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Az agrár-vámok fokozása.
<P—d.) Nagy hiba az, hogy nem kerül-

hetnek a törvényhozás elé azok a tör-
vény-tervezetek, melyeket a magyar és
az osztrák kormány a vámterület és a
jegybank dolgában még az ösz legelején
megállapitottak. Ha nyilvánosságra jut-
hatna az a tizennyolcz törvényjavaslat,
alkalmasint másként állana a magyar poli-
tika sora és nagyot erösödnék a közvé-
lemény amaz áramlata, mely a mai gaz-
dasági rendszer keretében keresi az ország
jólétének nagyobbodását.

De a javaslatokat, azok nagyfontos-
ságu részleteit a hivatalos titok homálya
fedi, noha a miniszterelnök kijelentette;
beszédében, hogy azoknak a törvényja-
vaslatoknak a Ház elé való jutását talán
épp azért akadályozták meg az osztrák
„viszonyok", mert a magyar kormány
nagyon sokat ért el a tárgyalásuk során,
mert a javaslatok tartalma elönyös ez
országra.

Az „Országos Hirlap"-nak ez a száma
föllebbenti a hivatalos titok fátylának
egyik csücskét. Az a politikai hirünk,
mely az agrár-vámok fokozásáról értesit,
rámutat arra a nagyjelentöségü haszonra,
melyet a már kész, teljesen megszövege-
zett javaslatok a magyar mezögazdaság
javára rejtegetnek.

A vámszövetség ellenségeinek tábo-
rában gyakran esik panasz a miatt, hogy
az osztrák piacz nincs kellöképen bizto-
sitva a magyar mezögazdaság számára,
mert agrár-vámjaink ma már alacsonyak.

S valóban tény, hogy az utolsó években
Oroszországból és Romániából Ausztria
néhány százezer mázsa árpát, zabot és
kukoriczát behozott. A közös vámterület
behozatala métermázsákban volt:

Árpa Zab Tengeri
1894-ben 872,800 1,395.000 2,239.700
1895-ben 351.800 682.100 2,147.400
1896-ban 144.300 650.600 1,208.200

Ez volt az egyik panasz,
A másik pedig az, hogy az osztrák-

magyar vámterület mai tarifája jóval több
hasznot biztosit az osztrák iparnak, mint
a magyar mezögazdasági termelésnek. Ez
volt az okoskodás:

• Magyarország 1896-ban exportált
Ausztriába 5.832,000 q. buzát, ennek
vámja 1.50 irtjával 8.748,000 arany fo-
rint; kivitt 2.496,000 q. árpát, ennek
vámja 1.872,000 frt; kivitt 1,664,000 q.
zabot, ennek, vámja 1,248,000 fo-
rint; exportált 2.832,000 q. tengerit,
ennek vámja. 1.416,000 forint; ki-
vitt 5.448,000 q. lisztet, ennek vámja
20.430,000 frt; kivitt 2.618,000 q. ro-
zsot, ennek vámja 3.927,000 frt. Tehát
a legföbb gabonanemüek közül a vám-
tarifa hatása alatt a magyar mezögazda-
ság összesen 37.641,000 arany frtot, vagyis
44.792,000 osztrák értékü forintot nyert.
Nyert továbbá a mezögazdaság: az ökör-ki-
vitel után 2.415,000 forintot, a sertés-export
után 756.000 forintot, a ló-kivitel után
180.000 forintot, a juh-kivitel után 60.000
forintot, tojás után 320.000 forintot,
disznózsir és szalonna után 1.632.000
forintot, együtt 5.363,000 arany, illetve

6.382,000 osztrák értékü forintot. Ugy,
hogy mezögazdaságunk összes nyeresége
fökiviteli czikkei után 51.174,000 forint
lenne.

Ezzel szemben mi textilárukból: pa-
mut, len, gyapju, selyemárukból és kész
ruhákból összesen 204,742.000 forint
értéküt hozunk az osztrákoktól. Minthogy
pedig ez áruk vámja az értéknek leg-
alább 30 perczentjét teszi ki, ennélfogva
az osztrákok nyeresége a vám terén
61,422.000 forint. Vagyis több, mint a
mienk. A miböl következik, hogy a mai
vámtarifa Ausztriának nagyobb elönyöket
biztosit, mint Magyarországnak.

Akik a vámszövetséget ebböl a szem-
pontból itélték meg, azt követelték, hogy
revideálni kell a monarkia vámtarifáját
és fokozni kell a magyar mezögazdaság
javára az agrár-vámokat. Ezen az állás-
ponton állott az Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület is, midön azt kivánta, hogy
a nyerstermények behozatali vámja oly
magas legyen, amely a külföld mezögaz-
daságának versenyét kizárja az osztrák
piaczról.

Nos hát, ez a kivánság teljesülé,
A két kormány között létrejött és

megállapitott vámszövetség-tervezet meg-
határozza, hogy 1903-ra, a kereskedelmi
szerzödések lejártának idejére az osztrák-,
magyar vámterület vámtarifáját revi-
deálni kell a magyar mezögazdaság
érdekében. Ami annyit jelent, hogy az
uj vámtarifa fokozni fogja az agrár-
vámokat, tehát fokozni fogja a hasznot,

Szervusz, Pali bácsi.
— Egy magyar demokrata története. —

Ir ta: Mikszáth Kálmán.
(Folytatás.)

Boriska a férje vállára hajtotta a fejét, a
buzaszin hajkorona a nyakát csiklandozta.
Ilyenkor rendesen elszéledtek a felhök a Mol-
nár homlokáról, akármennyire haragudott,
elnevette magát: „Eredj, te kis macska". De
most még csak sötétebb lett a szép férfias
arcza.

Boriska elszontyolodott s szemrehányón
mondá, de még mindig kedveskedve, panaszos
kunkogással:

— Hát már nem vagyok kis macska ?
Hát már semmid se vagyok ón neked?

— Ha jó feleségem vagy — viszonzá ez
szomoru komolysággal — nem okoskodol, nem
kérdezösködöl, hanem jösz.

Ez elég volt, egy szót se szólt többet a
grófné, csak beszaladt a kalapjáért, a köpö-
nyegjéért és kivitette a táskáit, nem bucsuzott
senkitöl, s egy pár percz mulva kigördült a
hintó kettöjükkel a kavicsos udvarról. ;

Az uton se tett kérdést, összebeszéltek
hetet-havat, csak erröl a gyors elutazásról
hallgattak.

Este beértek Pestre, megháltak az „Arany
Sasban". Reggel igy szólt Molnár a nejéhez:

— Uti ruhát vegyél, szivem, mert Ham-
burgba utazunk.

— Jó.
Az egész uton, Hamburgig, valami külö-

nös idegenség férközött közéjük. Az asszony
felvilágositásokat várt, a férj szemlátomást ke-
rülte a témát. Nehéz volt ugy lavirozni, hogy
a jövö valahogy szóba ne jöjjön. Egy-egy
czélzás elröppent a férj szájából. Az asszony
inkább az ösztönével fölfogta s kinos nyugta-
lanság szállott a szivébe. Lassan-lassan az egy-
más tekintetét is kerülni kezdték s örültek, ha
idegenek szálltak be a kupéba, — pedig csak
egyetlen meg nem világitott pont volt közöttük.
Egy emberfejnyi fénygolyó az égen megmelegil
égy világot, egy körömhegyni homály a házas-
ságban, elhidegit egy életet.

De szerencsére sokszor voltak idegenek,
a kikkel mulatságos volt még akkoriban beszél-
getni, tölük kérdezösködni, — most már minden
megvan a Baedekerben. Utazni nem is érde-
mes — a világ uniformisban jár. Ugyanazok
az indóházak itt, amik a világ másik szélén,
ugyanazok az utasok ugyanolyan sipkákban és
plaidekkel. A magyar embert kiváltképen sze-
rették. Exotikus ország gyermeke. Sok tarka-

barkaságot tud mondani a hazájáról. Leveleki
Molnár Pál följegyzé a naplójában (a mely a
kezeim közt van): „Mindeneket elhittek Nékem
jártomban-keltemben, tsak aztat nem, hogy
nálunk a juhokat fejik és hogy a Kalocsai
Érseknek háromszáz ezer forint évi jövedelme
vagyon."

De néhol az uton mégis magukra ma-
radtak.

Az asszony ugy tett, mintha aludnék. Mély
sohaj szakadt föl egyszer-egyszer a kebléböl.

— Valami bajod van, Boriska ?
— Semmi, semmi.
A férj közelebb huzódott hozzá és a puha

kezét a maga nagy tenyerébe vette — mint
azelött sokszor.

— Talán valami mondanivalód van ?<
Mért vagy bizalmatlan? — kérdé szeliden az
aszszonyka.

— Majd Hamburgban. Mindent megtudsz
Hamburgban.

Az asszony elhuzta a kezét és ujra el-
aludt . . . azaz beforditotta az arczát a kupé
párnája felé ... . s a kupé párnája nedves lett,
másnapra megfakult azon a helyen.

Mikor aztán megérkeztek Hamburgba,
leveleki Molnár Pál elvezette a maga felesé-
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melyet a magyar mezőgazdaság a vámok-
ból huz.

Akkorára az osztrák-magyar monarkia
teljességgel kilép a gabonát exportáló
államok sorából, tehát a vámok segé-
lyével a világ-piacztól jórészt függetlenül
szabályozhatja a gabona árát. Vagyis az
agrár-vámok fokozása a gabona, árának
emelkedését jelenti.

Mikor pedig az uj vámszövetség ilyen
perspektívát nyit a magyar mezőgazda-
ságnak, vajjon kivánatos-e, hogy ehelyett
a jövő helyet hirtelen az elé a helyzet
elé állitsuk a magyar gazdát, hogy
22.887,000 métermázsa gabona és liszt,
64,876,000 forint értékü állat, összesen
körülbelül 280 millió forint értékü mező-
gazdasági produktum számára kelljen
piaczért koldulnia, ilyen óriási tömegek-
kel kelljen nekimennie a világ-verseny-
nek, amelytől már-már megszabadult ?

Kik között van a választás. Az uj
vámtarifa által biztositandó nagy haszon
van az egyik oldalon. Az önálló vámte-
rület következtében mezőgazdasági czik-
keink árának kétségtelen és nagy hanyat-
lása van a másikon. E kettő között
kell a magyar mezőgazdaságnak válasz-
tania.

És nem szabad elfelejteni soha, hogy
a magyar gazdasági politikának az agri-
kultura az alapja. Nem szabad elfelej-
teni, hogy a nagypolitikának a nép gaz-
dasági ereje a talapzata.

Lesz-e pardon ?
Szászországi Móricznak jósolta egyszer az

udvari bolondja, mikor valami csínyért nagyon
félt a büntetéstől: „Te, uram, három nappal
fogsz tulélni engem." Az osztrák sajtó ugyanezt
jósolja most Magyarországnak, melyet „egy
jobb hazá"-nak is szivesen csufolnak Bécsben.
A bolond tudniillik ebben az esetben is rossz
fát tett a tüzre és csörgő-sipkáját most hiába
rázza, a nyelvét hiába öltögeti; a csörgés, a
nyelvoltögetés nem takarja el a rettegést:

szászországi Móricz szívesen le is nyakaztatná,
ha nem töprenkednék azon, hogy a bolond
talán mégis igazat jósol. Ez hát a mi töpren-
kédésünknek igazi allegóriája. Ha folytatólag
bekövetkezik a nagy lenyakazás, akkor har-
madnapra ugyan nem nyulik-e utánunk az
osztrák kéz a sirból?

— Mivel ez a mi töprenkedésünk isme-
retes és mint önvallomás, például a függet-
lenségi pártnak országos közönsége részéről is
publicze hirdettetett, uj talán csak az allegória
benne. Sajnos, az allegória is tökéletlen, mert
szászországi Móricz fizikailag egy személylyel
töltötte ki a vértet, a magyar parlament ellen-
ben még képletesen se személyesithető egygyé,
A legritkább esetek közé tartozik az, amit még
öt hét előtt el lehetett mondani például Bécs-
ben: „Az osztrák parlament, az Wolf ur." A
föladat azonban épen az, hogy egyek legyünk
mi is, nem a lármában — mert arra már al-
kalmas szimbolikus személyünk sincsen — ha-
nem a bölcseségben.

Hogy közös ambicziónk és hitvallásunk a
hazafiság, az elmondatott ezen a helyen; hogy
a függetlenségi párttól mekkora bölcsességet
vár a nemzet, azt is elmondtuk tegnap; a mai
nap krónikája az, hogy a bölcseségbe mind-
untalan belérikkant valami erős korteshang:

Nye p o z v o l i m ! " Ugy, e lengyel história min-
tájára, a kályhalyukon keresztül jönnek ezek a
hangok, teljesen jelentéktelen schlahcziczok
torkából, de az országgyülés azért mégis meg-
szakítja egy szempillantásra a maga tanácsko-
zását és konstatálja a közbeszólásból, hogy
megint csak egygyel több — nem az elin-
tézetlen bonyodalom - hanem az elintézet-
len fő.

A délelőtt kitünő hangulatot termelt.
Eötvös Károly jogász eszével exponálta magát
a rendelet mellett: „Mikor az országgyülés
együtt van, akkor a pótrendelet nem jelenti a
pátenssel való kormányzást." Az alkony azon-
ban már sötétebb virágokra terjesztette ki csön-
des homályát: alkonyatkor Bartha Miklós nyujtja
koszoruját, teli haragosvörös gravaminális virá-
gokkal. „Védjük, oltalmazzuk, föntartjuk a tör-

vényt.* Micsoda törvényt ? Azt, amely 1897.
deczember 31-én lejár ? Azt, amely nincsen
még meg, de amelyet meg akarnak csinálni ? . . .
Ha az elsőt védik, akkor egy uton járunk. Ha a má-
sodikat védik, akkor szintén egy uton járunk. Lám
rögtön a „Hangulatok" czimü kötet megjele-
nése után a káosz tökéletes . , , Vagy azt a
törvényt védik talán, amelyet a magyar nem-
zet a jövőben ujból meghozhat vagy meg nem
hozhat, tetszése szerint?! . . . Azt, lehetet-
len megvédeni. Vagy végül és vagy talán azt
a törvényt védik, amely a kormánybuktatásról
szól?! Azt előbb, tessék megkodifikálni.

A délelőtt és az alkonyat közé esett Po-
lónyi Géza beszéde ; nem tudni tehát, a haj-
naltól kölcsönözte-e vagy az estétől szürkesé-
gét. Ö tudniillik nem a törvényt akarta meg-
védeni, hanem az Apponyi meggyőződését és
ilyen nehéz esetekben Polónyi nem szereti a
nagy világosságot. Érvelése az ilyen ügyekben
csupán homályos gázvilágitásra van berendezve.
Ahol Lustkandlra hivatkozik, oda például nem
szabad erősen odavilágitani, mert mindjárt kide-
rül, hogy a Lüstkandl-féle közjogi teória annyit
ér, mint a Lustkandl-féle gazdasági teória. Ahol
Apponyit Pálfordulásával vádolja, oda szintén
nem szabad erősen odavilágitani, mert mindjárt
kiderül, hogy Polónyi tudva rossz jogász: nem
egynemü követeléseket akar kompenzálni. Igen,
abban van politikai igazság, hogy Ausztriának
időt akarunk adni a kibontakozásra. Ugy van.
Igaza van Polónyinak. Kegyelmet akarunk adni
a szászországi Móricz udvari bolondjának. „A
függetlenségi párt — ugymond továbbá — kész
a harczot megszüntetni, ha garancziát nyer az
iránt, hogy az ország önrenkelkezési jogát
május elsején tul is érvényesitik." Ó, ez már
megint gázvilágitásra van berendezve. Ha erő-
sen oda világítunk, meglátja minden szem,
hogy a függetlenségi párt itt egy darabot kö-
vetel a programmjából és ezért obstruál. He-
lyes. De ott hibás a logika, hogy ezen az ala-
pon ők harmincz esztendő óta folytonosan és
egyhuzomban nem obstruáltak.

Ez az elvi káosz tökéletes személyi káosz-
szal egészül ki. Az Ugronék ujsága azt is irja,

gót a csatornához és igy szólt azon időknek
páthoszával: — senki sem volt attól ment.

— Hát most már itt vagyunk, édes jó
hitvesem, a válpontnál. Most már rajtad a sor
dönteni, mit akarsz — velem jösz-e, vagy vissza-
fordulsz?

— Miről van szó? — rebegte a grófnő
reszketve.

— Én megutáltam az országot, Biri és
elhagyom.

— A hazádat?
— Igen, a hazámat utáltam meg. A leve-

gőjét. A sógoraidat, a nővéreidet és mindenkit.
Én demokrata vagyok minden izemben, én nem
tudok olt élni, én megfulok ott, megörülök,
megyek Amerikába.

— Mikor?
— Még ma?
— És mennyi időre?
— Örökre.
— Van szived hozzá? Rettenetes!
— Hogy rettenetes-e, vagy nem, az ne-

kem mindegy, most csak az a kérdés, hogy
velem jösz-e, vagy haza utazol?

— Hát haza engednél?
Molnárné letörülte a patakzó könnyeit a

keszkenőjével és fölemelte a fejét, az arcza
izzóvörös volt, mintha megtüzesitették volna.

— Haza engednélek-e ? felelte Molnár Pál
és megremegett a hangja. Nem tudom. Jogom

van-e, hogy visszatartsalak, hogy elszakitsalak
örökre hazádtól, tieidtől. Mikép vegyem? Erre
a világra szól-e a hitvesi eskü, vagy a más-
világra? Mert én egy másik világba megyek.
Holtomiglan, ha szól, nem vagyok-e én már holt
ezen a végtelen tengeren innen?

Boriska lehajtotta a fejét szomoruan. A
tenger csapkodta a partokat haragosan, a be-
láthatatlan árbócz-erdőn, mint színes pillangók
röpködtek, kígyóztak a zászlók a szélben, a
világ minden országának a zászlói. Az őszies
napsugár sárgás vásznakat teritett ki a tenger
ezüst mezőjén. Minden csak ugy folyt, épen
ugy, mintha nem is venné észre a fönséges
közömbös természet ezt a kinos jelenetet.

— Ide hallgass, Boriska, jól érts meg.
Nekem végre is könnyebbén megy az ilyen.
Elhatároztam, férfi vagyok, amit egyszer föl-
teszek, az szentirás. De még nekem is nagy
dolog és nem mertem neked otthon megmon-
dani, mert hátha lebeszélsz. Ki mérte meg
egy asszonynak az erejét, akit szeretünk? Fél-
tem megmondani, mig a lábam a haza földén
állt. Te meg ő. Ö a föld. Ti ketten. Ki
tudja, mennyire meg tudtatok volna lágyí-
tani. Hallgattam. De itt a tengernél nem
félek már, A tenger szövetségesem. Tul rajta,
a sejtett part jó barátom. Mindig oda vágytam.
Mindig Amerikáért dobogott a szivem, ahol
egyenlőség van és szabadság. Ha te marasz-

talsz, a sejtett part hivni fog. Most már merek
beszélni és bucsuzni. Ezért hoztalak ide, kedves
Birim, ennyivel tartoztál, de ami már most
következik, abban te határozz. Te gyenge nő
vagy, egy idegén világban talán meg sem él-
nél, itthon rangod van, birtokaid, odaát csak
mrs Molnár lennél.

— Hát a kis "jövevény", Pali ? jegyzé
meg az asszony végtelenül bánatosan. Hát a
kis jövevényt?

Leveleid Molnár Pál megrázkódott, valami
állati hörgés szakadt fel a melléből s durván,
erőszakosan ragadta meg az asszonya kezét.

— Velem jösz — hörgé daczosan. Velem
kell jönnöd.

A Biri grófnő szemei lágyultak.
— Igy szeretlek, Pál. Igy, igy.
Aztán hozzá tette szeliden, megdicsőült

arczczal:
— Veled megyek, Pál.
— És soha se jösz többé vissza? —

sürgető szenvedélyesen, még mindig görcsösen
fogva a kezét

— A hogy te akarod — és a vállára
hajlott ott a tömérdek járókelők, sürgő-forgó
matrózok, hajósinasok között.

Molnár Pál elmosolyodott. Napok óta
először, s megcsípte a gödrös állat, ugy, mint
otthon: "Eredj, te kis macska."
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hogy a kormány „lélekvásárlással" is foglalko-
zik. A személyi káoszhoz hozzájárul a topo-
gráfiai káosz ; Bánffy, anélkül, hogy Justhéknak
bejelentette volna, Bécsbe utazott és a szabad-
elvü párt se tudja bejelenteni ma este Justhék-
nak, hogy Bécs és Budapest közt mekkorát nőtt
vagy fogyott a távolság tegnap óta. Egy bizo-
nyos van csak a topográfiában: a kormányölők
még mindig nincsenek a helyzetnek azon a
bizonyos magaslatán. Egyéb nem bizonyos sem-
misem, töprenkedünk és tanácskozunk, és ke-
ressük a kiutat, hogy valahogy igaza ne legyen
a Szász Móricz udvari bolondjának.

POLITIKAI HIREK.
A képviselőháznak délelőtt tíz órakor

ülése van.

Az agrár-vámok fokozása. Mint
értesülünk, a magyar és az osztrák kor-
mány között létrejött és már teljesen
meg is szövegezett uj vámszövetségi ter-
vezetben a magyar kormány garancziát
kapott arra nézve, hogy a mostani ke-
reskedelmi szerződések lejárta után
a közös vámterület tarifáját a ma-
gyar mezőgazdaság érdekében revi-
deálni fogják. Ugy véljük, hogy e hir
— mely a legilletékesebb forrásból szár-
mazik — még megerösiti azokat, akik a
közös vámterület alapján kívánják az or-
szág közgazdasági erejének fejlesztését,
mert a revízió az agrár-vámok fokozását
jelenti.

Az oláhok a királyhoz. Aradon az oláhok a
napokban népgyülést akartak tartani, amelyet azon-
ban a rendőrség izgató tendencziáju programmja
miatt betiltott. Az Aradon együtt levő oláhok erre a
királyhoz a következő táviratot intézték:

"Ö császári és apostoli királyi Felségéhez
Bécsben.

A választó konferencziára egybegyült ro-
mánok, minthogy megakadályozták őket abban,
hogy a trón iránt érzett lojalitásuknak kifeje-
zést adjanak, a templom oltárához menekül-
tek, hogy a fenséges uralkodóház iránt való
törhetetlen hüségüknek és ragaszkodásuknak a

Mindenhatóhoz küldött ima alakjában kifejezést
adjanak. Miközben mi ezt legmélyebb alattvalói
hódolattal felségednek tudomására hozzuk, kér-
jük, hogy oltalmazza meg a mi polgári jo-
gainkat.

Sok ezer román nevében:
Velics Mihály, dr. Suciu János, dr. Mol-

dován Szilviusz, dr. Lintz János, dr. Popp Szt.
C., dr. Lukács V., Mangra Vazul, Trucza Pé-
ter, Gurban Konstantin, Barcian Aurél."

Eddig a távirat, amelyben csak annyi az igaz-
ság, mint a többi oláh sérelemben. Annyit azonban
elértek az oláh agitátorok, hogy megint emlege-
tik őket.

Az uj számvevőszéki alelnök üdvözlése. Dár-
dai Sándor, az állami számvevőszék uj alelnöke,
ma foglalta el állását. Ez alkalommal R a k o v s z k y
István elnök üdvözölte, bemutatva neki az egybe-
gyült tisztikart. Szólt a számvevőszék nagy hivatá-
sáról és kifejezte azt a meggyőződését, hogy Dárdai
kitünően fogja betölteni helyét. Dárdai megköszönte
a bizalmat, mire a tisztikar nevében Kádár István
számvevőszéki tanácsos köszöntötte. Az uj elnök
biztositotta a tisztikart, hogy a legjobb barátsággal
lesz iránta.

Ujesztendő az ellenzéken. Az ellenzéki
pártok ujesztendő napján ezuttal is üdvözölni
fogják pártvezéröket és elnökeiket. A nemzeti
párt a klub helyiségében testületileg üdvözli
majd gróf Apponyi Albertet, akinek ujévi be-
szédét nagy érdeklődéssel várják. A Kossuth-
párt ujév napján testületileg megy a pártvezér,
Kossuth Ferencz lakására, a néppárt pedig
gróf Zichy Nándor lakására megy ujévet kö-
szönteni.

A helyzet.
Hosszan huzódó betegeskedésnél csak-

hamar unottá válik a stereotyp orvosi bulletin:
a helyzet változatlan.

Mindössze annyival izgatóbb az állapot s
a közérzet napról-napra, mert a végkifejlés
határideje előre pontosan és határozottan ki
van tüzve. Még három nap s bekövetkezik a ka-
tasztrófa. Ha csak valamely különös isten csudája
nem szabadit bennünket a gonosz rendelettől,
melynek veszélyes kisértetébe már annyira
belevitt a véletlen s egyéb, többé-kevésbbé
rejtelmes politikai tényezők.

Molnár Pálék kiköltözése az országból
nagy szelet vert mindenfelé. Egy demokrata,
aki megundorodott a főuri rokonok dölyfétől,
rájuk csapta az ajtót és meg se állt Ameri-
káig. Kemény gyerek ez a Molnár Pál. Nagy
karakter. Kár az ilyenért.

A nemes vármegye, melyhez szép levél-
ben New-Yorkból küldte meg a követség-
ről szóló lemondást, — mivelhogy a hazá-
ban uralkodó arisztokratikus érzések ellentétbe
valának perszonális hajlamaival — tudomásul
vette és elhatározta, hogy olajba festetik a
nagyterem számára. Hadd irjon a viczenótárius
Barabásnak. Az eset mindenképen szenzácziós
volt, még a „Magyar Kurir" is megemlékezett
róla, irván, milyen különös, hogy egy nemes
ember, aki nem ölt és nem lopott, elmégyen
idegenbe, amerikai söpredék népek közé, holott
idehaza viczispán is lehetett volna.

Molnáréit egy darabig New-Yorkban ma-
radtak; oda küldte meg nekik Mály ügyvéd a
rájok esett készpénzt, hetven ezer forintot,
azonfelül nekik jutott az alföldi birtok.

Csak ezt a pénzt várta Molnár, hogy vala-
mihez kezdhessen. Jova államban, a Mississipi
partján, vett egy darab földet. Ott épen épít-
kezések folytak. Egy pár ház mar állt, de a
kitünő helyet sürün kezdték már szondirozni a
beözönlő idegenek. Molnár tehát egy téglagyárat
állított az építkezésekhez. Az üzlet pompásan

ment. A házak rohamosan emelkedtek. Mrs Mol-
nár azt a tréfás megjegyzést koczkáztatta meg egy
napon, szoptatva a Ms Molnár Mihályt, hogy itt
a Bernáth Gazsi szunyogjai garázdálkodnak.
Amin Pál ur jóizüen nevetett, mert a Bernáth
Gazsi szunyogjai arról voltak nevezetesek, hogy
ha egy téglát megcsíptek, az reggelig házzá
dagadt.

Valóságos varázslat volt, mily gyorsan
épült Daven-Port városa és milyen jól ment a
tégla-üzlet.

De a yankeek orra sem pusztán a pápa-
szem elhelyezésére használtatik, hamar megszi-
matolták, hogy a tégla jól fizet s csakhamar
keletkeztek uj téglagyárak s a nagy versenyben
lefelé szállott a téglák ára.

Nagy falragaszok hirdették naponkint,
hogy itt és itt olcsóbban adják ezrét.

Boszus lett mr Molnár és amugy ma-
gyarosan közbevágott, kihirdetvén még nagyobb
falragaszokon, hogy nála ingyen kapni téglát.
(Volt elég tökéje az ilyen elmésségekhez.)

Erre aztán nem lehetett más felelet mint
hogy az építkezők megválasztották a városka
első polgármesterének és hogy a tégla gyárosok
szétfutottak, hogy a lábuk se érte a földet.

Amely mozdulatokra ismét ugy mozdult
mr Molnár, hogy egyedül maradván a hely-
színen, tetszés szerint emelé fel a téglaárakat.

(Folytatása következik.)

Bánffy Bécsben.

A napnak az a legfőbb eseménye, hogy
báró Bánffy miniszterelnök, mint a mult héten,
egészen váratlanul Bécsben termett.

Bécsi táviratok szerint hosszabb kihallga-
táson volt a királynál, majd gróf Goluchowski
közös külügyminiszterrel is tanácskozott s az-
tán este visszautazott Budapestre.

A miniszterelnök meglepetésszerü bécsi
utjához természetesen a komoly és kalandos
kombinácziók egész légiója csatlakozott a klub-
bokban és az esti lapokban,

Amily szolid és tartózkodó az egyik hir,
mely csak annyit mond, hogy:

„A miniszterelnök kihallgatása alkalmával ja-
vaslatot terjesztett a király elé arról, hogy milyen
intézkedéseket tegyen a magyar kormány abban az
esetben, hogy ha a provizóriumról szóló javaslat
ujévig nem válnék törvénynyé."

Ép oly merészen és fesztelenül kürtöli a
másik legfrissebb értesülés, hogy :

„A miniszterelnököt megérkezése után a
király tüstént külön kihallgatáson fogadta, mely
két óra hosszat tartott. Báró Bánffy a leg-
messzebb menő felhatalmazásokkal tér vissza ma
este Budapestre. Báró Bánffy tudvalevőleg már
előbb megnyerte a király beleegyezését a legköze-
lebbi jövőben megteendő intézkedésekre nézve. A
politikai helyzet kiélesedése mégis arra bírta a mi-
niszterelnököt, hogy tegnap este hirtelen Bécsbe
utazzék, bár ez az utazás nem volt tervbe véve. Az
uralkodó Bánffyt a legkegyelmesebben fogadta és
megerősítette őt az előbb nyert felhatalmazásokban1.
Báró Bánffy tehát plein pouvoirral utazik ma este
Budapestre."

Minden kétes becsü prognosztikon helyett
utalunk az „Országos Hirlap" hétfői számá-
nak „ Január 1." czimü politikai hírére, mely-
ben megvolt irva, hogy mi és mily rendben
fog történni, ha a függetlenségi párt csöndes
obstrukcziója még idejekorán le nem szerel,
aminek legkésőbb holnap kellene megtörténnie;

Ebböl világosan következik, hogy a mi-
niszterelnök ezuttal véglegesen informálta a
koronát a helyzet minden lényeges mozzanata
felől s magával hozta Budapestre az alternativ
felhatalmazást a körülmények szerint szükségest
intézkedéseknek törvényhozási megbízásból, vagy
szükségrendeletek utján leendő haladéktalan
megtételére.

Egyébiránt a szabadelvü pártban minden
csöndes volt s mindössze egyik-másik humorista
mameluk szörnyülködött, mert a „Magyaror-
szág" azt a kedves hírt terjesztette mai esti
számában: hogy a leszerelésért egyik-másik
békeszerzö függetlenségi korifeusnak 25—30
ezer forint nemzeti jutalmat fízetett a kor-
mány. (Szép testvéri nexus a két párt közt.)

Béke-remények.
Az olajágnak utolsó hervadt levele van

lepergőben.
Vannak, vannak, igaz, nagyon kevesen,

akik még mindig reménykednek.
Ezeknek az optimistáknak az a saját külön

kombinácziója forog közszájon, hogy holnap
mégis meginterpelláltatja magát Bánffy minisz-
terelnök Kristóffyval.

Az interpelláczióra adandó válaszában
Bánffy ki fogja jelenteni, hogy szükség esetéi*
habozás nélkül kiadja a megfelelő rendeleteket.

Ezt a választ a többség nagy applauzus-
sal tudomásul veszi.

Erre a parlamenti alkotmánytörésre a füg-
getlenségi párt felháborodik s tüntetőleg kivo-
nulván a fórumról, engedi békén megszavazni
az uj provizóriumot.

Ezt a taktikát erősiti meg egy másik,
alábbi tudósításunk s az okos és hazafias el-
járásnak csak az Ugron-párti öt s a Kossuth-
párt egy pár harcz-szomjazó ifju daliája vág-
hatja esetleg utját.

A felelősség.
Hogy maga az obstruáló függetlenségi

part is érzi félszeg és elszigetelt helyzeténele
nehézségeit s komolyan szeretne kiszabadulni
a rá háruló felelősség nyomasztó terhe alól,
azt bizonyítja a párt köréből vett következő
értesülésünk:
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Kossuth Ferencz, Eötvös Károly és Kom-
játhy Béla ma délután, mielőtt a pártkörbe mentek
volna, Kossuth lakásán majd egy óra hosszáig
tanácskoztak. Kossuth legalább valami alternatív
megállapodásra szeretett volna jutni pártja két
vezéralakjával a további teendőkre nézve, hogy
minden eshetőségre készen legyen. Megállapodás
azonban nem történt semmire nézve. Eötvös is,
Komjáthy is abban a véleményben volt, hogy addig,
mig tényekkel nem állanak szemben, nem határoz-
hatnak és nem is tehetnek semmit, annál kevésbbé,
mert a közjogi ellenzék mostani magatartásának
megváltoztatása nem csak rajtok áll, hanem ugy-
szólván teljesen az Ugron-párton.

Justh Gyula nem vett részt ebben a bizal-
mas tanácskozásban.

A függetlenségi és 48-as pártkör helyiségeiben
ma este ismét nagy számmal gyültek össze a Kos-
suth-párt tagjai és élénk eszmecserét folytattak a
teendők és a helyzet felett; értekezletet azonban
nem tartottak. Azt hitték ugyanis, hogy Bánffy
miniszterelnök ma meginterpelláltatja magát
sürgős interpelláczió utján és nyilatkozni fog a
kormány szándékai felöl. Nagy meglepetéssel érte-
sültek azután a képviselőházban arról, hogy
Bánffy Bécsbe utazott. Ennek következtében
a párt várakozó álláspontot foglalt el. Általá-
ban az a felfogás hogy a holnapi ülésen min-
denesetre nyilvánvalóvá lesz a kormány elhatározása
a január 1-jére teendő intézkedés tárgyában. Ha ez
még az ülés elején történnék meg, ugy a Kossuth-
párt azonnal értekezletet tart a teendőkre
nézve. Különösen áll ez arra az esetre, ha Bánffy
ugy nyilatkoznék, hogy rendeleteket bocsát ki. Ha
azonban csupán az ülés végén nyilatkoznék a kor-
mányelnök, ugy a Kossuth-párt holnap este tartja
meg értekezletét, amelyen végleg dönteni fog a
további magatartására vonatkozólag. A part hangu-
latát különben hiven fejezi ki az a beszélgetés, a
mélyet egyik munkatársunk a Kossuth-párt egyik ve-
zető tagjával folytatott :

— Közeledvén a tizenkettedik óra, a klubban
is mind izgatottan beszélgettünk a bekövet-
kezhető eseményekről. Arról volt szó főképen,
elvállalhatjuk-e a felelősséget a törvényen kivüli
állapot esetében. Én azt hiszem, hogy nem
és velem együtt ma már sokan vannak a
pártban, akik Bartha Ödönnek amaz indít-
ványa mellett foglalnak állást, hogy a párt
a végső pontig vivén a harczot, holnaptól
kezdve a passzív rezistenczia álláspontjára
helyezkedjék. Ez a párt ma már erősen gya-
rapodott és hiszem, hogy a holnapi értekez-
leten többségben is lesz. Mert olyanok is,
mint például Rátkay László, akik eddig foly-
ton a harcz mellett voltak, ma már nyíltan és
határozottan kijelentették: „Eddig és ne to-
vább I Nem szabad megengednünk a rendele-
tek utján való kormányzást!" És mondhatom,
hogy. azok, akik még a vita folytatását kívánják,
inkább csak attól tartanak, hogy Ugronék
folytatják a harczot. Én azonban azt tartom,
hogy a pártnak ezzel törődnie nem kell és nem
is szabad. Meglehet, hogy az Ugron-párt öröm-
mel látja ami visszavonulásunkat, hogy ránk
süthessék ujból a kormánynyal való barátko-
zást. De amint kiheverte ezt a párt az egyház-
politika idején, ugy kiheveri most is. És ha az
Ugron-párt magára marad, az pártszempontból
sem baj. Hadd viseljék ők az erkölcsi felelőssé-
get a történendőkért! A Bartha indítványa a hol-
napi értekezleten mindenesetre szavazásra kerül s
a többség határoz. Hiszem, hogy nem engedjük
meg — ami ellentállásunk miatt bekövetkez-
hető alkotmánysértést. Még csak azt jegyzem
meg, hogy nézetem szerint még nem késtünk
el, mert a törvény szerinti eljárásra még a
hátralevő három nap elegendő, ha mi holnap
leszerelünk.

