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Mi lesz májusban?
A mai ülés egész folyama alatt, te-

remben és folyosón egyaránt, a törvény-
javaslat 3-ik szakaszában foglalt utasitás
tartalma felé összpontosult a közfigye-
lem. Ismételt provokácziók által kénysze-
ritve, ugy gróf Apponyi, mint a minisz-
terelnök, ujból nyilatkoztak e kérdésben,
anélkül, hogy arra, multkori világos kije-
lentéseik után, ujabb fényt vethettek volna.

Gróf Apponyi mai nyilatkozata mult-
kori nagy beszédének idevágó részével
lényegileg teljesen összhangban áll: az
1867: XII. t.-cz. 58. §.a konstatálja Ma-
gyarország jogát vámsorompók felállitá-
sához, az 59-ik §. Magyarország készsé-
gét idönkint vám- és kereskedelmi szö-
vetséget kötni Ausztriával; a 60—66. §-ok
e szövetség tárgyait s az eljárás módo-
zatait irják körül, mig a 68-ik az egyez-
kedés nem sikerülte esetére az ország
önálló intézkedési jogát tartja fenn.

Világos, hogy az 1867. XII. tör-
vényczikk fent idézett szakaszai
alapján csak két eshetöség képzelhetö:
alkotmányos uton való megegyezés Ausz-
triával, vagy külön vámterület, s a 68. §.,
mely azon esetre tartalmaz intézkedést,
ha megegyezés a két állam között létre
nem jöhetett, másra, mint a külön vám-
terület felállitására, nem vonatkozhatik.

Éspedigannakvalódifelállitásáraavám-
sorompók tényleges alkalmazásával együtt.

. Sokkal komolyabb idöket élünk, sem-
hogy játszanunk lehetne a szavakkal;
sokkal sulyosabb felelösség terhel mind-
nyájunkat, saját lelkiismeretünk s az or-
szág szine elött, semhogy, megengedett
dolog volna megnyugodnunk egy tetszetös
formulában s szemet hunynunk' tetteink
következményeinek egész komolysága
elött. Ám fogadjuk el, hogy a vámszövet-
ség jogi karakterisztikuma nem a vám-
sorompók léte vagy nem létében, de
abban rejlik, hogy az illetö államok „egy-
mással és minden harmadik tényezövel
szemben egymás akaratát lekötik abban
az irányban, hogy önálló vámpolitikai
egyéniségükröl lemondván, vámpolitikai
egységet képeznek". Ám fogadjuk el,
hogy e lekötöttség megszünése vámso-
rompók felállitása nélkül is a külön vám-
terület jogi állapotát teremti meg. Egy
ilyen külön vámterület meröben üres jogi
fogalom marad, valósággá nem válhat,
testet nem ölthet vámsorompók felállitása
nélkül. Fliszen amely perczben akár mi,
akár Ausztria élni akar visszanyert külön
vámpolitikai egyéniségével, a vámsorompók
felállitásának szüksége elementáris erövel áll
be; niindiiddig,migváinsorompó nem választ
el Ausztriától, vámpolitikai függetlenségünk
papiroson létezö üres fantom marad.

Ideig-óráig, egy rövid provizórium tar-
tama alatt eltürhetö ez az állapot, mint.
állandó rendezés frivol szemfényvesztés

volna, a vámszövetség megkötésénél min-
den tekintetben prekáriusabb és károsabb.

Nézzünk tehát szemébe a valóság-
nak, s konstatáljuk, hogy állandó rende-
zést az 1867. XII. t.-czikk 68. §-a alap-
ján csak a vámsorompókkal körülvett
külön vámterület képezhet.

Idáig tiszta és világos a dolog elöt-
tünk, a képviselöház minden oldaláról
e tárgyban elhangzott nyilatkozatok telje-
sen azonos felfogásra mutatnak, s ha
mégis ujból és ujból kételyek merülnek
fel a 3-ik §. valódi hordereje iránt, ha
e kérdés minduntalan ujabb és ujabb
formában kerül felszinre, ennek okát
párttaktikai szempontokon kivül azon,
mindnyájunk keblében lappangó kérdés
képezi: mi lesz akkor, ha nem az 1867.
XII. t.-czikkben felállitott két eshetöség
valamelyike következik be, de a viszo-
nyok oly alakulata elé állittatunk, mely-
röl az 1867. XII. t.-czikk nem provideált,
mert nem is provideálhatott?

Az 1867. évi XII. t.-czikk 7—22. sza-
kaszai felsorolják azon ügyeket, melyek
közössége a pragmatica sanctioból foly,
23. szakasza pedig kijelenti, hbgy ez

(ügyek kezelési módját meg kell változ-
tatnunk a helyzet azon változása folytán,
hogy ö Felsége alkotmányos jogokkal
ruházza fel többi országait. „Ez* — t. i.
a kezelési mód megváltoztatása —
„lévén a közös ügyelöre és azok keze-
lési módjára vonatkozó jelen határozat
indoka és czélja* a 24—26. §-ok Magyar-
ország alkotmányának fentartását s Ausz-
triában a teljes alkotmányosság életbe-
léptét a közös ügyek kezelési módjá-
nak alapfeltételéül tüzik ki.

Mindaz tehát, mit e törvény többi sza-
kaszai ugy a közös ügyek kezelési mód-
jára, mint azon ügyek intézésére vonat-
kozólag elöirnak, melyek közössége nem
foly ugyan a pragmatica szanctióbóli de
amelyek czélszerübben intézhetök közös
egyetértéssel, mint szorosan ejküiönözve,
azon feltételtöl függnek, hogy a teljes
alkotmányosság Ausztriában tényleg életbe
lépett s kifogástalanul funkczionál. Ezen
alapon csak a törvényben felállitott alter-
nativa két esete képzelhetö : alkotmányos
megegyezés Ausztriával, vagy külön vám-
terület s ha a két kormány között 1898.
május l-ig megegyezés létre nem Jöhe-
tett, ha a létezö alkotmányos faktorok
felfogása közti divergencziákat kiegyenli-
teni nem sikerült, másra, mint a külön
vámterület felállitására ezen alapon nem
gondolhatunk.

De vajjon azok után, amik Ausztriá-
ban történtek és történnek," 'nem tolul-e
egy harmadik eshetöség önkénytelenül
szemeinkelé? Vajjon a szenvedélyek
azon elvadulása, az alkotmányos érzék
azon hiánya mellett, melyröl oly elszo-
moritó tanúbizonyságot tettek a közel-
mult visszataszitó eseményei, szabad-e el-
zárkóznunk azon •.shet5sé« elöl, hogy oly

bonyodalmak álljanak be Ausztria beléle-
tében, melyek az 1867 : XII. törvény-
czikkben körülirt eljárási mód követését
egyenesen lehetetlenné teszik?

És itt ne éljenek az osztrák pártok
illuziókban. A törvényben kimondott
ünnepélyes kötelezettség s a magyar nem-
zet jól felfogott érdeke egyaránt köteles-
ségünkké tenné, hogy Ausztria népeinek
segélyére siessünk, ha alkotmányos sza-
badságukat bárminö eröszak, bárminö
merénylet fenyegetné; egy abszolutisztikus
kaland Ausztriában bizonyára sorompóba
szólitná Magyarországot a fenyegetett
szabadság ügye mellett. De ha az osz-
trák alkotmányos gépezet önsúlyától ros-
kadna össze, ha az osztrák pártok -*-
többség, kisebbség egyaránt — képtele-
neknek bizonyulnának az alkotmányos
életre, ha saját tehetetlenségük, saját hi-
báik által oda kényszeritenek a viliig leg-
alkotmányosabb fejedelmét, hogy Ausztriát
az anarkiátöl és elzülléstöl rendkivüli
eszközökkel mentse meg, ez esetben nincs
törvényes, nincs morális kötelezettség,
nincs politikai érdek, mely árrá kény-
fizerithetné a magyar nemzetet, hogy az
ö önmagukszerzette bajaik miatt saját
sorsát, saját jogait kompromittálja, saját
érdekeit kárositsa. %

Magyarország jogai s kötelességei
változatlanul maradnak fenn ez esetben
is a közös ügyekre vonatkozólag, nem
változik a czélszerübben egyetértöleg in-
tézendö ügyek bensö természete sen^
azok kezelési módját illetöleg azonban
megszünik minden körlát, mit az 1867. évi
XII. törvényczikkben állitott önmaga elé
a nemzet s a magyar törvényhozás ugy
járhat el, ahogy a nemzet jogai, köteles-
ségei, érdekei irják elé.

Nincs és nem lehet kötött marbhe-
route sem az 1867. éviXII. törvényczikkben,
sem bárminö más jogi vagy politikai
szempontban, mely megakadályozhatna
bennünket abban, hogy ugy rendezzük
közgazdasági viszonyainkat, ahogy azt
saját érdekünkben legczélszerübbnek lát-
juk s valóban botorság volna részünkröl
önmagunkat kárositani azon osztrák pár-
tokra való tekintetböl, melyek amily ádáz
dühvel rontanak minden egyéb kérdésben
egymásra, époly meghatóan tudnak egyet-
érteni, amint Magyarország szidalmazá-
sára, kárositására, kizsákmányolására
nyilik alkalom.

Egy közgazdasági politikát ir paran-
csolólag elö a magyar nemzet érdeke az osz-
trák alkotmányosság csödjének esetére: a
szabad kéz politikáját. Ezt a most tárr
gyalás alatt' álló javaslat, mely az 1867.
évi XII. törvényczikk alapján áll, nem
mondhatja ki, de Id sem is zárhatja,
s végzetes hiba volna ennek harmadik
§-át ugy fogni fel, mintha lekötné az
szabad elhatározásunk jogút a beállható
krizis bizonytalan esélyeivel szemben is.

Tisza István.
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POLITIKAI HIREK.
A képviselőháznak délelőtt tiz órakor

- ülése van.

A házassági vagyonjog. A polgári törvénykönyv
•zérkesztő bizottsága tegnap Lányi Bertalan minisz-
teri tanácsos elnöklete melléjt ülésezetj és befejezte
a házassági vagyonjogra vonatkozó kérdések tárgya-
lását. Abban állapodott meg, hogy a következő
kérdéseket terjeszti a bizottság teljes ülése elé:

1. A házassági vagyonjog törvényes rendsze-
réül a vagyonelkülönzés szolgáljou-e vagy a vagyon-
egyesítő rendszerek valamelyike ?

2. A hozomány külön intézményként szabá-
lyoztassék-e s ha igen: a hozományi minőséget a
házhoz vitel ténye állapilsa-e meg, avagy külön
hozományrendeiijii aktus'?

3. Fentartassék-e a küzszerzeincuy íatóz-
ménye; ha igen : társadalmi cs gazdasági osztá-
lyokra valo tekintot nélkül áJtaláncsiltasok-e vagy
nem és a szerzeményi közösség törvényből folyó
rendszer legyen-e, vagy szerződéses kikötésből tétes-
eék függővé ?

4. Fentartassék-e a törvényes hitbér intéz-
ménye ? Szükség van-e az irott hitbérre, mint külön
házassági vagyonjogi intézményre és nem volna-o
ez más intézmények keretében megfelelően pótolható V

5. Az özvegyi haszonélvezet mely alakban és
milyen terjedelemben láttassék fenn és kitérjesztes-
96H&-&. «z a férjre-4s ?

A iíelyzet feszültsége a tetőpontra hágott.
A képviselőház inai ülésének izgatott hangu-
gulata, a minden oldalról valo kapkodás, hatá-
rozatlanság az utolsó pillanatban, leghívebben
jellemzi a szituácziót.

Nem mintha például a kormány nem
voina tisztában a reá várakozó teendőkkel, mert
írisz ezeknek mivolta, sorrendje teljesen világos.

Mégis történtek, ép a mai ülésen, utolsónak
Szánt kísérletek a szükség intézkezés elkerülésére.

Apponyi élesebben, némikép ridegebben
preczizirozta minapi nagy beszédének az ön-
álló rendelkezésről szóló kijelentéseit; mi kü-
lönben nézetünk szerint inkább kidomboritás,
mintsem változtatás volt.

Gyors, prókátor ésszel sietett ebbe a
csapdába beszorítani báró Bánffy Dezsőt
Polónyi Géza, csakhogy ez épenséggel nem

sikerült s a tminiszterelnök megmaradt a mult-
kori kijelentéseinek diplomatikus sövénye mögött

Egyébiránt az egyetlen érdemleges tény
az, hogy a legvégső határidőként mára remélt
leszerelés nem történt meg s igy minden
megy a maga természetes utján.

A függetlenségi párt tovább obstruál, a
kormány pedig bevárja a tettek pillanatát, mi-
kor többé nem lehet okoskodni, hanem az
ország komoly és nagy érdekeiben csele-
kedni kell.

A szabadelvü körben.

Különböző hírforrások meglehetősen vál-
tozatos s eléggé kalandos hireket bocsátanak
ma szélnek a szabadelvü pártkör állitólag zilált
kedő!y:íHapolri, frondörködö hajlandósága s egyéb
pletykái; alakjában.

Mindezzel szemben teljesen biztos forrás-
ból arról éi-tcsülünü, hogy a szabadelvü párt-
ban snmnfíclc nézeteltérés a létező állapot
s n követmdo eljárás tekintetében nincs.

A. többség osztatlanul egyetért a minisz-
terelnöknek ugy a zárt, mint a nyilt ülésen
tett kijei öntéseivel s teljes bizalommal, nyugod-
tan tekint a jövö elé, i'őleg, minthogy mind
hangosabbról kezd országszerte megnyilátkozni
a nemzeti közvélemény, mely nyomatékosan
approbálja a szabadelvüpárt s a kormány haza-
fias magatartását.

A klubban a miniszterek közül senki se
volt jelen, mert ma este miniszteri tanácsko-
zások voltak.

