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Karácsonyi gondolatok.
A Megváltó világrajöttét ünnepli a

keresztyén világ. A karácsonyfák ragyo-
gása bevilágit a zord téli éjszakába. Kint
fagyos zúzmara, bent, a családi tüzhely-
nél, a szeretet melege.

Mert ez a szeretet ünnepe, a béke
ünnepe, amikor elnémul a gond, szét-
foszlik a harag s testvéri ölelkezés fonja
össze azokat, kiket a köznapi élet tor-
zsalkodó versengése szétválasztott.

Mit hoz nekünk a karácsony? Ne-
künk, magyaroknak, kik a politikai élet
fenyegetö zürzavara elöl menekülünk pár
napra a családi fészek szentélyébe?

A békét hozza-e ? Az egyetértést ?
A kiengesztelödést ? Mert pár nap alatt
annak el kell dölni : tovább folyik-e az
áldatlan küzdelem, mely alapjában meg-
renditheti az országot.

Vagy itt is megértik az angyal sza-
vát, mint a betlehemi pásztorok? Dicsö-
ség a magasságban Istennek és békesség
a földön a jóakaratu embereknek.

Az angyal is ugy mondta: a jóakar-
ratu embereknek. Csak a jóakaratoknak.

De hát ki az, aki nem számitja ma-
gát a jóakaratuak közé ? A pokol útja is
csupa jó szándékkal van kikövezve, mely-
nek gonosz végét a vak szenvedély vagy
a megfontolatlanság nem birja, vagy nem
akarja belátni.

Nem birja, vagy nem akarja, az
egyre megy. A jó szándékban nem kétel-
kednünk. Elhisszük, hogy a függetlenségi
párt olyan nagyszerü karácsonyfával

akarta megajándékozni a nemzetet, hogy
egész böségszaruja hull le arról bol-
dognak, boldogtalannak. De nem szeret-
nök, hogy mig a gyertyácskáit gyujto-
gatja, lángba boritsa fejünk fölött az
egész alkotmány épületét.

Mert ez az ország, a nem obstruálóké
is egy kicsit, kiknek joguk van megtudni:
mit akarnak elérni azzal a veszedelme-
sen fenyegetö jó szándékkal ?

Hallgatjuk a vitát a képviselöház-
ban. Szó, szó, sok szép szö, sok éles
jogi fejtegetés arról a témáról, hogy de-
czember végén lejár Ausztriával a vám-
szerzödésünk. Hát igen, lejár. Ki tagadja
azt? Hogy gondoskodni kell az önálló
berendezésröl. Nagyon természetes, hogy
gondoskodni kell. Kár ezért döngetni a
kaput, nyitva van. Semmi sem állja út-
ját az önálló vámterület felállitásának.
Elvi ellensége nincs, barátja van minden
párton elég. Miért nem akarják, hogy
alapos megfontolás után döntsön a több-
ség annak idején?

Miért fáznak ettöl az alapos meg-
fontolástól ? Az igazság csak igazság ma-
rad májusban is, ha deczemberben.
Vagy miért nem kezdtek alapos vi-
tát az öszszel, az elsö provizórium-javas-
lat beterjesztésekor? Akkor még jobban
lehetett volna, meg volt rá az idö. Miért
elégedtek meg akkor egyszerüen elveik
kijelentösével ?

És miért nem halljuk hát, hogy mi
az önök vámpolitikája ? Hadd okuljon az
ország. Szeretünk tanulni. Gyözzenek
meg, hogy tisztában vannak ezekkel a

kérdésekkel. Mert az önálló vámterület
hangoztatása még magában nem so-
kat jelent. Az egy üres köpönyeg, mely
alá mindenféle elfér. Hogy mi vámso-
rompót állitunk föl az osztrák határon s
kinevezünk egy sereg uj vámhivatalnokot,
az még nem közgazdasági megoldás.

Vagy az a kormány gondja ? Önöknek
elég egy jelszót kimondani s törvénybe
iktatni ? A vámháborutól nem félnek. Hogy
félnének ? Hát mi az, amitöl félnek ?

No de hát ettöl nekünk sincs mit
félni. Persze más okok miatt. A szélsö-
bal nagyon jól tudja, hogy az önálló
vámterület kérdését nem lehet igy két
hét alatt fölfujni. Legalább föl kell ten-
nünk a gondolkozó elemeiröl, hogy tud-
ják. Az obstrukczió czélja tehát nem lehet
komolyan az, hogy az idö rövidségében
bizakodva, kieröszakolják az önálló vám-
terület törvénybe iktatását.

Az elhallgatott, de azért a valóságos
czél csak az, hogy elöidézzék a tör-
vényen kivüli állapotot, melytöl remélik,
hogy zürzavart okoz a szabadelvü párt-
ban, rést tör a 67-iki megegyzésen s
kompromittálja, esetleg megbuktathatja a
kormányt.

Nem magas czél, de ez is czél. Egy
akna a 67-es kiegyezés alá a törvény
védelmének álarcza alatt. Hogy az akna
milyen rombolást okoz, az mindegy. A
törvénytelen állapot kell. Az kell. A ha-
zára káros lehet, veszedelmes lehet, ha-
lálos csapás lehet, de a párt érdekeinek
használ. Vagyis azzal altatják magukat,
hogy használ.

Szervusz, Pali bácsi.
Irta: Mikszáth Kálmán.

Lehelellenség ma demokráciáról beszélni.
A hivatalos lap sürün hozza grófok és bárók
kinevezését, ami, valljuk meg magunk közt,
nagy abszurdum. Mikor szinte dübörögve kö-
zeledik a szocziálizmus Európa népeinek nya-
kára, a milliárd fejü sárkány, mely mindent
összetapos; mikor nagy állam tudósok feje ab-
ban fö, hogyan lehet a nagy tökéket, mint
veszélyes daganatokat, egyenletesen szétosz-
latni : akkor Magyarországon mintegy premium
tüzetik ki a nagy tökékre, — mert aki kél-há-
rom milliócskára szert tesz valamiképen (ha
csúnya módon is), megkapja a hét- vagy ki-
lenczgombos koronát és a királyi meghivót a
törvényhozásba.

S ha még csak a szocziálizmus volna,
arra még azt lehetne mondani, hogy messze
van. De itt van a liberalizmus nehéz küzdelme
az arisztokrácziával, micsoda bolondság hát,
hogy a táborunkból koronkent áttesszük a leg-
több eröl, összeszedett harczosainkat, az ellen-
félhez — hogy a fiainknak is legyen majd kivel
verekednie.

Nem okos világ ez a mai. De hát iszen

a tegnapi se volt okos. És bizonyára nem lesz
az a holnaputáni sem. Ebben van valami
vigasztaló.

Azelött, meglehet, máskép festettek az
emberek — de a belsejük csak ilyen volt.
Én tudok egy igazi demokratát, — magyar
demokratát, és el is mondom a történetét.

Minthogy teljesen igaz a dolog, el kell
hallgatnom a valódi nevét (hátha szégyeneiné a
familia), de a követtársai ha még van valaki
életben közölük Szontagh Pálon kivül, tudom
ráösmernek. Vegyük, hogy Molnár Pálnak hitták
— de a követek csak ugy szólitották egy-
másközt :

— Hogy vagy te demokrata?
— Hol jártál tegnap demokrata?
Még Szemere Bertalan is csipös epigram-

mákat faragott rá — pedig ö is ugynevezett
"szabad szellem" volt.

Szegény bocskoros-nemes familiából szár-
mazott, a nagyapja állitólag csizmadia volt és
nem az igazi leveleki Molnárokból való, akikröl
az a geneologiai versike van :

Molnár de Levelek.
Mutatják a levelek.

Olvasta Voltairet, Rousseaut, olyan bolond
tanokat szitt föl, hogy a tekintetes vármegye

megijedt töle, veszedelmes egy ficzkó, ne legyen
itt láb alatt, felküldte Pozsonyba követnek. Ha
nem lett volna nemes ember, becsukják a vár-
megye tömlöczébe — ezzel lett volna vége.

Hires szép fiatal ember volt ez a leveleki
Molnár. Csernovics Péterrel együtt uralkodtak
a pozsonyi leányszivek fölött. Csernovicsnak
pénze volt sok, Molnár Pálnak szelleme.

Hogy volt, hogy nem volt — régen elhal-
tak mar azok az öreg asszonyok, akik apróra
tudták — én csak a tényeket vonom össze,
hogy a Szerencsy personális valamelyik bálján,
melyen a palatinus ö fensége is jelen volt és
ahol menüettet tánczoltak, leveleki Molnár Pálba
beleszeretett egy grófkisasszony . . .

Molnár Pál nagy demokrataságánál fogva
természetesen nem adott semmit a grófi szárma-
zásra, mivelhogy azonban a kontesz nagyon
szép volt és Molnár Pál csak nagy demokrata
volt és nem egyszersmind nagy szamár, a ked-
ves kis kaland kinötte magát.

A hunczut kis Ámor különösen is segitett
rajtok. Nagy esze van annak. Szerencsy akkori
bálján ugyanis jelen volt egy hires franczia
tánczosnö, bizonyos Viganaux Mari, akiért
lázban volt akkoriban egész Pozsony, ahogy
ezt Szentiványi György az ö diáriumáiban föl-
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De otthon, ahol a politikai higgadt-
ságot el nem rontották vitarendezési hevü-
letek és lázak, otthon kerületeikben meg-
győződhetnek, hogy az ország hangulata
elitéli az obstrukcziót. Hát azt hiszik, hogy
a nemzet életébe vágó ilyen fontos kér-
désnél nem mozdult volna már meg az
egész ország, ha igazat adna az obstruk-
cziónak? Akkor nem kellene beérniök a
csik-karczfalvi s nagy atádi függetlenségi
körök bizalmi nyilatkozatával.

Hát nincs már több hazafi? Az
egész nemzet elcsenevészedett, korrumpált,
elaltatott ?

Hirdethetik, de hinni nem hiszik.
Mi sem hihetjük el, hogy az utolsó pilla-
natban vissza ne rettenjenek a nagy fele-
lősség súlyától. Még nyitva áll a béke
útja, ráléphetnek. Semmit sem áldoznak
föl azzal, sem büszkeségöket, sem elveiket,
sem a jövőt.

Önök most otthon lesznek a kis
gyerekeik közt és látni fogják, amint meg-
gyulnak a mai szent estén azok a kis
gyertyák. A kis gyertyák a gyerekeknek
világitanak. Azok a kis gyerekek pedig
világitsanak önöknek, hogy ez az ország
jobban az övék, mert nagyobb időre az
övék, mint a mienk, és hogy a parla-
mentárizmusát hótisztán, fényesen kellene
örökül rájuk hagyni. Tegyék le a párt-
viszálykodásukat oda, ahová való: a gye-
rekjátékok, czinkatonák, csörgők és trom-
bitáik közé a karácsonyfák alá.

POLITIKAI HÍREK.
A helyzet. A lapok tele vannak kósza

hirekkel. Ha két-három miniszter együtt beszél,
ez rögtön „sürgős tanácskozás", egy elejtett
szó a legnyulékonyabb platinává lesz a szeren-
csés zsurnaliszták kezében. Egy kedvetlen mi-
niszteri arcz biztos prognoszikon, hogy a ka-
binet lemond. Pedig a helyzet a Bánffy be-
s z é d e ó t a t e l j e s e n v á l t o z a t l a n .

A januári teendőkre nézve lehet, hogy
Matlekovics Sándor azt javasolta, hogy a
kormány ne adjon ki rendeletet, hanem magá-
tól folyjon a status quo s ezt utólagosan vissza-
ható erővel védje a javaslat, de biztos forrásból

írhatjuk, hogy sem ezen tanács (melyet különben
a Neues Pester Journal hangoztatott legelsöbben),
sem más, ez irányban felmerült kombinácziók
és tanácsok, hogy tudniillik minden kormányi
akczió nélkül, pusztán az alsóbb hatóságok in-
tézkedjenek, a k o r m á n y n á l n e m k é p e z -
t é k és n e m k é p e z i k t a n á c s k o z á s
t á r g y á t , mert a kormány szándéka passzive
bevárni az év utolsó napját s akkor nem
b ú j v a el á t l á t s z ó v a g y á t l á t h a t a t -
l a n f o r m á k mögé, kiadni a rendeletet és
nem pátenst, mint némely lap irja (mert pá-
tenst csak a császár szokott kiadni).

Olyan hirlelések, hogy a kormány fel
akarja oszlatni a Hazat, vagy hogy a kormány
a lemondással foglalkozik, csak kávéházakban
keletkezhetnek, minthogy se az egyiket, se a
másikat nem kivánja a helyzet — ok nélkül
pedig nem szoktak kormányok menni, se or-
szággyűléseket feloszlatni.

Ma csakugyan volt minisztertanács, de
az a f o l y ó ü g y e k k e l f o g l a l k o z o t t
és s e m m i é r d e m l e g e s m o z d u l a t o k -
k a l a p o l i t i k a i h e l y z e t k e r e t é b e n .
Általában a kormánynak nem is lehet egyelőre
más lépése, mint legfeljebb a kiadandó rendelet,
illetve, utasitás szövegét megállapítani lehető-
leg ugy, hogy az minél kevésbbé sértse, a tör-
vényeket.

Nem lehetetlen, hogy a jövő hét folya-
mán meginterpelláltatja magát a Házban is, a
teendők iránt, hogy a kiadandó rendeletre
nézve provokálja a többség tudomásul vételét,
ami szinte enyhitő hatással birhat a törvény-
sértésre, melybe a szituáczió belekergeti.

Minden alapot nélkülöznek azok a kósza
hirek is, hogy a szabadelvű pártban ne volna
egyöntetűség. Vannak ugyan hivei az önálló
vámterületnek, de senki sincs, aki elveit és
nézeteit elöbb akarná érvényesíteni, mint mikor
annak ideje lesz, a jövö őszszel, ha majd a
Ház elé kerülnek a kormány javaslatai.

Ami pedig a vezérférfiakat illeti ezek közül
T i s z a Kálmán S z é l l Kálmán elejétől kezdve
a kormány álláspontján voltak és vannak; gróf
C s á k y az egyetlen, aki a közjogi fölfogásra
nézve eltérő nézeteket vallott, de csak a párt-
konferencziáig, itt határozottan kinyilatkoztatta,
hogy föltétlenül elfogadja a javaslatot.

Gróf A n d r á s s y és még néhányan csak
annyiban különböztek a párt más tagjaitól,
hogy ők a kompromisszum megkísérlését me-
legebben javasolták. De minthogy ezen kom-
promisszum meg lett kísérelve és Bánffy el-
ment a végső határokig — de a kompromisz-
szum, különféle okoknál fogva, végleges hajótö-
rést szenvedett — a szabadelvű pártban mint
hiteles forrásból állíthatjuk, többé semmi se
zavarja a teljes egyöntetűséget.

A hétfői ülés. A képviselőház, amint már
csütörtökön megállapodott, a szünet után hét-
főn tartja első ülését. Ez az ülés a vidéki képvise-
lők kedvéért, akiknek már vasárnap este vissza
kellene utazniok, rendes szokás ellenére, dél-
után négy órától nyolczig fog tartani.

A Dárdai esete. Ismervén azt a bizalmi
állást, melyet pár év óta a miniszter-elnökség
kebelében Dárdai Sándor miniszteri tanácsos
közmegelégedésre betöltött, némi megdöbbenés-
sel olvastuk egyik mai esti lapban a következő
legfrissebb szenzácziót:

„Dárdai Sándor lemondása. Igen érdekes
hir szivárog ki a miniszterelnökségi palotából.
Egy, még eddig megerősítésre szoruló jelentés
szerint Dárdai Sándor miniszteri tanácsos, a fiumei
kérdés és a szerb kongresszus ügyének előadója,
megválik a miniszterelnökségben viselt hivatalától
és ismét visszatér jogászi működéséhez. A hir
óriási föltünést van hivatva kelteni. Dárdai mar
napok óta nem jár be többé hivatalába és
— mint halljuk — oda nem is fog többé vissza-
térni."

A népszerű miniszteri tanácsos nagyszámu
tisztelői és jóbarátai bizonyára megütközéssel
fogadták ezt a meglepő híradást s mármár egy
magyar Dreyfus-ügyről kezdtek halluczinálni,
mikor vagy két óra múlva az emberséges Bu-
dapestí Tudósító a következő örvendetes jelen-
téssel ütötte agyon a csírázni kezdő "óriási fel-
tűnést" :

„A király ö Felsége Dárdai Sándor minisz-
teri tanácsosi államtitkári minőségben az állami
számvevőszék alelnökévé nevezte ki."

A tiltakozó gyülés. A félhivatalos Bud. Tud.
különösen hangsúlyozott „illetékes helyről" a követ-
kező közlést vette és adja:

Ismeretes dolog, hogy a függetlenségi párt
azon bizottsága, mely a vasárnapi népgyülést ren-
dezi, beható tárgyalásokat folytatott a budapesti szo-
czialistákkal, hogy azokat megnyerje a vasárnapi

jegyzé. A szép Viganaux Mari a vendégek
mulattatására solotánczokat járt el az ő módos
ingerlő kurtaszoknyájában (azóta nevezik az
ilyen kurta szoknyát v i g a n ó n a k).

A grófkisasszony apja, egy dölyfös oli-
garcha, heves szerelemre gyult Viganaux kis-
asszony iránt. A vén ló nagyobbat botlik, mint
a csikó. Nem csak szerette, de féltette is.
Együtt akart vele lakni minden áron, csak a
leánya ne feszélyezte volna. A többi három
leánya már férjnél volt, nagy uraknál, csak a Biri
kontesz volt még itthon, a legcsinosabb, leg-
kedvesebb. A grófnak nagyon alkalmatlan volt
ez, nem is titkolta, igy szólt egyszer az
országház pipázójában:

— Ha az ördög eljönne érte, annak is
odaadnám.

Az ördög pedig engedelmeskedik a nagy
uraknak, valahogy odalökte maga helyett Mol-
nár Pált, hogy az is hallja.

Hirtelen a gróf elé állt bátor arczczal:
— Itt vagyok én, méltóságos uram. Adja

nekem a grófkisasszonyt, meg fogom becsülni
és is szívesen jön hozzám.

A gróf dühbe jött, elsápadt és a hangja
süvítő lett:

— Én az ördögöt hittam, amice, de maga

csak egy Molnár. Miféle impertinenczia ez ?
Megbolondult k e n d ?

A "kend" pedig nagy sértés volt azon
időkben egy gróftól, még ha demokratának
mondta is. Mert a demokrata is ilyen volt azon
időkben. Molnár Pál elvörösödött és mint a
megvadult bika rohant a grófra. Jó szerencse,
efogták erőszakkal a követtársai: Pulszky Fe-
rencz (tőle tudom ezt a történetet) és az esz-
tergommegyei Kruplanitz, kinek a nevére ez a
kadenczia keringett:

Der Ablegat Kruplanitz
Ohne Geist und ohne Witz.

Megakadályozták a tettlegességet, de a
duellumnak meg kellett lenni. Meg is történt
másnap hajnalban a pozsonyi városerdőben.

Előző este azonban Viganaux Marinál
volt a gróf. Kettesben vacsoráltak, punchot
ittak; a Mari igen szép volt, igen pajkos, senki
a világon nem tudott olyan kedvesen vesze-
kedni, mint ö, ha a kis ökleit a csípőjére rakta,
a gróf majd kiugrott ilyenkor a bőréből a nagy
gyönyörűségtől.

— Bizony nagy bolond vagy, öreg kecs-
kém (a grófnak olyan szakálla, olyan arcza és
olyan n e v e volt, mint a kecskéé), minek
bántod azt a fiatal embert, aki nekünk jót

akar. Ha elveszi a Biri konteszt, milyen pom-
pásan élhetnénk.

— Lehetetlen odaadnom, Mari. Megmoz-
dulnának az őseim csontjai.

— Mit törődöl te azokkal a csúnya cson-
tokkal, öreg kecském, hadd mozogjanak, te
csak velem törődj és légy rajta, hogy elmehes-
sünk, elvonulhassunk valahova, például Pestre.

— Ugyan eredj, [ott a Széchenyi miatt
restelném.

— Hát menjünk Bécsbe, jó papa. Ott be-
rendezel nekünk egy kis házikót, egy ker-
tecske is lesz a végében, ott csinálok egy
virágpadot s magam ásom, magam gyom-
lálom. Jó lesz, papa?

Kedveskedőn paskolta magnetikus tenye-
rével a gróf állát.

— Hm, Bécsben ? — dohogott a gróf. —
Ott a császár miatt restelném.

— Hát egyebütt, csak menjünk, okvetetle-
nül menjünk. Prágát se bánom. De mennünk
kell. Szabadulj meg a leányodtól.

— Nem lehet, nem adhatom egy
nárnak.

— De mikor szeretik egymást
— Még se lehet.
— De mikor olyan szép fia,
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népgyülésen való részvételre és a további közre-
működésre is. A szoczialisták azonban meggyőződve
arról, hogy velük a függetlenségi párt csak a gesz-
tenyét akarja kikapartatni, visszautasították a füg-
getlenségi párt ajánlatait. Azt azonban kimon-
dották, hogy a vasárnapi népgyülésen igenis részt
fognak venni, de ott aztán oly irányu határozati ja-
vaslatot fognak benyújtani, amelynek értelmében bi-
zalmatlanságukat fejezik ki a függetlenségi párttal
szemben és ismételten hangoztatni fogják, hogy
csak egyedül a szocziálista elvek boldogíthatják a
népet. A függetlenségiek értesülvén a szoczialisták
ez álláspontjáról, hogy a szoczialisták tervét meg-
akadályozzák, határozatképen kimondották, hogy a
gyűlésre csak azt engedik be, aki a következö szö-
vegű meghívót előmutathatja:

„Felhívjuk tisztelt polgártársat, hogy az uj
provizórium ellen f. hó 26-án d. u. 3 órakor a
nemzeti „Tornacsarnok"-ban (VIII. ker., Szent-
királyi-utcza 26 szám) tartandó országos tilta-
kozó nagygyűlésre megjelenni szíveskedjék.
Kérjük azonban, ha lehet, már d. u. 2 órakor
szíveskedjék megjelenni, hogy a magyar polgárság
megakadályozza a szoczialisták tömeges megjele-
nését — és igy az esetleges zavargást.

Az önálló Magyarország védelmére alakult
bizottság nevében Krivácsy József

48-as tüzér-ezredes, elnök."
A népgyülésen, ha ugyan a szoczialistákkal

valószínű eshetöleges verekedés miatt a rendőrség
kénytelen nem lesz szétoszlatni a gyűlést, a függet-
lenségiek közül többen fognak beszélni.

_
Árulkodó szászok. A helységnevek ma-

gyarosításáról szóló törvényjavaslat és az e
fölött folyt parlamenti vita még egyszer kitö-
résre bírta a szász árulkodók által mestersé-
gesen fentartott német, Schulverein-féle so-
vinizmust. A berlini sajtó egy részében és a
birodalmi gyűlésen szóba került az ügy és ez
alkalommal nemcsak a szászok által sugalma-
zott hírlapokban, hanem egyszersmind a biro-
dalmi gyülésen is megtámadták Beksics Gusztáv
országgyűlési képviselőt azon, még régibb, ki-
jelentéseért, hogy a német császár budai po-
hárköszöntője után az összes magyarországi
németség és igy a szászság is feladottnak te-
kinthető a germán egységre nézve.

Ez ügyre vonatkozólag Beksics Gusztáv
országgyűlési képviselő a következő nyilatkozat
közzétételére kért fel bennünket.

Még a német császár történelmi nevezetességü
pohárköszöntője alkalmából teltem ama nyilatkoza-
tot, hogy a pohárkoszöntő után a Lajthán innéti né-
metség, vagyis tulajdonkép az erdélyi szászság, a
német egységi törekvésekre nézve feladottnak tekint-
hető. E nyilatkozatomat szász hírlapok és levelezők

németországi lapokban czélzatos megjegyzésekkel
kolportálták. Ugy adták elő, mint egyik magas-
rangú állami hivatalnok meg nem engedett magyar
sovinizmusának jelenségét. Igy került nyilatkozatom
a legutóbbi napokban a német birodalmi gyü-
lés vitájába s egyszersmind az erdélyi szá-
szok által informált, szerencsére most már
kevésszámú a tekintélyében fogyatékosabb né-
met hírlap kritikájába. B tény is jellemző.
Nyilatkozatra azonban ama második körülmény bir,
hogy berlini lapokban, s névszerint a National
Zeitungban, azzal igyekeznek csititani budapesti
levelezők a jogtalan haragra fortyant német sovi-
nizmust, hogy a mult év óta nem vagyok miniszteri
tanácsos, hanem országgyűlési képviselő. Ezen ma-
gyarázással és csititáasal szemben tartozom ama
kijelentéssel, hogy Magyarországon Germania irre-
dentát senkisem ismer. Néhány száz túlzó kivételé-
vel, az összes magyarországi németség tiltakoznék
a német egységi törekvések ellen. Ebben az ország-
ban ugyancsak egy csomó szász árulkodó és leve-
lező kivételével minden német ép oly magyar és
ha tetszik: olyso vinista, mint csekély személyem.
Annál kevésbbé lehet nézeteltérés az aktiv és volt
miniszteri tanácsosok, országos képviselők, publi-
czisták és általában a született magyarok közt.
Ugyanezen teljes egyértelműség kárhoztatja el az
egyik erdélyi szász lapnak a német császár ellen a
napokban intézett gyalázatos kifakadását. mely lap
II. Vilmos budapesti pohárköszöntöjét az élve-
zett tokajinak és a magyar erős boroknak
tulajdonítja. A németek lánglelkü uralkodója
jól van informálva a magyar viszonyok felől
s tudja, hogy Magyarországon német üldözés nincs.
A németség önként csatlakozott a magyar állam-
eszméhez s a magyarsághoz, teljes egységbe forva ezzel
a hazamii érzelmek tekintetében; csakis néhány szász
túlzó igyekszik e tény iránt a német nemzetet téve-
désbe ejtem. A germán individualitás e méltatlan
őrzői, akik most már Magyarországon kivül még a
német birodalom és egység fejét is ily kvalifikálha-
tatlan módon támadják, megérdemlik a leleplezést.
A nagy német nemzet épugy elitélheti, mint elitéli
őket Magyarországon nemcsak a szoros értelemben
vett magyarság, hanem a hazafias szellemű né-
metség is. Beksics Gusztáv."

Mikor a kiváló magyar politikus és publi-
czista ezen nyomatékos és önérzetes nyilatko-
zatai szószerint közöljük, konstatáljuk, hogy az
mind a tényleges igazságnak, mind a politikai
esélynek teljesen megfelel. Kívánatos, hogy
a nagy német nemzet, a mi legbecsesebb
szövetségesünk közvéleménye, a maga részéről
szintén ugy fogadja, mint a népek közt szük-
séges kölcsönös megértés komoly dokumen-

tumát, amiből természetesen következik a szá-
nalmasan vergődő honi szászuk „lrredentának"
bent és kint teljes hitelvesztése s ezzel minden,
bármily csekély bizalmatlansági és idegenkedési
mozzanatnak végleges kiküszöbölése.

Az uj fiumei kormányzó a királynét.
Gróf Szapáry László fiumei kormányzót a ki-
rály tegnapelőtt kihallgatáson fogadta, mely al-
kalommal gróf Szapáry megköszönte a kineve-
zését. Ö Felsége nagyon szívélyesen fogadta az
uj kormányzót s a teendők felől behatóan tu-
dakozódott. Az uj kormányzó deczember 26-án
Fiuméba utazik, hogy mielőtt hivatalos állá-
sát ünnepélyesen elfoglalná, az ottani viszonyok-
ról magának teljes tájékozást szerezzen.

A horvát költségvetési bizottság tegnap tar-
tott ülésében délelőtt tíz órától, két órai megszaki-
tással, esti félkilenczig letárgyalta a költségvetési
javaslatot. A tartománygyűlés legközelebbi ülés
ennek következtében már január 10-én lesz.

A cseh-tót unió. Közelebbről, mint turócz
szent-mártoni levelezőnk értesit — két tót nemzet-
ségi vezéregyéniség Prágába utazott, hol Herold
Patzak és Kramarz cseh képviselőkkel az íránt
tanácskoztak, hogy megkezdjék-e már a tótok is a
magyarok ellen való akcziót? A csehek azt a' taná-
csot adták, hogy a tótok akcziójukat csak a jővő
évben kezdjék meg, mikor már az ifjucsehek pénz-
belileg is elég erősek lesznek és a tótokat anyagilag
az eddiginél hathatósabban fogják támogathatni
Stefanovits és Daxner ez üzenet vétele után azonnal
írtak amerikai honfitársaikhoz, hogy gyűjtsenek e
idő alatt ők is egy nagyobbacska összeget és az
küldjék haza az egy ér múlva kezdődő nagy
harczra.

KÜLFÖLD.
A keletázsiai események. Anglia meg

mindig nem találja helyét az orosz és a német
birodalom kínai politikájával szemben. Azt a
„izolálást", amelyet a német és orosz félhi-
vatalos lapok oly tüntetően hangoztatnak, Angia
érzi és egyes hangok a sajtójukban be is isme-
rik. „A Daily Chronicle" elég őszinte azzal a
kérdéssel foglalkozni, miért is van Angliá-
nak a kontinensen annyi ellensége? Nem
csoda — adja a választ. Mikor a németek példát
egész jó szándékkal tisztelegni jönnek a királyné-
nak, akkor mi a császárukat elhalmozzuk szidal-
makkal és ugy beszélünk róla, mint egy örültek-
házába valóról, És miért? Azért, mert olyas-
mit cselekszik, amit Anglia már régen tesz:
foglalásokra törekszik a tengeren. Lehet Vilmoa
császárnak sok különczsége, de ugy szidalmazta

A gróf felugrott a divánról s incselkedve

— Talán tetszik magának?
Mari elpirult egész a füléig (akkor tudott

elpirulni, amikor akarta) s zavartan dadogta:
— Nem, oh nem. Esküszöm, nem.
Lesütötte a szép kék szemeit és elfordult.

mintha egy nagy titok lett volna kitalálva.
A vén főnemes meghökkent.
— Meg ne csalj. Mari. Te valami rosszba

töröd a fejedet.
Erre aztán sírva fakadt Mari és sok hime-

zés hámozás után bevallotta, hogy csakugyan
tetszik neki a Molnár Pali, de hogy ö hű akar

maradni a grófhoz és azért rimánkodik neki,
hogy menjenek innen, hagyják itt Pozsonyt, a
milyen gyorsan csak lehet.