A belügyi költségvetés.
— A pénzügyi bizottság ülése. —

A pénzügyi bizottság ma ujból összeült
a jövö évi költségvetés tárgyalására. A mai
ülésen, amelyen Tisza Kálmán elnökölt és
Gajári Ödön volt az előadó, — a belügyi
tárcza költségvetését tárgyalták.

Ez ülésről szóló tudósításunk a követ-
kezőket jelenti

Az első felszólaló Gullner Gyula volt, aki azt
kérdezte a belügyminisztertől, hogy a közigazgatási
reformra vonatkozó munkálatok mily stádiumban
vannak?

Perczel Dezső miniszter válaszolja, hogy
vármegyék és községek igazgatásának s a fegyelmi
eljárásnak reformjára vonatkozó törvényjavaslatok
készen vannak s hogy eddig nem publikálták, annak
oka tisztán a politikai viszonyokban van, amelyek
előreláthatólag a jövő év folyamán se fogják meg-
engedni, hogy a törvényhozás ezzel a reformmal
foglalkozhassék.

Farbaky István azt kérdi, hogy a városok
igazgatásának rendezésére vonatkozólag közzétett
munkálatot elfogadta-e a kormány a reform alap-
jául ? Kérdést tesz továbbá a betegápolási költségek
méltányosabb felosztása ügyében.

Perczel Dezső miniszter válaszolja, hogy az
az előadői tervezet, melyet az ö előzetesen kikért
engedélyével adtak közre, lényeges módosításokon
ment keresztül. A betegápolásról rendelkező 1875 :
III. törvényczikk revíziójára vonatkozó javaslat el-
készült s be is fogja terjeszteni, mihelyt az erre

nézve a pénzügyminiszterrel folyamatban levő tár-
gyalások befejeződnek.
Az anyakönyvi kiadásoknál Gullner Gyula

felemlíti, hogy az anyakönyvi teendőknek a községi
jegyzők által való ellátása következtében a közigaz-
gatás egyéb teendői hátrányt szenvednek és ezért
kívánatos, hogy a községeknek segély iránt beadott
kéréseit lehetőleg teljesítsék.

Kardos Kálmán ugyanily értelmü fölszólalása
után Perczel Dezső miniszter azt válaszolja, hogy
az anyakönyvvezetési segéderők engedélyezésénél
mindenkor igyekezeti a helyes középutat megtalálni
az intézmény fejlődésének s az államkincstárnak
érdekei között. Ugyanily irányban fog jövőre is el-
járni s nyugodtan elmondhatja, hogy az e czimen
rendelkezésére bocsátott összegekkel nemcsak az
intézmény zavartalan müködését biztositotta, hanem
a községi adminisztráczió ügyén is sokat lendített.
A bizottság megszavazta az előirányzatot.

A színművészeti kiadásoknál Hegedüs Sándor
kérdést intéz a miniszterhez az operánál s nemzeti
színháznál mutatkozó jelentékeny deficzit, Feny-
vessy Ferencz pedig az uj nemzeti színház építésé-
nek ügyében.

Perczel Dezső miniszter válaszolja, hogy ugy
az operánál, mint a nemzeti színháznál tényleg
nem kedvezők a pénzügyi eredmények. A be-
vételek jelentékeny csökkenése az oka ennek, ami
egyfelől a fővárosi színházak s mulatóhelyek sza-
porodásában, másrészt abban leli indokát, hogy
nyilván a mostoha gazdasági viszonyok foly-
tán a vidéki közönség egy része elmarad. A
színházak vezetősége e baj orvoslása czéljá-
ból egyfelől a közönség látogatási kedvét igyek-
szik alkalmas módon növelni, másfelől a ki-
adásokát lehetőleg csökkenteni. Az uj nemzeti
színház építésére nézve bevárandónak tartja szóló
az ország pénzügyi helyzeté javulásának s illetőleg
az uj parlamenti palota építése által lekötött Össze-
gek felszabaduláséinak időpontját

Az előirányzatot megszavaztak.
A közegészségi kiadásoknál Matlekovics Sán-

dor mulhatatlanul szükségesnek tartja, hogy gondos-
kodás történjék legalább arról, hogy mindenütt le-
gyenek körorvosok. Ha másként nem lehet, nagyobb
dotácziö árán is el kell ezt érni. Felhívja a minisz-
ter figyelmét továbbá arra az anomáliára is, hogy

kórházak a betegsegélyző pénztárakat felhasznál-
ják az ápolási dijak beszédére.

Perczel Dezső miniszter elismert hogy az
összes ide vonatkozó rendelkezések daczára máig
sem vagyunk abban a helyzetben, hogy az összes
egészségügyi körök el lennének látva körorvossal.

Ennek a helyzetnek javítására minden lehetőt meg-
tesz, valamint felügyeleti hatáskörében gondoskodik
arról is, hogy a kórházi ápolási dijak behajthatására
nézve felvetett kérdés rendeztessék.

Az átmeneti kiadásoknál a társadalmi uton
felállitani tervezett tuberkulotolikus szanatórium létesi-
téséhez való hozzájárulásnál Hegedüs Sándor és
Matlekovics Sándor teljesen méltányolják ugyan a
nemes czélt, de azt tartják, hogy az állami támo-

gatásnak akkor van helye, ha a társadalmi működés
már bizonyos eredményt mutat fel. Perczel Dezső
miniszter és Gajári Ödön előadó utalnak arra, hogy
a dr. Korányi által megindított széleskörű társadalmi
akcziónak máris jelentékenyek az eredményei. Falk
Miksa további pártoló felszólalása után a tételt meg-
szavazták.

A kongnia összeíró vegyes bizottságokban
müködő főszolgabirák napidijaira és utiköltségeire
előirányzott tízezer forintot Fenyvessy Ferencz a
közoktatásügyi tárcza budgetjébe véli átteendőnek.
— Perczel Dezső miniszter felvilágosításai után a
tételt, valamint az átmeneti kiadások további téte-
leit is megszavazták,

A kereskedelmi tárcza budgetjének tárgyalását
csütörtök délután 5 órára tüzték ki.

ORSZÁGGYÜLÉS.
A mai ülésen Endrey Gyula és Polónyi

Géza atyafiságosan megosztozkodtak s az
egyik elbeszélt a szünetig, a másik a szü-
nettől az ülés berekesztéséig. A tanácsterem
tehát nem igen szolgált szenzáczióval, ha-
csak nagyobb érdekesség hijján azt nem veszik
szenzácziónak, hogy gróf Apponyi Albert nem
felelt a Polónyi Géza majdnem megrendeltnek
tetsző interpellácziójára. A minisztereklök
ugyanis Bécsben vau s mikor Polónyi föl-
vetette azt a kérdést, hogy vajjon a szükség-
javaslat értelmezése tekintetében csakugyan
egy véleményen van-e a kormányelnök és a
nemzeti párt vezére — választ egyelőre nem
kapott.

— Nem tartanám illőnek, hogy a mi-
niszterelnök távollétében válaszoljak — mon-
dotta Apponyi a folyosón.

Máskülönben a folyosó sem volt túlságo-
san eleven. A miniszterelnök utazásáról sokat
beszéltek ugyan, de olyasmit a szélsőbal sem
remél, hogy Bécsből az önálló vámterületet
hozza meg Bánffy Dezső. A kritikus helyzet
ilyetén megoldásáról alig esik szó, ellenben az
a békés hajlandóság, amely a szélsőbal tegnapi
konferencziáján még csak Félénken mutatkozott,
ma a folyosón diadalmas gyorsasággal hóditott.
A párt minden békés embere megjelent és
folyt a kapaczitáczió, amerre csak két ember
egymásnak utjába akadt. Különösén Eötvös Ká-
roly, Komjáthy Béla és Barta Ödön mozgattak
meg minden követ, hogy a pártot egységes le-
szerelésre bírják. Eötvös a maga jóizü modo-
rában magyarázgatta az embereinek:

— Azt ne higyjétek, hogy a rendelet az
pátens. Dehogy az. Végre is intézkedni csak
kell, mert különben a spekuláczió megeszi ezt
az országot. Ha a kormány rendeletet bocsájt
ki, azért meg lehet szidni; de ha még rende-
letet sem bocsájt ki, akkor föl kell négyelni.

A többi is csak igy beszélt s ahogy ta-
nácskoztak, kapaczitáltak, ugy tetszett, hogy
fáradozásuk nem meddő, ámbátor dűlőre ma
sem fog jutni a békesség dolga, mivel a szélső-
bakiak még habozó tagjai meg akarják várni a
Bánffy Dezső és Apponyi Albert kilátásba he-
lyezett nyilatkozatait. Ha ez a két nyilatkozat
összevág és újból is dokumentálva lesz, hogy a
január elsejével bekövetkező jogi állapot tekin-
tetében Bánffy is osztozik az Apponyi felfogá-
sában: akkor a kis békesajka végezetül mégis
csak révbe ér.

Ellenséges szelek azonban még most is
veszélyeztetik. Polónyi Géza legalább az összes
elemeket harczba akarja küldeni a javaslat
ellen. Ha ugyan Polónyi ura az összes elemek-
nek, ami nem egészen valószínü. Nem lehet
azonban tagadni, hogy a Sima Ferencz eldo-
bott babérjait fölszedheti és ha épen akarja,
egymaga is megobstruálja ujévig a javaslatot.
Ezt nyíltan hirdette is, a teremben és a folyo-
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són. Nevetve nézte azokat a kis csoportokat,
amelyek a béke utját próbálták egyengetni és
egyszer-egyszer elkiáltotta magát:

— A korcsmáros nélkül számoltok!
S ebben igaza lehet. Az egész szélsőbal

egységes megállapodását is halomra döntheti
egyetlen szál legény. Én is akarom, te is aka-
rod — mondja ez, meg az, de csak azzal
végezheti, hogy Polónyi azonban nem akarja.
Vagy csak évődik? Tréfál? Mert mégis külö-
nös volna, hogy amikor érzi maga körül a
hatalmas békeáramlatot s ö el van határozva
a harcz folytatására: mégis azt mondja beszéde
végén, hogy ez a harcz meghozta a részekre
bomlott szélsőbal testvéri egyetértését. Csak
nem ugy képzeli Polónyi, hogy amikor Kos-
suthék le akarnak szerelni, az Ugronisták pedig
most forgatják igazában a fegyvert, akkor ezt
testvéri egyetértésnek nevezik!

Ámbár ki tudja ? Amoda át ő feléjük már
régen fest igy, amit testvéri egyetértésnek ne-
v e z n e k . . .

A képviselőház ülése.
Szilágyi Dezső tíz órakor megnyitja az ülést

és felhatalmazást kér, hogy ujesztendő napján a
képviselőház nevében a királyi családot üdvö-
zölhesse.

Aztán folytatják a tanácskozást.
A második provizórium.

Endrey Gyula bevezetésül azt mondja Appo-
nyinak, hogy ő lehet nagylelkű a kormánypárttal
szemben, de a függetlenségi párt nem. Ezután rész-
letes adatokkal mutatja ki, hogy a közös vámterü-
leten kivitelünk évről-évre csökkent, ellenben a be-
vitel egyre emelkedett. Lisztkivitelünk valóságos
csufságára van mezőgazdaságunknak. 1892-ben ki-
vittek százezer métermázsa magyar gabonából való
lisztet és egymillió métermázsán fölül való, itt meg-
őrölt, idegen, többnyire román buzából való lisztet.
Hát a magyar mezőgazdaság istápolása-e az, hogy
a vámszövetség mellett behozhatnak ide egy millió
métermázsán felül való idegen gabonát? Vagy
nem árasztották el külföldi borral hazánkat?
Ki nem ismeri azt a vexatórius eljárást, me-
lyet Ausztriában állatkivitelünkkel szemben tanu-
sitanak? Borzasztó az a rombolás is, amit
a prémiumokkal okoztak. Mindenki tudja, hogy
állottunk a buzánkkal a közös vámterületen. Hiszen
e területen két forinttal kaptunk kevesebbet, mint a
külföld fogyasztási piaczain. És az árakat mindig
Bécsből nyomták le. Első eset most, hogy a gabo-
nának jó ára volt, de bizony ez nem a közös vám-
terület, hanem az általános rossz termés érdeme.
Épen most lenne legalkalmasabb az önálló vámte-
rület behozatala, mikor a buzának ára van; mert
ha igaz az — amiben ő kételkedik — hogy a ga-
bona ára leszáll az önálló vámterület életbelépteté-
sekor, hát most igazán jó az alkalom, mert a ga-
bonának egy-két forintos árhanyatlását minden na-
gyobb rázkódás nélkül elviselhetné a gazdaközönség.
Ne fájjon a fejünk attól, amitől a Gyurkovicsé,
hogy milyen lesz Bosznia vámterülete. Tudjuk-e,
milyen volt eddig ?

Gyurkovics György: Tudjuk. Közös vám-
terület.

Endrey Gyula: Hát ezentul is közös vámterü-
let lesz.

Gyurkovics György : De hiszen megszűnnék a
közös vámterület!

Polónyi Géza: Nem jól tudja Endrey. Nem
lehet közös vámterület Bosznia. Vannak közbenső
vámok! .

Endrey Gyula : Majd csak meg lesz Bosznia
valahogy. Kossuth Ferencz határozati javaslatát fo-
gadja el. (Tetszés a szélsőbalon.)

Az elnök ekkor öt perczre felfüggeszti
az ülést.

A szünet után.
Polónyi Géza : Nem csodálkozik azon, hogy

az önálló vámterülettől most egyszerre félnek. Az
orvosok tudják, hogy mikor a sokáig megbénult be-
tegnek visszaadják mozgékonyságát, az nem meri
használni kezét, lábát, azt erőszakkal kell kénysze-

riteni megdermedve volt tagjainak használatára. Ez-
után elmondja a mostani kiegyezési kísérletek tör-
ténetét és a provizoriális javaslatok viszontagságait.
A miniszterebök, mikor az első provizórium vitájá-
ban az önálló rendelkezést megígérte, akkor Bánffy
báró azt is megígérte, hogy kellő időben megtesz
az előintézkedéseket. Hát ez a mostani javaslat az,
ami a miniszterelnök ígéretében volt ?

— Az, az, igen! kiáltják jobbról.
— Hát miféle előintézkedések kellettek ehhez

a javaslathoz ? (Derültség a szélsőbalon.) Lehetett-e be-
csületesen mást érteni ez ígéretből az önnálló vámterü-
letnél ? De hiszen Bécsben is igy értették s ennek bizo-
nyítására felolvassa a Neue Freie Presse egy czikke-
lyét. Majd hivatkozik Lustkandl beszédére, aki őszin-
tén bevallotta, hogy az önálló vámterülettel Magyar-
országban az exisztencziák százezrei szabadulnak
fel és Ausztriában ugyanannyi pusztul el. De hát
ily körülmények közt ki bizhatik abban, hogy május
elsején tul létesitik az önálló vámterületet, melyet
Pulszky és Tisza közveszélyesnek hirdettek és elát-
koztak ? Hogy követelhetnek ily körülmények közt a
függetlenségi párttól bizodalmat május elseje utánra ?
Hiszen most is ugy emlegetik az önálló vámterü-
letet, hogy valahogy meg ne hallja a király.

Érdekes, hogy Enyedi Lukács határozati ja-
vaslatában gondosan kerülte a bankügyet, de meg e
határozati javaslatból kitünik az is, hogy a kor-
mány az adatokat nem szerezte még meg, csak
majd e határozati javaslat utasítása alapján fogja
megszerezni. Ez pedig szószegés, mert az adatokat
és az előkészületeket október 27-ikén januárius el-
sejére megígérte. A miniszterelnök az utolsó alkot-
mányos miniszternek nevezte magát; ez csak félig
igaz, mert ami az utolsóságot illeti, abban vele Ma-
gyarország alkotmányos életének történetében senki
sem versenyezhet. (Zajos nevetés a szélsőbalol-
dalon.) A szóló Apponyival polemizál. Apponyi azt
mondta, hogy ő az ismert jót az ismeretlen jobbért
nem áldozza föl. De hiszen a választások alkalmá-
val a nemzeti párt rossznak mondotta a gazdasági
kiegyezést, hát hogy lett az a választás óta egyszerre
ismert jóvá ? Fölolvassa a nemzeti párt 1896-iki
választási proklamáczióját, melyben tiltakozik a
párt oly kiegyezés ellen, amilyent a kormány kötni
akar.

Gróf Apponyi Albert: Nem is kötöttük le
magunkat !

Polónyi Géza: A képviselő ur a jövőre czé-
loz. De hát az eddigi kiegyezés miben különbözik a
jövendőtől ? Miért ismert jó az eddigi kiegyezés ?
Apponyi és a vele állítólag egyetértő Bánffy szerint
1898 január elsején vámszövetség nincs és május
elsejétől egyébről, mint önálló vámterületről nem
lehet beszélni. Ha igaz ez, akkor Ausztria január
elsejétől vámkülföld. A javaslatnak nincs egyéb
intencziója annál, minthogy Ausztriának időt enged-
jenek a zürzavarból való kibontakozásra. Ő azt
hiszi, hogy báró Bánffy Apponyit rászedi, ez világ-
lik ki abból, ha Apponyi ama szavait, hogy május
elsejétől egyébről nem lehet beszélni, csak az ön-
álló vámterületről, összehasonlitjuk a miniszter-
elnök szavaival, báró Bánffy ugyanis csak azt
mondja, hogy május elsején tul az ön-
álló vámterület is következhetik. Egy kérdése van
tehát Apponyi grófhoz és ez az : hol van itt a
megegyezés közte és Bánffy közt? Pedig a bé-
kesség csak ezen múlik; de a függetlenségiek ké-
szek a harczot ma is megszüntetni, ha garan-
cziát nyernek az iránt, hogy az ország önrendelke-
zési jogát május elsején tul is érvényesitik. A
javaslat maga eddig nem is egyéb politikai Taschen-
künstlereinál. (Derültség a szélsőbaloldalon.) Egyéb-
iránt fenyegethetnek rendeletekkel, alkotmányfölfüg-
gesztéssel, a nemzet hisz a fejedelmi eskü szent-
ségében. Mi is megesküszünk arra, amire a fejede-
lem, hogy a törvényt megtartjuk és másokkal is
megtartatjuk. A vitának különben már megvan
az az eredménye, hogy a függetlenségi párt egységes
politikai pártként jelenik meg s ezért ő és elvtársai
nem adnak be külön határozati javaslatot, hanem
csatlakoznak Kossuthéhoz.

A szélsőbal zajos helyeslése kisérte a beszédet.
Az elnök két órakor a vita folytatását hol-

napra halasztotta.

Budapest, 1897. 5. oldal.

KÜLFÖLD.
A Panama-pör felfrissített Arton-íéle

kiadásának most folyik a fináléja, a vád- és
védbeszédek most hangzanak és Páris, amely
a pör tárgyalását már unalmasnak találta, most
a szónoklatokra ujból zsufolásig megtölti hall-
gatósággal a termet. A titokzatos Arton na-
gyon lejárta magát, igen kicsiszerü szédelgő
lett belőle. A szerep, amelyet játszani akart,
nem sikerült. A védő szerepét játszta ; mind-
azokat, akik bele vannak a perbe keveredve,
ugy iparkodott feltüntetni, mint akik semmi
inkorrekt dolgot nem cselekedtek, nem voltak
megvesztegetve, mindössze, hogy szolgálataikért
némi szívességekhez jutottak. Csak egyik-másik
egyént mártott be, olyanokat, akik ö róla,
Artonról bizonyitgatták, hogy ö tett zsebre sok,
nagyon sok pénzt. Mindez különben ma már
csak igen mérsékelten érdekli a párisiakat.
Tisztán látják, hogy azok, akik az Arton listája
révén kerültek most pör alá, azok csak az apró
halak s a Panama nagy czápái kivül vannak,
azokat nem bántják, nem lehet bántani, állam-
raison őket már nem bolygatni. A báró Reinach
által felsorolt tételek mellett már csak bagatel-
leül maradt mostanra annak az 1.350,000 frank-
nak a kérdése, amennyit 104 képviselő között
Arton osztott ki, és amely összeg már nem is
volt tételenkint vezetve, csak igy en bloc. Baga-
telle! Ezeken az Arton-féle apró halakon adni
példát a boszuálló igazságszolgáltatásról, mig
a czápák tovább uszhatnak; ez nincs is
nagyon ínyére az esküdtszéknek és nem
lehetetlen, hogy az Arton-ügy vádlottjai-
val igen enyhén fog bánni. Az esküdtszéki
tárgyalásnak legjelentősebb mozzanata a volt
rendőrminiszternek: Andrieuxnek a nyilatko-
zata volt:

— Nagyon sajnálom, hogy oly emberek
kerültek a vizsgálat alá, akik igen alárendelt
szerepet játszottak az egész Panamában, és
azok közül is csak némelyek kerültek vád alá,
akik ellen másnemü bizonyítékok voltak az
Artonén kivül. Én már sokkal ismertebb hang-
zásu neveket ismerek. Az igazságszolgáltatás
is ismeri őket, és még sem látom azokat itt.

— Nevezze meg őket, szólt az elnök és,
az államügyész.

— Feleslegesnek tartom ujból megne-
vezni őket. Ott vannak a Reinach-féle lis-
tában.

Ilyen körülmények között a közhangulat
egyátalán nem az Arton emberei ellen lázong
és igazságtalanságnak tartaná, ha ezeket ítél-
nék el, mig a többiek, a nagyobb tolvajok
szabadon grasszálnak.

A kinai partokon. Az angol flotta,
amelynek rendeltetési helye felöl eddig csak
találgatások folytak, egy, ma Londonba érkezett
sürgöny szerint, Port-Hamiltonban kikötött.
Állítólag husz hadihajó volna ott konczentrálva.
Port-Hamilton ugyanannak az öbölnek a leg-
szélsőbb foka, amelynek bejáróit egyik oldalon
a japánok által még okkupálva tartott Vej-Haj-
Vej, a másik oldalon az oroszok által elfoglalt
Port-Artur védi. Port-Hamilton brit kikötő.
Japánhoz legközelebb esik a Kina és Japán
közt levő tengerszorosban.

Anglia ellenakcziója Oroszország kinai
politikája ellen Koreában kezdődött, mint an-
nak részleteit most szellőztetik. Korea királya
nemrégiben császárrá nevezte ki magát. Azon-
ban ezen czimváltoztatással egyidöben merült
fel az a jelenség, hogy az uj császár nyom-
ban egy angolt, mr. Brownt tette meg a
vámkezelés igazgatójává. Egyszerre azon-
ban elcsapta mr. Brownt és egy oroszt
tett a helyére. Ekkoriban egy kisebb csa-
pat orosz katonaság is megfordult Koreában,
amely a császárt egy fölkelés alkalmával igen
hathatósan védelmezte meg, és ekkor kezdték
hangoztatni, hogy Korea orosz protektorátus
alá tartozik. Ez ellen azonban a japán diplo-
máczia tiltakozott legelőször és az orosz moz-
galmak Koreában el is csendesedtek. Hirtelen
azonban élénk, lázas mozgás keletkezett megint
Anglia katonaságot szállított a koreai partokra
és Brown visszahelyezését kierőszakolta. Ebben
az akczióban Japánnak is volt szerepe. Vajjon
most tovább is haladnak-e együtt, azt meglát-
juk. Port-Hamilton Koreába nyitja meg
az utat és az angol flotta most ott van
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TÁVIRATOK.
Osztrák tartománygyülések.

Bécs, deczember 28. Ma nyitották meg
a tartománygyüléseket Alsó-Ausztriában, Stájer-
országban, Gácsországban, Sziléziában, Krajná-
nában és Görcz-Gradiskában.

Bécs, deczember 28. Az alsó-ausztriai tar-
tománygyülés elfogadta a Noske és társai által elő-
terjesztett indítvány sürgősségét, amely a tartomány-
gyűlési választási jognak a birodalmi gyűlési válasz-
tási jog mintájára való kiterjesztéséről szól. Az in-
dítványt kiadták a tartományi bizottságnak.

A stajerországi tartománygyülés rövid vita
után elfogadta a költségvetési provizóriumot.

A görz-gradiskai tartománygyülésben csak
az olasz képviselők jelentek meg. A tartományi
főnök sajnálkozását fejezte ki a szlovének távol-
maradása felett és háromszoros, lelkesen fogadott
hochot kiáltott ő felségére, mire az ülést határo-
zatképtelenség miatt berekesztették.

Lemberg, deczember 28. A lembergi tarto-
mánygyülésen gróf Badeni Szaniszló tartományi
marsall azt az óhajtást fejezte ki, hogy az állam
alkotmányos intézményei ismét rendes működésükbe
térjenek vissza. Az egészséges állapotok megterem-
tésének igazságos alapon kell történnie, amely
hosszabb időre biztosítsa az államnak a békét,
nyugalmat és tekintélyt, a népeknek pedig a szabad
fejlődés lehetőségét. E politikai bonyodalmak között
nincs okunk és nem is lehet elhagyni azt az utat,
amelyen az állani és a tartomány érdekében az
alkotmányos korszak kezdete óta haladunk. Mindig
hivek maradunk a tartomány autonomia zászlajá-
hoz, amely a tartomány történelmi jogainak
elismerésére támaszkodik, de mindig tekintet-
tel van a birodalom egységére és a monarkia
politikai viszonyaira. Végül azt az óhajtást fejezte
ki, hogy a kisebbség összes igazságos követelé-
seit és kívánságait nyugalommal és jóakarattal fon-
tolják meg. Beszédét ő felsége éltetésével fejezte
be, amit a tartománygyülés lelkesen fogadott.

Sangnszko herczeg helytartó beszédében töb-
bek közt azt mondta, hogy a tartománygyülés ko-
molysággal és körültekintéssel nemcsak a tartomány
két nemzetisége közt való béke fentartásához járul-
hat hozzá, hanem tapintattal és tárgyilagossággal
üdvös befolyást gyakorolhat az egész ausztriai
népcsalád viszonyaira. Galiczia képviselete, ugy a
tartománygyűlésen, mint a birodalmi tanácsban, min-
dig az állani érdekeinek alapján állott. Azok a pártok,
amelyek a tömegekre támaszkodnak, szolgaivá vál-
nak azoknak. Ugyszólván átalakulnak elemekké, ami
bizonyos tekintetben elemi erőt kölcsönöz nekik,
de ez erőben elvész a vezető eszme. Ez ellen a
legjobb védelmet nyujtja a trón iránt való érzel-
mekben és a monarkia iránti szeretetben való egye-
sülés.' (Élénk' tetszés.)

A tartománygyülés elfogadta Javorszki sür-
gösségi indítványát, hogy feliratot küldjenek a
koronához.

Szerb-montenegrói affér.

Belgrád, deczember 28. Egy Cetinjéből jött
értesités jelenti, hogy Ranko Taisics paraszt
vezér és volt Skupcsinai képviselő, kit egy
tanitó meggyilkolásában való részesség vádja
miatt a szerb bíróság üldöz, és ki ez elől
Montenegróba szökött, ma Cetinjébe érkezett s
a montenegrói fejedelemtől kért oltalmat, ame-
lyet meg is kapott Belgrádban e hir nagy
megütközést keltett, s a törvényszék Taisics
kiszolgáltatását a legerélyesebben szándékozik
Montenegrótól követelni.

Uj esztendő a Vatikánban.
Róma, deczember 28. Ma megkezdődtek

a kihallgatások a pápánál. A diplomácziai kar
tolmácsolta üdvözletét az uj esztendő alkalmá-
ból. Legelsőnek gróf Bevertem vatikáni osz-
trák-magyar nagykövetet, mint doyent fogadta
a pápa.

HÍREK.
— Stefánia özvegy trónörökösné uta-

zása. Münchenből táviratozzák: Stefánia Özvegy
trónörökösné és leánya, Erzsébet főherczegnö
tegnap este 10 órakor Münchenből Bécsbe
utaztak. Az özvegy trónörökösné hülés követ-
keztében nehány napig ágyban fekvő beteg
volt, de most már teljesen jól érzi magát.

— Samassa pásztorlevele. Samassa
József egri érsek a pápa gyémántmiséje alkal-
mából föpásztori levelet adott ki. Ugy mondja,
hogy a katholikus egyháznak a legválságosabb
helyzetben oly kormányzó adatott, akinél job-
bat gondolatban sem alkothatni. Elrendeli,
hogy ujév napján az ünnepi szent misében
mondják el a pápáért való imádságot és mise
végén énekeljék el a „Te deum"-ot.

— Görgey Kornél temetése. Ma délután temet-
ték el nagy katonai pompával Görgey Kornél nyugal-
mazott honvédaltábornagyot és főrendiházi tagot. A
ravatalt az elhunytnak vámházkörut 15. szám alatt
lévő lakásán állították föl. — A kapun a Görgeyek
gyászfátyolos czimere függött, bent a halottas ház-
ban fekete baldachin alatt a koszorukkal borított
ravatalon feküdt az elhunyt altábornagyi ruhájában.
A gyászszertartást Horváth Sándor evangelikus lel-
kész végezte. A végtisztességen megjelentek báró
Fejérváry Géza honvédelmi miniszter, Lobkowitz
Rudolf herczeg hadtestparancsnok, Forinyák. Gyula
tábornagy, a Budapesten időző tábornokok, a hely-
őrségnek törzs- és főtisztjei, Wekerle Sándor, a
közigazgatási biróság elnöke, gróf Szapáry István,
Gyulai Pál főrendiházi tagok, és több országgyű-

lési képviselő. A temetésre kivonult a 68-ik gyalog-
ezred egy zászlóalja lobogóval, a 13-ik huszárezred
egy százada, a 4-ik hadtest tüzérezredének egy
ütege s az első honvédgyalogezred zenekara. A
halottat a katonai temetőbe vitték. A menetet
Klobucsár altábornagygyal élén a katonaság nyi-
totta meg. A Vérmezőn a gyalogság és tüzérség disz-
tüzet adott.

— Püspök a szoczializmus ellen. Kiss
Áron, a tiszáninneni református egyházkerület
püspöke körlevelet intézett a papjaihoz, amely-
ben felhívja őket, hogy minden rendelkezésükre
álló eszközzel akadályozzák meg a szocziálista
tanok terjedését s az iskolákban és a templo-
mokban prédikáljanak a szocziálista tévta-
nok ellen.

Felcsapván pedig Márk evangéliumának
X-ik részét, a következőket olvassuk :

Jézus pedig mondá: Egy fogyatkozásod
vagyon még: Eredj el, valami marhád vagyon,
add el és adjad a szegényeknek és kincsed
lészen mennyben; és jer, kövess engem, felvévén
a keresztet.

A világ azóta nem sokat változott, mert
mindjárt ezután következik:

Amaz pedig megszomorodván é beszéden,
elméne nagy szomorusággal; mert sok jószága
vala.

Majd ha a papok prédikálnák, nem lesz
alkalomszerütlen, ha elébb a szentirásnak ezt
a néhány sorát elolvassák.

— Kézfogók. Báró Thorockay Viktor, a fö-
rendiház titkára, eljegyezte ifjabb Keszlerffy János
nagybirtokos leányát, Angelát. — Dr. báró Drechsel
Gyula, béké3gyulai ügyvéd f. hó 26-án eljegyezte
Ladics Margitot, Ladics György földbirtokos és a
vaskorona-rend lovagjának leányát . — Márki Albert,
gróf Almássy Dénes uradalmi számtartójának le-
ányát, Rózsikát, tegnapelőtt jegyezte el Sarkadon
Kiss László Békés vármegye aljegyzője.

— Az uj pécsi püspök fölszentelése.
Pécsről táviratozzák: Hetyey Sámuelt, az uj
pécsi püspököt a budavári primási palota ká-
polnájában fogják felszentelni. Az ünnepi szer-
tartást, amely január 2-án lesz a pápai bréve
alapján, Vaszary Kolos herczegprimás, Császka
György kalocsai érsek és Boltizár József föl-
szentelt püspök fogják végezni.

— Szilveszter. Néhány nap mulva elmulik az
1897-ik esztendő és rendes szokás szerint senki
sem fogja megsiratni, hanem reményekkel eltelve
várja a következőt. És ismét meglelnek a templo-
mok ájtatos hívőkkel, akik jobb sorsot könyörögnek
le maguknak az Egek urától. Amikor pedig az óra
mutatója eléri a tizenkettőt, az emberiség nagyokat

iszik a saját és a következendő év egészségére. A
babona azt tartja, hogy amit az ember ujév nap-
ján csinál, azt fogja tenni az egész esztendőben.
Talán ez az oka annak, hogy az egész esztendőben
annyit isznak az emberek. Szilveszter éjjelén vig élet

lesz mindenfelé. A társaskörök és asztaltársaságok
már most hirdetik az évfordulóra való csataterveiket.
A terézvárosi kaszinó Andrássy-ut 39. számu
helyiségeiben tombolával és tánczczal egybekötötött
vigasságot rendez. Ugyanezt teszi a IV. kerületi
társaskör is kalap-utcza 17. szám alatt levő he-
lyiségeiben. A Nemzeti Szalon valami különös
vig estét rendez. Lesz sok tréfás előadás, képsorso-
lás és tombola. Akiknek nem jut család, akivel
együtt vigadjanak, azok a vendéglőkbe és mulató-
helyekre mehetnek. A főkapitány, tekintettel az em-
beriségnek erre a családtalan részére, megengedte,
hogy a vendéglők, kávéházak és nyilvános mulató-
helyek ezen az estén kivételesen hajnali három
óráig nyitva maradhassanak. Ugyanaddig az ideig
szólhat a muzsika is.

— Halálozások. Ma délután három órakor te-
mették el Pertik Tamást, dr. Pertik Ottó egyetemi
tanár atyját. A ravatalt a ferencziek-bazára udvarán
állították fel s a gyászszertartást Kirner Károly
belvárosi apátplébános végezte. — Pozaer Károly,
a bártfai gimnázium igazgatója, meghalt Bártfán. —
Kovács Gyula, Eperjes város főszámvevője, meghalt
69 éves korában Eperjesen.