A nemzeti pártból.
A nemzeti'párékörben már régen volt

együtt annyi tagja a pártnak, mint ma este.
Természetesen Bánffy mai nyilatkozata volt
majdnem kizárólag a beszéd tárgya és különö-
sen" Sághy Gyula élesen kritizálta Bánffy ki-
jelentéseit, amelyekről az volt a véleménye,
hogy nem őszinték. Mások azonban közjogilag
korrektnek tartották a kormányelnök nyilatko-
zatát, noha azt tartják, hogy abban bizni nem
lehet.

Ezalatt gróf Apponyi Albert is megérke-
zett a pártkörbe cs Horánszky Nándorral,
valamint Szentiványi Árpáddal, a nemzeti
párt alelnökével hosszabb ideig tanácskozott.
E tanácskozás eredménye lett az a kommü-
niké, amelyet a párt elnöke adott ki s amely
igy hangzik : "

.,A párt taktikailag nem helyesli a minisz-
tnivlnök mai nyilatkozatát, mert ha szerencsé-
sebben választja meg kifejezéseit, egy-két szóval
leszereitcthette volna az egész ellenzéket; —

közjogilag azonban kifogás alá nem eshe~
tik, mert gróf Apponyi Albert fejtegetéseivel
szemben differencziát fel nem tüntet."

Este széltében beszélték, hogy a nemzeti
párt megbizásából Szentiványi Árpád alelnök
a miniszterelnöki palotában értekezett Bánffy
Dezső báróval.

A képviselőház holnapi ülésén Horánszky
Nándor is felszólal, annál inkább, mert most
már a függetlenségi párt mai határozatával
szemben nincs oka a nemzeti pártnak attól
tartani, hogy a provizórium törvénynyé válását
megakadályozza.

A függetlenségi párt értekezlete.
Bánffy miniszterelnök mai beszéde jó

ürügyül szolgált arra, hogy a függetlenségi és
48-as párt harczias része ujból haragra gyűljön.
Szörnyen felháborodott hangulatban tárgyalták
a pártkörben Bánffy kijelentéseit és azzal szí-
tották a hangulatot a békés megegyezés ellen,
hogy bujkálásnak mondották a kormányelnök
egész eljárását, amelyből minden őszinteség
hiányzik.

Ennek az izgatásnak a hatása bőségesen
nyilvánult a Kossuth-párt értekezletén, amelyet
Kossuth Ferencz elnök nyitott meg s amelyen
a pártnak 38 tagja jelent meg. Eötvös Karoly
nem volt jelen az értekezleten.

A párt hivatalosan csupán rövid kommü-
nikét adott ki, amelyben a, további harczot
mondják ki, az értekezlet azonban, mint jő
forrásból értesülünk, bővelkedett a pikan-
tériákban.

Az értekezlet tárgya ugyanis az volt,
hogy a párt végleg döntsön a további maga-
tartása tárgyában. Szorosan a tárgyhoz azon-*
ban Justh Gyulán kivül csupán Győry Elek
és Barabás Béla szólott.

Justh Gyula szerint Bánffy mai beszédé-
ből nyilvánvalóvá lett, hogy a kormány min-
denféle kibúvót keres az önálló vámterület el-
kerülésére. A mai beszéde is csak kibúvó és
csak azt teszi kétségtelenné, hogy Bánffy min-
denre képes. Ennélfogva a párt most még ke-?
vésbbé határozhatja el magát a leszerelésre, a
mi különben is már felesleges volna, mert a
hátralevő két napon törvényhozás utján a ja-
vaslatot törvényre emelni ugy sem lehet. A
leszereléssel a párt most csak nevetséges hely-
zetbe jönne.

Ugyanily értelemben beszélt Barabás
Béla is, aki szintén igen erősen kikelt Bánffy
ellen, akinek a párt többé semmit meg nem
szavazhat, sőt minden előterjesztését a leg-
határozottabban és a legerélyesebben elle-
nezni kell. /

. Győry Elek lehetőleg elkerülni kivánta

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

Irta: Mikszáth Kálmán.
(Folytatás.)

Igy lőn, hogy Molnár Pál amerikai gyor-
sasággal kezdett vagyonosodni. Az Ohio állam-
ban egy szép farmot vett. New-Yorkban háza-
kat, Chicagoban telkeket, amelyeken sokat nyert,
elannyira jutott, hogy a magyarországi birtok
jövedelmét már be se kivánta, Mály Gsak a
számadásokat küldte el évenkint: ennyi és annyi
az évi jövedelem. Ö aztán megírta, milyen jó
czélokra kell kiosztani; ide iskolát építsenek,
amoda templomot, adjanak továbbá a kórháznak
ennyit, az akadémiának ennyit (mert illik gyá-
molitani nem csak a testi, de a lelki szegé-
nyeket is). ^ t

Parancsait pontosan teljesiiették jó egyet-
értésben a jószágkormányzó és az uradalmi
ügyvéd, megküldték a templomtei-veket és a
költségvetést s ha helybenhagyta, fölépitették.
Mondják, hogy a templomok ugy néztek ki a
terveken, mint a milánói dóm, a természetben
ellenben olyanokká változtak, mint egy oláh
kápolna — de hát iszen sokat mondanak, ami
nem igaz.

És végre is, mit törődjék az effélével égy
Eülíomos? Neki megérte a pénzt az az öröm,

amit a jószágkormányző leveleiben egy-egy
ilyen passzus okozott: Áldják, emlegetik szerte
a hazában."

• Pedig bizony nem emlegette őt a kutya
se. Volt itt egyéb emlegetni való. Fegyverben
állott a nemzet, nyert és vesztett csaták han-
gulatában reméltek és aggódtak. Egyenlőség,
szabadság volt itt is már, épen mint Ameriká-
ban. A tekintetes KK és RR-eket elfujta egy
üde széláram. Képviselőpolgártársak lettek a
régi követpajtásai, ahogy ö álmodta azt vala-
mikor. Akik még éltek közülök, ott ültek most
a debreczeni országgyülésen és kikiáltották a
köztársaságot. Somogyi Antal közbekiáltotta:

— Félek, nem sokáig fog tartani 1
Do erre megfelelt neki Majeresik Ferencz,

akit „tót Robespierre "-nek csúfoltak egymás
közt

— Ha csak tartja egy-egy-két ezer évig,
áz se nem semmi.

Aztán . . . . hej, aztán! En istenem, hogy is
mondjam csak ? Jött az a bizonyos tizenkét
esztendő. Feketébe öltözött az ország, szürke
gondokba az elmék. Nem volt már itt semmi
fényes, csak a zsandárok sisakja.

JÉs leveleid Molnár Pál még egyre épit-
tette az iskolákat, templomokat. Ostobaság! Ki
emlegette volna ezért? Kellettek is itt mar az

isten számára házak? Hisz ő is elhagyta az
országot.

Jönnek-mennek az évek, kifáradt a király
balkeze, s kezdte apródonkint visszaadogatni a
jobbjával, amit elszedtek. S különböző divatok
támadtak. Egyszer csak azt a port kezdték tar-
tani a legjobb illatúnak, amit a számüzöttek
hoznak haza a csizma talpaikon. Előbb azokat
sajnálták, akik itthon vannak, most azok fel
fordult a nemzet érzése, a kik kivül vannak.

Pesten, a lánczhid-téren a király-dombot
épitették a koronázáshoz — hoztak rá mindenün-
nen földet. Gsak még az a föld hiányzott, ami a
számüzöttek ^vándor saruján van. Igy énekelte
a költő, szót fogadott neki a király.

A kerületek siettek képviselőknek válasz-
tani a bujdosókat. Akiknek nem jutott i g a z i
számüzött, azok megelégedtek talmival is, csak
hazajövetellel járjon a dolog. Igy választották
meg, régi megyéje egy kerületéből, leveleid
Molnár Pált is balközépi képviselőnek. A figye-
lem feléje fordult. Mesés gazdagságáról regék
keltek. Huszonegy éve van már odakünn. Vaj-
jon haza jön-e?

A daven-porti nábob azt feleitea mandá-
tumra :

„Fogadást tettem magamban, hogy soha
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volna a törvényen kivüli állapotot, vagy az eset-
leg rendeletekkel való kormányzást, mégis mi-
után a Bánffy mai beszédéből az őszinteség
teljes hiányáról győződött meg, most már szin-
tén a vita folytatása mellett foglalt állást.

Eközben szóba került, hogy a párt több
tagja nyilvánosságra hozta a párt legutóbbi ér-
tekezleteit, annak daczára, hogy azokat bizal-
mas jellegü tanácskozásoknak mondották ki.
Ez az észrevétel egész sor személyes kérdési ka-
vart fel. Több párttag érzékenykedése hosszabb
vitát provokált, melyen részt vettek Justh Gyula,
Győry Elek, Endrey Gyula, Komjáthy Béla,
Polczner Jenö, Bartha Ödön és mások.

Szóba került a békepárt akcziója, is,
miután azonban ezek a személyeskedések szo-
rosan véve a párt beléletéhez tartoznak, a párt-
tagok óvakodtak erröl a vitáról bővebb nyilat-
kozatot tenni.

Kossuth Ferencz elnök végül, miután
elöbb bemutatta a párthoz a vidékről beérke-
zett bizalmi nyilatkozatokat, a következö javas-
latot tette:

„A pártértekezlet a miniszterelnök mai nyi-
latkozata alkalmából fontolóra vevén a politikai
helyzetet s e nyilatkozatban semmi megnyugtatót
nemcsak hogy nem talált, de ellenkezőleg, arról
győződött meg, hogy a kormány az ország törvé-
nyeit és alkotmányát minden irányban megsérteni
is kész; ennélfogva nem talál semmi okot
eddigi elhatározását megváltoztatni.

Az értekezlet ezt a javaslatot egyhan-
gulag elfogadta.

Az értekezlet után annak a hire érkezett
a pártkörbe, hogy Bánffy Dezső miniszterelnök
mai beszédét tévesen magyarázták a pártt agjai.

Justh Gyula ugyanis és vele a párt több
harczias tagja, váltig azt erősitgette, hogy
Bánffy ezt mondotta : „a jövő évi május elsején
lehet kereskedelmi szerződés, — de ezt gyor-
san kijavította vámszövetségre — és esetleg
külön vámterület is."

Ez volt a főoka annak a bősz haragnak,
amely ma Bánffy ellen nyilvánult.

A képviselőház naplójában azonban a
fenti passzusból hiányzik a „vámszövetség"
és az „esetleg'' szó is. Ez nagy feltünést kel-
tett a pártban és többen a napló megváltoz-
tatásáról beszéltek.

A dolgot hosszabb ideig pertralctálták,
mig végre elhatározták, hogy Győry Elek hol-
nap a napirend elött felszólal e tárgyban.

Ez a napirend elött való felszólalás for-
dulatot is jelenthet, mert ha tisztázódnak a
félreértések, ugy esetleg a függetlenségi párt
még holnap reggel leszerel. Erre azonban már
vajmi kevés a kilátás.

Arra az esetre, ha a kormány rendeletet
bocsát ki, ugy a függetlenségi Kossuth-párt
megteszi a vád alá helyezési inditványt.
Szóba jött a klotür kérdése is, valamint a
párt magatartása a kormány más javaslataival
szembeni Az volt az általános felfogás, hogy
a pártnak a legnagyobb erélylyel kell küzdenie
a jövőben a kormány minden javaslatával
szemben. A klotürre vonatkozólag különben
annak idején határoznak. A képviselőház ülésén
a párt részéröl Barabás Béla szólal feL

A közvélemény.

Országszerte megindult a mozgalom a
nemzet igazi közvéleményének m&ntfesziálásft
czéljából, szemben a parlamenti vita ex lei
állapoLókat provokáló s a kormányzatot a vég-
szükség czimén rendeleti utra terelő, szándékos
elnyujlásával szemben.

Ma nyilatkozott Budapest fő- és székvá-
ros közgyülése, továbbá a temesvári kereske-
delmi és iparkamara.

A főváros az obstrukczió ellen.

Budapest főváros törvényhatósága ma
szinte egyhangulag (alig tiz-tizenöt képviselő
kivételével) határozatképen kimondotta, hogy
az ország érdekeire károsnak, az alkotmányra
veszedelmesnek tartaná, ha a vám- és bank-
ügynek, valamint az ezekkel összefüggő politi-
kai kérdéseknek ideiglenes szabályozásáról szóló
törvényjavaslat az ország érdekében kivánt idő-
ben törvényerőre nem emelkednék.

A köztörvényhatóság ülésének erröl a ne-
vezetes részéről tudósitásunk a következőket
jelenti:

Tanácsnokok, főügyész, főlevéltáros és egyéb
főtisztviselő választására gyült össze a közgyülés,
ámde az ülés tetemes részét a politika foglalta Le.
Mindjárt az ülós elején, a bejelentések után fel -
vasták Csepreghy János és társai következő sür-
gős inditványát:

A töryényhatósági bizottság közgyüléso
hazafias aggodalommal látja, hogy a vám- és
bankügynek, valamint az ezekkei összefüggő
némely kérdéseknek ideiglenes szabályozásáról
szóló, az országgyülés képviselőházában tár-
gyalás alatt levő és a képviselőház tulnyomó
többsége által helyeselt törvényjavaslatnak az
ország érdeke által kivánt időben való törvény-
erőre emelkedését a képviselőház kisebbségének
magatartása megakadályozza ;

A törvényhatósági bizottság közgyülése,
az országgyülés és a haza alkotmányának
nemcsak eíső tényezőjéül, hanem legfőbb biz-

tosításául is tekintetvén, a legnagyobb fájda-
lommal látja, hogy a képviselőház kisebbségé-
nek magatartása törvényen kivüli állapotba
sodorja az országot.

Mindezek megfontolásával a törvény-
hatósági bizottság közgyülése kimondja, hogy
a képviselőház kisebbségének magatartását az
ország érdekeire károsnak, az alkotmányra
veszedelmesnek tartja;

A törvényhatósági bizottság egyuttal el-
határozza, hogy a társ-törvényhalóságokat
körlevél utján felkéri, hogy járuljanak a
föváros törvényhatóságának ezen határoza-
tához.