A grófra nagyon hatott a dolog, a haján
keresztül beszivárgott a szivébe, mert a kis
Viganaux folyton a hajában babrált s ez jól

esett a vén kecskének, másnap, midőn a pár-
baj után (a gróf kapott egy kis sérülést a bal
vállán, Molnár pedig a homlokán) kezet fogtak.

a gróf ezt mondá Molnárnak:
— Látom fiu mind a kettőnknek a vérét. Biz

isten semmivel se kékebb az enyém. Vedd el
hát a leányomat, ha akarod

így lön, hogy a pozsonyi diétán az egyet-
len demokrata beleházasodott a legnagyobb,
leggögösebb főnemesi családok egyikébe. Csú-
folták is e miatt eleget a demokratiságot, de hát
szép felesége volt s egy kis csipkedést el lehetett
érte szenvedni.

•
A regényírók többnyire ugy építik fel a

meséjüket, hogy az ilyen messalíance nagy
konfliktusokra vezet. Ne tessék nekik hinni,
tisztelt olvasó — az arany feloldódik a só-
savban és a salétromasavban, az ezüst a salét-
romsavban, a förangu kötelék pedig feloldódik
a szerelemben — de nagyon melegnek kell
lennie.

Molnárék jó házaséletet éltek, egyáltalá-
ban lehelellenség lett volna róluk történetet
irni, ha az öreg gróf meg nem hal.

Az öreg gróf azonban meghalt Nem
ugyan mingyárt hanem vagy tíz év múlva.

Nem valami regényesen, nem is Viganaux
miatt, — ki tudja hányadik határon, és ha-
nyadik kézen járt már akkor a kis Vigeneaux !
Egyszerűen meghalt czukorbetogségben. Min-
dég szerette ö méltósága az édeset.

A halála után nagy osztozkodás követke-
zett A felvidéken kél uradalma volt erdősegei.

gyárai, az alföldön egy nagy buzaöntő birtok
gazdag halastavak, Erdélyben egy regény
vadászterület.

Lányai, vejei egy napon összegyűltek
alföldi kastélyban meghallgatni a végrendelet
és felosztani a vagyont Mindegyik magával
hozta az ügyvédjét is, a legszálasabbat, akit
ösmer. Hát ez épen elég volt, hogy ha a legvi-
lágosabb is a helyzet, össze-vissza zavarják
disputáikkal

Molnár Pál soha se látta még előkelő só-
gorait, a lakadalmára annak idején egy se
jött e l : most álltak először szemtöl-szembe.

Biri grófnő mutogatta be nekik a férjé;
— Ah, maga az — mondá Z. gróf

nyaffogó hangon és föltette a monokliját. -
Áh, áh, áh !

F. báró (a Franciska grófnő férje), leeresz-
kedőn nyújtotta oda a balkeze két ujját

— Szaperlott, az uj sógor. Szaperlott.
(Az ujjával pattantott, aztán megfordult) No
mindegy.

Az uradalomra gondolt, ami jutni fog
neki. Hát mindegy. Azután arra gondolt, hogy
az uj sógornak is egy uradalom jut és fél-
hangosan dörmögte: Mégis csak szemtelenséf.

(Vége következik.)
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öt, mint őrültet, öt, aki eléggé megmutatta, hogy
Németországot a legkonszolidáltabb európai
állammá tudta tenni és most oly okos expedi-
cziót ily kitűnően visz véghez, mint a kiao-
csauit s Salisburyt az orránál fogva vezette — az
ilyen csak arra vezet, hogy a kontinensen a mi
vak önzésünk miatt minden rokonszenvet el-
veszítsünk.

Az izgalom azonban természetesen még
tart. Mindenféle leleplezések és kornbinácziók
űzik egymást. Igy Londonba ma azt jelentik,
hogy az oroszok Port Arturt nem a kínai
kormány beleegyezésével foglalták el. Ke-
resik Japánnal a kombinácziót, hogy bele-
vonják egy akczióba. Japán azonban nagyon
tartózkodó. Keresnek valamilyes uj csoportosu-
lást az európai hatalmak közt.

Berlinből azt táviratozzák nekünk, hogy a
német hivatalos körök Németországnak mostani
kinai akcziójával, ugy diplomácziai, mint tenge-
részeti lefolyásával igen megvannak elégedve.
Kiao Csaut a németeknek szénrakodóhelyül át-
engedi Kina.

Tegnap egy angol forrásból eredt távira-
tot közöltünk, amely arról szólt, mikép az oro-
szok Kinától azt követelték, hogy a német ka-
tonai képzöinstruktorok helyett oroszokat alkal-
mazzanak. Egy berlini távirat ma ezzel szem-
ben azt hangsúlyozza, mikép a kinai kormány
még Kiao-Csao megszállása után is szerződte-
tett német katonai instruktorokat. Hogy pedig
Kiao-Csao okkupálasát mennyire nem tartják
Kinában ellenséges dolognak, kitűnik abból,
hogy most Henrik herczeg méltó fogadtatásá-
nak a tervével foglalkoznak.

A balkáni lappangó izgalmakról, amelyeket
tegnap jeleztünk, ujabb tudósítás érkezik ma
Szófiából. Táviratunk szerint a bolgár közvélemény
mind nagyobb mértékben foglalkozik a maczedon-
kérdéssel. Várnában és Hasisukban népgyülé-
seket tartottak, mely alkalommal az elfogadott
határozati javaslatokban tiltakoztak a török ke-
gyetlenségek ellen és kérést intéznek a hatal-
makhoz, hogy a keresztényeket Maczedoniában
oltalmazzák meg.

Osztrák állapotok. Ausztriában ma jelent meg
az első rendeleti uton, hozott törvény. Az ínségesek
felsegitéséröl szól s ez ama törvény, amelyet a
Reichsrath már letárgyalt, csak a harmadik felolvasás
volt még hátra, mikor a viharok elsöpörték az egész
farkmentet. Ausztriában élénken vitatják Ebenhoch
képviselőnek a „Linzer Volksblatt-ban közölt czikkét).
A czikk kiemeli, hogy az irtózatos nemzetiségi küz-
delem folytán az osztrák központi parlament és
az állami hatalom sokat szenvedett, A Gautsch-
miniszterium éppen mivel nem politikai mi-

niszterium, különösen alkalmas arra, hogy az ál-
lam tekintélyének minden téren tiszteletet szerezzen
és ismét rendezett parlamenti viszonyokat hozzon
létre. A czikk hangsúlyozza a parlamenti béke
szükségességét, amely után Ausztria összes népei
vágyódnak. A monarkia összes népei végre is az
arany középuton fognak járni.

TÁVIRATOK.
Bismarck egészségi állapota.

Hamburg, deczember 24. A „Hambur-
gischer Correspondent" jelenti Friedrichsruhéból
hogy Bismarck herczeg állapota megint ki-
elégítő, bár a legutóbbi napokon kevésbbé volt
jó, mint a hét elején. A herczeg az ünnepeket
a legszűkebb családi körben fogja tölteni.

Esterházy-Dreyfus ?
Páris deczember 23. Hogy minő szélhá-

mosságok között mozog az Dreyfus-ügy egész arra
jellemző a Reinach-Rochefort eset. Rochefort
tegnap egy levelet közölt, amely igen terhelő
Esterházyra nézve és hozzátette, hogy ezt a
levelet a Dreyfus-szindikátus gyártotta, hogy
vele Esterházyt kompromittáljak. Neki bizonyí-
tékai vannak, hogy ama levél hamis és ama
hamis levél szerepel a vizsgálóhiró előtt. —
Ma Reinach, a Dreyfus-védelem egyik ve-
zére azzal áll elő: igenis, ama levél ha-
misítvány. Még pedig oly otromba hami-
sítvány, hogy — mikor nekem eladásra
kínálták — én azonnal észrevettem. Ro-
chefor ma azonban becsapták vele s ő
felült. Nálam jártak ezzel a levéllel, felajánlot-
tak azzal, hogy azt Esterházytól ellopták, de
nekem igen nagy óvatosságot, kellett kifejte-
nem, hogy egyetlen hamis adatom se legyen,
mert akkor varamennyire azt mondják, hogy
mind ilyenek. A levél különben oly otromba
hamisítás, hogy csoda, mikép ülhetett fel an-
nak Rochefort. Ma azon hir járta, hogy Esz-
terházy elhagyta volna Párist. E hir azonban
alaptalan. Scheurer-Kestner karácsonyra El-
zászba utazott.

Magyarországi lovak vásárlása.
Athén, deczember 24. A hadügyminisz-

ter a jövő év elején 3000 darab lovat akar
a hadsereg számára beszerezni, mi végből a
lóvásárló bizottság legközelebb elindul Ma-

gyarországba.
Éhínség Algírban.

Páris, deczember 24. Az algíri benszü-
löttek közt a rossz aratás következtében éh-
inség pusztít. A hatóságok megtették a szük-
séges intézkedéseket.

Korrupczió a görög hadseregben.
Athén, deczember 24. A hadsereg bot-

rányai mindnagyobb mérveket öltenek.
Smolenszki hadügyminiszter elrendelte a rak-
tárak átvizsgálását, mely alkalommal kitűnt
hogy 2451 darab fegyver, 26 ágyu, 11537 láda
töltény nyomtalanul elveszett. A hadügy-
minisztérium néhány tisztje ellen szigorú vizs-
gálatot indítottak.

A bécsi munkanélküliek.
Bécs, deczember 24. A bécsi munkanélküliek

ma nagy gyűlést tartottak, melyet a szocziál-
demokraták hívtak egybe. A gyülés a legnagyobb
rendben folyt le. A munkátlanok elhatárolták,
hogy a szocziáldemokratákhoz csatlakoznak.
E határozat hozatala után szoczialista dalok ének-
lése mellett rendben szétoszlott.

Oláh tiltakozás.
Bukarest, deczember 24. A kurturliga és

a tanulóifjúság a magyar helynevekről szóló
törvény ellen vasárnap tiltakozó nyilatkozatot
fog kibocsátani.

Tanulók és szoczialisták verekedése.
Krakó, deczember 24. Az itteni Haupt-

platzon ma délután verekedés volt. Tanulók
és szocziáldemokraták tűztek össze egymás-
sal. Többeket közülök a rendőrség letartóz-
tatott.

HÍREK.
A fehér árnyék.

Végtelen sor éve, kétezer éve. Hellász
törmelékkövekre porlott és Palesztina földje
szól, hogy ő lesz az uj Hellász az uj világnak.
A régi világ itt maradt márványoszlopairól
Pán feje gúnyosan mosolyog erre, de a pusz-
tákon jár egy szikár próféta, a Dávid nemzet-
ségéből való. Nem tudni, honnan vette az
igazságot, de látni, hogy odaadta érte ifjúsá-
gát, mert harminczhárom évet élt és nem je-
gyeztetett fel róla, hogy valaha kaczagott
volna. Pedig hívta erre a nap, mely ott pál-
mákat és sirászi rózsákat ápol, hívta a szellő
Bethlehem olajligeteiben és hivta a tenger,
melynek kék habjait nem csudálta, hanem
kormányozta a próféta, a Dávid, nemzetségéből
való. Nap nem hevíti, rózsaszál nem csá-
bítja, szellő nem kisérti ő t ; ugy jár,
mint egy fehér árnyék. Én Uram, kik nehéz
matériákkal csatázunk, íme csak fehér árnyék

A mennyország ablakánál.
A szép karácsony estén, mikor nálunk a

világ az ártatlanság színébe takaródzik és az
emberek ünnepi ruhát öltve, templomba men-
nek, vidám dalokat hallgatni a jászolban vilá-
gító gyermekről és, „Jesse vesszejéről, mely
ismét kivirágzott", ki szokták nyitni a mennyor-
szág azon ablakát, melyből le lehet nézni a földre.
Mig bent a ragyogó szférákban körbe gyűlt an-
g y a l k á k üdvözítőt dicsőítik szelíd himnusokkal,
a tudósok és bölcsek, kik sokat küzdöttek és szen-
vedtek az isten tanáért a földön, ily estéken
letekinthetnek az örökkévalóság honából a mu-
landó világra és meggyőződhetnek róla, hogy
a jámbor tanok, melyeket ők hintettek az em-
berek szivébe, még most is élnek és még min-
dig lelkes követőkre találnak.

£ nyitott ablaknál találkozott a két híres
vitatkozó, Frater José, ferenczrendi guardiánus
és navarrai Rabbi Juda, kiknek a toledói kirá-
lyi kastélyban folyt nagy szóharczát oly
ékesen és oly tiszteletlenül énekelte meg szé-
les jó kedvében a rakonczátlan Heine Henrik.

Persze, a jó doktorok kissé megváltoztak
azóta, hogy a kegyetlen Don Pedro és a
liliomfehér Bourbon Blanca színe előtt tárták
ki heves szenvedélylyel istentudományuk gaz-
dag kincseit. Frater Josénak kihullottak fekete
hajszálai, melyek akkorában tonzuráját sürü
koszoruban övezték; Rabbi Judának pedig
egykoron vörhenyes, két hegybe végződött
hosszu szakálla tiszta fehérre változott. A

vedlés és szürkülés folyamata alatt lelke is
megszelídült a térítő vita nagy bajnokainak;
meggondolták a dolgot ők is; és amióta az isten
zsámolya előtt békében heverészik végig a
számitatlan esztendőket, elcsendesült bennük
a nagy hadakozási kedv, is mely egykoron
a hófödötte Sierráktól a tenger kéklő vona-
láig fölverte Spanyolország összes visszhang-
jait. Az ellentétes meggyőződés ugyan megma-
radt a derék szóvitézek' keblében és épp ezért
keresgélik egymást és bújnak különös előszere-
tettel össze az Örökkévalóság kedélyes szegle-
teiben ; szívesen beszélgetnek még most is a
hajdan körömszakadtáig védelmezett hittételek-
ről : de a skolasztikái methódus ádáz szigora,
a rajongás lángoló heve nagy mértékben alább-
szállt náluk. Nyugodtabbak, türelmesebbek let-
tek. Bevonult szivükbe a béke szelleme. Miért
is piszkolnák, minek is fenyegetnék egymást,
mint hajdanában tevék ?

Czivakodni, dühüsködni, az jó a halan-
dóknak; de halhatatlan vita, az még az églek
türelmét is kifárasztaná. És minek volna? Hi-
szen látják, hogy ott fönt minden nézet, min-
den vélemény szépen megfér egymás mellett,
az uristen arczának egyetlen-egy világító suga-
rában.

Mosolyogva üdvözli tehát a fráter a rabbit:
— Tisztellek, jó rabbi!
A rabbi: Fogadd hódolatomat, jó guar-

dián!
A fráter: Mily szép az a fehér világ

odalent. És a harangok! Mily kedvesen konga-

nak ! Különösen a déli tengerek mentében, a
latin népeknél, akik kottára harangoznak.

A rabbi: Az ára. (Magában fontolgatva.)
De mikor a nép hívás nélkül megy a tem-
plomba, tisztán mert szive viszi oda, az sem
csunya.

A fráter: A te népedre gondolsz,
rabbi. De talán nem egészen helyesen. Nem
áll az, hogy a te néped oly hevesen rajong a
vallás egyszerűségéért és hogy oly nagyon meg-
veti a vallás külső ténykedéseit. Sőt merném
állítani, hogy nagyon is áhitozza ezeket.

A rabbi: Mernéd állítani?
A fráter: És bizonyítani is, ha éppen

kívánod.
A rabbi: Bizonyítani? Talán bizony

Aquinói Tamás irataiból.
A fráter: (mosolyogva) Nem. Nem abból.

De magából az életből. A tapasztalatból. Tekints
alá, rabbi, és nézdd! Kinek a házában vannak
a legnagyobb és a legdíszesebb karácsonyfák ?
Talán a keresztényeknél? Ók nem. Azok sze-
rények. Hanem éppen Izrael gyermekeméi.

A rabbi: Igen, mert mi toleránsak va-
gyunk. Mindig azok is voltunk. "Réges-régen,
mikor a Sion hegyét övező ország még a
mienk volt, nem türtük-e meg szó nélkül a
legkülönbözőbb szektákat: a farizeusokat, a
saduceusokat, a manicheusokat és az ég tudja
még miket? Mi mindig tiszteltük mások hitét.

A fráter: No hát, tisztelni . . . Tisztelni
és a külsőségekben utánozni, az kétféle dolog.
Nézz le csak kissé ( Abban a nagy városban



Szombat, deczember 25. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1897. — 5. oldal.

vagy nekünk és kétezer év óta nem felejtet-
tünk el mégse! Elcsufol e világ minden kul-
tuszt, a tiedet nem csúfolja el senki; elkoptat
a századok járása mindent, a te nevedet nem
koptatja le a kősziklákról. Balgák is vágyunk
és rosszabb a balgának élete, mint halála,
monda Sirák, a bölcs, de nem vagyunk any-
nyira balgák, hogy téged utánozni ne töreked-
nénk. És üljük is e napot, mondván, hogy e
nap a szeretet napja és mi legfőkép ebben a
szeretetben utánozunk téged. . .

. . . Mondja ezt szánk és próbálkozik is
szivünk. Szánk híjába mondja és híjába pró-
bálkozik szivünk. Nem arra teremteténk, hogy
a szeretetben utánozhatnék a nagy mintaképet.
Az egész világ mondja, az egész világ próbál-
kozik benne, a szeretetben, melyét átruizmusnak
is nevez Carlyle és Wlassics. De a szent fenyőfa
alatt valljuk csak be, hogy nem értünk hozzá.
A karácsonynyal áltatjuk magunkat, lássuk be,
hogy nem adatott nekünk a szárny, a Jézusig
szálló.

E magasságból tehát le kell szállnunk,
az úr Jézustól is le kell szállnunk az embe-
rekhez. Azokat ugyan megnézhetni és láthatni,
hogy könynyebb a tevének a tü-fokán átmenni,
mint az embernek e világban nagy szeretete-
ket lelni. Olyanokat, melyek méltók e névre,
mert az önzetlenséggel járnak. Az emberek
tudniillik a krisztusi szeretettel, az önzetlen-
séggel is ugy vannak, mint a közjogi alappal;
tisztelik és bensőjükkel megegyeztetik, mert
örök törvénynek látszik, de nem rajonganak
érte. Mindenütt hirdetik, de mindenütt ellene
cselekesznek. És a fehér árnyéktól elválaszt
bennünket végtelen sor év, kétezer esztendő;
a ragyogása látszik, az utánozhatatlan.

Az egyház bukott meg először az ő után-
zásában. Tehát, mondá ő : Minek utánozzam
én az utánozhatatlan fehér árnyat ? ! Midőn a
világon van hatalom is, nem csak templom és
alamizsna. Én legalázatosabb szolgája vagyok
az én uramnak, ennélfogva én nem leszek
nagyratörö. Én maradok a követők közt a leg-
utolsónak, én égetek és épitek, de én égetek
másnak és én épitek magamnak. Én nem va-
gyok fennhéjázó, én belátom, hogy nem tudom
utánozni Krisztust. Törékeny földi lény vagyok,
száz skudiért adom a bucsuleveleket és ha

valaki kenyeret kér, akkor elébe tartom az
ereklyetartót.

A politika sohase is vállalkozott az ő
utánzására. A politika már Krisztus előtt a ha-
talmas Arisztoteles száján keresztül kijelentette,
hogy semmi köze sincs a szeretethez. Fődolog,
hogy értsék meg egymást az emberek és ért-
sék meg egymást a királyok. Az emberi pártok
és a királyok értik is egymást, miként I. Fe-
rencz értette V. Károlyt: "Én nagyon értem
az én kedves testvéremet, a császárt és ő is
ért engem. Mi mindaketten ugyanazt akarjuk."
Tudniillik Majlandot akarták mindaketten.

A társadalom se meri utánozni Jézust.
Micsoda óriási teendők várnának is e millió
szétágazásu, tehát kormányozhatatlan tömegre,
micsoda hiu ambiczió volna is az, a Krisztust
utánozván, igy akarni megszüntetni a nyomo-
ruságot. Millió ökölbe szorított kéz emelkedik
a társadalom tehetetlen boltozata felé és millió
harsogó szó kiabálja: „Kezünk ökölbe szorult
és szavunk harsog, mert te. társadalom, nem
tudod utánozni Jézust!"

, . . És akiből egyház és politika és
társadalom alakul, mondtuk, az ember, az bu-
kott el leginkább a jézusi szeretet utánzásá-
ban. Nincs altruizmus, csak a tudományos
akadémiák második szakosztályaiban. Az ember
vagy bűnösen önző, vagy büntetlenül. A bün-
tetlen önzők közé tartoznak azok, akik meg-
halnak, mivel „feláldozták magukat hivatásuk-
ért" : ne fefedjük el, hogy ezek azért áldoz-
ták fel magukat hivatásukért, mert hi-
vatásuk nagy benső elégtételekkel, ki-
elégített ambiczióval járt, tehát ezek is
egoisták. A büntetlen önzők közé tartoz-
nak továbbá azok, akik a humanizmust gya-
korolják becsületesen, tehát titkon; ne feledjük
el, hogy a humanizmus gyakorlása akkora lelki
öröm, hogy érdemes utána törekedni, tehát a
humanisták is egoisták. A maga czélja nélkül
csupán a mások öröméért nem járt egyéb e
földön, mint a leszakittatlan sirászi rózsák alatt
az a fehér árnyék.

Könnyek közt emeljük fel arczunkat
hozzá, ki a történelem egyetlen altriustája. Ő
az örök fény, ő a fehér árnyék, ki egy lépcsö-
nyire magához emel bennünket e mithologiai
estén. . . Ez este elmúlik, de ismétlődni fog

az idők végezetéig, mert a fehér árnyék' az
egyetlen impozáns alakja a históriának. Neki
nem lehetnek epigonjai.

A titokzatos tekintély.
Mikor a sajtószabadságról vitatkoztak,

sokszor felhangzott az argumentáczió során,
hogy „Kossuth Lajos szerint..." Mikor a
provizóriumnál a kiegyezés fölött vitatkoztak,
meg-megcsendült egy hivatkozás: „Deák Fe-
rencz szerint . . . " Mert minden tériának meg-
vannak a maga tekintélyei, amelyekre jól esik
és kell is hivatkozni. S ugy megszokja az ember,
hogy még kisebb tekintélyekre is hivatkozik,
mert az a kicsi tekintély is erősítheti a mi-
enket. Igy lett tekintély Hock János a piktu-
rában, Petrich Ferencz a halászatban és
Batthyány Tivadar a tengerészetben.

De most egy titokzatos tekintély csillaga
gyűlt ki.

Itt is, ott is czitálják:
— Nézetünk szerint . . .
Nézetünk? Ki ő? Vannak munkái, al-

kotásai ? Vagy ilyenek hiányában talán a szü-
letés tette tekintélylyé ? És helyesen nem is
igy hangzanék az idézet: Nézetünk szerint...
hanem: Gróf Nézetünk szerint . . . ?

Titok. S az a kis történet, amely itt kö-
vetkezik, nem is fejti meg, csak homályosan
sejteti, hogy Ki ő, akire igy hivatkoznak: Né-
zetünk szerint.

A történet a mult hétről való.
A tisztelt Ház folyosóján véletlenül talál-

kozott két nagyhatalom: esti lap és reggeli lap.
Az egyik jobbra, a másik balra támaszkodott,
mert éppen kettőjük közt haladt el egy harma-
dik hatalom: a miniszterelnök. Valakivel be-
szélt s halk szavaiból csak egy-kettő hang-
zott ki:

— Ma este . . . Bécsbe . . .
Ennyi volt. Esti lap és reggeli lap egy-

másra néztek féltékenyen és azt lesték, hogy a
másik is hallotta-e? Meg nem kérdezték egy-
mást, mert hiszen itt a kérdés mindjárt elárulta
volna a titkot. Inkább olyan arczczal váltak el,
mintha egyik sem hallott volna semmit.

Aztán az esti lap megírta:
— Bánffy ma este Bécsbe utazik.
A reggeli lap pedig megczáfolta:
— Nézetünk szerint nem is volt oka az

elutazásra.
Ugy látszik tehát, hogy Nézetünk az

az óvatos emberke, aki elöbb felnéz a klubbá
s ha látja, hogy a miniszterelnök nem utazott
el, akkor nyomban kitalálja, hogy aki itt van,
az nem utazhatott el. És talán az is ő, aki az
eseményeknél is szépen megvárja, amig lezaj-
lottak s ugy viselkedik az eseményekkel, mint

lent a legfényesebben kivilágított ablakok ama
hires kövér bankáréi, aki harmincz kupón-ollót
foglalkoztat üzletében. Senkinek sincs oly görbe
orra az arczában és oly sok karácsonyi ajándék
az asztalán, mint neki. Három miniszteriumnak a
garszon-hivatalnokai vacsoráinak ma este nála ;
és ő vidám, boldog, jókedvű, mintha Arima-
thias József az ő számára tette volna el Krisztus
vérét a Grál kelyhében. Nem jelent ez semmit?

A rabbi: Dehogy nem. Ez azt jelenti,
hogy különbséget tud tenni az élet apró külső-
ségei és a lélek benső meggyőződései között
0 jól szeret élni; de hite rendithetetlen. Más
szempontból mulat; és más szempontból imád-
kozik.

A fráter: Nem ugy van, rabbi. Az az
ember nem találja meg vallásában mindazt,
ami után szive vágyakozik. Nem találja még
benne a szépet, a titokzatost, a kedélymelegitő
költészetet Fölkeresi tehát ezeket ott, ahol
megtalálhatja.

A rabbi: Szépet! Titokzatost! Költésze-
tet ! Hát szükséges az ilyen a vallásban ? A
vallás maga a legfőbb jó. Befoglalja mindazt,
ami az életben értékes. A vallás független az
anyagtól. A vallás nem kér czifraságot, senki-
től és semmitől. Fönsége feltétlen; és magasan
áll minden emberi dolgok fölött

A fráter: Azt mondhatod itt, hol min-
denki és minden fölötte áll az emberi dolgok-
nak. Könnyü neked, a boldogult Rabbi Judá-
nak! De az a Szabadvölgyi Áron ott lent, a
soványképü rőföskereskedő, az még csak keresi

a boldogságot; és minthogy a lelkiekben nem
leli meg a megelégedést, az anyagiakban
böngészi.

A rabbi: Nem értelek, guardian. Vallás
és anyag? Vallás elégedettség nélkül? Hiszen
a vallás maga az elégedettség.

A fráter: Te optimista lettél, Juda, ami-
óta nincs szükséged többé enni.

A rabbi: Lettem ? Tehát változtam. Az
lehetetlen. Az én vallásomban lehetetlen a vál-
tozás. Abban minden meg van állapítva Örökre.
Az én vallásom lényege az állandóság. Ti vál-
toztatok. Ti változtattátok meg a mi vallá-
sunkat.

A fráter: Ne beszélj kicsinylőleg rólunk
és müvünkről, Juda! Mi okosan cselekedtünk;
mert elértük nagy czélunkat, az emberiség
boldogitását. Tekints végig a történeten I Mit
látsz benne? — A te néped szétszórva, le-
sújtva, elnyomva tengeti életét Lelkében
egy magasztos egélylyel, üldözve, kigu-
nyolva, megvetve bujkál a diadalmas nem-
zetek árnyékában. Türelmet, kegyelmet esdekel
mindenkitől. Ami minden másnak meg van
születése tényénél fogva, az emberi jog, azt a
te néped ezeréveken át kénytelen koldulni azok-
tól, kiket te lenézesz. Ez volt hatása a ti mü-
veteknek. A mi müvünk szerencsét, derüt, jó-
létet hozott mindazokra, kik megbecsülték. Mi
erőt, hatalmat, gyözedelmet adtunk azoknak, kik
szavunkat fogadták és lépteinket követték. Mi
urakká tettük embereinket azok fölött, kik haj-
dan fennen hordozták fejüket, és megosztjuk

fönségünket mindazokkal, kik sorainkba állnak.
Mi boldogságra vezényeltük a népeket, ti szen-
vedésre. És épp ezért fogadják el azok, akiket
a ti "állandóságtok", a ti „következetességek"
örök türésre kárhoztatott, épp ezért fogadják
el a mi barátságosabb, szelídebb, tetszetősebb
szokásainkat, melyek egy-egy napi veröfényt
öntenek a rideg életbe.

A rabbi: (édeskés, ravasz mosolylyal
sodorgatva ujjai között szakálla szőrszálait):
És mindezt abból következteted, hogy híveid
ma este mákoscsikot esznek. És az enyéim
nem? Hiszen magad is örülsz étvágyuknak.

A fráter. Nem annak örülök, hogy
eszik; hanem annak, hogy jólétben és hittel
eszik.

A rabbi: még mindig sodorgatva sza-
kállát) : Ki hittel, ki hitelbe. Rothschild jólétben
eszi; Milán király hitelbe eszi. Hol van itt a te
igazságod?

