 kilon-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka — 59.05 frt.

Hamburg, decz. 21. Buza holsteini 180—188
márka ( = 10.63—11.20 frt). Rozs meklenburgi 140—
150 márka ( = 8.26—8.98 frt). Rozs orosz 108—109
márka ( = 6.37—6.43 frt). Minden 100 kilonkint.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.05 frt.

Páris, decz". 21. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
29.60 frank ( = 14.12 frt). 'Buza deczember 29.60
frank ( = 14.12 frt). Buza 4 első hóra 29.25 frank
(==13.95 frt). Buza 4 hóra májustól 28.90 frank
(=13.78 frt). Rozs folyó hóra 18.25 frank (— 8.70
frt). Rozs deczember hóra 18.50 frank (=* 8.82 frt).
Rozs 4 elsö hóra 18.50 frank ( = 8.82 frt). Rozs 4
hóra májustól 18.75 frank (=8.94 frt) minden 100
kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 frank = 47.70
forint.

Páris, decz.. 21. (Zárlat) Buza folyó hóra
29.60 frank ( = 14.12 frt.). Buza deczemberre 29.50
frank ( = 14.07 frt). Buza 4 első hóra 29.25 .frank
( = 13.95 frt), Buza 4 hóra. májustól 28.75 frank
( = 13.71 frt).

London, decz. 21. Gabona irányzata nyugodt.
Amerikai és fehér buza ára V4 shillinggel" maga-
sabb. Uszó gabonából buza szilárd, amerikai kevert
tengeri ára Vs shillinggel magasabb. Hozatalok :
buza 36.189, árpa 14.021 és zab 87.878 qu. áron.
Tengeri helyben 17.25 sh.

Pótervár, decz. 21. Rozs helyben 6.70 rubel.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, deczember 21. A mai tőzsdén a speku-

láczión ismét kedvellenség vett erőt. A kulisszában
alig volt üzlet és az előfordult kötések alacsonyabb
árfolyamokon történtek. Valamivel élénkebb forgalom
fejlődött a korlátban, ahol uj Tramway-részvények
emelkedtek. Magasabb árfolyamot értek el járadék-
papirok. Az üzlet folyamában budapesti hirekre igen
szilárddá vált a hangulat és spekulácziópapirok is
emelkedtek.

Az elötözsdén : Osztrák hilelrészvény 350.—
349.37, Anglo-bank 160.25—159.75, Bankógyesület
254.25—253.50, Magyar jelzálogbank 269, "Magyar
hitelrészvény 378.25—377.50, Osztrák-Magyar álfam-
vasut 333.75—333.87, Tramway 455—454." Uj Tram-
way 118—115. Alpesi bánya 131.25—180.60, Rima-
murányi 245.50—244.75, Magyar ált. köszénbánya
115.90. Magyar aranyjáradék 121.65, Osztr, .arany-
járadék 121.35, Török sorsjegy 59.G5- 59.55,
Német márka 59.01 forinton köttetett.

Délelőtti ll órakor zárulnak : Osztrák
hitelrészvény 349.37. Magyar hitelrészvény 377.50,
Ltindeibenk 216.—, Osztr.-mngy. államvasut 333.87.
Deli vasut 77.37, Alpesi bűnya 130.G0, Májusi
járadék 101.75, Türök sorsjegy 59.50.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészvény 350.37.
Magyar hilelrészvény 377.öü. Lánderbank 210.—.
Unionbank 291.50. Anglo-bank lí>0.—. Bankverein
253.50. Osztrák-magy, államvasut 334.25. Déli vasut
77.25. Elbevölgyi vasut 259.—. Északnyugoti vasut
245.—. Alpesi bánya 130.90. Rimamurányi 245.—.
Prágai vasipar 6tí4.— Májusi járadék 101.90. Ma-
gyar koronajaradék 99.85. Török sorsjegy 59.50. Né-
met márka 58.97 forinlun köttetett.

Délután 2 óra, 00 perczkor zárulnak: Ma-
pynr arariyjáradék 121.70. Majryar koronajaradék
Ui'.üő. Tiszai kölcsönsorsjegy UJ9.^5. Magyar föld-
tehermentc>ité.%i kötvény 07.—. Magyar hitelrészvény
OYTA'Á). Mügyür iiyéreménykük-.sün sorsjegy 153.—.
K£i.s.sa-oderber<ri \nanl iOÚ.—. -Ma^var kereskedelmi
bank 13M9.—. '.\ la LT var va?uti kül^ir'ezü.stbeii 100.60.
Mrigyar keleti vasut államkötvények 120.Ü0. Ma-
gyar leszámitoló- és .jiénzváltóbank 244.—. Rima-
rnurányi vít^részviMiylársasíig 243.—. 4.2%-os pripir-
jár;uV!k 1(12.00. "4.2°;o-os ezüstjáradék HlálOo,
hr'/Arúk ai-Hiiyjáradék 121.45. Osztrák korona jára-
dék 1 (il.(••",. 1800. évi ior.-jesyek 143.—. 18(54. évi
M.ivjí'.üyi-k 188.—. Osztrák ííitelsorsjegyek 200.50.
O.-;'.lr;i!c látoirészvénv 350.80. Angol-oszlnik bank
1H0.2Ö. Unionbank 201.25. Bécsi bankverein 253.50.
O.v:;trák Lünderbaiik 216.25. Osztrák-magyar bank
943.—. Osztrak-magyar államvasut 334.25. Déli vasut
77.50. Elbevölgyi vasut 258.—. Dunagőzhajozási
részvények 440.—. Alpesi bányarészvény 131.30.
Dohányrészvény 148.50. 20" frankos ÍUíS'/a.
Cs. kir. vert arany 5.78. Londoni váltóár 120.10
Német bankváltó 58.97.

Bécs, decz. 21. (Utótözsde.) Az inim,;ai
gyenge. Osztrák hitelrószvény 350.12. Magyar hi-
telrészvény 3VS.50. Angol-bank 160.—, Bankverein
253.50. Union-bank 292.—. Osztrák Lánderbank
216.25. Osztrák-magyar államvasut 334.25. Déli
vasut 77.50. Elbevölgyi vasut 258.75. Észak-nyu-
goti vasut 244.— Duliányjövedék 148.—. Rimamu-
rányi vasmü 344.50. Alpesi bányarészvény 120.30,
Májusi járadék 102.05. Magyar korona-járadék 99.(15,
Töröksorsjegy 59.30* Német birodalmi marka 58.98.

Boriin," deez. 21. (Tözsdei tudósitás.) A mai
tőzsde külföldi tőzsdék után indulva, realizácziókra
kedvetlen volt. Olasz értékek gyengébbek. Fulólagosnn
javulás állott be, mig a zárlat ismét gyengült arra
a hirre, hogy Nangnsakiból nagy japAn hajóhad
indult el. Ultimó 65.»°/o. Mn?anknmntláb 45<V>,',. A 7
utózárlat csendes.

Berlin, decz. 21. (Zárlat.) 4"2o/o ezusijauiduk
101.40, 4<o/'o osztrák aranyjáradék 102.70, 4°/o
magy. aranyj. 102.80, osztrák hitelrészvény 219.20,
magyar koronajáradék 99.70, déli vasut 33.60,
osztr.-magyar államvasut 141.90, orosz bankjegy
216.40, bécsi váltóár 169.30, 4 % uj orosz
kölcsön 67.20, magyar beruházási kölcsön 102.20,
olasz járadék 94.50. Áz irányzat csendes.

Berlin, dec/.. 21. (Utótőzsde.) Osztrák hitel-
részvény 219.40. magyar koronajáradék 99.60,
déli vasut 33.60. magyar aram-járadék 102.70,
osztr.-magyar államvasut 141.80. Az irányzat in-
gadozó.

Frankfurt, decz. 21. (Zárlat.) 4*2% ezüstjáradék
85.90, 4°/o osztrák aranyjáradék 102.65, 4 % magy.

aranyjár. 102.75, magy. koronajaradék 99.75, osztrái
hitelrészvény 296.25, osztrák-magyar bank 797.—.
osztrák-magyar államvasut 282.—, déli vasut 68.63.
északnyugoti vasut 206.50, bécsi váltóár 169.32.
londoni váltóár 20.355, párisi váltóár 80.70,
bécsi Bankverein 216.50, Uniobank 249.—, villamos
részvény 137.80, alpesi bányarészvény 110.—, 3 %
magy. aranykölcsön 91.10. Az irányzat szilárd.

Frankfurt, decz. 21. (Utótőzsde.) Osztr, hitel-
részvény 296.12, osztrák-magyar államvasut 282.—,
Déli vasut 68.75.

Hamburg, decz. 21. (Zárlat.) 4.2% ezüstjáradék
85.75, osztr, hitelrészv. 396.—, osztr.-magyar
államvasut 704.50, déli vasut 162.—, olasz járadék
94.50, 4°/0 osztr, aranyj. 102.40, 4°/0-os magyar
aranyj. 102.75. Az irányzat szilárd.

Páris, decz. 21. (Zárlat.) 3°/0 franczia jár.
103.17, olasz járadék 96.10, osztrák földhitelrészv.
1240.—, osztr.-magy, államv. 721.—, Franczia tórl.
jár. 102.37, 4 % osztr, aranyjáradék 102.75, 4°/o
magyar aranyjáradék 104.—, Ottománbank 560.50,
dohányrészv. 316..—, párisi bankrészvény 888.—,
osztrák Lander-b'ank 474.—, alpesi banyarészveny
288.50. Az irányzat nyugodt.

London, decz. 21. (Zárlat.) Angol consolok
112.13/io, déli vasut 7.25, spanyol járadék 61s/s,
olasz járadék 95.—, 4°/0 magyar aranyjáradék 102.25,
4 % rupia 61.75, Canada pacificvasut 83.7/sf leszá-
mitolási kamatláb 3.—. ezüst 26Vio. Az irányzat
nyugodt.

New-York, decz. 21. ezüst 56.—.

IDŐJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati

jelentése 1897. deczember 21-én reggel 7 órakor.

Állomások

Arvaváralja . .
Selmeczbánya .
N.-Szombat . .
Magvar-Ovár .
Ü-Gyalla . . .
B u d a p e s t . . . .
S o p r o n . . . .
Herény . . . .
Keszthely . . .
Zágráb . . . .
Fiume
Cirkvenica. . .
Pancsova . . .
Zsombolya . .
Arad
Szeged . . . .
Szolnok . . . .
jr „QJ.

Pubrerzen . . .
Késmárk . . .
Ungvár . . . .
Szatmár . . . .
Nagy-Várad . .
Kolozsvár . . .
Na?y-Szeben .
Qécs
Salzburg . . . .
Klagenfurt . . .

S o

72.4
71-3
72 "2
7 2 9
70-9
69-0
74-5
63-8
63-9
69-9
(jj-9
63-8
6U-2
G-2-7
6 7 !
77-9
76-7
6S-6
65-0
60-9
73-6
7 4 0
69.2
77-8
7(5-5
73-9
75-6
79.1
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— 3.0
— 3.2
— 1.6
— 3.0
— 1.7
— 1.0
+ l-l
— 0.2
+ 1.4T 3.7
4- 1.8
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— 4.6
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- 0.6
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Állomások

Pola . .
Lesina . . .
Sarajevo . .
Torino . . .
Flórencz . .
Róma . .
Nápoly .
Brindisi . . .
P a l e r m o . . .
Málta . . . .
Zürich . . .
Biarritz . . .
Nizza . . . .
Páris . . . .
Kopenhága .
Hamburg . .
Berlin . . . .
Christiansund ,
Stockholm . .
Szent-Pétervár
Moszkva . . .
Varsó . . .
Kiew
Odesszát. . - . .
Sulin a . . . . .
Szófia
Konstantinápoly
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69-7
67-0
70-0
68-4
67-7
6 8 0
72-9
59-2
5 3 6
54-7
75.7
61-6
66-5
71-9
66.3
64.7
77.7
51-3

_
52-7
7 7 1
69-8
74-5
t—
77-8
65-9
63-7
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+ 4.6
4- 5.3
— 2.5
— 1.6

- 6.0
- 4.7
- 10.2
- 10.0
- 12.0
- 15.6

- 2.7
+ 11.1
4- 7.8
— 3.8
+ 2.8+ 1.0
+ 1.8
4- S.7

_
+ 0.7
- 1 7 . 4
— 0.8
— 3.8

—
— 0.1
— 1.4
+ 4.8
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~
4
4
0
4
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4
3
0
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~4
4
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—
3
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Felhőzet: 0 = egészen derült, 1 = többnyire derűlt, 2 =
részben felhős, 3 = többnyire borult, O = egészen borult, % = esö,
% = hó, 2 = köd, f^ = zivatar.

A légnyomás északon emelkedett ea délen sülyedt. Maxi-
muma Di'mia fölött található, minimuma délebbre ment, a Fekete-
tenger vidrki-rc.

Ks/nlu cs Nyugoti Európában az idö száraz ; gyenge hava-
zások voltak df-lkeluíi Európában és helyenkint esőzések a Földközi
tenger tornyukén.

Hazánk keleti felebon általános kismérSn havazás indult
meg. nyugoti k'l'-ben az idö száraz. A légáramlás élénkebb lett, a
hömérséklet siilycdóben van.

llMcgcbb idö várható (helyenkint, de leginkább délen hóval.

VIZÁLLÁS.
— Deczember 21-én. —

Folyő

Inn
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m

m

a

n
Morva
Vig

Nyitra
Rába

Dráva
n

Száva
w

Kulpa
Unna
Veroácz
Boszaa
Urina
Mura

Vizmérés

Schiircling
Passau
Récs
Pozsony
Komárom
Budapest
Ercsi
Paks
Mohács
Ujvidék
Zimony
Pancsova
Báziás
Orsova
M.-Falva
Zsolna
íjzered
Érsekujvár
Sárvár
Gvör
Zákány
Eszék
M.-S*dah,
íágrub
íziszek
Mitrovicza
vilrolyvár.
íovi
Banjaluka
3oboj
Zwornik

• fi ^*

l l
czentiméter

+ 32
-f 100
- 124|> 1
+ 13a
+ 16H+ 142
4- 55
4- "4
-f OS
+ 54
— 1'2
+ 15
4- S9
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+~41
+ 1G8
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+ 16S
+ 206
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< ~ 5
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—
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Tisza

1
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mLatorcza

Laborcza
Osg
Onaova
Bodrog
Sají
Hernád
Beretljü
Séh. Kir.

F.-KÍrBt
Feh.Rir.
Ket.-K8r.
t.-Mr.
Marti

n

u
Tamss
Béga

•

Vizmérés

M. -Sziget
Tisza-Ujlak
V.-Namény
Csap
Tokaj
Szolnok
Csongrád
Szeged
l i te l
I>eú3
Szatmár
Munkács
Homonna
üncvár
Bártfa
Zemplén
Zsolcza
H.-Németi
Fi.-Ujfalu
Csucsa
Nagyvárad
Jelényes
3ovosjen5
?ékés
iyoma
iy.-Fohérv.
Vrad
Makó
C.-Koslcly
'emesvár

!í.-Becsker.