— Éljen. Hoch, Abczug! és más efféle tetszés
és nemtetszés nyilvánításoktól zugott a terem.

Polónyi Géza állott fel elsőnek. Nehány pilla-
natra kérte csak a közgyülés türelmét, de a kérelem
teJj esi lését megtagadták.

— Eláll 1 eláll!
— DelMgy állok el, bevárom, mig elhallgat-

nak. Nekem van időm.
Ez a nehány szó megdöbbentette a sokaságot,

csönd lett s Polónyi beszélt, ó soha pártpolitikát
be nem hozna a közgyülési terembe, mert a főváros
közügyeinek az intézésére van rendelve. Mi lehet az
oka annak, hogy nem is az inditványozó, hanem a
kormány képviselője, a főpolgármester tárgyaltatná
ezt a nagyon is fontos kérdést a napirend eiőtt.

— filáll! Eláll!
— Tessék csöndet parancsolni, elnök ur, mert

a szónok addig nem beszélhet.
Egy indítványról van szó — folytatja ezután,

amely nem is elvi, hanem .alkotmányjogi képtelen-
ség. Akik ennek megtételére vállalkoztak, azok az
alkotmányt hamisítják — és pedig megrendelésre.
Azt mondják az ellenzék egy részéről : kisebbség.
Ki tudja azt, melyik a kisebbség? Talán Csepreghy
és társai?

— Igen, vág közbe Csepreghy, csak a függet-
lenségi pártnak egy kis töredékéről van szó.

— Nem akarom sérteni Csepreghy urat, bi-
zottsági tagtársamat, hát csak annyit mondok, hogy
nem tudja, miről van szó. Egyébiránt, nekünk ma
az volt a szándékunk, hogy a törvényjavaslat tör-
vényerőre is emelkedjék, de a miniszterelnök bujkált
előlünk.

— Rendre! Rendre ! harsognak a külső padok
s az elnök figyelmezteti is, hogy ne sértegessen itt
mem levőket.

— Hát ez az inditvány jelenlevő képviselőket
támogat? felel Polónyi, folyton tartó zajongás közt.
Arra, hogy egy főváros, ugy, ahogy itt akarják, egy
parlamentet terrorizáljon, még nem volt példa a

se megyek vissza többé. Nincs az a hatalom a
világon, ami haza vigyen."

Aminthogy meg is próbálkozók néhány
évvel késöbb a hatalom. Valamelyik belügymi-
niszternek, aki gazdag főispánokat keresett,
eszébe jutott a hajdani pajtás : Molnár Pali s
megkinálta egy föispánsággal. Ezt is megkö-
szönte de el nem fogadta: „Itt akarok érni a
demokráczia hazájában és a csontjaim is itt
porladjanak. Csodállak — irta odább a mi-
niszternek — hogy én jutottam eszedbe?
Hát már kifogytak volna az összes grófok és
bárók országotokban?"

De azért gondolt a hazájára. Egy testes
kötet munkát irt a demokrácziáról és beküldte
az akadémiának. Hogy jó volt-e? Nem tudom.
Nem olvasta azt senki. De nem lehetett valami
nagyon jó, mert az akadémia neki itélte a
nagy dijat. Mert tudja az akadémia, mitől
döglik a légy. Biztos volt, hogy Molnár Pál
megtízszerezve küldi vissza a dijat aján-
déknak.

Számos jótéteményei miatt végre a leg-
magasabb kegy is rámosolygott; egy szép napon,
épen képviselőválasztások előtt (ilyenkor van a
saisonja) megküldték neki a vaskoronarendet.

Az öreg ur, mert már bizony ősz ember,
(sok viz lefolyt azóta a Missisipin) ujra becso-

magolta a csecsebecsét és visszaküldte a mi-
niszterelnöknek :

„Ne csináljatok belőlem, vén demokratá-
ból bolondot."

Mindezek a dolgok, ez a nagy állhatatos-
ság és szilárdság bizonyos nymbust fontak a
neve körül.

— Kutya kemény legény az öreg — mon-
dogatták.

— Sohase látjuk többet.
— Hat ökör se mozditja azt Id.
Akik sohse látták is, tudtak felőle, számon

tartották, ide, magunk közé gondolták. Nagy
utazók (ámbár még akkortájt nem esett Amerika
olyan közel Liptó-Szent-Miklóshoz, mint most),
akik megfordultak a Jowa-államban, a Scott-
Countyban és átmentek a gyönyörü hidon Rock-
Islandból a daven-porti Molnár-kúriára, egész
sor legendát hoztak magukkal Molnárokról, a
fiatal mr Mihályról, aki most végezte az egye-
temet New-Yorkban, a Boriska grófnőről, aki
olyan juhpörköltöl főzött, hogy a somogyi
juhász is megnyalná a száját utána, és végre
magáról az öregről, aki egész nap anekdot-
tákat beszél a pozsonyi diétáról és olyan
rajongón fejtegeti az egyenlőség és a demok-
rác ia tanait, oiint egy apostol.

Csak a testű "volt távol, a tengereken tul

leveleid Molnár Pálnak, a szellemi alakja az
itt maradt és növekedett szinte a szemünk
láttára — a többi itt levők közt. Egyszer csak
elkezdték emlegetni kereskedelmi miniszter-
nek. Aki olyan jól vitte a saját üzletét, az
jól viszi majd az országét is.

Kiküldtek hozzá egy politikai „gügyüt*,
aki rábeszélje. Véletlenül épen F. bárót válasz-
tották. Az jó lesz, gondolta a kormányelnök,
mert a sógora. (Ez az a hagyományos „ eltalá-
lás" a felsőbb köröknél.)

No de most már megmozdul leveleid
Molnár Pál, ha magyar tejet szopott I A piros
széki Még talán a halottak is felugrálnának a
magyar temetőkből, ha elkiáltaná magát a
temetőör: „Aki miniszter akar lenni, keljen
fel ! a Biztos, hogy hazajön leveleki Molnár.

El is ment a sógor-báró Daven-Portba
(elég szemtelen volt), nagy szivességgel látták.
Gavallér a gazda, vendégelte királyilag, meg
is bocsátott neki, de azzal a jelentéssel
kellett hazajönnie a konnányelnökhöz:

— Der ist ein dummer Kéri.
— Kosár?
— Ja, Excellenz. Makacs fej . . . Eiszene

Kopf. . . Nem jön haza soha.
Nem jön haza soha! A lapok hasábokon

tárgyalták, miért nem, felelevenítvén tömérdek
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történelemben. És tqrténik ez felsőbb rendeletre.
Látta, mikor a miniszterelnök ma délelőtt tanácsko-
zásra hivta a köz törvényhatóság néhány tagját.

— Nem igaz ! Üljön le ! Ilyenkópeo nyilat-
kozott meg a közhangulat, mig Polónyi el nem mon-
dotta, hogy az inditvány napirend előtt való tár-
gyaltatását ellenzi s kéri annak napirendre tüzesét.
'j-n* Kasics Péter szeretett volna most szólni, de
sokáig abczugolták. Mikor szóhoz jutott, kijelentette
hogy ő az igazi többség nevében emel szót és nem
annak a részéröl, amelyet öt-hat millión összevá-
sároltak.

— Ezért rendreutasitom, szólt a főpolgár-
mester.

— Nincs joga, méltóságos elnök ur.
— Igenis van, ha a bizottsági tag ur gyanu-

sit valakit.
— Szemtelen! Ki vele, kiabált Hindy Kálmán

Kasics háta mögül.
„ — fíindy bizottsági ír,j urat is rendreutasi-

tom! szóit erre a főpolgármester.
- "-'• Kasics Péter meghajol a rendreutasitás halla-

tára, hálásan bólint az elnök fölé, aki imé mások-
nak is igazságot osztogat. Hanem azért még egyszer
megnyomja a szót, mondván: Ez a testület nem
Budapest lakosságának a többségét képviseli, ha-
nem valami mást. Aztán micsoda arroganczia az,
hogy feltolja a bizottság magát biró gyanánt olyan
^kérdésben, amelybe nemcsak az ország, nemcsak
Ausztria, hanem a korona is beleszól. Talán itt
-akarnak sujtó itéletet mondani Rákóczyról, Bocs-
fcayról?
A_ , Némán hallgatták az utolsó szavakat, hogy a
koronát is .megemlitette, egyszerre kinos esönd állotf
Jtie s megkönnyebült a terem, mikor kijelentette,
hogy megválik a bizottsági tagságtól, ha Csep-
reghy javaslata határozattá tesz,

.^T"^ — Adja isten, de mindjárt — sóhajtottak ..né-
hányan, ugy, hogy a karzat is meghallotta s bele ka-
czagott a zsibongásba.

Brivaldszky Sándor ajánlja, hogy adják ki az
inditványt annak rendje és módja szerint a tanács-
nak. Különben pedig azt kérdezi, hogy idejében ér-
kezett be ez a főpolgármesterhez s ki volt-e téve
huszonnégy órára közszemlére ?

Szalay Mihály általános nevetés közben emel-
kedik föl helyéről. De elkomolyodnak az elsö pilla-
natban, amikor megleczkézteti a köztörvényhaíóságot:
ne .politizáljon, hanem csináljon közigazgatást. Ő is
.erjeszthetett volna be inditványít. Fejezze ki a köz-
gyülés bizalmatlanságát a kormány iránt, de. nem

, tette, politikai ildomosságból.

Dr. Adler Zsigmond: Irja ki ezt Szalay ur a
lapjába! " . ~~szr

— Ne tessék a szónokot zavarni — * kiabál
Polónyi. Elnök ur, utasítsa rendre, mert ez az
igazság! . - -

Szalay hálás volt a pártfogásért és Polónyi
inditványát ajánlotta elfogadásra.

Euleuherg Salamon elkezdi az 1872. évi 36.
törvényczikk 62. §-át olvasni, amely az indítványok-
nak a közgyülés elé terjesztéséről szól. E sze-
rint huszonnégy órával elő|b közszemlére kellett
volna tenni. *

— Az inditvány nálam volt annak idejében
•— jelenlelte ki Márkus főpolgármester.

— Hol volt ? Hol volt ?
— A főpolgármesteri hivatalban.
— A főpolgármester kormányközeg. A meg-

választatása se volt tiszta dolog, nem ül törvényesen
a helyén.

Markus főpolgármester végignéz Eulenbergen,
alá ezeket a megjegyzéseket telte:

~ Azt nem a bizottsági tag ur mondja meg.
Különben pedig ezekért a kifejezésekért rendre-
utasitom.

Általános kaczagás következeit, amely per-
czekig tartott.

Eulenherg azonban folytatja Szeretné látni,
ki az, akinek ezt az inditványt megmutatták, mert
as 6" tudomása szerint a közgyülés megkezdése
élői! i:oíjaítá:í alá az előszobában.

Vázsonyi Vilmos: Ki tudja, egyáltalán meg-
volt-e QZ a törvényes benyújtási időre. Nem is hi-
vatkozhatni itt térvényre. Ez a tisztesség dolga !

As elnök rendreutasitja Vázsonyit is.
— -Tetszőit volna a „Fővárosi Közlöny "-ben

közzétenni, méltóságos ur. de ez nem lehetett,
mert megrendelésre készült.

Ezalatt Eulenberg befejezi, amit mondani
akart iiogy pártolja Polónyi inditványát.

Üközbeu az elnöki, emelvény körül Polónyi
tárgyal Márkussal és Steiger Gyulával:. csináljanak
valami kompromisszumot.

Evégett öt perczes szünet is következett és
Márkus,••'Heltai, Polónyi, Steiger és Cséry a mellék-
teremben meginödositotlák a javaslatot.

Steiger olvasta ezt fel a közgyülés ujból valo
megnyitása után Í

A törvényhatósági bizottság közgyülése
hazafias aggodalommal látja, hogy a vám- és
bankügynek., valamint ezekkel összefüggő né-
mely kordé síi ek ideiglenes szabályozásáról szóló,
az országgyülés képviselőházában tárgyalás alatt
levő és a képviselőház tulnyomó többsége által

epizódot a múltjából, tizedrésze se volt igaz.
Amit' elolvasván Mályék, lőnek a templomok
még nagyobbak a tervrajzokon s még.kisebbek
a természetben. :
_ Történt pedig, hogy az adakozó amerikai
tiábóbhoz igen sok szegény ember fordult se-
gélyért, könyöradományért, mert a nyomorgó
«mber kinyujtott keze is messze elér: egész
halom levél érkezett minden egyes hajóval a.
Molnár névre. Hát a sok szürke levél közt
egyszer csak odatalált a Faragóné asszonyom
levele is, a levélnek furcsa czimzése volt:

Adassék e levél a méltóságos gróf-
kisasszonykának, aki férjnél vagyon te-
kintetes, nemes és Vitézlő Molnár Pál
uramnál Amerikában

jDaven-Port városában.
• Sokáig járt a levél, nagyon inog volt bíllo-

gozva, mire odaért s nagyon szépen irhatta
meg a nótárius uram (meg kén aranyozni azt
Üz okos kezét), mert a grófnö szemét, mikor
elolvasta, elborították a könnyek.

Hogyne? Hiszen az öreg Faragónő írt,
A Faragóné, az egykori szoptatósdajkfija. Hát
él még a Verona? Ki bittó volna? No, ugyan
öreg lehet már. És azt irja szegény, hogy nagy
nyomorban van, a fiai elhaltak, nincs aki ke-
ressen ra, koldusbotra szorul vagy éhen halj

háfe-nu'g nem állhatja, hogy ezt el ne pana-
szolja ..az., ő-kedves, konteszkájanak. v

Ugy..meghatótták az emlékek"mrs Mol-
nárt, hogy azonnal levélbe lett egy nagy ban-
kót s megírta a-dajkának, ha még érez elég
eröt a hosszu utra, induljon .meg ezzel a pénz-
zel, mert szeretné még egyszer életében látni
és hogy holtig lesz itt ellátása..