— Azok a szoczialisták. A szocziáiliz-
mus terjed az országban, az bizonyos, fog is
terjedni az eddiginél nagyobb mértékben, az
sem szenved kétséget, de az már mégis komi-
kus, hogy a vidéken az emberek rémeket lát-
nak és minden bokorban szocziálistát sejtenek.
Ha a nép megtagadja az adófizetést, ugy azt
mondják, hogy azért teszi, mert szocziálista,
pedig ez azelőtt is megtörtént. Ahhoz, hogy
valaki adót ne fizessen, éppenséggel nem kell,
hogy szocziálista legyen, mert fizetni egyáltalá-
ban nem szeret az emberiség. Ha a korcsmá-
ban véres verekedés támad s a zsidó korcs-
márost megverik, mindjárt a szocziálizmussal
állanak elő. Pedig az már csak bizonyos, hogy
a korcsmai duhajkodásnak inkább a spiritizmus
az oka, mint a szoczializmus. Ami a kocsmárost
illeti, azt a legrégibb idők óta mindig első sor-
ban verték meg a vendégek, ha lehetett. Ha
pedig nem lehetett, ugy korcsmáros verte
meg a vendégeket. S ez ugy lesz ezentul is,
akár van szoczializmus, akár nincsen! Tegnap
a pestmegyei Szent-István közbégben beverték
a plébános házának az ablakait. A szent-istvá-
niak most arról panaszkodnak, hogy ezt a szo-
czialisták tették, pedig valószínübb, hogy vándor
üveges tótok akartak ily módon egy kis forgal-
mat elérni. Mert, ha senki az ablakot be nem
töri, az magától nem pusztul el, mert az üveg
furcsa dolog, az ugyanis nem kopik. És mi
történnék a vándor üvegesekkel, ha be kellene
várniok az ablakok végelkopását? Katasztrófa
történnék, mert az üveges sokkal gyorsabban
kopik, mint az üveg. Megvigasztaljuk a szent-
istvániakat azzal, hogy nagyon szerencsés lenne
az emberiség, ha a szocziális forradalomtól a
világ összes ablaküvegeinek az arán meg
tudna szabadulni.

— Az állatvédők. Az Országos Állatvédő-
Egyesület ma dr. Verédy Károly királyi tanácsos
elnöklete alatt ülést tartott, amely alkalmas arra,
hogy állati körökben kellemes szenzácziót keltsen.
Komoly emberek foglalkoznak az állatvédelem kér-
désével, de oly módon foglalkoznak vele hogy le-
hetetlen nem mosolyogni rajta. Mit ér az a csir-
kéknek, ha a rendőrség meg is tiltja a szakácsnék-
nak, hogy a lábuknál összekötözve és fejjel lefelé ló-
gatva vigyék haza a biztos halálba. A legmesz-
szebbmenő csirkehumanizmusnak is az a vége,
hogy a szakácsnő kést tesz a nyakára • az
állatvédő-egyesületi tag talán fájó szívvel, de
mindenesetre jó étvágygyal megeszi a véden-
czet. A legtulzóbb állatvédelem is Önzésen ala-
pul, mert ?. legtöbb házi állatnak az utolsó stá-
cziója, hogy ugy mondjuk: a temetője, a gyomor.
Feltétlenül helyes és emberséges dolog, ha oda
iparkodik az egyesület, hogy a háziállatokat oktala-
nul ne kínozzák, de az már mégis csak humoros
dolog, amit elhatároztak, hogy állatmentő kocsi-
kat állitanak fel a jövő évben. Mire lesz az jó ?



Szerda, deczember 29. ORSZÁGOS HIRLAP
Vegyünk csak egy példát. Morczos kandur éjjel
szerelmi kalandokra indul s a legnagyobb megdöbbe-
nésére a háztetőn találkozik Dorombbal, ádáz
vetélytársával, amely épen azzal foglalkozik,
hogy elszeresse tőle szive bálványát, a kendermagos
Czirmost. Morczos nem rest és megpofozza Dorom-
bot. Óriási miákolás s a macskavér folyik. Az eset
komoly s az utczasarkon felállított állatrendőr azonnal
telefonoz az állatmentő társaságnak az állatgyógyászati
akadémiába. Az állatorvostanhallgatók, akik éjjeli
inspekcziót tartanak, azonnal felkerekednek s a
mentő kocsival a vész színhelyére robognak. Magá-
tól értetődik, hogy az állatmentő kocsit a humaniz-
mus szent nevében emberek huzzák. Elérnek a
baleset színhelyére. Előveszik a mentő létrát és fel-
rohannak a háztetőre. A vértocsát megtalálják, de
hol vannak a pácziensek? Megszöktek a nyomo-
rultak. Ámde ott miákolnak a negyedik szomszéd-
ban. Az állatmentők komolyan fogják fel hivatásukat
s rohannak utánuk. Az ájult macska azonban még
mindig százszor fürgébb, mint a legelevenebb mentő
s a dolog vége legfeljebb az lehet, hogy a mentő
kitöri a nyakát. Nem jó ideák ezek. Mire való pél-
dául a hajléktalan allatok menhelye és az elörege-
dett allatok menháza. Hisz olyan öreg a kutyán és
macskán kivül semmiféle állat sem tud lenni, hogy
végre is meg ne egyék. Legujabban már a
lovat is megeszik. Vagy ki látott már végelgyen-
gülésben kimult disznót vagy ökröt ? Olyan öreg
az a disznó vagy ökör nem lehet, hogy még mindig
ne válhassék belőle karmanádli meg bifsték. Az ál-
latvédő-egyesület tehát nem jól teszi, ha tulzásokba
bocsátkozik, mert ezen a nyomon tovább haladva,
hogy valami ujat produkáljon, kénytelen lesz majd
ruhakiosztó és karácsonyfaünnepeket rendezni ifju
háziebek, macskák, malaczok, csikók, borjuk s kis
csacsik számára.

— Az árvák pénze. Hódmezővásárhelyen,
a városi pénztár mai vizsgálatánál Baksa polgár-
mester 6513 forint 19 krajczár hiányt fedezett föl,
melyből 6500 forint az árvapénztárra, 13 forint
19 krajczár a házi pénztárra esik. A polgármester
Szabó pénztárnokot és Medveczky ellenőrt
hivataluktól azonnal felfüggesztette és a vizs-
gálóbírót értesítette, ki őket letartóztatta. A
hiányt a bünösök tiszti biztositéka és vagyona
fedezi.

— Gyermek-előadás az orfeumban. Tisza
Kálmánná védnöksége alatt álló Gyermekbarát-
Egyesület 30-án a Somossy mulatóban gyermekelő-
adást rendez azoknak a szegény éhező gyermekek-
nek a javára, akiket az egyesület, az anyagi eszkö-
zök hiánya miatt, már nem részesíthetett segítség-
ben. Az igazán jótékony ügyet szolgáló előadás al-
kalmával gyermek-balettek s olyan mutatványok
kerülnek sorra, amelyek alkalmasak arra, hogy a
gyermek-világot szórakoztassák és mulattassák.
Erre az előadásra jegyeket lehet váltani a Fleisch-
mann-féle dohánytőzsdében (Bálvány-utcza 8. szám
alatt).

— Vádak a honvéd-menház ellen. Néhány
héttel ezelőtt több fővárosi lapban panaszok merül-
tek fel a honvéd-menház kezelése, illetőleg a men-
házi parancsnok eljárása ellen. A menházra fel-
ügyelő bizottság megvizsgálta a panaszokat s kon-
statálta ezeknek az alaptalanságát. Ennek következ-
tében további intézkedések megtételét nem találta
szükségesnek.

— A Czinkotai nagyasszony. Özvegy
Beniczkyné Batthyány Ilona grófnő, a kinek
jótékonysága az egész környéken ismeretes,
a czinkotai állami óvoda kicsinyei számára
karácsonyfa-ünnepet rendezett. A grófné száztíz
gyermeket látott el meleg ruhával s minden-
féle karácsonyi ajándékkal.

— Sikkasztó ügyvédsegéd. Miskolczi tudósi-
tónk irja: Lichter Gábor ügyvédsegéd, aki Hollän-
der Gusztáv miskolczi ügyvéd irodájában volt alkal-
mazva, 400 forintot elsikkasztott a rája bizott pénz-
ből és eltünt a városból. A törvényszék elrendelte
a köröztetését.

— A langenzersdorfi vitrioldrámához. Kodo-
lits Mária, aki vetélytársnőjét, Gregorovits Adélt
vitriollal halálosan megégette, ugy látszik, elme-
beteg s rémes cselekedetét is beszámithatatlan álla-
potban követte el. Kodolits Mária már évek óta
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nagyon rosszul bánt a gyermekeivel. Annyira ütötte-
verte őket, hogy több ízben a rendőrségnek kellett
közbelépni. Azért szigoruan meg is tiltotta két idő-
sebb gyermekének, hogy az ő bánásmódjáról ap-
juknak valamit is eláruljanak. Mikor azonban Ko-
dolits hazajött s a gyermekek szomoruságát észre-
vette, azok mindent elmondottak neki. Kodolits
végre arra a meggyőződésre jutott, hogy gyerme-
keinek élete, ha az anyjukra bízza őket, nem
biztos. És valóban, ezelőtt háromnegyed évvel
megtörtént, hogy egy rendőr épen abban a pil-
lanatban tette ártalmatlanná Kodolitsnét, amikor
három gyermekét a Danába akarta dobni.
Egy másik alkalommal azzal fenyegette legidősebb
leányát, hogy egy élesre fent konyhakéssel le fogja
szurni, amire a gyermek elmenekült. Ezek után Ko-
dolits radikális eljárásra határozta el magát. Két
fiát magával vitte s leányát az irgalmas nővérek
zárdájába adta. Mindezeket az illetékes hatóság jó-
hagyásával tette. Kodolitsné beadta férje ellen a vá-
lókeresetet s egyuttal 50,000 forint végkielégítést köve
telt tőle. Mindezek a dolgok természetesen nem marad-
hattak titokban a Kodolits-család ismerősei és rokonai
előtt és igy megtudta ezeket a szomoru körülményeket
Kodolits unokanővére, Gregorovits kisasszony is.
Kodolitsné anyjához költözött, ennek daczára azon-
ban több ízben felkereste férjét Langenzersdorfban,
habár ekkor már ismeretsége volt egy férfival, aki-
hez a válópör eldőlte után nőül akart menni. Idő-
közben azonban ez a férfi kijelentette Kodo-
litsnénak, hogy esze ágában sincs őt feleségül
venni s erre Kodolitsnét ideges rohamok lepték
meg. Egy ilyen rohamában követte el végzetes
tettét is.

— Érdekes müemlék. Magyarország egyik
legérdekesebb müemléke a csütörtökhelyi
kápolna, melynek főszentélye az ezredéves
országos kiállítás történelmi csarnokában hü
másolatban látható volt. A közoktatásügyi mi-
niszter elhatározta, hogy ezt a becses müem-
léket megmenti az elpusztulástól s a műemlékek
országos bizottságának javaslatára, megbízta
Steinhausz László királyi főmérnököt, hogy
készítse el a kápolna restaurálásának a tervét.
A stilszerü ujjáépítés munkáját a miniszter
már a tavaszszal meg akarja kezdetni.

— Egy év alatt. A szocziáldemokrata mező-
gazdasági munkások tegnap befejezett országos
gyülésén 120 község volt képviselve 209 küldöttel.
A párt a mult karácsony óta, amikor az első ilyen
kongresszust tartották, majd megkétszereződött.
Akkor csak 70 község küldött képviselőt az országos
gyűlésre s a küldöttek száma csak 125 volt.

— Nemzetközi anarkista-banda. Brüsz-
szelből jelentik: A brüsszeli rendőrségnek ma
sikerült egy tíz tagból álló nemzetközi anar-
kista szövetkezetet kézrekeriteni, amely osztrák
és német bankjegyek hamisításával foglalkozott.
Elfogatásuk alkalmával nagymennyiségü kész
hamis bankót találtak náluk. A rendőröknek
nem volt könnyü a dolguk, mert amikor meg-
lepték az anarkistákat, azok revolverlövésekkel
fogadták őket. Az egyik rendőr golyótól találva,
halva rogyott össze, két rendőr pedig könnyebb
természetü sérülést szenvedett.

— Öngyilkos börze-ügynök. Milánóban, mint
onnan táviratozzák, ma Lewy Henrik tőzsde-ügynök
agyonlőtte magát. Lewy fizetésképtelen lett s bukása
következtében két milánói előkelő banküzlet félmillió
kárt szenvedett.

— Letartóztatott lovag. Bécsből távira-
tozzák: Lovag Kogerer Ágoston, lovag Kogerer
Henrik udvari tanácsosnak és a Ferencz József-
vasut volt vezérigazgatójának fiát, a rendőrség
tegnap letartóztatta. A lovag ur nem egészen
lovagias természetü üzelmekbe bonyolódott
pénzágensekkel s ezért gyűlt meg most a baja
a törvénynyel.

— Polgármester mint orgazda. Prágából tá-
viratozzák: Tegnap Werschovitzban a csendőrség
elfogta Janda Alajos polgármestert. Előzetesen ház-
kutatást tartottak nála és ez alkalommal olyan tár-
gyakat találtak a lakásán, amelyek a polgármester
urat szerfelett kompromittálják. Elfogatásának okáról
többféle verzió kering. Némelyek azt hiszik, hogy
azért tartóztatták le, mert része volt a legutóbb
Werschovitzban lefolyt zavargásokban, mások azon-
ban határozottan tudni vélik, hogy temérdek olyan

holmit találtak nála, amelyek a vasutnál az utóbbi
időkben történt lopásokból származnak. Két bé-
resét, akik majdnem mindennap a vasutra mentek,
hogy a lopott holmit kocsin hazaszállítsák szintén
elfogta a csendőrség.

— Férfi mint apácza. A szatmári rendőrségit
érdekes és pikáns eset foglalkoztatja. A mult hét
elején a szatmári irgalmas nővérek zárdájában két
idegen apácza jelentkezett, akik a főnöknőtől ala-
mizsnát és koldulási igazolványt kértek. A főnöknő
gyanutlanul teljesítette keresőket, sőt még egy test-
vért is adott melléjök, hogy kalauzolja őket a vá-
rosban. Egy éjszaka benn is hált a két idegen
apácza, a klastromban, de reggelre eltüntek. Éppen
idejében, mert a melléjök adott testvér furcsa dol-
gokat referált róluk a főnöknőnek. Különösen az
egyik idegen apácza tünt fel előtte gyanusnak, mart
bár állandóan vékony hangon beszélt, néha hirtelen
megvastagodott a hangja. Vacsora után pedig rajta-
kapta őt, amint a klastrom egy sötét zugában ke-
ményen pöfékelt egy makra pipából. Koldulás köz-
ben is furcsán viselte magát a basszus hangu test-
vér, mert ha valaki nem adott nekik alamizsnát, csu-
nyául elkáromkodta magát. A főnöknő azonnal jelen-
tést tett a rendőrségnél, amely nemsokára Máramaros-
Szigeten elfogta a két feltünő viselkedésü apáczát.
Kivallatták és megvizsgálták őket és ekkor kiderült,
hogy az egyik ugyan nő, de a másik férfi, mind-
ketten együttvéve pedig csalók, akik ily módon
akartak pénzhez jutni.

— Álarczos bál a vigadóban. A lapokban a
fővárosi vigadó bérlőjének téves közlése miatt az a
hir jelent meg, hogy január 9-én a Fővárosi Sze-
gény Gyermekkert Egyesületnek lesz az álarczos
bálja. Január 9-én azonban nem az emlitett egye-
sületnek, hanem a Gyermek Otthonnak lesz a
konfetti és szerpentin dobálással egybekötött álar-
czos bálja, amit a jótékony egyesület a közönség-
nek szíves figyelmébe ajánl.

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
* Operaház. Lindh Marcella, aki tavaly

Budapesten mint hangversenyénekesnő mutatkozott
be, most az operában fog vendégszerepelni. Január
4-én énekel először és a következő dalmüvekben
fog föllépni: „Lammermori Lucia", „Alvajáró" és
„Traviata". Az operaházban az uj esztendőt a „Hu-
nyadi László"-val fogják megnyitni. A dalmüvet
megelőzi Allaga Géza „Királyhimnusz"-a, melynek
szövegét Jókai irta. — Január 10-én drámai előadás
lesz az operaházban. A Nemzeti szinház személy-
zete a nyugdíjintézet javára előadja Jókai „Arany-
ember"-ét. Ez előadást bérletszünetben, mérsékelt
helyárak mellett tartják meg.

* A Vígszínház ujdonsága. A Vigszinház-nak
legközelebbi ujdonsága Labiche-nak, a franczia
bohozatirók nagymesterének, egyik legkaczagtatóbb
bohózata, a „Champbeaudet állomás" (Station
Champbeaudet) lesz. A darabból ma délelőtt tartot-
ták meg az olvasópróbát és bemutatóját január első
felére tervezik.

* Five ó clock. A fővárosi közönségre kiváló
müvészi és szellemi élvezet vár. Ugyanis a polikli-
nika javára, melynek emberbaráti müködését az
egész fővárosban a legnagyobb rokonszenvvel ki-
sérik, január 6-án a Royal-szálló dísztermében five
o' clock-teaestély lesz. Az estélyen Csáky Albin
grófné és Mikszáth Kálmán mint felolvasók fognak
szerepelni és Hubay Jenő és neje is előkelő müvé-
szetüket a jótékony czél szolgálatába bocsátják.
A műsor a következö: I. Gróf Csáky Albinné
felolvasása; II. a) Albumlap, Wagnertől, b) „Mazurka
de Concert" Hubaytól, előadja Hubay Jenö; (III. a.)
„Ringlein" Chopintől, b) „Hier unter diesem Tannen-
baum, Hubaytól, c) „Gretchen an Spinnrad", Schu-
berttől, énekli Hubayné-Czebrián grófnő; IV. a)
"Képed előtt", (adagio a G-huron) Hubaytól, b)
"Valse Caprice" Wieniawszkytól, előadja Hubay

Jenő;V. a) „Sapphische Ode" Brahmstól, b) „Im
Herbst" Franztól, énekli Hubayné-Czebrián
grófnő; VI. Felolvasás Mikszáth Kálmántól Ezt
követi 7 órától 9-ig tea, a Radics zenéje mellett.
Jegyek 5, 3 és 2 forintjával a "Harmonia"-nál
válthatók.
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Ifjuság.
— Halbe Miksa drámája. Első előadása a "Magyar

Szinházban" 1897. deczember 28-án. —
Nincsenek már tragédiák, csak szomoru

történetek, nincsenek már tragikai hősök, csak
szomoru emberek, nincsen tragikai vétség,
csak emberi bün, nincsenek is emberek, csak
angyalok és nincs bünük, csak ösztönük."

Ez az uj német drámairodalom hitvallása,
amely a természettudományok és a scholasz-
ticzizmusz utolsó nyügétől fölszabadult bölcsé-
szet segítségével érlelődött meg. Max Halbe
színmüve, az Ifjuság is azt a leküzdhetetlen
ösztönt hirdeti, amelynek mindnyájan vértanui
vagyunk. Egy magasabb vagy egy alantasabb
ösztöntől hajtva — ami már egyre megy —
ittasul meg, esik kábulatba és hull a sirgö-
dörbe a felelőtlen emberi lény.

Egy poseni lelkészlakban az öreg Hoppe
a plébános és gazda. Jóságos, tisztes férfiu,
akinek lelkében nincs ridegség, gondolataiban
nincs aszkézis. Ha csillog a pohárban a sziv-
erösitő, kész eldudolni egy-egy dalt és lába
ilyenkor mozgolódni kezd. Káplánja, egy Schi-
gorski Gergely nevü lengyel fiatal pap, épen az
ellenkezője. Fagyos és megingathatatlan isten-
félelemben él, szive irtózik minden hiu gyö-
nyörtől. Kivülök még két lakója van a plé-
bániának: Anna, egy harmatos kis lány, Hoppe
unokahuga, és Armandus, a lány mostohaöcscse,
egy szerencsétlen hülye gyerek.

A puritán kis társaságnak levél jelenti,
hogy vendég érkezik. Nem a szomszéd esperes
jő, sem a plébános, hanem egy fiatal diák. A
plébános unokaöcscse és Anna cousinja: Hart-
wig György. Miután már „éretté" avatták, most
a heidelbergi egyetemre készül. Anna és György
egymással szemközt állva, fiatal testüket de-
lejes áram futja át. Ez az ifjuság! Az első sze-
relem dala. Az öreg nagybátya csak örül bol-
dogságuknak, mert füle nem hallja, amint szi-
vükben sistereg a szikra és egyre több szikra,
egyre több. „Csókoljátok meg egymást!" ren-
deli az öreg plébános.

De Schigorski lelke föllázad e hajnalha-
sadás és gerlebugás ellen. Sötét vízió tépi ben-
sejét. Anna anyja elbukott és a szegény lány-
nak, mint mondani szokás, „nincsen apja." Ha
az anyja sorsa utolérné őt is! Schigorski rá
akarja venni, hogy anyja büneért engesztelőd-
jék ki az Urral és menjen kolostorba. De
mehet-e most, midőn a levegő körülötte tele
van napsugárral, rózsaillattal és pacsirtaszóval!
Schigorski megfenyegeti Györgyöt is, hogy el
fog merülni, ha hallgat szive csábításaira. Men-
jen Heidelbergbe és temetkezzék el könyvei
között De György lelkesül e pillanatban sza-
badságáért, érzelmeiért, ifjuságáért! Ez kell
neki: a sziv szabadsága.

— És ön szabadságnak nevezi azt, ha
szenvedélyeinek nyüge alatt cselekszik ? — kérdi
Schigorski.

És a szenvedély csakugyan győzedelmes-
kedik fölöttük. Egy éjszaka Anna belopódzik
György szobájába : a poseni lelkészlak nyugal-
mának vége, az ifjuság idylljéből a bukott lány
drámája lesz. Armandus, a bamba mostoha-
öcscs látta, amint testvére besurrant a diák-
hoz, akit ő lelke mélyéből gyülöl. Másnap,
amikor a szerelmesek elbucsuznak, mert György-
nek mennie kell, puskát ragad, de lövése nem
Györgyöt találja, hanem Annát, aki fehér ru-
háján néhány vércsöppel felszáll az Urhoz.

Halbe tehát az ifjuságot, a tizenhat esz-
tendős kort, a kartonruhát és a pelyhedző ba-
jusz selyemszálait is lekényszeriti a mai drámairo-
dalmi siralomvölgybe. Hát ez az ifjuság? Nem
az a rózsás álom, amelyet életünkben csak
egyszer álmodunk végig?

Lehetséges, hogy Max Halbenak van
igaza, hogy sok esetben csakis neki van igaza.
De mi az egész estén át nem tudtunk meg-
szabadulni attól a gondolattól, hogy Hartwig
Györgynek, ennek a félig érett kamasznak a
kirugása nem érdemel meg müvészi mintázást,
és folyton eszünkben volt, hogy a büntetötör-
vény megfenyíti a sziv explozióit, ha bizonyos
életkoron alul jelentkeznek, és sajnálkoztunk a
fölött, hogy Annuska néhány hónappal tullép-
vén e törvényes kort, a leendő heidelbergi stu-
diózus elkerüli csinjéért a büntetést.

Lehetséges az is, hogy Halbeban van a
hiba, amiért ilyen filiszterségek jutnak az

eszembe és amiért nincs több érzékem az ifju-
ság szent tüze iránt. Mert bizonyos az, hogy
Halbe rajza müvészileg nagyon tökéletlen és
az a körülmény, hogy e darab öt év óta — azóta
tudniillik, hogy először bemutatták a berlini
Residenz-Theaterben— a német színpadok egyik
modern híressége, mondom, ez a körülmény nem
lehet befolyással ama nézetünkre, hogy itt nem
egy poétikusan átszellemült müvel állunk
szemközt.

Aki három felvonást csupa hangulatelem-
mel akar megtölteni, annak a szellem nagyobb
gazdagságára, a kedély nagyobb mélységére van
szüksége. Az elmult hetekben láttuk Budapesten
Hauptmann "Magányos emberei"-t, amelyben
szintén nem dühöng az „akczió", bár hőse
legalább összeütközésbe jut külsőleg hitvesével
és környezetével, bensőleg lelkiismeretével, Az
is két ember története, ott is egy jövevény
kiforgat egy békés kis világot a sarkaiból, de
Hauptmann hangulatai mennyivel mélyebbek,
komolyabbak és őszintébbek és stilje is mily
virtuóz! Max Halbe ellenben siheder-történe-
tének nem adott mesteribb formát, mint ami-
nőt megérdemel.

Szomaházy István a darabot gyöngéd
figyelemmel és teljes poétai készültséggel for-
dította. Nincs fordításának egyetlen szépség'
hibája sem.

Az előadásnak volt több igen jó mozza-
nata, de nagyon sok tompa, színtelen részlete
is. Teljesen a szereplők egyike sem felelt meg
feladatának. Somló Emma (Anna) fülbemászó
organumával nagyon szépen és természetesen
beszél, határozottan jó és szimpatikus színésznő,
de alakításának még sincs meg a hangulatos-
sága, a finomabb költői illata. Füredi Bélának
(Hartwig), ha teljes igazságot akarunk szolgál-
tatni, azt kell mondanunk, hogy erre a sze-
repre magunk sem tudunk elképzelni egy meg-
felelő ábrázolót, egy bájos és üde ifjut. Nem
is komoly férfiszerep ez, hanem nadrágszerep.
Molnár László (Hoppe) kétségkívül okosan be-
szél, de a meleg, jóságos öreg pap számára
nincsenek hangjai. Kellemesen lepett meg
Sziklai Kornél (Armandus). Ez a tulságosan
burleszk komikus ma komoly jellemző képes-
ségről és színpadi intuiczióról tett tanuságot;
technikailag is sok érdekes dolgot mutatott.
Székely Sándor (Schigorski) csinosan szaval,
de indulatának még nincs meg a skálája és
meggyőző ereje.

Az „Ifjúság" budapesti karrierejét nagyon
jelentéktelennek képzeljük. Ebben megerősített
a ma esti fogadtatás is, amelybe sok öldöklő
mosoly vegyült. Mi sem könnyebb, mint ezt a
közönség fogyatékos intelligencziájának betudni,
avagy a színészeket odaállítani bünbakul.

Mint az ifjuság meséje, nézetünk szerint,
csunya és valótlan kis mese ez. Amit Anna és
György tesznek, az lehet föltétlenül való, sőt,
némelyek szerint poétikus is, de hogy ez épen
az ifjuság volna, mesebeszéd. Telik ez a férfikor-
tól és sok Öreg rouétól is mert az emberi ösztönök
örök ifjuak. Ami az ifjuság különös költésze-
tére vall, abból Halbenál nem látunk semmit.
Egyetlen jelenetet, egyetlen poétai fordulatot
nem hallottunk egész estén át, amely Anna és
György élete történetében nem eshetnék meg
husz évvel később. Az ifjuság nem ez. Anna
és György talán fiatalok, de történetük nem az
ifjuság dala. Az ifjuság érzelmes, álmodozó és
kiforratlan, mint Max Halbe, a fiatal német iró.
Darabjában egyedül ő képviseli az ifjuságot.

M. G.

FŐVÁROS.
(Restauráczió előtt.) A 45-ös bizottság tegnap

délután Kléh István elnöklése alatt ülést tartott. A
főjegyzői és első osztályu ügyészi állásokra — az
elnök jelentése szerint — a kijelölő választmány
csütörtökön fog kandidálni; a 45-ös választmány a
jelölést a január havi első közgyülés előtt
teszi meg.

A holnapi, deczember 29-iki közgyűlésen a
közigazgatási bizottság öt tagját választják
meg. Az eddigi tagok voltak: Busbach Péter, Kol-
lár Lajos, Gelléri Szabó János, Tenczer Pál, Wag-
ner Géza. A mai ülésen ajánlatba hozták, hogy
Busbach helyett válaszszák be Gerlóczy Károlyt s
Kollár helyett Rácz Károlyt. A 45-ös választmány
többsége ehhez hozzájárult.

A bíráló választmánynak is öt tagja vá-
lasztandó. Eddig tagok voltak: Kléh István, Nyiry
Lajos, Országh Sándor, Steiger Gyula, Szászy László.
Országb Sándor helyett ajánlatba hozták ma Ho-
ránszky Nándort; a többség az ajánlathoz hozzá-
járult s igy jelölve vannak: Kléh István, Nyiry La-
jos, Horánszky Nándor, Szászy László és Steiger
Gyula.

Az igazoló választmány nyolcz tagját
kell ujból választani, a kilenczediket a főpolgár-
mester nevezi ki. A főpolgármester tudatta, hogy a
maga részéről a VI. kerületből nevez ki tagot. Ki-
jelölték kerületenkint a következőket: I. Heinrich
Kálmán, II. Rácz Károly, III. Végh János (ezelőtt
Stern József volt), IV. Szadovszky József, V. Schwei-
ger Márton, VI. (a főpolgármester nevez ki), VII.
Morzsányi Károly, VIII. Hüvös József, IX. Thuróczy
Adolf.

A tanácsosi állásakra a 45-ös választmány
a következőket jelölte : Kun Gyula, Vosits Károly,
Vaszilievics János, Kullmann Lajos, Lung György,
Szabó Károly, (VI. kerületi elöljáró), Faller Ferencz
(főjegyző), Hermann Béla (II. kerületi elöljáró), mind-
annyian 9—9 szavazatot kaptak. Horváth János,
Viola Imre 8—8 szavazatot.

A középitészeti igazgatói állásra: Heuffel
Adolfot nyolcz kerület jelölte, Devecis Ferenczet
egy kerület (a III-ik).

A főszámvevői állásra egyedüli jelölt:
Lampl Hugó, a tiszti főorvosi állásra: dr. Scher-
mann Adolf.

A tiszti főügyészi állásra egyhangulag
Toldy Józsefet, az árvaszéki elnöki állásra:
Sipőcz Lászlót és az árvaszéki elnökhelyettesi
állásra Pőzel Istvánt jelölték.

(Anyakönyvi hivatalok.) A polgármester az
ujonan szervezett anyakönyvi hivatalok életbelép-
tetése ügyében a következő hirdetményt bocsá-
totta k i :

Értesítem a székes főváros közönségét, hogy
a székes főváros területén 1898. évi január elsejétől
kezdve:

„budapesti I—III. ker. állami anyakönyvveze-
tőség (II. ker., Donáti-utcza 46. sz. a.)",

„budapesti IV., IX. és X. kerületi állami
anyakönyvvezetőség (IX, ker., Kálvin-tér 9. sz, a.)",

„budapesti V., VI. ker. állami anyakönyv-
vezetőség (VI. ker., Gyár-utcza 2. sz. a.)",

„budapesti VII. ker. állami anyakönyvvezető-
ség (VII. ker., Kertész-utcza 42. sz. a.)"

és „budapesti VIII. ker, állami anyakönyvve-
zetőség (VIII. ker., József-utcza 61—63. sz. a.)" uj
elnevezések alatt a czimben megjelölt közigazgatási
kerületek területére kiterjedö illetékességgel öt anya-
könyvi hivatal fog működni.

1898. évi január elsejétől fogva tehát az elő-
forduló születések és halálesetek bejelentése, ugy-
szintén a házasságok kihirdetése és megkötése te-
kintetében a fenn megjelölt közigazgatási kerületi
beosztás lesz irányadó.

Végül értesítem a közönséget, hogy az 1895.
évi október hó elsejétől 1897. évi deczember hó
31-ig foganatosított állami anyakönyvi bejegyzé-
sekre vonatkozó anyakönyvi kivonatokat a budapesti
I—III., a IV., IX., X. és az V., VI. kerületi állami anya-
könyvvezetőségek anyakönyvvezettői fogják kiszol-
gáltatni. Halmos János polgármester.

VIDÉK.
• (Homok-Szent-György.) A régi „Kis Tü-

kör" nem foglalja ékes rigmusba, de még az ujabb
geografiai könyvek is agyon akarják hallgatni. Ho-
mok-Szent-Györgyöt azonban, mint az ős-sejtet nem
lehet elnyomni, előtör, terebélyes fa lesz belőle,
melynek árnyékában a népek milliói lelnek majdan
enyhülést. Nemcsak a geografiában, hanem a his-
tóriában is nagy szerep várakozik rá. Aki majdan
megírja a szabadság, egyenlőség és testvériség tör-
ténetét, fényes lapot juttat Homok-Szent-Györgynek.
Egyelőre csak annyit tudunk felöle, hogy Somogy
vármegyében fekszik és karácsony első napján a
provizórium ellen népgyülést tartottak benne. De ez
az utóbbi olyan fontos esemény, hogy minden igaz
hazafinak bővebben kell vele foglalkoznia. Abban a
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az érdekes
gyülés részleteiről terjedelmesen referálhatunk.

Kaszás József, a helység feje nyitotta meg
a gyűlést, nagy körvonalokban előadván a provizó-
riumról és egyéb napi fontosságu dologról nézetét.
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Nagyszabásu beszédének a magva pedig ez: Mivel-
hogy Magyarország viaszanyerte szabad rendelkezési
jogát, ez a jog egy szabad néphez méltóbban nem
nyilvánulhat meg, mint abban, ha egy szivvel, lélek-
kel kijelentjük : Nem fizetünk többé adót és nem ál-
litunk többé ujonczot.

Saskeöy János, a népnek lángnyelvü oktatója
feltétlenül csatlakozik előtte szóló nézetéhez, mert
csakis ezen az alapon lehet hazánk függetlenségét
igazán kivívni.

Az utolsó szónok volt Lőwy Lipót regále-
bérlő és kereskedő.

Löwy Lipót regálebérlő és kereskedő kijelenti,
hogy ámbár az utolsó választás alkalmával a kor-
mánypárt mellett szavazott, azért ő mégis jó függet-
lenségi érzelmü hazafi Biró uramnak korszakot
alkotó indítványát minden giro nélkül akczeptálja.
Ne fizessünk adót, ne állítsunk ujonczot. Ez a
független Magyarország alapfeltétele. De ha a viszo-
nyok ugy alakulnának, ő (Lőwy Lipót regálebérlő
és kereskedő) hajlandó 50%-ra kiegyezni. Az ujoncz-
megtagadás kedvezményéről lemond, csak a másik
50 %-ot annál biztosabban megkapjuk: Ne fizes-
sünk adót.

A nevezetes gyülés határozatai remélhetőleg
országszerte a leglelkesebb viszhangra találnak. Mit
ér az a szabad rendelkezési jog, ha nem élünk vele
és tovább is űzetünk adót, és ujonczot állitunk ?

Homok-Szent-György neve pedig örök időkre
emlékezetes lesz. Ami Ugocsa a megyék közt, az
lesz Homok-Szent-György a helységek közt. Ugocsa
nem koronáz, Homok-Szent-György nem fizet adót.
Csak attól tartunk, hogy a provizóriumos kormány
vad közegei: az adóvégrehajtók, a szabad rendelke-
zési jognak eme megnyilatkozását nem respektálják
kellőképen.