Iá
sl

;«i
 I

•gs? jl
czentiméter

+ 2
- 5
— 7
— lő
— 6
- 7
— 1
— 6
+ 98
— 30
+ I
— 6

—+ 24
4- 120
4- 143

+ 13
— 18
+ 20
- 8
+ 88- C7
- 02
— 140
- 26
- 88
- 64
- 66

> 4
> 6
> 8
> 2
< 8
< 3

—-
—
_
—
- 1

< 4
_

2

— 1
> a

> 3
> 10
< 3> 4
< 2
> 5

Jelek magyarázata: • = Jeges vüs;
< = áradt; >£= apadt; ? - k é t s é g e s .

. 0 felett; 0 alatt;

Felelős szerkesztő: Liposey Adóm.
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f. Államidösság.

éllaa&dósSMg.

•ranyjáradék . . . .
. . . . . . 10.QO0 frton. » •
Magfaí koronajaradék . . . . . .
1876. keleti vasuti kölcsön . . .
1899. évi áQamvaButi aranykölcsön
; , ," »• . • ezustkölcsön
Vaskapukőlcsöu
1870-la nyerem.-keicEön, 100 frtoa
1870-ki e . 50 .
Magyar regále-kárt kötvény . . .
Horvát-Szlavon , . . . .
Magyar foldteherm. kötvény . . .
Horvát-Szlavon . ,
Tiszai és szegedi nyer.-kölcsön "
Horv.-Szlav. Jeli. földv. kötvény .

b) Osztrák Államadósság.
Egyen, járadék papir febr—ang, .

» o ' . rnáj.—nov .
Egyea. járadék ezüst jan.—júl. .

> n » ápr.—okt. .
Osztrák aranyjáradéft
Osetrák koronajaradék . . . .
Allamsorsj. 1854. évb. 250 frt p. p.

. 18C0. . 500 . o.e.

. ifi©, i ioo ; .
1864. . 100 l l "

, 1S64. „ 50 , * °

Idegen Állumudóas&gok.
Bolgár államv. íálogkölcsön . . .
Szerb, nyer-kölcsőn

• » (osztr, felb.)
II. Máa közkölcsönök.

Bosnyák-HercBogov. orez. kölcsön
3ndapest főváros 1890-ki kölcsöne
3udapesí főváros 1897-ki ítölcaöne

Tesnee-begavölgyi kölcsön . . . .

i l l . Záloglevelek és köl-
csönkötvények.

«J hadapesti -intézetek fóJocsá-
éáaaí.

Belvárosi takarékpénztár r.-t.
EgyöB. bpesü fővár, takarékp. '. \

Kisbirt. OIBZ. f ö l d i i t . ^ ^
« , S0«/l> év kor. ért.

Magy

D 41 évre .
ftor.órt.50évre
kor. ért. 63 őrre

r szab., talaiiav
- vasut KSfr. 5ö*/a évro / .

• „ 50 (ivre kor. ért.
•••.-,? M évre 105%.
efealogfaitelbank

Mal záró-
árfolyam

121.50 122—

- 59 érre kor. ért. . .
.Közs.k.50é.,vMí0frt.
a köss. kötv. 50 évre .
„ kö2s. kötv. 50 évre
. nyer.-kötv
» . osatr. felülb.
. nyef.-jegy
• 3 osztr, felülb.

., » .nyer.-kötv.
Magy. orsE. közp. takarékp. .

• • . kor. ért.

Hagy. takarékp, közp! jelzáíogb ".
• • . tor. ért.
- •> . közs.k.

Osztrák-magyar ftanlt 40»/s évre ".
• _.? t , v . » SO óvre . .
'esti hazai takarékp, köas. kötv. .
,».. • . t zftlogl. kor. ért.
'osfa m. karca*, bank

• • • »
• • . közs. k. 110 frt
• • • * közs. k. 210 k.

b) Vidéki és külföldi let. kib.
Wbina takarék- 03 hitelintézet. .
&.radi polg. takarékp. 40 óvre .

• • 40 é. 110 M.'
- . • * . » *0 évro . .

Lradmegyei takarékpénztár .
íosnyák-herczegov. orez. bank

Debrecseni elsö takarókpénztár '
Erdélyr. m. jolzáloghiteib.40évra'.
, * ,* • 40 é. visszafiz.
orv.-szlav. orez. jelzálogbank

Nagyszeo. é l t tafcp. 81»;s ó.,itŐfrt
• . •í0óv.reJ08 frt
> . 40óvretn.kib.

. " . ,» t. B5évrelV.kib.
Nagyszebeni í3Mhitelintóset . . .

Osztrálc BTOT.Stv^
_ • . . 9 DTBr.-jegy. .
Temestdn elsö tatarékpériztóí. .

• • •

IV. Elsőbbségi kötvények.

Adria m. Ur. «. hajóz, r.-t . . .
ípesti közuti vaspálra kor. ért. .
3pe&ü villamos v. vasut r.-t.

Bpest-pécsi raeut . . .
Deli vasut

ÍIBÖ cs. kir. sa. dunaaozi'iajózási i
ÍIS6 spédrarn- é3 esoisÖisztgyár r.-t.

KssBa-odarbergi vasut 1889, czflst
. 1SS9, arany
. 1891, ez&st
. 1691, arany

„ (oszt T<m.) 1889, ez.
folyarh- és tengerbe^, r.-t
ácaorsEáíi vasut I. kib. .

• ILkib. .
. • ezttst

. v. (sr ike

W s f f w v ' éla. kölcsőti . . . . .
Oörtrák-magyar államr. IS88. . .

. „ , , X. kf t . 18B5
'esti Uojd- ü t&rieépUet...

99.50
12050
12050
100.50

9 1 . -
1 5 3 -
152.50
101 —
1 0 1 -
97.25
97.25

139—

101.7S
101.75
101.75
101.75
121.75
101.75
1 5 9 —
1 4 3 —
159.—
1 8 8 —
1 8 7 —

3 6 —
3 7 —

97.73
1 0 0 —
38^5

100—
99.25

100.25
100—1
97.58

Itó—
1ÍB—
100.25
100.—
9723
97.50
91.75 !
96.75
99.50
96—i
98.50 i

102.29
100—
99.10

1 0 0 —
9825

1 0 0 —
121.50
122.75

2 0 —
22.—

102.75
100.25 í
103.25

38.25
100.50

98.25
1 0 0 —

9 6 —
100.10
100.10 j

96.30
98.50

1 0 0 —
98.75

1 0 5 —

10D—
121.50
121.50
101.50

9 2 —
1 5 4 —
153.50
10175
101.75

98.25
98.25

1 4 0 —

102.25
102.25
102.2Í
102.25
122.25
102.25
160—
144.
1 6 0 —
1 8 9 —
1 8 8 —

11150
3 7 —
3 8 —

99.75
101 —

98.75
101 —

101.23
101—
98.50

103—

1ŐÍ75
101 —
98—
98.50
92125
97.25

100.50
S7.—
99.50

163.23
1 0 1 —
100.10

100:50
99.25

101.
122:50
12375

21.
23.

103.50
101.25
10125
99,

101 .SO
99.25

101 —
9 7 . -

101 —
101.50

9 7 —
99.50

10J.-T
99^0

1 0 8 —
1 0 0 —

1 0 1 — 1 0 2 . -
1 0 0 — 100.50
1 0 1 . _ - —
1 0 0 — 100.50

98.50 i 9 9 -

99—
100-
9850
100.50:
102—
162—
101.75
100.25
103.50
102—
103—
100.25
117—
18—

100.50
99.2S

100.50
99—
98.50
96.50

150.50
99—

120—
98.75

120—
99.90

1 0 0 —
1 0 8 —
107.25

88.50
106.75
108.73
121JO

1 0 0 —

99.30
1 0 1 —

99.50
101.25

10225
101.29
105.—

101.25
1 1 8 . -

1 0 1 —
1 0 0 —

101.50
99.50
99.50
97.50

152.50
100.^-
1 2 1 —

99.73
1 2 1 —
100.50
1 0 1 . -
1 0 9 —
108.25

98.50
107.25
107.25
122.50

100 JO

7.—
1 2 —
6.50
550

40—
6 —

t 6 —
15—
5.50

2 1 —
6—

r 4 8 -

I-

8.50 150000
60000
13334
12000

40001

12015
100 5
150 5

8 0 5
100! —

5G0K2O00 4
50000 K. 200 5

5000.K. 200'4
5000K.400J -

30000: 100 5
85000! 200lá

1000ÚOI 100:5
3000Ar200i5

r24—! 97000!Ar.100i5
12— 6000! 2005
14— 750Ö0ÍK. 4OQI5
2 5 — 6000
18.-250000
43.40150000

25000
60000

6 5 —
16—

5.50
7.—
5 —

12—
6 0 —

7 —
4 0 —

400—

14—
16—

230—
7—
5 —
8 —
6 —

70—

12—
8 —

32—
19—

5005
160Í5
600*5
500J5
2005

25000
992

10000 K. 200
25000JK. 400
12000 300
100001 100
12000 SCO

5000 1000

100 5
50 -

1O0O0
5000
3000

20000
5000

15000

2005
2003
1000
100 5
100
100 3

5000K. 2005
3BD2900

2300 400
825 400!
6000;K. .SOÓ
6750Í 200
8750! 160
20001 400
45001 200
8000 150

5—
5—
11—
5—
10—
5.50
3 —
ISO
7 — 500ÓH£.
45—i 2100.

20960
6GÖÖ1Í.
2000!

200001
20000;
20000
35001
15000

30.-

15Í—
8—
5.
10—

32.
14—

10—
7—
0—
4—
6—
12—
13.—
11—
6—

20.-
14.-

8.—
12—
80—

8—

A.-
4.50
88.
7—

3500 i
5000Í
15000!
34000
20000
10000
6000 K.
32000)
8000!
500CO

i
1005
200i -
100! -
1005
1003
100,5
100 -
30 -

2M
160 -
200i -
100; -
1005
ioo;s
1005
100:3
20JÍ5
10015
150 -
40 -

7500 200 5
30000)K. 200 5
6000 0!
3750 200 5

lOGOOlK. 200
100000
10000

2000 K
3000

591

Torontáli h. é. vasutak . . . » •
Urüáoy-£BÍlv. m. kőszénb

t 0 9 , II. kib..

V. Bankok réssvényeí.

Angol-osztrák bank . . . . * « •
Budapesti banfcegyesület. . « • .
Elsö magyar iparbank . . . . . .
Fiumei hitelbank . . . . . . . .
Fővárosi bank r.-t . .
Bpesti girő- és pénztár-egylet . .
Hazai bank r.-t.
Hermea magy. á l t váltóözlei t. .
Horvát leszámitoló bank . . . . . .
IJorv-szIav. orez. jelzálogbank . .
Magyar általános hitelbank . . .
Magy. ipar- és keresk, banfe . . .
Magy. jelzáloghitelt I. kibocsátás
Magy. jelzáloghitelb. U. kibocs. .
Masyar kereskedelmi r.-t . . . .
M. l ' K á m l t és pénzváltó bank .
M. takarékp, közp. jelzálogb. . .
Osztrák hitelintézet . . . . . . .
Osztrák-magyar bank
Pesti magy- Keresk, bank . . . .
Uniobank

VI. Takarékp, részvényei.

Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, ID. It. lakarékp. . . .
Bpest-erzsébeívnrosri takarékp. . .
Bpesü takarékp, s orsz. zálogk. r.-t.
E<ry. bpesti fövárosi takarékp. . .
ftíagy. últ. takarékp
?«I. orsz. központi takarékpénzt. .
Pesti hazai takarékpénztár . . .

VU. Biztositó-társ részv.

Bécsi biztositó társaság
Béc=i élet- és jár.-bút.intézet . .
KIső m. ált. biztositó társaság . .
Fondére, pesti bizt. intézet . . .
Lio/d, m. vis^ontb. társ. . . » .
M. jég- és viszontb. r.-t. . . . .
Nemzeti baleset biztositó r.-t. . .
Pannonia Yissontb. i n t é z e t . . . .

VIII. Gőzmalmok réS2v.

C o n c o r d i a - g S z m a l a i n r . - t
n p c e i s . r é 3 z . v .

E l s ő b p e s t i g ő z m a l o m . . . . . .
E r s s é b e t - g ö z m a l o i n . . . . . . .
L u j z a - g ő z m a l o m . . . . . . , . «
P e s t i h e n g e r m a l o m . . . . . . ^
P e s t i t n o l n . és s ü t ő k . . . . . . .
P e s Ü V i f c í ó r í a - g ő s m a l o m . . . . .

IX. Bányók és téglagy, r.

Brassói bánya- és kohó-egylel . ,
Bpesti tégla- és mészégető . . . .

. Bpp5l-Bzentl5rinoBi íéglagv. . . .
IJgy. iégla- és czenientgyár . . .
Északin, egy. kőszénb, os iparv. .
Felsőm, bánya- és kohómü . . .
István íégiagyár r.-t
KasEa-somodi kőszénb, id. elism.
Kfs-sebesi gránitbányák
Kőbányai göztéglasyar
Kőssóiibitnya és téglagyár . . . .
I.íKÍiner rákösi téglagyár
Magyar aspbalt r.-t.
Magy. ált. köszénbánya r.-t. . . .
Magy. gözlcglagyár r.-t. . . . . .
Magyar kerámiai gyár . . . . . .
Pétorhegyi téglaipar . . . . . . .
Salgótarjáni köszénbánya . . . .
Ujlaki tsgla- és mészégető . . . .
Urikány-zsilvölgyi m. kőszénb. . .

X. Vasmüvek ós gépgy. r.

Elsö m. gazdasági j é p g y á r . . . .
rDí.?iubius" hfljó- és gépgyár . .
Ganz és társa vasöntőde . . . . .
Nadrági vasipar társulat . . . . .
pNieliolson* gépsryár r.-t
Rimamunttiy-salgótarjáni vasmü.
Schlick-fólo vasöntöde
Tendloff és Dittrieh gépgy. A. sor.
Weitzer János gép^. waggougyar.

XI. Könyvnyomdák r.

„Alienaeum* irod. és nyomd. r.-t.
Franklin-társulat
„Kosmos" m ü i n t é z e t . . . . . . .
Könyves Kálmán r.-t
„Pallas* irod. és nyomd. r.-t. . .
Pesti könyvnyomda r.-t . . . . .