Nosza felkásznialódek erre öreg Faragóné,
ünneplőt, viseltest ládába gyömöszöl nagy
sebbel-lobbal s töpreng, tépelődik éjjel-nappal
az indulás elött

— Aztán mit vigyek én a kis galambom-
nak ? Hiszen csak nem mehetek üres kézzel.

Forgatja, találgatja, ezt vagy azt, de bi-
zony még sein azt, ha ez volna, ha amaz
volna, festett tojás, vagy egy kosárka szőllő,
mig végre vet az elméje:

— Elviszem neki a fodormentát, Biz is-
ten, elviszem.

Egy vén fodormentabokor volt az udva-
rában a kerítés mellett, kiásta a földdel együtt és
beültette egy nagy cserépbe. No, ez épen jó
lesz, megürül neki a sziveeském.

Később csodálkozott is, hogy olyan nehe-
zen jött rá. Könnyen kitalálhatta volna, hogy
mit vigyen. Nem volt a világon egyebe.

{Vége következik.)

helyeselt törvényjavaslatnak az ország érdeke
által kivánt időben való törvényerőre emelke-
dése megakadályoztathatik.

A törvényhatósági bizottság közgyülése
az országgyűlést a haza alkotmányosságának
nemcsak első tényezőjéül, hanem legfőbb biz-
tositékául is tekintvén, a legnagyobb fájdalom-
mal látná, ha az ország törvényenkivüli álla-
potba sodortatnék.

Mindezek megfontolásával a törvényható-
sági bizottság közgyülése kimondja, hogy az
ország érdekeire károsnak, az alkotmányra
veszélyesnek tartaná, ha a szóban forgó
törvényjavaslatnak az ország érdekéhen
kivánt időben való törvényerőre emelke-
dése be nem következnék.

A törvényhatóság ezuttal elhatározza, hogy
a törvényhatóságokat körlevél utján fölkéri, járul-
janak hozzá, a bizottság ezen határozatához.

Csepreghy elfogadta a módosítást s ezután
Vázsonyi Vilmos szólott Polónyi Gézának fordulva.
ő nem tartozik azok közé, akik az alkotmányt a pak-
tumok szerint itélik meg. Férfiakat akar látni a köz-
gyűlésben nem politikai ennuchokat. A törvényható-
ságoknak kötelességük ellenőrizni a választott nagy-
ságos urak határozatait s ezek felől szuverén véle-
ményt mondani.

— Ön is jelölt volt — szól közbe Polónyi.c

— Igen, de ott is azt mondottam, amit itt
mondok, mert én itt is, ott is, mindig ugyanaz
vagyok, Polónyi képviselő ur!

Egyébként elfogadja a módosított inditványt,
csak azt hangsulyozza a közgyülés, hogy az önálló
vámterületet is sürgeti.

Polónyi Géza válaszol még, hogy az ő nézete
a közgyülés kezdete óta nem változott, semmi kifo-
gása nincs az ellen, ba a többség azt a módosítást
elfogadja.

Gajáry Ödön, báró Lipthay Béla elfogadják az
inditványt s nem tartják czélszerünek, ha az önálló
vámterület oly módon való követelésével bővítik,
aminöt Vázsonyi ajánl.

Az elnök fölteszi a kérdést, melyiket fogadja
el a közgyülés, a Gsepreghy-féle módosított javas-
latot-e, vagy pedig ugyanazt, Vázsonyi pótlásával
együtt s nehány kivételével az egész közgyülés
az elsőt fogadta el.

Temesvári tiltakozás.
Á temesvári kereskedelmi és iparkamara

Ve si Ede lovag elnök és Tedeschi János, kereske-
delmi tanácsos inditványára elismerést és bizalmat
szavazott a kormánynak a kiegyezés létrejötte érde-
kében kifejtett hazafias müködéseért.

A tiliakozó-gyülés és a szocziálisták.
A mult vasárnap meghiusult „országos tilta-

kozó népgyülést" a rendezőség tudvalevőleg holnapra
halasztotta s ezuttal egészen zárt körben, este hat
órakor, a budapesti függel;enségi és 48-as polgárok
köre helyiségében (Baross-utcza 59.) fogják megtar-
tani. A gyülést ma délelőtt jelentették be Rudnay
Béla főkapitánynál, ki is még ma délután értesitette
a bejelentőket "arról, hogy a bejelentést tudomásul
vette. A gyülésen a függetlenségi képviselők közül
Kossuth Ferencz, Polónyi Géza, Justh Gyula, Holló
Lajos és Meszlény Lajos, a polgárok részéről dr.
Várady Károly, dr. Vigh Viktor, Szederkényi Nán-
dor, Kornai István ea Csontos Imre, az egyetemi
ifjuság nevében pedig Rajcsányi Gyula fog szólani.

Ezen a fölmelegitett zártkörű népgyülésen a
szoczialisták a vasárnapi események folytán, nem
fognak ugyan résztvenni, de vasárnap több; helyütt
maguk is gyülést fognak tartani, amelyen az önálló
vámterület mellett bár, de a függetlenségi párt ellen
fdgnak nyilatkozni.

ORSZÁGGYÜLÉS.
Jó, hogy bevezették azokat az ivlámpákat

a tisztelt Házba! Mert a képviselö urak, akik
a kora délelőtti órákban indultak el a parla-
mentbe, csak a késő éjjeli órákban jutottak
oda. Legalább az üvegtető alatt olyan tökéletes
volt a sötétség, akár a Maeterlinck szimbolista
darabjaiban. És nagyon kapóra jött, hogy ama
bizonyos esti ülés után még nem vitték el a
hatalmas ivlámpákat. Mert most csak el kellett
telefonozni a Ganz-gyárba:
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— Kérünk világosságot I
S a Ganz-gyár jószivü. A Ganz-gyár meg-

adja a világosságot. De Kubik Bélától, Marjay
Pétertől, Visontai Somától ki várt világosságot?
A parlament? Az ország? Csak Justh várt tő-
lük valamit, de ő se világosságot, csak beszé-
det, lehetőleg hosszút. S még ő is csak har-
madrészben nem csalódott. Mert Kubik, sőt
Marjay sem akart hosszan beszélni, ellenben
Visontai Soma olyan sokáig birta, hogy az el-
nök utoljára ugy tett, mint az olasz a nyúlós
makarónival: — kettévágta. Igy jutott a tisztelt
Ház öt percznyi pihenőhöz a Visontai beszé-
dének két része között. Persze ez a hivatalos
pihenő volt, mert egyébként azalatt is elegen
pihentek, Jkivált amikor a szünetet kérők lár-
májára Szilágyi Dezső azt jegyezte meg:

— Akinek öt percz kell, vegyen ma-
gának!

Ki állt volna ellent az ilyen barátságos
nógatásnak ?

. . . A folyosóra gyült minden izgalom és
várakozás. Az emberek már tudták, hogy a
miniszterelnök megérkezett Bécsből és azt
is tudták, hogy Apponyi csak reá várt, mielőtt
a Polónyi ismeretes kérdésére válaszolna. Most
tehát száz és száz szem leste, mikor indul
Bánffy a terembe. Hiszen addig ugy sem tör-
ténik semmisem. A miniszterelnököt azonban
nagyon elfoglalhatta valami, mert az idő már
délre járt és még nem mozdult a miniszteri
ezobából. Pedig morogva, ágaskodva hánykoló-
dott a folyosón a nyugtalan szélsőbal.

Egyszerre csak az üvegajtóba kiállott egy
alak és harsányan hirdette:

— Siessetek . . . Apponyi b e s z é l . , .
Egy lélek nem maradt a folyosón. Az

egész nyugtalankodó áradat becsapott a te-
rembe, ahol Apponyi már fölegyenesedve várt,
hogy szavaival elsimítsa a tomyosodó hullámo-
kat. És aztán beszélt. Elmondotta, hogy a Po-
lónyi kérdésére nem felelhet egyébbel, mintha
megismétli, amit deczember tizenhetedikén mon-
dott. És megismételte. Élő szóval. Nem olyan-
formán, hogy a megfelelő passzust egyszerüen
felolvasta volna. Pedig a szem mégis csak hű-
ségesebb, mint a memória. Hanem azért ki-
mondotta, hogy most is csak első beszédében
kifejtett véleményét reprodukálja. S ime a ha-
tás ma egészen más volt. Ami akkor elragadta
a jobbpártot, azon ma a szélsőbal lelkesedett
és Bánffy helyett ma Polónyi mondotta, hogy
egészében magáévá teszi az Apponyi állás-
pontját. Hát mi változott meg ? A jobbpárt ?
A balpárt ? Polónyi ? Vagy az a bizonyos
beszéd ?

A szélsőbal nem sokat töprengett, hanem
felosztotta a szerepeket. Az egyik resz azt
kiáltotta:

— Éljen Apponyi!
A másik resz gunyosan kiáltotta:
— Halljuk Bánffyt!
Mert tudnivaló, hogy Apponyi ma azt

mondotta, hogy a jövő májustól kezdve a
vámközösség ki van zárva s szélbalék mód-
felett kíváncsiskodtak, vajjon ezt is magáévá
teszi-e a miniszterelnök? Zúgva követelték,
hogy Bánffy nyilatkozzék s azon közben nem
vették észre, hogy Bánffy nincs is a teremben.
(Milyen különös ! Ha benn van, nem akarják
észrevenni s aztán olyankor is hallani akar-
ják, amikor távol van!)

ügy ütötte el Szilágyi a dolgot, tré-
fával:

— Hogy mit kivánnak az urak, azt most
már elmondották. S hogy mit mond a mi-
niszterelnök, azt nyomban meghallhatják, mi-
helyt megjön.

Az első pillanatban nevettek. De ahogy
kiözönlöttek a folyosóra, lassankint haragba
futott a derültség s olyan zsongás-morgás áradt
el, aminőre még alig volt példa. Csupa villa-
mos battéria sétált ott, s ahogy kettő összeüt-
között, serezegve pattogtak M a szikrák.

— Gyalázat . , . Ez a tiszta komédia . \.
Megszökik a felelet e lől . , .

Ezek voltak az ártatlanabb szikrák. Aztán
jöttek a gyilkosabbak.

— Lehetetlenné kell tenni! Megcsalja
Apponyit és megcsalja az országot! Ebből a
csapdából nem fog kivergődni! Vigyázzon!

, . . Valahol egy ajtót nyithattak. Hah!
Ez ő ! És meghúzódva lesték, nem a miniszter-
elnök jön-e ? De csak valami jeges áramlat
csapott a folyosóra. Jönni senki sem jött. A
másik pillanatban tehát még erősebben vihar-
zott a folyosó. Valaki hirül hozta, hogy még a
többség is fel van háborodva. (Kubinyi Géza
gondolkozott egy kicsit hangosabban, mert az
égő ivlámpák elhitették vele, hogy már ebéd
után van. És Kubinyi Gézát ezért már felhá-
borodott többségnek tették meg.) Annál buz-
góbban háborgott most már a szélsöbal. Hiszen
a többség (értsd; Kubinyi) is háborog!

— Zárt ülést kell kérni ! — kiáltott fel
Polónyi.

Akkor még ök maguk sem tudták, hogy
mire való a zárt ülés. Valami kell, hát legyen
zárt ülés. Végre is, hadd mozogjon egy kicsit
az a karzati publikum is. Mert még baja esik,
ha egy helyben kell ülnie, mig az obstrukczió
négy órát leőröl. Aztán meg jó is az a zárt
ülés, mert abban az is beszélhet, aki már ki-
vette a porczióját a beszédből. Az iv tehát
hamarosan elkészült és Polónyi már vitte az
elnökhöz.

A kezeit dörzsölve sompolygott vissza, ki
a folyosóra:

— Tőrbe csaltam, hehe . . , Vagy hozzá-
járul az Apponyi nyilatkozatához s akkor öt
percz mulva leszerelünk. Vagy nem nyilatkozik
és akkor a felelősséget az ország előtt szépen
átjátszottuk az ő vállaira. Hehehe , , ,

És a folyosón, titokban vagy nyiltan még
nagyon sok hehehe hessent el. De ekkor iga-
zán megnyilt a miniszteri szoba ajtaja és egy
kicsit pirosabban, de most is mosolyogva sie-
tett át Bánffy a folyosón. Csitt! — hangzott
valami sziszegés. És a miniszterelnök egy meg-
némult tábor sorfala közt haladhatott el. De a
nyomában erősödve, a csatakiáltásig megnőve
hömpölygött a nevetésből, fenyegetésből és
szenvedélyességből egybeolvadt hanghullám. Az
ember azt hitte volna, hogy elnyeli, mielőtt
még a teremig ér. Pedig még csak odabenn
várta az igazi vad konczert.

— Hoch! — horkant fel a szélsőbal.
A többség pedig tapsokkal kisérte a maga

engesztelő dalát:
— Éljen! Éljen Bánffy!
A miniszterelnök egy kis izgatottsággal

helyezkedett el a piros bársonyszékben. (Jó
volna ilyenkor, ha rózsákkal volna kibélelve!)
Körülnézett, amit máskor sohasem tesz, az
egész karzaton. Jó isten, mennyi szem tapad
hozzá! Férfiak, asszonyok, édes babaleányok:
most mind érzett egy kis politikai lázat. Még
tán a virágos lánykalapok alatt is csak egy
gondolat motoszkált ebben a pillanatban: —
vajjon egészen megeszik-e ezt a szegény mi-
nisztert? (Visontai beszélt, ráértek ilyenre gon-
dolni.)

De most már Visontai is végzett, És
Bánffy fölemelkedett

— Hohó ! A zárt ülés jön! — kezdte
kiáltani a szélsöbal.