Igy vitatkoznak tovább a guardian Frá-
ter José és a navarrai Rabbi Juda, mig lent a
földön elaludnak a karácsonyfák viaszgyertyái,
a templomok harangjai és az emberek örömtől
kipirult gyermekei.

Aztán a nap halvány korongja keresztül-
töri a láthatáron heverő felhőket és a föld forog
szépen tovább, amint a kalendárium paran-
csolja, sejtelme nélkül mindannak, amiről itt
lent a gyermekek álmodoznak és ott fent a
szellemek ábrándoznak. És földerül a karácsony
csendes napja. Keszler József
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okos étkező a hallal szemben: amig le nem
nyelte, néma marad. Mert a halnak és az
eseményeknek kellemetlen szálkái vannak, ame-
lyek meg is szúrhatják. Ellenben édes meg-
nyugvással lehet utólag elsuttogni:

— Nézetünk szerint ezen hal kitűnő volt
. . . Nézetünk szerint ezen esemény igen jelen-
tős volt...

Igen. Nézetünk azért elismert tekintély,
mert tudja, hogy halevés közben és események
sajgása közben legjobb hallgatni..

A mi karácsonyfánk.
Az „ORSZÁGOS HIRLAP" karácsonyi száma

64 oldalon jelenik meg.

A főlapon
találja az olvasó Mikszáth Kálmán „Szervusz, Pali bácsi"
czimü novelláját és Keszler József „A menyország
ablakánál" czimü tárczáját.

Az első melléklet
művészi természetű, önálló, humoros szemléje az év
eseményeinek és szereplőinek. A 16 egészoldalas karrika-
turák Faragó József-töl, a magyarázó versek Kozma
Andor-tól valók.

A második melléklet
szépirodalmi jellegű, tartalma a következö:

Eötvös Károly : Az utolsó Palásthy.
Endrődi Sándor: Don Juan pokla.
Marczali Henrik: Grassalkovics végrendelete.
Papp Dániel: A numerus clausus-ról.
Erdélyi Zoltán: Csók-per.

Lipcsey Ádám: Uj emberek.
D'Artagnan : Egy császár karácsonya.
Abonyi Árpád : Búcsú.
Bodrogi Lajos: Cseres Márton kártyázik.
Farkas László: Amerikai ismerőseim.

A harmadik melléklet
közgazdasági aktualitás. A földmivelés, kereskedelem,
ipar, pénzügyek, nagyszámu tekintélyes szakembere tart
benne ankétot az önálló vámterület s vele kapcsola-
tos kérdések gyakorlati megoldása fölött. Azonkívül
ezen a mellékleten van a rendes közgazdasági hetiszemle,
a Mindenféle 'rovat és a Rókaút regény folytatása.

— A királyné születésnapja. Magyarország
koronás nagyasszonyának 60-ik születésnapja alkal-
mából a székes-főváros valamenyi templomában
bálaadó isten-tiszteleteket tartottak. A budai királyi
palota Szent Zsigmond-kápolnájában Vézinger
Károly apátplébános és a budavári koronázó Má-
tyástemplomban Bogisich Mihály püspök czeleb-
rálta a szent misét. Az elsőn jelen volt a királyi
palota tisztikara, az utóbbin a főúri hölgyvilág sok
tagja és több intézet növendékei. Hivatalos isten-
tisztelet és üdvözlés a királyné kívánságának meg-
felelően nem volt. A felséges asszony, mint Parisból
táviratozzák, születésnapját a legszűkebb körben
ülte meg. A királyné holnap fogadja nővéreinek:
Tr&ni grófnénak és a nápolyi királynénak üdvöz-
léseit. Izabella spanyol exkirályné virágokat küldött,
amelyekét a felséges asszony, kinek egészségi álla-
pota jelenleg teljesen kielégítő, nagy örömmel foga-
dott. A királyné ma délelőtt és délután hosszabb
sétákat tett a jelenleg még a rendesnél is élénkebb
körutakon és szemmelláthatólag gyönyörködött az
óriási sürgés-forgásban.

— XIII. Leo pápa gyémánt miséje. Az
esztergomi egyházmegye papsága ma kapta,
meg Vaszary Kolos herczegprimás karácsonyi
körlevelét, melyben a főpap szép szavakkal
emlékezik meg XIII. Leo pápa gyémánt mi-
séjéről, amelyet a katholikus egyház látható
feje 31-én fog bemutatni az Urnak. Egyuttal
intézkedik a herczegprimás, hogy a papság és
a. hivők miképen ünnepeljék meg ezt a ritka
szép alkalmat.

— Pálffy Albert temetése. A régi írói világ
egyik derék veteránját, Pálfy Albertet, ma délután
fél három órakor temették a Sándor-utcza 25. számu
halottas házból. A végső tisztességadásra az irói
világ nevesebb képviselői, nemkülönben a tudomá-
nyos akadémia tagjai majdnem teljes számban je--

lentek meg. Ott voltak a többek között:
Gyulai Pál, Szász Károly, Heinrich Gusztáv,
Szinnyei József, Bartók Lajos, Ábrányi Emil, Szana
Tamás, Rákosi Jenő, Szily Kálmán, Beöthy Zsolt,
Berciik Árpád és Hegedűs István egyetemi tanár,

Jakab Ödön, Radó Antal, Kereszty István, Barát
Ferencz, Frecskay János és számos rokon és jó-
barát. Jókai Mór, az irodalmi „tizek" társaságának
most már egyetlen élő tagja, fehérszalagu koszorút
tett le a ravatalra, de gyengélkedése miatt a teme-
tésen nem lehetett jelen. A nyitott koporsóban fekvő
halottat Czakó János, VIII. kerületi lelkész szentelte
be. Ezután Szász Károly az akadémia és a Kis-
faludy-társaság nevében szép emlékbeszédet mon-
dott, melyben Pálfy küzdelmekkel teli nemes pályá-
ját ecsetelve, őt mint a komoly tudás, a haza és
igazságszeretet lelkes bajnokát méltatta. A beszéd
után Bartók Lajos a Petőfi-társáság nevében bu-
csuztatta el a halottat s ezzel a koporsót lezárták
s a koszorukkal borított halottasszekér, hosszu fogat-
sortól kisérve, vitte a megboldogultat végső nyugvó-
helyére : a kerepesi temetőbe, hol a főváros dísz-
sírhelyére hantolták el.

— A kapucziner mellett. Olyankor gom-
bolkozik ki Eötvös Károly is kedélyesre, ha
ott van előtte az Abbazia kávéházban a párolgó
kapucziner és nincsenek ott Justhék és Hen-
tallerék a közelben. A kavargó szivarfüstben
ahhoz hasonlóan vigan kacskaringósan és
gömbölyüen eregeti gondolatait a helyzetről.

— Az obstrukcziónak nincs már semmi jo-
gosultsága, Berczi fiam. (Ez Jókuthy Berczinek
szól.) Abba kellene már azt hagyni Perl öcsém.
Abban a pillanatban, melyben az ellenzék
nyilvánvalóvá tette, hogy az obstrukczió alap-
ját nem közjogi, sem közgazdasági kérdések
teszik, hanem tisztán Bánffy Dezső, megbukta-
tása, az obstrukczió . teljesen elvesztette jogo-
sultságát. Amit Apponyinak vagy Csákynak meg-
szavaznának, azt nem szabad megtagadni
Bánffytól sem, ha arról van szó, hogy e rideg
negáczióval súlyos alkotmánysértés provokál-
tassék. És amikor ennek elkerülésére csak oly
rövid idő áll rendelkezésre, Deák Ferencznek
se volna szabad egy negyedóráig beszélni és
ime Pichler Győző hétnegyedóráig obstruál.
Pedig Pichler még nem egészen Deák Ferencz.

- 217.000 forintos alapítvány. A Machlup-
féle 217,000 forintos alapitványról, melyről tegnap
röviden megemlékeztünk, — pótlólag a követ-
kezőket közölhetjük Boldog emlékű Machlup
Adolf gyáros végrendeletében, egyéb hazafias hagyo-
mányain kivül kétszázezer forintot hagyományozott
oly rendeltetéssel, hogy ez az összeg osztatlanul egy
és ugyanazon, jótékony czélra fordittassék. Az el-
hunyt az alapítvány hováforditása iránt való döntés
jogát a végrendelet három végrehajtójára, Rosenfeld
Henrik nagybirtokosra, dr. Weinmann Fülöp közjegy-
zőre és dr. Székely Miksa gyárigazgatóra bízta. Nem
volt könnyü a feladat, melyet nevezettek a megbí-
zatás elfogadásával magukra vállaltak. Egyrészt szá-
molniok kellett a boldogultnak nemes intenczióival,
másrészt csak oly testületnek kívánták a tekintélyes
vagyont átadni, mely elég biztosítékot nyújthat arra
nézve, hogy az alapítványt örök időkre sértetlenül meg.
őrzi és kizárólag rendeltetéséhez képest használja
fel. Végre két és fél évi érett megfontolás után arra
a meggyőződésre jutottak, hogy a végrendelkező em-
berbaráti érzületének legjobban felelnek meg, ha a
kétszázezer forintot és az időközben 17,000 forintra
felszaporodott kamatokat egy üdülőház létesítése
czéljából a magyar vörös-kereszt egylet gondjaira
bízzák. . .

— Milán király Budapesten. Megírtuk, hogy
Milán király öt napig vadászott gróf Zichy Jenö
fehérmegyei birtokain. Az exkirály ez alatt az öt
nap alatt pompásan mulatott és ma érkezett meg
gróf Zichy Jenővel Budapestre. A keleti pályaudva-
ron Barlovácz szerb főkonzul fogadta, azután a
Royal-szállóba hajtatott, ahol a délelőtt során a
magyar főúri világ sok tagját fogadta. A tisztelgők
sorában volt Weisz Soma budapesti szerb aljkonzul
és a budapesti szerb állami kereskedelmi mu-
zeum igazgatója is, akitől behatóan tudakozódott
a szerb kereskedelmi viszonyok felől. A király öröm-
mel vette tudomásul, hogy Magyarország és Szerbia
között a kereskedelmi összeköttetés mindinkább kel-
lemesebbé válik. Milán király holnap délután két
érakor Belgrádba utazik.

— Nyílt kérelem ! Hazafias tisztelettel kérem
a jelen lapok igen tisztelt vidéki olvasóit, hogy
abban az esetben, ha tudomásuk szerint a karácsony

másnapján kezdődő regelét valahol még divatban
volna, engemet a regősök falujáról s esetleg nevei-
ről is rövid uton értesíteni kegyeskedjenek. Aki
számomra beköszöntő szavaikat és verses mondó-
kaikat pontosan, minden érthetetlenségükkel egyetem-
ben lejegyzi, irodalomtörténeti szempontból igen
fontos közleményét saját neve alatt és az esedékes
tiszteletdíj kiutalványozása mellett egy olyan dolgo-
zatban hozom nyilvánosságra, amelyben már az
eddig ismert adalékok alapján is sikerült bebizo-
nyítanom azt, hogy ez a kevés figyelemre méltatott
népszokás még a pogánykorból maradt reánk. Bu-
dapest (Nemzeti Muzeum.) Dr. Sebestyén Gyula,
a Magyar Néprajzi Társaság főtitkára.

— Magyarország : zsidó ország. Még az alapos
németek is igy. megvadulnak. Egyik legtekintélyesebb
lapjukból, a Keresztes ujságból vesszük a következő
épületességeket, amelyeket a magyarosodásunk fölött
való otromba gyűlölet mondat vele. A helységnevek
megmagyarositásáról például ,hogy mi ősi neveket értel-
metlen sovinizmusból össze-vissza magyarosítunk.
Értelmetlenül, mert hisz Magyarországon kivül sehol
sem értenek magyarul. (1) A régi érthető Ofen-Pest-
ből Budapest lett. Hogy ez ilyen könnyen ment,
azt a zsidóknak lehet köszönni. Most is a zsidó
sajtó ujjong a magyar liberalizmusnak, amely, a
helyneveket akarja megváltoztatni. A zsidóknak kö-
szönhető a németség elnyomása, mert ők azok, akik
újdonsült hazafiságukkal nem tudnak hova lenni
és a magyar glóbusz már már nem elég nagy, hogy
ezzel tüntessenek. Igy fordítják el a hevesvérü
soviniszta magyarok figyelmét az ő tulajdonképen
tisztán gazdasági czéljaiktól és igy sikerül nekik
Magyarország uraivá lenniök.

— Kossuth-muzeum. Ma fejezte be gróf
Kreith Béla, szabadságharczunk fáradhatatlan
gyűjtője, az 1848—49/iki ereklyemuzeum s az az-
zal kapcsolatos Kossuth-muzeum berendezését. A
muzeumban csak Kossuthkép ezertizenegy van, a
melyek nagy része Angliából és Amerikából került
hozzánk. A muzeum számára a főváros átengedte
ingyen a Stefánia-uton levő gyönyörű palotáját, mely
a Gruber- és Gerbaud-kioszkok közt épült. A mu-
zeumot néhány nap múlva megnyitják.

-Uj magyar nemes. Ő Felsége Weisz Ernő
alezredesnek és törvényes utódainak vértesi elő-
névvel a magyar nemességet adományozta.

— Derék tanitó. A pozsony vármegyei kultur-
egyesület, mint pozsonyi tudósitónk irja, ma tartotta
meg gróf Pállfy János elnöklete alatt rendes évi
közgyűlését. A közgyülés ez alkalommal a pozsonyi
kaszinó alapítványának kamataival Hetényi Bódog
malaczkai tanítót jutalmazta, a magyar nyelv tanítá-
sában való eredményes buzgólkodása elismeréséül.

— Magyar hadtörténeti emlékek. A hirtelen
beállott fagyos idő miatt a Sümeg vidékén foly-
tatott régészeti ásatásokat egyelőre beszüntették.
Eddigelé több száz darab régiséget találtak, amelye-
ket most rendez el sümeghi múzeumában Darnay
Kálmán, aki az ásatásokat vezette. Igen érdekesek
azok a tárgyak, amelyeket Rezivár környékén
ástak fel s a melyek a Hunyadi korból valók. Ezek
között vannak teljesen ép csatacsillagok, sarkantyúk,
kengyelek, kardpengék és zabiái. Nagyon becses
lelet az a kétélű aczél kardpenge, amelyet Csab-
rendeken találtak s amely határozottan az Árpád
korból való.

— A pécsi püspök felszentelése. Hetyey Sá-
muel pécsi püspök — mint tudósitónk jelenti —
január közepe felé foglalja el a püspöki széket.
Hetyey Sámuel a karácsonyi ünnepeket Esztergom-
ban tölti s azután a felszentelés előtt való ájtatos-
ságokat baranyamegyei nádasdi birtokán fogja vé-
gezni. A püspöki birtokok és javak átvétele javában
folyik. Goór György miniszteri biztos, Lenk Sándor,
az. uj püspöki jószágigazgató, Szeredi és Szeifritz
pécsi kanonokok, Dulánszky volt jószágigazgató a
mult héten vizsgálták s adták át a mohácsi szige-
ten levő püspöki uradalmakat. A bizottság két napi
erős munka után szombaton tért vissza Pécsre.

— Az erdélyi vajdák utódja. A Zugligethez
tartozó erdőségben ma este az arra czirkáló rend-
őrök nagy lármát, kiabálást hallottak. Egy őszbe-
vegyült kaputos ember járt ott, nagy hadonázva és
hangos szóval kiabálta, hogy agyon akarják ütni a
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Lehel kürtjével, de ö nem hagyja magát, mert ö
az erdélyi vajdák utódja. A rendőrök karonfogták
az öreg urat és bevitték a kapitányságra, ahol a
rendőrorvos konstatálta, hogy őrült. Elvitték az
Angyalföldre. Az örült egy pillanatnyi "ludicum
intervellum"-jában kántortanitónak mondotta magát

— A névmagyarositás megkönnyítése. Az
utóbbi időkben óriásilag megindult a névmagyarosí-
tás. Az erre vonatkozó kérvények oly tömegesen ér-
keznek be a belügyminiszteriumba és elintézésük
oly sok időt vesz igénybe, hogy a belügyminiszter
elhatározta, hogy a névmagyarosítás hosszadalmas el-
intézését rendeleti uton alkalmas reformmal meg fogja
rövidíteni.

— Ferencz Ferdinánd föherczeg é s a
Magyar-Egyesület. A bécsi Magyar-Egyesület
a napokban azzal a kéréssel fordult Ferencz
Ferdinánd főherczeghez, hogy fogadja el az egye-
sület protektorátusát A jelenleg politikai viszo-
nyok között nagyfontosságu dolognak tartják azt,
hogy a föherczeg, Magyarország prezumtiv
trónörököse, már másnap értesítette az egyesü-
letet, hogy a protektorságot elfogadja s a kül-
döttségnek azonnal audiencziát adott. A kihall-
gatás során a főherczeg kijelentette, hogy
nagy örömére szolgál az, hogy az egyesü-
let kérelmének eleget tehet, mert ezzel el-
oszlathatja azt a — bizonyos körök által ter-
jesztett — téves véleményt, mintha a ma-
gyarok iránt nem viseltetnék barátságos
érzelmekkel. A magyarság jellemének nagyon
sok olyan tulajdonsága van, amelyek iránt ő
nagy rokonszenvvel és őszinte bámulattal visel-
tetik s kéri az egyesületet, hogy bízzanak meg
az ő buzgóságában, amelylyel az egyesület
czéljait előmozdítani akarja. A főherczeg nyi-
latkozatainak olyan volt a tendencziája, mintha
súlyt helyezne arra, hogy köztudomásra jusson
az, hogy ő a magyarok iránt ugyanazzal a jó-
indulattal viseltetik, mint maga Ferencz József
király.

— Személyi hírek. Gróf Apponyi Lajos
magyar királyi udvarnagy és családja hosszabb tar-
tózkodásra Budapestre érkezett. — Barkassy Géza
kormányelnökségi miniszteri tanácsos ma, hogy
szabadságideje letelt, a fővárosba visszaérkezett

— Aki a gyomrával vezekel. Pilsenben ma
akasztotta fel Wohlschlägel, a prágai Bali Mihály,
Vakovszky József susztert, aki Klattauban az
édes anyját vadállati kegyetlenséggel megfojtotta s
azután össze-vissza verte, hogy a pénzéhez jusson.
Az elvetemedett gonosztevőnek a gyilkosság után
olyan jó étvágya támadt, hogy a helyszínén étel-
maradékokat keresgélt elő s minden ehetőt jóízűen
elfogyasztott. Az esküdtek később a rablógyilkosság-
ban egyhangulag bűnösnek mondották, aminek alap-
ján a törvényszék kötélhalálra itélte A végtárgya-
láson a halálos ítélet nem keltett a gyilkosban
semmi különösebb lelki emócziót, ennek ellené-
ben alázatosan befolyamodott az ügyészséghez, hogy
duplázzák meg a rabkosztot, mert ő nagyon éhes.
Amig az első bíróság ítélete megjárta a felsőbb fo-
rumokat, addig Vakovszky szorgalmasan evett. A
lélek egy perczre sem árulta el magát benne s min-
den életműködése abban összpontosult, hogy a gyom-
rát ellássa táplálékkal. Végre megérkezett a legfelsőbb
törvényszék ítélete is, amely helybenhagyta a halá-
los itéletet s a király végzése is, amelyben szabad
folyást enged a törvénynek. Vakovszky gyomrát ez
sem érdekelte, s mikor felszólították, hogy szálljon
magába és fogadja el a pap vigasztalását, kijelen-
tette, hogy ö nem hisz Istenben, hanem adjanak
neki enni. A papot kiküldte a czellájából s ételt s
italt kért Az utolsó 24 órában folyvást evett s kü-
lönösen dicsérte a pilseni sör jóságát. Ekkor bement
hozzá a felesége s zokogva kérte, hogy béküljön ki Is-
tennel s gyónjon meg. Vakovszky, csakhogy lerázza ma-
gáról az asszonyt, meggyónt s azonnal enni kért Persze
adtak neki, mert a halálraítéltnek minden kívánsá-
gát lehetőleg teljesitik. Hajnalban a hóhér felállí-
totta a fogház udvarában az akasztófát s a kala-
pácsolás zaja behallatszott a rablógyilkos czellájába.
Vakovszky ezalatt rostélyost és ürükottletet evett s
pilseni sört ivott. Reggel hét órakor bejött hozzá a
hóhér s ekkor Vakovszkv a szalvétával megtörulte
a száját s csak azon sajnálkozott, hogy az utolsó
korsó sört már nincs ideje meginni. Mikor az

akasztófához kikisérték, egészen közömbösen visel-
kedett s egy szót sem szólott A kivégzés 40 má-
sodperczig tartott.

— Az énekes polgármester. A híres budai
dalárda ma délelőtt tisztelgett Rózsavölgyi Gyulá-
nál, az uj alpolgármesternél, aki a budai dalárdának
elnöke. Rózsavölgyi Gyula igen szívesen fogadta da-
los társait s biztositotta őket arról, hogy azok a
kötelékek, amelyek őt az ország első dalos egyesü-
letéhez fűzik, megválasztatásával még szorosabbakká
lettek. Az uj polgármester ur ugyanis nemcsak sze-
reti a jó zenét, hanem maga is szenvedélyes muzsi-
kus, amennyiben szép bariton hangja van s az el-
mult időkben több ízben fel is lépett intimebb ter-
mészetű és jótékonyczélu hangversenyekben. A Fe-
renczvárosi Társaskör régi tagjai, akik még emlé-
keznek azokra az időkre, amikor a klubhelyiség a
soroksári-utczában volt, tanui voltak annak is, hogy
az uj polgármester ur, akkor még csak tanács-
jegyző, egy ízben Offenbach Chouffleri ur otthon
van czimü kis operettejében pompásan alakította és
énekelte Chouffleri szerepét. Évek multak s íme Rózsa-
völgyi Gyula elmondhatja magáról a polgármesteri
székben, hogy Chouffleri ur most már igazán otthon
van. Azután meg könnyü dolga is lesz az uj polgár-
mesternek a nem egyszer viharos közgyűléssel.
Ha valamelyik előterjesztését nem akarná elfogadni
s száraz szóval nem tudná a városatyákat kapaczi-
tálni, egyszerűen elénekel nekik egy szép áriát az
ő érczes bariton hangján s a siker biztos lesz.
Valamint Orfeusz zokogásra bírta a köveket, azon-
képen ő is meg fogja indítani a városatyákat. Nem
szabad tehát csodálkoznunk, ha a polgármesteri elő-
terjesztéseket ezentul viharosan meg fogja ismétel-
tetni a közgyülés s ha az uj városháza tanácster-
mének karzati ülőhelyeire, az ujévtől kezdve, rendes
bérletet fognak hirdetni.

— A zsebelyi méregkeverök. Temesvári
tudósitónk jelenti: A fenyitő törvényszék vizsgáló-
birája, dr. Gerdánovits, ma hirdette ki az ujabban
elfogott öt méregkeverő asszonynak és Borkán
Györgynek a vizsgálati fogságról szóló határozatát.
A Borkán-pár belenyugodott, a többiek felebbeztek
s efölött a törvényszék, mely a zsebelyi úgy miatt
az ünnepek alatt is együtt marad — ma délután
vagy holnap fog dönteni. Kiszivrárgó hirek szerint a
vizsgálat valamilyen formában ki fog terjedni
Mayer János zsebelyi községi orvos ellen is, mert
mindinkább megütköznek a törvény emberei azon,
hogy ez az orvos a hat év óta rendszeresen űzött
méreggyilkosságok hossza sorozatában foly-
tonosan és következetesen „bélhurutot" irt be
a halottkémi látleletbe a halál okául, daczára
annak, hogy a „betegségek" egyformán 12—14
napig tartottak s hogy a szeretőket tartó asszonyok
a terhük re vált térjek elföldelését úgyszól-
ván nyíltan űzték s minden egyes esetről a falu-
ban szerte beszéltek. A vizsgálat eddigi legszenzá-
cziósabb eredménye, hogy Korin György 3 hóna-
ponkint 50—60 forint ára arzénikumot és
légykövet kapott. Hogy kitől szerezte, ezt akarja
a vizsgálóbíró első sorban kideríteni. A nyo-
mok, mint értesülünk, Pancsovára és Nagy-
becskerekre vezetnek.

Eddig a vádlottak mint tagadnak; az egész
nyáron át elég idejük volt a rendszeres védekezésnek
a módját kieszelni. Eddig csak egy asszony vallott

— A hazardjáték áldozata. Brüsszelből táv-
iratozzák Gröbner Miksa osztrák mérnök a Hotel
Ostendeben először kedvesét, azután önmagát revol-
verrel agyonlőtte. Gröbner Spaaban a rouletten
300.000 frankot vesztett.

— Farkasok az ágyai erdőben. Mikor József
főherczeg Hortobágyon járt, egy gyönyörű tenyész-
bikát ajándékozott Debreczen városának, a derék
czivisek pedig viszonzásul egy kis juhnyájat adtak
a fenséges vendégnek. Ekkor a föherczegnek egy
különös ötlete támadt; a selyem szőrű, szép birká-
kat az ágyai erdő egy bekerített, tágas és bozótos he-
lyére tereltette, hogy azok ott elvaduljanak. Terve sike-
rült is és ma már a legpompásabb vadászat esik a mes-
terséges vad-birkára. Hanem a jámbor birkák még
sem elég vadak arra, hogy a saját erejükből, őrizet
nélkül megéljenek az erdőben, bizonyság reá, hogy
mikor tegnapelőtt egy farkascsorda közéjük rontott,

és öklelhelyett csak bőgtek és gyáván meglapultak.
Az ordasok tizenegy darab vad-birkát faltak fel sző-
röstül, bőröstül. E nagy vérontásra fegyverhez kap-
tak az uradalmi tisztek és hajtóvadászatot tartottak
a veszedelmes dúvadakra. A nyomokból ítélve, több
tagból állhatott a csorda, de közűlök csak kettőt
sikerült elejteni. Az egyiket Skalák Béla, a mási-
kat pedig Zachariás Ernő lőtte le. Az irtóvadásza-
tot folytatják.

— Rheuma, csuz, köszvény, vese- és epekőbajok
a tudományos alapon álló Dióssy-féle Risso-czitrom-
nedv-kurával biztosan gyógyíthatók. Ismertetést in-
gyen küld Dióssy Lajos gyógyszerész, Budapest
Damjanich-utcza.

— Villamos és gázcsillárokat ajánl a Csillárgyár
részvénytársaság, Budapest, VII., Ilka-utcza. (Közlekedés
zuglói közúti vasúttal.)

- A hazai általános biztosító részvény-társaság
felhívja a közönség szíves figyelmét mai hirdetésére.

— Fiatal, üde arcz csak a Czerny-féle keleti
rózsatej és balzsam szappan használatával képzel-
hető. Szakál-, hajfestés sincs jobb, mint Czerny Tannin-

gen-je
— Mit ajándékozzon az ember karácsonyra ?

Feleségének, lányainak, ismerősének, jó barátjának és
végül anyósának ? Megmondjak Krausz Károly és Jó-
zsef, Prág-Rudniki kosárárugyár Andrássy-ut 43. szám
alatt berendezett dus raktárában.

= Az egyetlen házi orvosság, amely minden
fájdalomnál, járványos betegségnél, influenzánál nagyon
jó csillapító szerül használható: a Richter-féle horgony-
pain-expetler és a Richter-féle horgony Liniment.
Űvegenkint 40—70 kr. és 1 forintért minden patikában
kapható.

= Müvészet a karácsonyfán. Vig muzsika szó-
lott ma este minden gyermekszobában, ahol karácsony-
fát állítottak. Szebbnél-szebb dalok mulattatták az ara-
nyos kriszkindlis ajándékának ujjongó apróságokat
Mintha csak valami láthatatlan zenekar játszott volna
teljes művészi tökéletességgel. A karácsonyfában volt
a csudálatos hangszer. Sternberg Ármin 68 testvén
hangszergyáros czég találta ki ezt az érdekes dolgot,
amely rövid idő alatt ugy elterjedt, hogy unt minden
családnál hallható volt.

= A budapesti kölcsönös segélyzőegylet mint
szövetkezet mai hirdetésére felhívja a közönség szives
figyelmét.

= A Richter-féle Horgony-Kőépítőszekrények
ez évben oly nagyszerű tökéletesítésen mentek keresz-
tül, hogy valamennyi szülő, mindegy, ha már birtoká-
ban vannak egy kőépitőszekrénynek vagy sem, hozassa
meg tüstént az uj gazdagon illusztrált kőépitőszekrény-
árjegyzéket, hogy ugy a felette fontos újítást, valamint
az uj "Horgony" czimü társasjátékot megismerjék.
Egyszerűen egy levelező-lapon keressük meg Richter F.
Ad. és társát, Bécsben L Operngasse 16. amire a szin-
pompás árjegyzék azonnal ingyen és bérmentesen be-
küldetik. Bevásárlás alkalmával saját érdekünkben min-
den egyes kőépitőszekrény "Horgony" gyárijegy nélkül,
mint nem valódi visszautasítandó.

SZÍNHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
Zichy Mihály i s a Petőfi Album. A Petőfi-

társaság a jövő évre a szabadságharcz ötvenéves ju-
bileumának emlékére, tudvalevőleg fényes Petőfi
albumot fog kiadni. Az előszót maga Jókai Mór
irja meg, a szerkesztés teendőit pedig Bartók
Lajos és Endrődy Sándor végzik. A legnagyobb
magyar költő és a legnagyobb idők emlékének a
megörökítésén nemcsak az irodalom jelesei
fognak részt venni, hanem a művészek is, akik
közül az egyik legkiválóbb: Zichy Mihály, az orosz
czár udvari festője, egy érdekes levélben nemcsak
megígérte közreműködését, hanem már küldött is be
egy rajzott, amely Petőfi költőségének remek allegori-
áját ábrázolja. Zichy Mihály Bartók Lajoshoz in-
tézett levelében, a többek között, a következőket irja:

„A Pegazust teljesen felnyergeive, felszerszá-
mozva állították elém, — de a kantárszárat mégis
szabad kezelésemre bízták. Lássák az ide csatolt
vázlatból, mennyiben igazoltam bizalmukat. Elma-
radtam-e az elérendő czéltól vagy ezen tulnyargalva,
tévutakra bonyolódtam-e? Petőfi szobrát környezik
a mi nagy költőnk jellemét és életpályáját is ábrá-
zoló alakok. Petőfi küzdött a sajtó szabadságáért,
azaz fölszabadította az eszme lángját bilincseiből.
Petőfi küzdött tényleg a hazáért ; kardja törvén: nyitott
mellel védi a haza zászlaját s ezért leli halálát. A
költészet az 0.7 korán tört lant felett siratja a mi
költőnk kora vesztét.

A dicsőség géniusza csillagkoszorut tart a
költő feje felett. A háttérben Petőfinek rokonszenves
költői; Homér és Ossian, Horácz, Beranger, Csokonay,
Heine és Zrínyi a költő, kit a horvátok el akarnak
hóditani tőlünk, de kinek ez volt jelszava: "Ne
bántsd a magyart!" — s nem az, hogy: "Ne bántsd a
horvátot!"
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A végleges rajz oly nagyságu lesz, mint az
aradi vértanuk képei . . . Én innét november vé-
gén, 25-30-ika közt (orosz naptár szerint) utazom
el — irja tovább Zichy és Nizzába kéri a vázlat
visszaküldését.

Zichy Mihály még egy másik, rendkívül érde-
kes képet is rajzol a „Petőfi-Album" számára és ez
a „Talpra magyar!" illusztrácziója. E tárgyhoz több
képre volt szüksége a művésznek.

„A kézi sajtó formájától kezdve — irja —
Jókai, Vasvári akkori arczképei hiányzanak. Küld-
jék el nekem mindazt, ami a jelenet aktivitási jelle-
mét visszatükrözi. Ne felejtsék el, hogy én 1845-ben
már Bécsbe s onnét 1847-ben már Pétervárra men-
tem. A magyar ruha, a Rákóczy-induló akkor még
tilos dolgok voltak. A később az eseményekbe oly
hatalmasan nyúló markokat, akkor még csak a nad-
rágok zsebében szorították ökölbe sat . . . Ha önök
cserben nem hagynak és Isten is némileg segit, a
nyitott ernyők daczára is csak kisütök valamit. A
vázlatot be fogom küldeni korrekturára."

Hogy ezek az illusztrácziók pompásak lesz-
nek, azt talán felesleges erősíteni, annyi azonban
bizonyos, hogy a Petőfi Album, az előkészületek után
ítélve, a jövő év irodalmi és müvészeti szenzá-
cziója lesz.

A Vígszínház karácsonya. A Vígszínházban
mind a két karácsonyi ünnepi estén Voss Richard-
nak látványos drámáját, a Szőke Katalin-t adják.
A darabnak ez ünnepi estéken meg van az aktua-
litása is, mert cselekvénye karácsony éjszakáján tör-
ténik. A két ünnepnap délutáni előadásain első nap
Niobe-t, másodnap Trilby-i adják.

A varázsgyürü. Planquette operettejének oly
nagy sikere volt a Népszínházban, hogy a kará-
csony hetében is egészen zsúfolt házakat csinált. Ez
okból a premierek nem jöhetnek oly gyors egymás-
utánban, mint a mult hónapban. A legközebbi ujdon-
ság valószinüleg január 8-ikán lesz, mikor is Audran
operetteje : A baba kerül szinre, a két főszerepben
Küry Klárával és Hegyi Arankával. Ugyancsak
januárban fog szinre kerülni Konti József uj
operetteje A talmi herczegnő is.

* A filharmónikusck január 12-én este fél
nyolcz órakor a Vigadó nagytermében Erkel Sán-
dor vezénylete alatt Erkel Ferencz síremléke javára
hangversenyt tartanak, amelyen Menter Zsófia közre-
működik Beethoven nagy zongoraversenyével és sa-
ját szerzeményü „Magyar czigánydallamaival". E
hangverseny bérletszünetes, a jegyeket Méry zenemü-
kereskedése árusítja.

* Müvészeszély a Vigadóban. Nagy müvész-
estély lesz vasárnap, deczember 26-án este félnyolcz
órakor a vigadó nagytermében. A hangversenyen
részt vesznek Schläger Antónia. Lejo Lili opera-
énekesnők, Korman Ede, Wittels Gyula komikusok,
Drescher Károly zongoraművész és a Bachrich
vonósnégyes. Jegyek a Harmonia zenemükereske-
désben kaphatók.

* Magyar opera sikere. Gróf Zichy Géza
„Alár"-ja, melyet a karlsruhei udvari színházban
egyre nagyobbodó sikerrel adnak, márczius hónap-
ban Berlinben is szinrekerül, mely alkalommal szer-
zője is jelen lesz. Ujabban a hamburgi opera is
megszerezte az opera előadási jogát.

* Kamara-hangverseny. A Grünfeld-Berko-
vits-Riedl-Bürger-féle V. népszerű kamara-hang-
verseny vasárnap délután fél öt órakor lesz a Royal
dísztermében. Müsora igen érdekesnek ígérkezik.
Arányi Dezső és felesége eléneklik Riedel Säkkin-
geni trombitás néhány dalát. A műsort megnyitja
Borodin vonós négyese. Azután eljátszák Men-
delssohn-Bartholdy nyolczasát. Jegyek a Royal
szállodában kaphatók.

FŐVÁROS.
(A szabadságharcz-szobor válsága.) A főváros

köztörvényhatósági bizottsága tizennégy esztendő-
vel ezelőtt elhatározta, hogy az ezredévi ünnepre
országos költségen szobrot emeltet a szabadságharcz
emlékezetének. Azóta minden második-harmadik év-
ben napirendre került a kérdés : hol valami nagyobb
adomány révén, hol pedig az újságokban való sür-
getések következtében. Néhány esztendővel ezelőtt

pályázat is volt kitűzve a szobor tervezetére s ne-
hány valóban csinos pályamunka is érkezett be. A
pályamunkák a főváros tulajdonai maradtak. Egy
darabig a zerge-utczai iskolaépület padlásán hever-
tek — azután pedig elkallódtak.

Némelyik visszakerült a tervezőjéhez, néme-
lyiknek meg sehol semmi nyoma. A szobor azonban
az ezredévi ünnepekre nem készült el. Azzal véde-
kezett a bizottság, hegy nincs a fővárosban alkal-
mas terület, ahol felállíthatnák s az emlékműről
komolyan csak az uj országház környékének rende-
zése, és az ujépület területének szabályozása után
lehet majd beszélni.

Ez a kifogás is megszűnt s már most a bi-
zottság hozzá is láthatna a tizennégy esztendős kérdés
megoldásához. Pénz van elég. Több mint 230
ezer forint. Gerlóczy Károly nyugalmazott alpolgár-
mester, a közgyülés részéről kiküldött szoborbizott-
ság elnöke, a mult év végén újból megindította az
előkészületeket. Ma ismét váratlan fordulat állott be
a szobor ügyében, amely alighanem ismét hosszabb
időre meg nem akasztja. Gerlóczy Károly, volt al-
polgármester, lemondott a bizottsági elnökségről.
Lemondó levelét ma délelőtt adta be a tanácsnak :
gondoskodjék más alkalmas elnökről.

(Az utolsó felvonás.) A főváros bíráló vá-
lasztmánya ma tartott gyülésen igazolta Senyei
Ferencz, Lád Károly, Vajdaffy Gusztáv iskolai
igazgatók és Ehrlich G. Gusztáv kályhás össze-
férhetetlenség miatt megtámadott mandátumát. Az
igazoló választmány már ezt megcselekedte, de ha-
tározatát megföllebbezték s azért volt szükség a
biráló választmány mai határozatára. Igazolta a vá-
lasztmány ezenfelül Márkus József főpolgármester
mandátumát is, akinek a választása ellen szintén
volt kifogás. Országh Sándor, Popper Ignácz,
Hüttl Tivadar, Jellinek Henrik, lovag Falk Zsig-
mond, Lánczy Leo, Hüvös József, Radocza Já-
nos, Kléh István inkompatibilitása is a biráló vá-
lasztmány elé került. Ezeket a választásokat is iga-
zolták mind.

A mellőzőttek.
A kijelölő választmány tegnapi határozata,

amelylyel Horváth János és Viola Imre tanácsno-
kokat és Heuffel Adolf középitési igazgatót állásaikra
csak másodsorban jelölte, nagy feltűnést keltett az
egész fővárosban. Horváth harminczhat, Viola har-
minczöt éve szolgálja a fővárost s mind a kettő
másfél évtizednél régebb idő óta tagja a tanácsnak
s Heuffel is tizenhét év óta van a főváros mérnöki
hivatalában. Eddig jók voltak, mert hiszen ellenjelölt
sem akadt minden tisztujitáskor, vajjon mi lehet az
oka, hogy most egyszerre mind a hárman háttérbe
szorultak ? Mert azzal tisztában van mindenki, aki a
főváros közügyeivel csak valamelyik is törődik, hogy
a sűrűn emlegetett fiatal erők csak nagyon cse-
kély szerepet játszanak a tisztujitásban és a szemé-
lyek cserélgetésében.

Egyik munkatársunk mind a három mellőzöt-
tel beszélt, hogy megtudja a mellőzés esetleges okát.
Nyilatkozataikat itt adjuk:

Viola Imre.
Viola Imre, aki a közegészségügyi és köz-

tisztasági ügyosztályt vezeti, azt hiszi, hogy a bel-
városiak neheztelnek rá, akiknek szószólója a kije-
lölő választmányban Kléh István volt. Hogy miért,
azt maga se tudja, hacsak azt nem róják fel bűnéül,
hogy semmiféle kaszinóba nem jár.

Kléh István és Luczenbacher Pál között
nemrégiben a városligeti bizottságban valami nézet-
eltérés támadt. A tanács Luczenbachernek adott
igazat s Kléh emiatt lemondott a bizottság elnöki
tisztéről.

Heltai Ferenczczel is volt egyszer valami
összetűzése, ő — mint a tanács tagja — pártját
fogta az Andrássy-uton közlekedő omnibusz-válla-
latnak. Heltai pedig a földalatt járó villamos vasut;
érdekei mellett kardoskodott. A közgyülés a tanács
javaslatát fogadta el s Heltai felszólalását nem vette
figyelembe.

Hacsak ezek nem játszottak szerepet abban,
hogy őt ne első, hanem második helyen jelöljék az
üres tanácsnoki állások valamelyikére, igazán nem
tudja, mi miatt történt a mellőztetés. 32 év óta

szol a fővárost, s ezért talán még sem érde-
ezt.

Horváth János.
Horváth János csupán Heltai Ferenczet okolja.

Soha még csak nem is találkoztak másutt, mint
a közgyűlésen s igy nem mondhatja, hogy talán
személyes okok miatt lett ellenségévé. A főkifogás
— amint ő értesült a tegnapi titkos szavazásról —
az volt, hogy hosszabb ideig nem járt be a hiva-
talba. Erről azonban hatósági orvosi bizonyítványt
terjesztett a tanács elé s igazolta, hogy a mult őszön
és télen majd hat hónapig folyton beteg volt. Kull-
mann Lajos tanácsnok mindig együtt van Rémiék-
kel, Hűvösekkel és Heltaival. Nyilván ö vehette rá
Heltait, hogy a jelölését ellenezze. Kullmann eljárá-
sának pedig az az oka, hogy tavaszszal, mikor
Horváth tanácsnok Gerlóczy alpolgármestert helyet-
tesitette, valamint később is, a tanács ülésein több
ízben kifogásolta Kulhnann Lajos tékozlását.

Legutóbb is Kullmann, mint a katonai ügy-
osztály vezetője egy sorozás alkalmával a bizottsági
tagoknak (mindössze tizenöten voltak) százkét fo-
rintos ebédet rendeztetett a Margitszigeten, holott a
tisztelt bizottság valahol a sorozás színhelyének kö-
zelében épp ugy megebédelhetett volna — sokkal
kisebb költségére a fővárosnak. Parányi dolog
ugyan, de épen a pazarlás miatt szidták a lapok a
fővárost, ő tehát nem röstelte a tanácsban való fel-
szólalást. Minden sorozó-napon 104 forintos ebéd
— ez egy kicsit sok!

Heuffel Adolf.
Heuffel Adolf nem tudja, mi lehet az oka

mellőzésének. Ma reggel megkérdezte Márkus József
főpolgármestert, de ez minden magyarazgatás nélkül
csak annyit felelt, hogy a mellőzés nem hivatalbeli
mulasztások miatt történt s hogy a szavazás titkol
volt. Elégedjék meg ennyivel.

*
Hogy másodsorban való jelöltetésük mennyiben

mozditja elő az ellenök indított akczió sikerét,
majd csak a választáskor derül ki. Annyi azonban
bizonyos, hogy a választmánynak ezt a határozatát
nagyon sokan hibáztatják. Egyébként a választmány
csak jelöl, de a köztörvényhatóság választ.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Kifogott az ügyészen. Az elnök : Hallotta ?

A törvényszék sikkasztás büntette miatt kilencz hó-
napi börtönre és három esztendei hivalalvesztésre
itélte. Megnyugszik vagy fölebbez ?

A vádlott: Halljuk először az ügyész urat!
Az elnök : Ne dirigáljon! A vádlottnak kell

először nyilatkoznia.
A vádlott: Hát hiszen szívesen belenyugodnám

az ítéletbe, de attól tartok, hogy az ügyész ur . . .
Az ügyész (jóakarólag): No ne féljen, Én

megnyugszom az itéletben.
A vádlott (hirtelen): Megnyugszik ? Köszö-

nöm. Én pedig tisztelettel fölebbezek!
— Váltóhamisitó gavallér. Gottschlig Jó-

zsefet, aki édesanyja nevére 12.000 forint erejéig vál-
tókat hamisított, s a váltók értékesítése után kül-
földre szökött, ahol letartóztatták, már átkisérték a
budapesti kir ügyészség fogházába. A vádhatóság
indítványára a büntetőtörvénykönyv 403-ik szaka-
szában körülírt magánokirathamisitás miatt rendel-
ték el Gottschlig ellen a vizsgálatot és annak veze-
tésével Saly Dezső központi vizsgálóbírót biz-
ták meg.

= Tévedés. Biró : S ön azt állitja, hogy
a panaszos házába hajnali két órakor lépett be ?

Vádlott: Igenis, biró ur.
Biró: S mi dolga volt magának az idegen

házban, éjnek idején ?
Vádlott: Azt hittem, hogy a magam lakásán

vagyok.
Biró : Akkor hát, mikor ez urhölgy belépett

a szobába, mért ugrott ki az ablakon s mért bujt
a cziszternába, hogy ott elrejtőzzék ?

Vádlott: Tekintetes, nagyságos biró ur, a
feleségemnek néztem.

= Pörös nóta. Konti József, a Népszinház
karmestere, pörbe keveredett Káldy Gyulával, az
opera igazgatójával. Ez utóbbi ugyanis még 1889
ben kiadott a Rózsavölgyi czégnél egy "népdalt",
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s a kiadványon megjegyezte, hogy a népdalt Kolozs-
váry Gyula alkalmazta énekhangra zongora-
kísérettel.

Kanti József csak néhány hónappal ezelőtt
értesült az állitólagos népdal megjelenéséről és
tüstént pörbe fogta Káldyt, s a törvényszékhez be-
adott keresetében azt állította, hogy az a nóta nem
népdal, hanem az ő szerzeménye. Még 1882-ben
irta az „Ablakodból miért nézel az égre?" czimü
dalt, Beöthy Gábor szövegére és 1884-ben, Blaha
Lujzának ajánlva, kiadta. Ugyanezt a dalt 1886-ban
fölvette a „Tunikás leányok" czimü népszínmű dalai
közé, mint — saját szerzeményét. Ilyen körülmények
között arra kérte a törvényszéket, hogy itéletileg
rendelje el a Rózsavölgyi czég által kiadott népdal
elkobzását.

A törvényszék e pörös nóta dolgában ma
mondott itéletet s Konti Józsefet keresetével el-
utasította. A tárgyalás folyamán ugyanis bebizo-
nyitottnak vette a törvényszék, hogy azt a dalt,
amelyet Konti 1884-ben adott ki, már 1880-ban
széltiben énekelték. Káldy Gyula a szarvasvidéki nép-
dalokból leste azt el és vette fel nagybecsü népdal-
gyüjteményébe. Itt közöljük az érdekes itélet meg-
okolását egész terjedelmében :

„Az állandó szakértői bizottság megállapította
ugyan, hogy Káldy dala, amelyet a Rózsavölgyi
czég forgalomba hozott, utánképzése Konti két
dalának, azonban azt is kijelentette véleményében, hogy
Konti két dala csak abban az esetben tarthat szá-
mot az 1884. évi XVI. t.-cz.-ben adott védelemre, ha a
két dal önálló szerzemény s nem a népzeneköltészet
terméke. A hivatkozott t.-cz. 28. §-ába foglalt azzal
a rendelkezéssel szemben, mely szerint a már
közzétett müveknél az ellenkező tényállás kimutatá-
sáig az tartandó szerzőnek, aki a művön szerzőül
meg van nevezve: az alpereseket terheli annak a
bizonyítása, hogy Konti két dala a népköltészet ter-
méket Ká ldy vállalkozott is ennek a ténykörül-
ménynek a bizonyitására. Minthogy pedig Hets
Ödön és Sztojanovics Jenö tanuk vallomásából —
akik közül az utóbbi szakértő tanu — kétségtelenül
kiderül, hogy Konti dala már 25 óv óta él a nép
ajakán, illetőleg, hogy már az 1880-as évek elején
látta azt az utóbbi tanu egy régi gyűjteményben
bizonyossá vált az is, hogy Konti két dala nem
önálló szerzemény s ennélfogva azoknak utánkép-
zése nem állapítja meg a szerzői jog bitorlását. Ebből
következik, hogy Konti Józsefet el kellett utasítani
keresetével,

A hitvesgyilkos mérnök.
Ifj. Gárdos Lajos gyilkossági ügyében a bu-

dapesti királyi törvényszék tudvalevőleg január hó
12. és 13. napjaira tűzte ki a végtárgyalást, amelyen
Eördögh András biró fog elnökölni. A vádhatósá-
got dr. Baumgarten Izidor kir. ügyész fogja kép-
viselni, a vádlott védelmét dr. Friedmann Bernát
ügyvéd vállalta el. Az érdekes gyilkossági bünper-
ben hozott vád alá helyező határozat főbb részei-
ben igy hangzik:

1897. évi ápr. hó 27-ike óta fogvalevő ifj. Gárdos
Lajos, csókai születésű, 36 éves, róm. kath., özvegy,
két gyermek atyja, büntetlen előéletü szigorló mér-
nök vizsgálati fogságának fentartása mellett vád alá
helyeztetik a btkv. 278-ik szakaszában meghatáro-
zott gyilkosság büntette miatt. A vádhatározat kö-
vetkezőleg ismerteti a tényállást, illetőleg a vád alá
helyezés okait:

A vádlott neje, síül. Fedorcsák Emma, 1897.
márczius 29-én reggel 7 óra tájban gyermeket szült
A szülés rendes lefolyású, könnyü, orvosi beavatko-
zást nem igénylő volt, mely után az anya magát
jól érezte.

A következő nap, márczius 30-ának estéjén,
a fekvő mély álomba merült, mely az éjjeli órákban
haláltusába ment át s éjfél után 1—2 óra között
meghalt.

Az elhaltnak édesanyja, özvegy Fedorcsák
Györgyné a házastársak viszonyával ismerős lévén,
leánya halálát gyanúsnak találta s veje ellen 1897.
április 20-án azt a följelentést tette, hogy az nejét
megmérgezte.

A följelentés következtében sírjából kiemelt
hullának a bonczolása arra a negatív eredményre

vezetett, hogy az elhalt semmiféle betegségben nem
szenvedett, tehát természetes halállal nem múl-
hatott ki; a hullarészek vegyelemzése pedig azt a
pozitív eredményt nyújtotta, hogy ifj. Gardos La-
josné halálát morphium-mérgezés okozta. Az
orvos- és vegyészszakértők eme megállapításait az
igazságügyi orvosi tanács megerősíti.'

Vádlott tagadja, hogy az ekként megállapított
mérgezésnek ő volna a tettese, — állitja, hogy
neje öngyilkossági szándékkal önmaga vette be a
morphint.

Ezen, vádlott által különben nem közvetlenül
észlelt, hanem csak nejének állítólag több izben
tett elkeseredett kifakadásaiból következtetett öngyil-
kosság felvételét azonban kizárják az elhaltnak bi-
zonyított nyilatkozatai, tettei s a körülmények. Semmi
adat sincs arra. hogy Gárdosné morfiumnak lett
volna birtokában, férjének pedig a méregkészlete a
másik szobában lévén elzárva, az ágyat el sem
hagyható és a tartály kulcsával nem rendelkező nő
azokhoz hozzá sem férhetett.

A vádlottal szemben bizonyítva van, hogy ő
többféle méregnek és ezek között morfiumnak is
volt birtokában és hogy a vádlott beteg nejének
délutánonkint cseppeket adott be. Vádlott nejével a
lehető legrosszabb viszonyban élvén, a csöppek ön-
kéntes beadásában nyilvánuló gyöngédség meg nem
magyarázható és e gyöngédséggel ismét nem fér
össze az elutazás Szent-Endrére és a 20 órán át
való távolmaradás. A csöppek beadását a morfium-
mérgezésnél szokásos időben álomkór követte, a
morfin-mérgezést kisérni szokott jellegzetes tüne-
tekkel.

A vádlott viszonyt folytatott a házban lakó
Boros Krisztinával, akinek előre mondotta, hogy neje
betegségében meg fog halni és ezen biztosan előre
látható halálra utalva, megkérte a leány kezét, aki
azt oda is ígérte.

Vádlottnál meg volt tehát az ölési eszköz bir-
toka, a valósággal alkalmazásba jött méreg, meg
volt az alkalom e méreg beadására; bizonyítva van
ennek az alkalomnak két izben történt felhaszná-
lása ; bizonyítva van e használatnak a rendes követ-
kezménye, megvan az ölés indító oka: szabadulni
a meggyülölt hitvestől s nőül vehetni annak
vetélytársát; megvan a halál számításba vétele,
tehát az arra irányuló, a mérgezésnél különben is
hiányozni nem szokott előre megfontolt szándék.

Az ölés okát vádlotton kivül senki másnál
nem találhatni; az ölésre irányuló szándéknak
senki másnál nyomát sem lehet felfedezni, ölési
eszközt másnak birtokában nem találtak s ennél-
fogva annak, hogy a halál napján, a délelőtti órák-
ban, Ritter Róza, a szülésznő régi jó barátnője,
annak kérelmére, egy pohár vízben, a képzelt láz
hütőszere gyanánt neki pár csepp pulsatillát adott
be, semmiféle jelentőséget nem lehet tulajdonítani.

SPORT.
+ A jövő évi Ausztria-díjban a mult heti tör-

lések után 97 lónak tartották fenn az indulási jogot.
Az állva maradt telivérek között van Debutante,
Gomba, Bogdány, L'Astro és Ordur: az időseb-
bek közül; Mindig, Busserl a háromévesek derby-
klasszisából és számos német és még sötét hazai
kétéves.

+ Távozó jockey. Rosack, az ismert akadály-
versenylovas, aki csak tavaly jött hozzánk Német-
országból, most újból felbontotta szerződését a kot-
tingbrunni szövetkezeti trainerrel és visszamegy
Poroszországba Thiede német trainerhez.

+ Vígszínház, melyet Péchy Andor ur tavaly
eladott Németországba, jövőre gátversenyekben fog
szerepemi. Gróf Fürstenberg, a jelenlegi tulajdonos
nevezte a jövő évi Preis von Kahlenbergre.

+ Anyakancza kimulása. Több kiváló anya-
kancza mult ki a legutóbbi napokban. Igy Inaska
anyja Ilona (amely arról nevezetes, hogy hivatalo-
san ortografikus hibával törzskönyvelték), továbbá
kimúlt Masquarade, mely Mujkos és Murzuk-ban
adott két hasznos lovat tenyésztésünknek és
végül Ephen és M i ss Rollo, az előbbi Söllinger
százados, az utóbbi Dreher Antal tulajdona.

+ Az Apponyi-Istálló. Gróf Apponyi Antal
jövőre ismét saját neve alatt fog futtatni a régi

„fekete aranyzsinóros" dressben. Álnevét, melyet
Angerni ménes czimén jegyeztek be a két lovar-
egyletnél, a legutóbbi napokban már töröltek is. Az
uj versenyszineket az istálló csak jövö esztendőre
fogja bejelenteni.

+ Vadászat Bervinkcsén. Rónay Antal fő-
erdőtanácsos a napokban a bervinkcsei és hosszu-
mezői erdőkben nagy hajlóvadászatot rendezett, me-
lyen Ungvármegye nimródjai vettek részt. Teritékre
került 78 nyul, 5 róka, 9 őz és egy nyolczas
szarvasbika.

NYILTTÉR.
Szt.-Lukácsfiirdö Gőzfürdők

Téli és nyári ("V

üdülő-hely.
urak és hölgyek részére

moémr »aj* nvttvm

Első osztr, biztosiio-intézet

KATONAI SZOLGÁLAT ESETÉRI
B é c s b e n . (Kölcsönös.)

Magyarországi Igazgatcsag: Buda^si, V., Vaczl-körut %
Igazgató : Kál lay Gyula* (802)

Bevonulás esetén a biztositott összeg, az össze-
gyűlt osztalékokkal együtt, kifizettetik. Ba nem vonulás
esetén a befizetett dijak visszatérittetnek és az oszta-
lékok is kifizettetnek.

Prospektusok készséggel adatnak és bővebb fel-
világosítást szívesen nyújt

Valódi perzsa • fmynu

Szőnyeg raktár. Andrássy-ut 7. sz. (az udvarban)
Kitűnő áruk. Magy vélammték. Smotttf éfmk.

THE MUTUAL
NEWYORKI ÉLETBIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG

Alapittatott 1843-ban.
Tisztán kölcsönös. Részvényesel nincsenek.

Az összes nyeremények a biztosítottakra e s u k flifJW,
Állomány: 1897 január t-én:

Összes vagyon * . . . 1216 millió frank
Évi bevétel 189G-ban . 257V« . .
Érvényben levő biztositások . . . . 4761 , " .
Teljesen tehermentes felesleg . 164 . .
fennállása óta biztositottainak csupán nyereményét
fejében több mint

482V2 millió frankot
fizetett ki. Bővebb felvilágosításokkal te ártáblázatokkal
szolgál a

Magyarországi vezérigazgatóság,
(88) Budapest, IV., Károly-kttrpi 98.

Általánosan kedvelt, bajor módra készitett

Kőbányai barátsörünk
kedvelőinek szíves tudomására hozzuk, hogy a küszöbön
álló ünnepekre, különösen kiváló minőségek kerülnek el
szállításra.

Kapható mindenkor frissen csapolva, a verókörQnk-
hőz tartozó legtöbb vendéglőben, úgyszintén palaerkokban
LASSLAÜER EDE utódainál, Bodapest, VI., Ó-ntcza 33
FANT.O és WEISZ-nól, Budapest, VH., Istvia-ot 83. n
SINGER TESTVBREK-aél, Budapest, X- •aglodl-vt 17,
(mindannyinak telefon-összeköttetése van), valamint kép
viselőinknél az ország minden nagyobb városában.

Kőbányai polgári serfőzí

NEWYORKI GERMANIA
Életbiztosító-Társaság.

Európai osztály: Berlin, Leipzigerplata 12.
(i társáig tatát llrábM.)

Nem kBIcsBníi. Részvényeseknek korlitoi! osztalék 126.900 korosa
1896. végén érvényben Ievö bistauUaok 866 miUtt karau.

, . tényleges vagyon : 111 . .
. tluti Itlineg •ftizioiltttiikjnfn; V(* .

logyeo hdborublztositás. A Biztositott az osztalékoi
ftvenkint folveiefl.

Évenkint o iBkkonö dtjflxetéf.
Magyaroraxágl msórkApvteeMsAg:

Budapest, V., Váozi-körut 18. sz.
IfugatA: KÁZXAY OTOLA
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karácsonyi és újévi ajándékok
berendezett táskák, szivar*, szivarka- és

banko-tárczák (276)

Lichtwitz M. H. Utódai
Budapest, VIII., Kerepesi-ut 17., a Fehérló szálló mellett

Ezelőtt Kis hid-utcza 9. szám.

KÖZGAZDASÁG.
A tőzsde hete.

A tőzsdének e heti történetét rövid sza-
vakban lehet elmondani. A mult szombat este
érkezett aggasztó hir, hogy az oroszok Port-
Arthurt elfoglalták, még aznap nagy riadalmat
keltett nálunk. Általános volt az elképedés és
ha a hir tőzsdeidöben érkezik, bizonyára fel-
tünö kifejezést talált volna az árfolyamokban.
Szerencsére azonban a másnapi szünet alatt a
józanság, mondhatni hidegvér, melylyel a kül-
föld e híresztelést fogadta, nálunk is megegyen-
gette utját a nyugodtabb hangulatnak, mely
aztán hétfőn teljesen vissza is tért.