XII. Különféle váll. részv.

ÁltalánífS waggonkSIcsfinzö....
„Apolló" köofajfinomitó-gyár r.-t..
Bnntlin-fóle vegyi gyárak r.-t. . .
Bihar-szilágyi olajipar r.-t
Bpesti ált. villamossági r.-t . . .
Ejry- magyarh. üveggyárak r.-t. .
Elsfi magy. bolüöntödo . . . . .
Első magy. gyapjumosó r.-t. . . .
Elsö magy. részyónyserfőződS . .
Elsö magy. sortóshizlaló
lilsö magy. szállitási vállalat. . .
Első magyar szálloda. . . « * ,
Elsö pesti spódtum-gyár . . . * .
Fiumei rizshántoló-gyár ,
Gtichwindt-féle szeszgyár

. . . ela. részv.
KábelgyaJ reszvénytársaság • . .
Kőbányai tórály-serfősó r.-t . . .
Kőbányai polgári serrőzS r.-t , .
Magyar ceukoripar r.-t. A. eot. .

« ea Iámpaani-gyii »

S
1050—

290—
402.-
700—
253—
155.-
670—
220—
120—

163—
115—
195—
93.—
187.-
107.-
69.50
21.
103—
733/
625.
112—
219—
115.2."
80—
150—
80—
600—
252,

185.

H 2 0 Í -

1 0 5 —

2 0 8 ! ^
1 4 5 —

360.-
240.-

6 5 -

200!-
1500—

540

m
isöi
416
1225.
270.
730.
230
130
1625
470.

35.-
74.-

295.-
38.-
74.-

148-
133.-

1070—

293—

710.
2S7—
160—
660.-
230—
125—

164.-
120—
200.

180—
108
70.30
23—
110—
745.
626.
117—
220—
115.79
82—
154.-
82—
602—
254—

190,-
102-
1150.-

107.-

210!-
155-

365—
250—
70—

2ÖJ—

545.-

líÖ—
lő!
420
I250
280
230
240
135
1675
»

40
7B
305
40
Í

Magyar nH^,-—,—_ . , _ . .
Magyar vasuti foi^almi r.-t. .
Magyar villamossági r.-t . •
Nagyszebeni viliamosmQ r.-t.
Nemzetközi villamostárs.. . .
Nemzetközi waggonkölcsönző.
Popper Iipót faipar r.-t.. . v
Quarnero részvénytársaság. .
Royal nagyszálloda r.-t • . .
Szegedi kenderfonó-gyár r.-í.
Sziszeki tárházak r.-t. . . . .
Telefon Hirmondó r.-t. . . .
Török dohányegyed r.-t. . . .

XIII. Közleked, vén. részv.
Adria ta. k- teng. hajé r,-* • • «
Aradi és esanádi r .- t . . . . . .
Barcs-patráczi vasut . . . . . . .
Budapest alagut-társulat. . . « .
Bpesti közuti vasp • .

. . . »d- rész j . . . .
. elv. jegy . . .

Bpesti villani. var r a s a t . .-.•.•
, élv. jegy.

Bpost-azt.-lörinczi h. é. vasut • .
„ > m v cls. részv.

Bpest-ujpest-rákosp. v a s a t . . . .
Debreczen-hajdunanási v a s u t . . .
Déli v a s u t . . . . . . . . • • . .
Első cs. kir. dun&gőzhajó-t. . . .
Göbűczvőlgyi vasut el&őbs
Győr-sopron-ebenfurti vasuí . . .
Kassai közuti vasut
Kassa-oderbergi yusut
Kassa-tornai h. é. vasut els. r. .
Magyar-gácsországi vasut . . . .
Magyar h. é. vasutak r.-t. . . .
Magyar nyugoti vasut
Máramarosi sóvasut eis. részv. . .
Máramarosi sóvasut törssr . . . .
Máramarosi sóvasut B. részvényei
Marosvásárh.-szászr. vasut e. r . .
Nagykikinda-nagybefcsker, v. r . . .
Oriente m. ieng. hajózási r.-t . .
Osztrák-magyar államvasut . . .
Pécs-barcsi vasat
Petrös.-lupényi h. é. v.eís. részv..
Szlavóniai h. é. vasut eis. részv..

XIV. Sorsjegyek.
BazOika sorsjegy

, , osztr, felülbélyegzéssel
, » nyeremény-jegy . * . . . « . .

Bécsváros! nyereménykölcsön 1674. é v r ő l . . . . . . . . .
Bndavárosi sorsjegy

4 „ osztr, f e l ü l b é l y e g z é s s e l . , . , . « . «
r J ó sziv" egyesületi sorsjegy . . . . . . . . . . . . . . .

, „ . osztr, f e l ü l b é l y e g z . . . . » . « .
Magyar v6rös-keresEt sorsjegy

„ , . . oszt. i 'elülbélyegí.. . • • « . . .
, . , „ nyeremény-jegy. . . . . . . .« »

Olasz vörös-fceteszt sorsjegy
. . . . o^str.

Osztrák vür&s-kereszt sorsjegy .
Osztrák hitelintézeti sorsjegy . .
Pálffysci-iejy

Mairirt-
éífolyam

péaz I iró

e
1 2 5 . -
1 4 0 —
4 9 0 —
3 2 0 —
5 3 0 —

280.—

208.-
1 1 6 —
2 0 6 —

388*.-

25Ő!-
274,50
1 4 0 —

9 0 —
102—

4 3 8 —
1 0 0 —
121 —

isőiso
2 0 0 —
2 1 2 —

96.50
62—
62—

100—
100—

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

. , t> s • kör. . . . . . . . . . . . .
„ osztrák vagy magyar 8 írtos . . . . . « *
, 20 frankos. .
c 20 márkás . . * . . . . .

tőrök aranylira . . . . . . «
Nemet bírod, vagy egyenérí.bankj.(lOOmárka). .
Franczia bankjegy (100 frank) , » . . . (M.). .
Olasz bankjegy (100 l i r a ) . . . . . . . . . . . .
Papirrubel darabonkint
Román bankjegy (100 lei)
Szerb bankjegy (100 ez&st d i n á r ) . . . . . . . .

XVI. Váltók árfolyamai (látra).
Amsterdam . . . 100 hollandi írtért . . . . .
Brüssel 100 frankért . . . . . . . .
Lomdon 10 sterlingárt . . . . . . .
Németbankpiacók 100 m á r k á é r t . . . . . . . .
Olasz bankpiacok 100 líráért . . . . . . . . .
Páris 100 frankért
Svájczi bankpiacok 100 , . . . . . . . .
Szentpétervár . . 1Ó0 rubelért . . . . . . . ^

XVII. Határidőre kötött értékp.

Dectapber hó közepén.

Magyar aranyjáradék . . . . . . . . .
Magyar koronajaradék . . . . . . . . .
Magyar általános hitelbank
Magyar-ipar- és kereskedelmi bank . .
Magyar jelzálog hitelbank
Magyar leszámitoló és pénzváltó bank .
Rimaniuránp vasmü . . . . . . . . .

Deczember bó régén.

Osztrák hitelintézet
Déli vasat.
Osztrák-magyar államvasut

223.
1 0 0 —

6.30
6.81)
1.60

164.50
60—
6 1 —
3.53
3.60
8.-

2^50!
11 —
11.50
19.75

200.
59

5.71
6-6
9.54
9^4

11.79

58'95

45Í59
1.275

99.55

12Ő!iÖ
59—
45.60
47.65
47.30

121.50
9950

379.25
101 —
270.-
245.25
245.25

165.—
130.—
1 4 1 —
510.—
3 2 5 . -
5 3 5 —

2 9 8 —

1 5 0 . -

2 1 0 —
117.—
2 0 7 —

388ÜŐ

255—
275—
150—

9 2 —
1 0 3 —

4 4 2 —

123 —

191Í59
2 0 5 . -
213 —

2
97^0
6 7 —
6 7 —

1 0 1 —
1 0 1 —

2 2 4 —
1 0 1 —
175.—

6.80
7.29
1.90

166.50
62.—
6 3 —

3.88
4.—
8.50
9.75
2.80

11.50
1 2 —
2025

5.73
5.71
958
9.58

11.83

59.15

4Ü70
1.285

120.50
59.20
45.80
47.85
47.45

121.70
99.70

379.75
102—
270 50
245 75
245.75

35080 3 5 1 —
77 75 78.25

334.75 335.25

Leszámoló árfolj&mok deczember 18-Aról.
Magy. ált. liitolbank .
Osztrák hitelintézet . . .
Magyar aranyjáradéb . .
Magyar koronajaradék . .
Magy. ip. és keresk, bank
Magy. IclzáloghitoTbank .
Magy. leszámitoló bank .
Rima-Murányi' vasmü r.-t
Délivasut. .
Osztr,-magy. államvasut.
Budapesti bankegyesület.
Els5 magyar-iparbank . .
Hazái bapkr.-t ,
Pesii magy. keresk, bank
Bpesti' takp. cs zálog, r.-t
Keyes. Bp. ffiv. takarép..
Majfr. éli, takarékpénztár
KI. prsa. bözir. takarékp..
Elsí maíy. a l t bizt,-társ.
E1s<| budapesti gdzntajúia.
L o j Ó l ó t

378—
350—

Brasaii bánya- és tohftn.
Felsőm, bánya- és kohómü
Kőszénb, és téglagy, r.-t.
Magy., árt. kőszénb, r . - t .
Magyar kerámiai gyár r.-t
Salgó-Taijáni kőszénb, r.-fc
Ujlaki téglagyár r . - t . . .
Danubius-Schoen. hajóey.
Ganz-féle vasöntőde r . - t .
Schlick-féle vasönlődo r.-í.
Wéitzor-féle waggontTór.
Franklin-társulat . . . .
Elsö magyar részv.-serf3ző
Magy. Czukoripar r.-t. . .
Magyar villamossági r . - t .
Kőbányai polg. serfSzö r.-t
Budapesti villamossági r.-t
Adria m. tengerhajéi, r.-t
Bp. köantí vaspályfc.társ..
Budapesti vili. vanxri vawjt
B t o iű t

625—
116—

255—
1 0 0 -

2120—

A t-«/ négfdSU értékptptrőkail, méhek Utetí én nem esik ősst*
a*ptiti érfi!, u oafttMu ufolei WttimvwiUsostiw érték
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6 « bérlet I » . Havi bérlet 14.

Opera 4 íefa.' lenijét frfa Verdi.
S ö g é t szerzette Ghislansoai.

Személyek:
A
ÁmmoriS
Aiú&.
Rutámét
Bamphia
A
Küldött
Fdpspaő

q
PerottJ
Ney O.
Várad?
Nay B.
Berta f»L

f őrakcr.

NEMZETI SZINHÁZ,

Évi bérlel 22*. Hari bérlet Í8.

Vígjaiét 5 klton. IrSa Saru
forditotta Váradi Antal.

Személyek:
fSrawprosi
Beaoivoo
P
Didier
Prudeni
Hieodralgi
Fanfaa
Stephen
Mflüar
CIotiiáé
Mártha
Jeannet!®
C
Ádoiphtee
ftülette

Nááa?
Gabányi
EffOísay
Somló
Zilahi
Nád a? 8 .
Gálos
DCEBÖ
Latnbár .
Csillag T.
Cs. Ataiicgi
fta?7 Ibolva
í .í8«--n ,l. '
Vtwánaé
Keczeri

Kezdete ?

MAGTAR SZINHÁZ.

A k i k a p ó s
patikárius. .

Boíufsmt 4 MmriMbsn. írta (?«».
üll forditotta: Heltai Jenö.

Operette 8 felvonásban, 5 frépbes,
Irtál: D'Ennery Adolphe és Bu-
mni Paal.Forditotta Komor Gyula,

é szerzette Planquette H.

Személyek r
XV. tajM Szirma
0e Chavtinint Szerdahelyi
Renée IMádai Oonis
Leocadíé Vldoraé
Da !a gíkíde deöífES P. Hegyi
Nicla VWf

g
Nicolas
Michelette
Artnls
La Popeliniéte
Ath«nafs
Sofanffes
Henrietta
Louiffa
Tiszt
Komornyid

Vldoí
Kiír? Kféra
Solymosi
Kiss 51,
Folllnas
Balogh Etel
Kivi A.
Bártíai M.
Lukácsy 0.
Vkm&i
Hortobágyi

648. 32ám. 619;

©rámái regé S snafea^tmn. @
kópbíin. Ma : Vóss Rilthárd. Fer-
ditotta 4 . ütiaJtai Emil. Zenéjéí

es«rse«e Dittrieh J.

Sí,Aa iíjfa
Szmnt Katalin kó
Wernor Kftfalia
Gyttri OS, óveB} •
Lőrincz
M Arion.
Annuska

I...

Tera

cs. és kir. udvari szállitöL

a Htas-pafeta it©ll§néb®n.

eié!tressorjaft a íegnjabb szisztéma szorini,
valarr.ini ékszorállváiiyoPiat berendezéssel,
kazeííáJsat, mápolópréseket a legjutányosabb

árakon.

ádoknak
i>i.::i!í k a

mint hÉoí

Wzpeníl vasáresarnok

nács.
^ é J , re&edtstignét, a torok én lépési sxef-

vek raüküié^i ?íaraíuLuá! E g g e r biztos hatása

í. fi dobos 30 kr. é? 1 frt.
35 írr.) A gyomor rendeden működésénél radikális

>tá3iMisíí bisonyuitáls Egge? s sóda pasatUiál .
dobűs 30 k?.) Minclhít siöf kapható minden

'.'^ ?2viivuitjvci ruhiar raa*

r*üy-ntea» 4. —
áljesyaéfceJB 1 tSő p

3, 4, 5. 6, 7. 8, 9, 10 frt»>n <*r- Mj- >íi. n»'-íti
dfik nairy rúlaí?ztcktran r>, H. m, £t, an frlert

Hassnáft hangszerek

Paplija ^
á kapnak.Ingyen é9 bérmefitv®.

éf

kásttiak

Irilfis- is díszítést munkákat.

Magamai a e. é. kdzőnsé» kettes
aí&ntvs8 maradiam kitilnő tiszleleltel

DEGKERT ÉS HOMOLKA
Tfllámháritó* és

foda: QllfílDCCTCM R a M A r

-B. a O Ü Ü A r C O I Clf «„ BercCtya-u. 8.
a m. kir. államvasutak és a magyar állam szállítói,

§ f a hangosan beszélő pfiMtíofón 3
feltalálói és szabadalom tulajdonosai. —- Készít:
ttítfonbsrsndeséseket kőEponttal vagy körkapcso-
lással, elvállalja régi berendezéseknek s egyes készti*
lékeknok alapos átalakítását, továbbá: vlllámhiritd*
kit, hisi sürgönyöket, tőz- cs vtejölző-berenda-

é k f tbstb.
(12!)

Villamvilágitást
a legszü&szOTübb ldvitelb©n,' jutáaYtra áron végez.

f kőltoéffvetéíek é& ttfdttiatok
A bérmtntve.