* (Szászok viszálya.) A helynevekről szóló
törvényjavaslat még mindig izgalomban tartja a
szászok ősi fészkét, Brassó város és vármegye la-
kosságát. A zöld-szászok azért elégedetlenek, hogy a
tizenhárom szász képviselő közül még eddig csak
hat lépett ki a kormánypártból és ezeknek egy
része is, mint például Brennerberg Gyula, Brassó
város első választókerületének képviselője, csak
hosszas tétovázás után ugrott ki. De ennél még
jobban boszankodnak Wolf Károly, nagysze-
beni takarékpénztári igazgató magatartása miatt. Wolf
Károlyt ugyanis megszokták a szászok ugy tekin-
teni, mint az egész szászság vezérét és szava fel-
tétlen hitellel, tekintélye döntő sulylyal birt mindig
a szászok előtt. És ez a Wolf Károly, a szász nép-
párt nagyszebeni kerületi választmányának ülésén,
mikor arról tanácskoztak, hogy felszólitsák-e a képvi-
selőket a szabadelvüpártból való kilépésre, azt a nézetet
merte nyilvánitani, hogy a szász képviselőknek a
szabadelvű pártból való kilépése csak káros lehet
a szászokra nézve és azért sokkal helyesebb
lesz, ha a választmány nem szólitja fel őket arra.
Mikor pedig a választmány elvetette Wolf Károly-
nak ezt az indítványát, akkor Wolf Károly
nyilatkozatot tett közzé a szász lapokban, ki-
jelentve, hogy a szász képviselőknek a sza-
badelvü pártból való kilépését nem helyesli.
Ezért a zöld-szászok, lapja a „Kronstädter-Zeitung"
egyik számában gyászkereszttel jelölve hozta a
Wolf Károly nevét és kijelentette, hogy ez az ur a
szászokra nézve politikailag meghalt, mire viszont
a nagyszebeni szászok rendeztek ovácziókat Wolf
Károlynak és küldöttségileg tisztelegvén nála, biz-
tosították bizalmukról. Ez alkalommal a brassói
mérsékelt szászok lapja is kijelentette, hogy a
legnagyobb mértékben helyteleníti a zöld-szász
Zeitung-nak Wolf Károlylyal szemben követett
becsmérlő eljárását.

Ebből látható, hogy vannak a szászok közt
olyanok is, kik nem értenek egyet azokkal, akik a
helynevekről szóló törvényjavaslatban oly óriási
nemzetiségi sérelmet látnak.

A brassói magyarság közt különösen Bren-
nerberg Gyulának, Brassó város I. választókerülete
képviselőjének a szabadelvü pártból való kilépése
okozott kinos feltünést. Brennerberget ugyanis a
mult április havában tulajdonképen a magyarok
választották meg a zöld-szászok jelöltje, dr.
Lurtz Károly ellenében. Lurtz Károly kapott akkor

205, Brennerberg Gyula 526 szavazatot és ez 526
szavazat között 330 magyar szavazat volt, melyet
az 526-ból levonva, kitünik, hogy a fenmaradó 196
szavazat nem lett volna elégséges ahhoz, hogy
Brennerberg Gyula dr. Lurtz Károly 205 szavazatával
szemben képviselővé választassák. És daczára annak,
hogy Brennerberg Gyula választói között a magyarok
többségben voltak és daczára annak, hogy a magyar
választók tiltakoztak a brassói képviselőknek a sza-
badelvű pártból való kilépése ellen, Brennerberg
Gyula mégis kilépett.

Igen érdekes, hogy maguk a szászok is ugy
fogják fel a dolgot, hogy Brennerberg Gyulának
nem ugyanaz a helyzete, mint a többi szász képvi-
selőké. Maga a zöld-szászok lapja, a "Kronstädter
Zeitung" is azt irta ezelőtt néhány héttel, hogy
Brennerberg Gyula legjobban teszi, ha kilép a sza-
badelvű pártból, mert ő is szász, de azután mivel
ilyképen ellentétbe jön magyar választóival, le-
teszi mandátumát és uj választásnak veti ma-
gát alá.

A képviselő ur azonban jobbnak látta kilépni,
de le nem mondani.

Az is nagyon érdekes, hogy ugyanazok a szá-
szok, kik képviselőiket a szabadelvü pártból kiléptet-
ték, ma is tagjai a brassóvármegyei szabadelvü-
párt választmányának. Hogy ez a kettő miként illik
össze, azt épen olyan kevéssé lehet megmagyarázni,
mint azt a másik körülményt, mely szerint Hubbes
János, a zöldszász-párt elnöke, már mint ilyen, két
éven át a brassói szabadelvü párt választmányának
is tagja volt.

* (A verseczi szerbek.) Elébb az oláhok, majd
a szászok gyüléseztek, forrongtak ; most pedig a
szerbek mozgolódásairól ad hirt verseczi tudósi-
tónk : A szerb radikális-párt verseczi korifeusai
nevében dr. Ilijes Branko, dr. Miloszavlyevits
és Nedelkovics bejelentették a hatóságnál, hogy
a magyar helységnevekről szóló törvényjavaslat ellen
való állásfoglalás czéljából deczember 30-ára
a magyarországi összes szerb választókat nagy-
gyűlésre hivták össze Verseezre. A városi
tanács, élén Seemayer polgármesterrel, a gyülés
megtartását nem engedélyezte. A szerb radikáli-
sok a tanács határozata ellen appellálnak s
nagy izgatást Fejtenek ki a népgyülés érde-
kében, azt állítván, hogy a távolabb vidéke-
ken lakó szerb képviselők már utban vannak.
Az utóbbi években, mióta Miletits fia Verseezre
tette át lakását és az öreg is itt él elvonulva, a
tulzó szerbek ide tették át működésük központját.
A Verseczen megjelenő kilencz hetilap közül négy
szerb nyelvü. A legnagyobb akcziót a „Szrbsztvo"
fejti ki, melynek szerkesztőjét I/ijes-et, midőn pár
hét előtt kikerült a fehértemplomi törvényszék fog-
házából, nagy diadallal fogadták, mint mártirt üd-
vözöltek, nagy banketet rendeztek tiszteletére. A
görög-keleti szerb tanítók főkolomposai az izgatás-
nak. Nemrégiben is elitéltek közülök egyet, valami
Klicziu nevüt, kit az okkupált tartományokból már
előzőleg kitiltottak izgatás miatt. A püspök-párti in-
telligens szerbek elitélik a tulzók müködését.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Sajtóügy a kurián. Baross Károly, a

"Borászati Lapok" szerkesztője, lapjában azzal vá-
dolta Lessner Samu tapolczai borkereskedőt, hogy
Tapolczára sok száz hektoliter bort hoznak, és sok
ezer hektolitert visznek el, amelyet sohasem szüre-
teltek, A győri sajtóbiróság e közlemény miatt
Baross Károlyt, az esküdtszék marasztaló verdiittje
alapján, 25 forint pénzbüntetésre itélte. Baross sem-
miségi panaszát ma tárgyalta a kir. kuria, s azt
Schedius Lajos biró előadása alapján elvetette.

= Megrágalmazott egyetemi tanár. Sulyos
vádat emelt Hemző Lajos tanárjelölt dr. Filarszky
Nándor egyetemi tanár ellen. Följelentette őt az
egyetemi tanácsnál, hogy egy gyógyszerészettan
hallgatót, „részrehajló" kedvezéssel bocsátott ke-
resztül a vizsgán. Az illető állítólag teljesen készü-
letlen volt, sőt szellemi fogyatkozása miatt a vizsga
letételére képtelen, de hát dr. Filarszky a vizsga
előtt privátórákat adott neki. Az egyetemi tanács
meginditotta a vizsgálatot s a vádat alaptalannak

találta, mire dr. Filarszky Nándor rágalmazás miatt
panaszolta be a büntetö járásbíróságnál a tanár-
jelöltet. Mára tüzték ki ebben az ügyben a tárgya-
lást. Hemző Lajos azzal a kifogással állott elő, hogy
a dr. Filarszky ellen indított fegyelmi eljárást még
nem fejezték be, mert 6 az egyetemi tanács meg-
szüntető határozatát megföllebbezte. Ilyen körülmé-
nyek között a bíróság a végtárgyalást elhalasztottá.

= Csalárd bukás. Egy fiatal kereskedőt vont
ma felelősségre a törvényszék csalárd bukás bün-
tette miatt. Ürge Károly Lajosnak vaskereskedésé
volt a kerepesi-uton. Kezdetben jól ment az üzlete>
két év után azonban adósságokba keveredett és a
Schopper J. G. czég csődöt kért ellene. A vagyon-
bukott 30.000 forint passzívával szemben 14.000
forint aktívát mutatott ki. Azzal vádolják, hogy na-
gyobb mennyiségü árukat elrejtett, koholt követelé-
seket valódiaknak jelzett és hitelezői megkárosítása
czéljából összejátszott fivérével, Ürge Antallal és
Knobloch Józsefnéval, akik szintén a vádlottak pad-
jára kerültek. Ezenkívül zsarolás miatt is vád alá
helyezték, mert a Schopper J. G. czég főnökét, Tö-
möry Károlyt azzal fenyegette, hogy ha csődöt
kér ellene, lelövi mint a kutyát. Ürge Károly
azzal védekezik, hogy Tömöry ok nélkül kergette a
a csődbe, mert mindvégig pontosan űzette tartozását
a Schopper J. G. czégnek. Vádlottársai tagadják azt,
mintha Ürgével összejátszottak volna. A végtárgya-
lásra számos tanut idéztek be, akiknek kihallgatá-
sát holnap folytatja a törvényszék.

SPORT.
+ Magyar sportsman sikere. Monte-Carlo-

ból írják, hogy az ottani galamblövészetnél a husz
ezer frankos nagydíjat Justh Béla, az ismert
magyar sportsman nyerte meg.

+ Milán király lovai nálunk. A kilenczes
hizottmánynak az idén tartott telivér árverésén min-
denkinek feltünt gróf Zichy Jenő fürge alakja
aki ugyancsak ráliczitált az egyes anyakanczákra
sőt egy-kettőnél övé volt az utolsó szó. Amig az
egyéves csikókra nem került a sor, még azt hittéli
a jelenvolt sportsmanok, hogy gróf Zichy Jenő fél
vértenyésztésre vásárolja "a kanczaanyagot; de
mikor az első drága yeardinget megvásárolta, bará-
tai már mint versenyistállótulajdonost üdvözölték
A merész utakat megtett grófnak ujabbi vállalko-
zása találgatásokra adott alkalmat. A rejtély mód
már meg van fejtve. Zichy Jenö ez elhatározásá-
hoz Milán ex-király adta meg az impulzust, aki
már tavaly nagy előszeretettel és behatóan tanul-
mányozta a magyar versenyügyet. Az ex-király, ugy
halljuk, a gróf utján eleinte inkognitóban, később
az ő saját királyi színében fog szerepelni a magyar
turfon.

A HIVATALOS LAPBÓL.
UJ rendkívüli követ A király örgróf Palavicini

János első osztályu követségi tanácsosnak a rendkívüli
követ és meghatalmazott miniszter czimet és jelleget ado-
mányozta.

Kinevezések. A kereskedelmi miniszter Kotsits
Lajos építészt, Darvas Lajos és Reisinger Sándor
mérnököt a kőmüves, kőfaragó és ácsmesteri képzettség
megvizsgálására Aradon szervezett bizottság tagjaivá;
a honvédelmi miniszter Bojkics János végzett joghall-
gatót díjtalan fogalmazógyakornokká; a közoktatási
miniszter Bogányi Gyulát és Moussong Pált a siket-
némák váczi országos nevelőintézete tanítóját a X-ik
fizetési osztály első, illetve második fokozatába, Szabó
Elemér okleveles tanítót a szolyvai állami elemi nép-
iskolához rendes tanítóvá; Golka Róza okleveles tanító-
nőt a nagytarnai állami elemi népiskolához rendes
tanítónővé; Kudlár Lujza okleveles tanítónőt a bilkei
állami elemi népiskolához rendes tanítónővé; Székely
János maros-gombási állami elemi iskolai tanítót a
fel-enyedi állami elemi iskolához tanítóvá; a nagyváradi
itélőtábla elnöke ifjabb Kenés Sándor végzett joghall-
gatót díjas joggyakornokká; a temesvári ítélőtábla
elnöke Berlin Ágoston végzett jogászt a temesvári
törvényszékhez dijas joggyakornokká; a sepsi-szent-
györgyi pénzügyigazgatóság Köntzei Jenő és Ger-
bai Géza sepsi-szent-györgyi, Sólyom Miklós és
Mazniger László kézdi-vásárhelyi adóhivatali dijta-
lan gyakornokjelölteket adóhivatali gyakornokokká, a
marmaros szigeti pénzügyigazgatóság Prifler Ferencz
mármaros szigeti kincstári ügyészségi segédszolgát a
mármaros-szigeti pénzügyigazgatósághoz ideiglenes hi-
vatalszolgává nevezte ki.

Névváltoztatások. Hauzer József budapesti lakos
vásárbiztos Heves-re; Szedlacsek Ferencz kirvai la-
kos néptanító és kiskora gyermekei Ferencz, Mária és
Olga Sziklaira, Tomsits Gyula székesfejérvári lakos
Tamásfi-ra; Krausz Manó felpéczi lakos Kovács-ra;
Tilinko László (Lajos) hangácsi lakos Fekete-re; Weiss



10. oldal. — Budapest, 1897. ORSZÁGOS HIRLAP Szerda, deczember 29.

Rezső kassai lakos Berényi-re, Loncsarics Ferencz
budapesti lakos Lányi-ra, kiskoru Pojenár Béla akna-
sugatagi lakos Havasi-ra, Löwy Sámuel érsekujvári
lakos Lengyel-re; kiskoru Meitner Lajos szarvasi
lakos, Martos-ra, Fleck Ábrahám kisvárdai lakos
Gerő-re; Gottlieb Salamon, valamint Ferencz, Margit,
Adél és Ilona kiskoru gyermekei piricsei lakosok
Szatmári-ra; kiskora Munk Miksa, dunaszerdahelyi
lakos Miklós-ra; Roth János beszterczebányai lakos
és kiskoru gyermekei Aladar, Janka, Béla, Kornél és
Sándor Rudnai-ra; Klaszánovics Mihály bajai lakos
Kászonyi-ra és Schusbeck Gyula budapesti lakos
Szőnyi-re változtatták nevüket.

Legfelsőbb elismerés. A király Dmalszky
Gyula kassai ítélőtáblai bírónak, saját kérelmére tör-
tént oyugalmaztatása alkalmából, a bírói pályán szer-
zett érdemeiért legfelsőbb megelégedését fejeztette ki.

NYILTTÉR.
A legkellemesebb szórakozás az idei

Sylvester-estély
a fővárosi vigadóban,

hol ez alkalomból az ö s s z e s termek fenyves-erdő
részletekre változtattak. (313)

Valódi franczia pezsgő és fánk kiosztás,

három zenekar, Két énekes csoport
és sok tréfás jelenet fogja a közönséget szórakoztatni

Belépti jegy előre váltva 8 0 kr. Este a pénz-
tárnál I forint.

Aki tiz jegyet egyszerre vesz, az egy nagy
üveg pezsgőt kap jutalomképen.

Hiteles forditás a horvát eredetiből.

Alólirottak kinyilatkoztatjuk, hogy Hor-
vátszki Zivalov Miklós, — aki több mint tizenkét
éven át itt helyt tartózkodott, hogy beteg-
ségben szenvedett, hogy két és fél év előtt
előttünk kijelentette, hogy betegségét ő to-
vább nem viselheti és hogy a Dunába fogja
magát megfullasztani; és végre én Bázsits
György bizonyítom, akinél Horvátszki lakott,
hogy a nevezett Horvátszki két és fél év
előtt egy napon reggeli 3 órakor a lakásról
eltávozott és soha többé vissza nem jött. Mind-
ezeket hajlandók vagyunk szükség esetén eskü-
vel is megerősíteni. (818)

Karlovczán, 1896. február 12.

Klucsec Iván s. k., Bozits György s. k.,
Dobó János s. k. X Ilics Szoka névirója Ma-
letics s. k., Maletics Milán s. k., mint tanu.
T. ü. sz. 120/897.

Hogy a fenti magyar fordítás az ide sza-
bályszerü módon hozzáfüzött eredeti horvát
nyelvü magán okirat szövegével mindenekben
megegyez, hitelesen bizonyítom.

Szabadkán, 1897. deczember 21.

Petrovics György,
hites tolmács.

KÖZGAZDASÁG.
A kereskedelmi kamara ülése.

A budapesti kereskedelmi és iparkamara
ma délután Lánczy Leo elnöklése alatt ülést tar-
tott. Napirend előtt az elnök bejelentette, hogy a
kamara Halmos János polgármestert megválasztása
alkalmából üdvözölte és hogy a polgármester ez al-
kalommal biztositotta a kamarát, hogy a főváros
kereskedelmének és iparának fölvirágzásara irányzott
törekvéseit mindenkor készségesen támogatni fogja.
Közli továbbá, hogy herczeg Hohenlohe-Oehringen,
Budapestre kinevezett német császári főkon-
zul, ő felségétől a müködhetési jogot megkapta.

A napirend során a következő fontosabb ügyek
kerültek elintézésre :

A kereskedelemügyi miniszter értesiti a kama-

rát, hogy az 1895. és 1896. évi jelentést tudomásul
veszi és az abban foglalt panaszokat és javaslato-
kat megfontolás tárgyává teendi. Tudomásul vette
a kamara, hogy a kereskedelemügyi miniszter
Mitrovicza és Károlyváros területén a házaló-keres-
kedést eltiltotta.

A megrendelések gyűjtéséről szóló törvény-
javaslatot a legutóbbi teljes ülés egy vegyes bizott-
sághoz utasította. E bizottság ma előterjesztette je-
lentését, amelyben utal ama számos visszaélésre,
amelyet különösen a saját számlájukra dolgozó
osztrák ügynökök elkövetnek s ennélfogva helyesli
azokat az intencziókat, amelyek a kereskedelem-
ügyi minisztert a szóban forgó kezdeményezésnél
vezették s kívánatosnak tart oly intézkedéseket,
amelyek a jelzett bajokat orvosolnák. A törvényter-
vezet intézkedései azonban tulmennek a czélon, a
mennyiben általánosságban az iparost eltiltják attól,
hogy szolgáltatásait bármikor és bárhol felajánlja.
Ezért a bizottság a törvényjavaslatot mostani szer-
kezetében elfogadhatónak nem tartja; elismeri
azonban a javaslat intenczióinak helyességét s a
javaslatot oly értelemben véli módositandónak, hogy
az ipar és kereskedelemre hátrányos visszaéléseknek
elejét vegye. A teljes ülés Szontagh és Schreyer
kamarai tagok felszólalásai után elfogadta a bizott-
ság eme jelentését.

A vállalkozói kartellek esetleges törvé-
nyes szabályozása tárgyában a szakbizottság terje-
delmes jelentést terjeszt elő, amelynek tartalmát
annak idején közöltük. Fürst Jakab e jelentést
nem fogadja el, mert Ausztriában is látja, hogy a
kartelleket kizsákmányolás czéljából kötik. Mind-
amellett nem nyilatkozik direkte a kartellek ellen;
legyenek kartellek, du állami ellenőrzés mellett.
Weisz Berthold egész Európában sehol se lát a

kartellekre törvényes intézkedést; ajánlja, fogadják
el a jelentést egész terjedelmében, mert ezzel teszik
a legjobb szolgálatot a hazai iparnak és kereskede-
lemnek. Kohn Gábor és Légrády Károly felszóla-
lásai után hatvani Deutsch Sándor a czukoripar,
tóvárosi Fischer Ignácz pedig az ólomgyárak szem-
pontjából fejti ki a kartellek szükséges voltát. Még
az elnök tett néhány észrevételt az egyes felszóla-
lásokra, mire a teljes ülés a bizottsági jelentést
egész terjedelmében magáévá tette.

A kereskedelemügyi minisztérium kebelében
müködő tarifa-bizottságba a kamara az 1898-ik
évre Ráth Károly kamarai alelnököt küldi ki.

A kamara 1898-ik évi költségvetésében a
rendes és rendkívüli kiadásokat 63.817 forinttal irá-
nyozta elő; a kamarai illetékkulcsot, ugy mint ed-
dig, lVs%-ban állapították meg.

Budafok községnek ama kérelmét, hogy a köz-
utainak kiépítésére fölveendő kölcsön törleszthetése
czéljából engedélyezzenek számára öt évre kövezet-
vámszedési jogot, a kamara, tekintve, hogy a köz-
ség az összes áruforgalmat vámmal akarja megter-
helni, nem támogatja s ily értelmü véleményt ad
Pestmegye alispánjának.

A magántisztviselők 1896. évi országos kon-
gresszusának ama kérelmét, hogy a kereskedelmi és
ipari irodákra nézve mondják ki a teljes vasárnapi
munkaszünetet, a kamara nem véli teljesíthetőnek,
mert ezek az irodák az egész kereskedelmi és ipari
üzletnek kiegészitő részei. Ezek alapján a kereske-
delmi miniszternek mai a állapot föntartását fogja
javasolni.

A kamara foglalkozott azokkal a visszaélések-
kel, amelyek az utóbbi időben mind sürübben ész-
lelhetők az adósok s ezek hitelezői közötti ki-
egyezés közvetítése körül. Tekintve, hogy ezek az
üzelmek a csődön kívüli kényszeregyezség intézmé-
nyével megszüntethetők vagy legalább lényegesen
kevesbithetők volnának, a kamara elhatározta, hogy
az e tárgyban évek előtt kidolgozott törvényjavaslat-
nak mielőbbi életbeléptetése végett a kereskedelmi
miniszterhez fölterjesztést intéz.

Közgazdasági táviratok.
Berlin, deczember 28. A birodalmi bank köz-

ponti bizottságának mai rendes havi ülésén dr,
Koch elnök megjegyezte, hogy még ha az évzár-
tával az adómentes bankjegytartalékot jelentékenyen
tul is lépik, a bank viszonyai nem nyugtalanítók és
semmi okot nem adnak arra, hogy a kamatlábat
megváltoztassák.

Berlin, decz. 28. Kőszénbánya értékek és
egyébb iparvállalatokban szilárd volt az irányzat,
ellenben egyéb értékek gyengültek. Osztrák hitel-
részvény 220.75, Disconto társaság 225, Darmstadti
bank 157.87, Deutsche bank 208.22, Drezdai bank
162.37. Han-delsgesellschaft 175.37, Nationalbank
151.50, Osztrák-magyar államvasut 143—10, Déli
vasut 33.70, Gotthard vasut 148.25, Svájczi észak-
keleti vasut 105.50, Svájczi központi vasut 139.50,
(Meridion) Olasz déli vasut 136.10, Olasz közép-
tengeri vasut 99.37 (Italiener) Olasz járadék 94.62
Török sorsjegyek 112.50, Mexikói kölcsön 97.10,

Laurakohó 183.90, Dortmundi 98.50, Bochumi 204.56,
Gelsenkircheni 188.25, Harpeni 194.12, Hibernia
207.50, Észak-német Lloyd 109.75. Magán kamat-
láb 43/4o %, Ultimo pénz 63/4—6Vs°/0.

Páris, decz. 28. A mai tőzsdén gyönge
irányzat uralkodott. 3%-os franczia járadék 103.11,
3%-os törlesztéses járadék 102.50, 3VÍ%-OS
járadék 106.70, Franczia bank 36.05, Credit Foncier
657.— Szuezi csatorna részvény 33.15, Egyiptomi
kölcsön 528.—, Spanyol külföldi kölcsön 61 7/15
Magyar aranyjáradék 104 Olasz járadék 96.—
Orosz kölcsön 102.25. Uj orosz konzol 94.50, Por-
tugál kölcsön 2015/16 Ottománbank 560.—, Osztr.
Länderbank 473.—, Osztrák-magyar államvasut 726.—
Déli vasut 182.—, Rio Tinto 631.50.

New-York, deczember 28. (C. T. B.)
decz. 28. decz. 27.

cents cents
Buza, deczemberre 101 *U 101V*

, januárra 995/s 99Va
, májusra 95V4 95Va

Tengeri májusra 35Vs 35Vs
Chicago, deczember 28. (C. T. B.)

decz. 28. decz. 27.
cents cents

Buza májusra 94V* 94
Tengeri májusra 30Vs 30Vs

Ipar és kereskedelem.
Asztalosok szövetkezete. Igen életrevaló és

főleg a budapesti és környékebeli butorasztalosok
érdekében felette kívánatos eszmét pendít meg a
budapesti asztalos-ipartestület. Százezer korona alap-
tőkével butortermelő és anyagbeszerző szövetkezetet
akar létesíteni tagjai körében. A szövetkezet czélja
általában az asztalos ipar érdekeit minden irányban
előmozdítani, főleg pedig a szövetkezeti tagok butor-
készitményeit raktározni, értékük kétharmadáig elő-
leget adni, a butoroknak bizománykép való eladá-
sáról gondoskodni és a szövetkezeti tagok részére
megrendeléseket gyüjteni. Gondoskodni fog a szö-
vetkezet nyers anyag beszerzéséről és a tagok között
kedvező áron való kiosztásáról is. A szövetkezet a
budapesti asztalos-ipartestület erkölcsi fenhatósága
és védelme alatt fog működni. Maga a testület 80
üzletrészszel, vagyis 4000 koronával lép az alapítók
sorába. A százezer koronás alaptőkével meginduló
szövetkezet apró, mindenki által hozzáférhető 50 ko-
ronás üzletrészekből alakul. Ezek fele az alakulás-
kor, másik fele havi részletekben lesz kifizetendő,
vagy az eladásra beraktározott butor értékével fede-
zendő. Az üzletrészek aláírása az asztalos-ipartestü-
letnél eszközölhető. A szövetkezet megalakul, mi-
helyt 50,000 korona tényleg befizettetett. Mint fentebb
emlitettük, az eszme, amelyet, a budapesti asztalos-
ipartestület fölhívásában megpendít, igen üdvös. De
tartunk tőle, hogy még a testület erkölcsi sulya sem
lesz képes azt megvalósítani. A fővárosi asztalos ipar
körében volt már ilyesféle kísérlet, amely azonban
kudarczot vallott abból az okból, mert a tehetősebb
asztalosmesterek vonakodtak a szövetkezetbe lépni,
lévén nekik amugy is hitelük az itteni pénzintéze-
teknél, a szegényebb asztalosok pedig, akik legin-
kább rászorultak volna a szövetkezet áldásos mükö-
désére, oly silány munkát szállítottak be előlegezés
és elarusitás czéljából a szövetkezetbe, hogy ezzel
versenyezni, de még üzleti forgalmat csinálni is le-
heletlen volt. Tartunk tőle, hogy az asztalos-ipar-
testület terve is ezen fog hajótörést szenvedni, ha-
csak a testület vezéremberei nem fognak jó példával
előljárni és a szövetkezet megalakítását nemcsak
szép szavakkal, hanem tényleges közreműködésükkel
lehetővé tenni.

A monarchia külkereskedelme. Röviden meg'
emlitettük mar a monarchia november havi árufor-
galmának főbb adatait. Ezek szerint a folyó óv első
tizenegy hónapjában a kereskedelmi mérleg aktí-
vuma, vagyis a kivitel többlete, szemben a behoza-
tallal, 288 millió forintot teszen, holott tavaly az
első tizenegy hónapban 66.5 milliót tett ki az aktív
saldo. Ennek oka leginkább a nagymérvű gabona-
importban keresendő. Ez idén január—november hó-
napokban 29-6 millió frt értékű gabonát importált
a monarchia, vagyis 18.4 millióval többet, mint
a mult év megfelelő időszakában, ellenben
a kivitel gabonában csak 35.3 millió forintot kép-
viselt, azaz 2 millióval kevesebbet, mint tavaly. Igen
tetemes a borbehozatal, amely 5.3 millió forinttal
nagyobb összeget képvisel, mint tavaly. Másrészről
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kisebb ez idén a czukorkivitel, még pedig 471,000
métermázsával, azaz 18.4 millió forinttal. Mindezen
körülményeknek tudható be az idei áruforgalmi
mérleg tetemes rosszabbodása. Az év utolsó hónapja
ezt & viszonyt nem fogja már megjavítani és igy
feltehető, hogy az 1897. év áruforgalmi mérlege
sokkal kedvezőtlenebb lesz előzőinél.

Amerikai gabonapiacz. New-yorki jelentés sze-
rint a látható készletek az amerikai piaczokon de-
czember 25-én a következőleg alakultak:

e héten mult héten 1896 1895
m i l l i ó b u s h e l

buza 36-61 3556 54-44 69-58
tengeri 38-18 88-63 18-89 581

Az atlanti-tengeri kikötőkből elszállitottak e
héten:

Angliába
Francziaországba
Belgiumba
Németországba
Kontinensre

buzát
bushel

1.040.000
300.000
330.000
130.000

tengerit
bushel

1.880.000
330.000

1.230.000
700.000

10.000

lisztet
zsák

370.000

10.000
30.000

Felszámoló Iparvállalat. A Hungária árpagyöngy
és köleshántoló gyár már régebben elhatározta a
vállalat felszámolását. Ez most befejeztetvén, a fel-
számolók közzéteszik, hogy részvényenként 125
forintot fizetnek a részvények beszolgáltatása elle-
nében.

Csődnyitások. Weisz Sándor pécsi szatócs
ellen a pécsi törvényszék által. Csődbiztos Bogyay
Pongrácz, tömeggondnok Wessel Manó. Bejelentés
1898. január 29. Felszámolás 1898. febr. 4. — Pol-
Iák Dávid és tsa egri bejegyzett czég ellen az egri
törvényszék. Csődbiztos dr. Tariczky Jenö. Tömeg-
gondnok dr. Fodor László. Bejelentés 1898. febr, 24.
Felszámolás 1898. márcz. 21, — Schau Adolf ko-
lozsvári ruhakereskedő ellen a kolozsvári törvény-
szék által. Csödbiztos Becsek Lajos törv. biró. Tö-
meggondnok dr. Tutsek Sándor. Bejelentés 1898.
febr. 22. Felszámolás 1898. márczius 2.

Csödmegszüntetések. A Benedek Márton,
orosházai lakos elleni csőd megszünt. — A Schla-
getter József, volt f.-sápi lakos elleni csőd meg-
szünt. — Az Unger János volt soproni bőrkeres-
kedő elleni csőd megszünt. — A Tyro Miklós, szent-
endrei bejegyzett kereskedő elleni csőd megszünt.

Kőbányai sertéspiaci, decz. 28. 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—52V2
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. 26. napján volt kész-
let 19.091 drb, decz. 27-én felhajtatott 451 drb,
decz. 27-én elszállittatott 489 drb, decz. 28-án
maradt készletben 19.053 darab. A hizott sertés üzlet-
irányzata csendes.

Budapesti sertés-konzumvásár decz. 28. A
ferenczvárosi konzumvásárra decz. 27-én felhajtatott
491 drbot. Készlet decz. 24-éről 622 drb. összes
felhajtás 1113 drb. Elszállittatott budapesti fogyasztás
732 drb. elszállitatlan maradt 381 drb. Napi árak:
120—180 klgr. sulyban 49—51 krig, 220—280
klgr. sulyban 50—51 krig, 320—380 klgr. sulyban
malacz 40—43 krig. A vásár élénk volt.

Budapesti szurómarhavásár, deczember 28.
A mai vásárra felhajtattak 65 drb belföldi, 22 drb
növendék élő borjut és 21 drb élő bárányt. Napi
árak : belföldi borju 38—45 frt, növendék borju
20—22 1/2 frt 100 kilonkint élő sulyban. Bárány
8Va forint páronkint. Felhozatott továbbá 94 drb
ölött belföldi, 106 drb ölött galicziai, 47 drb ölött
tiroli és 108 drb ölött bécsi borjut. Napi árak;
belföldi borju 56—69 forint, galicziai borju 54—60
forint, tiroli borju 58—62 forint bécsi borju 58—60
forint kivitelben 64 forint 100 kilonkint vágó-
sulyban.

Bécsi sertésvásár, decz. 28. A mai vásárra
11322 darab sertést jelentettek be és vásár kezdetén
5890 darab fiatal sertést és 4923 darab magyar
zsirsertést, összesen : 10813 darabot hajtottak fel.
Az irányzat lanyha volt. Jegyzések : prima 45—46
krajczár, közép és vén sertés 43—44 krajczár,
könnyü 39—42 krajczár, süldő 32—42 krajczár
kilónként élő sulyban a fogyasztási adó nélkül.

Pénzügy.
A bélyegek és illetékek egyöntetű keze-

lése. A magyar és osztrák kormányok között
megállapított vámszövetségi egyezményben,
amint értesülünk, az a határozmány is foglal-
tatik, hogy a bélyegekre és illetékekre vonat-
kozólag a két állam között ez idő szerint fen-

álló viszonyok olykép fognak rendeztetni, hogy
ennek folytán Magyarország érdekei az eddigi-
nél hathatósabb mértékben fognak megvédetni
Az uj megállapodás a magyar kincstárra lénye-
ges bevételi gyarapodást fog eredményezni.

Az aranyjáradék uj szelvényivel. A 4%-os
magyar aranyjáradékkötvények utolsó szelvénye
1898. évi január 1-én lejár és ennek folytán az uj
szelvényivek, a kötvényekhez tartozó szelvényutal-
ványok beszolgáltatása ellenében, 1898. évi január
hó 1-étől kezdve Budapesten a magyar királyi köz-
ponti állampénztárnál az ott jelentkező feleknek
díjmentesen ki fognak szolgáltatni. Ugyancsak dij-
mentesen fogják közvetíteni az uj szelvényivek ki-
szolgáltatását 1898. évi január 1-étől 1898. évi
június hó 30-áig bezárólag a magyar királyi állam-
pénztár Budapesten (IX. kerület, vámpalota) és a
királyi állampénztár Zágrábban, valamint a magyar
korona országainak területén levő összes királyi
adóhivatalok is.

A tőzsdeadó hozadéka Ausztriában. Hivatalos
kimutatások szerint az osztrák tőzsde forgalmi adó
hozadéka a folyó év első tiz hónapjában mindössze
288,354 forintot tett ki, ami havonkint átlag 29,000
forint bevételnek felel meg. Legerősebb hónap volt
a junius 34,463 forinttal, leggyengébb hónap az
október, amidőn már előre vetette árnyékát a fel-
emelt tözsdeadó, amely november elsején lépett
életbe.

Belvárosi takarékpénztár. A belvárosi takarék-
pénztár részvénytársaság lefolyt ötödik üzletévében
is kielégítő eredményeket ért el. A betétállomány
deczember végén 2.500,000 forint. ( + 400,000) A le-
számítolt váltók összege kerek 12 millió forint és
a hitelegyletben 1 millió forint. Nagyobb veszteségek
az intézetet sem a direkt váltóleszámítolásban, sem
a hitelegyletben nem érték és a hitelegylet eszerint
a folyó évben sem fog tagjaitól pótfizetést beköve-
telni. Az intézet jelzálogosztálya 1897-ben két
millió forintnál több uj üzletet bonyolított le, me-
lyek alapján ugyanannyi záloglevél bocsáttatott
ki, eladatott ezzel szemben mintegy 2 1/2 millió fo-
rint záloglevél. A takarékpénztár nyereménye min-
denesetre nagyobb lesz a mult évinél és igy oszta-
léka semmi esetre se lesz kisebb a tavalyi 51/2%-nál.
Lehet, hogy 6°/o lesz.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, decz. 28.