Nem maradt aztán az üzérvilágnak más
aggodalma, mint az, melyet a képviselőházi
események okoztak a különben is eléggé izga-
tott kedélyeknek. Békülnek; nem békülnek: ez
volt a naphosszat tartó találgatásnak állandó tár-
gya. Aszerint, amint vagy az egyik, vagy a másik
eshetőséghez szegődtek a vélemények, válto-
zott a hangulat is, gyakran kétszer-három-
szor napjában. A jelentő mozzanat a dologban
pedig az volt, hogy a ránk nézve közvetleneb-
bül irányadó két tőzsdén, Bécsben és Berlinben
szintén csak a magyar képviselőházban folyó
vita fázisait lesték az emberek és a stimulá-
czió mindig aszerint érkezett, amint a harczi
hirek tölünk kimentek.

De hát az emberi lélek olyas sajátságos
alkotványu, hogy még a nyomorusagot is meg-
tudja szokni. A történeti adoma szerint XI.
Lajos franczia király, mikor gyóntató atyja
egyszer nagyon ijesztgette a pokollal, határtalan
félelmében azt a kérdést intézte a jó páterhez,
hogy a kárhozat, az égő szurok- és kénkő-fürdő
aztán meddig tart ott lenn a pokolban?
„Örökké!" — dörgé a fölháborodott szerzetes
— örökké tar t " — „Annál jobb" — rebegé
magán kivül a beteg király — "akkor legalább
megszokja az ember."

Igy van a tőzsdénk is azzal az észbontó
izgalommal, amelyet politikusaink végnélküli vi-
tája rájuk mért. Eleinte remegtek tőle, sopánkod-
tak, panaszkodtak és minden üzlettől irtóztak.
Mikor aztán látták, hogy a pokoli kin örökké
tart, szép lassan hozzászoktak; és ma már jó-
formán föl sem veszik. Az országgyűlésen be-
szélnek, az ujságok a beszédeket és az éles

közbeszólásokat hüségesen följegyzik, az "ellen-
mondásokkal és "derültségekkel" bőségesen
megspékelik: és a tőzsér a zenebonára
már rá sem hederit. Talán nem is igen
olvassa többé az országgyűlési tudósítást.
Figyelmét az utolsó napokban a tőzsde inkább
a hónapvégi prolongáczióra fordította, némi
meglepetéssel tapasztalván, hogy az egyes ve-
zető papirokban a darab-kereslet nagyon élénk,
aminek megfelelőleg viszont a halasztási dij
föltűnően csekély. E körülményből az az igaz-
ság világlik ki, hogy a fedezetlen eladások
mégis tetemesen nagyobbak voltak, mint hitték.
A poziczió tehát óvatosságra int, és inkább
tancsolná a vételt, mint az eladást.

Ilyesmit nem szükséges a tőzsdén kétszer
mosdani. Az "aknászok" voltak az elsők, kik
az intő szózatot megértették. Látták, hogy az
ara igen szilárd kezekben van; oly szilárd
kezekben, melyeket még az osztrák parlamen-
tarizmus végveszélye, de még a magyar ellen-
zék obstrukcziója sem képes megnyílásra kény-
szeríteni. Akik az árut bírják, vesztenek rajta
ás elég erőseknek mutatkoznak, hogy veszte-
ségük okozóit kiböjtöljék.

Az árfolyam bontó támadás tehát eddig
nem sikerült. Viszont az üzérvilág a politikai
villongásba beleszokott; és még az sincs ki-
zárva, hogy a véletlen a politikai részen is el-
simíthatja a viszályokat. Mi lesz akkor, ha a
tőzsde egészen megembereli magát, vagy pláne
kívülről is okot nyer a nagyobb bizalomra?

Kitől fogják visszakapni az eladott értékeket,
és mily áron?

Ezek a fontolgatások fedezésre bírták
azokat, kik értékekkel tartoztak; és igy léte-
sült az a két-három forintnyi árjavulás, mely a
hét történetének kifejezése és egész ered-
ménye.

Ha ujabb bonyodalmak az uralkodó han-
gulatot meg nem zavarják a jö?ő hét árfejlö-
dése még kedvezőbb lehet az elmulténál.
Nagy ugrás fölfelé azonban még kedvezőbb kö-
rülmények között sem igen várható. Itt
az év vége, egynéhány üzlet lebonyolításának
természetes időpontja; küszöbön áll az inté-
zetek mérlegszerű leszámolása, az osztalékok
meghatározása, vagy legalább is hozzávetőleges
becslése, mely nem igen lesz kecsegtető; a poli-
tikai láthatár pedig minden oldalról borultabbnak
mutatkozik a kelletinél: ki fog az ily időben,
mint vevő, bátrabban sikra szálni?

Mindezek tekintetbevételével, lehet egy
kis mozgalom; de tulélénk nem.

Előléptetések az államvasutaknál.
A magyar királyi államvasuti főhivatalnokok

körében jövő 1898. évi január hó l-jével következő
előléptetések, illetőleg rangfokozatváltozással kineve-
zések lépnek életbe:

Előlépett: Görgői és toporczi Görgey László
II-od osztályú üzletvezető I-sö oszt. üzletvezetővé.

Az I. rangfokozat 3. osztályából ugyan-
azon rangfokozat 2-ik osztályába: Jobbágyi
Ottó főfelügyelő szakosztályvezető, Maurer Vilmos
főfelügyelő, Décsey Lajos főfelügyelő, üzletvezető-
helyettes.

A II. rangfokozat 1-ső osztályából az I.
rangfokozat 3-ik osztályába kineveztetett fő-
felügyelővé : Schandl Mihály, Honheiszer Adolf és
Stelczel Frigyes felügyelő, üzletvezető-helyettes és
Szlabey Ernő felügyeld szakosztályvezető.

Előlépett: A II. rangfokozat 2-ik osztá-
lyából ugyanazon rangfokozat 1-ső osztályába :
Széli Mór felügyelő osztályvezető, Ullrich Antal fel-
ügyelő, Léhner Adolf és dr, Mezei Lajos felügyelő
osztályvezető, Krenner Vilmos felügyelő üzletvezető-
helyettes, Guras Albert felügyelő, ügyosztályvezető,
Fetter Géza felügyelő, osztályvezető.

A II. rangfokozat 3-ik osztályából ugyan-
azon rangfokozat 2-ik osztályába : Tiszay Kál-
mán és Macher Vilmos felügyelő, Bernhardt Rafael
felügyelő, osztályvezető, Szmazsenka Ernő felügyelő,
osztalykezelő, lovag feldegg Felmer Ede és Würtzler V.
felügyelő, etédi Herczeg Lajos felügyelő, osztályvezető,
Unger Emil felügyelő, Bényei Zsigmond felügyelő,
ügyosztályvezető, Novák Bertalan felügyelő, Speidl
Bódog és Fellner Lajos felügyelő ügyosztályvezető,
Méhey Pál felügyelő, Ofner József felügyelő osz-
tályvezető, Prahács Gyula felügyelő ügyosztályvezető.

Ki neveztetett: A III. rangfokozat 1-ső
osztályából a II. rangfokozat 3-ik osztá-
lyába felügyelővé: Balogh József főellenőr osz-
tályvezető, Nespor Antal főellenőr forgalmi főnök,
Lonszky Adolf főmérnök, káli Nagy Sándor főel-
lenőr, Schlosser Imre, Laszgallner Kálmán és Bende
Andor főmérnök osztályvezető, Alexy Lajos főellenőr,
állomásfőnök, Házmán Kornél és Purgly Ferencz
főmérnök, csik-szent-királyi Ferenczy Rezső főellenőr
ügyosztályvezető, Hamza Ágoston főmérnök, Friedl
Leodegár főellenőr osztályvezető, Hauser Árpád és
Lázár Elemér főmérnök, Steingassner Ármin főel-
lenőr, Kende Pál főellenőr, ügyosztályvezető, Po-
dolszky Béla főmérnök mühelyfőnök, Schober Lajos
főellenőr, ügyosztályvezető.

Előlépett: A III. rangfokozat 2-ik osz-
tályából ugyanazon rangfokozat 1-ső osz-
tályába: Kántor Nándor főmérnök, Seidenschnur
Károly főellenőr, Mózsa József főmérnök, Ungár
Samu főmérnök, Barta Jakab főmérnök, Medveczky
Aladár főellenőr, Loóg Zsigmond főellenőr, Moli-
tórisz Gusztáv főmérnök, Pohl Károly főmérnök,
Lachenmayer Gottlieb főellenőr, Ludwig Ti-
vadar főellenőr, Kopsin Szilárd főellenőr for-
galmi főnök, Benel Arthur főellenőr állomás-
főnök, Hartmann József főellenőr forgalmi főnők,
Oláh Ödön főellenőr, Böhm Lajos főellenőr forgalmi
főnök, Klenkhardt István főmérnök, Philippovic Ká-
roly főellenőr, ásványi Balassa Ernő főmérnök,
Gombos Pál és Kuthy Béla főmérnök, Sviderszky
József főellenőr, Groffits Mihály főmérnök, Horváth
Géza I. osztályvezető főmérnök, Török Sándor I,
főmérnök mühelyfőnök.

A III. rangfokozat 3-ik osztályából
ugyanazon rangfokozat 2-ik osztályába: Rzehák
Ernő Ignácz főellenőr, Rákóczy Zoltán főmérnök,
Rév Ödön osztályvezető főmérnök, Friedmann Vil-
mos főmérnök, Spiró Emil főellenőr, Rév Lajos fő-
mérnök, Paál József főmérnök, Tarri Károly főel-
lenőr forgalmi főnök, lidértejedi Kiss László osztály-
vezető főmérnök, Nagy Hugó és Egi Sándor

főellenőr állomásfőnök, Hort József, Hőke Kálmán
és Havas Gyula osztályvezető főmérnök, Ziper-
novszky Fülöp főmérnök, Radó Mór főellenőr, Jura-
csek Aladár főellenőr, grinóni Gedeon Géza titkár,
Schwegele József osztályvezető főmérnök, Bajza
Lajos főmérnök, Bartolfy József és Kankovszky
Adolf főellenőr, Hackhofer József főmérnök, Kohári
Antal és Kubinyi Ferencz főellenőr, Hajós Gyula és
Eckstein Márk főmérnök, Bernáth Kálmán, Gyulányi
Rezső és Schwanfelder József osztályvezető fő-
mérnök.

Kineveztetett a IV. rangfokozat 1-ső
osztályából a III. rangfokozat 3-ik osztá-
lyába :

Puchó Ignácz ellenőr, állomásfőnök és Dorsch
Ferencz ellenőr föellenőrré, Von Rezső osztályvezető
mérnök, főmérnökké, Brinning Lajos ellenőr, állo-
másfőnök, föellenőrré, Kalecsinszky József osztály-
vezető mérnök, főmérnökké, Chirke Vilmos, Motika
Ferencz és Németh Nándor ellenőr, föellenőrré,
Braun Ferencz mérnök, fütőház-főnök, Meissl György
és Palencsár Adolf mérnök, főmérnökké, Kósa
Károly ellenőr, főellenőrré, Sebesi Béla osztályvezető
mérnök, Konic Károly mérnök, Paulik József mér-
nök, fütőház-főnök, Reitter Ferencz osztályvezető
mérnök, Stricker Sándor és Streer Emil mérnök,
főmérnökké, Molnár Mór és Hollósy Géza ellenőr,
föellenőrré, Lósy Béla ellenőr, állomástönök föellen-
őrré, Alexy Hugó mérnök, főmérnökké, Chlumszky
Manó és Tóth Dezső ellenőr, főellenőrré, Szélhoffer
Károly mérnök, mühelyfőnök és Somogyi Géza osz-
tályvezető mérnök, főmérnökké, Farkas Ernő és
Füredi Izidor ellenőr, állomásfőnök, föellenőrré,
Széchy Károly, bedői Markos György, Gönczy Béla,
Weiss Ede, Neugebauer Elek és Egan Ede mérnök,
főmérnökké, farádi Vörös Hiador ellenőr, forgalmi
fönök és Rónay Emil ellenőr, föellenörré.

Közgazdasági táviratok.
Berlin, decz. 24. A tőzsdén szilárd irányzat

mellett rendes forgalom volt (Credit) Osztrák hitel-
részvény 220.62, Disconto társaság 199.75, Darm-
stadti bank 156.87, Deutsche bank 207.37, Drezdai
bank 160.12. Handelsgesellsehaft 174.62, National-
bank 151.25, (Staats) Osztrák-magyar államvasutak
142, (Lombard) Déli vasut 83.76, Bushtiehradi vasut
— . — Varsó-Bécsi vasut —.—, Svájczi varat — . — ,
Gotthard vasut 147.76 (Nordost) Svájczi északkeleti
vasut 106.60, (Central) Svájczi központi vasut
138.90 (Meridion) Olasz déli vasut 136.10, (Mit-
telm.) Olasz középtengeri vasut 99.26 (Italiener)
Olasz járadék 94.62, Török sorsjegyek 112.80,
Mexikói kölcsön 96.87 , Laurakohó 184, Dort-
mundi 96.60, Bochumi 203, Gelsenkircheni 187.60,
Harpeni 190.62, Hibernii 206.25, (Lloyd) Észak-
német Lloyd 109.16, Magán kamatláb 5 1/2% Ultimo
pénz 6 5/6 1/2—63/4 o/o.

Páris, decz. 24. A mai tőzsde kedvező irány-
zattal folyt le. 3%-os franczia járadék 103.20,
3%-os törlesztéses járadék 102.60, 3 1/2%os járadék
106.85, Franczia bank 86.90, Credit Foncier 665.—
Szuezi csatorna részvény 33.18, Egyiptomi köl-
csön 617.—, (Extérieur) Spanyol külföldi kölcsön
61 15/16, Magyar aranyjáradék 104 (Italiener) Olasz
járadék 96.65 Orosz kölcsön 102.50, Uj orosz kon-
zol 96.74, Portugál kölcsön 20 5/16, Ottománbank
563.50, Osztr. Länderbank 471, Osztrák-magyar
államvasut 723.—, (Lomb) Déli vasut 182.—, Rio
Tinto 631.60.

Konstantinápoly, decz. 24. Az ottomán bank-
kal a 4—5 millió forint előlegre vonatkozó ügyletet
holnap valószínűleg megkötik.

New-York, deczember 24. (G. T. B.)
decz. 24. decz. 28.

cents cents
Buza, deczemberre 1011/* IOIVS

. . januárra 997s 99Vi
• , májusra 95Vs 941/*
Tengeri májusra 84V« S4B/s
Chicago, deczember 24. (G. T. B.)

dsex. 84. decz. 23.
cents cents

Buza májusra 94V* 937s
Tengeri májusra 29Vs 29Vs

Mezőgazdaság.
Az amerikai vetések. Mint a "Cincinnati

Price Current" jelenti, az Egyesült-Államok-
ban a téli vetéseket meglehetős hótakaró fedi
és az enyhe időjárás eddig kárt nem okozott
Az időjárás további alakulásától függ, vajjon a
hótakaró elegendő lesz-e a vetések sértetlen
áttételesére.

Az Alföldi ínségesek segélyezése. A földmivelés-
ügyi miniszter addig is, mig a Hertelendyfalva, Sán-
doregyház és Székelykeve aldunai kincstári telepit-
vények inséges telepesei érdekében szükséges intéz-
kedések a belügyminiszter által illetékes uton meg-
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tehetők s az ínséges telepesek segélyezése rendsze-
res módon szervezhető lesz, az első segély-nyújtás
gyors teljetsitése czéljából a belügyminiszterrel egyet-
értőleg. Illetőleg vele együtt 3000 forintot utalványo-
zott azzal a rendeltetéssel, hogy ez az összeg az
ínségesek élelmezésére fordittassók.

A kincstári erdők jövedelmezőségének emelése.
A kincstári erdők jövedelmeinek fokozására nagy
befolyással lesznek a folyó érben 'megtartott árveré-
sek eredményei és az azok alapján már megkötött,
illetve megkötendő szerződések. Az ország több
részében, nevezetesen: a Zólyom, Liptó, Máramaros
vármegyékben és a Királyhágón tuli részekben el-
terülő kincstári erdőkből évenkint kihasználható

fenyőépületi fa eladása érdekében a nyilvános ár-
verések a folyó évben tartattak meg és mindenütt
kedvező eredményekre vezettek. Ezek főleg annak a
körülménynek tulajdonitandók, hogy mindenütt
ahol lehetséges volt, a rendelkezésre álló fatömegek
az eddiginél több csoportra osztattak és ezzel a
kisebb tőke felett rendelkező fakereskedőknek is
mód és alkalom nyujtatott a versenyben, illetve ár-
verésen résztvenni. A legkisebb eredmény a Zólyom
vármegyében fekvő beszterczebányai kincstári erdők
első részletének eladásánál éretett el, de már a
második, későbben árverés alá bocsátott erdőcsoport-
nál az eddig fizetett árakkal szemben 19, az erdély-
részi kincstári erdőknél mintegy 8, a máramarosi
épületi fánál átlag 17.5, és a liptói vágásterületek-
nél 44 százalék áremelkedés éretett el, amely áremel-
kedés a nyers jövedelmet évenkint mintegy 459.000
forinttal fogja emelni.

Elfogyott a szőlőoltvány. A napokban emlitet-
tük éppen egy vidéki gazda panaszát, hogy mily
nehezen és megbízhatatlanul szerezhető be a szőlő-
oltvány és most a földmivelési minisztérium maga
teszi közhirré, hogy a szőlőoltványok készlete az
állami telepeken teljesen elfogyott. Indokul felhozzák
azt, hogy az 1897. év általában igen kedvezőtlen
volt a fás szőlőoltványok megeredésének és forradá-
sának eredményére. A rendszerint várható 2 5 %
helyett az eredmény az idén csak 10-12% volt,
helyenkint még ezen is alul maradt s csak nagyon
kevés helyen ért el 15—20%-ot. Némi vigasztalásul
szolgál az a biztatás, hogy a helyzet fokozatosan,
sőt már a jövö évben is tetemesen javulni fog,
mert a földmivelésügyi miniszter az 1896. V. tör-
vényczikk végrehajtása során gondoskodott arról,
hogy az ujonan létesült vállalati telepek a meg-
állapított feltételek ellenében szolgáltatandó állami
támogatás mellett nagyobb mennyiségü szőlőoltványt
állítsanak elő. Ezeken . kivül az uj állami telepek
is meg fogják kezdeni az üzemet s már a jövö évre
— az eddigihez képest — legalább 10 millióval több
oltvány készítése van biztosítva.

Ipar és kereskedelem.
Borbehozatal Fiumén át. Az idén a ter-

melési viszonyok nagyon kedveznek az olasz
bor behozatalának a innét van, hogy olyan ha-
talmas import fejlődött most, hogy az idei ter-
més kiforrott és szállíthatóvá vált, mint soha
ennek előtte. Nem kevesebb mint 195,246 mé-
termázsa bor érkezett november havában Fiu-
méba és pedig

Olaszországból
Dalmácziából
Isztriából
Francziaországból

Összese 195,246 123,187
métermázsa. Az emelkedés, amint látható, ki-
zárólag Olaszország javára esik, ahonnét ha-
sonló nagy mennyiség eddig soha sem érkezett
egy hónapon belül. Az olasz borok az idén
rendkívül nagy szesztartalmukkal (13—14 fok)
tűnnek ki s igy kiválóan alkalmasak gyengébb
boraink javítására. Innét a szokatlanul nagy
kereslet.

Czukorkivitelünk a Keletre. Mint lapunk-
nak Fiuméből távirják, czukorkivitelünk a Ke-
letre egyre növekszik. Most indult el a „Mária
Valéria" Lloyd-gőzös, amely már 10.171 mm.
homokczukrot szállított Bombayba; 300 méter-
mázsát Adenbe és 39 métermázsát Kobeba. Az
utóbbi csak próbaküldemény és egyáltalában
az első czukorszállitmány az adriai kikötőkből
Japánba és mondhatni, hogy ez kilátásban levő
nagyobb tranzakcziók alapját képezi

1807.
161,728
31,463

2,056
3

1896.
73,129
47,279

2,180
—

Csődnyitó sok. Sokander György vajdahunyadi
kereskedő ellen a dévai törvényszék által. Csődbiz-
tos: dr. Pajor Kálmán, tömeggondnok dr. Pándy
István dévai ügyvéd. Bejelentés 1898 február 5.
Kovács József várospalonaki lakos ellen a szom-
bathelyi törvényszék által. Csődbiztos : Kovács
Gyula törvényszéki biztos tömeggondnok dr, Kasper
Samu felső-eöri ügyvéd. Bejelentés 18á8. márczius
9. Felszámolás 1898. márczius 18.

Csödmegszüntetések. A Gémes Menyhért
kisujszállási lakos elleni csőd megszűnt. — A Kál-
mán Károly h. szoboszlói lakos elleni esőd meg-
szűnt. — A Braun Jenő m. kövesdi lakos elleni
csőd megszűnt.

Kőbányai sertéspiacz, decz. 24. Magyar első-
rendü : Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli sulyban) 51—52 krajczárig. Közép (páronkint
251—320 klgrig terjedő sulyban) 51—52 kr.
Könnyü (páronk, 250 klgrig terjedő sulyban) 52—52 1/2
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban)
50—51 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 49—50 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban) 48—49
krajczárig. Sertéslétszám : decz. 22. napján volt kész-
let 19.868 drb, decz. 23-án felhajtatott 333 drb,
decz. 23-án elszállittatott 525 drb decz. 24-én maradt
készletben 19.676 darab. — A hizott sertés üzlet-
irányzata kissé kellemesebb.

Budapesti sertés-konzumvásár decz. 24. A
ferenczvárosi konzumvásárra decz. 23-án felhajtatott
313 drbot. Készlet decz. 23-aról 264 drb. összes
készlet 777 drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra
521 drb. elszállitatlan maradt 256 drb. Napi árak:
120—180 klgr. sulyban 50—52 krig, 220—280
klgr. sulyban 50—55 krig, 320—380 klgr. sulyban
48—50 krig, öreg sertés 48—50 krig, malaczok
4850 krig. A vásár hangulata élénk.

Bécsi vesztegzári vásár. Deczember 24. A
mai vásárra felhajtattak 73 darab szarvasmarhát;
e között volt 57 darab hizó, 16 darab sovány
marha. A kereslet és a kínálat egyaránt gyengék
voltak és igy maga az üzlet is jelentéktelen. A fel-
hajtás tisztán német fajú marhából állott, magyar
vagy galicziai marha nem került piaczra. Jegyezte-
tett német hízó 30—39 frt, príma 43 frt, birka és
tehén 23—32 frtig. Minden métermázsánként, élő
sulyban fogyasztási adó nélkül. Az uj esztendő miatt
a legközelebb; vesztegzári vásár pénteken, deczem-
ber 31-én tartatik meg.

Budapesti borjuvásár. Deczember 24. Fel-
hajtottak 150 darab belföldi, 4 darab növendék élő
borjut, felhoztak továbbá 112 darab belföldi ölött
borjut, 53 darab galicziai ölött borjut, 302 darab
bécsi ölött borjut. Napi árak. Élő belföldi 36—44
forint, kivételesen 45 forint, élő növendék 20 forint,
100 kilonkint élősúlyban, ölött belföldi 56—60 fo-
rint, ölött galicziai 50—58 forint, ölött bécsi 58—
64 forint 100 kilonkint vágó sulyban. A vásár
élénk volt.

Közlekedés.
Blockrendszer a déli vasuton. A déli vaspálya-

társaság budai állomásán már hosszabb idő óta
próbálnak egy uj rendszerű önműködő blockkész-
üléket. Most megengedte a kereskedelemügyi minisz-
ter, hogy a budapest-pragerhofi vonal kanizsa-mura-
kereszturi szakaszán a jelenleg alkalmazott forgat-
ható jelzőtárcsákkal és távirókészülékekkel felszerelt
blockberendezés helyett szintén az uj rendszerű
blockberendezést állítsák fel. Kisérletképen a 99.523
kilométernél fekvő mezőuti sorompót is bekapcsolják
a berendezésbe.

Pénzügy.
Osztalék becslések. Most, hogy az év

vége felé jár, körülbelül tájékozás szerezhető
a budapesti részvénytársulatok 1897. évi üzlet-
menetének eredményéről is. Ezek alapján a
tőzsdén már kezdik becsülgetni az 1897-iki
osztalékokat, A pénzintézetekről tudva van,
hogy a mult évben általában gyengébb ered-
ményeket értek el. Azok a források, ame-
lyek a bankok és takarékpénztárak rendes
üzleteit, alimentálják, az elmult évben erő-
sen megcsappantak, a kamatláb-viszonyok
kevésbé voltak kihasználhatók és e körülmény
a legtöbb esetben a dividendákban is kifeje-
zésre fog jutni. Az osztrák hitelintézetről azt
tartják, hogy legfeljebb 17 forint osztalékot
fog fizetni és ennek alapján a Magyar általános
hitelbank osztalékát is kevesebbre, jelesül 19
forintra becsülik, azt hiszik azonban, hogy a
malmok eladásából kifolyólag, az 1897-iki mér-

leg akként fog alakulni, hogy 20 forintos osz-
talék is juthat a részvényeseknek. A magyar
ipar és kereskedelmi bank mindenesetre fenn
fogja tartam mult évi 6 frtos osztalékát. A magyar
leszámitoló banknál 14 forintra számítanak
A pesti magyar kereskedelmi bank, mely kivé-
telesen, kedvező üzletmenetről adhat számot.
70 forintos osztalékot fog fizetni. A magyar
jelzálogbanknak sem lesz oka csorbitni eddigi
48 forintos osztalékán. Az első magyar iparbank
erősen meg fogja érezni a tőzsdeüzlet pangását,
váltóüzletének révén, a mely főleg a tőzsde-
bizományi üzletet kultiválja és az eddig éveken
át fizetett osztalékot 1897-re nem fogja fizet-
hetni. A Hazai banknál az anyaintézet támogatá-
sától remélik a tavalyi osztalék fentarthatását. Az
iparvállalatok közül egyedül az épitési iparral
kapcsolatos vállalatoknál remélik a tavalyinak
megfelelő, sőt egyes esetekben az ennél maga-
sabb osztalékot. A malmok üzeme az elmult
évben annyira variált, hogy e vállalatokra
nézve még csak megközelítő becslés sem al-
kalmazható. A kőszénbányák közül a salgótar-
jáninál a 32 forintos osztalékot bizonyosra
veszik, ellenben a Magyar általános kőszén-
bánya az eddigi 8 forintos osztalékot tarthatni
nem fogja; e vállalatnál legfeljebb 6 forint
osztalékot remélnek.

Garantirozott vasutak államelőlege. A magyar
királyi pénzügyminiszter az állami biztosítást élvező
császár királyi szabadalmazott . kassa-oder-
bergi vasúttársaságnak az 1898. évi január hó
1-én esedékes részvény- és kötvényszelyények, illetve
kisorsolt elsőbbségi kötvények beváltására 686.523
márkát és 29 fillért folyósított német birodalmi
aranyértékben állami biztosítási előleg gyanánt. Az
állami biztosítást szintén élvező királyi szabadal-
mazott pécs-barcsi. vasuttársaság az 1898. évi
január hó 1-én lejáró részvényszelvények beváltá-
sára államelőleget nem vett igénybe.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, decz. 24

A tengerentuli piaczokról ma ismét magasabb
árakat jeleztek, saját vásárunk pedig megmaradt
már megszokott pangásában. Ennek a vásárnak kü-
lönben ugyszólván csak a külső kerete van meg;
áru és forgalom hiányzik. Minduntalan olvashatunk
kimutatást termés becslésről, a látható és láthatat-
lan készletről, a hozatalok alakulásáról és más effé-
lékről. Abban megegyeznek ez összeállítások, hogy
tekintélyes deficzit van a világpiaczon. A kísérő
kommentárok meg mind oda konkudálnak, hogy
legfeljebb az április-májusi időszakban, amikorra a
korán termelő országok pótolhatják Európában a
hiányt — várható esetleg némi javulása "a helyzet-
nek. Szántszándékkal mondjuk, hogy csak esetleg
remélhető a tengerentuli feleslegek beözönlésétöl
némi javulás, mert még az épen ma közzétett kon-
zuli becslés — amely optimizmusával ugyancsak
meglepett — messze marad a még nehány hét előtt
táplált remények mögött. Mind ennek daczára az
árak legjobb esetben — stabilisak, de nem emel-
kednek. Megvan e sajátságos jelenségnek a nyomos
oka. Elvégre is a 12—13 frtos búzaárak — hogy
a mi viszonyárukról szóljunk — nem normálisak és
néhány lusztrummal lapozhatunk vissza a gabona-
kereskedelem amálisaiban, amig ily ugynevezett in-
ségárakra akadunk. Hiszen a végéhez közeledő év
valóságos revolucziót okozott a gabona árakban. Látjuk
hogy minél inkább szöktek fel az örlemények árai, a
liszt szükségleti kereslete annál jobban, sőt prog-
resszive apadt, meri a nép — a felsőbb tizezer itt
nem számit — jobbára a szurrogátumokat fogyasztja.
Hát igaz, hogy a kontremin képtelen lesz tavaszszal
szállítási kötelezettségének eleget lenni, miután már
közvetlenül a termés behordása után következett
őszi terminusban sem tudott gabonát felhozni. De
épp a szeptember-októberi határidők lebonyolítása
győzhetett meg mindenkit arról, hogy az eladók
aránylag könnyü szerrel menekültek kötelezettségeid
alól. Az egész szeptemberi hónapban, nem szállí-
tottak egy kilogrammot sem és október kezdetén
121/2 frt volt a buza ára. Alig hogy októberben
szórványosan jelentkezett egy-két szállító, a vevők
— sauve, qpi pent - otthagyták a porondot ős a
hónap végéig egy fél forinttal hanyatlottak a kur-
zusok. Valószínű, hogy igy lesz a tavasszal és mert
disztingnálnunk kell 12—13 forintos és 7—8 frtos
buza között. Nem igen akad vakmerő spekuláczió,
vagy konzorczium, amely a drága árut átvegye és
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raktárra tegye, pláne ha esetleg a mezőgazdasági
viszonyok kielégítők. A készáru és határidő gabona
között tényleg fenálló deport, majd csak ki egyen-
lítődik valahogyan, de a bianko eladók csapdába
keritésétől keveset várhatunk. Itt csak a természetes
tényezők segithetnek.