És Szilágyi Dezső (— ki fejti meg, mi-
ért? —) nem akarta észrevenni, hogy a mi*
niszterelnök felszólalása fölöslegessé teheti az
egész zárt ülést; nem akart a szabályokra em-1

lékezni, hogy a miniszterek bármikor beszél-
hetnek; csak csöngetett és aztán elrendelte a
zárt ülést. A karzatokból tehát lassan kifelé
áradt a közönség, de menőben még látta, hogy
a többség most is Mborog és a háborgó több-
ség most nem Kubinyi Géza, Egy kicsit többén
voltak. De éppen olyan hangosan háborogtak,
mint az imént Kubinyi Géza. És nem is nagyon
akadt, aki őket csititgassa.

Ilyenformán a zárt ülés azzal az izga-
lommal kezdődött, amelylyel végződni akart s
azzal a tudattal végződött, amivel kezdőd-
hetett volna, hogy fölösleges volt. Mert ez
csakhamar kitünt és Bánffy Dezső már nyilt
ülésben nyilatkozhatott: vajjon minő állás-
pontra helyezkedik az Apponyi mai kijelenté-
sével szemben. Ez a nyilatkozat meglehetősen
rövid volt és ha Polónyi csapdának nevezte a
szituácziót, bizony ő is elismerte, hogy csap-
dából még nem bujtak ki olyan játszva, mint
ma Bánffy Dezső.

Csak ilyenformát mondott:
— Nem hallottam, mit mondott ma

Apponyi. De saját állitása szerint csak azt is-,
metélte meg, amit első beszédében mondott.
Minthogy pedig az első beszédre nézve már
kijelentettem, hogy helyeslem, most sem mond-
hatok egyebet.

Igy szólt a miniszterelnök. S a szélsöbal ?
Az első pillanatban meg volt rőkönyödve. Csak
az ajkait mozgatta, mintha azt suttogná: ki-
bújt ! Aztán tehetetlen haraggal dúlt és topor-
zékolt. Pedig mi történt? Apponyi ismételte 9-
beszédét és Bánffy helyeselte először is, má-
sodszor is. Hát mi van ezen toporzékolt valo ?
Hiszen ha Apponyi mindakét esetben ugyan-
azt mondotta, akkor Bánffy másodszor nem
tehetett mást, mint amit először tett. Ellenben
az inkább csodálatos, hogy az ellenzék ugyan-
arra a beszédre deczember tizenhetedikén azt
mondja : Hoch /, deczember huszonküenczedi-
kén pedig : Éljen! Néni azt mutatja itt a han-
gulat tükre, hogy abban a beszédben valami
megváltozott ? Talán nem is a szó, de legalább
a magyarázat?

Az embernek eszébe jutnak a velenczei
dogé szavai:

— Hajóimmal támogatom a magyarok
királyát, Lajost. Igérem és megtartom!

(Megtartja, az igéretet, mondták a ma-
gyarok és tapsoltak).

— Hajóimmal támogatom a magyarok
királyát, Lajost. Igérem és megtartom! — ismé-
telte a dogé.

(Megtartja, a hajókat, de nem az ígé-
retét, gondolták a velenczeiek és ők is tap-
soltak).

Pedig a dogé egy bötüt se változtatott
beszédéből az ismétlésnél. És a dogé szavai vi-
lágosak is voltak, mig áz Apponyi második fel-
szólalása csak azért vált szükségessé, mert
Polónyi nem találta eléggé világosnak az elsőt.
Hát nem csúszhatott mégis valamivel több az
ismétlésbe? Csak annyi, amennyivel a Hoch-
ból Éljen-t lehet varázsolni ? Talán nem
Ránffy, úgy mondta, nem is hiszi. De akkor
m?rt magyarositotta meg magát deczember
huszonkilenczedikére a deczember tizenhetedüd
Hoch?

Az ember nem is hinné, hogy a Haber-
hauer-Halmos példája hol nem hódit . , .
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A képviselőház ülése.
' Mikor Szilágyi Dezső tiz órakor az ülést meg-

nyitja, a képviselők előbb tömegesen özönlenek be,
hogy a tanácstermet villamos világítás mellett meg-
tekintsék. Lassankint azonban visszaszállingóznak a
folyosóra, melyet szintén meg kellett világítani gáz-
lángokkal. Az elnök bejelentéseit már kevesen hall-
gatják, a számvizsgáló bizottság jelentésének beter-
tése nera kelt érdeklődést s mikor a jegyző az elsö
szónokot felszólítja, már csak a szélsőbal nehány
tagja mutatkozik a völgyben.

A miniszterelnök csak az ülés második felé-
ben jelent meg a teremben.

A második provizórium.
Kubik Béla nagyon röviden akar szólani. Én-

nek a kormánynak, amely nem is akarta a nemze-
tet .olyan időre előkészíteni, amikor esetleg külön
válhatunk Ausztriától, a provizórium-javaslatot nem
szavazza meg. Ellenben pártolja Kossuth Ferencz
határozati javaslatát.

Marjay Péter sokkal hosszabban fejtegeti
ugyanezt. Annyi ujat mégis mond, hogy a kormány
csak azért kész még a rendelet árán is helyén ma-
radni, mert a minisztereknek még nincs meg a -
nyugdíjra valo jogosultságuk. Egyébként ő nem hisz
a veszedelemben, mert ahol a veszedelem legna-
gyobb, ott van legközelebb az isteni segedelem. A
íossuth javaslatát pártolja.

Apponyi nyilatkozata.

Nagy érdeklődés közben állott most fel a
nemzeti párt vezére.

Gróf Apponyi Albert: Tisztelt Ház! Polónyi
Géza tisztelt képviselő ur tegnapi beszédében egy
pontra nézve, tudniillik a jelen törvényjavaslat 3.
§-ban foglalt utasitásra nézve, egyenesen kérdést
intézett hozzám, ellentétbe helyezvén azt az értel-
mezést, mely az én beszédemben foglaltatik, azzaL
mely.ő szerinte a miniszterelnök urnak beszédében
foglaltatott. Fejtegetéseinek azzal a részével foglal-
kozni, mely a miniszterelnök urra vonatkozik, ter-
mészetcsen nem az én dolgom arra nézve 'felvilá-
gosításokat adni -nem az én feladatom. Minthogy
azonban a tisztelt képviselö ur ebböl az általa vélt
ellentétből az éri és elvtársaim álláspontjának ho-
mályosságára is némi következtetést vélt vonhatni,
nekem is kötelességem, hogy e tekintetben kifejtett
felfogását helyreigazítsam.

A jelen törvényjavaslatnak harmadik szakasza
utasitást. tartalmaz a kormánynak, hogy abban az
esetben, ha 1898. év május l-ig a vám- és keres-
kedelmi szövetségre vonatkozó javaslatokat nem
lehetne á.két. országgyülés elé terjeszteni, az 1867.
XII. törvényczikk 68. szakaszának alapján, illetőleg
az ott fentartott jognak alapján más ügyekkel kap-
csolatosan a vám- és kereskedelmi ügyek állandó
rendezésére nézve is terjesz.sznn elő javaslatokat.

Az utasitás, amely a jelen törvényjavaslat 3.
szakaszában foglaltatik, tehát két irányban hatá-
rozza meg- a >május 1-én tul megteendő előterjesz-
téseknek, tartalmát.

Kimondja először, hogy azok állandó jellegüek,
tehát nem a mostanihoz hasonló átmeneti és pre-
kárius természetüek legyenek és kimondja, ami en-
neTis fontosabb; hogy azok az 1867: XII. tör-
vényczikk 68. §-ban fentartott jognak alapján állja.*
nak. Az 1867: XII. törvényözikk 68. §-a, amint azt
beszédemben bővebben kifejteni szerencsém volt,
kizárja azt, hogy az olyan rendezés, mely erre a,
szakaszra való hivatkozással történik, vámszöyetségi
alapon állhasson; (Helyeslés a szélsőbaloldalon.)
mert a sokszor idézett 68. §. az 1867J: XII. Lör-
vényczikknek a vámszövetség megkötésére vonat-
kozó 59—67. §-aival szemben a másik alternatívát
fejezi ki, (Igaz ! Ugy van ! a ' szélsőbaloldalon.) és
mert e törvény szerint vámszövetség csak az annak
61. "§-aban megjelölt módon köthető.

Ebböl folyólag a sokszor idézett törvény 68.
§-ának alapján történő rendezés más, mint külön-
vámterületi alapon, nem képzelhető. (Élénk helyes-
lés ^szélsöbaloldalon.) Nem ezen az alapon is,
hanem egyedül ezen az alapon, (Igaz ! Ugy van í
Élénk helyeslés a szélsöbaloldalon.) ami ki nem
zárja, t. Ház, (Nagy zaj. Halljuk! Halljuk!) hogy

szerződéses megállapodás Ausztriával létre ne jöjjön,
(Ugy van ! Ugy van! a szélsőbaloldalon.) nem is
prejudikál ez szerződéses tartalmának, sem egyálta-
lában a követendő közgazdasági politikának semmi
irányban, (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) csak a szö-
vetségi viszonyt zárja ki, t. i. a két vámpolitikai
egyéniségnek összeolvadását. (Élénk helyeslés a
szélsőbaloldalon.)

Ezt mondottam, t. Ház, majdnem ugyanezen
szavakkal nehány nap előtt elmondott beszédemben.
És t. képviseiőház, midőn a miniszterelnök ur ré-
széről azt a nyilatkozatot hallom, hogy ő az én
közjogi fejtegetéseimet egész kiterjedésükben ma-
gáévá teszi és midőn ő ezeknek a fejtegetéseknek
mostan rekapituláll igen fontos alkotó részére nézve,
világos szavakkal kivételt nem tesz, akkor lehetet-
len kételyt táplálnom az iránt, hogy ezt a magya-
rázatot is a minisztnrelnök egész terjedelmében ma»
gáévá teszi, (Élénk helyeslés a szélsőbaloldalon.)

Felkiáltások: Halljuk a kormányt (Nagy zaj.)

Egy kis vihar.
Polónyi Géza: Személyes kérdésben ké-

rek szot!
Elnök: A képviselő ur nem volt személyében

megtámadva.
Polónyi Géza : Szavaim értelmének helyreiga-

zítása czéljából kérek szot; csak nagyon röviden
nyilatkozom. Magam részéről kijelentem, hogy az
én felfogásom és közjogi interpretáczióm ezen kér-
dés tekintetében teljesen ugyanaz, mint amit
Apponyi Albert gróf kifejtett. A kérdés csak az,
hogy a parlamentben az iránt félreértés ne légyen,
hogy a miniszterelnök ur is osztja-e ezen álláspon-
tot, vagy nem. (Helyeslés a szélsöbaloldalon. Hosz-
szantartó nagy záj.)

Felkiáltások (a szélsöbaloldalon): Hol a mi-
niszterelnök ? Halljuk a miniszterelnököt! Halljuk a
kormányt! .

—• Kérem, t. képviselő urak, jegyzi meg az;
elnöky mindnyájan értjük már, hogy mit óhajtanak..
(Derültség.} Ne méltóztassanak tovább is magya-
rázni. A miniszterelnök szavaira történvén hivatko-
zás, majd akkor adhat felvilágositást, midőn a
Házban megjelenik. Most né zavarják az urak a
tanácskozást.'(Derültség.)

Justh Gyula: Egy kis szünetet kérünk, mert
nagyon fontos ez a dolog.

Elnök: Tisztelt képviselő urak, én arra ké-
rem önöket, hogy akinek szünet kell, . vegyen
magának. (Derültség. Zaj a balr és szélsöbal-
oldalon.) Kérem, Visontai képviselő ur fől van
szólítva.

Visontai Soma fölemelkedik, de még csak a
zajongókkal beszélget.

— Kérem, figyelmezteti az elnök, a képviselő
ur arra van felszólítva, hogy beszéljen s nem arra,
hogy beszélgessen.

Egy beszéd — szünettel.
Visontal Soma ezután megkezdi beszédét s

bevezetésül hosszan hibáztatja, hogy a miniszter-
elnök néni siet az Apponyi beszédéhez csatlakozni.
Majd az összehuzási theóriát bírálja és ismételten
hivatkozik Deák Ferencz szavaira, amelyek mást
tanitanak. Azután foglalkozik a kormányjavaslat és
a függetlenségi párt határozati javaslata közti kü-
lönbséggel. A kormány azzal biztat, hogy az „össze-
húzás" theóriájának révén majd megkapjuk jogain-
kat, — de mi áron? Ausztria alkotmányosságának
és politikai életének elzülöttsége árán. Össze-
egyeztethető-e ez a 48-iki idők szellemé-
vel, amikor Bécs városa és népe testvéri ke-
zet nyujtott nekünk. A mi magatartásunk az
igazi nemes respirium, nem pedig az, a
melyet Bánffy akar, ki csak azért akar respiriumot,
hogy az osztrák parlamentárizmus jogainak' elkob-
zásával csináljunk reciprocitásos törvényeket. Bánffy
respiriuma azt mondja, hogy várjunk május elseig,
addig Ausztria alkotmányvesztett lesz és akkor
majd csinálhatunk mindent, a hogy nekünk tetszik.
Ez ellenkezik Deák Ferencz felfogásával. A függet-
lenségi párt nem akar szakitani Ausztriával, hanem
kereskedelmi szerződést akar kötni s nem akarja a
nemzetet válságba sodorni, hanem az 1897. deczem-
ber 31-ón előállott jogi helyzet alapján fejlesztessék

a viszony Ausztriával. A magyar kormányzat érdeke
megkivánja ennek a helyzetnek kiaknázását. Azon-
ban a kormány ezt elmulasztja, és szük látkörével
föláldozza a nemzet jogait. Fejtegeti azt, hogy nem
lehet az ilyen fontos ügyek lebonyolítását Bánffyra
bizni. A kormány ennél a kérdésnél bujkál. A füg-
getlenségi párt ily körülmények közt nem tud meg-
nyugvást nyerni.

Holló Lajos: Őt percz szünetet kérünk I Már
kifáradt Visontai.