Kabelsürgöny jelenti, hogy az amerikai Egye-
sült Államok ellenőrizhető buzakészlete az elmult
héten ismét 1.045.000 bushellel gyarapodott. A
„visible supply"-nek hétről-hétre való változása,
ezidőszerint nem játszik szerepet, mivel megbízható
adatok alapján most már abban a helyzetben va-
gyunk, hogy Észak-Amerika idei terméséről és —
ami a fődolog — exportfeleslegéről tiszta képet
alkothassunk magunknak. A hivatalos kimutatások
szerint az Unió hatvanöt millió hektoliter buzát
nélkülözhet behordott terméséből és e mennyiségnek
már hatvan százalékát, vagyis negyven millió hec-
tolitert elszállítottak, ugy, hogy az évad hátra-
levő részében csak hetenkinti 1.3 millió hectoliter
buzára rughat majd a kivitel, és ebből Európára
átlag 1.1 millió hectoliter jut. Az a kérdés ily kö-
rülmények között, hogy ez fedezi-e a szükségletet,
aminek eldöntésénél nem szerepelhet bázisként a
sablonszerü összeállítás a kontinens fogyasztásával,
mert öreg hiba volna, ha nem vennők tekintetbe,
hogy kivételes évünk van, amelyben még a kultura
legmagasabb fokán álló és gazdaságilag is elsőrangu
országokban nagyon megcsappant — a magas árak
folytán — a lisztfogyasztás és evvel szoros össze-
függésben a buzakereslet. Mindezek figyelembevéte-
lével azonban a statisztikusok a legujabb keletű fel-
vételek alapján még mindig 2.7 millió hectoli-
terre teszik Európa hetenkinti importszükségletét
amelyből, amint emlitettük, az északamerikai
területek csak 1.1 milliót fedeznek, marad tehát
még 1.6 millió hectoliternyi buzaszükséglet heten-
kint. E hiány pótlására első sorban Oroszország
volna hivatva és tényleg eddigelé nagyban alimen-
tálta a bevitelre szoruló országokat. Tekintettel azon-
ban az idei határozottan gyengébb termésére, az uj

évben Oroszország részéről alig számithatunk többre
0.7 millió hectoliternyi heti exportnál. Fennmarad te-
hát még mindig 900,000 hectoliternyi deficzit
hetenkint és miután a Balkán államok vajmi
keveset enyhíthetnek ezen, megint csak oda

konkludálunk, hogy a világpiacz szeme mos-
tanában — joggal — a korán termelő . álla-
mok felé tekint éber figyelemmel, mert döntő
befolyással lesz az áralakulásra, hogy Ausztrália, a
Laplata államok és Kelet-India, képesek lesznek-e
az igényeknek megfelelni. Ausztráliáról tudjuk, hogy
az idén nem számithatunk reá, a többi területek
termés-kilátásairól érkező hírek pedig még mindig
megbízhatatlanok és ellentmondók. Visszatérve az
amerikai piaczok üzletmenetelére, Newyork és Chicago
ma 3/8 centig terjedő árcsökkenést jelzett buzában
és ugyanily magasságra emelkedést tengeriben, mi-
vel e czikk látható készlete 390.000 bushellel apadt
és mivel a spekuláczió érdeklődése elterelődött az
eddig beczézgetett buzáról tengerire. A délután be-
érkezett külföldi sürgönyök közül kiemeljük a pári-
sit, 10 czentiméternyi lanyhulással, a londonit tar-
tott árakkal a liverpooli 3/8 pennys emelkedéssel és
a berlinit szilárd irányzattal. Nálunk délelőtt ünnepi
csend volt, ugy a határidő, mint — a készáru-pia-
czon. A délelőtti forgalom berekesztése után azon-
ban több buzarakomány került eladásra, ugy, hogy
az összforgalom e czikkben meghaladta a 15.000
métermázsát. A déli és délutáni tőzsdén további
igen élénk érdeklődést észlelünk tavaszi buza

.iránt.

Buza.
Készáru. Az alant feltüntetett hivatalos jegy-

zék csak a forgalom egyrészéről számol be, mivel
e kimutatás kiadása után több tétel került eladásra
a helybeli raktárakból, nevezetesen 2400 métermázsa,
76 kilogramm tiszai 12 forint 80 krajczár, 3000 mé-
termázsa, 71 kilogramm oláh, 9 forint 40 krajczáron,
tranzitó 3000 métermázsa 742 kilogramm raktáráru
12 forint 42 1/2 krajczár. Mind három hóra, a ma
elért árak csekély javulást mutattak.

Előfordult eladások buzában.
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Hivatalos jegyzések buzában.
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Raktárállomány buzában és lisztben A
fővárosi közraktárakban 185.500 métermázsa buza
és 92.100 métermázsa liszt; a Silosban 61.100
métermázsa buza. a nyugati pályaudvaron 84.835
métermázsa buza és 5063 métermázsa liszt.

Határidőüzlet buzában. Szilárduló árfolya-
mok mellett élénk forgalom volt.

Előfordult kötések buzában.

Határidő

márczius

•zept.

Délelőtti és deli tőzsde

kezdet

11.92

9.28
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11.93-84-95-98
95.97

9.27-28-28
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zárlat keidet

11.98

9.88

11.99

B.29

forgalom zárlat

11.99-12.-
12.01

9.30

19.02

S.ft)

Hivatalos határidőjegyzések buzában.
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árfolyamok
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ROZS.
Készáruüzlet rozsban: Szilárdan

árak mellett elkelt néhány waggon.
Elöfordult eladások rozsban.
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Hivatalos jegyzések rozsban.
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100 kilogramm készpénz ára
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Raktárállomány rozsban : A közraktárban
62.200 métermázsa; a nyugati pályaudvaron
17.633 métermázsa.

Határidöüzlet rozsban. Tartósan gyér for-
galom csupán tavaszi rozsban.

Elöfordult kötések rozsban.

Határidő

márcrius
•mptember

Délelőtti és déli tőzsde
Kezdet | forgalom

8.63 8.64
zárlat
8.66
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kezdet | forgalom | zárlat

8.67 8.69 1 8.70

Hivatalos határidőjegyzések rozsban.
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Takarmányfélék.
Készáruüzlet takarmányfélékben. Zabban

élénk forgalom volt változatlan árak mellett. Árpa
továbbra is keresett. Tengeriben pedig egyszerre
igen sürgős kínálat nyilvánul, kereslet pedig
alig van.

Előfordalt eladások takarmányfélékben.
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Hivatalos jegyzések takarmány félékben.
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Raktárállomány takarmányfélékben : A
közraktárakban 74.400 métermázsa árpa, 19.500 mé-
termázsa zab, 112.700 métermázsá tengeri. A
nyug. pályaudvarban 2809 métermázsa árpa, 301
métermázsa zab. Silosban 1500 métermázsa zab
19600 métermázsa tengeri.

Határidő-üzlet takarmányfélékben : Kevés
forgalom volt tengeriben és zabban.
Előfordult határidőkötések 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 hő 26-án
este 6 órától deczember 27-án este 6 óráig Budapestre vasuton és hajón
érkezett s innen elszállított gabonaküldeményekröl és a budapesti
fővámhivatalnál előjegyzett gabona- és lisztmennyiségekről a követ-

kező kimutatást teszi kőzé:

k e z e l t
Az áru „ . . . . .

megnevezése | |vasuton| bajon együtt
Elszállittatott

m é t e r m a z s a
vasúton | hajón | együtt

buza . .
rozi. . .

Sr.::
tengeri .
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a rSvimhivatalnil előjegyeitetett:

Az ám
megnevezése

őMzeieo . . .

Visszkivitel
czéljából való

behozatalra
elűj. mennyi-
ség méterm.

1805

1805

Az aru
megnevezése

búzaliszt . . .
rozsliszt . . .
árpaliszt . . .
összesen . . .

A visszkivi-
telre előjegyzett
mennyiség mé-

tennázsakban

252

252

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, deczember 28.

A reggeli lapok békés híreket hoztak a par-
lamenti körökből; a függetlenségi pártnak, a késő esti
órákban tartott pártkonferencziája, ami a hírek ala-
posságát látszik bizonyitni; a tőzsde tehát vásár-
lásokhoz fogott és délelőtti 11 óráig jelentékenyen
emelte a legtöbb érték árfolyamát. Délien azonban
Berlin más fölfogásról tanuskodó árakat küldött
és ezeknek behatása alatt ismét gyöngülés állt be
az egész vonalon; ugy, hogy délután 4 órakor az
osztrák hitel még olcsóbban zárult mint tegnap. Az
osztrák államvasut jobban tartotta magát. Hogy
miért ? Azt senki sem tudta megmondani. Ez érték
szilárdsága Bécsből indult ki. Ugy látszik, ott sür-
gős fedezni valója volt valakinek. Mert vélemény e
papírban alig lesz egyhamar. Nem hisznek többé
azoknak, kik eddig nagy előszeretettel és bizonyára
nem minden haszon-nélkül csinálták a véleményt e
papirban, A jelzálog bécsi eladói ma is készenlét-
ben voltak; csak hogy ma nálunk vevőkre is talál-
tak, ugy hogy az érték ártartó maradt, a bőséges
áru daczára is. Közuti 392-re ment a déli tőzsdén
és estefelé csak csekélységgel volt olcsóbban
kapható.

Az előtőzsdén: Magy. hitelrészv. 381.50—
382.25. Jelzálogbank 271.50—272.25 Leszámitoló
bank 246.25—246.50 Osztrák hitelrészvény 352.30—
353.30, Osztrák-magyar államvasutak 33575.—337.40
Kereskedelmi bank 1408, Közuti vaspálya 390—
391.50, Rimamurányi 246.50 forinton köttetett.

Délelőtt 11 óra 25 perczkor zárulnak:
Osztrák hitelrészvény 353.10. Magyar hitelrészvény
382.—. Aranyjáradék 121.70. Koronajáradék 99.60.
Leszámitoló bank 246.—. Jelzálogbank 272.—. Ri-
mamurányi 246.—. Osztr.-magyar államv. 337.25
Ipar és keresk. bank 101. Déli vasut 77.25, Köz-
uti vasut 391.50, Villamos vasut 275.

A délitőzsdén előfordult kötések: kinai
sorsjegyek 139, 1860-as sorsjegy 1/5 rész 159, szerb
100 forintos sorsjegy oszt. felülbélyegezve 87, 4 % jel-
zálogbank nyereménykötv. osztr, felülbélyegz. 123.25,
3°/o jelzálogbank nyereménykötvény 102.75, orsz.
központi takarékp. 835—840, molnárok és sütők
malma 220, salgótarjáni köszénb. 602, ujlaki tégla
267—268, Könyves Kálmán 25, Közuti vasut 390.50—
392, villamos vasut 275.50—276.25, Bazilika sors-
jegy osztr, felülb. 6.65, bécsi községi sorsjegy 165,
jósziv sorsjegy 3.60, magyar vöröskereszt sorsjegy
8, ugyanaz osztr, felülbélyegzéssel 9.50, olasz vö-
röskereszt sorsjegy 11.25, ugyanaz osztr, felülbélyegz.
12, osztr, vöröskereszt sorsjegy 19.90—20.25, magy.
hitek. 382.25—381.75, ipar és keresk. bank 100.50—
101, jelzálogbank 272, oszt. hitek. 353.20—352.40,
osztr, magyar államvasut 337.50—336 forinton.

Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 2.—2.50 frt; holnapra 6—6.50 frt;
január végére 11—12 frt.

Délutáni 1 óra 30 perczkor zárulnak:
decz. 28. decz. 27.

121.50 121.50Magyar aranyjáradék
Magyar koronajáradék
.Magyar hitelrészvény
Magyar ipar és keresk. bank
Magyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló bank
Rúnamurányi vasmű
Osztrák hitelrészvény
Déli vasut
Osztr.-magyar államvasut
Közúti vaspálya
Villamos vasut

99.50
381.50
101.—
271.60
247.—
246.—
352.40

77.25
336.50
391.—
275.50

99.50
380.75
101.—
272.—
246.—
245.50
352.60

77.25
335.25
389.50
273.50

Az utótőzsdén: Osztrák hitelrészvény 353.10—
352.50, Magyar hitelrészvény 381.50—380 forint,
Osztrák-magyar államvasut 336.50—335.50 frton
köttetett.

Délután 4 órakor zárulnak:
decz. 29. decz. 27.

Osztrák hitekészvény 351.80 352.60
Magyar hitekészvóny 381.— 381.—
Osztr.-magyar államvasut 336.25 335.25
Leszámitoló bank 247.— 246.—
Jelzálogbank 271.25 272.50
Rimamurányi vasmű 246.— 245.50

Közúti vaspálya
Villamos vasut
Ipar és keresk. bank
Déli vasut

391.60 390.—
275.75 274.—
101.— 101.—

77.— 77.25

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, deczember 28. A terményüzletben

a forgalom gyenge volt, az árak nem változtak,
Szerbiai szilvából 120 dbos, 100 dbos és 85 dbos
17.50 frton adatott el helyben métermázsánkint.

Hivatalos jegyzések.
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Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, decz. 28. A mai vásár irányzata nagy-

ban való forgalomban és az egyes czikkeknél a követ-
kező volt: Husnál a forgalom élénk, árak szi-
lárdak. — Baromfinál csendes, árak szilárdak. —
Halban lanyha, árak szilárdak. — Tej és tejter-
mékeknél élénk.— Tojásnál csendes, árak emelked-
tek. — Zöldségnél csendes. — Gyümölcsnél élénk.
— Fűszereknél csendes. — Időjárás borus,
enyhe. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következö : Hus.
Marhahus hátulja I. 46—56 frt, II. 40—46 frt.
Birkahus hátulja I. 3 0 - 3 8 frt, II. 28—30
frt. Borjuhus hátulja I. 60—66 frt, II. 60—56 frt.
Sertéshus elsőrendü 50—50.0 frt, vidéki 46—49 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilonkint). Sertészsír hordóval 52-5—53.0 frt (100
kilonkint). — Baromfi (élő). Tyuk 1 pár 1-20—1-40
frt. Csirke 1 pár 0-70—1.40 frt. Lud hizott kilon-
kint 4-50—7-00 frt. — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 drb) 42-0—45'0 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—5.00
frt. Petrezselem 100 kötés 3.00—6.00 frt. Lencse m.
100 kiló 14—18 frt. Bab nagy 100 kiló 6—14 frt.
Paprika I. 100 kiló 30—52 frt, II. 18—30 frt. Vaj
közöns. kilonkint 95—100 frt. Vaj-téa kilonkint 1.10
—1.40 frt. Burgonya-rózsa 100 kiló 2.00—2.50 frt.
Burgonya sárga 100 kiló 2.30—3.20 frt. — Halak,
Harcsa (élő) 060— 1.20 frt 1 kiló. Csuka (élő) 0 5 0 —
100 frt 1 kiló. Ponty dunai 0-30—0-60 frt.

Szesz.
Budapest, decz 28. Az irányzat változatlan szilárd.

Finomitott szesz nagyban 55.75—56.25 forint,
kicsinyben 56.50—56.75 forint. Élesztőszesz nagy-
ban 56.Vs-56.V4 forint, kicsinyben 56.V2—56.75
forint. Nyersszesz adózva nagyban 54.75—55.25
forint, kicsinyben 55.50—55.75 forint. Nyersszesz
adózatlan (exknt.) 14.50—15.— frt. Denaturált
szesz nagyban 19.25—19.50 frt, kicsinyben 19.50—
19.75 frt. Az árak 10,000 literfokonkint hordó
nélkül, ab vasut Budapest, készpénzfizetés mellett
értendők.

Bécs, decz. 28. Kontingens nyersszesz
azonnal való szállításra 18.30—18.60 frtig kelt el
nagyban.

Prága, decz 28. Adózott trippló szesz nagyban
54 1/8—54 1/4 frton jegyeztetik Zárlat 54—54.15 frt.
Adózatlan szesz 17.1/2—17.3/4 frt.

Trieszt, decz. 28. Kiviteli szesz tartályokban
szállitva 90.% hektoliterenkint nagyban l0 1/2
azonnali és 10 3/8—10.1/2 frt január-áprilisi szál-
lításra.

Berlin, decz. 28. Szesz helyben 37.20 márka
= 21.95 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
a 10,000 literszázalék. Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.— frt,

Stettin, decz. 28. Szesz 70 márka fogyasztási
adóval 36.70 márka = 21.65 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 59.— frt.

Boroszló, decz. 28. 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.

Hamburg, decz. 28. Szesz nov.—decz. 22.40
márka = 13.22 frt; decz.—jan. 22.10 márka =
13.04 frt; jan.—febr. 21.50 márka = 12.69 frt.
Átszámitási árfolyam 100 marka — 59.— forint
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Páris, decz. 28. Szesz folyó hóra 43.50 frk =
22.99 frt; deczemberre 43.— frk = 22.72 frt;
négy első hóra 43.— frk = 22.72 frt; májustól
4 hóra 42.75. frk = 22.58 frt. Az árak 10.000 liter-
százalékonkint 1/4 % leszámítolással értendők. Átszá-
mitási árfolyam 100 frk = 47.65.

Czukor.
Prága, decz. 28. Nyersczukor 88% czukortar-

talom alapján franco Aussig. azonnali szállitásra
13.35 frt.

Hamburg, decz. 28. Nyersczukor f. o. b.
Hamburg azonnali szállitásra 9.60 márka, januári
szállitásra 9.65 márka, májusi szállitásra 9.90
márka. Irányzat lanyhább.

Páris, decz. 28. Nyersczukox (88 fok) kész áru
29.—29.50 frk, fehérczukor novemberre 32.3/8 frk,
deczemberre 32.3/8 frk, 4 első hóra 33.3/8 frk,
4 hóra májustól 33.5/8 frk. Finomitott készáru
101.50—102.— frk.

London, decz. 28. Jávaczukor 11.1/8 sh.
szilárd. Nyersczukor és jegeczedettczukor ártartó,
de nyugodt, finomított darabczukor szilárd kis forga-
lom mellett. Külföldi tört igen szilárd. Jegyez-
tetett: készáru 11.1/2 shilling, márcz.-ápr.-ra Í1.3
sh, május-aug.-ra 11-6 sh. Répaczukor szi-
lárdan indult, később nyugodtabb, a zárlat ártartó.
Német (88%) decz.-re 9.6 shilling, januárra
9.63/4 sh, februárra 9.71/2 sh, áprilisra 9.9 shilling,
májusra 9.93/4 shilling, juniusra 9.10 1/2 shilling.
Határidőüzlet: deczemberre 9.6 3/4 sh, januárra
9.63/4 sh, februárra 9.7 1/2 sh., márcziusra 9.8V4 sh.,
áprilisra 9.9 sh, májusra 9.93/4 shilling, juniusra
9.10 1/2 shilling.

Olajok.
Páris, decz. 28. Repczeolaj folyó hóra 56.75

frk ( = 26.77 frt); januárra 57.— frk ( = 26.89 frt);
légy első hóra 56.75 frk ( = 26.77 frt); négy hóra
májustól 56.75 frk ( = 26.77 frt). Árak 100 kilón-
kint értendők. Átszámitási árfolyam 100 frk =
47.65 frt.

Hamburg, decz. 28. Repczeolaj helyben 56.—
márka ( = 33.04 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.— frt.

Köln, decz. 28. Repczeolaj májusra (hordóval).
60.— márka .(=. 35,40 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.- frt.

London, decz. 28. Repczeolaj 24.6 shilling,
Lenolaj 15.3—154 1/2 sh. Gyapot magolaj 14.—14.6
sh. Terpentin 23.10Va sh.

Petroleum.
Hamburg, decz. 28. Petroleum helyben 4.75

= 2.80 frt. ' .
Antwerpen, decz. 28. Petroleum fin. helyben

14.50 frank = 6.90 frt.
Bréma, decz. 28. Petroleum fin. helyben 4.95

márka = 2.92 frt.
Newyork, decz. 28. 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, 28. Petroleum, amerikai 43/8—
4 1/2 sh., orosz 41/4—4 5/16 sh.

Kávé, tea, rizs.
London, decz. 28. Santos határidő ártartó

mérsékelt üzlet mellett. Jegyeztetett: decz.-re 32.6
sh., márcz.-ra 32.9 sh., máj .-ra 33.6 sh., jul.-ra
33.9 sh., szept.-re- 34.-T- sh., decz.-re 34.6 sh.
Tea : a teapiacz ma zárva van. Rizs : ártató, in-
kább drágább.

Fémek.
London, decz. 28. Réz G. M. Bräude 48 1/16—

48 5/16 font sterling készáru és 48 1/2—48 3/4 font
sterling 3 hóra ; best sel. 52—52 1/2 font sterling.
Ón: finom külföldi62%—62Vs font sterling kész-
áru és 63—63 1/2 font sterlig 3 hóra. Olom : angol
12—12 3/4 font sterling; külföldi 12—12 1/2 font ster-
ling. Horgany : külföldi 18 1/16—18 1/16 font sterling.
Higany: 6.176 font sterling első és 6.17 font ster-
ling, másodkézből. Vas: A glasgovi nyersvaspiacz
ártartó mérsékelt üzlet mellett. Zárlatárak:
45.4 1/2 sh. készáru és 45.7 1/2 sh. egy hóra; Cleveland
40.5 sh. készáru és 40.7 sh. egy hóra; Hematit
48.4 1/2 sh. készáru és 48.7 1/2 sh. egy hóra;
Middlesbrough 49.3 shilling készáru és 49.6 shilling
egy hóra.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, deczember 28. Kezdetben némi lany-

hulás után az irányzat csakhamar szilárdult, miután
Budapestről szilárd irányzatot jelentettek. Köttetett
buza tavaszra 11.80—11.86 forintig és tengeri
május-június 5.66—5.67 forinton.

Hivatalosan Jegyeztetett :
Buza tavaszra 11.86—11.87, rozs tavaszra

8.84—8.85, tengeri máj.-jun. 5.67—5.68, zab tavaszra
6,66—6.68, repcze jan.-febr. 13.50—13.60.

Boroszló, decz. 28. Buza helyben 19.— márka
( = 11 21 frt) sárga. Buza helyben 18.90 márka
(= 11.15 frt). Rozs helyben 14.70 márka ( = 8.67 I

frt.) Zab helyben 13.80 márka ( = 8.14 frt.) Tengeri
helyben 12.— márka ( = 7.08 frt.). Minden 100 kilón-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.— frt.

Hamburg, decz. 28. Buza holsteini 180—188
márka ( = 10.62—11.09 frt). Rozs meklenburgi
140—152 márka (8.26—8.97.) Rozs orosz 108—109
marka ( = 6.37—6.43 frt). Minden 100 kilonkint.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.— frt.

Páris, decz. 28. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
29.30 frank ( = 13.97 frt.). Buza deczemberre 29.25
frank ( = 13.94 frt). Buza 4 első hóra 29.10 frank
( = 13.87 frt), Buza 4 hóra májustól 28.75 frank
( = 13.70 frt). Rozs folyó hóra 18.40 frank ( = 8.77

. frt). Rozs deczember hóra 18.40 frank (— 8.77 frt).
Rozs 4 első hóra 18.50 frank ( = 8.81 frt). Rozs 4
hóra májustól 18.75 frank (=8.93 frt) minden 100
kilónkint. Átszámitási árfolyam 100 frank — 47.65
forint.

Páris, decz. 28. (Zárlat.) Buza folyó hóra
29.40 frank ( = 14.02 frt). Buza deczember 29.30
frank ( = 13.97 frt). Buza 4 első hóra 29.40 frank
(=14.02 frt). Buza 4 hóra májustól 28.75 frank
(=13.70 frt).

Pétervár, decz. 28, Rozs helyben 6.70 rubel.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, deczember 28. A spekuláczió abban

reménykedik, hogy a kiegyezési provizóriumot
mégis sikerül biztositani és e körülmény kedvezően
befolyásolta ma az üzletet, annál is inkább, mert a
prolongáczió be van fejezve. Az árfolyamok ennél-
fogva emelkedő irányzatba jutottak. A korlátban
Tramway emelkedett arra a hirre, hogy Strobach
alpolgármester Berlinbe utazott. Emelkedett még
fegyver-gyár és Lloyd-részvény is.

Az előtőzsdén : Osztrák hitelrészvény 352.- -
352.62, Anglo-bank 159.75—160, Pesti keresk. bank
1405, Magyar jelzálogbank 270.25—270.50,
Magyar hitelrészvény 380.75—381.75, Osztrák-magyar
államvasut 335.75—336.62, Déli vasut 77.25-77.37,
Elbevölgyi 259.50—260.25, Bustiehradí hitelbank
Lit. B. 568.75, Lloyd 426—427, Tramway 457—464,
Alpesi bánya 130—130.50, Rimam. 246.25—246.50,
Fegyvergyár 297—298, Északnémet kőszénb. 427,
koronajáradék 99.65—99.70, Török sorsjegy 59.10—
58.90, Német márka 58.88 forinton köttetett.

Délelőtti 11 órakor zárulnak : Osztrák
hitelrészvény 352.62, Magyar hitelrészvény 381.50.
Tramway 463, Osztr.-magy. államvasut 336.25, Al-
pesi bánya 130.30, Májusi járadék 102.10, Török
sorsjegy 59.—.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészvény 352.37.
Magyar hitelrészvény 380.—. Länderbank 216.-.
Unionbank 292.—. Anglo-bank 159.75. Bankverein
255.25. Osztrák-magy, államvasut 336.12. Déli vasut
77.25. Elbevölgyi vasut 259.75. Északnyugoti vasut
246.50. Alpesi bánya 130.25, Rimamurányi 246.50.
Prágai vasipar 680.- Májusi járadék 102.10. Ma-
gyar koronajáradék 99.65. Török sorsjegy 59.—. Né-
met márka 58.88. forinton került forgalomba.

Délután 2 óra 30 perczkor jegyeztek: Ma-
gyar aranyjáradék 121.55. Magyar koronajáradék
99.65. Tiszai kölcsönsorsjegy 128.75. Magyar föld-
tehermentesitési kötvény 96,80. Magyar hitelrészvény
379.75. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 152.50.
Kassa-oderbergi vasut 190.50. Magyar kereskedelmi
bank 1400.—. Magyar Vasuti kölcsön ezüstben 100.50.
Magyar keleti vasut államkötvények 121.50. Ma-
gyar leszámitoló- és pénzváltóbank 245.50. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 245.—•. 4.2%-os papir-
járadék 102.—. 4.2%-os ezüstjáradék 101.95,
Osztrák aranyjáradék 121.85. Osztrák koronajára-
dék 101.65. 1860. évi sorsjegyek 142,75. 1864. évi
sorsjegyek 188.—. Osztrák hitelsorsjegyek 200.25.
Osztrák hitelrészvény 351,63. Angol-osztrák bank
159.25. Unionbank 291.50. Bécsi bankverein 255.50.
Osztrák Länderbank 214.75. Osztrák-magyar bank
932.—. Osztrák-magyar államvasut 335.63. Déli vasut
77.—, Elbevölgyi vasut 259.—. Dunágőzhajózási
részvény 441.—. Alpesi bányarészvény 129.90.
Dohányrészvény 136.—. Husz frankos 9.53.—
Cs. kir. vert arany 5.71. Londoni váltóár 120.10
Német bankváltó 58.87.

Bécs, decz. 28. (Utótőzsde.) Az irányzat
gyengült. Osztrák hitekészvény 351.50. Magyar hi-
telrészvény 380.50, Anglo-bank 159.50, Bankverein
255.50, Union-bank 291.50, Osztrák Länderbank
215.—, Osztrák-magyar államvasut 335.50, Déli
vasut 77.—, Elbevölgyi vasut 259.50, Észak-nyu-
goti vasut 246.— Dohány-jövedék 135.60, Rima-
murányi vasmű 246.25, Alpesi bányarészvény 130.—,
Májusi járadék 102.—, Magyar koronajaradék 99.65,
Török-sorsjegy 50.80, Német birodalmi márka 58.90.

Berlin, decz. 28. (Tőzsdei tudósítás.) Meg-
nyitáskor vas- és köszénértékekben további vásár-
lásokat eszközöltek, később csekély üzlet mellett
gyengülés állott be. Az elsőbbségi nyilatkozat be-
folyást nem gyakorolt. Ultimopénz 6 1/2 %. Magán-
kamatláb 6 1/2 %.

Berlin, decz. 28. (Zárlat.) 4.2% papirjáradék
101.70, 4.2% ezüstjáradék 101.90, 4% osztrák
aranyjáradék 103.—, 4% magy. aranyj. 103.10,
osztrák hitelrészvény 220.50, magyar koronajáradék

99.90, déli vasut 33.90, osztr.-magyar államvasut
142.70, Károly Lajos-vasut 106.80, kassa-oderbergi
vasut 95.—, orosz bankjegy 216.40, bécsi váltóár
169.55, 4% uj orosz kölcsön 67.25, magyar
beruházási kölcsön 102.20, olasz járadék 94.40. Az
irányzat gyengébb.

Berlin, decz. 28. (Utótőzsde.) Osztrák hitel-
részvény 220.40, magyar koronajáradék 99.90,
déli vasut 33.90, magyar aranyjáradék 103.10 Oszt-
rák-magyar államvasut 142.70, Az irányzat szilárd.

Frankfurt, decz. 28. (Zárlat.) 4 2 % papirjáradék
—.—, 4.2°/o ezüstjáradék 86.—, 4% osztrák arany-
járadék 102.90, 4 % magy. aranyjár. 103.15, magy.
koronajáradék 100.10, osztrák hitelrészvény 297.62,
osztrák-magyar bank 790.—, osztrák-magyar állam-
vasut 284.—, déli vasut 68.37, északnyugoü vasut
208.50, Elbevölgyi vasut 223.50, bécsi váltóár 169.50.
londoni váltóár 20.373, párisi váltóár 80.775, bécsi
Bankverein218.75, Uniobank 249.—, villamos részvény
138.—, alpesi bányarészvény 110.—, 3% magy.
aranykölcsön 90.75. Az irányzat szilárd.

Frankfurt, decz. 28. (Utótőzsde.) Osztr, hitel-
részvény 297.62, osztrák-magyar államvasut 283.—,
Déli vasut 68.50.

Páris, decz. 28. (Zárlat.) 3% franczia jár.
103.05, 3 1/2% franczia jár. —.—, olasz járadék
96.—, osztrák földhitelrészv. —.—, Osztrák magy.
államv. 726,—, Déli vasut 182.—, Franczia törl.
jár. 102.50, 4 % osztr, aranyjáradék 103.10. 4 %
m. aranyj. —.—, Ottomanbank 560.—, dohányrészv.
291.=, párisi bank-részvény 889.—, osztrák Län-
der-bank 473.—, alpesi bányarészvény 282.50. Az
irányzat tartott.

(New-York, decz. 28. ezüst 57.—.

IDŐJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati

jelentése 1S97. deczember 28-án reggel 7 órakor.
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A Dél-Európát borító, erősen kifejlett maxiimra megtartotta

tegnapi helyét. A keleti depresszió már elvonult, de az északi de-
pressziónak ma is meg van a nyoma.

Közép- és Kelet-Európában mérsékelt, sőt egyes tájakon
erős fagy uralkodik. Eső csak az angol-franczia partvidékén fordult
elő, gyenge havazás pedig Oroszországban.

Hazánkban csapadék nem volt sehol és a fagy egyre tart.
A hőmérséklet szabálytalanul változott, nappali maximuma több-
nyire 0° alatt maradt, minimuma pedig a Kárpátokban, Erdélyben
és az Alföld nagy részén —10° alá szállt.

Száraz, hideg idő várható.
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A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései 1897. deczember 28-án.
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I. Államadósság.
.a) Magyar államadósság.

Magyar aranyjáradék
10,000 frtos . . .

Magyar koronajaradék
187C. keleti vasuti kulcson . . .
Ieis9. éri állam vasuti aranykölcsön
lS><0. „ „ ezüstkölcsön
Vaskapukölcsün
lb70-ki nyerem.-kölcsön, 100 frtos
lr!70-ki „ 50 ,
Magyar regale-kárt. kötvény . . .
Horvát-Szlavón „ „ _ . . .
Magyar füldlelitnn. kötvény . . .
Horvát-Szlavón „ „ . . .
Tiszai és szogodi nyor.-kölcsön . .
Horv.-Szlav. jelz. íöldv. kötvény .

b) Osztrák államadósság.
Egyes, járadék papir febr.—aug, .

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

„ * , ápr.—okt. .
Osztrák aranyjáradék
Osztrák koronajaradék
Allainsorsj. 1804. évb. 250 frt p . p .

„ 1HG0. „ 600 „ o. é.
, ISüO. , 100 , . „
, 1804. „ 100 „ „ „
. 1804. . 50 , , „

Idegen államadósságok.
Bolgár államv, zálogkölcsön . . .
Szerb. nyer.-kölcsön

, , (osztr, felb.)

I!. Más közkölcsönök.
Eosnyák-Herczogov. orsz. kölcsön
Budapest főváros 1890-ld kölcsöne
Budapest főváros lS97-ki kölcsöne
Temes-bégavölgyi kölcsön . . . .

III. Záloglevelek és köl-
csönkötvények.

a) budapesti intézetek kibocsá-
tásai.

Belvárosi takarékpénztár r.-t. . .
Egyes, bpesti fővár, takarékp. . .

„ , „ „ koronáéit.
Kisbirt. orsz. földilit. . •

„ 50V2 év kor. ért.
„ „ „ 5O'/2 évre . . .

Magyar földhiteliiit. pap
„ „ „ 41 évre .
» „ kor. űrt. 00 évre
, , kor. ért. 63 évre
„ „ szab., talajjav.

Magir. vasut. kotv. 50V2 évre . . .
. „ „ 50 évre kor. crt.

50 évre 105% .
Magyar jelzálogíiitelbank

, „ 50 évre kor. ért. . .
, „kuzs.k.r.Oé.,vf.llOfrt.
„ „ közs. kötv. ÜU évre .
„ „ közs. kötv. 50 évre .
, , nyer.-kötv
, osztr, felüli).

> nyer.-jegy . . . . .
osztr, felülli.

,. „ nyer.-kölv. „ „
rlagy. orsz. közp. takarékp. . . .

„ „ „ „ kor. ért.

•lágy. tiücarékp. közp. jelzálogb .
„ „ , „ kor. ért.
„ » » » közs.k.

Osztrák-magyar bank 4OV2 évre .
„ 50 évre . .

esti hazai takarékp. közs. kötv. .
„ „ „ zfüogl. kor. crt.

'eali m. keresk. bank

Mai záró-
árfolyam

pénz

, , „ "„ közs. k. 110 frt
. . . , közs. k. 210 k.

b) Vidéki és külföldi int. kib.
Albina taknrék- és hitelintézet . >
Aradi polg. takarékp. 40 évre . . .

„ 4 0 e . H 0 frt.
„ „ 40 évre . .

Aradmegyei takarékpénztár . . .
Bosnyák-hurcze.jov. orsz. bank . .
Debroozeni első takarékpénztár . .
Erdélyr. jn. jclzttlogiiüell>.40űvre .

„ „ „ 40 é. visszafiz.
Horv.-szlav. orsz. jelzálogbank . .
iNagyszeb. ált. takp. 31',.* é.,110 frt

. , 40 évre, 103 frt
„ „ , 40 övre FII. ktb.

„ 35 évre IV. kib.
Nagyszebeni íöldliitelinlézet . , .

" l VL kib.
Osztrák földhitelint, nyer.-kötv. .

„ „ nyer.-jegy . .
Temesvári első takarékpénztár . .

IV. Elsőbbségi kötvények.
Adria m. kir. t. hajóz. r.-t. . . .
bpesti. közúti vaspálya kor. ért. .
Bpesti villamos v. vasut r.-t. . .
Bpest-pécsi vasut
Deli vasut
Első os. kir. sz. dunagőzhajózási t.
Első spóJiurn- és osontüsztgyár r.-t.
Kadsa-oderűergi vasut 1SS9, ezüst

, . 18S9, arany
„ K 1S91, e::ftst
, „ 1S91, arany
„ (oszt. von.) ltíSU, ez.

Magyar folyam- és tengerhaj, r.-t
Magyar-gácsországi vasut I. kib.

, n. kib.
„ ezüst1.

Macy.ny. v. (székesf.-györ-grácziv.)
„ . . 1374. kib. . . .

Magyar v. els. kölcsön . . . .
Osztrák-magyar államv. 18S3.