I. ©se-
kisp.

iőas sagf ?álai§ték@ g

rk&t, egf báit §ser§kst stb. tar!
^raktáros, ©arasflrezolt ffses-

latos es&st &
á?ak@o teljesit

''sás! uját rajssk »'moFtlvnaiol:

Alkalmas

karácsonyi és íjé?í ajáiiélf
. érés és • .•

Bydap©sfs VUK, József-körut 81 szám.
Egy pontos aikei 6ra pefCEtmta-

tóval • . . . - . . a.8®
Hsrminczii&t órát járó, üreggel

fedett nikcl óra . . . . . 3.6O
DapjafedelU, pontosan szabályo-

zott Elkel óra 8.—
Kikel tola. remontoir óta dupla A

fedettel . . . . . . ; . 5.50 «
Eüftüt duplafedelü ramontoir óra ^

EzQst dtrtolafcdelB horgon*' rem."™
óra 15 kfire, erős . . . . 9.—

Val(i<ü .duplafedeid tula czüsí r,.
rémontoir ór& ©.SO

Ébreaztő óra . . . . . . . J.7ö ©
vstlódi amerikai 3.— ^

ínga-ínra, 8 napig járó, diófa e«ek»
rétijben # . —

Ő pár erScsíköB, diszes
?.—, kisebb

14 karátos arany fjHifik
Ezüst laaoEok 3.<

Síffi&y v é i & s a t é k a r & a y é s esfiétférfi o s aSS óróJsban,
: szintén d r á $ » & ő ? 6 k b e B .

Scpos árjcflyzéM ingyea és tiérmiatt©.

Elsö biztosit© intéi©!

ő és. ős kir. fensége Józsöf íSfJörezeg védnöksége alett.

Biztositási tőke: 27 millié korom.

katonai szolgálat költségének fedezése — illetve a nagy-
koraság idejére. Bővebb felvilágositással szivesen szolgál
P) EK igazgatósági.

Budapest, ¥ . k@r., S»séV@t-léf L os.

elegánsan berendezett

nagy utczai szoba
azonnal kiadd.

VIL ker., Erzsébet-körut 26.

il m malassii senki stm
p«s la ©yéa , utánvét mellett meg-

rendelni,

mig a készlet tart
kelt mindenütt BE njoirSBOBBzid

naa feltalált-

Genfi

R&momtolr xsmbórm
Eaen órák mca nam kötönbSuteÖteta es I « M

még szakember állal sem. A2 órák pontosságáért 8 évi
nYuJlatiTt. Ara most, mis a raktár tart; 6 frt. Egy !
Ooldi&láac?. 6zúles jrona portaiakban I f r t M
érilhoz ingyen egy szarnia börzacskó csakis »•»

BIE11AHN SAlüesoiegsiélkilliil ámháia
felel© » f é®S5

j
Minden
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Központi kiadóhivatal:

VIII. ker., József-körut 65. szám
fi

. f
Minden szó 2 krajczár, vastagabb betükből szedve 4 krajczár, (j Fiók-kladóhlvatal:

«zeteBds* készpénzben, íevóibéiye* ek^n va*y postautalvány. 0 V. ker., M a r o k k ó i - u t c z a 4 . s z á m .
a hirdeti czimét is közli a hirdetésben, vagy a választ poste-restanto kéri, akkor minién közlés után ra ég 30 krajczár kincstári bólyegilletók is fizetendő. — Czélszerü az apróhirdetést postautalványon

deni, a a szöveget az utalvány szelvényére irni : esetleg közön = ' ; e s ifvélbpn is k-het a szővr>°"t • a Wéliesveket beküldeni. Mindenki könnyen kiszámíthatja a? aDróhirdetés irat.

LEVELEZÉS.
Apró hirdetésekre vonatkozó kérdezösködéseknél fisz-

' telettél kérjük a válaszra szükséges levéljegyekot mel-
léketni. A kiadóhivatal. ' 950—1
3> I Op tulbecsül. Hiszen nem mind arany a mi fénylik, s Ön is
V • joiibnak tart engem, mint aminő vagyok. No de sebaj, lehet,
hogy nem csalódik, sót talán valószinü is. Csak afelett csodálkozom,
hog? olyan vakon megbízik bennem. Mindannak daczára multkori
soraimra választ nrm .-nlott, pedig do nagyon vártam . . . A 972—1
V I t in in a hajlandó egy fiatal leánynak 25 frtot kölcsönözni, szi-
J U VUllla ves ajanlatok .Margit 243- czim alatt kéretnek a kiadó-
hivatalba.

Szemrehányásaid jogtalanok éí reám mondhatlanul fáj-
dalmasan hatottak, do igyekezni fogok azokat elfeledni

cs menteni magáin elött eljárásodat. Beteged. 960—1
Vágyva várt saisonunk, ugy latszik végra beköszönt, tehát

i i t v i legtöbb ideje, hogy kedves jég-gárdámat szervezzem, amit
meg is fogok kezdeni a közelebbi napok valamelyikén, addig is jó
lesz magát subordiniczióhoz szoktatni, mert testórsúgemtöl feltétlen
angedelmcsscget kivánok á la Mária Terézia, do azért ne féljenek,
hogy ilyen katonás asszony vagyok, maguk meg olyan gyerekek, jó
dolguk lesz mulluttum, ha engedelmeskednek mindenben. Milyeu
Isteni érzés fog el, ha meggondolom, mekkora zsarnokságot fogok én
maguk felett gyakorolni! Jelesni fogom e helyen, ha irok, addig
is kórok itt néhány górt. Elza. 956—1

Áftpe | Mit gondol maga édes, azt lüszi, hogy nefeem
tWS0>. angyali türelmem van? Holnap este varja Ö.

962-1
3 r f t l 3 i i é r e m küldje vissza az arczképemet! Igen? Leó. 956—1

Nagyon jól mulatok, annyi a nyul, hogy a leg-
rosszabb vadász is bravúrt csinálhat. Nem-

Kokára ölel a te üreged. 903 1
Üzenetét a mai lapban olvastam, de kérem ne türelmetlen-
kedjék, hiszen szándékom önt megismerni — herczig Gacs-

kám — néhány nap mulva. Türelem rózsát terem. Elza. 954—1

öleichenberg. l e v e I e m t > t é s

HÁZASSÁG.
barna leány ez uton óhajt középkoru urra! megismerkedni,
ki vagyonra nem reflektál. .Házasság ' jeligére teljes czim-

mel ellátott leveleket a kiadóhivatal továbbit. 946—2

donságai és ezek nem olyan mulandó dolgok, mint a külsőségek
általában. Ha találkozik olyan komoly gondolkozásu és rendezett
viszonyok közt élö egyén, aki előtt birnak értékkel az e félék, kérem
irjon e lap kiadóhiv. és jelezze e rovatban azt „Nemes" czimen. 928 2

óhajt egy rendezett anyagi viszonyok kozott élö 36 éves
i p r t r o s . Némi hozományt igényel. Ajánlatot kér .Iparos"

jelige alatt e lap kiadóhivatalba. 866—2

ÁLLÁST KERES.
bejegyeztetés czéljából, jobb hatholikus ügyvédi iro-

_ __ dába ajánlkozik a délutáni órákra, honorárium nél-
kül ; a fővárosban ingatlannal bú-, tehát biztositék-képes. Szrres aján-
latokat .Jogszigorló" czimen a kiadóhivatal továbbit. 964 3

ki ez idö szorint is ily minőségben van alkalmazva,
előkelö uri háznál alkalmazást keres. Szives meg-

keresést kér e lap kiadóhivatalaim „Emma" jelige alatt. 907 3
ki már nagyobb mühelyekben dol-
gozott, állást keres. Czim a ' ' "'

kivatübanr
kiadó-
864—3

" f o n t t a l teendőkben jártas joghallgató szerény feltételek mellett al-
•IIVW'íU kaimazást keres ügyvédi irodába. C<
megtudható.

Czime a kiadóliiva tálban
358—3

nevelőnek ajánlkozik e terén jártas egyetemi hallgató.
Czime a kiadóhivatalban megtudható. S5Q—3

t í i t ) l > ^ trya-kof'attal, jó bizonyítványokkal sürgősen
J állást keres. Szives megkereséseket .Szorgalmas" jelige
alatt a kiadóhivatal közvetít. 282 3

ajánlkozik egy óvadékképes kitünö bizonyit-
f ványokkal és legjobb ajánlatokkal rendelkező,
39 éves férfiu. Czime megtudható a kiadóhivatalban. 534—3
T a b a r í f e t elvaiial egy tisztességes asszony lakasért. Czime meg-
j a f t c l l l l d l ludható a kiadóhivatalban. 436—3

ÁLLAST KAPHAT.
Icafonalisztek állandó és jövedelmező alkalmazást

J í J nyerhetnek. Ajánlatok ^Jövedelmező* jeligével e
lap kiadóhivatalába c/.iinzendök. 0-120—4

íík kendek azonnali belépésre uri házhoz. Czim a
Oi kiadóhivatalban. 910—4

J1* s ; : v ádáju urak állandó és jól jövedelmező alkal-
j mazást nyerhetnek egy elsőrangu biztositó intézet-

nél. — Pályázók ezivi-skodienek V. ker., Váczi-körut 16. II em. 52.
mr., a. délelött 10-12 közt bemutatkozni. 6431—4

i v á l l a l a t " keres Ügyes szakképzett utazót.
„ l l O U ¥3113141 Kik e téren már müködtek

előnyben részosülnek. Bizonyitvány másolatokkal ellátott .1. V."
jegyű ajánlatokat a kiadóhivatal közvetít. 809—4

deresek uri családhoz. Czim a kiadóhivatalban.

t ö b b M gyakorlattal, 1000 forint óvadékkal na-
üzletben állást nyer. Ajanlatok „K. M.«

782
f gyobb
jelige alatt a kladóbn küldendők. 782—4

Öv a l f n e n n U b' i r a ! Í S a ' . l u f r t k e z a 0 fizetéssel azonnal felvétetik.
T a n ú i IIVIl) Magyar, német ojánlatok »Ut&iA$i iroda* jeligével

a. Kiadóhivatalba küldendők. 801 í

Bál-bizottságok figyelmébe!
é f l t é t l e k mellett ajánlja magát

OKTATÁS.

szerény feltételek mellett ajánlja magát a farsangi idényre. Czim a
kiadóhivatalban. 930—5

nemkülönben mértani rajzolásban kezdőknek okta-
!l tást adok szerény feltételek mállott. Czim a kiadó-

440-5hivatalbon.

J
vábbit

leczkét ad 4 frtért havonta kitünő tanár. Aján-
latokat .Szakképzett" alatt a kiadóhivatal to-

287—5
oktatást ad. Czim a kiadóhivatalban.

882-fc
keresek három kis leányom melle, Id öket mint mu-

j veit nö, olyan nevelésben tudná részesituni, anúlyet
előkelö Bzárma/ásuk és szüleiknek reprozentabilis állása igényel,
ajánlatokat ,Disztinirválta jelige alatt n kiadóhivatal közvetít.

BIRTOK ELADÁS.
Puszta-Szt. Mihályon a körvasút mentén egy szoba és
konyhából áüó lakház. Czim a kiadóhivatalban. 223 — 6

Pestmesyében, vasuthoz közel 24 kataszteri hold
eladó. Bővebbet Pahi község jegyzöségénél. 221—6

HÁZ ÉS VILLA ELADÁS.
Nagyobb és kisebb hazuk a főváros minden

t i ö U Ü UAÍAn l kerületében, uj, adómentesek ahol a befek-
tetendn töke 7, 8 cs 9°/o kamatot, esetleg többet is hoz, de mindig
a ház fekvésétől és kiállításától függ. Nyaralók, Budapesten és
környékén, namkülönben fürdőhelyeken. Balaton-Füred mellett kettő,
0 Os 2J000 frtért, szép, uri lakások eladók. Czim a kiadóban.

7 7 4 7774—7

kocsi-szinnel, ahol esetleg egy elökelő vevőnek 16—18 utczai szobá-
ból álló lakás alakitható. Ára 230000 frt, teher 115000 frt. 5°/o pénz
törlesztéssel együtt. Ajánlatok >£érpalota* czim alatt kéretnek a
kiadóba. 778-7

ELADÁS.
6Y6
hivatalban.

5—6000 frt forgalommal keresek megvételre,
vagy nagyobb forgalmút bérbe. Czim a !;iadó-

235—8
kifogástalangeredeti angol gép 60 forintért eladó. Czim
a kiadóhivatalban. 203—8

1(\ fftJ"flJl!iiftH1 kávémérésemet, családi viszonyaim változása kö-
l ü J W S I J Í Í Ü S I H vetkeztében, jutányos áron azonnal eladom. Leve-

lét kérek a kiadóhivatalba „Jó üzlet" jelige alatt. 634—8
finmtÁft-Hp*/)'! atilla és csákó, muidnem uj, olcsón eladó. Aján-
SJWUVKUiUAU latok a kiadóba .Új honvódtiszti ruha" czimen
kéretnek. "38—8

illatszertár, áruraktárral együtt,
azonnal eladó. Különösen aján-

landó egy ' magános hölgynek, könnyen vezethető ; évi jövedelem
1200 frt, szükséges 3000 frt. Czim a luadóhivataLban. 6427—8

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

kiadóhivatalban. 716—8
efryenruha, alig_ használt, minden
áron eladó. Czim a kiadóhivalban.

835—8

~fi természettuDományi közlöny"
eladó. A kötetek füzetekben vannak, ép tiszta állapotban. Ajánlato-
kat „Természettudományi Közlöny" jelige alatt "a kiadó közvetit

644—3
3ffSias*í'**** ef»Y diszes virágasztal, phönix és legyező pál-
RÍ|U{U llíISij mákkal több rendbeli dísznövény eladó. Leve-

lef"„Aquarium" jelige alatt a kiadóba intézendők. 630—8
72C9«t« lr«t>pftU!i és nagyobb lakás kiadó május 1-ére, esetleg azon-
t C Ü U R í S 5 e 0 0 nál is. Czim a kiadóhivatalban. 847—8

Reáljogu gyógyszertár nagy vidéki városban,
_ rf - - y -. megye székhelyén 30000 frton felöli tkvi forga-

lommal 90000 frtért eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 138—8
Budán, a Gellérthegy legszebb helyén, a fő-ut
mellett, két szép telek villának igen alkalmas,

szabad kézből eladó. Ajánlatokat „H. K." jelige alatt e lap kiadója •
továbbit. 628-8

£gy elegánsan

239—10
"bútorozott szoba kiadó. Czim megtudható e lap
kiadóhivatalában. 8S8-10

berendezett V-' •(•'akós utczai szoba kiadó.
Czim a kiudiini...falban. 890—10

fi jfagymgző-tttczában emeleti, különbéiáralu szoba
522—10

1 . 2 |>0|»ni0f A Fortuna-utezában, földszint, 2 utczai szoba sze-
" 5 0 RKllUKi. 1 3 k l k idó 47210

" I R

A F o , ,
pen bútorozva, 1—3 urnak azonnal kiadó. 472—10

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

egy külön bejárain tiszta bútorozott udvari szoba, külön
bejárat az előszobán át. Czim a kiadóhivatalban. 845—10

Jt < S « Í 1 1 I M «f i»-»4!nH egy bútorozott nagy utczai szoba azon-
Jt \}Slitag"UÍS.ZrtUan nal Idadó. SOÖ-IO

(l'olvosóval) szép szoba, esetleg ellátással kiadó.
Kerepesi-ut 64. I. em. 14. 199-10

szépen bútorozott 2 ablakos utczai szoba (ulŐ-
j szobából nyiló) gyermektelon családnál egy

urnak kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 672—10

tw elegánsan bútorozott b;m ^ ^ 1 kiadó, czime« u.
adóhivatalban. 840—10

egy tiszta bútorozott szoba 12 frtórt
azonnal kiadó. Czim a kiadóban.