Elnök: Csak a szónoknak van joga ezt kérni.
Visontai Soma: Kéri az elnököt, hogy az ülést

öt perczre fügeszsze fel.
Elnök: Az ülést Öt perczre felfüggeszti.
A szünet után Visontai Soma folytatja érvelé-

sét. Ekkor jelenik meg báró Bánffy Dezső a terem-
ben. (Hoch-kiáltások a baloldalon, zajos éljenzés a
jobboldalon.)

Polónyi Géza : Valahára ! Hát mégis megjött ?
— Éljen Bánffy! — hangzik ujra jobbról.
Visontai Soma tudván, hogy zárt ülés is lesz,

röviden bevégzi beszédét.
Báró Bánffy Dezső miniszterelnök föláll.
— Zárt ülés! — kiáltják balról.
Az elnök csönget: A szünet alatt 20 kép-

v iselő nálam zárt ülést kért. A házszabályok 171.
§-a alapján ezt elrendelem és fölszólítom a
a karzatot, hogy távozzék.

A zárt ülés.
Ez a jelenet nagy ingerültséget kelt a többség

soraiban. .
— A miniszternek joga van beszólni bár-

mikor! — kiáltják többen.
A közönség ezalatt elhagyja a termet s meg-

kezdődik a zárt ülés, amelyről ezeket jelenthetjük :
Polónyi Géza szólalt fel, mint aki a zárt ülést

kérte, és azt jegyezte meg, hogy ha van ok, amely
miatt zárt ülést kell tartani, ügy most van reá ok.

— Itt csak arról lehet, beszélni, hogy van-e
ok a, zárt ülésre,, vágy sem r— figyelmeztette az
elnök. Határozni azonban a szahályok értelmében
nem lehet.

Polónyi ekkor utalt a helyzetre és a felelős-
ségre, amely ebböl a helyzetből a képviselőkre

• hárul. Tudni akarja, hogy Apponyi interpelláczióját
magáévá teszi-e vagy sem ? Mert ez döntő arra
nézve, hogy az ellenzék milyen állást foglaljon el
továbbat a javaslat ellen, akadályozza-e ezt továbbat
is : igen, vagy nem ? Kéri a miniszterelnök nyilat-
kozatát, hogy a felelősség ne terhelje az ellen-
zéket . . .

Bartha Miklós: Semmi felelősségi (Polónyi
félé: Hogy mondhatsz ilyet! Viharos derültség
jobbfelől.)

Polónyi Géza kijelenti, hogy a miniszterelnök
nyilatkozatától függ, vajjon a következményekért
kit terheljen a felelősség.

Báro Bánffy Dezső miniszterelnök kijelenti,
hogy nem szándéka egyes nagyfontosságu kérdések
megvitatásánál bujkálni és ebből a szempontból
kiindulva,' nem ' látja szükségét és indokát annak,
hogy zárt ülést tartsunk. Nem tartja helyesnek
és a politika általános fogalmaival Összeegyeztet-
hetőnek, hogy a közvéleményt érdeklő kérdések-
ben nyilatkozatokat tegyen zárt ülésben, melyekről,
a nagy publikumnak tudni joga van és érdeke is.
Abból, hogy midőn egyik vagy másik képviselő va-
lami kérdést fölvet és töle választ kiván, nem az
következik, hogy ő neki azonnal felelnie is kell és
oly irányban a választ megadni, amint azt az illető
saját szempontjából szükségesnek tartaná. Tegnap
nem volt Budapesten, a mai ülés alatt a Házban
volt ugyan, de más fontos ügyek elintézésével volt
elfoglalva. A legszigorubb alkotmányosság sem ki-
vánja azt, hogy a miniszterelnök minden idejét a
Házban töltse és minden képviselőnek felelet szem-
pontjából minden pillanatban rendelkezésére álljon.
(Zajos helyeslés jobbfelől.) A kötelességnek elég van
téve, ha a kormány egyik, vagy másik tagja jelen
van. (Zajos helyeslés jobbról.) Kéri a Házat annak
kinyilatkoztatására, hogy a Polónyi által felhozott
indokokból kifolyólag zárt ülés tartásának sem czél-
'szerüségét, sem jogosultságát nem látja. (Hosszas
éljenzés.)
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/ «inök : E szerint elhatározza, most a Ház,
bogy van-e ok a zárt ülésre, vagy nincs?

Óriási többség áll föl a zárt ülés ellen. A
jobbfélen perczekig tartó nevetéssel felelnek a szél-
balnak, amely azután kénytelen volt maga is felállni.

Az elnök kimondja a Ház határozatát
Bánffy nyilatkozata.

Az ujra megnyitott ülésben az elnök be-
jelenti, hogy zárt ülés tartására nem volt ok.

Aztán "elszólal a miniszterelnök.
Báró Bánffy Dezső: Tisztelt Ház! (Hall-

juk! Halljuk!) Visontai képviselő ur beszédé-
nek végén jónak találta rátérni, gondolom, a
mult hét szerdáján, talán épen ma egy hete
mondott beszédemnek egy passzusára és da-
czára annak, hogy második fölszólalásomban
— gondolom, minden kétséget kizárólag —
kimagyaráztam, hogy az elsö részben foglalt
kifejezés elleni kifogás minden jogos alapot
nélkülöz, mégis szükségesnek látta annak he-
lyességét vitatni.

Tisztelt Ház, megmondtam akkor, hogy
az nem a közjogi kérdésekre vonatkozik, mert
hiszen mondtam, hogy ezek tekintetében, a kö-
zös ügyekre vonatkozólag, az 1867. évi XII.
t.-cz. egész határozott diszpozicziókat tartalmaz.
A szabad rendelkezési jog az 1867. XII. t.-cz.
értelmében, amennyiben Ausztriával vámszö-
vetség létre nem jönne, a gazdasági kérdé-
sekre vonatkozik és jónak látta a képviselő ur
az összébbhuzás,|az összébbtartozás kérdésével,
mint komparativussal foglalkozni.

Tisztelt képviselőház, én nem mondtam
és nem is gondolhattam, hogy a vámszövetség
jelenleg 1897. deczember 31-én lejáró állapo-
tával szemben kellene egy szorosabb állapotot
teremteni. (Ugy van! Ugy van! jobbfelől.) Ha
az elmondott szavaimat, amelyek talán szépen
összeállítottak nem, de elég tiszták, méltóztat-
nak őszinte objektivitással birálni, ez a kompa-
rativus vonatkozik (Nagy zaj a szélső balolda-
lon. Halljuk! Halljuk!) arra a törek-
vésre, amely törekvés önöknél jelentk-
ezik : hogy a jelenlegi gazdasági állapo-
tot széjj elhúzzak, én pedig arra törekszem,
hogy a jelen gazdasági állapotot állandósítsuk,
e tekintetben összehúzzuk a helyzetet a jövőre
is. (Élénk helyeslés jobbfelől. Zaj a szélsőbal-
oldalon.) És, tisztelt Ház, a kormány egész ak-
cziója abban van, hogy egy jó vám- és keres-
kedelmi szövetséget Ausztriával létrehozzon,
nem egy ujabb, még szorosabb viszonyt teremt-
sen meg, hanem a jelenlegi állapotoknak meg-
felelőt kedvezően biztosítson ujabb időre. Ezen
tárgyalás alatti törvényjavaslattal pediglen akarja
lehetővé tenni azt, hogy idő adassék ezen szö-
vetségnek s ezen viszonynak létrehozására.
(Helyeslés jobbfelől. Mozgás és zaj a szélső-
baloldalon. Halljuk! Halljuk!) Kár volt Visontai
képviselő urnak ezen kérdést, amely én szerin-
tem minden körülmények között tisztázva van,
fölvetni, annyival inkább kár volt, mert hiszen
elcsépelt dolog, hanem hát persze repetita va-
lebunt, hát el akarta mondani még egyszer azt
s el is olvasni, amit, gondolom, már tegnap-
előtt hallottam Tóth János képviselö urtól, aki
épen ugy elmondta és gondolom, épen úgy el
is czitálta ezt. Azt gondolom, tisztelt Ház, hogy
ha jogosult volt is, legalább is felesleges lehe-
tett. (Tetszés jobbfelől.)

Már most, tisztelt Ház, amint már a zárt
ülésben elmondottam, (Nagy zaj a szélsőbal-
oldalon. Elnök csenget. Halljuk! Halljuk!) a
tegnapi nap folyamán nem voltam itt a Ház-
ban, sőt a mai ülés folyamán is nem lehettem
itt a teremben. Ezért, tisztelt Ház, ez alkalom-
mal sem vagyok abban a helyzetben, hogy ugy,
ahogy Polónyi képviselő ur nagyon ridegen
felállítja, nyilatkozhassam azokra, amik e Ház-
ban részben tegnap, részben ma elhangzottak.
(Élénk mozgás és zaj a szélsőbaloldalon. Élénk
föHriáltások jobbfelől,; Halljuk! Halljuk! Elnök
csenget.) De én nem vonom kétségbe, hogy
különösen Apponyi Albert képviselő ur ma sem
mondhatott egyebet, mint mondott akkor, midőn
én beszédére nyilatkoztam. (Ugy van! Ugy van!
a baloldalon.)

Azt gondolom, tisztelt Ház, hogy a képviselő
urnak az álláspontja ma sem lehet más, mint
srolt akkor, mikor én nyilatkoztam és miután,
tisztelt Ház, én azon alkalommal szólva elmon-
dottam, hogy Apponyi Albert képviselő ur köz-

jogi fejtegetéseit magamévá teszem és minden
kétséget kizárólag áll az, hogy ha ö ujat nem
mondhatott és kétségtelenül nem mondott,
(Nagy zaj és mozgás a szélsöbaloldalon.) én
is jogositva vagyok magam is akkori álláspon-
tomat fentartani, amely álláspontot, tisztelt Ház,
én nem akkor képviseltem először, mikor itt e
Házban nyilatkoztam, de képviseltem már az-
előtt is, midőn a szabadelvü párt tanácskozá-
sán e kérdésben szóltam. Csak egy kis részét
leszek bátor felolvasni, különben sem gyorsirói
jegyzetek alapján van összeállitva. (Halljuk !
Halljuk!) (Olvassa):

„A külön berendezkedés, még ha föltét-
lenül előnyös volna is, az idő rövidsége miatt
nem lévén lehetséges, kötelessége volt a kor-
mánynak a viszonosság mellett a létezö álla-
pot fentartását hozni javaslatba annak kimon-
dásával, hogy törekedjék a kormány a vám-
szövetséget létrehozni; de amennyiben május
l-ig nem tehetne ez iránt előterjesztést, az
önálló berendezkedés czéljából tegyen javas-
latot".

Elmendtam, tisztelt Ház, hogy törekvésünk
az, hogy a vámszövetséget létrehozzuk május
elsejéig. Elmondtam azt is, hogy ha nem sike-
rül létrehoznunk, létrehozzuk esetleg a keres-
kedelmi szerződést és létrehozzuk a külön
vámterületeket is (Élénk helyeslés jobbfelől.);
mindeneseLre ugy, ahogy az ország érdekei ki-
vánják, ugy, ahogy azt a gazdasági viszonyok
nekünk tanácsolni, parancsolni fogják. (Élénk
helyeslés jobbfelöl. Nagy zaj és mozgás a szélső-
baloldalon.)

Mindezeknél fogva ne méltóztassék az én
nyilatkozatom háta mögé bujni, mint ahogy
azt Polónyi képviselő ur az ülésben jelezni
akarta. A kormány megy a maga utján, ragasz-
kodik a maga programmjához; eljár ugy, a
mint az 1867: XII. t.-cz. intézkedései ezen
törvényjavaslatban kifejezést nyertek. (Élénk
helyeslés jobbfelől. Nagy zaj és mozgás a szélső-
baloldalon.)

A képviselő urak járjanak el ugy, amint
jónak látják, szavazzák meg ezen törvényjavas-
latot vagy ne szavazzák meg, tegyék lehetővé,
hogy az törvénynyé váljék, vagy akadályozzák
meg azt, az nem fog változtatni semmit azon,
hogy mi továbbra is hiven, az elvek szemmel
tartása mellett, felelősségünk tudatában az or-
szág érdekeit képviseljük és biztosítsuk. (Hosz-
szantartó zajos éljenzés jobbfelől. Felkiáltások:
Szavazzunk! Nagy zaj és mozgás a szélsőbal-
oldalon.)

Hát, tisztelt Ház, mondtam, ezt tartom fenn
ma is. Nem látom szükségét, t. Ház, ennek
ujabb fejtegetésére. A képviselő urak egyes
pártárnyalatai találhatják ezt jónak, igy vagy
ugy magyarázhatják; de azt nem követelhetik
tőlem, hogy a képviselő urak esetleges félre-
magyarázásait tegyem magamévá. Teszem
mindazt, ami a kormánynak kötelessége; teszem
mindazt, ami az 1867 :XH. t.-czikk intézkedé-
seinek megfelel, mely kétségtelenül biztositja
az országnak önrendelkezési jogát; teszem
ugy, amint azt az ország érdekére nézve jónak
tartom. (Élénk helyeslés jobbfelől. Nagy zaj és
mozgás a szélsöbaloldalon.)

Polónyi Géza személyes kérdésben kér szót.
A miniszterelnök azt mondta, hogy ne bújjék Polónyi
a miniszterelnök nyilatkozatai mögó, amint azt a
zárt ülésen tette. Meg akarja magyarázni szavai ér-
telmét. Gróf Apponyi a 67-es törvény 68-ik szaka-
szát ugy értelmezi, hogy ha ax egyezkedés május
elsejéig Ausztriával nem sikerül, csak a külön vám-
terület következheük. Kérdi a miniszterelnököt,
osztja-e Apponyinak ezt a nézetét?

Az elnök: Minthogy a tanácskozásra kitüzött
idő véget ért, a vita folytatását holnapra halasztóm
s az ülést bezárom.

KÜLFÖLD.
Tüntetés bukaresti konzulátusunk ellen.