„ „ X . kib. 18S5
Pesti Lloyd- és tözsdeépület.
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99.60
120.50
12050
100.50

91 —
1 5 3 —
152.50
1 0 1 . —
1 0 1 . —
97.25
97.25

139—

101.75
101.75
1 0 2 —
1 0 2 —
121.50
101.50
160.—
1 4 3 —
1 5 9 —
1 8 8 —
138.—

1 1 1 . -
3 8 —
3 7 —

97.75
100.—

98.25
1 0 0 —
99.25

100.25
1 0 0 . -
97.50

1 0 2 . -
102.—
100.25
100.--
97.S0
97.50
91.75
95.75
99.59
95.50
98.50

102.25
1 0 0 . -

99.10

98.25
1 0 Ű . -
122.—
123.—

2 0 . —
22 —

102.75
10025
100.25
98.25

100-50
93.25

100.—
9 6 . —

100.10
100.10

35.30
98.50

1 0 0 . -
98.75

105.—
99.—

1 0 1 . —
100.—
1 0 1 . —
1 0 0 . -

98.50

100.—
98.50

100.50
102.—
102.—
101.75
100.25 i
103.50 '
102.—
103.—
100.25
1 1 7 . -

1 8 . -
100.50

99.25

100.50
9 9 . -
98.50
9Ü.50

1 2 2 . —

icaio
121.50
121.50
101.50

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

9 8 2 5
98.25

1 4 0 . -

10225
102.25
1O2.bO
102.50
122.—
1 0 2 . -
1 6 1 . —
144.—
160.—
1 8 9 . -
1 8 9 . —

1 1 2 . -
3 7 . —
3 8 . -

98.75
1 0 1 . —

98.75
1 0 1 . -
100.—

101.25
1 0 1 . —

53.50
1 0 3 . —

100*75
1 0 1 . -

98.50
98.50
02.251
97.26.

100.50
56.50
99.50

103.25
1 0 1 . —
100.10

ioa'50
99.25

1 0 1 . —
123.—
124.—

2 1 . -
2 3 . -

103.50
101.25
101.25

9 9 . ^ -
1&1.50

99.25
1 0 1 . —

9 7 . -
1 0 1 . -
101.50

9 7 . -
99.50

1 0 1 . —
99.50

1 0 S . -
100.—

102.—
100.50

100Í50
9 9 . —

99Í50
1 0 1 . —

99.50
101.25

102.25
101.25
105.—

101.25
1 1 8 . —

1 9 . —
1 0 1 . —
1 0 0 . -

101.50
99.50
99.50
97.50

8.50
7 . -

1 2 . —
6.50
5.501

4 0 . -
6 . -

t 6 . -
15.-
5.50

2 1 . -
6.—

48—
r24 —
12.—
1 4 . -
2 5 . -
1 8 . -
43.40
6 5 . -
16.—

5.50
-t

5Í—
1 2 . —
6 0 . -

7 . —
4 0 . —

4 0 0 . —

1 4 . —
1 6 . —

2 3 0 . -
7 . -
5 . —
8 . -
6 . —

7 0 . -

150.50
9 9 . -

120.—
98.75

120.—
99.50

100.—
1 0 8 . -
107.25

98.50
106.75
106.75
121.50

100.—

152.50
190 —
1 2 1 . -

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

99.50
107.25
107.25
122.50

100.50

5000CRK
5000 K.
5000|K

30000
65009
00000
3000 Ar

97000 Ar
6000

75000(K
6000

250000
50000
25000
60000J

3 5 . -
1 2 . —

8 . —
3 2 . —
1 0 . —

5.—
5.—

n—
5.—

10.—
5.503
1̂ 50
7.—

4 3 —
3 0 —

1 5 —
8 —
5 —

1 0 —

3 2 ! -
14.—

10.—
t 7 . —
1 0 —
1 4 —

6—!
1 2 —
13.—
11.—
1 6 —

20.-
14.-

t 8 —
1 2 —
8 0 —

25—

25—

"7!—
24—

lt70—

16—
8 —
5 —

100—
25—

18—

ti!-!
t4.50

50000
60ÍÍ00
13334
12000

4000!
500 K 2000 4

100 5
50 -

10000 K. 200 -
25000 K. 400 -

300 -
100 -
303 -
1000 -

25000
992

12000
10000
12000]
5000

10000 200 5
5000 200 5
3030 1000
20000 100 5
5000 100
15000 100 5
5000IK. 200 5
2000 í 300

2300
825:

6750]
8750

4500
8000

20000,
6000|K.
2000

20000
20000
20000
3500
1500Ó,
5003|K.
2100
85001
5000
15000
34000
20000
10090

i32000
8000

50000

4000
4800
13000

3000
591

2-8 |3,

1205
100 5
150 5
805
100

.200 5
2G0 4
.400 -
1005
2005
100 5
-.200 5
.100 5
200 5
4005
500;5
160 5
6005
5005
2005

400
400

6000 K. 500
200
160
40G
200
150

100 5
200
100
100j5
1005
1005
100
200 -
160 -
200 -
100 -
100 5
100 5
100 5
10015
200 5
100 5
150 -

40 -

7500 200 5
30000 K. 200 5

400
3750 200 5

10C00 K. 200
00000 100 5
10000 200
6000 K. 200 5
6000 K. 40015

100
150
1C0;5

200ÓIK. 200
200
500

6000 K. 400
15000 K. 200

2800
4000

[{.500
K.200

23WU
3000

700
3000
2500
2500
5550
1200
1600!
3000
2895

5000
3000
6000

26000
30000

4000

35O08IK. 200
200
100
200
300
200
200

80
100
500
200
200

20000 K. 100
100
100
200

20000 K.200 -
2O0O0 K.200 -

100 4
100 4
100 -

Torontáli h. é. vasutak
Urikáay-zsilv. m. küszéab. . . . .

H. k i b . .

V. Bankok részvénye!.
Angol-osztrák bank . . . . « . #
Budapesti b a n k e g y e s i i l e t . . . . .
Első magyar iparbank
Fiumei hitelbank . . . . . . . .
Fővárosi bank r.-t
Bpesti giro- és pénztar-egylet . .
Hazai bank r.-t
Hermes majsry. ált. váltóüzlet t. .
Horvát leszámitoló bank . . . . .
Horv-szlav. orsz. jelzálogbank . .
Magyar általános hitelbank . . .
Magy. ipar- és keresk. baok . . .
Magy. jelzálogbitelb. I. kibociátis
Magy. jelzáloghitelb. ü . kihocs. .
Magyar kereskedelmi r.-t
M. leszámít, és pénzváltó bank .
M. takarélcp. közp. jelzálogb. , ,
Osztrák hitelintézet . . . . . . .
Osztrák-magyar banlc . . . . . .
Pesli magy. keresk. bank . • . t
Uniobank . .

VI. Takarékp. részvényei.
Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, Ili. k. takarékp. . . .
Bpest-erzsébetvárosi takarékp. . .
Bpesti takarékp. s orsz. zálogk. r.-t.
Egy. bjjesti fővárosi takarékp.. .
Magy. ált. takarékp
M. orsz. központi takarékpénzt. .
Pesti hazai takarékpénztár . . .

VII. Blztositó-társ részv.
Bécsi Mztositő társaság
Bécsi élet- és jár.-bizt.intózet . .
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.
Concordia-gőzmalom r.-t.

Első bpesti gőzmalom
Erzsébet-gőzmalom . . f
Lujza-gőzmalom . . . . .
Pesti hengermalom . . .
Pesti moln. és sütök . . .
Pesli Viktória-gőzmalom ,

els. rész.v.

T 1

IX. Bányák és téglagy. r.
Brassói bánya- és kohó-egylet . .
Bpesti tégla- és mészégető . . . .
Bpest-szeutlörinczi téglagv. . . .
Egy. tégla- és czernentgyár . . .
Északm. egy. köszénb. es iparv. t
Felsőm, banya- és kohómtt f , ,
István téglagyár r.-t
Ks.ssa-sornodi köazónb. id. elism.
Kis-sobesi gránitbányák , . . . .
Kőbányai gÖztóglagyar . . . , . .
Kőszénbánya és téglagyár , . . ,
Lechner rákosi téglagyár. , ' , . ,
Magyar asphalt r.-t. . . . . ' , , .
Magy. ált. kőszónbánya r.-t. . , .
Magy. gőztéglagyár r.-t. . . r , ,
M_agyar kerámiai gyfe , , . . f ,
Péterhegyi téglaipar . . . . , . ,
Salgótarjáni kőszénbánya . . , t
Újlaki tégla- és mészégető . . . .
Urikány-zsilvölgyi m. köszénb. . .

X. Vasművek és gépgy. r.
Első m. gazdasági gépgyár. . , ,
„Danubius" hajó- és gépgyár . .
Ganz és társa vasöntöde . . . . .
Nadrági vasipar társulat
„Nícholson" gépgyár r.-t. . . . .
Rimainurány-salgótarjáni vasmű .
Schlick-féle vasöntöde
Teudloff és Dittrich gépgy. A. sor.
Weilzer János gép-, waggongyár.

XI. Könyvnyomdák r.
„Ahenaeum" irod. és nyomd. r.-t.
Franklin-társulat .
„Kostnos" muintézet. . . . , « ,
Könyves Káhnán r.-t. . . . , . ,
„Pallas" irod. és nyomd. r.-t. . •
Pesti könyvnyomda r.-t. . * . . .

XII. Különféle váll. részv.
Altalános waggonkölcsönzö'. . . »
„Apolló" kőorajfinomitó-iryár r .- t . ,
Bantlin-féle vegyi gyárak r.-t. . .
Bihar-szilágyi olajipar r . - t . . . . . .
Bpesti ált. villamossági r.-t. . , t
Egy. magyarh. üveggyárak r.-t. .
Első magy. betüöntödo
Első magy. gyapjumosó r.-t. . , .
Első magy. részvényserfözödö . ..
Első magy. sertéshizlaló
Első magy. szállitani vállalat. T •
Első magyar szálloda . . . . . .
Első pesti spódiura-gyár . . . . .
Fiumei rizshántoló-gyár . . , . .

- Gsclrwindt-félo szeazgyár . . . .
Gr. Esterházy cognac-gyár . . . »

. „Hungária", inütragya-u kénsav-gy.
Jordán Viktor-féle b ő r g y á r . . . .

„ „ els. részv.
Kábolgywf rószvénytái'sasáig . . .
Kőbányai klrály-serfőző r.-t. , . .
Kőbányai polgári serfőző r.-t. . .
Magyar ezukoripar r.-t. A. aor. .

n 0 • ^ * « *

Magyar fim- ca lámpaaru-gyar ,

Mai ziró-
árfolyam

pénz áru

1 6 0 . -
1 0 5 —
187.—
1 0 6 . -

8 2 —

106Í—
1 2 0 —

118.75

195.-

505!-

932.-
|14O8.-

292.-

98.-
112.-

87.-
230.-
195.-
125.-
840.-

J8375.-

200.-
329.-

^060.-
120.-

98.-
123.-
129.-
050.-

2 9 0 —
4 0 2 —
7 0 0 —
2 5 3 —
1 5 5 —
670.—
2 2 0 —
1 2 0 —

1 6 3 —
1 1 5 —
2 0 5 —

9 2 —
180.-
1 0 7 —
69.50
21 —

1 0 8 —
7 3 5 —
625.—
1 1 2 —
221 —
115.—

8 4 —
1 3 0 —

8 0 —
6 0 3 —
286.—

185—
100—

105—

2 0 8 ! -
145.—
2 6 5 . -

370.—
240—

65 —
25.—

200—
500—

6 4 5 . -

138.—

1 5 9 —
416.—
1300.—
2 7 0 —
2 2 0 —
2 3 0 —
1 3 0 —

1626—
4 7 0 . -

35.
74.

295.
38.
74.

iaí!
133.-

1 6 1 . * -
1 0 6 —
190.—
1 0 8 —

8 3 —

1 0 6 —
1 3 0 —

119Í75

200.-

510!-

9371-
1412.-

293.-

100.-
114.

89.
231.

1265.
12S-
850.-

8400.-

263.-
333.-

|4100.-
121.-
100.-
125.-
132.-

1070.-

293—

7 1 0 —
2 5 7 —
1SQ—
6 8 0 —
2 3 0 —
1 2 5 —

164.—
1 2 0 —
2 1 0 —

8 3 —
1 9 Í -
1 0 8 —
70.50
2 3 —

1 1 0 —
7 4 5 —
6 2 3 —
1 1 7 —
2 2 2 —
115.50

8 6 —
184—

8 S —
«*—

1 9 0 —
1 8 2 —

2140—

1 0 7 —

2 1 0 —
1 5 5 —
2 7 0 , -

375.-
250.-

70-
30.-

203.-

555.

410

155'
420
1350
280
230^
240
135

1675
480

40-
76.-

305.-
40.-
76.-

15a!"
135.-

12.50

6Í50

1 6 —
2 5 —

1 5 —

900
30000

1600
12500f

2000
12501

3009 100 -
10000 K. 200 5
40000 K. 200 5

500 -
2005

7000JK. 400 5
2800 -

., 100 -
12000 IC. 200 -

200 -
100 -

6000|K. 100 -
Fr.200 5

Osztalék
lS9ti-ra

1 0 —

1 4 —

12.-
7 —

ír. 4 —
21 —

7.94Vio

9.94«/io
1 0 —

9.87</io
4.50
3 —

fr. 31 —
9.94Vio!

Névért

100 5
100
2 0 0 5
105
100 5
100 5

100 5

100
100

K.200 5

Ar.

K.

100
200 5
9005
209 5
200
100 3
2004
200
2005
200
2005
100 Vlt
160
100
100
190

K.1000
A. 200 5

200 5
100
200

Mai záró-
árfolyam

Magyar ruggyantaáru-gyár . .
Magyar vasuti forgalmi r.-t. .
Magyar villamossági r.-t. . .
Nagyszebeni villamosmü r.-t.
Nemzetközi villainostárs. . . .
Nemzetközi vraggonko'lcsönző .
Popper Lipót faipar r.-t.. . .
Quarnero részvénytársaság. .
Royal nagyszálloda r.-t. . . .
Szegedi kenderfonó-gyár r.-t.
Sziszek! tárházak r.-t
Telefon Hirmondó r.-t. . . .
Török dohányegyed r.-t. . . .

XIII. Közieked, váll. részv.
Adria in. k. f-en .̂ hajó r,-t . . .
Aradi és csanádi r.-t
Barcs-pakráczi vasut. . • . . . .
Budapest a l a g u t - t á r s u l a t . . . . .
Bpesti közúti vasp

, , , id. részj . . . .

o V .,-j » e l v - J W • • •
Bpesti villám, var vasut

v » » élv. jegy.
Bpeat-szt.-lőrinczi h. é. vasut • .

v s v » » els. részv.
Bpest-ujpest-rákosp. v a s u t . . . .
Debreczen-hajdunanási vasut. . .
Déli vasut
Első cs. kir. duuagözhajó-t. . . .
Gö ni -zvölgyi vasut elsőbs
Gyoi-sopron-obenfurti vasut . . .
Kassai közúti vasut
Kassa-oderbergi vasut
Kassa-tornai h. é. vasut els. r. .
Magyar-gácsországi vasut . . . .
Magyar h. é. vasutak r.-t. . . .
Magyar nyugoti vasut
Máramarosi sóvasut els. részv.. .
Máramarosi sóvasut t ö r z s i 1 . . . .
Máramarosi sóvasut B. részvényei
Marosvásárh.-szászr. vasut e. r. .
Nagykikinda-nagybecsker, v. r. . .
Orlente in. teng. _ hajózási r.-t . .
Osztrák-magyar államvasut . . .
Pécs-barcsi vasut
Petroz.-lupényi h. é. v.els. részv. .
Szlavóniai h. é. vasut els. részv..

XIV. Sorsjegyek.
Bazilika sorsjegy . . .

. „ osztr, f e l ü l b é l y e g z é s s e l . . . . . .
, , nyeremény-jegy . . .

Bécsvárosi nyereménykölcsön 1874. é v r ő l . . . . .
Budavárosi sorsjegy * ,* .»•

„ „ osztr, f e l ü l b é l y e g z é s s e l . . . .
„Jó szív" egyesületi sorsjegy • •

, „ „ osztr, f e l ü l b é l y e g z . . . .
Magyar vörös-kereszt sorsjegy . . . .
• . . . , oszt. felülbélyegz.._. .

D v „ v n y e r e m é n y - j e g y . . . .
O l a s z v ö r ö s - k e r e s z t s o r s j e g y

„ „ „ „ o s z t r , f e l ü l b é l y e g z . . . . .
O s z t r á k v ö r ö s - k e r e s z t s o r s j e g y . . . . . . . . . .
O s z t r á k h i t e l i n t é z e t i s o r s j e g y . . . . . . . . . . .
Pá l f fy s o r s j e g y . . . . . • . . . • . . . . « • • •

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

-„ „ „ „ kör
, osztrák vagy magyar 8 frtos
„ 20 frankos . . . . . . . . .
w 20 márkás . . . . . . . . .
. töo-ök a r a n y l i r a . . . . . . .

Nemet birod. vagy egyénért, bank j . (100márka),
Franczia bankjegy (100 frank) (M.),
Olasz bankjegy (100 U r a ) . . . . . . . . . . .
Papirrubel d a r a b o n k i n t . . . . . . . . . . .
R o m á n bankjegy (100 lei) . . . . . . . . . .
Szerb bankjegy (100 ezüst dinár} ,

XVI. Váltók árfolyamai Gátra).
Amsterdam . . . UK) hollandi f r t é r t . . . . .
B r ü s s e l . . . , . ICO frankért . . . . . . . .
London 10 sterlingért . . . . . . .
N é m e t bankpiacok 100 m á r k á é r t . . . . . . . .
Olasz bankpiacok 100 líráért . . . . . . . . .
P á r i s 100 frankért . . . . . . . .
Svájczlbankplacok 100 „ , , T , . . . .
Szentpétervár . . 100 rubelért . . . . . . . .

XVII. Határidőre kötött értékp.

Január hó közepén.

Magyar aranyjáradék . . . . . . . . .
Magyar koronajaradék . . . . . . . . .
Magyar általános hitelbank . . . . . .
Magyar ipar- és kereskedelmi bank . .
Magyar jelzálog hitelbank
Magyar leszámitoló és pénzváltó bank ,
Rimamurányi vasmű . . . . . . . .

Január hó végére.

Osztrák hitelintézet t f . . , . . , . , .
Déli v a s u t . . » • . • • • . . . . . . . . ,
Osztrák-magyar államvasut . . . . .

pénz

125.—
139 —
4 9 0 . -
3 2 0 —
5 3 5 —

2 8 0 —

1 4 2 —

212.-
1 1 6 —
2 0 5 —

391.—

250!
275.50
1 4 0 —

9 0 —
1 0 2 —

4 4 0 —
1 0 0 —
121 —

199Í5D
200 —
211.50

211 —
96.50
6 2 —
6 2 —

1 0 0 —
1 0 0 —

221 —
1 0 0 —

6.30
6.60
1.60

1G5—
6 0 —
61 —

3.50
3.60
Q J

9.50
2.50

11 —
12.-!
20.25

201 —
59—

5.71
5.67
9.52
9.52

11.78

|58.87V!

45Í40
1.27V:

99.40

120'i0
58.90
45.40
47.60
47.35

121.50
99.50

381.50
101 —
271.25
2 4 7 —
2 4 6 —

352 40
77 25

336.50

165.—
130—
140.-
510—
325 —
5 4 5 —

2 9 0 —

143.-

2 1 3 —
1 1 7 —
2 0 6 —

391 '.5Q

2 5 5 ! -
276.-
150—

9 2 —
1 0 3 . -

4 4 5 —

123!-

191Í50
2 0 5 —
212.—

2 1 2 —
97.53
6 7 —
6 7 —

1 0 1 . -
101.—

2 2 2 —
101 —
175—

6.80
7 —
1.90

1 6 7 —
6 2 —
6 3 —

3.80
4.—
8.50

1 0 —
2.80

11.50
12.25
20.50

2 0 3 —
6 1 . —

5.75
5171
9.56
9.56

11.82

59.07Va

45Í60

99.80

120Í50
59.10
45.60
47.80
47.50

121.70
99.70

3 8 2 —
1 0 2 —
271.75
247.50
246.50

352.60
77.75

337.-

Leszámoló Árfolyamok
380
352

Magy. ált. hitelbank .
Osztrák hitelintézet ,
Magyar aranyjáradék
Magyar koronajáradék .
Magy. ip. és keresk. bank
Magy. leizáloghitelbank
Magy. leszámitoló bank
Rima-Murányi vasmű r.-t.
Déli vasut
Osztr.-magy. államvasut
Budapesti bankogyesület
Első magyar iparbank.
Hazai bank r.-t
Pesti magy. keresk. bank
Bpesti takp. os zálog. r.-t.

§ryes. Bp. főv. takarép.,
agy. olt. takarékpénztár

M. orsz. kfizp. takarékp. .
Első magy. alt. bizt.-társ.
Elíö budapesti gőzmalom
Lujza-gőzmalom r.-t.. . .

105
187

1402

835

deczember 27-éről.
Brassói bánya- és kohóm.
Felsőm, bánya- és kohótnü
Köszénb. és tégiaay. r .-t .
Magy. ált. köszénb. r .-t. .
Magyar asphalt. . . r.-t.
Salgó-Tárjani köszénb. r.-t.
Újlaki téglagyár r.-t.. . .
Danubius-Schoon. hajógy.
Ganz-féle vasöntöde r.-t..
Sclilick-fólo vasöntöde r.-t.
Weitzer-féle wacgongyár.
Franklin-társulat . . . .
Els5 magyar rószv.-sorfőzö
Magy. czukoripar r.-t. . .
Magyar villamossági r.-t

Adria m. tengerliajóz. r . t .
Bp. közúti vaspálya-társ..
Budapesti vili. városi vasut
Bp.-ujpest-r. villám, vasut

625.
115.

260
100.

2 0 8 . -

3 8 7 —
2 7 1 . -

A t-e/ megjelölt értékpapíroknál, melyek üzleti éve nem —._ -----
a napt&rl évvel, az osztalék az utolsó üzletérre vonatkozólag érteaao.
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SZÍNHÁZAK.
Budapest, szerda, 1897. deczember 29-én.

NEMZETI SZÍNHÁZ.

BYÍ bérlet 232. Havi bérlet 22,

Mariana.
Dráma 4 felv. Irta J. Echegaray.

Forditotta dr. Szálai Rmif.

Személyek:
Mariana p. Márkus
Clara
Trinidad
Danid Montoya
Don Pablo
bon Joaquin
Don Castulo
Luciano
Felipe
Claudia
Szolga

Nagy Ibolya
Szacsvaynó
Mihályfi
Hetényi
Bercsényi
Gabányi
Dezsó
Latabár
DóriM.
Narczin

Kezdsto 7 órakor.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ.

Évi bérlet 149. Havi bérlet 17.

A bibüás ember.
Zenés színjáték 3 felvonásban.
Zenéjét ds szövegét szerzetté
Kienzl. Forditotta Radó Antal.

Személyek:
Kurátor
Márta
Magdoha
János
Mátyás
Xavér
Antal
Frigyes
Nefe
Hubertni
Jancsi
Az éjeli 8r

Szendr5Í
Kacrér
Hilgermann
Beck
Arányi
Dalhoki
Hegedűs
Kornay
Berts M.
Ladányi
Kertész
Ney B.

RogyszedS asszony Kolozsvári

Kezdete 7 önkor.

NÉPSZINHÁZ.

A varázsgyürü.
Operetté 8 felvonásban, 6 képben,
írták : D'Ennery Adölphe és Bu-
tani Paul. Ford.: Komor Gyula.
Zenéjét szerzetté: Planquette R.

Személyek:
XV. Lajos Szirmai
De Chavannea Szerdahelyi
Renée Nádai Ilonka
Leoeadie Vidórné
De la gardeGeorges F. Hegyi
Nicolas Vidor
Michelette Küry Klán
Valpingon lovag Solymoá

ArtoiB
La ropeliniért
Athenaii
Solangea
Henrietta
Louin
Tisxt
Komornyik

Kiss M.
Follinus
Balogh Etel
Révi A.
Bártfai M.
Lukácsy O.
Várnai
Hortobágyi

Kezdete 7 órakor.

VÁRSZÍNHÁZ.

Zárva.

VÍGSZÍNHÁZ.

555. szám. 666. Bsim.

Szőke Katalin.
Drámai rege 3 szakaszban, 6
képben. Irta •. Voss Rikhárd. For-
ditotta : Makai Emil. Zenéjét

ízérzetté Pittricű G.

Személyek:
Az ifjú Halál L. Fáy Sz.
Szent-Katalin képe Molnár
Werner Katalin Lánczy
Gyuri (6 éves) Halász
Lőrincz Bodnár
Márton Rónai
Annusba Geröfi
Magda Cselka J.
Tera Varsányi
Huberné Makróczynő
Gruberné Nikó L.
Orvos Balassa
A Gyomor Hunyadi
A Gond Rostagni
A Bánat Fenyvesi
A Nyülölet Hegedűs
Az alvás szelleme Komlósi
Az álom szelleme Bárdi
A hatalmas uralkodó Kazalitzky
Az emberiség iól-

" " ' Mátrai
Kezdete fél 8 órakor.

MAGYAR SZÍNHÁZ.

Másodszor. Másodszor.

Ifjúság.
Dráma 3 felvonásban. — Irta :
Halié Miksa. Forditotta : Szo-

maházi István.

Személyek:
Hoppé, plébános Molnár L.
Anna Somló E.
Arnandua Srih-l̂ i K.
Schigorszki Gergely Székely S.
Hartwig György Füredi Béla
Maruschka Fodor R.

Kezdete 7 órakor.

g Szánházi műsorok a 2O. oldalon.

Külföldön elsajátított szakismeretek és hosszú
gyakorlat alapján készítek modern sülben

kárpitos- is díszítési munkákat.
Függönyök díszítése, terein díszítések stb.

kiváló ízléssel eszközöltetnek.
Magamat a n. é. közönség kegyes partfogásába

ajánlva, maradtam kitűnő tisztelettel

SZILÁGYI ZSIGMOND,
kárpitos és díszítő.

Budapest, VII., Dohány-utcza 68.
(Kertész-utcza sarkán.) 120

KÁLDOR ZSDGMOHD

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

Naponta a hires Kuthy Vlncze és Gyurka zene hangversenye.
Kitfinö 7 tekeasztal, az összes kül- és belföldi lapok a N. É. közön-
ség szórakoztatására, jó italok, pontos és lelkiismeretes kiszolgálás.

A N. E. Közönség becses pártfogását kéri
(186) tisztelettel

KÁLDOR ZSIGMOND, kávés.

A legkedvesebb

újévi ajándék
családoknak.

kaNaponta frissen vágott, hizott kaosa, poulard, puly
és stíriai kappanok, valamint hizott kamra és lövött f
ozanok, öc-ezomb és gerincr kimérve, pörkftlt vaédlosBo

Kiható: Géczy Ferencmnél,
Budapesten, IV., Városház-tér 2. sz.

és központi vásárcsarnok 44—46. sz. f

Magyar leveleső,
ki a német nyelvben és könyvvitelben jártas, állást kefes
a fővárosban. Szives megkeresések ügyes ét megbíz-
ható cximre e lap kiadóhivatalába kéretnek.

Legalkalmasabb

újévi ajándék
részletfizetésre "«

GRÖNBLATT és PRAJZAK, Erzsébet-kőrút 56,
ingaóra-, ékszer- és kerékpár gyári raktárában, hol
zálogjegyek olyképp is vétetnek, hogy eladó magának a
visszavételi jogot fenntarthatja. Zálogból kiváltott ékszerek

és kerékpárok bámulatos olcsó áron kaphatók.

Szabadalmazva az összes nagy államokban.

Kártyajáték-számjelzö tábla
a legalkalmasabb karácsonyi meglepetés I

Kávésok és kaszinók figyelmébe! J J K H S
12 O ctm. nagyságú emailirozott csinos kiáUitásn. Pótolja a krétát,
mely a kezet piezkitja és igy a kártyát i s rongálja. Könnyen
kezelhető. Kávéházban, kaszinókban kérjek a Tartli és
Piqoet-játékot kedvelök a kártyajáték-számjelzö táblát.
A. kártyajáték-számjelzo tábla megóvja a ruhát is a be-
piazkltástól. Illusztrált prospektust díjmentesen küldök.
Két darab, azaz egy pár kártyajáték-számjelzö tábla ára 3 frt hasz
nálati utasítással együtt. Csomagolás 10 kr. Megrendelések a pénz

előleges beküldése vagy utánvét mellett eszközöltetnek.

a szab. kártyajáték-számjelző tábla föltalálőja és kizáró-
lagos elárusítója. 241

Budapest, VII., Csömö?i-ut 69. sz.

32 u a v 41 a s : t ó k,

császári és királyi udvari illattár,
BUDAPEST, IV. Ecer., Krisfóf-tér 8 sz .

W T Kitüntetve u ezreáéves ersz. kiállításán ]i munkáért. " 9 8

SCHUBERTÉ JÁNOS, késes.
Csakis TV. kerület, Granátoa-ntoza 3. szám.

KÉSEK, OLLÓK, BEBETVÁK, legolcsóbb gyári áron.
Javításé*:, köszörülések ás vidéki megrendelések lelkiismeretesen tel-

jéÉttetnek. Korcsolyák javíttatnak ÉS nikhéleztetnek. (40)

mindennemű hang-szerek és
burokban

Reményi Mihály
rntthangszérésznél,

Budapest, Király-utoza. 44.
Javítások jótállás meUett
képes árjegyzék Ingyen és

bermántve. 8xs)

SORSOLÁSI KÖZLÖNY
XII. évfolyam.

Hiteles sorsolási értesítő és útmutató magánosok
restére értékpapírokat illető ügyekben.

Megjelenik háironklnt
Nólkü!özhotet!en tanácsadó mindenki számára,

akinek értékpapírjai és sorsjegyei vannak.
Sorsolási értesítője pontosságra és megblztható

ságra nézve a legelső helyet foglalja el az összes e
nemű lapok között s gondos egybeállításában közli
az összes hazai és jelentékenyebb külföldi sors-
jegyek huzási lajstromait, a hátralékok, vagy's eddig
fel nem vett nyeremények jegyzékével együtt.

fSST Az osztálysorsjáték behozatala alkalmából
a „Sorsolási Közlöny1' Ingyen mellékletül adja elő-
fizetőinek az osztálysorsjáték hivatalos nyeremény-
lajstromát, ugy hogy a „Sorsolási Közlöny előfizetői
teljesen hiteles jegyzéket kapnak az osztálysors-
játéknál kihúzott számokból. E lajstromok egyenkint
vásárolva, egymagukban is többe kerülnének, mint a
„Sorsolási Közlöny* előfizetési ára, mely

egész évre csak t forint.
Minden előfizető Ingyen kapja az lS98-ra szóló

Sorsolási Évkönyvet, mely ez alkalommal az osztály-
sorsjáték népszerű ismertetését tartalmazza.

Előfizetések legczélszerüiben postautalványnyal

B E I M E L L A J O S bankházához,
a „SORSOLÁSI KÖZLÖNY" kiadóhivatalához

Budapest, IV.r Kecsfcentéti-irtcza 18.
intézendők.

sz.

A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi ma-
gyar királyi miniszter ur 1897. deczember hó
18-án 78.286. sz. a. a következő rendeletet
adta ki:

„A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi
miniszter a Remington-iögéipet (kapható
Glogowski és Társa budapesti czégnél, Erzsé-
bet-tér 16. sz. a.) állami és általában hazai
tanintézetek részére leendő beszerzésre ajánlja."

Miniszter helyett:
Zsilinszky

ailamtitkár.
A G L O G O W S K I é s T Á R S A ezég

azon rendkívül előzékeny ajánlatot intézi a venni
szándékozókhoz, hogy saját költs égőre szállít az
ország bármely részébe díjmentes próbahaszná-
latra egy 7-es számú 1897/98-asmodellüRemington-
irógépet vételkötelezettség iiélkül és kezelésre, ugy
helyben, mint vidéken díjmentesen begyakorol
kárkit. Az irányadó szakemberek egybehangzó
ítélete szerint a Remington-irógép az összes ismert
irógéprendszer között világszerte elvitázhatatlanul
a legelső helyet foglalja el.

Néhány ítélet a Remington-irőgépről:
Gregerson G. é s Fial, Budapest,

1893. szeptemiei 19.
Nem mulaszthatjuk el, önökiel teljes megelégedésünket

közölni az önöktől vásárolt 4 Remmgten-irö^épet illetőleg.
A Remington-irógép kitűnő tulajdonságai tekintetében az
előttUnk ismert számos itéletet teljes mértekben magunkévá
tesszük és azt hisszük, hogy a Reinington-irógépnek sehol sem
szabadna hiányoznia, ahol Írásbeli munkák vannak.

Cs. kir. postatakarékpénztári hivatal, B é c s .
1894, május 24.

Ezennel igazoljuk, hogy a postatakarékpénztár! hivatal-
nak szállított 23 drb 3; és 5. számú Roraington-irógéq ezon
hivatalban már évekóta használatban van éa minden igé-
nyünknek tökéletesen megfelel. (Ma 54 Remington-irógép
működik a postatakarékpénztári hivatalban}.

Bótby János nemzetközi mérnöki é s szabadalmi
Irodája Budapesten.

189T. augusztus 18.
Kivánságukra készséggel kijelentem, hogy irodámban már

évek óta használók több rendbeli 5-ös számú Remington-iró-
gépet, melyek működésével ihindén tekintetben meg vagyok
elégedve, volt alkalmam legújabb ÍS97-ik évi modelifl 7-es
számú Rémington-irógépjüket is megismerni, mely a Reming-
ton-jiógépek eddigi jó hírnevét —amennyiben ez még lehet-
séges — növeli.

Udvarhelymegye alispánjától, Udvarhelyit.
1897. július 24.

Igen helyesen gondolta a ezég, mikor Magyarország f5- és
székvárosában Remington és Mmeograf-irngép raktárt óllitott,
mert igy a gépek esetleges javítása, valamint a szükséges
kellékek beszerzése, — ami eddig tömérdek időbe került, -»-
rendkivúl mégkönnfohbült. Azonban már 4 év óta van hasz.-
rtálatbaa mind a ket iró-szerkezet, anélkül, hogy legkisebb
javítást is eszközölni kéllett volna, s6t á legnagyobb elisine-
réesel szólhatok mind a két gép használhafúsúgiiról, különö-
sen a gvors miinka áltál minden eddigi has/nált hasonló iró--
gépét féÍQlmul. Kérek ugy a Remington-iró, mint a Mime»graph
gépekMz szükséges festék, papir stb. tárgyakról részletes
árjegyzéket küldeni.

Kvoakemet fh. város polgármesterétSl. Xada polgár-
mester, Kecskeméten.

1897. július 12.
Folyó évi június 21-éii kelt megkeresés folytan vari

szerencsém értesíteni, miszerint a Kecskemét város tulaj-
donában levő Remington-irógép kifogástalanul működik.

SXaroe-Torda vármegye alispánjától, Karosvásár-
nelytt. 1S97. augusztus 7.

Megbízottjuk által bemulatott és kipróbálás végett itt
hagyott „RenunRton-irógép használhatóságáról meggyőződvén;
az xrodam részére megtartom. Ennélfogva felkérem, hogy

i annak áráról szóló nyugtájukat ide megküldeni sziveskcdjéTc,
! iögy az Cisíeget élküldhésseS. Egyben fölkérem, hogy az

írógéphez szükséges kellékekről részletes árjegyzéket szintén
megküldeni szíveskedjék, hogy sz ezután előforduló szük-
ségletet megrendelhessem.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

GLOGOWSKI és TÁRSA
az eredeti„REMINGTON-lrógépok"
és „EDISON - MIMEOGRAPH" khe.