Buza.
Készáruüzlet buzában. Amerikában 1 1/2

czenttel járultak az árak. Nálunk gyér forgalom
folt. Elkelt 1700 métermázsa oláh buza és talán 10
waggon magyar áru, néhány krajczárral olcsóbb áron.

Elöfordult eladások buzában.

Il

- íiöö
£200
100
100
100
20(1
800

•o

"i

származás

ólán

tejermagyei

p«rtndéki

ép-

121
m*60
78
76
74»
77
76

m
in

ős
ég

i
m

eg
je

gy
zé

s

-

_
—

átadási boly

Í3post,tranz.
Bpeat.tranz.
Budapest

8

j |
tT

9.40
8.60

13.05
12.60
12.40
12.95
12.25

1*
3 b.
3 b.
3h.
8h.
8b,
8h.
8b.

Raktárállomány buzában és lisztben ; A
fővárosi közraktárakban 185.500 métermázsa buza
és 92J00 métermázsa liszt; a Silosban 61.100
métermázsa buza. a nyugati pályaudvaron 84.835
métermázsa buza és 5063 métermázsa liszt.

Határidöüzlet buzában. A forgalom kor-
látolt és lanyha voltát legjobban jellemzi az, hogy
a kezdő 11 forint 95 krajczáros tavaszi árfolyamot
minden átmenet nélkül követte a 11 forint 91 kraj-
czáros kurzus.

Hivatalos jegyzések buzában.
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Hivatalos határidőjegyzések buzában.
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Rozs.
Készáruüzlet rozsban : Rozsból egy kocsi-

rakomány adatott el, mely eladást alant regisz-
tráljuk.

Elöfordult eladások rozsban.
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Raktárállomány rozsban : A közraktárban
52.200 métermázsa; a nyugati pályaudvaron
17.833 métermázsa.

Eatáridó'üzlet rozsban. Szórványosan for-
dult elő egy-egy 680 métermázsás kötés lanyha
árak mellett

Előfordult kötések rozsban.
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Hivatalos határidőjegyzések rozsban.
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Takarmányfélék.
Készáruüzlet takarmányfélékben. Kevés

forgalom volt takarmányfélékben, változatlan áron.

Előfordult eladások takarmányfélékben.
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Hivatalos jegyzések takarmány félékben.
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Raktárállomány takarmány félékben: A
közraktárakban 74.400 métermázsa árpa, 19.500 mé-
termázsa zab, 112.700 métermázsa tengeri. A
nyug. pályaudvarban 2809 métermázsa árpa, 301
métermázsa zab. Silosban 1500 métermázsa zab
19500 métermázsa tengeri.

Határidő-üzlet takarmányfélékben : Ten-
geriben és zabban kevés üzlet volt.
Elöfordult határidökötések takarmányfélékben.
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Hivatalos határidőjegyzések takarmány-
félékben.
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Gabona- és lisztforgalom.
A m. kir. közp. statisztikai hivatal az 1897. évi deczember hó 22-én
este 6 órától deczember 23-án este 6 óráig Budapestre vasuton és hajón
érkezett s innen elszállított gabonaküldeményekröl és a budapesti
fővámhivatalnál előjegyzett gabona- és lisztmennyiségekröl a követ-
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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, deczember 24.

A tegnap kezdődött szilárdság a mai tőzsdén
folytatását találta; az árfolyamok ugyan nem emel-
kedtek lényegesen; de hogy ünnep előtti napon és
az uralkodó súlyos viszonyok között csak 0.3-el
fölebb mehettek, már jó jelnek tekintendő. Igy is
fogták fel a dolgot átalán. A vélemény behatása,
az igaz, nem igen keresendő a mai korlátolt üzlet-
ben; inkább a prolongáczió által kiderített poziczió
és az ennek következtében megindult fedezés okozta
a csekély javulást. De mikor a kontremineur fedez,
az is vélemény. Fél vélemény. Egész akkor volna,
ha „megfordulna", azaz ellenkező irányba terelné az
üzlet. Ennek szükségét pedig az eladók mai nap
még nem látják. Elég tőlük az, hogy lebonyolítanak.
Némely helyi értékünk is emelkedett árban. Jelen-
tékeny változatok azonban nem jegyzendők fel.

Az előtőzsdén: Magyar hitelrészvény 379.—
879.50. Jelzálogbank 271.— Osztrák hitel-
részvény 351.20—351.80, Osztrák-magyar állam-
vasutak 334.—334.50. Újlaki tégla 262.-264. Vil-
lamos vasut 268.—269.50 forinton köttetett.

Délelőtt 11 óra 25 perczkor zárulnak:
Osztrák hitelrészvény 351.70. Magyar hitelrészvény
369.75. Aranyjáradék 121.55. Koronajaradék 99.56.
Leszámitoló bank 245.—. Jelzálogbank 271.—. Ri-
mamurányi 244.—. Osztr.-magyar államv. 834.25
Villamos vasut 269.50. Ipar és keresk. bank 101.
Közúti vasut 386.50.

A délitőzsdén előfordult kötések: Korona-

iár. 99.55 Kereskedelmi bank 1402.-1404, általános
kőszénbanya 11.550—115.75, újlaki téglagyár 262.—
264, villamos vasut 268.—269.50, magyar hitelr.
379.50.—380. jelzálogbank 271.25, leszámitoló bank
245.75, rimamurányi 244.25— osztrák hitelrészvény
351.40—352.80, osztr.-magyar államvasut 834.—
334.25 forinton.

Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 2.—2.50 frt; 8 napra 5—6 frt; január
utoljára 12—13 frt.

Délutáni 1 óra 30 perczkor zárulnak:
dacc. 24. decz. 28.

Magyar aranyjáradék
Magyar koronajáradék
Magyar hitelrészvény
Magyar ipar és keresk. bank
Magyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló bank
Rimamurányi vasmű
Osztrák hitelrészvény
Déli vasut
Osztr.-magyar államvasut
Közúti vaspálya
Villamos vasut

Az utótőzsdén:OsztrákhitalrésBvény 351.50—
351.90, Magyar hitelrészvény 380—374.75, Osztrák-
magyar államvasut 334.50—334.25 frton köttetett.

Délután 4 órakor zárulnak.
dacz. 24.

Osztrák hitelrészvény
Magyar hitelrészvény
Osztr.-magyar államvasut

121.50
99.50

380.—
101.—
271.—
245.50
245.—
351.70

77.75
334.75
387.50
270.50

121.50
99.50

379.—
101.—
271.—
245.50
245.25
351.20
77.75

334.—
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269.—

Leszámitoló bank
Jelzálogbank
Rimamurányi vasmű
Közúti vaspálya
Villamos vasut
Ipar és keresk. bank
Déli vasut

351.60
379.76
334.50
245.—
271.—
244.—
387.—
270.—
101.—

7 7 . -

decz. 88.
351.—
378.50
334.—
245.—
271.50
245.—
386.—
269.50
101.-
7750

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, deczember 24. A szilvaüzletben

a forgalom csekély volt: boszniai 85 drbos szilva
21 frton köttetett.

Hivatalos jegyzések.
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Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, decz. 24. A mai vásár irányzata nagy-

ban való forgalomban és az egyes czikkeknél a követ-
kező volt: Húsnál a forgalom élénk, árak szi-
lárdak. — Baromfinál élénk, árak emelkedtek. —
Halban élénk, igen árak emelkedtek. — Tej és tejter-
mékeknél élénk. — Tojásnál élénk, árak emelked-
tek. — Zöldségnél élénk. — Gyümölcsnél igen
élénk. — Fűszereknél élénk. — Időjárás borult, hi-
deg. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következö: Hus.
Marhahús hátulja I. 46—56 frt, II. 40—46 frt.
Birkahús hátulja I. 80—38 frt, II. 26—30
frt. Borjúhús hátulja I. 60—66 frt, II. 50—56 frt.
Sertéshús elsőrendü 50—50 frt, vidéki 46—49 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilonkint). Sertészsír hordóval 52.0—53.0 frt (100
kilonkint). — Baromfi (élő). Tyúk 1 pár 1.20—1-40
frt. Csirke 1 pár 0.80—1.40 frt. Lud hizott kilon-
kint 4.60—0.56 frt. — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 drb) 42.0-46.0 frt. Sárgarépa 100 kötés 2-5.00
frt. Petrezselem 100 kötés 3.00—5.00 frt. Lencse m.
100 kiló 14—18 frt Bab nagy 100 kiló 6—14 frt.
Paprika I. 100 kiló 30—62 fit, II. 18—30 frt. Vaj
közöns. kilonkint 96—100 frt Vaj-téa kilonkint 1.10
—1.40 frt. Burgonya-rózsa 100 kiló 2.00—2.60 frt.
Burgonya sárga 100 kiló 2.30—8.20 frt — Halak.
Harcsa (élő) 0.60—1.45 frt 1 kiló. Csuka (élő) 0.60—
1.40 frt 1 kiló. Ponty dunai 0.30—0.65 frt

Szesz.
Bécs, decz. 24. Kontingens nyersszesz

azonnal való szállításra 18.30—18.60 frtig kelt el.
Prága, decz 24. Adózott trippló-szesz 54 1/2—
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54 3/8 frton jegyeztetik azonnali szállításra. Adó-
zatlan szesz 17.1/2—17.5/8.

Trieszt, decz. 24. Kiviteli szesz tartályokban
szállitva 90.% hektoliterenkint nagyban l0 1/2
azonnali és 10 3/8—10. 1/2 frt későbbi szállításra.

Berlin, decz. 24. Szesz helyben 37.10 márka
— 21.89 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint

a 10,000 literszázalék. Átszámitási árfolyam 100
márka — 59.— frt.

Hamburg, decz. 24. Szesz nov.—decz. 22.40
márka — 13.22 frt; decz.—jan. 22.— márka -
12.98 frt; jan.—febr. 21.25 márka — 12.54 frt
Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.— forint.

Boroszló, decz. 24. Szesz (50-es) pr. novem-
ber 55.— márka — 32.45 frt; szesz (70-es) pr.
november 35.60 márka = 21.— frt. Átszámitási
árfolyam 100 márka = 59.— frt.

Stettin, decz. 24. Szesz 70 márka fogyasztási
adóval 36.50 márka = 21.54 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 59.— frt.

Czukor.
London, decz. 24. Jávaczukor l0. 1/8 sh.

szilárd. Nyersczukor és jegeczedett czukor
ártartó, finomitott mérsékelten keresve, ártartó.
Külföldi tört igen vontatott. Jegyeztetett: készáru
l0.10 1/2 shilling, márcz.-ápr.-ra 11.— sh, május-
aug.-ra 11.3 sh. Répaczukor ártartó. Német
(88%) decz.-re 9.3 shilling, januárra 9.3 sh, februárra
9.4 1/2 sh, áprilisra 9.6 3/4 shilling, májusra 9.6 3/4 shilling,
júniusra 9.7Va shilling. Határidőüzlet: deczem-
berre 9.3 sh, januárra 9.33/4 sh, februárra 9.4 1/2
sh., márcziusra 9.6 sh., áprilisra 9.63/4 - sh, májusra
9.7Va shilling, júniusra 9.8 1/2 sh.

Olajok.
Hamburg, decz. 24. Repczeolaj helyben 57.—

mái-ka (= 83.63 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka — 59.— frt.

Köln, decz. 24. Repczeolaj májusra (hordóval).
Átszámitási árfolyam 100 márka — 59.— frt.

London, decz. 24. Repczeolaj 25.— shilling,
Lenolai 14.9—14.10 1/2a sh. Gyapot magolaj 14.1 1/2—
14.9 sh. Terpentin 23.9—23.10 1/2. sh.

Petroleum.
Hamburg, decz. 24. Petroleum helyben 4.75

márka — 2.80 frt.
Antwerpen, decz. 24. Petroleum fin. helyben

14.50 frank — 6.90 frt.
Bréma, decz. 24. Petroleum fin. helyben 4.95

márka — 2.92 frt.
Newyork, decz. 24. Petroleum fin. 70 Abel Fest.

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

London, decz. 24. Petroleum, amerikai 4 3/8—
4 1/2 sh., orosz 4 3/10—4 1/4 sh.

Kávé, tea, rizs.
London, decz. 24. Santos határidő ártadó.

Jegyeztetett : decz.-re 31.9 sh., márcz.-ra 32.3 sh.,
máj.-ra 32.9 sh., jul-ra 33.3 sh., szept.-re 33.3
sh., decz.-re 34.— sh. Tea : mérsékelten keresve,
ártartó. Rizs igen nyugodt.

Fémek.
London, decz. 24. Réz G. M. Bräüde 48 1/4—

48Va font sterlig készáru és 48 11/16—48 15/16 font
sterling 3 hóra ; best sel. 52—52 1/2 font sterling.
Ón: finom külföldi 62 5/16—62 13/16 font sterling kósz-
ára és 26 15/16—63 7/16 font sterlig 3 hóra. Ólom : angol
123/4—12 5/6. font sterling; külföldi- 12 1/2—12 5/8 font
sterling. Horgany; külföldi 18 1/8 font sterling.
Higany : 6.176 font sterling első és 6.17 font ster-
ling, másodkézből. Fás: A glasgovi nyersvaspiacz
bágyadtan indult és nyugodtan zárult. Zárlatárak:
45.7 sh. készáru és 45.9 1/2 sh. egy hóra; Cleveland
40.5 sh. készáru és 40Va sh. egy hóra; Hematit
48.3 1/2 sh. készáru és 48.6Va sh. egy hóra;
Middlesbrough 49.3 shilling készáru és 49.6 shilling
egy hóra. A nyersvaskészlet Glasgovban 339.179
és Middlesbroughban. 50,992 tonna.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, deczember 24. A magasabb new-yorki

kurzusok élénkitőleg hatottak az üzletre, de a for-
galom azért! csekély maradt. Köttetett buza tavaszra
1182—1180, tengeri decz.—junra 5.68, rozs. ta-
vaszra 8.76 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett:
Buza tavaszra 11.75—11.81, rozs tavaszra

8.75—8.77, tengeri máj.-jun. 5.66—5.68, zab tavaszra
6.66—6.68, repcze jan.-febr. 13.50—13.60.

Boroszló, decz. 24. Buza helyben 19.— márka
(— 11.21 frt) sárga. Buza helyben 18;90 márka
(=-> 11.16 frt). Rozs helyben 14.70 márka ( = 8.67
frt.) Zab helyben 13.80 márka (= 8.14 frt.) Tengeri
helyben 11.75 márka ( = 6.93 frt.). Minden 100 kilon-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.— frt.

Hamburg, decz. 24. Buza holsteini 180—188
márka (= 10.62—11.09 frt). Rozs orosz 108—109
márka (= 6.37—6.43 frt). Minden 100 kilonkint.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.— frt.

München, decz. 24. Buza 21.20 márka (= 12.51
frt), Rozs 16.— márka (= 9.44 frt), Árpa 19.80
márka (=11.68 frt), Zab 15.75 márka (= 9.29 frt).
Minden 100 kilónként. Hozatal 8.331 q. Készlet
6.595 q. Átszámitási árfolyam 100 m. — 59 frt.

Páris, decz. 24. (Zárlat.) Buza folyó hóra
29.25 frank ( = 13.94 frt.). Buza deczemberre 29.25
frank ( = 13.94 frt). Buza 4 első hóra 29.— frank
( = 13.82 frt), Buza 4 hóra májustól 28.60 frank
( = 13.62 frt).

Pétervár, decz. 24. Rozs helyben 6.70 rubel.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, deczember 24. A mai tőzsdén kedve-

zőbb hangulat uralkodott, de a forgalom általában
jelentékeny volt. Csupán egyes papírokban volt
élénkebb üzlet. Igy a fegyvergyári részvények 13
forinttal emelkedtek, anélkül, hogy ennek okát ad-
hatták volna. Brüxi kőszén is emelkedett. Valuták
nem változtak. Az üzlet további folyamában az ár-
folyamok nem változtak.

Az előtőzsdén : Osztrák hitekészvény 351.25—
351.75, Anglo-bank 160.—159.90, Länder-bank
214.80—215.50, Magyar jelzálogbank 270.75 Magyar
hitel-részvény 379.75—380.25, Osztrák-Magyar ál-
lamvasut 384.25—334.50, Déli vasut 77.50—77.25,
Lemberg-czernovitzi vasut 293.75 Tramway 459—
459—50, Alpesi bánya 129.60—129.80 Rimamu-
rányi 245.75 Brüxi bánya 288.—, Osztrák villa-
mossági 295.25. Fegyvergyár 293—301. Török sors-
jegy 58.90—59.70. Német márka 58.90 forinton
köttetett.

Délelőtti 11 órakor zárulnak: Osztrák
hitelrészvény 351.50, Magyar hitelrészvény 380,
Länderbank 215.25, Osztr.-magy. államvasut '334.25,
Fegyvergyár 300. Alpesi bánya 129.60, Májusi jára-
dék 102.05, Török sorsjegy 58—80.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészvény 351.62.
Magyar hitelrészvény 380.—. Länderbank 215.25.
Unionbank 291.—. Anglo-bank 159.75. Bankverein
254.—. Osztrák-magy, államvasut 334.25. Déli vasut
77.25. Elbevölgyi vasut 259.—. Északnyugoti vasut
244.50. Alpesi bánya 129.60, Rimamurányi 245.50.
Prágai vasipar 680.— Májusi járadék 102.05. Ma-
gyar koronajáradék 99.55. Török sorsjegy 58.60. Né-
met márka 58.90.

Délután 2 óra 30 perczkor zárulnak: Ma-
gyar aranyjáradék 121.50. Magyar koronajáradék
99.55. Tiszai kölcsönsorsjegy 139.20. Magyar föld-
tehermentesitési kötvény 96.80. Magyar hiteirészvény
379.—. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 152.50.
Kassa-oderbergi vasut 190.50. Magyar kereskedelmi
bank 1395.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.60.
Magyar keleti vasut államkötvények 121.—. Ma-
gyar leszámitoló- és pénzváltóbank 245.50. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 245.25. 4.2%-os papir-
járadék 102.15. 4.2%-os ezüstjáradék 101.95,
Osztrák aranyjáradék 121.65. Osztrák koronajára-
dék 101.55. 1860. évi sorsjegyek 142.75. 1864. évi
sorsjegyek 188.—. Osztrák hitelsorsjegyek 200.50.
Osztrák hitelrészvény 351.75. Angol-osztrák bank
159.80. Unionbank 291.—. Bécsi bankverein 254.50.
Osztrák Länderbank 214.50. Osztrák-magyar bank
936.—. Osztrák-magyar államvasut 334.37. Déli vasut
77.25. Elbevölgyi vasut 259.—. Dunagőzhajózási
részvények 441.—. Alpesi bányarészvény 129.60.
Dohányrészvény 143.—. 20 frankos 9.53.—
Cs. kir. vert arany 5.71. Londoni váltóár 120.10
Német bankváltó 58.90.

Bécs, decz. 24. (Utótőzsde.) Az irányzat
szilárd. Osztrák hitelrészvény 351.87. Magyar hi-
telrészvény 379.50. Angol-bank 160.—, Bankverein
255.—. Union-bank 291.—.. Osztrák Länderbank
214.25. Osztrák-magyar államvasut 334.35. Déli
vasut 77.25. Elbevölgyi vasut 259.—. Észak-nyu-
goti vasut 244.50 Dohányjövedék 144,—. Rimamu-
rányi vasmű 245.50. Alpesi bányarészvény 129.75,
Májusi járadék 102.05. Magyar korona-járadék 99.55,
Töröksorsjegy 58.75. Német birodalmi márka 58.93.

Berlin, decz. 24. (Tőzsdei tudósitás.) Mér-
sékelt forgalom mellett ingadozó. Később szilárd
Bécsre, jó Londonra és fedezetekre javulás. Jára-
dék szilárd. Magánkamatláb 4 1/6%. Ultimopénz 6 1/2 %.

Berlin, decz. 24. (Zárlat.) 4.2% papirjáradék
101.60, 4.2% ezüstjáradék 101.60, 4 % osztrák
aranyjáradék 103.20, 4% magy. aranyj. 103.20,
osztrák hitelrészvény 220.70, magyar koronajáradék
99.90, déli vasut 33.70, osztr.-magyar államvasut
142.—, Károly Lajos-vasut 107.—, kassa-oderbergi
vasut 94.25, orosz bankjegy 216.45, bécsi váltóár
169.60, 4% uj orosz kölcsön 67.40, magyar
beruházási kölcsön 102.—, olasz járadék 94.70. Az
irányzat szilárd.

Berlin, decz. 24. (Utótőzsde.) Osztrák hitel-
részvény 220.60, magyar koronajáradék 33.70,
déli vasut 33.70, magyar aranyjáradék 103.20 oszt-
rák-magyar államvasut 142.—, Az irányzat szilárd.

Frankfurt, decz. 24. (Zárlat.) 4.2% papirjáradék
86.20, 4.2% ezüstjáradék 86.—, 4% osztrák arany-
járadék 103.—, 4 % magy. aranyjár. 103.15, magy.
koronajáradék 100.05 osztrák hitelrészvény 297.62,
osztrák-magyar bank 793.— osztrák-magyar állam-

vasut 282.—, déli vasut 68.50, északnyugoti vasut
206.75, bécsi váltóár 169.50, londoni váltóár
20.35. párisi váltóár 80.76, bécsi Bankverein
217.25, Uniobank 249.— villamos részvény 137.95,
alpesi bányarészvény 108.50, 3% magy. arany-
kölcsön —.—. Az irányzat szilárd.

Frankfurt, decz. 24. (Utótőzsde.) Osztr, hitel-
részvény 297.75, osztrák-magyar államvasut 282.—,
Déli vasut 68.50.

Hamburg, decz. 23. (Zárlat.) 4.2% ezüstjáradék
85.95, osztr, hitelrészv. 297.75, osztr.-magyar
államvasut 705.—, déli vasut 163.—, olasz járadék
94.40, 4% osztr, aranyj. 102.75, 4 % o s magyar
aranyj. 103.20. Az irányzat szilárd.

Páris, decz. 24. (Zárlat.) 3 % franczia jár.
103.20, 3 1/22% franczia jár. 106.85, olasz járadék
96.35, osztrák földhitelrészv. 1240.—, Osztrák-magy.
államv. —,—, Déli vasut 182.—. Franczia törl.
jár. 102.80, 4% osztr, aranyjáradék 103.10 4%
m. aranyj. —.—, Ottomanbank 563.50, dohányrészv.
310.50, párisi bank-részvény 890.—, osztrák Län-
der-bank 471.—, alpesi bányarészvény 285.—. Az
irányzat szilárd.

London, decz. 24. (Zárlat.) Angol consolok
112.%, déli vasut 7.25, spanyol járadék 61.5/8.
olasz járadék —.—. 4 % magyar aranyjáradék 102.75,
4 % rupia 61.75, canada pacificvasut 83.75, leszá-
mitolási kamatláb 3.—. ezüst 26.50. Az irányzat
szilárd.

New-York, decz. 24. ezüst 67.50.

IDŐJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati

jelentése 1897. deczember 24-én reggel 7 ómkor.

Árva varaga .
Seimeczbanya
N.-Szomjat .

r-Ovár
-Gvalla

j
Torino
Flórencz
Róma
Nápoly .
Brindisi .
Palerm».
Málta
Zürich
Biarritz
Nizza
Páris

Berlin
Christiansund
Stockholm . .
Szent-Pétervár
Moszkva . .
Varsó
Kiew
Odessza .
Sulina
Szóüa

Sopron*
Herény .
Keszthely
Zágráb .
Fiume
Cirkvenica.
Pancsova .
Zsombolya
Arad . . .
Szeged . .
Szolnok . .
Eger . . .
Debreczen .
Késmárk .
Ungvár . .
Szatmár . .
Nagy-Várad
Kolozsvár .
Nagy-Szeben
Bécs . . .
Salzburg . .
Klagenfurt.

Felhöze
részben felhős,
•̂  = hó, ~ =

t: 0 = egészen derült, 1 = többnyire derült, 2 =
3 = többnyire borult, 0 = egészén borult, ej = e s ö ,
köd, f<£ = zivatar.

A magas légnyomás meglehetős egyöntetű eloszlás mellett
majdnem az egész kontinensen terül el. A keleti minimumnak ma
már alig van nyoma.

Leszámítva azokat a gyenge havazásokat, melyek Kelet-Euró-
pában fordultak elő, az európai időjárásnak túlnyomóan szárú a jel-
lege. A hőmérséklet kivált Északkeleten süllyedt nagyobb mérték-
ben, de Olaszországban és a Balkán-félszigeten is aránylag alacsony.

Hazánkban kevés hó esett a Délvidéken és a keleti megyékben,
amely tájakon ma reggel is szállingózik a hó. A hideg kissé enge-
dett és a temperatura Keleten alacsonyabb mint nyugaton. Tagion
és ködképződésre hajló idő várható, semmi vagy csak jelentéktelen
csapadékkal.

VÍZÁLLÁS.
— Deczember 24-én.—
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Paks
Mohács
ITj vidék
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Eszék
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Doboj
Zwornik
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Csúcsa
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Gyoma
Gy.-Fehérv.
Arad
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N.-Beoeler.
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leges viz; -f
< = áradt; >"á= apadt; ? — kétséggs.
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Felelős szerkesztő: L i p o s a y Ádám.
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4
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4
4
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5
5
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I. Államadósság.
. a) Magyar államadósság.

Magyar aranyjáradék
10,000 frtos . . .

Magyar koronajaradék
1S76. keleti vasuti kölcsön . . .
1889. ávi áilauivaauü aranykölcsön
íSöfc. , . ezüstkölcsön
Yaskapukelcsön
?.870-kl nyerem.-kölcsön, 100 frtos
t87Ü-ki . 50 ,
Magyar regále-kárt. kötvény . . .
Horvát-Szlavori „ „ . . .
Magyar földtehenn. kötvény . . .
Horvát-Szlavón „ , . . .
Tiszai és szegedi nyor.-kölcsön . .
Hórv.-Silav. jelz. íöldv. kötvény .

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

» » » máj.—nov .
Egyes, járadék ezüst. jan.—jul. .

„ „ . ápr.—okt. .
Osztrák aranyjiradók
Osztrák koronajaradék
Ailamsorsj. 1H54. évb. 250 frt p.p. ;

, lstiü. , 500 , o é
. lÖtiO. . 100 ,

1Ö64. . 100 .
. 18tí4. ; 50 , ,

Idegen államadósságok.
Bolgár államv, zálogkölcsön . .
bzerb. nyeí.-kölcson i

, » (osztr, folb.)

II. Más közkölcsönök.
Bosiiyák-Herczogov. orsz. kölcsön
Budapest fuvaros lt*!)O-ki kölcsöne
Liutlapcst főváros 16U7-ki kölcsöne
Tfjnies-begavölgyi ícölessön . . . .

III. Záloglevelek és köl-
csönköivér.yek.

a) bnd&pesti* intézetek Libocséb-

Belvárosi takarófcpenztár r.-t . .
Egyes, bpesti fuvar- taJfaréícp. . .

n » „ » koronáért.
Iusfcirt. orsz. földhit. . •

. . „ űO'/a év kor. ért.
> „ „ Ö0'/2 dVIO . . .

Magyar íüidlüt'jlint. pap
m » „ 41 évre .
, „ kor. ért. 50 érre
, » kor. ért. 68évre
» . szab., taliijj&v.

Magy. vasut. kiilv. 'ú'ó'-j évre . . .
• , „ CO óvre kor. ért.

, „ 5 0 évro 105«/o .
M a g y a r j e l z á l o g h i t e l b a u k . . . . .

Mai záró-
árfolyam

121.50

99.50
120.50
120.50
100.50

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

97.25
97.25

1 4 1 . -

1Q1.75
101 75
101.75
101.75
121.75
101.75
1 6 0 . —
1 4 3 . -

1 8 8 . -

110.50
3 Í 5 . -
3 7 . —

97.75
1 0 0 . —

98.25
1 0 0 . -

99.25

500.25
1CŰ.-

87.50
1 0 2 . —
1 0 2 . —
iöO.25
1 0 0 . - - !

S7.50 !
37.53 i
31.75
96.75
S9.50
5 0 . -
SS.50

102.25
1 0 0 . —

99.10

'! 36.7

50 évre lcor. ért. . . || ""'•
u . k . 5 0 ü . l v f . l l 0 f r l .
> , 1-í.zs. kötv. 50 évre .
• , közs. kiitv.GC ::vre .
» „ nyjr.-kútv
• m , osztr, felült,
• , nyer.-jegy
» » „ osztr, feliilb.

,. • .. nyci.-kötv. ,
•M-̂ y. ors;-.. !:o,p. luiuuúkp. . . .

• » > , .kor. ért.

Magy. taiíarékp. kizp. jelzálogb . i
> » „kor. ért.:)

, köza.k. i!

Osziiák-nia^/ai- Lünk 40Vs évrg ". L

. •> n ÖO ÖVTO . .
hazai takarékp. közs. kötv. .

» » zfilogl. kor. ért.
JU. keresk. iiaokl 'e&li

» , ' , « közs. k. 110 frt
m , m , közs. k. 210 k.

6) Vidéki és kiJlföJdl int. kíb.
Albina takarék- tS- liiteüntézet . .
Ara'ii puíg.'tak.'.ickp. 40 évre . . .