A román fővárosban néhány politikus és az
utczai csőcselék féktelenebb, mint valaha. Va-
sárnapra a kulturliga népgyülést hivott össze;
gyülés után a tömeg az osztrák-magyar
konzulátus elé akart vonulni, hogy ott
Magyarország ellen tüntessen. A zömét a kon-
zervativek által fölbérelt kereskedősegédek és

suhanczok képezték. A rendőrökre, akik elzár-
ták előlük az utat, rátámadtak bunkókkal és
botokkal. A csőcselék egy része meg széttépte
azt a kék lobogót, amelyet az egyetemi
polgárok a nagyszebeni hölgyektől kaptak
ajándékba. A zavargások miatt aztán a kama-
rában Fleva interpellált. Tiltakozott az ellen,
hogy a rendőrségnek joga volna megakadá-
lyozni egy „békés" tüntetést, amely akár a kon*
zulátos ellen irányul is. A belügyminiszter
viszont védte a rendőrséget, hozzátéve azon>
ban, hogy előtte sem közömbös az erdélyi
testvérek sorsa.

Osztrák állapotok.
Ausztriában a 14. §. uralma alatt ma

két rendelet jelent meg, az egyik hat hónapos
budget-provizoriumot rendel el, a másik a
birósági illetékek módositásáról szól, A budget-
provizőriumról szóló rendelet nemcsak a rendes
kiadásokra, hanem a rendkívüliekre is felhatal*
mazást ad a kormánynak és ebben különbözik
ama felhatalmazásoktól, amelyeket a parlament
szokott adni.

A Reichsrath tagjai ma a következő le-
velet kapták:

Ő császári és királyi apostoli felsége, 1897.
deczember 29-iki, a miniszterelnök ur 6 exczellen-
cziája, mint a belügyminiszterium vezetőjéhez inté-
zett legmagasabb kéziratával a Reichsrath XIH-ik
ülésszakának berekesztését legkegyehnesebben el*
rendelni méltóztatott. Van szerencsőm^ezt a kép-
viselő urak tudomására hozni.

Bécs, 1897. deczember 29.
Abrahamovicz lovag.

A lembergi tartománygyülés folytatta
tanácskozásait s megválasztotta a bizottságokat
Wachanian ruthén képviselő sürgős inditványt
tett, hogy ő Felsége 50 éves uralkodói jübif
leuma alkalmából 100,000 fitos alapitványt
tegyenek Raiffeisenpénztárak alapítására. (Ezek
fogyasztási szövetkezet-féle jótékonysági intéz-
mények.) Az inditványt elfogadták. A felirati
bizottság elnökévé Dunajewszkyt választottaké

A prágai egyetem ügyében nagy moz-
galom kerekedett. Már előzőleg élénk viták fej-
lődtek ki afölött, hogy Prágában maradjon-e
az egyetem, vagy áthelyezzék. A német
egyetemi ifjuság amellett lázongott, hogy átkeli
helyezni, Praga méltatlan hozzá. A tanári kar
is belevegyült a vitába és ez inkább azon álláspon-
totfoglalta el, hogy a németségnek kitartással kell
a prágai pozicziót a német kultura számára meg-
óvni. A heves előzmények után ma Égerben nagy
gyülést rendezett az ifjuság, amelyen mintegy
1500-an vettek részt, köztük több tanár is és
képviselő. Az egyetem rektora levélben men-
tette ki elmaradását. De kifejezte véleményét,
hogy nemzeti kötelesség a főiskolát Prágában
megtartani.

Egy tanuló a jelenlevők pfuj I-Máltásai
mellett élesen kritizálta Coudenhove cseh hely-
tartónak és a prágai rendőrségnek a legutóbbi
exczesszusok alatt tanusitott magaviseletét.
Beszédében kijelenti, hogy az ifju-csehek ma-
gaviselete, melyet az exczesszusok alkalmával
tanusitottak, csak nyitánya azon darabnak, mely-*,
nek lebonyolítása csak a nyelvrendeletek fel-
függesztése után fog történni.

Dr. Sücker álláspontja az egyetemre nézve,
hogy azt Prágából máshova kell helyezni, de a
döntés erre nézve más faktorok kezében van.

Miután még egy szónok a német főisko-
láknak a cseh szolgaszemélyzettől való meg-
tisztítását kérte, a következő inditványt tették:

az exczesszusok ismétlése esetén a prágai
németeket az állam oltalmazza meg,

ismerjék el Prágában a német nyelvet
egyenjogunak a cseh nyelvvel,

teljes elégtételt a németeknek a kiállott
szenvedésekért.

Ha e kérések nem teljesittetnek, mind-
két prágai főiskolát szükségkép Prágából
más városba kell áthelyezni.

Ezen határozati javaslatot viharos tetszés
mellett egyhangulag elfogadták és keresztül-
vitelének ellenőrzésére egy permanensbizottsá-
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got jelöltek ki, s az értekezlet a Wacht am Rhein
eléneklésével szétoszlott.

A cseh nyelvrendeletre vonatkozólag ma
a következő megoldási módot inditványozza a
prágai „Politik": A csehországi hivatalokat
csak oly hivatalnokok foglalhassák el, kik
mindkét nyelvet birják. A tapasztalás ugyis
azt mutatja, hogy a hivatalnokok — tiz per-
czent kivételével — ugyis birják annyira a
cseh nyelvet, hogy á felekkel érintkezhessenek.
Hát hagyják megy ezt a tiz perczentet szép-
séghibának. Viszonzásul aztán engedjenek a
németek is tiz perczentet oly hivatalnokoknak,
akik csakis csehül tudnak.

Bölcs Salamon se volt ennéi bölcsebb és
a „Politik" azt állitja, hogy ez jobb meg-
oldás, mint a három nyelvi területre való
osztás.

TÁVIRATOK.
Dreyfus-Esterházy szenzácziók.

Páris, deczember 29. A Dreyfus-ügyet —
ugy látszik — még több per fogja kompli-
kálni. Ma Dreyfus ex-kapitány két testvére,
Mathieu és Leon Dreyfus ellen inditották
meg a vizsgálatot hivatalos vesztegetés
vádja miatt.

Mathieu Dreyfust a polgári büntető
törvényszék vizsgálóbírója ma ki is hallgatta,
a Sandherr ezredes özvegye és rokonainak
vesztegetési vádja alapján.

Sandherr ezredes állitólag azt mondta,
hogy Matheiu és Leon Dreyfus őt, mialatt
Dreyfus kapitány ellen a vizsgálat folyt, 300.000
frankkal akarták megvesztegetni. Dreyfus
testvérei a gyanusítást tagadják és kijelentik,
hogy ők csak azért jártak Sandherr ezredes-
nél, hogy magukat a vizsgálat folyamáról
informálhassák s hangsulyozzák, hogy Sand-
herr ezredes paralysis progressivában halt
meg, mely betegségben már aktiv katona ko-
rában is szenvedett.

Mathieu Dreyfus és az exkapitány apósa,
dr. Hadamard feljelentést tett Esterházy őr-
nagy ellen fenyegetés miatt. Hadamard dr.
ugyanis október 24-én egy Lyonból keltezett
névtelen levelet kapott, mely nagy betükkel
van irva, melyben Hadamard és Mathieu
Dreyfus halállal fenyegettetnek, hogy ha
tovább folytatják az elitélt Dreyfus kapi-
tány rehabilitására irányuló törekvéseiket,
Meg van állapitva,hogy e névtelen levelet Ester-
házy irta és hogy ö a levelet egy a Passage
del'Opera 27 alatt levö magán posta ügynök-
ség utján Lyonon át küldte Hadamardhoz.
E póstaügynökségnek képviselete van Lyonban
s ez gondoskodott a levél továbbításáról.

A dologban a legérdekesebb az, hogy
akkor, mikor Esterházy e levelet irta, a,z ő
neve még nem szerepelt az egész Drey-
fus ügyben. Esterházy később, amint a vizs-
gálatot ellene meginditották, revolverrel kezé-
benjelent meg a nevezett postahivatalban
s agyonlövéssel fenyegette a hivatalnoko-
kat, ha elárulják őt a mint s levél feladóját
agnoskálják.

Több lap felveti azon kérdést, hogy a
katonai vizsgálóbiró megidézte-e a nevezett
postahivatal hivatalnokait tanuképen?

Ravary parancsnok vizsgálóbiró jelentését
az Esterházy-ügyről két-három nap mulva
végzi be. Azt mondják, hogy Saussier főkor-
mányzó ennek a jelentésnek az alapján Ester-
házy őrnagyot a haditörvényszék elé állit-
tatja. A tárgyalás január 10-ike táján lesz.

Carmen Sylva születése napja.
Bukarest, deczember 29. A királyné szü-

letésnapja alkalmából ma a fővárosban ünne-
pélyes istentiszteletet tartottak. A város fel
van lobogózva. Számos üdvözlő távirat ér-
kezett.

Beteg trónörökösné.
Stockholm, deczember 29. Viktória trón-

örökösné állapota nagyon rosszra fordult. Na-
ponta többször ájulási rohamai vannak. A trón-
örökösné, orvosai tanácsára, legközelebb Olasz-
országba utazik, hogy a tél hátralevő részét
ott töltse.

A harczias Szerbia.
Belgrád, deczember 29. A hadügyminisz-

teriumban ma a király elnöklete alatt több
órai tanácskozás tartatott. A tanácskozáson
valamennyi hadosztály-parancsnok és számos
törzstiszt vett részt.

Karácsony a Vatikánban.
Róma, deczember 26.

Fél tizenkettőkor fordult be a kocsink a
Cortile di S. Damaso-ra s én dobogó szivvel
siettem föl a fejedelmi márványlépcsőkön.
Félóra még és látni fogom őt, a Szent Atyát,
Péter trónjának Örökösét: XIII. Leó pápát.

És belépünk az anticamerába, mely már
akkor tele volt püspökökkel és prelátusok&al,
pedig a fogadás csuk tizenkettőre van kitüzve,
Ma fogadja a pápa a kardinálisok, püspökök
és prelátusok jókivánságait a karácsonyi
ünnepekre és egyedül az Academia dei Nobili
Ecclesiastici növendékeinek van az a privilé-
giumuk, hogy e fogadáson szintén résztve-
hetnek.

Pazar gobelinek boritják a pápai antica-
mera három falát, a negyedik fal ablakai a
Szent-Péter terére nyilnak. D-e ki nézne most
kilátást, vagy gobelineket? Egyre-másra ér-
keznek a lilaszin alakok és csakhamar élénk
beszélgetés indul meg a teremben. Csak akkor
támad csönd, mikor egy-egy svájczi testőr kopog
az alabárdjával, jelezve, hogy biboros érkezik
Akkor szétválnál? a beszélgető csoportok s sorba
állanak a főpapok, mert a bíborosok egy te-
remmel odább várakoznak. Sorra érkeznek a
biboros egyházfejedelmek, jön a jóságos arczu
Parocchi, a római vikárius, az agg Ledochovszky,
a Propaganda Fide elnöke, titkárával, az élénk
Mosinsky monsignorral, jön Di Pietro, a tridenti
kongregáczió elnöke, a papabilis cardinalis.

Egy szentéletü francziskánus barát ro-
hant, mondják, egyszer a priorjához, hogy:

— A pápa van a templomban.
— Bolondokat beszélsz, fiam, mondotta

először a prior, de a barát addig unszolta,
hogy mégis csak lement a templomba, ahol
azonban csak egy ismeretlen papot látott tér-
delni.

— Hát hol a pápa? — kérdi.
— Ott a pápa! — mondja a barát, a

térdeplő Di Pietro-ra mutatva, aM akkor még
csak prelátus volt s csakhamar ezután egész
váratlanul nunczius lett, majd bibornok, s ma
komolyan emlegetik, mint a Szent Atya leendő
utódját.

Mások szerint az lesz a pápa, aM most
lép be. Bibornok, de nem bíborban, hanem
fehérben: Gotti ez, a karmelita barátból lett
kardinális, a ki mint ilyen is megtartotta rendi
öltözetét, a barna csuhát fehér palüummal.
XIII. Leo, a „lumen de coelo" utáni „ignis
ardens" fog következni, mondják, s ez illik
Gottira.

Jön azután a szeretetreméltó Vanutelli
Seraphino, nyájasan integetve mindenfelé, jön
az éles tekintetü diplomata, Agliardi, egy fejjel
magaslik Id a többi kőzül, akit most mély hó-
dolattal köszöntenek; a hatalmas államtitkár:
Rampolla, akinek mindig valami bánatos vonás
ván az arczán.

— Magyarország sok bánatot okoz a
„Szent Atyának," — mondotta nemrégiben e
sorok Írójának a kardinális.

Egyébként a kardinális mindig olyan,
mintha mindenkinek ezt akarná mondani.

Merő ellentéte a megelégedett képü kövér
kis Tripepi monsignor, a másodállamtitkár.
Jön a jezsuita Steinhuber, az Index kongregá-
czió elnöke, egyik legkiválóbb tehetsége a szent
kollégiumnak, majd a még Rampollánál is ma-
gasabb büszke tartásu Vanutelli Vincenzo.

Nagyon tele van már a terem s igen élénk
a beszélgetés. Két prelátus nem hallotta a bi-
bornok érkezését jelző kopogást s háttal ma-
radnak a sorfalban. Az érkező bibornok —

Segna vagy Sarto volt, már nem tudora —
megáll egy perczre, aztán egyszerüen megfor-
dítja őket s ugy halad át az elhiilt prelátusok
között.

Aztán folyik tovább a beszélgetés, egyik
csoporttól a másikhoz megy a kis fürge De
Montel, az Uditore di S. Rota, aki már régen
bibornok lehetne, de nem akar — mert gya-
log szeret járni. Mindenkinek tud valami kel-
lemeset mondani msgr. Baumgarten, a „ Katho-
lische Kirche in Wort und Bud szerkesztője."