562-10
ilTÍ**/fii

adóhivatalban.

fürdőszobahasználattal az ííöl̂
uton, azonnal kiadó. Czim a

584-10

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

hivatalba

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

53B -10

RI5 UUVdn
szroa, uri családnál kiadó a klinika köze-
lében. Czim A kiadóhivatalban. 602 10

JUdUO
Csinosan bútorozott, ket ablakos utczai hónapos
szoba kiadó. VUlamvasuÜ mes".llóh8ly a knzv<;tlen

Czim a kiadóhtvaU&>aB> 520—10

IJíSS? .
914—9 '

VÉTEL.
Keresek megvételre ___ „ _
jelige alatt az „Országos Hiríap" kiadóliivatalába.
1UToHUÓt0t"*0 keresők a főváros közelében egy kissebb telkei, ahol í
JllEEJ YK5í.S5» 2—3 szobás kis házai, lehetne épiteni és azonkivül
egy kis udvar is maradna. Czimem megtudható e lap kiadóhivatalá-
ban. 862-9

Budapesten vagy környékén. Irásbeli ajánlatok
.Készpénz" jelige alatt a kiadóba kérek.

500-9
n lakást vo;.íy házat keresek bérbe, mely
ll 2—3-4 utczai szobából és tartozékaiból

áll, május 1-ére. Ajánlatot kérek B. M. 75 czim alatt a kiadóba.
518—9

KIADÓ SZOBÁK.
Ot**-AHA*»A*4 e«Af«41> a Klinika közelében, hetenként 2 frtért ki-
0111 OrOZQTI SZOUdK adandók. Czim a kiadóhivatalban^

Egy csinosan"

SZOBA KERESTETIK.
]/OrOCt>\t május 1-ére József-kőrulon vagy annak knc<
n K I K d l í n vétlen közelében, m e l y 2 - 3 -4ut-.zaj szobából

és hozzátartozékaiból áll. Ajinlatot kérek R. V 57 alatt a kiado-
hivataLba. 516 12

fíaqy urasági £,btsl
ségakűöl. Levelet kérek „I

í lakást keresek az Andrássy-ut közelében, mely
z " ' -6 szobából és a hozzátartozó inelK'!-- hulyi-

Bankigazgató* czimen. oiií—12
keresek az *ürs/..m'^ Jl/rm/i* tó^intn-

D xzédti-ágábx/i. Ajánlatok a kiadób* kéret-
nök »Józsrf-körafj pun;on lakás* jelige alatt ;>2t> 12

mely alt 3 szoba, konyiia ele.-skyjnra. előszoba
és fürdS-szobából. Ajánlatokat kerek ,A zu.;.,al'

czimen a kiadónivatalba. í«2 - i2

KIADÓ LAKÁSOK.
I Cfí í f C r í í l o f Karácsonyi-utcza, egy 3 utczai szobás fu-.-.;intj

~O\J R C í m g l j lakás kiadó. Bővebbet a kiatlóliivatail'an. I6s -13

1»CA Uí*í°Íllpf ^^ z l n ái-düló, k Jaaos-kórhaz ku/.oleljjn 1 i,.i£j
" » " ftKiUlsi) szoba, veranda, fürdőszoba, konyha (vizve/etet-

kel), élóskamara, pincze és padlásból álló lukas azonuaJ ki^on.
Czim a kiadóhivatalban. 1IH—13

I CA l/»rn1f>}!ifltt Altila- es Koham-utcza sartán a fövaiosi nyari
-ÍV fteliUtlüta szinház közeiében, a ill. emuidon egy erkélyei

lakás kiadó, mely áll 3 utczai-, cseléd-, fürdő- cs előszobáiul.
47S-13

2 \\r"IR

~UltZdUan

a Bimbó-utczában egy i. emeleti lakás kin.lt>, in^ly
áll 4 nagy, l kis szoba, elö-, fürdő-, cselédszoba,

veranda, konyha stb., azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 170- 13
egy I. emeleti utczai lakás azoujia! kiailo.
Bövebet a kiadóban. bOti—13

Ueivárosban ugy IU . emeleti lakás kiaqó, mely
áll 1 kétablakos • W a i szobából. 1 udvari-, elö-,

konyha és éléskamrából. Bővebbet a. kiadóban. 4s2 -13

5 íU ifOPÍÜsf a Káinián-utczában a ID-ik emuletou 3 udvari, elő-,
"lií R&lUll.l> fürdő-,cselédszoba, konyha, éléskamra stb., közbe-

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

6 \\t l í*!* Vörösmarty-utczában egy U-od emeleti. 2 udvari, elö-
" I R RKi •} szoba, konyha stb.-böl álló lakás azonnal kiadó. Czim »

kiadóhivatalban. Uo 13,
Jt Krisztina-kóruton egy 3 utczai elö, fürdő- és cselédszobából álló
Jl lakás azonnal kiadó. Bövebbett a kiadóhivatalban. 483-- 13

!$/ i s a H í f o i Vörösmarty-utczába, 2 udvari-, előszoba, konyha,
" I R R%íul%l* kamra azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban.

484-13

6 \\í itűríMot ^ Váczi-köruton egy 3 bejáratú lakás kiadó, mely
""IR iMíi iAlfpl* áll 5 utczai-, 2 elö-, cselédszoba és konyha.

4H6—13

7 \\t lt DT a z István-uton egy 1. emeleti lakás azonnal kiadó,
" I R R £ l . | tnely áll 2 kerti szobából, konyha, kamra stb. Bövebb

czime megtudható a kiadóhivatalban. 172—13

HITEL-PÉNZ.
I f f i l fCf tHÍ CVO¥o\ná\t felvenni a fŐváros közelében levö kisebb
J V U t t d U n t M K Í K I I Í C R telkemre. Ajánlatot ügynökök kizárásával,
kérek a kiadóhivatalba .Kölcsön* czimen. 940 -14
Jtwnry\t-trv\ke kölcsönöket -budapesti házakra és telkekre l.,
J l u l O n i Z a k 2 l O S n. és Ol. helyre 10, 20, 30. 40 és 50 évre min-
den előzetes költség nélkül közvetitek, a legrövidebb idö alatt előkelő
fövárosi intézetnél csekély utólagos honorárium fűjében. Telekkönyvi
kivonat és katasztori birlokiv szükséges. Értekezhetni d. u. 1 -3-ig.
H o l ? megmondja a kiadóhivatal. 851 — 14

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
Egy kisebb bolthelység SSL^^^S^J^

* " 933-1?
Tfsa?\n JíftH1*!>!vÍCf$f! ^ belváros legélénkebb forgalmu helvéa
J%l(tvU UUllilCIJr IdKy. egy nagy sarok bollhelyiség kiadó május
elsejére. Megkereséseket .Kiadó* czimen a kiadóhivatal közvetit.

936-IT
a József-körulon azonnal kiadó. Évi búr 400
frt. Czime megtudható a kiadóhivatalban.

314- W
Kis bolthelyiség

KÜLÖNFÉLE.
Keresek jó házi kosztot. .Házi koszt* czimen

e lap kiadóhivatala.
948—18

A h n í l n m adni, nehéz anyagi köriihnenyeim kóvotkez-
O n d J t U R l tében egyéves szép szőke kis leányomat. Ha

akadna olyan nemeslelkü egyén, ki rajtam ezáltal segiteni és gver-
mekemnek bisztos jövőt, otthont nyujtani kegyes leuim, sziveskedjék
„Árva* czimen megkeresni a kiadóhivatalban. BH4--1S

?S*j«?7t>H a fnvárneban og.y n a e y .fektít(í k u l v a - i s n i c r l v l »
%lVeS2Sll a JOVaiOíUall j e l ö . nyakán sárgaréz szegekkel
kivert fekete szij, két hátulsó iában fehér folt. Unio névre hallgHt. A
s/.i.-:s megtaláló kéretik a kiadóhivatalban jelentkezni, hol illö juta-
lomban részesül. aítti-13
C1«ine7oH egy arany-óra ezüst lánczczal a József-tér és Kr'zsébet-
GIVKd&Cll ler tájékán. Kéretik & megtaláló azt az .Országos
Hiríap közvetítésével méltó jutalom mellűit, tulajdonosához juttatni.

* bua-H
Ifralf I Kiknek fórfiöltözékeik zálogban vannak, én &zokal kiváltom,
UI a n . csak a zálogczédulát, lakczhnet és nevel egy levelűm ltok-
ban küldjo hozzám. A niha finoman kivasalva, amelyiken javítás
kivántatik, javítva lesz. Szóval teljesen rendbeliozva. a legcsekélyebb
munkadijat és a kiváltási összeget számitva, kivánt időre ha/.hoz
szállítom. Fazekas József férfi-szabó, Rökk Szilárd-utcza 6. szám.

22w -lő
Önnek ia csak a Ravissante arczu.>rt aiánllistom leg-

ne féljen, hogy észre veszik, a Ravissante láthatatlan és ártal-
_. _ _. • i _ I. î » i _ 11 niii |O

l l H t l k é s z i t e k krétarajzot vajfy olajfestményt, bármilyen
J y UIMII nagyságban, ugyszintén elvállalok bannineinü
festőmunkát (iegyezö-, fa- vagy selytíinfeslést) ÍBOÜ juUnyos áron.
Czimem megtudható a kiadóhivatalban. 536•-1-*
fiváttinlí {\nV0\me\\O Nevelésbe elfogadok ket kisfiucskumelllo
O j a r n O K J i g y e i I U e U g . 9-10 avtí» gyermeket, Uin«k teljes kiké-
peztotéae ruain Bízatnék, illö dijért. Levelüket Mentor CZUML-D a
kiadóhivatal közvetít. 62J 19

TfffftvOC i l f t r l l íS I Ha színházba, hangver.s.;M)l»f megy os Ön
JVKUVKd J I U I I R A i i s föltünő akar lonni. mint barátnőm, akkor
ne használjon mást, mint a 25 óv óta legjobb hírnévnek örvendő
Ravissante arezbör szépítő Különlegességet: Uavissante an /.port,
Ravissante pipere-szappant és Rarissante szeuitot. (Ara 1 frtOdkr.;
elegendő 8 hónapra) Török Józsel es Töriik San'tor urak gyí>r';-íür-
tóraiban knphato vaWili mincacsbun. JíauuUa. 918—18
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MINDENFÉLE.
A kriszfkindli.

Ezen a „társadalmi kérdésen" sokan tán mo-
solyogni fognak, pedig bizonyos, hogy nincs ezen
mit nevetni, mert ennél égetőbb és drágább kérdés,
mivel már csak néhány nap választ el a karácsony-
tól, alig van napi renden.

Erröl beszél a család kicsinye-nagyja, ezt hir-
detik a kereskedők kirakatai és hirdetései, erröl sut-
tognak az elöszobában s ami fő: ettől komolyodik
el a családfő arcza.

A régibb, egyszerübb s igy bátran mondhatni,
jobb időkben a karácsonyi ünnepek közeledve, a
család minden tagjának örömet hozott, ma már
jóformán csak a kereskedők, a gyermekek és a
cselédek várják örömmel, mert mindenik sokat vár
tőle, ép ezért a legtöbb családapa aggodalommal
néz elébe, mert az a sok mindenféle, amit a csa-
ládtagok a kis Józuskától remélnek és várnak, egy-
általában nem áll arányban a nélkülözhető pénzzel,
s fájdalom, a családapáknak rendesen nincs külön
krisztkindlijök, vagy ha van, azt is nekik kell
megfizetni.

Régebben s. karácsony nem volt más, mint a
kereszténység legmagasztosabb, legszebb és legesa-
ládiasabb' ünnepe, melynek aDyagi értéke s terhe
nem voltl ajándéka csak a család legkisebb tagjai-
nak s a cselédeknek szólt s legfölebb csak aranyos
gyümölcsből állott s csak később jöttek a karácsony-
fák divatba, mig azoknak drága díszítése s a csa-
lád minden tagja, a cselédek, jóbarátok s ismerő-
sökre is kiterjedő pazar ajándéka csak a legujabb
idők kinövése s a társadalmi fonákságoknak ijesztő
terhe.

S mintha nem volna elég magában is a kará-
csony, mindjárt egy hétre rá következik az ujév,
s ezzel az utonállásig terjedő zsákmányolási vágy,
mely a szegény családfőt még a legidegenebb sze-
mélyek rohamának is kiteszi.

S mindezt a karácsony és az ujév ünnepének
nagyobb dicsőségére teszi a társadalom, csak azért,
mert az embereknek nincs elég lelkierejük, erkölcsi
bátorságuk e ferde szokásokkal szembeszállni, s
kimondani, hogy ezekről a szokásokról erröl a szent
ünnepi kufárságról én nem tudok semmit, a szent-
irásban, a kánonokban, a moráltörvényben, a kor-
pusztjuriszban ennek a kötelességnek "nincs semmi
nyoma, s magamat megkoppasztani, adósságba verni,
csekély anyagi erőmet hasztalan kiadásokra fordi-
tani nem fogom.

Mert valljuk meg az igazat — nálunk vajmi
kevés ember van, akinek több pénze volna, mint
amennyire szüksége van, s ha már most bárki is
oly kiadásokba veri magát, mely nem szükséges,
akkor legtöbbször olyan szükségletét sem elégítheti
ki, melyre azután később adósságot kénytelen
csinálni.

A családfő eat tudja, érzi, de nincs bátorsága
azt mondani családtagjainak : Nem lehet! Nincs !
Nem teszem !

S aztán ha még olyan dolgokat vennének,
amik szükségességet képeznek, s egy vagy más ki-
adást később nélkülözhetővó tennének ! De nem!
A karácsonyi kiadások legnagyobbrésze oktalan pa-
zarlás számba megy, előmozdítja a gyengék hiúsá-
gát, a gyermekek nagyravágyását, irigységét, a fel-
nőttek fényüzési vágyait s a cselédek kapzsiságát,
mert hái a nők már csak akkor látják szivesen a
kis Jézuskát, ha legalább is bonbont hoz, és a cse-
lédeknek sem kell mái1 az okkázióból vett olcsó
ruha, hanem duplafedelü arany óra lánczczal, köves
gyürü kell nekik. Különben hetekig nem bir velök
az ember.

Ez ellen a zsarnok krisztkindli ellen védekezni
kell, mert különben nagy anyagi és erkölcsi kárnak
lesz forrásává.

Azonban egyes emberek vajmi keveset tehet-
nek ez ellen, a baj általános, általánosan is kell
ellene védekezni.