40 é. 110 frt.
40 évre . .

i'niLX'i'ci iakan>kpénztár . . .
Hosnyák-hfxcwi'nv. oisi . bank . .
DebrM-zeni .elsii takarékpénztár . .
Erdélyr. m. jelzaloghitelb.40évro .

„ „ „ 40 é. visszafix.
fiorv.-szlav. orsz. jelzálogbank . .
Nugyszeb. tilt. takp. 31J,2 é.,110 frt

. , , 4uevTe, 106 frt
« „ . 40évrefIl.kib.

„ 30 évre IV. kü).
Nagyszebeni füldlútelinlézet . . .

Osztrák földlűteünt." nyer.-kötv. .'
n. • . • nyer.-jegy. .
lomesvan első takarókpénztM.

• » ,

IV. EJsőbbsógl kötvények.
Adria in. kir. t. hajóz. r.-t. . . .
Bpesti közüli vaspálya kox. ért. .
lipesli vilhuiios v. vasut r.-t , -
Bpest-pécsi vasut
Déli vasut
Első cs. kir. sz. dunágözhajázásit.
fclso spódiuin- és csontlisztsyár r.-t.
Kassa-oderbergi vasut 18SÜ, ozüat

• , 1889, arany
• . 1891, ezüst
• , 1891, arany

(oszt. von.) 1SS9, ez.
Magyar folyam- és tengerhaj, r.-t.
Magyar-gácsországi vasut I. kib. .

, n. kib. .
s „ t'ZÜst . . '

Magy. oy. v. (szókasf.-győr-grácziv.)
. . , 1874. kib

Magwan v. els. kulcson
Oszttáki-magyar államv. 1883. . .

1 . . X . kib. 1885
Peati /Lloyd- és tőzsdeépUlet . . .

1 0 0 . —
8S.S5

iao.-
1 2 2 . —
123.50

2 0 . - -
2 2 . -

102.75
1Ü0.25
100.25

98.25
100.50
93.25

1Ü0.—
9 6 -

100.10
100.10

B6.3G
9S.53

100.—
93.75

105.—
99.—

1 0 1 . —
100.—
1 0 1 . —
100.—

90.50

ICO.—
98.50

100.50
102.—
102.—
101.75
100.25
103.50
1 6 2 . -
103.—
100.25
117.—

1 8 . —
100.50

99.25

100.50
9 9 . -
98.50
96.50

150.50
9 9 . -

1 2 0 . —
38.75

1 2 0 . -
99.50

1 0 0 . —
1 0 8 . —
107.25

98.50
106.75
106.75
121.50

1 0 0 . —

122.—

100"—
121.50
121.50
101.50

9 2 . -
1 5 4 . -
153.50
101.75
101.75

9825
98.25

1 4 2 . -

102.25
102.25
102.2b
102.25
122.25
102.25
1 3 1 . —
1 4 4 . -
1 6 0 . -
189 —
1 8 9 . -

111.50
3 7 . -
3 8 . -

93.75
1 0 1 . —

38.75
1 0 1 . —
1 0 Q . -

101-25
1 0 1 . - -

93.51}
1 0 3 . —

10QÍ75
1 0 1 . —

SS5C
9S.5S
92.25
97.25

1ÍK3.Ő0
9 7 . -
89.50

1 £53.25
1 0 1 . —
100.10

09.2s
1 0 1 . -
1 2 3 . -
12J.50

21 —
23

103.50
IÜ1.25
181.25

9 9 . -
101.50
99.25

101 .—
9 7 . -

1 0 1 . —
101.50

9 7 . -
99.50

1 0 1 - —
99.50

106.—
1 0 0 . -

102.—
100.50

8.50150000
7.—

12.—
6.50
5.50

4 0 . —
6 . -

t 6 . -
1 5 -
5.50

2 1 . -
6 . -

Tr48
fr24 —

12.—
14 . -
25.—
18.—
43.40' 15*000
65.-
16.—

5.50
7.-
5.—
12.—
60 —
7.-
40.-
!00.—

14.—
16.-

230.-

5.'-
8.-
6.-
70.—

35.—
12.—

10.-

5.-
5—
11.—
5

60000
13534
12000
4000

,4Va
5
5

1205
10C!5
150 5
SOS

_. , 100 -
500K2e0G4

50080 K. 2C0 5
5000 K. 200 4
500GK. 4CO -

1005
2C0 5
10C 5

30999
85C0*

3 0 M | 2 8 G
97DOQ|Ar.10O5

56000
756M
6690

25SO0
60WO

128D3
10030
120ŰG

5003

200 i
K. 400 5

5005
iso;5

500:5
200Í5

25«06 1005
592 50

leess K. iaol
25000 K 300

1G0

1000

2M5
280^

1SSS0!

100BB
53Ö0

13S3!
2ÖCÜ3Í 1Öö 5

500Ö ICO -
150031 100 5

SöOOJK. 2G0'5
2000

£300
S25

5750
8750

4503
8000

20000

2000
2OCO0

3530

1 0 — | 20S0Ö
5.58J
3—
•i.50J

+45 —
30.—

8 . -

21G0!
8500
5000!

15000
3-5000

ö'—í 2ÓOCO|

99.—

99Í50
1 0 1 . —

99.50
101.25

102.25
101.25
105.—

101.25
118—

19.—
101.—
100. -

101.50
99.50
99.50
97.50

162.50
1 0 0 . -
1 2 1 . -

99.75
1 2 1 . —
100.50
1 0 1 . —
1 0 9 . -
108.25
99.50

107.25
107.26
122.60

100.50

1 0 . -

32 .—
14.—

10—
t 7 —
110—
14—
6—

12—
13.—
11.—
16.—

2 0 . -
1 4 . -

ti-.
12.—
W . -

2 5 . -

26Í-

IC
2 4 . -
7 0 . -

6
8.—
5.—!

100.
25.—

18.—

sooa
37501

10900
100000

100001
6000

f
t4.50
t 8 . -

10000
60KJ|K
320001
8000
ŐOÜOO

_ _ _ , 200 5
30000 K. 200i5

400 -
2005

K.200 -
100 5
200! -

K. 2005
6000 K. 400:5

100
150,

. 100|5
2000IK. 200

200
600

4000
4800
13000

3O00
591

6000 K.
15000K.
2800 K.
4000

35000
23101/1

3000
700

3000
2500
2506
5550
1200
1600
3000;
2895

20000 K
5000
3000
6000,

20000K
20000] K
26O0Ü
30000

4000

300! —

400]
403{

. 560i
200
ISGi
4C0I
200J
150

100 5
aca -
100 -

ieu
10ö5
100

30j
200
160
200
IGfl!
1005
1QU5
100 5
1005
200:6
100,5
150

40

400i
200
500
2001
2001
200
100
200
300
200
2005

80
100
590
200
200
100
100
100
200
200
200
100 4
100 4
100

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

. . . H. kib..

V. Bankok részvényei.
Angol-osztrák bank . . . . • •
Budapesti bankegyesiilet. . • •
Első magyar iparbank . . . . .
Fiumei hitelbank . . . . . . .
Fővárosi bank r.-t. . . . . . .
Bpesti giro- és pénztár-egylet .
Hazai bank r.-t
Hermcs magy. ált. váltóüzlet t.
Horvát leszámitoló bank . . . .
Horv-szlav. orsz. jelzálogbank .
Magyar általános hitelbank .
Magy. ipar- és koresk. bank. .
Magy. jelzáloghitelb. I. kibocsátás
Magy. jelzáloghitelb. Q. kibocs.
Magyar kereskedelmi r.-t
M. li szíaúi. és pénzváltó bank .
hl. takarékp. közp. jelzálogb. . .
Osztrák hitelintézet
Osztrák-magyar bank
Pegti magy. keresk. bank . . . .
Uniobank

VI. Takarékp. részvényei.
Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, Dl. k. takarékp. . . .
Bpest-erzsébetrároai takarékp.. .
Bpesti takarékp. s orsz. zálogk. r.-t.
Egy. bpesti fővárosi takarékp.. .
Matry ált. takarékpty p
M. orsz. központi takarékpéozt.
Pesti hazai takarékpénztár . .

VII. Biztositó-társ részv.
Bécsi biztosító társaság
Bécsi élet- és j'ár.-bizt.intézet . .
Első m. ált. biztosító társaság . .
Fonciére, pesti bizt. intézet . . .
Lloyd, m. viszontb. társ
M. jég- és viszontb. r.-t. . . . .
Nemzeti baleset biztosító r.-t. . .
Pannónia viszontb. i n t é z e t . . . .

VIII. Gőzmalmok részv.
G o n c o i d i a - g S z m a l o m r . - t . . . . .

„ f , e l a . r é s z . v .
E I E Ö b p e s ú i g ő z m a l o m . . . . . .
E r z s é b e t - g ő z m a l o m . . . . . t .
L u j z a - g ő z m a l o m • » . .
P c s l i U e n g e r m a l o u i . . , . , . .
P e s ü í n o l n . é s s ü t ő k . . . . . . .
P e s t i V i k t ó r i a - g ő z m a l o m . . , . .

IX. Bányák és téglagy. r.
Brassói bánya- és kohó-egylet . .
Bpesti tégla- és mészégető . . . .
Bpest-szuntlörinczi téglagy. . .
Egy. tégla.- és czementgvár
Északin, egy- kőazénb. es iparv
Felsőm, banya- és kohómü . .
István téglagyár r.-t
Knssa-soruodi kőszénb. id. elism
Kis-sebesi gronitbányák
Kőbányai gőztéglagyár . . . , , .
Kőszénbánya és téglagyár . . . .
Lechner rákosi t é g l a g y á r . . . . .
Magyar asphalt r.-t
Magy. ált.köszénbánya r.-t. . . .
Magy. gőztéglagyíir r.-t. . . . . .
Magyar kerámiai gyár . . r . . ,
Péterhegyi tégJaipar . . . . . . .
Salgótarjáni köszénbiuya . . . .
Újlaki tégla- és mészégető . . . .
Urikány-zsiivölgyi m. kőszénb., .

X. Vasművek és gépgy. r.
Első m. gazdasági gépgyár . . . .
„Danubius" hajó- és gépgyár . .
Ganz és társa vasöntöde
Nadrági vasipar társulat
JSÍicholEon* gépgyár r.-t. . . . .
fUmamurány-salgótarjáni v a s m ű .
Schlick-féle vasöntöde
Toudloff é3 Dittrich gépgy. A. sor.
Weitzer János gép-, waggongyár.

XI. Könyvnyomdák r.
.Ahenaeum" írod. é i nyomd. t.-t.
Franklin-társulat . . . . . . . .
„Kosmos" m ü i n t é z e t . . . . . . .
Könyves Kálmán r.-t. . . . . . .
.Pallos" irod. és nyomd, r.-t . .
Pesti könyvnyomda r.-t

XII. Különféle vall. részv.
Általános w a g g o n k ö l c s ö n z ő . . . »
.Apolló" kőoíajfinomitó-gyár r.-t..
Banüin-fóle vegyi gyárak r.-t . .
Bihar-szilágyi olajipar r . - t . . . . .
Bpesti ált. villamossági r.-t. . . .
Egy. magyarh. üveggyárak r.-t .
Első magy. betűöntődé
Első magy. gyapjurnosió r.-t. . >. .
Első magy. roszvényserfőződö . .
Első magy. aertéshizlaló . . . . .
Első magy. szállitás! vállalat. . .
Első magyar szálloda . . . . . .
Elsó pe in apódium-gyár . , . . •
Fiumei rizshántoló-gyár . . . . .
Gschwindt-féle szoszfyár . . . .
Gr. Esterházy cognac-gyár . . . ' .
.Hungária" műtrágya-a kónsav-gT-
Jordán Viktor-fóle bőrgyár. , . .

. „ , els. íésrv.
Kábelgyir részvénytársaság' . . .
Kőbányai király-serf6x$ r.-t. . . .
Kőbányai polgári soríőző r.-t, . ,
Magyar ezukoripar r.-t. A. sor. ,

Magyar fém-* és lámpaaru'-jya"r ',

Mai záró-
árfolyam

1 5 8 . -
105.—
187.—
1 0 6 . -

82.—

105Í—
120.—

11875

1 9 5 . -

5 0 5 Í —

938.—
|1402.—

290.—

9S,
112.—

87.—
230.—

1 1 9 5 . —
1 2 5 . —
8 3 5 . -

16400.—

JSO-—
3 2 9 . —
a s a . -
120 —

93.—
123.—
129.—

[1050.—

390.—
4«2.—
70«.—
M 3 . —
«S.—
678.—
230.—
120.—

163.—
116.—
20«.—

CB

1 & 9 -
167.—

2 1 . —
108.—
735.—
S2S.—
112.—
218.—
11S.25

8 4 . —
t 5 9 . —

8 0 . -
e o a . -
2W.50

1S5.—
?ca.—

^ 1 2 0 . —

1 0 5 ! —

208*—
145.—
265.—

3SQ.
240.

65

20o
6 0 0 . -

540.—

lüi'.—
1 5 Ö 1 -

, 4 1 6 . -
12ÖÖ.—

2 7 0 . -
2 2 0 . -
2 3 0 . -

4 7 p ! -

35.-
74.-

295.-
38.-
74.-

1 3 3 . ^

1 6 0 . -
10G.—
1 9 0 . -
1 0 8 . -

8 3 . —

1 0 6 ! -
1 3 0 . -

11975

200.

510!

S42*.
1405,

292.

1C0,
114,

8 9 ,
2 3 1 ,

1205,
128
845,

8450,

a r a -
ssa.—

4 1 C C . -
1 2 3 . —
1 0 0 . -
1 2 5 . -
1 3 2 . -

1 0 7 0 . -

293.

257.—
1Í9.—
680.—

125.

1 6 4 . -
1 2 0 . —
2 8 5 . -

9 4 . -
1 8 1 . -
1 8 6 . -

70.60
2 3 . —

1 1 0 . -
7 4 S . —
S 2 8 . —
117 —
2 2 0 . —
1 1 8 . —

as.—
1 5 4 . —

8 2 . -
6 0 2 . -
235.50 »

1 3 0 . -
102,-

1 0 ? ! -

2 1 0 ! -
155.-
2 7 0 . -

3 6 5 . -
250.—

7 0 . -

2 0 3 Í -

12.50

6Í50

+ 16.—
2 5 —

15.-

5 4 5 —

4 Í Ö 1 -

140.—

4 8 0 —
1 3 0 0 -

2 8 0 —
2 3 0 —
2 4 0 —
1 3 * —

1675—
4 8 8 . -

4 0 —
7 8 . -

305.-
4 0 —
1 8 . -

136.-

3000
10000 K
4C000K
900

30000,
700SK
1600

125001

, 108 -
6000 K. 188 -

fr. 15|2O0PC0!Fr^0a i

J3Í
•s-g
ss-s

500

2000
188

12000JK. 2001

1280

O«ztalék
löW-r»

1 0 —

iü!-
9 ! -

12.-
7 —

fr. 4
21

3 —

9.94*/io|
10—

9.87J/io
4.50
3 —
3 —

fr. 31 —
9.94Vio

Névért

1006
180
2005
105
100 5
100 5

100 5

~ 1 0 0
168

K.208 5
lOOl

Ax. aass
9096

K. 2 M 5
200
109 5

290 -
205 5
2CH) —
200 5
10IÍÍ41/!
1DÖ -
108 —
100 —
16S —

K.1888 —
A. 2*>!5

253:5
103 —
200 —

Magyar ruggyantaára-gyár . .
Magyar vasuti forgalmi r.-t. .
Magyar villamossági r.-t. . .
Nagyszebeni yillamosmü r.-t.
Nsmzetközi villamostárs. . . .
Nemzetközi wae^onkülasünzö .
Popper Lipót faipar r.-t. . . .
Ouarnero részvénytársaság . .
Ruyal nogyszálloda r.-t. . . .
Szegedi kenderfonó-gyár r.-t
Sziszeki tárházak r.-t
Telefen Hirmondó r.-t. . . .
Török dohányegyed r.-t . . .

XHI. Közieked, vili. részv.
Adria m. k. teng. hajó r,-t . . .
Aradi és csaiiáiü r.-t .
Barcs-pokiáczi vasut . . . . . . .
Budapest a l a g u t - t á r s u l a i . . . . .
ü p e i ü közúti vasp

, . . id. részj
. j, elv. jegy . . .

Bpesti n l lam. var vasut
> . . . &v- J»«T •

Bpeet-szt.-lőriaczi h. é. vasut • .
. . . » el»- részv.

Bpest-ujpest-rákosp. v a s u t . . . .
Debreozen-hajdunanási v a s u t . . .
Déli vasut « . . .
Első cs. kk. dunag3zhaió-t. . . .
Göbiiczvülgyi vasut elsőt)3
Győr-sopron-ebenfurti vasut . . .
Kassai közúti vasut . . . . . . .
Kassa-oderbergi yaaut
Kaüsa-toniiü h. é. vasut els. r. .
Magyar-gácsországi vasut . . . .
Magyar Ti. é. vasutak r .-t . . .
Magyar nyugoti vasut
Máramarofci sóvasut els. részv. . .
Maiamarosi sovssut törzsr . . . .
MáramaToaí sóvasut B. részvényei
MajaavásarJa.-gzászr. vasut e. r. .
Ks^ykiünda-nttgybecBker, v. r. . .
Onente m. teng. iwjózási r.-t . .
Osztrik-magyíu- áUamvaáut . . .
Pccs-barcsi vasut
Peiroz.-lupényi h. é. v.el3. részv. .
Szlavóniai h. é. vsuut els. részv. .

XIV. Sorsjegyek.
Bazilika sorsjegy

» , "osztr, felülbélyegzéssel. . .
, „ nyeremóny-jegy

Bécsvárosi nyereménykölcsön 1S74. évr51. .• ,
Budavárosi sorsjegy ,

„ , o*ztr. ft'íüibélyegzéísel. ,
,Jó szív" egytsületi sorsjegy

, osztr, felülbélyegz.,
Magyar vörös-kereszt borsjfgy < •

, , , , oszt. felülbélyegz.,
» » » .. uyerQinény-jegy. ,

Olasz vörö»-kereszt sorsjegy
„ , , „ osztr, felülbélyegz.•,

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

XV. Pénznemek.
Arany, es. és kir. ver t . . • . . . . . . . .

. , T , „ kör
, OKxti'sk vnjy magyar S frtos . . . . . .
. 20 frankos ,
„ 20 márkás • . . . ,
„ török axanylira ,

Niinet birod. vagy egyénért.bankj.(IOOmsrka) ,
Franczia bankjegy (100 frank) (M.).,
Olasz bankjegy (lö'i lira) ,
PapiiTubel daraboukint
Roiuán bankjegy ti(X) lei) • ,
Szeib bankjegy (10Ü ezüst dinár) . . . . . . .

XVI. Váltók árfolyamai (látra).
Amsterdam . . . 100 Iiullaudi frtért
íirüssel 100 fiauit'rl
London. . . . . 10 sttrlii.<cit
Nénictbankpiaroic 1CKJ nuiikinirt
Olasz bankpiacok 100 lir.^Ori
Páris . . . . . . 100 üruukort . . . . . . . .
SvájciilJ.tnkpiacok 100 ,
Szentjjétei-vár . . 100 rábaiért

XVII. Határidőre kötött éríókp.

Deczember hó regére.

Magyar aranyjúradék
Magyar koronajaradék . . . . . . . . .
Magyar általános hitelbank
Magyar ipar- és kereskedelmi bank . .
Magyar jelzálog hitelbank
Magyar leszámitoló és pénzváltó bank .
Rimamuróuyi vasmű . , .

Deczember-bó végén.

Oiztrák hitdintézet . . , .
Déli vasut
Osztrák-magyar államvasut

Mai záró-
árfolyam

énz áru
1 6 2 —
1 2 5 . -
140.50|
4 9 0 . -
3 2 0 . -
5 3 0 —

2 8 0 —

1 4 4 —

2 1 0 -
t 1 6 —
2 0 6 —

3S7Í5O

250.-
278.50
1 4 0 —

9 0 —
1Ö2—

4 4 5 —
1 0 0 —
121 —

165—
130—
141.50
5 1 0 —
325—
5 3 5 —

2 9 0 —

145.-

2 1 1 —
1 1 7 —
2 0 7 —

338^50

255—
271 —
150—

9 2 —
1 0 3 —

4 5 0 —

1 2 3 —

139.50
2 0 0 . -
2 1 2 —

2 1 i ! -
33.50
6 2 —
6 2 —

1 9 0 —
1 0 0 —

191.511
2 0 5 —
2 1 3 —

2 1 2 Í -
97.50
6 7 —
6 7 —

101 —
Í 0 1 —

2 2 2 —
1 0 0 —

630
5.30
1.60

155.—
6 3 —
8!.-

3.53
3.60
8.
s. &?•
2.50

Süt.-

5.71

2 2 3 . -
1Ö1 —
175.-

6.60
7 20
1.30

1 6 7 —
0 2 —
6 3 . -

3.C0
4 —
8.50

1 0 —
2.S0

11.50
12. -
20 25

2ií3.—
ő l —

5 7 5
5.71

j 8.5.'! S-ő'-j
i Í5.5f 'J.5S
í 11.7S H.Ji2
\ —.—! —.-
í E9-87&J 53 075

BS.10

123Í40
5:í.1O
45.63

4 7 . : o
47.45

121 Sü! 121.70
S3.50 93.7J

3 S 0 — 3Ö0.J0
1 0 1 . -
2 7 1 -
24fi.5O
2 4 5 —

35170
77 75

27150
24S -
245.50

351.90
78.35

334—! 334.50

Lest&woló árfolyamok
Magy. ált hitelbank
Osztrák hitelintézet . . .
Magyar aranyjáradék . .
Magyar koronajaradék . .
Magy. ip. éa keresk. bank
Magy. jelzáloghitelbank .
fr'igy. leszámitoló bank .
lUma-Murányi vaamtt r.-t
DéU vasut. . . . . . . .
Oaztr.-magr. államvasut.
Budapeitl bankegyesolet.
Első magyar iparbank . .
Hazai bank r . - t . . . . .
Pesti maey. keresk. bank
Bpesti takp. és zálog, r.-t
Egyes. Bp. föv. takarép..
Magy. ált takarékpénztár
M. érsz. kösp. takarékp..
Első magy. ált bizt-tán.
ElsA budapesti gözmaiom

, Lujza-göunalom r.-t. . .

3 7 7 . -
3 5 0 —

1 0 6 —
1 8 5 —

1400—

8 3 8 . -

deextmbcr
Brassói bánya- és kohóm.
Felsőin, bánya- és kohoiuö
K6saénb. és lérlagy. r.-t.
Magy. ált. k4»zenb. r.-t..
Magyar aephalt. . . r.-t.
Salgó-Tarjáni kö*zéub. T.-t.
UjlAki téglagyár r.-t. . . .
Dtuiul>ín*-iieho<:a. hnjógy,
Oana-fól«) vavái.lűde i.-t..
SehUck-féle vasücZdt r.-t.
Weitzor-íélo wagitutv^yár.
Franklin-tárralat . . . .
Első magyar résxv.-serfözfl
Magyi ezukoripar r.-l. . .
Magyar villatnosüági r.-t..
Kőbányai pole. «erfSa4 r.-t.
Budapesti vilísnio9»ági r.-t
Adria m. tencerhajóx. r.-t
Bp. kozuti vaHpáhya-lára. .
BudapoBti rtU. városi vasut
Bp.-ujpeat-r. vilUm. vasut

625.-
116.-
219.
600.-
253.-

2 4 0 . -

148!

275.-

A +•«/ megjelölt értikpapiroka&l, melyek üzletiére nem esik ösaso
« napt&ri évvel, «c osztalék M utohi (Uletérn vonatkozólag értendő



Szombat, deczember 25.

SZÍNHÁZAK.
Budapest, szombat, 1897. deczember 25-én.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ.

Rendkívüli bérictezUnotbea VI.
A Magy. kir. operaház munkás-
oszt&ly-segáiyzo alapja javára.

A cremonai
hegedűs.

Opera 2 képban. Szövegét irták:
Coppée óe Beauolair. Fordította
Áicanyi Emil. Zenéjét szer-

zetté Hubay Jenő.
Személyek:

Ferrari Taddeo Ney D.
FUippo
Sandro
Giannkia
A podesta

Beck
Arányi
BliUterbauer
Ney B.

Utána:

A piros czipő.
Tánczlegenda 4 képben, Regei
U. -tót. ChoreogiafiájatHassreiter,

zenijét Madex R. szerzetté.

Személyek:
Fedor Vincz«
Darinka Barbieri
(íregor Carbone
Ouegin Smeraldi
Rokkant katona Pini
Öreg parasztassaony Zsuzsanits

i f J S
Csodadoktor Jaszniger
^ , . .. , Revére V.
Ennsk segédjel) Jeszenszky
A büntető angyal Hajdú M.
A megváltó angyal Hajdú A.

Kezdete 7 órakor.

NEMZETI SZÍNHÁZ.

Délután fél S órakor mérsékelt
helyáraJKkal:

Általános bóiletszünet.

A nagy Qaieotto.
Dráma4felv. IrtaJose Echegaray.
Spanyol eredetiből ford.PatthyK.

Személyek:
Don Julián)
Thoodora neja
üon Severo
Donea Mercedes
Pepito
Erneazto
Rueda
Szolga Ernestonal
Ssolga Juliánnal

Szacsvay
Hcgyesj M.
Hetényi
Lendvayné
Horváth
Mihályfi
Ifi. Náday
Abonyi
Molnár

Este 7 órakor rendű helyárak
mellett:

Bl-ik általános normanapi bériet-
szunet.

& Nemzeti színház nyugdíjintézete
javára.

Az ember
tragédiája.

Drámai költemény irta Madách
Imre. Sziare alkalmazta Paulay.
Zenéjét szerzetté Erkel Gyula.

Személyek:
Az ür
Rafael
Gábtír
Mihály
Luei/er
Ádám
Gva
A föld aeelleme

Nagy Ibolya
Cs. Alszegi
Paulayné
Gyenes
Pálfi
P. Márkus E.
Egressy

MAGYAR SZÍNHÁZ.

Délután fél 3 órakor mérsékelt
helyárakkal:

A gésák
vagy Egy Japán ttahát tOr-

ténete.
Énekes játék S felv. Irta Owen
Hall. Ford. Fai J. B. és Makai E.

Zfenéjét Bzerzette Sidney J.
Személyek:

Reginait
Bronyüle

g
Grimston
Staiüay
Downey
Bolton
Vun-Csi
Lpiári márki
Blimóxa

Szentmiklóssy
Forenczy K.
Odry Z.
Iványi A.
Serlegi
Erdödy L.
Fodor R.
Sziklay K.
Boroas E.
Ylád Q.

Este fél 8 órakor rendes helyárak
mellett:

A ki k a p ó s
patikárius.

Bohózat 4 felvonalban. Irta: Gau-
diltot. Fordított*: Haltai Jenö.

Személyek:
Fourageot Szilágyi V.
r»aulott« Aranyossy
Ferdinánd
Bextinöt
Bcrtinot-nti
Paturin
Paturin-né
Carjol
Carimir

Ballá K.
Borosa E.
Hettyey A.
Mátray
Hz. Szilauy
iványi
Ferencxy
Füxedy

NÉPSZINHÁZ.

Délután fél S órakor bérleten
kivül, mérsékelt hely árakkal:

Blaha Lujza asszony mint vendóg

Az ördög mátkája.

Eredeti népszínmű dalokkal 3
felvonásban. Irta Géczy István,
zenéjét szerzettek: Dankó Pista

és Lányi Géza.

Személyek :
Botár Márton
Andor
Baricza
Anna
Vernes .ludit
Pál Milijjs
Hirös Fútüs
Sári
Kata
Tóbiás
Takács István
Demény József
Csupor Péter

Kiss M.
Szirmai
Gazsi M.
P. Lukács J.
Blaha L.
Vidor
Németh
M. Csatái Zs.
Siposné
Szabó A.
Újvári
Lubinszky
Várnái

Este fél 8 órakor rendes hely-
árakkal:

Nebántsvirág.
Énekes szinmü 4 felvonásban,
írták H. Meilhac és A Millaud.
Fordították Ewa Lajos és Rákosi
Viktor. Zenéjét szerzetté Hervé.

Személyek:
Denise de Flavigny
Chateau Gibus
Femand
Celestin
Corianna
Apáczafejedelemnő
Színigazgató
Rendező
Gusztáv
Róbert
Loriot
Lydia
Szilvia
Gimblette
Egy apácza
A zárda kapusnója

Küry Klára
Németh
Szirmai
Tollagi
Vidornó
Siposné
Újvári
Sántha
Lubinszky
Várnai
Solymosi
Vedress G.
Vasváriné
Gyöngyösi I.
Szőcs Kata
Izsóné

VÁRSZÍNHÁZ.

Zárva.

VÍGSZÍNHÁZ.

Délután S órakor mérsékelt hely-
árak mellett:

Niobe.
Bohózat S felvonásban. írták:
Harry Paulton és E. A. Paulton.
Fordította: Szomaházy István.

Személyek:
Niobü
Dunn Péter
Karolin
Griffin Helén
Griffin Hetty
Griffiu Kornél
Lord Hamilton
Siloks Péter
Beatrice
Mifton Magda
Mary
Inningü

Lánczy
Hegedűs
Hunyadi
Nikó
Varsányi
Ráthonyi
Balassa
Kazaliczky
Nógrády
Berzétei
Munkácsy
Tapolczai

Este fél 8 órakor rendes hely-
árak mellett:

551. szám. 551. szám.

Szőke Katalin.
Drámai rege 8 szakaszban, 6
képbea. Irta: Voss Rikhard. F«r-
ditotta: Makai Emil. Zenéjét

szerzett* Pittrich J.