Jogé eladási telepe. &&)

Budapest, V., €rzsébet-tér 16* sz.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Központi kiadóhivatal: II Minden szó 2 krajczár, vastagabb betűkből szedve 4 krajczár. II '

VIII. kar., JÓZSef-kÖrut 65. SZám. J Előre fizetendők készpénzben, levélbélyeffekbwvasypootantalványon. J V. KOr.,
sbon, vagy a választ poste-restanto kéri, akkor minden közlés után ro4g 30 kraj
utalvány srelvényére irni; esetles közönséffos levéUj«n ii l<?h.ot a wüvoai-t ' i 1*

Fiók-kiadóhivatal:

4.
bólyegilleték is fizetendő. — Czélszexü az apróhirdetést posUutalviíyon
"'denL Mindenki könnyen kiszámíthatja az apróhird»Ws éri.%.

LEVELEZÉS.LEVELEZ
I e V e I e T*° * kiadóhivatalban S-től, reggelre á t

£]« • • önt ismerve, boldogabb ünnepeket tölthettem volna. Kiván-
"•»*«. ságahoz képest, bár nehezemre esik, türelemmel várok. Kéz-
csókkal Imre. 235— 1

Előkelő magánhivatalnok Zt&JllJ^Té^t
házasság czéljából megismerkedni, kinek legalább 5—(5000 frt hozo-
mánya van. Ajanlatokat Magánhiva,talnok czimen kérek a kiadó-
hivatalba. 1192-1

f i c r / t t k á m Legutóbbi leveledet megkaptam. Néhány
< l » V V t ö JUiálllíaüU nup múlva kimerítő választ irok, lesz
majd időm reá. Ma ismét találhatsz itt valamit, ami reád vonatkozik.
Hallottam, hogy sokat panaszkodol tí-nek, hogy rosszul megy sorod.
Szeretnék rajtad segíteni és minden tőlem telhetőt elkövetek érde-
kedben. — Boldog újévet kivin szerető barátod . . . . dár. 1193—1

ht4nv^]«<in e z u t o n szeretnék intelligens 35—40
g rüanVaiííSn é v körüli önnálió kereskedővel, vagy

iparossal házasság czéljából megismerkedni. Intelligens szülők gyer-
meke vagyok, ismerem a háztartás minden ágát és műveltségem sem
hiányos. Azt is niundják, hogy szép vagyok, de nincs hozományom.
Azok, alak nem pénzért, hanem egy szerető szívért csengnek, írjanak
Szegé/iy Jeú/iyu.ik a kiadóhivatalba. 1190—1

^.o t l • • • -y-uteza. Nem tudván, vájjon e hét végefelé a
fővárosban leunduk-e, tehát már ma kívánok Önnek boldog

újévet. Üdvözli örego „Milleniumi Gerőjo." 1212—1
é t ílT"ítíVrt<* szőke leányt, kiket már 3 éve, hogy látásból is-
b l a . HlíjUai merünk, s akiket a kiállítási körzőn is naponta
lt szerencseuk láthatni, de akikkel mindez ideig nem volt alkal-
nk megismerkedni s végre akikeL most legújabban kedves ma

volt szerencseuk láthatni, de akikkel mindez ideig nem volt alkal-
munk megismerkedni s végre akikeL most legújabban kedves ma-

Jelzett levelének örvendek, nem volna csütörtökön lehet-
séges y 291—1

i l F-nek levele van a kiadóhivatalban. 289— 1

itllS u z e n e t t - t olvastam, nem ugyan olyan nagy öröm-
# ; - - - - - ~ r J 4 M < « mel, mint maga gondolja, csak tudomásul veszem
igeretet, nugy szombaton eljön estélyemre. Nem nagyon udvarias, de
azért csak jöjjön, sokat nem váltam magától, tehát nem ért csaló-
dás ezáltal. A szőke babájának létezésében nem hiszek és igy azon
czélját, hogy bosszantson vele, nem éri el. Magától okosabb dolog
is kitelnék. Csak jöjjön, készen fog találni, csak az első vizitre volt
nehéz rávenni, a többi ? A többi nagyon fogja követni, Ezt én mon-
dom. Tehát szombaton 1232; 1
M n t f chÓVO Uítli I Engedjen meg édesem, ha aztmondom, hogJI»Uíl UIK1 K Aim l m a g a o g y kissé 5 n h i t t > m a g a ^ ^ a i
többet érne, ha csak egy kicsikével is kevesebbet tartana magáról,
azonban nincs kifogásom ellene, ha maga saját javára igyekszik
magyarázni elégedetlenségemet, de az amit „mifelénk" olyan furcsán
neveznek, határozottan sántit. Egyébiránt minden a legjobb rendben
megy, kezdetnek elég jó, de kissé talán menoton, kérem egy kicsit
fűszerezni. Hogyan ? azt ne tőlem kérdje, ámbár az efélékbeu mond-
hatom, nem különösen találékony. —y. 1280 1

HÁZASSÁG.
C jómódú, vidéki kereskedő, 28 éves fia vagyok, 6—7000

y d , frtnyi vagyon lesz örökségem. Oly háziasán nevelt,
csinos, 2u—22 éves, szintén vidéki kereskedő leányával óhajtanék
házasság czéljából megismerkedni, ahol a házba nősülhetnék. Fény-
képpel ellátott komoly ajánlatokat közvetítők mellőzésével Házasu-
landó jelige alatt kérek a kiadóhivatalba. 1224 2

ÁLLÁST KERES.
ajánlkozik egy tanitó-kőpezdét végzett fiatal ember,

_ . kinek gyengélkedése miat t a vidéken kell laknia,
szíves megkeresést kér „Szorgalmas" czim alatt az Országos Hirlap
kiadóhivatalába. 11J.G 8
T l p sjji»je ki a magyar és német nyelvet szóban és í rásban töké-

. J** 8 ' * ** letesen birja, 4 évig volt fővárosi ügyvédi i rodákban
m i n t iroda-vozetö alkalmazva, hasonló minőségben alkalmazást keres.
Czim a kiadóhivatalban. • 1158—3

JJJ*. ajánlkozik szerény feltételek mellett. Czime meg-
tudható a kiadóhivatalban . . . szám alatt. 1016—3

« ö ! p c levelezés, számfejtés, adóügyekben teljesen jártas.
1 r . t c a , 7 évi prakszissal biró, okleveles könyvvezető, beszól

magyar, német, román nyelveken ; délelőtt 8 órától délután 2 óráig
terjedő időre állást, illetve foglalkozást keres. Megkeresések „Szer-
vozö" czim alatt a fiók-kiadóhivatalba kéretnek. 1090—3
Ejá^flfttiftttftlftialf ajánlkozik egy előkelő fővárosi vállalat főtiszt-
*£cu>i)uuviiuniiaik viselője, szerény feltételek mellett. Óvadékot
nyujthat. Czim a kiadóhivatalban. Ügynökök kizárva. 1120^-3

. intelligens, jó családból való fiatal leány gyermekek
Jt mellé ajánlkozik uri házhoz. Szíves meglbresésoket a

kiadóhivatal továbbit „Szerény leány" czimen. 105S—3

1*0I*0C e g v kereskedelmi iskolát végzett fiatal ember, sie-
n t l t d rény igényekkel. Szíves ajánlatokat kér, „Állást
imen a kiadóhivatalba "'

y g y
ereső" czimen a kiadóhivatalba.

igé
óhiv 1050—8

PffV üfíVPC intelligens fiatal asszony, hivatalnok özvegye, társalgó,
x&3 •»*)/*•» vagy házvezetőnői állast keres, becses ajanlatokat

„O/vi'gy* czimen közvetít a kiadóhivatal. 1048—8
állást keres fővárosban előkelő háznál középkorú,
intelligens, keresztény, gyermektelen reprezentáns

özvegy unió. Czim a kiadóhivatalban. 1032—3
fiata/, müveit vidéki leány ajánlkozik házvezetőnőnek
Budapestre ; jártas a háztartás minden teendőiben, ugy-

Kintén reprezentánsra is alkalmas. Ajánlatokat »meebizMutó* jelige
alatt a kiadóhivatal továbbit. 1030—8

l ! iiAHtlffUVílllK
adóhivatalába.

ÁLLÁST KAPHAT.
kerestetik uri házhoz, 3 kis leányka mellé,
Ajánlatok kéretnek „Romié peluge" alatt e lap

122G-4
lij állast biztosítok egy izraelita fiatal emberaek, kiérett-
1U sögit végzett ús ajánlatomra nusiil. Czim a kiadóhiva-

jilbaii. 1222—4

•4?ilm1ni3*ráet MVOPHöIf t s> nos fiatalleányok, előkelő ezuk-
J l l f t O l í H ö i a i l i l^WUtítt rászdába. Ajánlkozók kéretnek aján-
lytaikat o lap kiadóhivatalába kllMeui „Csinos" jelige alatt. 1218—4
HOttHP kp fP^t fHl í surfiősen H kis lcáuy mclló. aki zongprázni
UVIIllt r t t l O i l S l r i c s valamit németül, francziáúl tud, előnyben
ryszcsul. Ajánlatokat .Szolid* joligo alatt továbbit a kiadó. 1206-̂ -4
£ ü 7 t \ a 3 C C 7 A n v keresU'tik vidékre egy nagyobb háztartás veze-
vaAVaaaa&UllJT tésére. Ajánlatok e lap kiadóhivatalába külden-
dők „Gazdaasszony" sz. alatt. "

kerestetik egy óvos leányka mellé egy előkelő
D. M.

családhoz.
1012—IV.

S k e r c s t c t i l c vidékre. Előnyben részesül az, aki nem-
r y l w csak a magyar, hanem a franczia és német nyolv-

b,?n b ;áitus. G. L. 1010—IV.

tartovábbtt.

kerestetik nagyobb ügyvédi Iroda önálló vezeté-
Bére. Ajanlatokat .Doktor- jeligével a kiadóhiva-

1018—4

Belybeli irodalmi vállalat &!nSF$
előnyben részesüiaek. Bizonyítvány másolatokkal ellátott „I. V.
jegyű ajánlatokat a kiadóhivatal közvetít. 80»-4

OKTATÁS.
órák adására ajánlkozik egy hölgy, ki már évek óta
működik e téren mint ilyen szép sikerrel. Czim a kia-

ióhivatalban. • . . • ' 1228-5
és játék órákat ad kezdőknek és műkedvelőknek, egy
drámai színésznő. Czim a kiadóhivatalban. 1204—6

vábbit.

leczkét ad 4 frtért havonta kitűnő tanár. Aján-
latokat .Szakképzett* alatt a kiadóhivatal to-

237—6

kiadóliivatatban.

ad egy, o téren már évek óta müködő é* szép
eredményeket elért zongora-művésznő. Czim a

' 1162—5
Z kerestetik 10, 12 és 14 éves leányhoz. Előnyben resze-
° -"' aki zongorázni is jól tud. Jehge: Nevelonfi. t80—5

l?t*4Hrvt4 U A H H A kerestetik egy 8 éves leányka mellé. Ajánlatok
JT0111214 UUniiS „Franczia bonnne" 978—6 szám alatt keretnek.

978—5

.Cdlo. Órákat ad egy kitünö oello-tanár (Dávidon* tanítványa). Czime
meirtudható a kiadóhivatalban. 106B—5

j*ranczia
talba kérek.

óhajtok venni hetenkmt S-szor, 7—8-ig. Aján-
i a t o k t „ F . O . 974-5* «z. a. a kiadóiuva-

974—5

BIRTOK ELADÁS.
Egy nagy birtok, mely áll 500 hold szántóröldhŐT,
soo hold legelő és 400 hold erdőből, melyből 10

hold szilvás, továbbá egy 12 hold s gyümölcsös kert, 20 hold park,
egy 9 szobából álló kastély, régi, oszlopos nenves kuria é3 hozzátar-
tozó .teljes gazgasagi berendezéssel, szabad kézből eladó. .Levólbeli
ajánlatok keretnek a kiadóba „Bírtok'' czim alatt. 1200—6
tti*}*!; i>lnh£e Kisebb alföldi birtokomat szeretném elcserélni
GlI lOK e i d U d S . egy Budapesti házért, melyhez néhány ezer forint
készpénzt is adhatnék. Levelet kérek a kiadóhivatalba „Tanya"
czimen. 1058—fl

HÁZ ÉS VILLA ELADÁS.
A Farkashegyen egy szép kisebb, de igen csinos.

fcldUU Villa* modern ízléssel épült villa, haláleset miatt azonnal
jutányos áron. Levélbeli megkereséseket k|rek „Jutányos" czim alatt
e lap kiadóhivatalába, ' 1208—7

Mátyásföldön eladó egy nagy üres telek. Cxiin a
kiadóhivatalban. 1202-7

_ Debreczenben eladó egy nagy ház, nagy gyümölcsös
»• és szőlős kerttel, a tulajdonos áthelyeztetése miatt,

esetleg egyelőre kiadó. Megkereséseket kérek .Lakás 100* alatt e lap
kiadólnvatalába. 1194-r-7

ki Az Erzsébetvárosban lerö két házamat, egyik egy, a
( U . másü kétemeletes, szeretném egv felvidéJti nagyobb

birtokért elcseréhii, esetleg eladni. Megkereséseket „Birtok" czim
alatt az Orsz. Hirlap kiadóhivatalába kérek. 1054—7

ELADÁS.
0 berendezett S

lando egy magános hölgynek,. könnyén vezethető ; évi jövedelem
1200 frt, szükséges 3000 frt. Czim a kiadóhivatalban. 6427—8

ElaOó egy 10 lóerejü használt, de jó korban levő gŐzcséplő kész-
let 1300 frtért. Czim a kiadóhivatalban./ 368—8

ihU több fényes estélyi ruha, gyászeset miatt. Czim a kiadó-
hivatalban. 1034—8

A főváros közvetlen közelében egy nagy telak
i g i g l i HiaUdi, eladó ÍOOOO írért, előnyös fizetési feltételek nwl-
lett. Ügynökök kizárva. Ajánlatokat kérek .Előnyös, jelige alatt a
kiadóhivatalba. . , 10B8—8

egy egészen jó karban levő czimbalom, igen olcsón. Czun a
k udónivatalban. 1126-8

SonvéÖ gyalogtiszti— használt, minden
ki aduhivalbah,

885-r8

Gyógyszertárat
hivatalban.

5—6000 frt forgalommal keresek megvételre,
vagy nagyobb forgalmút bérbe. Cziín akiadó-

285—8

Megvételre kerestetik
hivatalban.

VÉTEL

1214—9

fíeufunölanöi kutyát latok NeufundlnaOÍ 1Q00—Ü. sz. a.
1000 -9

ééretnek.

keresek azonnali átvételre. 4000 forintom von
készpénzben. Ajánlatok .Jó üzlet' a kiadóba

988-̂ -9

alatt a kiadóba kéretnek.

nőit és férfit, veszek kéz alatt, olosó árért, ió karban;
de csak pneumatik-rendszert. Ajánlatok .Olcsó* jelige

KIADÓ SZOBÁK.
külonbejaratu szobát kiadok,' esetleg teljes
ellátással. Czim a kiadóhivatalban. U48--10

?A tikvinlnvl kapható elegáns utczai szoba a körúton külön bo-
fcU J O l i n i e r i járattal reggeUvel együtt. Levelek ,UtczuJ 320b**.
EZ. a. kéretnek. , • ' 986—10

szobák azonnal kiadók, teljes ellátással és fürdőszoba
használattal. Czim a kiadóhivatalban. 1094—10
c>/Ah'il> & Klinika közelében, hetenként 2írtért Id-
SZOOílK adandók. Czim a kiadóhivatalban, ' :

289-10

fi Samjanich-tttczában azoba 12 frtért
a kiadóban.'

582-10'

putqrozott utczai szoba
ladóhivatalban. '*

Uői-

534-10

hivatalba.

egy tiszta csandea utczai szoba.külön
bejárattal kiadó. Bővebbet a kiadó-

586—10:
eSY külön bejáratú 2 ablakos udvari szoba
havi 14 forintért azonnal kiadó. 670—10

SZOBA KERESTETIK.
£I>SMA» ltH*-At>A«A*4 szobát keresek a IV.
OSinOS UntOrOZOTÍ Levelek tisztaság jelige alatt
tálba kéretnek.

patai hölgy külön bejáratú szobát keres. Jelige

kerületben.
kiadóhiva-

293—12

992—12
lakást keresek az Andrássy-ut közelében, mely

„ áll 5—6 szobából és a hozzátartozó mellék helyi-
böl. Levelet iérak „Bankigazgató" czimen. 868—12

f 4 b 4 e l \m*n*n\r mely áll 3 szoba, konyha, éléskamra, előszoba
&<Uta5l KeiCSSK) és fürdő-szobából. Ajánlatokat kérek .Azonnal*
czimen a kiadónivatalba.

Tanár, a New-York palota közelében, 2 bútorozott szobát keres
» njévr* .Tanár* jelige alatt. 988—12

KIADÓ LAKÁSOK.
6 e«Alt4e elegáns utczai lakás a körúton májusra kiadó. Ugyan-

ö&QUdd ott az egész lakásberendezés elköltözés miatt eladó.
Levelekre Talaszol Antal. 990—13
Jt Krisztina-kőrúton ogy 8 utczai elő, fürdő- é3 cselédszobából álló
/ t lakás azonnal kiadó. Bövebbett a kiadóhivatalban. 488- 13

Rézmál-dülő, a János-kórház közelében 2 nagy
y szoba, veranda, fürdőszoba, konyha (vízvezeték-

kel), éléskamara, pincze és padlásból álló lakás azonnal kiadó.
C i k i d ó h i t l b 1 1 8 I S

"
ke), éléskamara, p i n z
Czim a kiadóhivatalban. 118—IS

HITEL-PÉNZ.
óhajt venni egy magánhivatalnok, kedvező

f visszafizetési feltételek meUett. Ügynökök köz-
vetítése kizárva. Ajánlatokat kérek .Sürgős" czim alatt a lap kiadó-
hivatalába. 1186—14
TR\7iUlvli\h/khr<i fővárosi, valamint nagyobb vidéki városokban
f U i U u i n U K O K i a , levö bérházakra is, 50 esztendő alatt törlesa-
tendö, 4 és Vaf/o kamatú kölcsönök minden előleges költség nélkül
rövid idő alatt kaphatók. Levelek *J£észpénz* jelige alatt e lap
kiadóhivatalába intézendók. 237 -14
flin.i óhajtok felvenni kölcsön, pár száz forintot. Éves lakásom
JT«U*l van a fővárosban és 2000 forint fizetésem egy helybeli vi-
rágzó vállalatnál. Leveleket .Kölcsön" czim alatt közvetít a kiadó-
hivatal. 1118—14

KÖNYVEK.
YfiflVMAbot veszek klasszikus és modern íróktól, ugy tudományos
JVUllTVCtlCl mint szép irodalmi müveket, lehetőleg olcsó árou
„Könyvtár* ' ..;,. 1220—15
Jti £lfal£nfie9tt ismert ZUaJy Asoes féle Gazdasszony nap-
p í a l l a l a l l D 5 a H tár 1898ra Oll-ik évf. egész évre ezoló étlap-
pal és főzési utasítással megjelent) számos háztartási tudnivalóval.
Ara 50 kr. Postán a pénz előleges beküldése mellett 55 kr. Walter
Ernő könyvkiadónál. Budapest, Práter-utcza 44, 6445—15

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
hnHktfiveón A csömeri-uton kiadó egy nagy bolthelyí-
VVllll%ljdl.U ( s é j , melyet esetleg korcsmahelyiségnek is

lehetne használni. Levelek keretnek .Alkalmas" jelige alatt a kiadó-
hivatalba. '-••.•'• 1188—17

Bolthelyiség R.$*

t
936—1T

KÜLÖNFÉLE.
VCSZSk ZálOyCZéÖUlákat v^lkTalü-jon'a kiadóhivatalba
.Arany" jelige alatt. 1196—18
V i UAltfa o i Y a n nemes szivti, ki egy szegény , 11 éves, röm.kath.
4\l rwl l ia vallásu, csinos, egészséges kis leányt örökbe fogadna, ez
által meg mentve öt az életnek. Czime megtudható a kiadóhivatalban.

. -:. . • . . 9 6 8 — 1 8

keres 8 intelligens fiatal ember, lehetőleg a Fe-
jj rencz-kOruton, izraelita családnál. Ajánlatokat az

ár kitételével aérneko.Keilemes otthon* jelige alatt e lap kiadóhiva-
talába. 1166—18

lakóintellissns családnál egy iskolás fiu teljes
ellátást nyerhet fürdőszoba és zongorahasznalattal.

Czim a kiadóhivatalban. 1144—18
int«llÍM<iM* fiatal hölgy keres hasonlót teljes ellátásra. Czim a
•JBtClUuSUS kiadóhivatalban. 1128—18

Önnek is csak a Ravissanto arezport ajánlhatom leg-
jobban, de minthogy ön .barna" tehát a Rachel

(testezinüt) hozassa, meg Török József gyógyszertárából. Nővére pedig
a halvány rózsaszínűt, akkor elragadok lesznek az eatélyen. — Attól
ne féljen, hogy észre veszik, a Raviasante láthatatlan és ártal-

ü . Etelka. 916-18
if r a b I Kiknek férfiöltözékeik zálogban vannak, én azokat kiváltom,
Hl OA1 csak a zálogczedulát, lakezimet és nevét egy levélboriték-
ban ktUdjo hozzám. A ruha- finoman kivasalva, amelyiken javítás
kívántatik, javítva lesz. Szóval teljesen rendbehozva, a legcsekélyebb
munkadíjat és a kiváltási Összeget számítva, kívánt időre házhoz
szállítom. Fazekas József íétfl-szabó, Rökk Srilárd-utcza 6. scám.

229—18
•fim\t6f\ l l f á n készítek krótarajzot vagy olajfestményt, bármilyen
JIIWAACJi Hia i l nagyságban, úgyszintén elvállalok búnninemü
festőmunkát (leeyezö-, fa- vagy selyem/estest) igen jutányos áron.
Czimen megtudható a kiadóhivatalban. 586—18

Nevelésbe elfogadok két kis fiucska mellé
. - J * " « * " * • 8-10 éves gyermeket, kinek teljes kikó-

poztetése re ám bízatnék, illő dijért. Leveleket Mentor czimen •
kiadóhivatal közvetít. 622—18

J H A M Í * * ) Ha színházba, hangversenybe megy és Ön
- v mWUoml is feltünö akar lenni, mint barátnőm, akkor
ne'használjon mást, mint a 25 év óta legjobb hírnévnek örvendő
tiavlssante arezbör szépítő különlegességet: Ravissante arezport,
Ravissante pipere-szappaut és Ravissante szépitöt. (Ara 1 frt50kr.:
elegendő 8 hónapra) Török József és Török Sándor urak gyógyszor-
táraiban kapható valódi minőségben. Kamilla. 018—18

képes baromfi tenyésztési szaklap, félévre két frt.
Előfizethetni Budapest, Rottenbiller-u. 80. 6439—18

Cmhoro\tOÍ érdekelhet tudni f«t, hogy • Párisi
h . J x í f e m

í
9 * r e K 5 l dr.Bolton-féleInJoatloOi-lBn.

tél már néhány napi használat után elmulasztja még a legrégibb és
legelhanyagoltabb balokat Is. Fölösleees tohat Saatnl-olaj avagy
copAiD-balzaammul kisérioteznl, melyek csak a ^yvnirot rontják, de
a bajt nem gyógyítják meg. Magyarországi főraktár: Zoltán-féle gyógy-
Mertár Budapest, mgykonnarutczs, 23, a Széchenyi-tér sarkán.
1 üveg ára 1 forint. 54. N. H-18
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A közönséghez.
Az Országos Hirlap pártoktól, kormány-

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

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

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

Az Országos Hirlap jól értesültségéről,
magas irodalmi szinvonaláról tanuskodjék nap-
ról-napra maga a lap.

Mikszáth Kálmán főszerkesztő a lap
minden számában ir valamely rovatban.

Az Országos Hirlap sürün közli:
„A t. házból" czimü országgyülési kar-

czolatokat, természetesen régi mesterük, Mik-
száth Kálmán tollából. Nemkülönben megjele-
nik koronkint a léha képviselő Kathánghy
Menyhért is, nejéhez irott vidám leveleivel.

„A Rókautat", Sudermann költői szép
regényét, mely az ujabb romantika igaz gyön-
gyei közé tartozik, január hónap első napjai-
ban követni fogia Mikszáth Kálmánnak

„Az uj Zrinyiász"
czimü hosszabb szatirikus politikai rajza.

Az Országos Hirlap a rendelkezé-
sére álló összes, jelentékeny szellemi és anyagi
erőt arra használja, hogy becsületes, komoly,
értékes munkával, minden ízében kifogásta-
lan, jó magyar lappal hálálja meg azt a
példátlan s igazán megható érdeklődést, melyet,
nagylelküen előlegezett bizalom gyanánt, a ma-
gyar közönség iránta, tulajdonképeni megjele-
nése előtt is már hatalmasan tanusitott.

Külön megemlítjük, hogy az „Országos
Hirlap" közgazdasági rovata oly kimagasló
szaktekintélyek tollából lesz szerencsés koron-
kint alapos irányczikkeket közölni: mint Bedő
Albert, Miklós Ödön, dr. Bamberger Béla,
György Endre és Szabó Jenö.

Az Országos Hirlap előfizetési á ra :
egy évre : 14 frt, negyedévre: 3 frt 50 kr

félévre: 7 frt, egy hónapra: 1 frt 20 kr.
Egyes szám ára Budapesten 4 kr.

A vidéken 5 krajczár.
Az Országos Hirlap szerkesztősége és

kiadóhivatala: Budapest, VIII., József-körut 65.
Ujonnan belépő előfizetőinknek az eddig

megjelent regényfolytatásokat kivánságukra azon-
nal megküldjük.

MINDENFÉLE.
Hieroglyphák. Capus Alfréd igy tréfál a mai

Figaroban:
A vizsgálóbíró (egy, szobájába rendelt poli-

tikushoz, szigoruan): — Üljön le, uram!
A politikus: Szeretném tudni, biró ur, mivel

vádolnak ? mit vethetnek a szememre ?
A biró (megvetéssel); Oh! ne használja a

védelemnek ezt az elkoptatott módját; az már na-
gyon nevetséges; a bizonyitékok ön ellen szembe-
szökők, lesujtók.

A politikus: Valóban ?
A biró (nyersen): Ismeri ezt ? (Egy kis jegyző-

könyvet tart a szeme elé.)
A politikus: Kis jegyzőkönyvre hasonlít.
A biró: Csakugyan az; még pedig Artoné.
A politikus: Ugyan ? és benne van talán a

nevem ?
A biró: Ha csak a neve volna benne, hagy-

ján; az mitse jelentene.
A politikus: Akkor hát mi a baj ?
A biró: Nézze ezt a jegyzetet . . .
A politikus: Látom . .
A biró: Nos és mit lát?
A politikus: (olvasva). — D. h. j . eh. P.
A biró: Ez önt zavarba ejti, ugyebár ?
Á politikus : Nem értem.
A biró: Majd mindjárt megértetem önnel...

D . . ez ön. Önt Durandnak hívják, ugyebár?
A politikus: Elismerem.
A biró: D . . . Durand, h ; hozzányult,

ch . . . ez egy chéque, P . . . a Panama érdeké-
ben . . . Durand hozzányúlt egy chéque-hez a Panama
érdekében. — Még mindig megmarad a tagadása
mellett?

A politikus : Micsoda ! ezek a sorok azt
jelentenék ?

A biró: Azt hiszem, hogy ez elég világos.
De azonkívül nézze meg csak itt az alján ezt a
15-ös számot, ez azt jelenti, hogy 15,000. Ön 15,000
frankot kapott a Panama érdekében.

A politikus : Oh !
A biró ; Tehát beismerésben van. Kötelessé-

gem önt letartóztatni. Ez éjszakán a Depot-ban fog
aludni.

Drága hegedük. A szász-coburg-góthai her-
czeg most vásárolt egy Stradivariust, amelynek ára
35.000 frank volt. A legjobb Stradivarius, az olasz
müértők itélete szerint, Halle hegedümüvész birto-
kában van ; ezt 50,000 frankra becsülik. Különben az
olasz hegedűket becsülik legnagyobbra. Egy gazdag
amerikai műértő és szenvedélyes gyüjtő, M. Hawley
Hartfordból (California) nehány hónap óta az ösz-

szes olasz városokat bejárja, hogy a régi hegedűkét
összevásárolja. Immár közel 500 darabot szerzett,
melyek csekély 400,000 frankba kerültek.

A kíváncsi. A pácziens: — Szerencsés volt
doktor ur az első betegével ?

Orvos: — I — i — — igen. Azaz hogy —
hát az özvegy kifizette a számlámat!

Rendben van a dolog. A.: — S ön azt állítja,
hogy a pénztáros csodálatos módon eltűnt?

B. : El.
— S hogy a bank vagyonából 100.000 forint

szintén eltünt ?
— El !
— Akkor hát mi csodálatos van ebben a

dologban ?
Ventilácziós czipők. Az amerikaiak egyre-

másra találnak föl különféle elektromos gépeket,
amelyektől a világ fölfordulását várják. A németek
szerényebbek. Ők csak a czipők tökéletesítésén fára-
doznak, ami szintén nem utolsó dolog. Két kölni
czipész megtalálta a módját, hogyan lehet a lábból
a kigőzölgést elvezetni és friss levegő foly-
tonos bebocsátásával az izzadást megakadá-
lyozni. A czipő szerkezete különben nagyon
egyszerü. A sarok fölött valami fujtatóféle van el-
helyezve, amit a sarok mozgása tart müködésben.
Katonai körök nagyon érdeklődnek az uj találmány
iránt és nagy jövőt jósolnak neki.

Vigasz. Malvin: Ki kellett kosaraznom a
szegényt; pedig szívesen tennék valamit, hogy é
kellemetlen eseményt rá nézve könnyebben elvisel-
hetővé tegyem.

Jerne: Nincs könnyebb annál. Mondd neki,
hogy nincsen annyi vagyonod, mint amennyire 6
becsül.

A villamos szerelemmérő. Egy Keely nevü.
amerikai tanár olyan villamos gépezetet talált föl,
amely az emberi érzéseket, amelyek a test vala-
melyik részén hang alakjában kisugárzanak —
fölfogja és hallhatóvá teszi. Ilyen módon ki le-
het próbálni, hogy például igazán szimpatizál-e a
vőlegény menyasszonyával, vagy csak szokásból,
vagy érdekből állnak-e össze ? A gépet a mulékony
szerelem nem csalja meg. Az ilyen szerelemben
élőkre épp ugy kimondja a neme-t, mint azokra,
akik csak hazudjak a szereimet. Ha, tegyük föl, a
vőlegény D—t sugároz ki, a menyasszony pedig C—t,
akkor biztos, hogy nem szeretik egymást. Ha ez a
találmány beüt, akkor a jövőben ilyen jelenetek
előzhetik meg a leánykérést.

Apa : Mielőtt komolyan beszélnénk leányom-
nak önnel történendő eljegyzéséről, tudni akarom,
vajjon igazán, szívvel-lélekkel szereti-e őt?

Kérő: Biztosíthatom, Hogy egész szivem az
övé, hogy senkit sem szeretek ugy, mint őt.

Őseink, a szánalomra méltók.
— Fantazmagória a jövendő századokból. — .

A dédapám, akitől ezt a mesét hallot-
tam, java korát élte, alig mult kilenczvennyolcz
esztendős. Sokat tanult, bámulatos emlékező
tehetséggel megáldott ember volt, aki sok min-
dent látott s természetesen bejárta a mi kis
földgömbünknek minden részét. Gyermekkorá-
ban nagyon sok legendára emlékezett a barbár
időkből s amit nekünk belőlük elmondott, azt
annyira valószínütlennek találtuk, hogy egy kis
szelíd tóditással is meggyanusítottuk, Azóta
azonban meggyőződtem (már amennyire az oly
messze eső időkből az ember meggyőződhetik),
hogy állításaiban nem volt semmiféle tulzás
vagy nagyítás.

Annyi bizonyos, mondta nekünk, hogy a,
czivilizácziónak arra a fokára, amelyen ma
állunk, nem jutottunk el mindjárt kezdetben.
A sötét barbár korban, amelyről beszélni aka-
rok, a mi vad őseink még sem a léghajózás-
hoz, sem a természeti erők kihasználásához
nem értettek. Vakandokok módjára turták a föl-
det, rengeteg mélységekre, hogy nagy költség-
gel kiszedhessék belőle a kőszenet; ezzel a
kőszénnel fütötték és hozták mozgásba ugy a
hogy, a nehéz és szövevényes gépeket, melyek
megfeleltek kezdetleges iparuknak. Egészen
büszkék voltak, mert sikerült óránkint száz
kilométernyi sebességgel utazniok a földön, pe-

dig akkor még koczkáztatták az életüket, ha
egyik világrészből a másikba iparkodván, szembe-
szálltak a legborzasztóbb viharokkal. A szegé-
nyek még hat napot, sőt annál is többét töl-
töttek el az Atlanti-oczeánon való átkelés
közben.

Ezek a vadak nem gyanították, hogy a
vizek pár méternyi mélységben már nyugodtak
és hogy, ha biztonságban akarunk hajózni, a
viz tükre alatt kell maradnunk. Lehetséges
egyébként, hogy nem is sejtették az" ilyen uta-
zás módját, ami eléggé bizonyítja, hogy meny-
nyire fejletlen volt még akkor az emberek ér-
telmisége.

Az emberi élet rövid volt; valósággal
megbámulták a száz éveseket és én abban a
világban a magam kilenczvennyolcz eszten-
dőmmel megrokkant aggastyán-számba men-
tem volna. A durván és ügyetlenül mivelt föld
huszadrészét sem termette annak, amit ma ad
s éppen nem voltak ritkák az esetek, különö-
sen a nagy, népes városokban, hogy férfiak és
nők éhen haltak.

De ami minden képzeletet meghalad, az
a fontosság, melyet ezek a kezdetleges terem-
tések némely fémnek tulajdonították. Értékes
fémeknek nevezték ezeket s az a sajátságos
eszméjük támadt, már az idők sötétjében el-
vesző kortól kezdve, hogy csereeszköz gyanánt
használják. Különösen két ilyen fém: az ezüst
meg az arany szolgált erre a furcsa czélra.
Apró, kerek darabokat vagdaltak ki e fémekből

s ezek a kerek darabok a forgalomban cserébe
mentek a megszerezni kívánt árukért. Az ezüst
dicsősége azonban ugy látszik, mulékony volt;
ám egyes népek még akkor is ragaszkodtak
hozzá, s verték belőle a pénzt, amikor a bő-
séges termelés mar több mint felével leapasz-
totta értékét. Szinte érthetetlen, hogy hogyan
élhettek az akkori népek ilyen ostoba rendszer
mellett, de hát mégis ugy volt.