A családban, ha a családfő okos, felvilágo-
sítja családja tagjait, — s ha ez nem volna elegendő,
hivja segítségül a háziasszonyt s utoljára ba kell,
legyen energikus s mondja ki a Bnem"-et. A társa-

dalmi életben pedig már elöbb hangoztassa, hogy a
kis Jézus nem azért születik, hogy az ember adós-
ságba, vagy legalább is haszontalan kiadásba verje
magát érte.

A kávéházasok, vendéglősök s klub igazgatók
tiltsák el alárendeltjeiket a szemtelen koldulástól és
tolakodástól, s az üzletemberek alkalmazottjaikat
a terhes uj év kívánástól, s mondják ki, hogy a
reklám e piszkos faját nem türik, amint már szük-
ségesnek találták kijelenteni egyletileg azt, hogy
ajándékot nem adnak.

Törüljük el ezt a keresztényadót, mely terhe-
sebb minden pogány adónál.

A magyar ember mindig hires volt arról, hogy
nem szeret fizetni. Alig egy fólszázada, még a fejét
is beverték annak, ki önként akart adózni s ma
sem valami örömest fizetjük az állami adókat s ime
mégis a társadalom egy uj, mindennél terhesebb
adót önként vesz vállaira, csupa gyöngeségből vagy
hiuságból.

Csak tőlünk függ tehát, és természetünkkel is
igen jól megfér, hogy ezen terhes adótól megszaba-
duljunk, mert ha duzzognak is azok, akik várako-
zásaikban csalódtak, de végrehajtást még sem vezet-
hetnek ellenünk, ha kijelentjük s meg is tesszük,
hogy karácsonyi és ujévi ajándékot nem adunk, de
el sem fogadunk s hogy ezen a czimen egyáltalá-
ban nem adózunk. k. b.

A konyha-óriás. Természetesen Amerikában
van, a roppant méretek hazájában. Ebben a csuda-
talajban minden óriási arányban megnő. Husz eme-
letes házak, tízezernyi lakóval.

A világ legnagyobb konyhája New-Yorkban, az
Astoria hotelban van. Az uj-testamentom szerbit
Jézus egyszer 5000 embert megvendégelt és éhez
nem volt egyebe vagy öt kenyérnél és nehány szá-
ritott halnál. Ma már, hogy nem történnek csodák,
5000 ember megvendégelégéhez iszonyu apparátus
kell, mely a csodával határos csak.

A nevezett hotelben egyszerre 5500 éhes em-
bert tudnak jóltartani. A hozzá való konyha három
rengeteg teremből áll, melynek felülete harminczezer
angol négyszögláb. A berendezés természetesen
arányban áll a konyha nagyságával. Két hosszu
sorban állnak a sütőkészülékek, tizennyolcz el-
különített tüzhelylyel. A tűzhelyek a közelükben
felállított asztalokkal 2000 négyszögölet foglalnak
el. Ebben a teremben van hat óriás sütő-
rostély, egy nagy kemencze a vad elkészítéséhez,
négy nagy sütőkemencze sülteknek és sütemények-
nek ; hat óriási rézüst főzelékhez, hat husforraló
üst, egész sor melegítő és előkészitő asztal.

A másik két teremben vannak a hűtők, az
állványok a rengeteg tömegű ezüst-, porczellán- és
üvegedény számára, az óriási mosókészülékek a
már egyszer használt edényeknek.

Külön helyiségben, ahonnan az egész konyha
egy pillantással áttekinthető, van a konyhafőnök,
innen kormányozza az alája rendelt sereget, amely
is a következő személyekből áll:
Konyhafőnök, elsö és második (az éjjeli

felváltásra) helyettes-főnök, segédek 14 személy
Mártásszakács , , . . . , , , l l
Pecsenyeszakács . . . . . . . 10
Sült hushoz . , , . , . . , , 9
Süteményhez . , , . . . . * • 7
Pék . . . . . . . 4
Fagylalt készítő . . . . . . . . 4
Tálaló . . . . . . . . . . 6
Leves-felügyelő . , , . . . , , 19
Főzelék-gondnok . * . . • • « . 9
Kávékészitő *
Osztriga-kezelő . . . . . . . . 4
Hus-, hal- és szárnyas-tálaló , . . . 12
Segédszakács 7
Segódszakácsné . 16
Edény tisztogató . . . . . . . . 40
Tüzelő 5

összesen: 181 személy.
Ilyen készülékkel aztán csakugyan jóllehet

tartani 5000 embert. Ha a konyha teljes működés-
ben van, egy lakomához tud szolgáltatni 5000 adag
levost, 6500 adag kávét, 3000 font marhasültet,
1200 adag ürükoüellet, 650 adag báránysültet, 1200
adag salátát, 4000 font kenyeret stb. stb.

De nem is merjük tovább mondani. A mi kis
konyhánk mennyi bajt okoz, mennyi voszödség csak
az egyetlen szakácsnóval, hát még olyan rengeteg

konyhával, meg annyi szakácsnéval mennyi galiba
lehet!

Európa bűnbarlangja. Monakót méltán meg;
illeti ez a név, hisz évente az emberek százait teszi
tönkre és kergeti a halálba. Pedig ez a bünbarlang
óriási kincsesbánya — a monakói fejedelem és a
játékbank részvényesei számára. Többször jutott már
nyilvánosságra, mily horribilis összegekben dolgozik
ez a részvénytársaság. De a most érkező hir mar
hihetetlen. A jövő év január 11-én tart közgyülést
a részvénytársaság, mely a játékbank-engedély meg-
hosszabbításának módozatait fogja megállapitani.
1913-ban jár le az engedély és Albert herczeg haj-
landó további harmincz esztendőre konczessziót
adni. Ezzel szemben a részvénytársaság a követke-
zőkre kötelezi magát:

1. Az engedély meghosszabbításakor nyom-
ban* tiz millió frankot fizet le a monakói feje-
delemnek.

2. Saját számlájára, de a fejedelemség tulaj-
donát gyarapító építkezéseket fog keresztülvinni qt
millió frank erejéig.

3. Két millió költséggel szinházat épit.
4. A szinház direktorának előadásonkint a

költségek fedezésére 25.000 frankot fog fizetni.
5. 1913-ban ujólag 15.500,000 frankot fizet a

fejedelemnek
E szerint a részvénytársaság 30 év leforgása

alatt 32,500.000 frankban fogja részesíteni Albert
fejedelmet és a monakóiakat. Elképzelhető, mily
óriási bevételei lehetnek a játékbanknak, hogy ily
nagy kötelezettségeket hajlandó magára vállalni. Da
a részvénytársaság még tovább megy, ugy látszik^
hogy még ez sem meriti ki előirányzott kiadásait,
mert ujabbak fedezésére 17 millió frank erejéig
négy százalékos kötvényeket fog kibocsátani. A nagy
osztalékok reménye pedig biztositni fogja, hogy eze*.
ket a kötvényeket is hamarosan el fogják kapkodni,
daczára, hogy a játékbank összes ingatlan vagyona
nem terjed, többre egy pár játékasztalnál. A bank
részvényei aivértéke 500 frank, de manapság már
3200 frankon állanak.

Az aranyvidék erkölcs©!. Az uj világ vala*
mennyi épkézláb aranyásója most Klondykeben
túrja a földet. A New-York Herald érdekes le*
irást közöl a klondykei aranyásók életéről és erköl-
cseiről, amiből kiviláglik, hogy ott a helyszinén még
az aranynak is igen csekély értéke van. Nappal se-
rényen folyik a munka, éjjel pedig még serényebben
ömlik az arany élelmes vállalkozók feneketlen zsák*
jába. Nagy kelet* *&&% tánczterrneknek és a játék*
barlangoknak. A sörnek és a vyskinek poharai
két márkával mérik, játszani pedig csak nagy-
ban játszanak. Amit a kétes minőségü getlemenek
napközben keresnek, azt éjjel a legnagyobb köny*
nyedséggel eltékozolják. 10—20.000 márka veszte-
ség fel sem tünik s Swiftwater ur, a legdusabb
aranybánya tulajdonosa, a multkor egy óra alatt
30.000 márkát veszitett el a makaón. Mikor ezt
megeselekedte, boldog mosolygás közt beinvitálta,
az egész társaságot egy kis ivásra, ami szintén ke-
rek 5000 márkájába került. Ilyen állapotok mellett
a korcsmárosok a legügyesebb aranybányászok, mert
ezek a sötét aknák helyett egyszerüen a vendégek
zsebéből bányássszák ki az aranyat. Azután ezek a
korcsmárosok nem a legkedélyesebb gentleme-
nek, mert a számla nem fizetést főben
járó bünnek tartják. Egy Schurti nevü
aranyásónak sikerült az egyik játékasztalnál ron-
gyos 20.000 márkájától könnyü szerrel megszaba-
dulni. Nem lévén több pénze, daczára annak, hogy
volt egy kis fizetetlen korcsma-kontója, gyorsan és
feltünés nélkül akart távozni. A szemfüles korcs-
máros rászólt, hogy van egy kis kiegyenlíteni va-
lója, holmi elfogyasztott ételek s némely üveg pezs-
gők fejében. Schorti azonban, mint süket, az ajtó
felé tartott. A korcsmáros elővette revolverét és egy
jól irányzott lövéssel leteritette Schortit. A vendégek
egy pillanatra elhallgattak s beszüntették a tánczot.
Schortit néhány percz mulva kiszállították a terem-
ből s a táncz tovább folyt, mintha mi sem történt
volna. Máanap Schortit eltemették az idegen, barát-
ságtalan földbe s a többiek folytatták tovább a haj-
szát az arany után nappal és a sivár élvezetek után
éjjeL
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„A magányosság az, ami hozzá külc,
mondotta magában gyakran, „hiszen emberarcza
van és emberhang jön ki a szájából."

Sokszor, mikor a lány varrnivalója fölé
hajolva, szótlanul öltést öltésre halmozott,
Boleszláv alvási tettetett és félig csukott szem-
mel leste a lélegzet-vételét. Tele, lassu, halkan
elvesző hang volt, de az ö fülében ugy csen-
gett, mint csöndes zene. Olyan volt, mint az
apály és dagály az életerő oczeániában.

Ha sokáig ült a varrásra hajoltan, hirte-
len magasra kiegyenesedett, összeszoritott ököl-
lel nyujtózkodott kétoldalt a szék karjáig s
ilyenkor hatalmas formában domborodott ki a
melle és szinte kirepesztette a ruháját. Mintha
idöröl-idöre érezné a láz is azt a nagy élet-
erőt, amely benne pezsgett és forrott.

Azután megint összeroppant és békében
tovább varrt.

Nemsokára a vele való együttlét, kedves,
szinte nélkülözhetetlen szokása lett Boleszláv-
nak. A lámpás még egyszer olyan fényes lett,
mióta fényét a lány vásznának fehérsége visz-
szasugározta, az óra rézmulatója még kétszer
olyan gyorsan szaladt, mióta nem hajszolta tü-
relmetlen tekintete nagy sietségre. A szél az
ágak közt, amely máskor olyan fenyegetően
lülyölt és sivitott, most lágy lett és halk és
bölcsödalszerü, söt a tető rozzant gerendái se
ropogtak és kattogtak oly hangosan.

Borzalommal várta az estéket, mikor a
lány szürkületkor utnak indult Bockelberg felé,
s nem egyszer támadt már az a gondolata,
hogy elkíséri hosszu utjára.

De az együttlétnek, amely olyan barát-
eágos kezdett lenni, mérges tövise volt.

Néha, mikor sokáig rábámult a lányra,
kinzó vágya támadt, hogy multja sebeiben tur-
káljon, és kikutassa, milyen viszonya volt a ha-
lottal. Egyideig csak sikerült, hogy a kérdése-
ket, melyek a nyelvén égtek, magába zárja,
mert érezte, hogy kevés jó támadhatna be-
lőle ; de kerülő uton megint csak eszébe ju-
tott a kivánsága.

„ö az egyetlen, aki tanuja annak, a gaz-
tettnek" mondotta, magában, „söt több is, —
az egyetlen bűntárs, — csakis ö adhat fel-
világositást. 8

És egy este nyersen kitört belőle a kér-
dés, amelyekkel megzavarLa az eddig oly jó-
tékony csöndet. — A lány elhalványodott, s
az erőtlenné lett keze lehullott az ölébe.

— Megint megharagszik majd rám uram,
dadogta.

— Tedd, amit parancsolok.
A lány kereste a szavakat.
— Régen volt nagyon, ugy könyörgött, —

s én nem is értek az elbeszéléshez.
— De a kérdéseimre csak tudsz fe-

lelni !
Ekkor megadta magát a sorsának.
— Ki volt az, aki először felszólított az

éjszakai utra?
— A nagyságos ur.
Boleszláv összeharapta az ajkát.
— Hogy történt?
— A nagyságos ur azt parancsolta, hogy

szolgáljak föl a vacsoránál. Meggyujtatta a nagy
karos gyertyatartót, amely máskor sohase égett,
s a franczia tisztek aranyos ruhája ugy csillo-
gott a nagy fényben, hogy egészen elszédültem,
amikor a levest behoztam. — Aztán mind ne-
vettek és rám mutattak és francziául beszéltek,
amit én nem értettem.

— Hányan voltak?
— Öten voltak és egy őszhaju, az

volt a legnagyobb ur. S mikor a leves-
sel ahhoz a legnagyobb urhoz jutottam,
akin a legtöbb arany volt, akkor átfogta a de-
rekamat. De én odatettem a tálat és ráütöttem
a kezére. Aztán megint nevettek és a nagysá-
gos ur azt mondta: „No légy olyan ostoba
Reginai". Elszégyeltem magamat, hogy épen a
nagyságos ur mond nekem ilyet, s azt mond-
tam egész hangosan, hogy inkább tálaljon más
valaki, de én nem hagyok magamon ilyen szé-
gyent. — Erre még jobban nevettek s az a
legfelsőbb elkezdett németül beszélni, de ugy,

ahogy a kis gyerekek beszélnek s azt mondta:
„Te lenni riadjon szivos, terek leány." És a
nagyságos ur azt mondta erre: „Egy leány,
aki önöknek mé;? nagyon hasznos lehet, uraim,"
— vagy más effélét. Mikor aztán a végin e li-
kört körülhordtam, altkor a nagyságos ur le-
huzta magához a fülemet és azt sugta, hogy
éjszaka menjek be hozzá.

Boleszláv fölugrott.
— És te mit tettél?
A lány lesütötte szemét.
— Oh uram, igy kérlelte — minek is

kérdez ilyet ? Hiszen már nagyon sokszor
megteltem és nem gondoltam soha semmi
rosszat.

Boleszlávnak forrni kezdett a vére.
— Hány esztendős voltál akkor?
— Tizenöt, uram.
— És már olyan romlott, olyan . . .
A düh elfojtotta a szavát.
A leány ^mondhatatlanul szomoru pillan-

tást vetett rá.
— Tudtam előre, hogy haragudni fog,

mondta azután, — de hát én nem tehetem
magamat jobbá, mint amilyen vagyok.