Személyek:
Az ifjú Hálái L. Fáy Sz.
Szent-Katalin képe Molnár
Wcrnor Katalin Lánczy
Gyuri (6 éves) Halász
Lűrincz Bodnár
Márton Rónai
Anuuska Geröfi
Magda Csolka J.
Tera Varsányi
Huborné Makróczynó
GTuberné Nikó L.
Orvos Balassa
A nyomor Hunyadi
A gond Rostagni
A Bánat Fenyvesi
A gyűlölet Hegodtts
Az alvás szolleme Koinlósi
Az álom szelleme Bárdi
A hatalmas uralkodó KazaUUky
Az emberiség jól-

tovőjo Mátrai

ORSZÁGOS HIRLAP

műsorok m 56. oldalon.

Legalkalmasabb

i és újévi ajándék

. Kir, Szab. Osztálysorsjáíék
a III. oszt. húzása január 4. és 5*én.

Negyed sorsjegy 8 írt
Nyolczad „ 4 „

Kihuzatik a következő osztályokban:
43,000 nyeremény, számos nagy nyeremény, több
5000. 10,000, 15,000, 20,000, 30.000, 40,000, 60,000,
80,000, 100,000, 200,000, 400,000, 600,000 és eset-

leges 1.000,000 korona. Kaphatók:

L* é s H ®
főelárusiióknál,

Nyerés esetén titoktartás biztosittatik.

„OLY1V1PIA magyar
Kerepesi-nt 63.

mulató
Mindennap változatos műsor. UTornantío zeneművészek. — The
Winíhonzenebühóczük. Piooarcliaövérek nemzetközi tánezosnok.

Uj! Hőfuttatás Uj!
énekes bohózat.

Kezdete Va 9 órakor.
— ^ ~ Belépő dij: 1 frt, 80 kr. és 50 kr.

5 óráig1 ajitva.

cs. és kir. szab.
hangszer- ipar-telepe

Budapest, József-körut 20.
Ajánlják saját gyártmányú hangszereiket. Czimbalmok

pedál nélkül 55, 60, 65, 75 frtért, pedálos 80 írttól feljebb.
Uzimbalmainkért 2 évi kezességet vállalunk. Iskólá íegedük
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mért és feljebb. Régi kijátszott hege-
dűk nagy választékban 15, 18, 22, 26, 80 frtért és feljebb.

Használt hangszerek becsaréltetnek.
pontosan esz

(266
Javítások elfogadtatnak gyorsan s

közölteinek.
Árjegyzék ingyen és bértisentve.

Budapesten, Andrássy-ut 69. sz. (ísj
A székesföv. legelegánsabb és legkényeimesebo nagyvendégfője.
Franczia étterem, nagy sörözöterem. XIV. ILajos korabeli min-
tára berendezett telikeri, mely egymaga is látványossá-
got képez. Kítüno magyar és franczia konyha. Sréner-féle
és piiaeni sörök, valamint a legjobb minőségü bel- és
külföldi borok kimérése. Külön termek. — Pontos és elő-

zékeny kiszolgálás. — Mérsékelt árak.

ns választék,

és újévi
ajándékokból. (isi)

császári és királyi udvari ékszerészek,
BUDAPEST, IV. ker., Kristóf-tér 2. sz.

KÁLDOR ZSIGMOND

„COMMERCE" kávéház,
Baross-utcza és J6zsef-körut sarkán.

Naponta a hires Kuthy Yincze és Gyurka zene hangversenye.
KitUnS 7 tekeasztal, az összes kül- és belföldi lapok a N. É. közön-
aé" szórakoztatására, jó italok, pontos és lelkiismeretes yszolgálas-

A N. É. közönség becses pártfogását kéri
J1S5) tisztelettel

KÁLDOR ZSIGMOND, kávés.

A legkedvesebb

karácsonyi és újévi ajándék
családoknak. (-u>

nta frissen
és aliriai
oxánok

Kapható:

Budapesten, IV., Városhéa-tér 2. sz.
és központi vásárcsarnok 44—45. sz.

Budapest, 1897. — 15. oldal.

KitiníciKB u srredéves tnz. Kiáliitiion jg raunkáért. T B (

ÍUBERTH a A NOS, kései.
Csakis ZV. kerület, Oranátos-ntaza 3. axápa.

KÉSEK, OLI.ÓK, BEKJETVÁK, legoloaóbb syári áron.
Javítások, köszöi ül̂ sak és vidéki luogrenJelesek lelkiieineretcsen tef-

jpsittotnpk. Korcsolyák javíttatnak én nikkeleztetnek. (40)

Az A 1£& űr** ]E
régi jó Uiraevü

H
mely eddig a Váczi-körut és Deák-tér sarkán létezett, ]

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

fCeckenast Gusztáv
zongora termei.

Budapest, IV,, Kigyó-utcza 7. az.

Legnagyobb
választék.

Elsőrendü

Árjegyzékek

ingyen.

Dus választék,

f£
ajándékokból. @Ö»<

VÉRTESEI SÁNDOR
császári és. királyi udvari iUattár,

BUDAPEST, W. ker., KristáM^r 8 U*.

GERŐ FERENCZ
az egyévi

ön Mentességi
9 A $9 9 9

udapesf, VL, Nagy János-utcza 3.
Ezen tanfolyam előkészít ifjakat, kik tanulmányaikat bámely kor
meny folytán abbahagytak, a leggondosabb vezetéssel a t ĵHi?"^
jeles szakerők lelkiismeretes közreműködésével az önkéntej
vizsgálatra. Ismerteti egyultal a ssolgáiati idd alatti magúéi

és ogyébb előzetes tudnivalókat.

A tanfolyam január 2-án kezdődik és 6
&ST Praspoktua kívánatra küldotlk.

Legújabb divatu levélpapírok, családi
cassetták (Family Box), emlékkönyvek,
naplók, albumok, írókészletek, nap-
tárak, díszes jegyzökönyvek, papír-,

broncz- és czelluloid-disztárgyak.

Karácsony-

újdonságok,

Képkönyvek

választéka.
SÁROSI ADOLF,

paplrkereakadásébaa,
Budapest, V„, Nádor-utoxa2Q.

100
drb. llthoffrufált névjegy t.30 frt., S w-
rot 1.40., 3 sor»a V6Ő frt. — Ajánlott

küldet ítO kr.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Központi kiadóhivatal: | Minden szó 2 krajczar, vastagabb bettikbdJ «wlv« 4 krajczár. 1 Fiók-kiadóhivatal:

VIII. ker., József-körut 6 5 . szám. f » 6r. *xefndsické.«péMben,uvéib«y.^b«Va*yp..touuav4»y.a. I V. ker., Marokkói-utcza 4. szám.
B . a hirdető M I «.»« m i n i . iri,; ,tw-nr 30 kincstári fizetendő. — Csélszern az apróhirdetést

U WhpM, kiszabhatja » / U h i r a « *

LEVELEZÉS.
f 0 9 f ü«y-e, elkerülte figyelmét a legutóbbi vasárnapi számban
4.CCI 1 megjelent üzenet? — Hallom, hojjy Terpsichore istenasszony
esténként egy egészen uj. nem kevéssé kellemes világot teremt
Önnek. — Kíváncsi vagyok az ebből természetszerűleg következö
pszikológiai változásra.. Habár az reám nézve valószínűleg kiszá-
míthatlan következményekkel jár majd . . . ,,-./oe." 1116—1

Az Adria partján sétálva, hozzád gundulok . . . Mily
jiVtíÚÁlA. másként volt minden egy «v •lőtt. Ma najvon boloog-
tiüannak érzein majjam, olyan elégikus hangulat uralkodik szegény
beteges kedélyemen. Oh t e jó volna most otthon lenni, köröttetek a
a kandalló mellett, édos félhomályban, tudod. Jenőd. 1090—1

Jóreggelt édes barátom I Tegnapi üzenetem vala-
y hogyan kimaradt, tehát azt most iímóöem, amit

tegnap megírtam hogy mindazokat a jókat kívánja magának Mariet-
tája, amelyüket ön kivont neki. Nem feledlc el, hogy miben álla-
podtunk meg vasárnap ? UEY-B nem ? Tehát au revoir I Marietta.

1098—1
Nem játszom magával, adja vissza a babaruhámat,
maga csúnya, megharagitolt, most már a sarokba

bújok és mindaddig fogok haragudni, mig . . . mig . . . mig . . .
megnem békiti Uluskuját. 1102—1

Levelét ma vettem, de levél Írásra most nincs időm, a
Juzuskával van dolgom. Külsemre kíváncsi ? majd arról

később többet, most csak annyit, elégé magas, karcsú, sötét-barna
hajú és nagyszemü, fehér arczu és meglehetős fitos orrú asszony
vagyok. Es kedélyem? az bizony kissé szomorú. Boldog ünnepeket.
Edith. 1122—1
M a t t rVŐYO a m i f Üzenetét a. mai lapban olvastam és nogy
jltUtl U I U t úüil í egészen őszinte legyek, hisz Ön provokálja,
aztán meg szoros barátságunk jogot is ad arra nekem, nogy „meg-
mondjam magának, amit tartok magáról. Előizör is nom lehet Önnel
O megelégedve, miután nyn igyekszik ezt kiérdemelni semmivel és
ez fáj neki nagyon, meri 0 szereti magát jobban, mint„ érdemelné,
de reméljünk a jövőtől, talán az maghoz mindent. Pá I O. 1112—1

Mit szólna Ón ahhoz, ha én azt mondanám isme-
y j rém ünt és Mariettát, sőt határozottan állítanám,
hogy kicsi Mariettája szivében kettőnk közül én foglalom el a nagyoib
helyet, ugy-e nem hinné el, pedig ugy van, kérdezze meg csak őt
magát. Szép Miidiát. 1102 . 1

6 ö a elutazott s azt hiszi, hogy lakásán csak a csendes

á é é k é k k l t l k ö i l k d k C
, gy

magány- és rémképekkel teli könyvei uralkodnak. Csa-
lódik 1 Tükre ..előtt ma Rómeó és Júlia alakjai játszadoztak — s író-
asztalán az Ön jegyzetei között puha kacsok rózsaszínű levélkéket
írogattak. Nos, ki vagyok, hogy mindent tudok? 1104—1

ü r o A M W H i l / levele van a meghatározott czimen, főposte-
fla»<.imyndtt restant Észikátol, aki el volt utazva. 2671—1

levele van, kegyeskedjék elvitetni. Doktor. 269-1

CS . Boldog ünnepeket kíván Önöknek Elza. 1110—1

J í 1 f| n t t * 9 4 Levelét ma vettem, holnap, szombaton este
Ji. 4, W U i W l d . 6-7.. óra között Sálon kávéházban várain. Ismer-
;etö jel, kitűzött szegfű. Üdvözli A. F. 1103—1

Levelét megkaptam, de annyira kötve vagyok, hogy
f t kedves meghívását el nem fogadhatom, de lelkemmel
ott leszek a lelki szemeimmel látni fogom a maga édes kis filigran-
álakját, amint sünig, forog a karácsonyfa körül. Talán újévre, ha
szabadulhatok ezektol, bemegyek, addig is ezer . . .Elemér. 1100—1

fostor és fohxnú K Y a n a " * * * h e í y e n 275

Jfarcis. Miért nem jött tegnap az estélyié V egész estémet elron-
totta, máskor ha neu. joket, ne várakoztasson hiába. Béla.

1078— 1
5 l t i r P Körém ne turclmetlcnkcdják, his;:eu megígértem Önöknek,
rfUll K,. hogy (ígyütt futunk lujteni az isteni jégeii. Lássa Ernő sok-
kal türelmesebb; igaz, Logy o már idősebb is mint maga, de nem is
oly kedves. Az ünnepek nagyon igéuybe vesznek, tehát a jövö
lliiten ! Kka. ' lüfiű—1

fiatfii emLiir k'ui a Jéiüsk.-'it, adjon iield. kará-
csiiiiyi £.jíincli':kiLeut egy édes, iüjgetlcn asszony-

kái, aki kcpt!ssiii>ri.:t, hivatást eij!/ a ra , Im^y egy enib»rt kiragadjon.

, ,, Leveleit vütlum, jói esett olvasnom jó kivánatait,
•••} és legyen nieggyŐA&üve, hogy minden, ami jól

kívánok önnek un is. A tomplomba ejjfin, ugj-e V Számituk rá, hi-
szen megígérte. Sok, sok újság. Pá. Üdvözli Marietta. 1074—1

HÁZASSÁG.
intelligens, özvegy gyermektelen budapesti keresztény biva-
talcok, 8000 frt évi fizetéssel, házasság czéljából házias,

körülmények íxs/Jetes ki
lö'voJe'.el. „Ő::..<>U-i! 51- j a kiadóhivatal továbbit. 271—2

magyar
t j d ő

Fórföov cHotitti mujl ej;? hí éves, szőke, inliwit leány. UÜZÚ-
C1JUC& UiUtUii máriy nincs, de van jó állása tOO frt évi jö-

vcdefemmel. Levelek kiiretnolt ^Els5 kisérlat.. .* szám alatt. 982—2
ifnCÜJttí óhajt egy rendezett anyagi viszonyok között eiő 36 éves
jliJdUiSal ip<« r o s - Némi hozományt igényel. Ajánlatot kór .Iparos"
c'lige nlatt o lap kiadóhivatalba. öüü—2

ÁLLÁST KERES.
ajánlkozik szerény feltételek mellett. Czime meg-
Uidhu'.' .i kiadóhivatalban . . . szám alatt. 1016—3
IOVHICÍ.^, ^zúmfejtés, adóügyekben teljesen jártas.

r&lCSj 7 övi prakszissul biró, okleveles könyvvezető, beszél
._. , német, román nyelveken ; delelőtt 8 órától délután 2 óráig

terjedő ideire állást, illetve foglalkozást keres. Megkeresések „Szer-
rezö* czim alatt a íiók-kiadóLiivalalba kéretnek. 1090—3
Ró^ftnMftMnl 'Mob ajánlkozik egy előkelő fővárosi vállalat fötlszt-
^fdAljUílUaüfvüdft viselője, szerény feltételek mellett. Óvadékot
nyújthat. Czim a kiadohiv.atalban. Ügynökök kizárva. 1120—8
S 7 P P P H V intelligens, jó családból való fiatal leány gyermekek
«*£«.! Ü l j , mellé ajánlkozik uri házhoz. Síives megkereséseket a
kiadóhivatal továbbit .Szerény leány" czimen. 1056—3

1/0*0 C efY kereskedelmi iskolát végzett fiatul einJber, sie-
[ U l d d i H C I W reny igényekkel. Szives ajánlatokat kér, „Állást
.ercsö" czimen a kiadóhivatalba. 1030—3

intislliguiis fiatul asszony, hivatalnok özvegye, társalgó,
vagy házvezetőnői állast keres, becses ajánlatokat

''tvegy* czimen kozvotit a kiadóluvatal. 1048—8
Ká7VP7pfnHflÍ á l l a s t k u r ü s fövároaban előkelő háznál középkorú,
^ M r t M i v u v i intelligens, keresztény, gyermektelen reprezentáns
özvegy úrnő. Czim a kiadólúvatalban. 1Ü32—3

• fiata/, müveit vidéki leány ajánlkozik házvezetőnőnek
• Budapestre; jártas a háztartás minden teendőiben, ugy-
reprezentálásra is alkalmas. Ajánlatokat 'megbízható* jolígeKtntéa p i alk

alatt a kiadóhivatal továbbit.
ti & ez ido szcniit is ily minőségben van alkabiiazviT
w, olökelő un háznál alkalmazást keres. Szivos meg-

t kir e lap kiadóhivatalába .Emma" jelige alatt.
mes-

907—8

ÁLLAST KAPHAT.
Hóm. kath. házgondnok
lap kiadóhivatalába keretnek.

JSÍj óvadékkal kerestetik,
czimen •

i m - 4
kerestetik vidékre egy nagyobb háztartás veze-
tésére. Ajánlatok e lap kiadóhivatalába jfMJea-

dök .Gazdaasszony" sz. alatt, 1 0 W Ö —*

Sala kerestet ik egy éves leányka mel lé egy előkelő családhoz.
D. M. 1012—IY.

kerestetik vidékre. Előnyben részesül az, aki BOBI-
csak a magyar h a n e m a franczia és n e m e t nyelv-

b e n is j á r t a s . G. L. 1010-IV.
7O00 írt készpénzzel 1000 frt fizetá*

KOul. Kain naZOnOnOK & házgondnok 400 fxt készpénzzel,
600 frt fizetés és lakás, felvetettnek. Czira a kiadóhivatalban. 257—4

ÜgYVédjelÖlt róreT Á]^Íalokár,DÖltor-r'jeligéy«l a kiadóhiva-
taríovábbit. 101*-*

f elybeli irodalmi vállalat
őnyben részesülnek. Bizonyítvány másolatokkal ellátott

jegyű ajánlatokat a kiadóhivatal közvetít.
.1. V.

809—4
több évi gyakorlattal, 1000 forint óvadékkal na-
gyobb üzletben állást nyer. Ajánlatok ,K. M.*

jelige alatt a kiadóba küldendők. 732—4

fdolvasónot H
e r s. S T i * " 1 " i d ő s o b b esti órákra

1014—4

OKTATÁS.
P-toitsápk figyelmébe!
szerény feltételek mellett ajánlja magát
kiadóhivatalban.

farsangi idényre. Czim
930—6

kerestetik 10, 12 és 14 éves leányhoz. Előnyben réi
sül, aki zongorázni is jól tud. Jeüge: Nevelönő. $$Q—5

franczia hmm kerestetik egy 8 éves leányka mellé. Ajánlatok
.Franczia bonnne" 978—5 szám alatt keretnek.

97S—6
Ar41í"il i ki adna egy fiatal hölgynek os mely
0 U K 8 T Választ ker A A S>76 l t t

gy
A. A. S>76 sz. alatt.

időlwn 1
976—5

Hatóságilag bejegyzett szabaszati inté-
zetemben alapos oktatást nyernek uri

leányok, könnyü tanmód szerint, személyes felügyeletem alatt. Vidéki
növendékek teljes ellátásban részesülnek. Rottenbiller-uteza 39. sz.
Lövölde-léméi. 278—&

Ceüs. Órákat ad egy kitűnő cello-tanáí (Davidoff tanítványa). Czime
megtudható a kiadóhivatalban. 1066—5

talba kérek.

óhajtok venni hetenkint 3-szor, 7—8-ig.
latokat „F. O. W4-5« SZ. a. a kUdáhíva-

974—5

BIRTOK ELADÁS.
Kisebb alföldi birtokomat szeretném elcserélni
egy Budapesti házért, melyhez néhány ezer forint

:észpénzt is adhatnék. Levelet kérek a kiadóhivatalba „Taaya"
czimen. 1068—6

HÁZ ÉS VILLA ELADÁS.
Jó forgalmu helyen lévő háromemeletes adómentes
szolitlan épült ház, 10500 frt jövedelem, 706U0 frt

törlesztéses bankteher. 116000 írtért, továbbá egy Stóteme) ©tea igen
jó épület, 8700 forint jövedelem 24000 forint törlesztéses bankteher,
42000 forintért, úgymint egyeruoletes adómentes csaiádház fcsrt-
t s l az Üllői-ut köiC'lébeu, 2800 forint jövedelemmel, 18000 forint tör-
lesztéses teher, 38000 foiintórt, valamint a Józsefvárosban villiiayos
mentén lévő St'O D hiíztelek (55 forint ölenként, ujysaiat háztuikei
3O évi a^ómea£*st«ég'g'8l és saroktelkek jutányos áron ekdók.
Bővebbet komoly Tevőknek S l a a Félix, j3Ürály-T^,tcza 19. 6441 7

tfegyobb é a kisebb hasuk -a. főváros műiden
l»asuy Hílu&n; kerületében, uj, adómentesek, ahol a befek-
tetendő tőke 7, 8 éa 9°/o kamatot, esetleg többet ia hoz, de mindij
a ház fekvésétől éa kiállításától függ. NyaraJók, Budapesten éa
köm vökén, nemkülönben /ü>tfá#e/yeí'ei3.BalatoM-Fared mellett kettő,
5 és S0O00 frtért, szép*, uri lakások eladók. Cziin a kiadóban.

774—7
1.4 ~ Az Erzsébetvárosban levő két házamat, egyik egy, a
llflA* másik kétemeletes, szeretném egy felvidéki nagyobb

birtokért elcserélni, esetleg eladni. Megkereséseket .Birtok* czim
alatt az Oraz. Hirlap kiadóhivatalába kéxek. 1064—7

ELADÁS.

keretnek.

attila és csákó, majdnem uj, olcsón eladó. Aján-
latok a kiadóba .Uj aonveatiaztl ruha" czlraea

78S—8
V>ii3 fényes estélyi ruha, gyászeset miatt. Caim a fcindi-
hivatalban. lOSi—á
Plsíílás A főváros közvetlen köíelében egy uasy ttJek
b l ú U ö i . eladó 10000 írért, előnyös fizetési feltételek mel-

lett. Ügynökök kizárva. Ajánlatokat kérek .Előnyös, jelige akii a
kiadóhivatalba. • - JOSS 8

jészen jó karban levő ezünbalojn, igen olcsón. Czim a
úvatalban. 1128-4

Vendéglőt keresek jó forgalmu helyen a VII. kerületben. R. B.
1004—8

i c e r e , s e

i kJ
szám alatt.

fiatal, özvegy asszony. Ajánlatokat e
ivatalába kór .Dobányíőisde lűOö*

1006— S

a és szén üzlet \
Kávéházat ^ a ^ á t v e n a i e e i* vidéki szállodatulajdonos. N. ÖT

azonnal
277—8

Bármily üzletet
keretnek.

VÉTEL.
van
íba

093—8
! Í r 7 Í l f | i t m < i i t és férfit, veszek kéz alatt, olcsó árért, jó karban-'
}lL£lftlll, de csak pueumátik-rendszert. Ajánlatok .Olcsó* jeliiié
latt a kiadóba kéretnek. n\,\

VsSZfik fiata1' ^ kangu kanári madarat. Czim a kiadóbivatalbanT

Xcr2sck meovéte l re 6 l é n k í^üfs*, t*1?0* éiövirag tuietot,
ACIvdCA I t i t l i r c i e i l t . azonnali átvételre. Ajánlatot kérek Viráa"
jelige alatt az .Országos Hirlap* kiadáJu'vuUlába. 944—9

egy

. - . - - , . -közelében e«yjd»«ebb telket, ahol
_ _ szobás kis házat lehetne épiteni és azonkívül

udvar is maradna. Cziuein megtudható o lap kiadókivatalá-
802-0

KIADÖ SZOBÁK.
20 forintért
sz. a. kéretnek.

ioba a körúton kfll&a b«-
Levelek .UtctJti szoba*

996—10
*** utczai, egy udvari bútorozott szoba, esetleg fürdőszoba
használattal vagy bútor nélkül is. Ugy az utczai. mini az

udvari szobák külön bojaratuak. Crim a kiadóhivatalban. 1Q»2—tO
9A ÍAv\*\\£r\ kapható elegáns utczai szoba a körúton, kiílön be-
UV j e r i n u n iárattal, reKeíivol együtt. Levelek .Utasai szoba*
ezim alatt a kiadfeivmtaüu kéretmk. 99B—18.

szobák aeoanal Itíadók, teljes ellátással éa
használattal. Gzim a kUdóhivataü/an

1QQ4-- 10

Bútorozott szobák . közelében, hetenként 2trtort ki-
Oim a kiadóhivatalban.

239—10
bútorozott szoba kiadó. Czim megtudható « lap
k i a d ó b i v a t i U á b a n . B a a 10

berendezett két ablakos utczai
a kiadóhiratalban.

noba kiadó.

et$í külön bejáratú tiszta bútorozott udvan szoba, kttlöa
bejárat az előszobán át. Czim a kiadóaivatalhaa 845—10

patai hölgy
SZOBA KERESTETIK.

külön bejárata szobát keres. Jelige . A n n a . "
992-12

t i lakást keresek az Andrássy-ut köreiében, mely
J I áll 5 - 6 szobából és a bouátartozá nyitók haÍ7Í-

5ől. Levelel kérek „Bankigazgató* cziinon. B6K—12
mely áll 8 szoba, konyha, élé«kamra, elóazoba
ős fürdő-szobából. Ajánlatokat kérek .Azonnal'

94212czimen a kiadónivatalba. 942—12

KIADÓ LAKÁSOK.
6 «VA1«4(> elegáns utczai lakás a körúton májusra kiadó. Ugyan*

5ZO0a5 ott az egész lakásberendezés elköltözés miatt eladó.
Levelekre válaszol AntaJ. 9W--18

«S7 I- emeleti utroai Ukai aaoiftuű kiadó.
BoVebet a kiadobaa. 6««-l3

KTiszíiiia-köruton egy 8 utczai elő, fOrdö- és cselédKobából álló
lakás azonnal kiadó. Bövebbett a kiadóhivatalban 488—18

Jt

HITEL-PÉNZ.
óhajtok felvenni kölcsön, pár száz forintot. Éves lakásom
van a fővárosban óe 2000 forint fisutésain egy helybeli vi-

rágzó vállalatnál. Leveleket .Kelcadft* CUOJŰ alatt fcfirretit a kiadó-
h i v a t a l . í i l í i f

eierolnálr felvonni a főváros közatében le«6 ysebb
SZCrCÍUSK telkemre. Ajánlatot ügynökök kizárásával,

kérek a kiadóhivatalba „Kölcsön- czimeH. 0*314,0*3-14

KÖNYVEK.
&&/& választéki Megjelent Ruzitaka. Ármin
viiágírodabni aatiíjuáriumáDak le,puja,bb tcönyv-

és zeneaaü-jejryjté&e! Tessék egys»ertl levelezőla|)oü kérui t/ér-
l ö $**& 16

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
Muzeum-körut 33. szám »/«rí 1>W fpbniájra
Jciadá.JelenJfifKertéáz tiíszrnüim 0zM(f vaii » Iwiyi-

Bővebbet Pfiiiílerarüti>.iuariumáljaa, 31"uzaum»k-^nit 43. 361—17
az Andráasy-ut és Váczi-kőrut kö««féb«n kiadó,.
R . H. 9»fl • 1T

hfttS-líaívi>f?Tj kiadó a Xsib.irus->d«iaaitan. L»*t'al-
ÖCiíílSít} S f J itaUna-sahb nái-dlvatáru l

W-W--17

XiaBó
«Uejére. W lí

KÜLÖNFÉLE.
lakó intelligens családnál egy iskolás fiu teljes
eilátástnyerbotlürdő»«i»buésaonsoraliaíziialiitlal.

Czim a kiadóhivatalban. MH-l f
képe* baromfi tenyésztési szaklap, fólóvre tél frt.
ElotizeÜietuiBudapest, KotieijbiH(.'i--u. *>. t.'-KW-ia

fiat.il höltry keres hasonlói teüe* ellátásra t./im a
k i l á h i t l b l l i & 1 »

S kétkerekü, jú k,i.rban levő, mevvételra Ve reptetik I
' Jí. A', az. a. kérutni^k ajanlatok e lap tuaduhiv-a-

talíuba. m - IS
ünn ok is csak a Ravmsotile arexport ajánHiatom li:g-

| jobbaa, de mintliogy Ön ,baj-n»' teltát a H«c:he)
(tetdszinüt) hozassa meg Török Jóvssef gvó^'M^ertarábúl. Nflvore P'-'l-g
a halvány róxsaszinUt, akkor elragadóli leiknek a/ DsfóJycn. - Aito!
ne féljen, hogy észre veséik, a Raviasanie laiimutun «* ámu-
matlan. Etelka. wirt 1B

erdőxégoky űyxmk. bájiy*k é* V " " W ' ^
w w . » _ . talAhnáayok stb. stb. metrvfltulmjk vagy

ancziroztatnak. Kimerítő ajánlatok csakis tulKldoTio«okUil kü/vetltm
keretnek, iivsénbergcr A Béus, II., lichtenstAinstraaMO 5. <M«<7 lt)
\tr*\t I Kidnek férnöltözékeik zálogban vannak, én «/<>Ut k i v altum.
UtiUVi csak a zalogczéduiftt, lakczünet éa nevét egy Wvcüwiu-t-
bon küldje hozzám. A ruha finoman kivasalva, aiüélv'ikeo Javitáa
kívántatik, javítva lesz. Szóval teljesen rondbehozva, a Wrsekélyebb
munkadijat éa a kivÜtási ősszétet SíámJtra, kívánt idire hiüiox
szállitom. Fazekas Jözsef férfi-uabó, Rökk SzUáni^utcM 6. ««m.

f l A t t b a l Ha szinbizba, hangvewenybe megy éa Ön
JVCQVCS JlQlIKa I b feltünö akar lenni, mint barátnőm, akkur
ne használjon mást, mint a 25 óv óta U'jjobb birnérnek örveiidő
Ravissante arezbör szópitö különlegességet: RaviasíHnt* arcaport,
Ravissante pipere-szappant és RaviHaante szépitüt. (Ara I frt&Okr.;
elegendő S hónapra) Török Józs«í és Török Saudor urak gyógyszer-
táraiban kapható valódi minőségben. Kamilla. tfl» -lö

érdekelhet tudni « t . hogy • f.-«•/.</
~~w... . . ^ . - . . „ . . - . . n _ . dr. BúitoB-féJ^lnJ&cito Orion-
W mar nóhánv napi használat után elmulasztja még a U*r*gibb ^s
bjgelhanyagoJtabb balokat la. Folöalegoa tehát 6a.i:Ul-u!*j xv/t^y
cofiuiu-baJgaaiaioiil kisérletecnl, imtlyok oüak a irontrol rontják, de
a bajt nem gyógyitják mef. Magyarorszáfi fjraktár: Zoltán-féle gyógy-

twg ara 1 forint " 54. N. H~tB