Ami az aranyat illeti, annak uralma sok-
kal tartósabb volt. Hogy egy kis aranyhoz jus-
sanak, nem volt olyan alávalóság, becstelenség
vagy bün, amitől a mi kedves őseink vissza-
riadtak volna. A szükség ugyan rákényszeritette
őket, hogy csereüzleteikben a természetes pénzt,
azaz a papirost használják, de bálványimádá-
sukban ennek nem tulajdonítottak értéket, csak
ha fedezetül megfelelő sulyu aranyat rejtették
el egyes pinczékben. Századoknak és századok-
nak kellett leperegniök, amig meg tudták ér-
teni — amit ma már senkisem von kétségbe
— hogy a csereeszköznek nem lehet más fe-
dezete, mint a munka és hogy annak minden
értéke a kölcsönös bizalmon s a hitelen alap-
szik. Ezekben a régi-régi időkben — könnyen
elgondolhatjátok — nem tudták, hogyan lehet
az anyagot külső tulajdonságai tekintetében át-
változtatni, egyiknek a másik jellegét megadni.
A korlátoltak mellett ugyan egyesek már esz-
mélni kezdtek és megsejtették az anyag egy-
ségének valószínüségét, de ezek is csak a teo-
riára szoritkoztak s a gyakorlatban nem tudtak



18. oldal. — Budapest, 1897. ORSZÁGOS HIRLAP Szerda, deczember 29.

Apa : Fölteszem, hogy őszintén, jóhiszemüen
beszél. De ki tudja, az a szeretet, amelyet ön most
érez, komoly és a lelkében gyökerező-e? Az em-
bert olyan sokszor megcsalják saját érzései! De ne
csüggedjen, fiatal barátom. A legujabb találmány, az
érzéseket hang alakjában fölfogó elektromos gép,
megmutatja majd hogyan állunk. Üljön le ebbe a
székbe és maradjon nyugton.

Kérő (leül).
Apa (működésbe hozza a gépet. Kisvártatva

fülel, jegyez és leszereli az aparátust): Fölkelhet. A
gép azt mondja : D. Most ülj ide te, édes lányom.
(Az előbbi proczedura ismétlődik.) Hm, hm , . nagy
baj van. A gép C-t mondott. A ti szerelmetek
mulandó.

K é r ö ) egyszerre: =( d e u r a m ...Leány ) ( de apám . . .

Apa: Csitt! Szót se ! A gép azt mondja, hogy
nem harmonizáltok, és a gép jobban ismeri az
érzéseiteket, mint ti magatok. A házasságtokból
semmi se lesz. Hallani se akarok róla !

Kérő ) Uram, ön a halálba kerget.
Leány) egyszerre: Óh, édes apám, hallgass

meg . . .
Apa (határozott hangon): Nem hallgatok sen-

kire ! A gép igazat beszélt és én nem akarom, hogy
egy pillanatnyi szalmaláng föllobbanásával egész
boldogságodat elperzseld. Érted? (Engedékenyen.)
Hiszen elég fiatalok vagytok mind a ketten. Te,
leányom, szépen itthon maradsz még, Ön pedig,
uram, tovább megy, addig mig meg nem találja a
maga D-jét, te meg édesem, a C-det.

A leggyorsabb házasság. Hogy valaki este,
mint feleséget kisérjen haza egy olyan hölgyet, akit
délelőtt még nem is ösmert, az csakis Amerikában
eshetik meg. Egy dusgazdag New-Yorki ur reggelire
volt hivatalos egy ösmeröséhez. Vele szemben egy
rendkívül bájos özvegy ült, aki rögtön megtetszett
neki. Fél órai erős udvarlás után megkérte a kezét,
s miután kölcsönösen kinyilatkoztatták, hogy a hosz-
szu ideig tartó jegyességnek nem barátai, rögtön
elhivatták a békebirót és megesküdtek. A reggelire
hívott vendégek átalakultak násznéppé és az uj pár
boldogan tért este uj otthonába.

Napoleon az akadémiában. 1797. deczember
26-ikán, tehát épen száz évvel ezelőtt történt, hogy
egy szürke kis frakkba öltözött uriember először
foglalt helyet a párisi Institutban a halhatatlanok
közt. Lagrange és Laplace között ült. Az uj tag,
akit a mechanikai szakosztályban, Carnot halálával
megüresedett helyre választottak meg Dillon és Mon-

talembert ellenében, maga Bonaparte tábornok volt.
Az utczákban nagy tömeg hullámzott és lelkesedés-
sel járt szájról-szájra a hir, hogy a fiatal tábornok
és immár akadémikus Olaszországban mily fényes

győzelmeket aratott. A camelot-k alkalmi ujságokat
árultak és mindenki éltette Francziaországot. Mult
vasárnap volt ennek épen száz esztendeje.

A hajvásár. Sokan lesznek bizonyára, kik nem
tudják azt, hogy a hajat nemcsak kisebb mennyi-
ségben árulják, hanem hogy valódi hajvásár is van,
melyet bármikor is megnyithatnak. Körülbelül
150.000 forintra becsülhető az a hajmennyiség, melyet
az emberiség férfia, asszonya évente elfogyaszt.
Legnagyobb a kinálat Svájczban, Németországban s
a franczia tartományokban. A tulajdonképi hajvásárt
pedig az alsó pirenei tartományban tartják, még
pedig, hetivásár lévén, minden pénteken. A hajkufá-
rok százával járnak fel alá a falu egyetlen hosszu
utczájában, ollójuk lelóg oldaluk mellett s szem-
ügyre veszik a parasztleányok hosszu hajfonódé-
kait, melyeket ezek, a könnyebb s jobb megitélhetés
kedveért, hosszan lelógva hordanak. Ha az üzlet
létrejön, a hajat nyomban lenyesik s az árát kész-
pénzben kifizettetik.

A legnagyobb feltaláló. - - Kit tartasz a
mai kor legnagyobb feltalálójának ? kérdé az egyik
asszony.

— A férjemet! — válaszolta büszkén a
másik.

— Micsoda ? hisz sohse hallottam még, hogy
a te urad feltalált volna valamit!

— Csak hallanád a mentegetődzéseit, majd
mindennap, mikor két órakor éjszaka jön haza,

Az orosz rendőrségről.
Kisak Tamai, egy Japánból Berlinbe szakadt

hirlapiró, beszéli el az alábbi sorokban Oroszország
Wladiwostok nevü városában megesett kalandját.
Tudományra és európai czivilizáczióra áhitozva,
1895-ben elhagyta hazáját, hogy Oroszországon át
Németországba menjen, a hol állandóan megtele-
pedni kivánt. Utazását a szibériai partokig hajón,
azontul szánon tette meg, 20—50 fok (Celsius) hideg-
ben. Wladiwostokban megszakította utazását, hogy
néhány hétig kipihenje fáradalmait és erőt gyűjtsön
a még előtte levő hosszu és nehéz utra. Egyizben,
a mint estefelé az utczán sétál, elébe toppan négy
rendőr és kemény hangon rászólnak, hogy adjon
nekik öt rubelt.

— Nincs pénzem! szabódott a japáni.
— Hát csak négy vagy három rubelt, szóltak,

már könyörgésre fogva a dolgot.
A japánt fölháboritotta a rendőrök szemte-

lensége és rájuk rivallt:
— Miért adnék én nektek pénzt? Mik vagy-

tok ti? Koreai, kinai tolvajnépek, vagy a hatalmas
czár emberei ? A czár megfizet nektek munkátokért
ne legyetek utonállók! Nem adok egy kopeket sem!

Erre aztán két rendőr két karját ragadta meg,
a harmadik a gallérját, a negyedik pedig a mellét
és kikutatták a zsebeit. Mikor látták, hogy valóban
nincs nála pénz, behurczolták a rendőrségre. A fel-
ügyelőnek első kérdése az volt, hogy mi van a
zsebeiben. A japán megmondta, hogy játékkártyák
és a jegyzökönyve. Aztán megkérdezte, hogy tulaj-
donképen mit akarnak tőle, aki semmit sem vétett.

— Mindent tudok, nem szükséges, hogy be-
széljen, mondta a felügyelő. Aztán fölirták wladi-
wostoki lakásczimét és egy mellékszobában kikutatták
a zsebeit. A kártyákat és a jegyzőkönyvet elszedték
tőle aztán elbocsátották. Alig ért azonban ötven
lépésnyire a kapun kivül, mikor egy rendőr utána
szaladt, galléron ragadta, visszahurczolta és belökte
egy világitatlan, vaksötét oduba. Odabenn már na-
gyon sokan lehettek, mert akármerre lépett, min-
denhol belebotlott egy fekvő alakba. Borzasztó

rosszul érezte magát, mert olyan bűz és piszok volt
a „szobában", amilyenről soha senkinek még sejtése
se legyen. Ébren töltötte az egész éjjelt. Reggel,
mikor megvirradt és szemügyre vette környezetét,
undorodva látta, hogy miből származott az a för-
telmes büz. A társasága 35 kinai, 20 koreai és 10
oroszból állott. Egyik piszkosabb és rongyosabb
volt, mint a másik.

Sokáig gondolkoztam, hogy mitévő legyek,
mig végre egy koreai papirt és irónt adott és ezzel
egy pár sort írtam egyik ottani barátomnak, amely-
ben égre-földre kértem, hogy szabadítson ki rette-
netes helyzetemből. A papirt átadtam az egyik bör-
tönőrnek, hogy juttassa el a czimzetthez. Egyik óra
a másik után mult, csak nem jött senki. Megkérdtem
az őrt, hogy mit csinált a levelemmel.

— Eldobtam, hiszen nem adtál egy ko-
peket sem.

Ujból megírtam két levélkét két más barátom-
nak és az őrnek megígértem, hogy mindegyiktől
kap egy-egy rubelt. Ennek aztán meg volt a kellő
hatása. Egy óra leforgása előtt heten is jöttek hoz-
zám, hogy kiszabadítsanak. A főfelügyelő azonban
nem tágított. Azt mondta, hogy még egy éjjelt ott
kell töltenem, mert még nem tanulmányozták át
jegyzökönyvemet.

Épen akkor jött oda az állomási főnök azzal
a hírrel, hogy négy rendőrt rajtértek, amint a vas-
uti sínekre nagy köveket raktak, hogy szerencsét-
lenséget idézzenek elő és a nagy zavarban rabol-
hassanak. Erre aztán ugy megijedt a felügyelő, hogy
elrendelte rögtöni elbocsáttatásomat. Visszaadták
jegyzőkönyvemet és kártyáimat, barátságosan elbu-
csuztak tőlem, én pedig igyekeztem minél hamarább
a városonkivül lenni.

valamely testet egy másik segitségével előlli-
tani, például aranyat vasból vagy ónból, kö-
nenynyel való kezelés utján, amint azt ma szél-
tiben cselekszik.

Meglehetösen különös eset is történt eb-
ben a korszakban, ha hinni lehet egy régi
regének, melyet tudós nyelvbuvárok betüztek
ki ócska kéziratokból. Hogy megérthessétek,
tudnotok kell, hogy mihelyt egy kis aranylelet
hire érkezett a föld valamely pontjáról, szinte
az őrület szele támadt és száguldott végig a
népek között. Az eszeveszettek tömege rohant a
Ibidnek e zugára, ásóval, csákánynyal fölfegyver-
kezve s szükség esetén egymást öldösték, csak-
hogy mentői többet halmozzanak össze maguk-
nak az imádott érczből. Megesett, hogy lelket-
len üzérkedők csak fantáziában levő aranytelepek
hirét is költötték s a bárgyuk ezreit csöditették
maguk körül, akik odasiettek, hogy egy csa-
pásra elveszítsék addigi munkásságuk gyümöl-
csét egy — csalóka reménységéit.

Ebben a lázas korszakban, történt meg
először, hogy egy tudós, — ha ugyan voltak
tudósok akkortájban — kitalálta a módját, ho-
gyan lehet ezüstből aranyat teremteni. Észak-
Amerikában élt ez a tudós s akadtak nehányan,
akik azzal az ösztönszerü önzéssel és titkolód-
zással, mely a vadakat jellemzi, csatlakoztak
hozzá és elkezdtek aranyat gyártani; nem
nagyban, a forgalom czéljaira, csak egészen
kis mennyibégben, hogy egyedül ők lássák
hasznát a maguk is készíthessék azokat a

furcsa játékpénzeket, amelyekről az imént szól-
tam nektek. Pár évig kedvükre folytak a dol-
gok. De nemsokára, még pedig éppen azon a
tájékon, a szomszédságukban északra, tekinté-
lyes aranytelepeket találtak s ekkor a becses
érez napról napra-szaporodván, mind haszno-
sabbá vált, de egyuttal mindinkább veszített
értékéből. Az arany bálványozása szünni kez-
dett s a mi gyárosaink ügyei mind rosszabbra
fordultak.

Ugy látszik, ekkor tájban tudták először
megközelíteni az északi sarkot, mely addig
megközelíthetetlen volt. Mi ezt ma persze fur-
csának találjuk, mert hiszen ma egyforma
könnyüséggel látogatunk el, akár az északi,
akár a déli sarkra. A mi léghajóink nemcsak
kényelmessé, de biztossá is teszik ezt az uta-
zást. Mihelyt az emberek a sarki földre rálép-
tek, öröklött ösztönüknél fogva legelső gondjuk
az volt, hogy turják és ássák a talajt. Valósá-
gos forradalom támadt akkor az egész föld-
gömbön s ugy látszik, a cziviláczió is ott indult
meg. Mert a sarki földön nem egy-két kilo-
gramm arany tárult eléjük, hanem egész he-
gyek, millió és millió mázsák kápráztatták el a
sóvár szemeket. Természetes tehát, hogy da-
czára a szállítási nehézségeknek, nagy mennyi-
ségeket hurczoltak szét az aranyból a világ
minden tájékára. Számos népfaj is odavándo-
rolt a fölfedezett területre. A legnagyobb rész
nyomoruságosan elveszett, de az erősebb szer-
vezetüek ellenálltak a rideg égaljnak és meg-

honosodtak. Ezek voltak ősei a mai egészséges,
izmos sarklakók-nak, akiket mindnyájan ismer-
tek s akik közt annyi a jó barátunk.

A sarkvidék aranyát még napjainkban is
fölhasználjuk mindennapi szükségleteinkre, mert
kevesebb fáradságba kerül a megszerzése, mint
az ipari uton való aranytermelés; de mint
tudjátok, csak annyit ér. mint a vas, vagy leg-
alább nem sokkal többet és a réz például
jóval ritkább, valamint drágább is.

Hogy mi történt a szegény aranycsinálók-
kal, azt könnyü kitalálni; terjesen tönkrejutot-
tak. Falánkságukért kegyetlenül megbünhődtek,
senkinek sem kellett többé árujok, amelyet
olyan nagy költséggel termeltek. A legtöbbet
megölte a nyomoruság; egyik-másik, akinek
gyógyíthatatlan volt a rögeszméje, elindult az
északi sarkra, hogy ott majd visszanyeri, amit
ostobául elvesztett. De ott még a hirük is el-
veszett.

Különben talán elég is lesz mára. Késő
van s holnap reggel az antipodesekre utazom,
ahol egy kis üzleti dolgom van. Hadd
pihenjek most. Aludjatok ti is gyermekeim, de
ne álmodjatok arról az aranykorról, amelyben
annyi őrültséget követtek el azok a különös
teremtések, akik őseink voltak. Ámbár talán
ö reájuk is szükség volt. Ha elgondolom —
talán inkább szánakozást érdemelnek, mint
kárhoztatást.
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A RÓKAÚT.
S U D E R M A N N H E R M A N

REGÉNYE. (39)
— Vissza! hangzott bele érczes szava a

tömeg zajába. Kiterjesztett karokkal rohant az
ajtó felé, hol az első sorokból már szuronyo-
kat és dorongokat emeltek föl, hogy lecsapják
az előttük álló gyülölt ellenségükre.

Boleszláv megfordult és borzadva látta,
milyen közel állott a halálhoz.

E törékeny agg teste ellentállhat-e ilyen
nekivadult farkasok támadásainak? Megtörik e
rajta a gyilkolási vágy, mely felébredt bennök ?

Valóban, gyönge védelem! Pedig ez volt
az egyetlen védelem, mert a tanácsossal, ki
kezeit, mint fehér kendőket lobogtatta fejeik
fölött és aki a legszelídebb hangokon furulyázta
el, hogy kikorbácsoltatja és agyonlöveti a zen-
dülöket, senki se törődött már. — A kis szürke
emberke, aki a jegyzökönyvet vezette, ijedten
bujt az asztal alá.

Boleszláv lelkében igy szólt egy hang:
•— „Micsoda? Ez az aggastyán védelmezzen
téged? Hát te magad, nem vagy magadnak
elég védelem?"

Vad elhatározás ébredt föl benne. Ez az
óra leszámolása volt a sorssal — és azt kike-
rülni — gyávaság volna.

Egyetlen mozdulattal félrehuzta az öreget.
— Ez az én helyem, tisztelendő ur, szó-

lott és elfoglalta annak a helyét.
Két kezével megfogta az ajtófélfákat és

oda tárta mellét az ütésre kész fegyverek elé.
Erősen és parancsolóan nézett a feldühödt

tömegre. Nyáluk a szemébe frecscsent és érezte
forró, büzös lehelletöket.

— Ime, itt állok, — kiálltotta — pisztolyai-
mat otthon hagytam. Bátran lemészárolhattok.
Csak előre, akinek van hozzá bátorsága.

De senkiben sem volt meg ehhez a bá-
torság. Hiszen már nem volt háttal fordulva
hozzájuk.

A kardok lehanyatlottak, a szuronyok le-
ereszkedtek.

— Jól van — hát nem akartok orgyilkos
módon megtámadni, — folytatta azután, min-
dig a szemével uralkodva felettük. — Ember-
ségesen akartok viselkedni és nem ugy, mint
a vadállatok. Akkor hát én is ugy beszélek
hozzátok, mint emberekhez szokás. Lépjetek
vissza és legyetek csöndben.

A tömeg inogni kezdett és a küszöb üres
maradt.

— És most — beszéljetek ! Mit akartok
tőlem ?

Egy hang sem válaszolt. Csak a tüdők
lihegése hangzott köröskörül.

— Gyülöltök engem — meg akartok ölni
— jól van — de mondjátok meg — miért?
Itt áll képviselője a királynak, kinek valameny-
nyien szolgálunk, ki minden büntetésnek ura.
Itt áll képviselője Istennek, kiben hiszek s ki-
ben ti is hisztek. E kettő ítélete alá vetem
magam. Most panaszt tehettek ellenem . , •
Mit vétettem nektek?

Csönd maradt. Csak az az ösmert aka-
dozó hang hallatszott egy pillanatra, de az is
elhalt valami csöndes hörgésben, Ugy tetszett,
mintha erőszakkal elfojtották volna.

— Némák vagytok. Nem tudtok semmit
se. És önök uraim, kérem, segítsenek e sze-
gény embereknek gondolkodni. Itt hever egy
kereszt, a nemzet legnagyobb elismerése, me-
lyet valaki, csak azért, mert nekem is ugyan-
olyan van birtokomban, mint megmételyezettet,
elvetett magától. Ott áll egy más valaki, ki
egy kézszoritást, melyet egy becsületes ember
nem tagad meg senkitől, hacsak nem gazem-
ber az illető, nem fogadott el. Hogy ö pana-
szos is, biró is egy személyben, az nem tesz
semmit, tanácsos ur. Tegyen panaszt és itél-
kezzék, én el bírom viselni.

Ujabb szünet állott be. A tanácsos za-
vartan sodorgatta a szakállát.

— És ön, lelkész ur, — nem illik ugyan,
hogy ifjukori nevelőmet kérdőre vonjam, —
de ön néhány hónap előtt lakásából kiutasí-
tott. — Nem óhajtana községének szónoka
lenni ?

Az öreg állkapcsai el kezdtek remegni,
ajkai mozogtak, de egy hang sem jött ki a

torkán. Ereje teljesen kimerültnek látszott,
csak vad, szuró tekintete, mely bozontos szem-
öldökei alul Boleszláv arczába furódott, nem
akart jót jelenteni.

Boleszláv hangos kaczajra fakadt.
— Igy hát én magam leszek a vádló

magam ellen, szólott. — Szinte megittasult a
saját bátorságától. „Mindenek keze legyen
ellened, és a te kezed mindenek ellen" ujjon-
gott egy hang bensejében.

— Ti azt képzelitek, hogy az apák bünét
rajtam boszuljátok meg, mert a halottat hara-
gotok már el nem érheti.

— Jól van — ón az ő örököse vagyok.
Magamra veszem az ő bünét és bünhődni aka-
rok, mihelyest a jog és az igazság bünhödést
kiván tőlem.

De miért nem jártak el a halott ellen ?
Miért nem idézték a törvény elé ? Miért nem
czipelték a vérpadra, ha megérdemelte? Taná-
csos ur, önt kérdezem, önt, aki az államhatal-
mat képviseli, miért hallgatott és miért tűrte
az állam, hogy ezek a derék emberek, akiket
senki sem bántott, boszut állottak, oly gyere-
kes, oly kegyetlen módon, ahogy csak vérszom-
jas vadak agyában fogamzhatik meg? Boszut
állottak oly tettért, melyet be nem ismerek,
de nem is tagadok, melyet azonban még mai
napig is sürü homály föd? Hogyan történt
meg, egyáltalában megtörtént-e — ki tudja
közületek ? És ennek daczára megbélyegeztétek
öt és fajtáját, becstelenné, jogtalanná és
átkozottá tettétek nevét. — Hát vigyetek a
törvény elé, engem és a halottat és — — —.
megdöbbenve hallgatott el, nem volt ereje a
Regina nevét az ajkaira venni . . . A lelkész
szemei villámot szórtak feléje . . .

Most összeszedte magát és folytatta :
„Kérdezősködjetek, beszéljetek, derítsétek

ki az igazságot és azután itéljetek . . . De
ugyanakkor ítélkezzetek ama gonosztett felett
is, mely mindenemtől megfosztott, mely arra
kényszerit, hogy romok között éljek, mint egy
vadállat és amely boszuért kiált. — —Minden
egyéb gonoszságról hallgatok, hogy engem és
— — — — — a hozzámtartozót halállal
fenyegettétek, hogy atyám holttestétől meg-
tagadtátok a tisztességes nyugvóhelyet — ez
mind feledve legyen . . . . De a gyuj-
togatást, a tűzvészt, azt még megboszulom,
arra esküszöm. Mai napig azt hittem, hogy az
igazság fénye az én számomra már nem vilá-
git, de ha ugy volna, lángját felgyujtom ujra.
Nem lesz addig nyugtom és békességem, mig
a bujtogatót meg nem ismerem és akkor Isten
legyen kegyelmes neki és mindazoknak, kik
segítségére voltak !

Ujabb nyugtalanság támadt a tömegben.
A kik elöl voltak, hátrább tolongtak, mintha
védelmet kerestek volna a dühös ember boszuja
elöl. Az ablak tájékából valami rekedt neve-
tésnek két, három hangja hallatszott, mely
azonban csakhamar megszünt.

Az uri szobában mindenki lehetőleg ugy
iparkodta a dolgot feltüntetni, mintha Boleszláv
szavainak egy hangja sem hatolt volna el hoz-
zájuk. A tanácsos, kit a dolog különösen kel-
lemetlenül érintett, sietve lapozott aktái között.
Az öreg Merckel tulnagy buzgósággal azon
fáradozott, hogy a keresztet, melyet a földről
fölszedett, odaeröszakolja ellenkező fiának, A kis
szürke emberke, aki ezen közben kibujt az
asztal alól, azzal foglalkozott, hogy térdeiről a
port leütögesse.

Csak az öreg lelkész állott lesben. Az
asztalhoz támaszkodott; fehér, ritka haja, mely
kopasz koponyáját övezte, halkan remegett.
Mint egy ragadozó madár, mely zsákmányára
készül lecsapni, ugy állott ott kis vércsearczá-
val és égő kis szemeivel, melyek fölött a fehér,
bozontos szemöldök berzenkedett.

Ha Boleszláv ebben a pillanatban feléje
néz, elkerült volna minden ujabb kihívást. De
ö fenékig akarta inni diadalát.

— Hogy teljesen tisztába jöjjünk egy-
mással, folytatta — ti és én — hogy mindenki
megtudja, kié az igazság, azt kérdem tőletek:
Kinek van valami követelése ellenem? Kinek
tettem én valami rosszat? Kinek van panasza
ellenem ?

Ekkor megszólalt mögötte a lelkész :
— Jelen van-e Hackelberg asztalos?

(Folytatása következik.)

Alkalmas

ajándék!

Budapest, VIII., József-körut 81. szám.
Egy pontos nikel óiaperczmuta-

toval 2.5O
Harminczhat urát járó, üveggel

fedett nikel óra 3.5O
Duplafedelü, pontosan szabályo-

zott nikel óra. 5.—
Nikel tula re;nontoir óra dupla j

fedéllel 5.60 "~
Ezüst duplafedelü remontoir óra *

6.90 •
Ezüst duplafedelü horgony rcm. ""•

ó r a 1 5 k 5 r e - erős . . . . 0 . - -

Valódi duplafodelü tula ezüst •
- remontoir óra S.5O **

E b r e - ' z t ö úra 1-75 •
valódi amerik;.i 2.— ,oInga-óra, S najii; járó, diófa szek-
rényben 9.—

0 pár evőeszköz, üiízes tokban
7.— , kisebb 5.—

14 karátos arany gyűrűit . 2.3O
Ezüst lánczok . . . . . . . 2.--

Nagy választék arany és ezüstférfi és női órákban, úgy-
szintén drágakövekben. (197)

Képes árjegyzék ingyen és bementve.

távíró-, távbeszélő-, villámhárító- és villámvilágl-
tási-berendezők.

i. BUDAPESTEN v^X-u. s.
a m. kir. államvasutak és a magyar állam szállítói,

3 F a hangosan beszélő grafit-mikrofon H 2
feltalálói és szabadalom tulajdonosai. — Készit:
telefonberendezéseket központtal vagy körkapcso-
lással, elvállalja régi berendezéseknek s egyes készü-
lékeknek alapos átalakítását, továbbá: villámhárító-
kat, házi slirgönyöket, tűz- és vizjelző-berende-

zéseket stb.

Viliamvilágítást
(121)

a legszakszerübb kivitelben, jutányos áron végez.

Árjegyzék, költségvetések és ajámlatoh
ingyen és bérmentve.

953. sor. B O N 028. szám

0 -
egyet, gyakorlott kötszerész

Budapest, Erzsébet-körut 50. sz.
köteles ezen utalvány beküldése mel-

lett minden megrendelőnek 15°,'o,
azaz tizenöt százaléknyi árkedvez-

ményt adni, az eredeti

| ö filu r }. |grgaeranö fils TW
párisi különlegességek fetimmi
és halhólyas' épugy összes női
óvszerek) gyártmányaiból. Kimerítő

képes árjegyzék díjmentesen zárt
levélben küldetik. Kivágatott : az

„Országos Hirlap"-ból. (145)
7

Korona Takarék- és Hitelszövetkezet
Hfi. évtársuBat, 1898. j anuár I-én uj

évtár>sulat. ( I 7 3 >
Egy üzletvész heti í korona.

Minden üzletrész után a tagok kellő biztosíték mellett 200 korona
kölcsönt, két év eltelte után további 100 korona kölcsönt igényel-
hetnek. Nyereség a tagoké. Jelentkezések már most elfogadtatnak.

Beiratási dij üzletrészenként 1 korona. Ügynökök kizárva.

Budapest, Epzsébet-téx> 1O.

f. nnemfi

, sérvkötők és betegápolás?
csikkek,

V
| továbbá a legjobb minőségü magyar koxtyük kaphatók-

HUGÓ, POLATSGHEI€ A, HUGÓ
\t6bbst0r0ten kitüntetett keztyügyároa és köUxer*$mH,
I Budapest, Karokkól-utoca éo Váosi-körut sarkán.
I Qumini kuirmlegesséjben ihis raktár, szétküldés titoktartás mellett.
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Színházi műsorok.

Csütörtök

Péntek

Szombat d. u

Este

Vasárnap d. u.

Este

Nemzeti Szin&áz

B e n o i t o n
család

Csók

Aesopus

Szentivánéji
álom

Elektra

Clemenceau

Vár Színház

Djamileh
Coppélia

M. kir. Operahíz

Bohémek

Hymnus
Hunyady

László

Bohémek

VI} Színház Hép SziDkáz

Szőke Katalin

Szőke Katalin

Durand és
Durand

Szőke Katalin

Yaléni nász

Couh'sset ur

A varázs-
gyürü

Az ördög
mátkája

Próba-
házasság
A boszor-
kányvár

A falu rossza

Kukta-
kisasszony

Kanyar Színház

Ifjúság

A kikapós
patikárius

A gésák
A kikapós
patikárius

A peleskei
nótárius

Ifjúság

Kisfaludy Színház

Első biztosító intézet
katonai szolgalat esetévé.

Ö cs. és kir. fensége József főiierczeg védnöksége alatt.
W T Biztosítási t ő k e : 2 7 miliió korona. "3W
Fiu gyermekek legelőnyösebb ellátása
katonai szolgálat költségének fedezése — illetve a nagy-
korúság idejére. Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál
(a) az Igazgatóság.

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

és mindennemű házi
I. Ipari én

I gözmosodák
•' részére

szükséges berendezése-
l.lcet jótáuás mellett szálüt.

fűárdtner és Knopp
' usztria-Magyarorszás legoi-

Oiobb gyári,
Bécs, XBIB.y Linzerotrasse 8. sz.

Árjegyzék ingyen éa bérmentve.

Üdvös tanács.
Köhögésnél, rekedtségnél, a torok és légzési szer-
vek működési zavarainál Egger biztos hatású

XffellpasztUlái
veendők. (1 doboz 50 kr. te 1 frt. Próbadoboz
25 kr.) A gyomor rendetlen működésénél radikális
hatásúnak bizonyultak E g g e r szóda pasztil lái.
(1 doboz 30 kr.) Mindkét szer kapható minden
gyógyszertárban. — Fő- és szétküldési raktár Ma-

gyarországon ; (27)

„Nádor"-gyógyszertárBudapest,Váczi-körut17.

Varjú
c s « ® s l c i r < s z a f c >-

hangszer-ipar-telepe

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

pedál nélkül 05, 60, flü. 7;i frtúrt, pedálos 80 frttúl feljebb.
Czimbalmainkért 2 évi kezességet vállalunk. Iskolaliegedük
8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frtért és feljebb. Régi kijátszott hege-
dűk nagy választékban 15, 18, 22, 26, 30 írtért és feljebb.

Használt hangszerek becseréltetnek.
Javítások elfogadtatnak gyorsan

közölteinek. pontosan esz
(266

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

József- köi»ut 36.
télen át i megőrzésre elfogad kerékpárokat. Ez a egyetlen, legnagyobb, fedett, vi l lamosvilágitással
ellátott és fűtött kerékpáriskola. A kerékpározás a téli hónapokon át mechanikai készülékkel elsajátítható

és gyakorolható. A helyiség naponta 7 órától reggel egész este 8 óráig nyitva van. (20

Kretzsclimár E. és Társa kerékpármüvek r. t.

Nagy magy.

Jegyzéke a magyar O3ztály-sorsjáték
43.OOO pénznyoreinényeinp'.c, melyek a
va.-ag megtartandó 4 osztá ly húzáson bi-
zonyiiyal d'Jüntetnek.

A legnagyobb nyeremény a hivatalos ter-
Tezet 9. §-a sieriut a legszerencsésebb esetben

1000,800 korona
(Egy mülló külön nyeremény)

Jutalom
1 nyeremény

2
1
1
1
1
S
6
3

29 ,
6 5

424-
7 5 O

121O
217OO ,
3900
4900

korona
600.000
400,000
200.000
1O0.O0O

90.000
80000
60.000
40.000
30.000
20.000
15.OOO
10.000
6.000
2.000
1.000

5 0 0
2 0 0
1 7 0
1 3 0

korona
60O.0O0
400.000
200.000
200.000

90.000
80.000
60.000
40.000

150.000
120.000
45.000

290.C0O
325.000
848.000
750.000
605.000

6,340.000
663.000
637.000

A magy. kir. szab. nagy osztály-sorsjáték
3. osztályának húzása

1898. január 4. és 5-én
tartatik meg és a legközelebbi húzásokon kell
már a nagy nyereményeknek is eldőlnie

A még megtartandó 4 osztályban 43.000
nyeremény 93.Ü00 sorsjegygyei hu^atik a
melletti nyereményjegyzék szerint, melyeknek
legnagyobbika a legkedvezőbb esetben

a legkisebb 130 korona.

III. osztályra szóló:
egész vétel-sorsjegy . . . . . 32 frt
fél „ 16 „
negyed „ 8 „
nyolezad „ . . . . . 4 frtba
kerül és postautánvét, vagy az összeg elö-
leges beküldése ellenében megküldetik.

A húzások állami felügyelet alatt történ-
nek, a sorsolási értesítő pedig a húzás után
minden résztvevőnek megküldetik.

_ ( 2 8 1 )

Megrendelések kéretnek mielőbb,
de legkésőbb január 4-ig

a cs. és kir. szab.
osztály-sorsjáték

főeiárusitójához,

Bzsdíape&t, ¥*, Váczi-körut 4.

A szabadalmazott

„Fairhanks" mérlegek
százados rendszerűek, tolósulyos fémmérőkarral bírnak és a
hid minden pontian egyenlően ntórlsgolnek,

Gazdasági-, szekér-, marha-,
zsák- és raktári mérlegeinket.
különösen gazdák', gazdaságok, községek és
uradalmak részére a legjobb meggyőződéssel ajánlhatjuk.
Gazdasági egyesületi tagok kedvezményben

részesülnek-

„fatrhnks" mérleg- és gépgyár részv.-iársaság
Budapest, Andrássy-ut 14. Gyár: Váczi-ut 156.

Megrendelések közvetlen központi irodánkhoz Andrássy-ut 41. sz. intézendők.

76134/Y/I. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Az újvidéki folyammérnöki hivatal felügyelete alatt levő Duna-szakaszon u. n.

bukini kanyar szükséges partbiztositási munkálatok végrehajtásának, nevezetesen
47.600 m3 földleásásnak, 29240. n^ partburkolatnak, 18360 m3 kavicságyazatnak és
36720 m3 II. oszt. kőből létesitendő köhányásnak vállalati utón való biztosítása czéljából
1898, óvi január 24-én déli 12 órakor a földmivelésügyi m. kir.
minisztériumban, nyilvános zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.

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

A válalati összeg 5%-nak megfelelő bánatpénynek készpénzben vagy, óvadék-
képes értékpapírokban a budapesti kir. központi állampénztárnál történt letételét
igazoló állampénztári elismervénynyel felszerelt ajánlatok a jelzett napon d. e.
1/al2 óráig Oherolli Károly, kir. tanácsos, segédhivatali főigazgatóhoz (földmivelés-
ügyi miniszteri palota földszint 3. sz.) nyújtandók be.

Kelt Budapesten, 1897. évi deczember hó 17-én. (3«t)

Földmivelésügyi m. kir. miniszter

a legrégibb, legkedveltebb magyar élczlap.
Szerkeszti: SZABÓ ENDRE.

Megjelenik minden héten temérdek képpel.
Tartalma: Szatírák, humoreszkek, krónikás adomák,
Majkos-kalandok, politikai karrikaturák, illusztrált

adomák, tréfás versek stb. (203)
Előfizetési ára s $0" negyedévre 2 forint.
Kiadóhivatal: V., Kálmán-utcza 2. sz . „Pallas"-nyomda.
PÓT Akik már most előfizetnek, azok itjévig ingyen kapják az „ Üst0kü8"-t.
vagyU eloflxetétflk csak 189S. Január hó elsejétől 8zámittatik.~&$

Nyomatott az „ORSZÁGOS HIRLAP" körforgógépén, Budapest, VIII., József-körut 65. szám.