— Beszélj tovább.
— Mikor éjfélkor bementem hozzá, még

ébren volt, és nagy lépésekkel járt az asztal
körül. Azt kérdezte, akarok-e sok pénzt keresni.
Persze, nagyságos ur, mondtam, nagyon szive-
sen. Mert altkor még nagyon szegény voltam.
Aztán kérdezte, hogy félek-e a sötétben? Erre
nevettem és azt mondtam, hogy ő legjobban tud-
hatja. Aztán még kérdezett egyet-mást, mintha
vizsgálna, aztán kimondta: Hogy vajjonmerem-e a
francziákategyóramulvaarókautonmeg az erdőn
átvezetni. Erre elkezdtem sirni, mert a fran-
cziák rettenetesen garázdálkodtak a kastélybau
és szaladgáltak a lányok után mindenfelé és
én féltem, hogy erőszakot tesznek velem.

— Hát ettől mégis féltél? vetette közbe
Boleszláv gúnyos mosolylyal.

— Igen, — és megmondtam a nagysá-
gos urnak, hogy azt semmi szin alatt sem
teszem meg. Erre szörnyen dühös lett, megra-
gadta a két vállamat, ugy hogy térdre estem,
és rámkiabált, hogy háládatlan teremtés va-
gyok, — meg hogy szégyenszemre vissza ker-
ge tt a faluba, — és hogy megmondja a tiszte-
letes urnak, hogy milyen személy vagyok én,
meg hogy a templomba kiállítanak vezeklésre,
— és fojtogatott a torkomon, — s ekkor
uram, mikor kimaradt a lélekzetem —

— Egy szót se többet, kiáltotta Boleszláv
és megragadva a leveleket, melyek az apja
ártatlanságát biztosítanák, ösüzehasogatta
mind. — — —

XII.
Másnap reggel puskát vett elö a szek-

rényből és kibállagott a hótakart erdő felé.
Egész nap a vadonban bolyongott, anélkül,
hogy egyetlen emberi lénynyel is találkozott
volna. Az őzök és nyulak békén maradhattak
tőle, elmerülve bámult a levegőbe.

Fáradtan és kimerülten tért alkonyatkor
haza. Mint valami köszobor, állott Regina a
rókautnál és vári reá. Mikor jönni látta,
egy mozdulattal eléje akart rohanni, de
meggondolva magát, hirtelen megfordult és
halkan, nevetve lépdelt be előtte a házba.

Mint egyébkor, ma is csöndben hozta be
neki az ételt. Boíeszláy evett és maga elé bá-
mult. Egyszerre csak hallja, hogy. a leány szag-
gatott, görcsös.zokogásba tört-ki.

— Mi bajod ? — kérdezte tőle merengé-
séből felriadva. - •

De a leány kirohant, minden válasz nélkül.
Olyanforma mozdulatot tett, mintha utána

akarna menni, dé aztán összészoritotta fogait
és ujra leült. Valami elfojtott harag forr benne.
Még nem tudta neki megbocsátani, hogy meg-
fosztotta attól a reménytől, melyben hetek óta
oly jól érezte magát. . . . .

Most aztán, fenékig kell ürítenie a poha-
rat, bármilyen keserü is legyen a tartalma.

Kis idö mulva Regina utra készen jött be
a szobába.

— Te el akarsz menni! — fakadt ki
durván.

A lány elfordította a fejét, hogy ne
láthassa kisirt szemeit. Holnap karácsony szent
estéje van, uram. És a boltos azt mondta,
hogy karácsony éjjelén öt is hagyják békében. |

Karácsony szent estéje 1 Milyen különö-
sen, milyen meseszerüen hangzik ez ! Hát van
még öröm és ünnep a világon? Hát még
mindég körüllánczolják ujjongva a ragyogó
fenyőfákat ?

— Bizonynyal te is kívánsz magadnak
valami meglepetést, ugye Regina? — kérdezte
keserü mosolylyal.

— Oh uram, — felelte a leány — ilyesmi
ebben a házban sohasem volt szokás. Nem is
volna benne semmi örömem.

— És miért nem ?
Habozott. — Hagyjon el, uram —• kérte

elfogulva,
— Nagyon sokat szeretnélek még kér-

dezni, Regina.
— Ne faggasson most tovább uram, kü-

lönben —
— Hát eredj!
— Jó éjszakát uram I
— Jó éjszakát!
De még egyszer visszahívta.
— Valid meg előbb, miért zokogtál az

imént.
Kivörösödött szeméből a szégyenkező bol-

dogság egy sugara tört elő.
— Hisz gondolhatja uram, — dadogta.
— Ej, dehogy.
— Mert aggódtam, hogy talán vissza sem

jön többé.
Aztán az ajtó felé fordult. Léptei elhang-

zottak az éjszakában
Másnap reggel Boleszlávot zugás és sü-

völtés keltette föl, mely kellemetlenül borzon-
gatta már elöbb is félálmában.

A vihar minden erejével kitört. A jege-
nyék koronái egymást csapkodták — fehér
felhők söpörték a földet, de a levegő tiszta volt
— erősebb hófúvástól nem kellett tartani.

Nem volt maradása a hideg, kietlen ház-
ban. A szabadba vágyódott, a viharral szembe-
szállni.

— Nehéz dolga van ma Reginának, szólt
magában és az éjszaki hideg szél ugy tele
szórta arczát finom, jeges tűkkel, hogy a léleg-
zete majd elállott.

Az erdőben már kissé könnyebben haladt.
Ott a vihar a koronákon üvöltött végig, melyek
recsegve és ropogva csapódtak egymáshoz.
Minden czél nélkül lépdelt előre és egyszer
csak a Bockeldorfhoz vezetö uton találta magát.

„Még azt hihetne, hogy eléje sietek", pö-
rölt magában és boszus kaczagással fordult be
az irtatlan vadonba.

— Megis csak csodálatos dolog, gondolta,
hogy egy ilyen alacsony teremtés mennyire
befészkelheti magát egy komoly és legkevésbbé
se könnyü vérü ember gondolatvilágába, hogy
ha folyton-folyvást együtt van vele. Szinte meg-
félemlítette ma, amint tudatára jött annak,
hogy napról-napra közelebb érezte magát hozzá,
hogy egy más cselekedete érthető és megbo-
csátható, sőt bizonyos tekintetben dicséretes
színben tünt fel előtte, amit azelőtt elvetemült-
ségének bizonyítékaként utálattal utasított volna
el magától.

Kétségkivül: a vele'való érintkezés'rossz
hatással volt reá. Lerántotta őt magához becs-
telen életének iszapjába.

Ezen segiteni kellett. Mindenekelőtt szük-
séges volt, hogy eltávolítsa a közeléből és a
megvetett cseléd állásába visszautasítsa. Ka-
rácsony ünnepe jó alkalom volt kielégiteni oly
gazdagon és bőségesen, hogy vele szemben
örök időkre . lerázza az adósság nyűgét.
Egy tollvonással biztositani akarta jövőjét,
egyszersmind megvásárolva magának azt a
jogot, hogy annak nézheti majd, ami igazán
volt — cselédjének.

Ma, utoljára, hadd legyen még együtt
vele. Szüksége volt még reá és vallomására,
mert most, mikor már a jég meg volt törve, min-
dent meg kellett tudnia. Főképpen arról a két
éjszakáról, melyek mint bün és bünbánat, mint
vér és tüz állottak szemben egymással.

És ha mindent meggyónt nekem, gondolta
— kiküldőm az üvegházba, a hová valo. Hadd
fütse fel az egész erdőséget a kályhájában, ha
talán fázik.

De elvégre is nem illő dolog, hogy itt eb-
ben a magányban annyit foglalkozott vele. El-
határozta, hogy végét veti ennek a bolond-
ságnak.
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Csütörtök

Péntek

Szombat cl. u,

Este

V a s á r n a p d . u .

Est©

Ctemzeti Szinház

Fal tövében
Képzelt beteg

Az e m b e r
tragédiája

Lear király

Vár Szinház M. kir. Operaház Vig SzlMá2

A nürnbergi
baba Szőke Katalin

Babatündér

A Cremonai
hegedüs

A piros c/.ipö

Niobe

Szűke Katalin

A varázs-
gyürü

áz ördög
mátkája

Tiszturak a
zárdában

Bohémek

Trilby év

_, , „ . A z asszony
Szőke Katalinj v e r v e j 0

i a g p r Sziabáa

A kikapós
patikárius

A gésák

A kikapós
patikárius

Mama szeme
A báránykák

Titok

lüsfaíuáy Szinház Szabadalmazva az összes naĝ y aHamobbaa.

Kártyajáték-számjelzS tábla
a legalkalmasabb kar>áesonf i meglepetés I

lávések és kasiinók figyelmébe! tJ£$gÍ8fc
12 C ctm. nagyságu cmailirozott csinos kiállitásu. Pótolja a krétát,
mely a kezet piszkitja és igy a kártyát is rongálja. Könnyen
kezelhető. Kávéházban, kaszinókban kérjék a TartU és
Piquet-jatókct kedvelők a kártyajáték-számjelzö táblát.
A kártyajaték-számjelzö tábla megóvja a ruhát la a be~
piozkit .stol. Illusztrált prospektust dijmentesen küldök.
K> t il.i i • . .'. .'r'\ p.n ktu t\ ;ij.itek-szárajel?.r> tiibla ara 3 frt hasz
iu..uli i..i-ii.i~- i'. ••i..utl. C'.>ÜIII.IE"I1US 10 kr. Mefrendelusek a pénz

• •\o','\-< b'U.iiJi':L' vagy utánvét mellett eszközöltetnek.

a szab. kártyajáték-számjelzó tábla föltaláló j a és kizáró-
lagos elárusítója. 241

Budapest, VU., Csömöri-ut 69* sz.

szépirodalmi divatlap hapfflSisgszfcSfetccs&síffc évfuly.m.u i llan.iinczkilenca év
fenn illa-.i i 1< • '<• ajanlj j lapunk < 7i''l-rei i-- ti '-

M trBestísspo&Si /Basúc" uta iia-nkat u u i IM ,• i.ii ek d u . . t u - P n incKJ'.'l'ínö illuszi-
ra í/mk után i lt in\i ik hi/ilau' k> --ZIVMTV cs !• i> Iwviu •n'i k' 'pp"n iíseyysts - m e r t e t
szünni L'.unuly szabásmintával -./uk'al i 'mli/i t<nn •'-. Megrenduksiki t is szivesen teljesit

a izeikeszti-i 'g.
A. szépirodalmi leszeic iá kiváló gond lesz t u n h U a , januái elsei Si .uaunkat igen érdekes

rí• '̂•nyiiyel kezdjük meg.

Egész évre . ,
Félévre . . .
Negyedévre

6 frt — kr.
3 frt — kr.
1 frt 50 kr.

Egy hóra . . ,
Egy szám ára

. — frt 50 kr.

. — frt 25 kr.

az alább elősorolt regényekből választhat egy példányt vagy az
4. évben, eiötizelök arezkepuvel megjelent omSékaibumot. Á füzeteket megk-üid

jük i é b é t
gj

jük ingyen és bérmt-ntve.

. Vénusz.f
Az elöfizetési pénzek KIRÁLY JÁNOS szerkesztőnek kül-

dendők. (Koronaherczeg-utcza 17. sz.

feleségemnek? Hang
9

Anyósomnak? Hang:

Egy csinos kézimunka-kosarat.
£§y csinos gyermek-kocsit.
Egy csinos papir-kosarat.

sinos lyukasztott ka-asztalt
csinos utazó-kosarat.

(244)

5

Mindezek dus választékban kaphatók:

és
Prág-Rudniki kosáráru-gyár,

Andpássy-ut

mérlegek
zászados rendszerűek, tolósulyos fémmórökarral birnak és a
hid minden pontján agyanlöan maplogalnak,

Gazdasági-, szekér-, marha-,
zsák- és raktári mérlegeinket.
uradalmak részére a legjobb mes-yuzodessel ajánlhatjuk.
Gazdaságiegyesületitagok kodvazmonybon

pésscsüín

anks" mérleg- és gépgyár részv.-társaság
Budapest, Andrássy-ut 14. Gyán Váczi-ut \56.

Megrendelések közvetlen központi irodánkhoz Andrássy-ut 41. SZ. intézendök.

M- Lit. sz. 1897.

A nagyméltóságu földmivelésügyi m. kir. Miniszter urnak 1897. évi deczember
10-én kelt 72053/V—2 sz. rendeletével a „földgáti" Marosszakasz szabályozásához
szükséges mintegy 1972'SG in3 kőanyag termelése, száilitása és beépítése, 1SO5"47 m3

rözsemü és 756"0 ni2 rőzseboritás engedélyeztetvén, ezen munkák végrehajtásának
biztositása czéljából 1897. évi deczember 27-én az aradi m. kir. folyammérnöki
hivatal helyiségében (Arad, Rákóczy-utcza 23- sz.) zárt ajánlati versenytárgyalás fog
tartatni.

Az ajánlatok a hivatalnál megszerezhető ajánlati mkitán teendők és egyidejüleg
az ajánlatra vonatkozó köminták is bemutatandók.

Az ajánlatok a kitüzött határnapon délelött 9 órakor nevezett folyammérnöki
hivatal helyiségében hivatalosan fognak felbontatni, mely alkalommal ajánlattevők
xs jelen lehetnek.

Arad, 1897. évi deczember hó 13-án. #7í

A m. Mr. folyammémöki M?ata!,

Budapest, Váczi- és Deák-ntcza sarkán.
Szinházi látcsövek alumíniumból legkülönbözőbb
kiállításban, kitünö üvegekkel, bőrtokban vagy elegáns
pelucho zacskóban. Női látcsövek fogantyuval
Legujabb Zauss-féle távcsövek. Tábori vadász
és verseny látcsövek legujabb átalakítással á tirage
rapide. Sálon lorgaettek. Orresiptetök és szem*
üvegek arany, ezüst teknősbékacsont keretben legjobb
üvegekkel. Stereoskop szekrények. Aneroid légsulymérők.
Terem- és ablakhömérök diszesz kivitelben. Rajz-
eszközök. Dresdeni kísérletező szekrény (Experimentir-
kasten). Laterna magikák. Kalaidoscopok. Fényképé-

szeti készülékek stb. dus választékban. (256)

74675. V/I. sz.

Az ujvidéki m. kir. folyammérnöki hivatal felügyelete alatt úlió Duna-folyam-
szakaszon levő u. n. mohovói magaspart alatt az 1898 és 1899. években létesitendő
átmetszés munkálatai, ugymint 262.490 m3 föld kiemelése és átlag 100 métrre valo
szállitása, továbbá 525.820 m3 föld kotrása és átlag 200 méterre való szállitása, vala
mint 8256 m3 szikla robbantása, 2473 m3 kővel terhelt rözse pokrócz létesítése és
2004 m3 köhányási munkálatok végrehajtásának vállalati uton való biztositása érde-
kében 1898. évi január hó 17 ea déli 12 órakor a földmivelésügyi m. kir. miniszté-
riumban nyilvános zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.

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

A vállalati összeg 5°/o-ának megfelelő bánatpénznek készpénzben, vagy óva
dékképes értékpapirokban a budapesti központi m. kir. állampénz tárnál történt leié'
telét igazoló állampénztári elismervénynyel felszerelt ajánlatok a jelzett napon d. e.
Val2 óráig Oherolly Károly, kir. tanácsos, segédhivatali főigazgatónál (földmivelésügy-
miniszteri palota, földszint 3. szám) nyujtandók be.

Budapest, 1897. évi deczember 10-én. Í&9)

Földmivelésügyi m. kir.

L..-TÍ

. ,.J l-l-

ícleu át! megör2ésre elfogad kerélqjArokat. Ez a egyetlen, legnagyobb, fedett, vUlamosvilágitáUftl
cíiátott és löiött kerékpáriskola. A kerékpározás a téli hónapokon át mechanikai készülékkel elsajátítható

és gyakorolható. A helyiség naponta 7 órától reggel egész este 8 óráig nyitva van. et

iLíetzsclmár E. és Társa kerékDármüvak r. t.
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Bőr- és szépségápolás szakorvosa

med. umv. Dr, Révész Benő
Budapest, Kerepesi-ut 63., I. em.
24 évi gyakorlat, a berlini és bécsi kórházakban szerzett ta-
pasztalatai alapján gyorsan ás alaposan gyógyítja az összes

bőr-, ideg és nemi bajokat. Szépségi
hibákat t

szeplő, anya- és ínújfult, pattanás, szemölcs, rézorr, fagyos
végtagok, hajkorpa, hajhullás, sebek ; szakszerü tanácscsal

szolgál az arcz és kézápolásra.
Feltünö ereóLménynyel gyógyítja a titkos betegségek név
alatt ismert Ossxes férji- és női bajokat és azok követ-

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

Levelekre azonnal válaszol. Kivánatra gyógyszerekről is
doskodik. Mindenkor mély diskreció.

Saját készitményii

3
és iniudennemti hálók.

Gazdasági kötéláruk és ruhaterítök fehér kender-
ből. Valódi orosz sái-ezipök és társasjátékok.

Az egyesült zsineg és kenderfonók közp. raktárában.
SEFFER ANTAL Budapest,

IV., (Károly-kaszárnya) Károly-utoza 12. s z á m
Képes árjegyzéket, esetleg tornatermekre költségvetés

továbbá a

és betep?rrÍL
czikkek, ro

minőségü magyar ktsjcíjtíiií kaphatók

958. sor. B O N 028.szám
Polgár Sándor

egyet, gyakorlott kötszerész

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

lett minden megrendelőnek 15°/o,
azaz tizenöt százaléknyi árkedvez-

ményt adni, az e redet i

mr f. gergueranö fils -m
páriái különlegességek(guminl
ea halhólyas épugy összes noi
óvszerek) gyártmányaiból. Kimeritő

képes árjegyzék dijmentesen zárt
levélben küldetik. Kivágatott : az

„Országos Hirlap"-ból. (145)

többaeörüsen kitüntetett kestyilgyáros és kűtaacrésznél,
Budapest , Marokkól-utcza és Váczi-körut sarkán. !

Gummí különlegcsEHgbon dus raktár, szétküldés titoktartás mellett, j

Páratlan sikerü „Uj gyógymódom" tapaszialt bizto3

eredményei folytán lionoráriuin teljes gyógyulás
után fizethető.

iitúit bármily
Ideg- és
önfertőztetés következményei : syphiii.-í ulúin

nagyfoku és idült

„TITKOS
ellen uj gyógymódom minden befecskendezés és gyógyszerek ada-
golása nélkül néhány nap alatt gyökeres, állandó és teljes gyó-
gyulást biztosit. Elgyengült férfierő (Impotenüánál) gyógymódom
az összes gyógymódokat hasonlithatlan sikerei folytan messze

felülmulja. — Nagyszabásu külön gyógytennek.

DR- MITZGER TIVADAR,
az ideg- s nemi betegségek szakorvosa, hydroclcctrotherapiai

rendelő intézete.
Budapest, VI. ker., Teréz-körut 44., I. ©malot.

9—1, d. u. 3—7. (35)

százezrei fiatal, viruló arczszinűikel a mái"
évtizedek óta általánosan ismert, Párisban,,
dr. Lajosse hirneves udvari orvos által fel-
talált és kedveli RAVSSSAKTE-küIöiíleges'-

s é g e k n e k köszönik.
Ezeknek használatánál az arezbőr, nyak, karok

és kezek gyönyörü szépek lesznek, a bőr finommá válik
és a fiatalság zománczával bir.

A fölséges zománcz alatt eltünnek a himlöhelyek
szeplök, anyajegy, a ránczos arcz simává lesz.

Minden hölgy arcza vakitó szép és finom marad
Ezek az egyedüli, minden tekintetben ártatlan

különlegességek, melyek használata után a hölgyei
mosakodhalnak, anélkül, hogy c s o d á l a t o s hatása s
bőrre nézve eltünnek. (246
Egy eredeti kisebb üveg RawEssa^te (nappali

"használatra, elegendő 3 hónapra) i.50
j icí-esSeis ssagy üveg (elegendő 6 hónapra) . 2.50
' i ; f.run: :'.niyalatban: hófehérs rójcsasziníl

é (raehel)
rozpor (PoueSre-Rawissante —

i PárÖs) SO kr. és 9 frtos eredeti
.;..'i,uzokban 3 árnyalatban: szőkéknek: hófehéi
^ixsaszizti és festssein (Rachel feartsákttak

s.'!^VlSSANTE-szappan drbja 50 kr. Az összes
pipere-szappanokat felülmulja.

A vaSódi RAWlSSMITE-küIönIegessér;e55
a kezek ápolásához és a/ arcz azonnali szé-
p í téséhez különösen ajánlhatók; hatásuk fölülmulja
a forgalomban levö összes hasonló ugynevezett szépitő-
szereket, megérdemlik tehát e kimagasló tulajdonságaik-
nál fogva, hogy egyetlen család mosdóasztalán se hiá-
nyozzanak.

E különlegességek csodás hatásáért teljes garan-
cziát vállalunk.

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

Kapható nagyban és kicsinyben valódi
minőségben a következő gyógyszertáraltban:
TÜRÖK JÓZSEF, Király-utcza; Török Sándor,
Andrássy-ut $ Éflolnár és Moser, Korona-

herczeg-utcza.
Naponta postai szállitás a legnagyobb

diszkréczió mellett.

Értéktelen utánzásoktól óvakodjunk.
581/1897. szám. (269)

Versenytárgyalási hirdetmény.
A tiszai m. kir. állami kotróraj részére az 1898, 1899 és 1900

evekre szükséges vasárak, kenő- és világító anyagok, kötélnemüek, fes-
iékek és faanyag szállitásának biztositása végett irásbeli ajánlati verseny-
tárgyalás tartatik. Az 50 kros bélyeggel felszerelt ajánlatok Szegeden, a
ászai m. kir. állami kotrások vezetőségéhez (Tiszai Lajos-körut 12. sz.)
1898. évi Január hó 4-ik napjának délelőtti 10 órájáig
nyujtandók be. Az ajánlatot tartalmazó boriték öt pecséttel s
,Ajdrilat a tiszai tn, kir, állami leotróraj részéve 1898,
ÍS99 és 1900 évekre szükséges anyagszállításra vonatko-
vólag" felirással látandó el. — Mindegyik ajánlathoz az egy évi aján-
;ati összeg 5°/o-nak mint bánatpénznek a szegedi m. kir. adóhivatalba
lörtént befizetéséről tanuskodó nyugta csatolandó. Az ajánlatok a m. kir.
lllami kotrások vezetőségénél ingyen megszerezhető ajánlati iven állitan-
lók ki s ki kell terjeszkedniök az ajánlati iven az egyes anyagnemek
izerint csoportositva feltüntetett összes tárgyakra. Egy borítékban csak
3gy anyagcsoportra vonatkozó ajánlat nyujtható be. — Az ajánlati fel-
iételek, a kötendő szerződés s az annak kiegészitő részét képező álta-
lános feltételek a m. kir. kotrásvezetöségnél megtekinthetők. Az olaj-
\s kenőanyagokról minták adandók be, melyek szakszerüen meg fognak
vizsgáltatni. Nem a megjelölt módon, elkésetten, vagy hiányosan benyuj-
tott, avagy utóajánlatok el nem fogadtatnak. Az ajánlatok a fenti határ-
dő elérkeztével azonnal felbontatnak s felolvastatnak; a felbontásnál
íjánlattevök vagy megbízottaik jelen lehetnek.

A szállitandó anyagok, évenkénti mennyisége, valamint egyéb aján-
talái feltételek iránt a kotrások vezetősége ad felvilágositást.

Szegeden, 1897. deczember hó 6-án.

A tiszai magy. kir, állami kotrások vezetősége.

E&y pár óra alatt
bárki lehet világfl is gavallér a

Pesti Müvelt Társalgó
segélyével. Nélkülözhetetlen kézi-
könyv mindazok számára, kik
a társadalmi éietben szerepelni
akarnak s a társaságokban ma-
gukat megkedvelteim kivánják.
A fölötte változatos tartalom ki-
vonata: Illemszabályok. — 50 tár-
sasjáték zálogváltásokkal. —
Ezermester. — Találkák. — Tré-
fás kérdéaok és feladványok. —
Komoly, vig és szerelmi költe-
mények. — Adomák. — FeUcö-
Bzöntések. — Emlékkönyv-versak.
— Szinnyelv. — Egészen uj virág-
nyelv. — Szerelmes levelek

3tb. stb. 169
Szerzö: JBsy pesti nrszláji.

Hatodik kiadás. 512 oldal.
Pompí.s szinnyomatu vászemkö-
téaben, áru csak 1 frt 20 kr.

Megrendelhető :

LAMPEL RÓBERT
(Wodianer F, ea Fial)

könyvkereskedés kiadóhivaU-
lában

Budapest, Andrássy-ut 21. sz.

Föltalálók
és szabadalomtulajdonosok ut-

mutatója a

„Szabadalmi ** * jíaptár"
(az uj szabadalmi iörvónynyel.)
Ara diszkölésben 1 frt 10 kr.
Kiadja : BERCII, SÁNDOR,
hitos szabad, ügyvivő, szaba-
dalmi mérnök irodája, Budapest,
VII., Krzsébel-Lőmt 8., moly uj
találmányok szabadalmaztatását
és értékesítését is elvállalja
minden államra. Ugyanitt kap-
ható a hivatalos sznbad. kataló-
gus IMU —itíSM. évfolyama küle-
Icnkint 1 frtélt, (BI)

A GLOGOWSKI és TÁRSA czég
azon rendkivül előzékeny ajánlatot intézi a venni
szándékozókhoz, hogy saját költségére szállit az
ország bármely részébe dijmentes próbahaszná-
latra egy 7-es számu 1897/98-asmodellüRemington-
irógépet vételkötelezettség nélkül és kezelésre, ugy
helyben, mint vidéken dijmentesen begyakorol
kárkit. Az irányadó szakemberek egybehangzó
itélete szerint a Reiníngton-irógép az összes ismert
irógéprendszer között világszerte elvitázhatatlanul
a legelső helyet foglalja el. Egyébiránt beszéljenek
a tények :
M. kir. földmivelési minisztérium használ 5 dbot
M. leir. honvédelmi minisztérium , . . 5 „
M. kir. igazságügyi minisztérium . . . 4 „
Magy. kir. államvasutak igazgatósága és

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

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

stb. stb. stb.

Nehány itélet a Remington-! ró "épről:
Gregerson Q. és Fiai, Budapest.

1893. szeptember 19.
Nem mulaszthatjuk el, önökkel teljes megelégedésünket

közölni az önöktől vásárolt 4 Remington-irógépet illetőleg.
A Remington-iiógép kitünő tulajdonságai tekintetében az
elöttünk ismert számos itéletet teljes mértékben magunkévá
tesszük és azt hisszük, hogy_ a Remington-irógépnek sehol sem
szabadna hiányoznia, ahol irásbeli munkák vannak.

Cs. kir. postatakarékpénztár! hivatal, Bécs.
1894, május 24. g

Ezennel igazoljuk, hogy a nostatakarékpénztári hivatal-
nak szállitott 23 drb 8. és 5. számu Romington-irógéq ezen
hivatalban már övekóta használatban van és minden igé-
nyünknek töKéletesen megfelel. (Ma 54 Remington-irógép jjj
müködik a postatakarékpénztár! hivatalban].

Béthy János nemzetközi mérnöki és szabadalmi
irodája Budapesten.

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

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

Udvarhelymegye alispánjától, Udvarhelytt.
1897. julius 24.

Igen helyesen gondolta a czóg, mikor Magyarország fő- és
székvárosában Remington és Mimeograf-irógAp raktárt állitott,
mert igy a gépek esetleges javítása, valamint a szükséges
kellékek beszerzése, — ami eddig tömérdek időbe került, —
rendkivül megkönnyebbült. Azonban már 4 év óta van hasz-
nálatban mind a ket iró-szerkezet, anélkül, hogy legkisebb
javitást is eszközölni kellett volna, sőt a legnagyobb elisme-
réssel szólhatok mind a két gép használhatóságáról, különö-
sen a gyors munka által miuden eddigi használt hasonló iró-
gépot felülmúl. Kérek ugy a Remington-iró, mint a Müneograph
gépekhez szükséges festék, papir stb. tárgyakról részletes
árjegyzéket küldeni.

Keoskemét th. város polgármesterétől. Kada polgár-
mester, Xeoakeméten.

1897. julius 12.
Folyó évi junius 21-én kelt megkeresés folytán van

szerencséin értesiteni, miszerint a Kecskemét város tulaj-
donában levö Remingtan-irógép kifogástalanul müködik.

Marostorda vármegye alispánjától, BKarosvásár-
helytt. 1897. augusztus 7.

Megbízottjuk által bemutatott és kipróbálás végett itt
hagyott „Remüigton-ixógép használhatóságáról meggyőződvén;
az irodám részére megtartom. Ennélfogva felkérem, hogy
annak áráról szóló nyugtájukat ide megküldeni sziveskedjék.
hogy az összeget elküldliessem. Egyben felkérem, hogy az
irógéphoz szükséges kellékekről részletes árjegyzéket szinten
megküldeni sziveskedjék, hogy az ezután előforduló szük-
ségletet megrendelhessem.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

GLOGOWSKI
axefedetl„REMINOTON-ifógépek"
és „EDISON - MIMÉO GRAPH" kix.

jog. eladási telepe. &w

Budapest, V., €nsftet-tfr IS. sz. I
Nyomatott az ..ORSZÁGOS HIRLAP., körforgógópén, Budaoest. VIlI., Józasf-körutas. «*ám.