Végre megadják a jeladást a trónterembe
való bevonulásra. Eltart vagy tiz perczig az
elhelyezkedés. De ekkor festői kép tárul elé.
A vörösdamaszlfalu teremben mennyezetes
trónján ül Krisztus helytartója: a pápa, tiszta
fehérben. S mint öltönye, oly fehér az arcza
is. Az egész alak mintha viaszkból volna, csak
a szemében, azokban a csudálatos tekintetü
szemekben van élet, de mennyi élet! Hat
évvel ezelőtt láttam a Szent Atyát, ma az
Qlső benyomás, hogy nagyon öregedett azóta.

A pápa mellén remekimvü drágaköves
aranykereszt, lábain az aranynyal hímzett sötét-
vörös papucs. Jobbján ül a pápaszemes, pro-
fesszorosképü maggiordomo msgr. Della
Volpe, balján a megnyerő tekintetü, szeliden
mosolygó maestro di camera : msgr. Caggiano.
A Szent Atya előtt a cameriere portecipentik:
Croy herczeg s a spanyol Mary del Val. Fél-
körben állanak a pápa körül a bibornokok,
sorrend szerint, körülbelül huszan. Mögöttük
aztán betölti a termet a lilaszin talárok erdeje,
lehet vagy kétszáz püspök és prelátus együtt
Egy turbános örmény püspök válik ki s Castra-
cave érsek körül képez egy kis fekete pontot
az Academia dei Nobili Ecclesiastici küencz
növendéke : az elzászi Bulach báró, az olaszok :
Procaecini, Malvezzi herczeg, Rasponi gróf és
Dolci, az angol Bidwell és a magyarok : Zichy
Gyula, Batthyány Vilmos és e sorok irója.

A legidősebb bibornok Oreghia Luigi el-
mondta üdvözlő szavait s a maestro dí camera
átnyújtja a Szent Atyának az ivet, melyről vá-
laszát felolvassa. A pápa balkezébe veszi az
ivet és zsebkendőjét. Szemüveg nélkül belete-
kint egy perczre az irásba s aztán elkezd —
szabadon beszélni. Messze hallható érczes.
erős hangon szól, jobbjával gesztikulál. Gsaknéha
tekint bele az iratba s olyankor remeg a keze,
Tisztán ejt ki minden szót s micsoda csodála-
tos hangsúlyozással I Elbüvölten hallgatja az
ember s nem egy szemet láttam könybe
lábadni. A pápa megköszöni a szent kol-
légium hódolatát, aztán reflektál a bibor-
nok szavaira, a ki a békéről beszélt s
azt mondja: nem lesz teljes béke soha, „es-
sendo seritto nei decreti della Providenza, che
milizia dev'essere la vita dell'nomo sopra la
terra", mert meg vagyon irva, hogy háboruság
az ember élete e földön. „Le passioni non sono
separabili dalia umana natura", a szenvedélyek
az emberi természettől el ne,m választhatók,
„la pace relativa non é, ne puo essere che
figlia della giustisia e deli,- amore", egyedül az
igazság és a szeretet szülhetnek békét, relativ
békét.

Csengő hangon, szónoki hangsúlyozással
fejti M azután a Szent Atya, hogy az isteni
törvények szem elől tévesztése az oka, hogy
nincs béke. Béke után sóvárog mindenki „ma
pace veia non é, ne puo essere °, de igazi béke
nincs és nem lehet, mert elfordultak attól, aki
egyedül adhatja meg az emberi szívnek a bé-
kességet. A pápa törékeny alakja fölegyenese-
dik s ifjui tüz gyul ki a szemében, mikor
azt mondja: vissza, Krisztushoz I

S csodálattal nézzük ezt a 83 éves ihlete
aggastyánt: Krisztus helytartóját.

Elvégezte hatalmas beszédét a pápa s
most apostoli áldását adja a jelenlevőkre. A
bibornokok is leveszik a bibor capucimot s
hajadon fővel maradnak, ugy borai le térdre
az egész gyülekezet, fogadni a pápa áldását.

Azután sorra járulnak a bibornokok kéz-
csókra. A Szent Atyának mindegyikhez van
egy nyájas szava. Most a fehér bibornok tér-
del elé, s a pápa feltünően soká beszél vele,
s mindenki tovább adja a megjegyzést: Gotti-
val beszélt legtovább 1

A bibornokok elvonultak, a többiek már
most lábcsókra járulnak. Euch püspökkel, a
dániai apostoli vikáriussal, beszélget soká a
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pápa, aki most mar mégis csak fáradtnak lát-
szik. Utoljára marad az Akadémia ,Ah, i gio-
vani!" Ah, a fiatalok, mondja a pápa, s föl-
ragyog a szeme. Oh, mennyi mindent fejez ki
ez a tekintet! Ah a fiatalok I Hatvan évvel
ezelött én is ilyen fiatal voltam s szintén az
Akadémia növendéke. Ah, a fiatatok, akiké a
jövő, akikre várnak a jövő nagy feladatai.

S megilletődve, boldogan hagyjuk el a
pápai tróntermet. A fejedelmi márványlépcsön
még Ledochovsky bibornok, az Akadémia pro-
tektora állit meg, hogy boldog ünnepeket ki-
vánjon. Valóban, már megkezdődtek az ünne-
peink, s legszebb karácsonyi ajándékunk volt a
pápa áldása. Dr. Huszár Elemér.

HIREK.
— A királynő elutazása Párisból. Erzsé-

bet királyné, mint Parisból táviratozzák, teg-
nap az esti gyorsvonattal Marseilleba utazott.
A királyné elutazása alkalmával, inkognitójának
megfelelően, semmiféle formalitás sem volt.
Sem az osztrák-magyar nagykövetség, sem a
franczia kormány részéröl nem jelent meg
senki a pályaudvaron. A királyné jól érzi ma-
gát, mert a lábbaja is lényegesen javult. 24-én,
a királyné születése napján, a Hotel Dominici-
ben intim ebéd volt, amelyben az özvegy
nápolyi királyné, gróf Trani és neje, az alen-
Qoni herczeg, Vendome herczeg és neje,
Sztáray grófné udvarhölgy és Berzeviczy fö-
lovászmester vettek részt. A Figaro jelenlése
szerint a menü ez alkalommal a következő
volt:

Consomé aux quenelles de volaille
Solea Joinville

Coeur de filet de boeuf á la Godard
Chaufroid de cailles en Bellevue
f oulardes do Bresse á la broche

Saladé de laitue
Haricots verts nouveaux au beurre d'Isigny

Glace comtesse M.--ie
Gateau niousseline

Dosseit
Az ebédlöternaet erre az alkalomra a

szálló igazgatósága rendkivül fényesen dekorál-
tatta. Erzsébet királyné délben érkezett Mar-
seillebe. Hivatalos fogadtatás, á felséges asszony
határozott kivánságára, nem volt. A pálya-
udvaron csak Strausz lovag, osztrák-magyar
Főkonzul és Sax lovag, a Miramare jacht kapi-
tánya, jelentek meg. A királyné a pályaházból
egyenesen a kikötőbe hajtatott és a Miramare
jachtra szállott. Utközben nagy néptömeg vá-
rakozott az utakon s a nép a felséges asszonyt
lelkesen éljenezte. A kikötőben horgonyzó osz-
trák és magyar hajók felvonták lobogóikat.

— Az olasz trónörökös, mint Iró. Az olasz
trónörökös nagy barátja a numizmatikának és disz-
ílnöke az olasz numizmatikai társaságnak. A trón-
örökös most elhatározta magát, hogy több kiváló
szakember közremüködésével Corpus nammonim
italicornm czimmel gazdagon illusztrált szakmun-
kát ir, amely a közép és az ujkorbeli olasz érmek
és pénzek leirását fogja tartalmazni. Az érdekes mü
körülbelől 15 kötetre fog terjedni.

— Szobor Sztfagyl Istvánnak. A máramaros-
szigeti református liczeum kormányzótanácsa elha-
tározta, hogy néhai Szilágyi Istvánnak, a liczeum
néhai tudós igazgatójának és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia volt levelező-tagjának szobrot állit.
Ennek a czélnak megvalósitására a kormányzótanács
gyüjőivekei bocsátott ki, amelyek 1847 forint 24
krajczárt eredményeztek. Legutóbb Nagy-Szalonta
város, hol Szilágyi István ifju korában Arany
Jánossal hosszabb ideig lakott, 50 forintot küldött
a Szilágyi-szoborra. — A kisebb méretü szobrot a
szigeti liczeum homlokzatán helyezik el s a fen-
maradó összegből egy Szilágyi emlék-alapitványt
létesítenek.

— Kót herczeg életveszedelemben. A
„Berliner Tagblatt" jelenti Koppenhágából:
Wuldemar dán herczeg és apósa Chartres
herczeg karácsony elsö napján nagy veszede-
lemben forogtak. Chartres herczeg Franczia-
országból volt megérkezendő és Waldemár
herczeg elébe utazott Corsverig, a honnan
azután együtt utaztak tovább. Alig hagyták el
azonban Friderigborgot, a mikor hirtelen sür-
gős vészfüttyöket hallottak s a vonat megál-
lott, majd teljes erövel visszafelé indult. Vissza
is tértek Friderigborgba, a hol kiderült, hogy
ugyanazon a vágányon egy tehervonat jött

velük szemközt s csak a vonatvezető ébersé-
gének köszönhető, hogy nem ütköztek össze
vele. A friderigborgi állomásfőnököt azonnal
elmozdították állásától. Az esetet titokban akar-
ták tartani.

— Lakoma Kiss József tiszteletére. A „Pósa-
asztaltársaság" tagjai, a Drechsler-féle vendéglő ter-
mében, Kiss József tiszteletére, összes költeményei
megjelenése alkalmából, ma este lakomát rendez-
tek,, melyen irók és müvészek nagv számmal jelen-
tek meg. Kiss Józsefet legelőször Pósa Lajos kö-
szöntötte fel; az ünnepelt poéta pedig könyve
illusztrátorait, a nagy-bányaikat éltette. Majd Hákossy
Jenő és ifj. Ábrányi Kornél emellek poharat szintén
Kiss Józsefért, Ábrányi Emil pedig versben köszön-
tötte fel. Beszéltek még Feszty Árpád, Rákossy
Viktor, Torma János és nagy derültség között Paur
Géza. Az étlapul ügyes rajzokkal Mark Lajos ékcsi-
telle fel. A társaság a késő éji órákig maradt
együtt.

— Dni'dot Alfonz h M r a h í ^ y o ü művei.
A párisi „Iihtáírulion" most kozii Daudet „Suu-
tirn de fiiüiiiJf" (A csu!ádíenU;rtö) c.zimv. ni<.;ó-
nyél. Az elköltözöl! iró fizehban e redőnyön
kivül még több éi'ílt'i-n-s üiiivel h;:gyoli lmtra.
így közvetlenül eihimyia nlAl i'ejeziG be > .b ;n-
}n\)vayban „Quinzi.' Ü I ^ de ni;iii;í;.-o'" (Tiz* íiüL
év egy házasság töi'Lóiioi-éi.i-'-••; -../.ÍÍJIÜ K e r n é i .
Azután dranmlizállu „A családion.unó^-L cs
irodalmi hagyulrkából még ei.-iú iihLek küiün-
bözö töredékek, novellák, emlékiratok, jegyze-
tek, melyeket ép ugy, minL levelezései közül
•egyetmást, legközelebb közzélesznek. A legna-
gyobb meglepetés azonban, amely e hagyaték-
ból az irodalmi világot éri, egy könyv lesz, mely-
ről Daudet már néhány év óta beszéli és amely-
nek elsö lapjára ezt a megható czimet irta:
„J/a doaleúr* (Fájdalmam). Benne a szenvedő
poeta lelki szemei elött elvonulnak: Pascal,
Swift, Edgar Poe, Flaubert, Gül és mások.
Izgató, majdnem borzalmas munka, minden
lapja föltárja a neurózis által megtört iró
agyongyötrött lelkének szenvedéseit, Daudet
föláililja a méri igét azoknak a kínoknak, ame-
lyek nap-nap után öldösték testét és marták a
leikét. Beszél makacs álmatlanságáról, azoknak
a mérgeknek a hatásáról, amelyeket minden
este bevett, hogy legalább néhány órányi nyu-
galomhoz jusson ; beszél halluczináczióról, a
nyugalom után való izgalmas hajhászatról, ar-
ról a szinte érezhető csöndességről és hallga-
tásról, amelybe testét és szelleméi burkolja, és
annak a férfiunak megrázó kétségbeeséséről, a
ki mozgásra és fizikai életre vágyik és a
ki érzi, mint semmisiti meg a szörnyü kór.
Érzi, amint beteg idegeinek rabigájába gör-
nyed ; ezek az idegek a legalkalmatlanabb
időben vibrálnak és környezetének legcsekélyebb
rázkodásait közlik vele.1 A bonczolás könyve ez,
egy-beteg által átélt és egy költő által meg-
irott kegyetlen könyv. Mert Daudet itt sem
mond le irói jogairól: panaszait, mintha már-
ványba vésné, poétaszive felzokog és mélyen
megindít. A testileg teljesen megbénult embert
a görög mythologia amaz alakjaihoz hasonlítja,
akik átváltoznak szobrokká és fákká; niegbor-,
zad, látva azt a jelenséget, amint az élet for-
rásai megszikkadnak, amint az ember lába
odaszegeződik a földhöz, amint egyre szükebb
lesz körülötte a világ és a sziv dobogása egyre
lassúbb és halkabb és akadozóbb, és nem ma-
rad meg egyéb, csak az agyvelő, hogy szenved-
jen és a száj, hogy felorditson. És nincs ellent-
állás ! Müvének egy másik helyén benső szóza-
tait irja le. Az egyik hang azt mondja:

„Maradj tiszta, maradj tiszta; • ez az
egyetlen mód arra, hogy erős légy és sokáig
ellentállhassl*

Egy másik hang meg igy szól:
„Bahi Egyre megy. Jobb az életet él-

vezni és gyönyöreibe belehalni. Mulass tehát I"
— Halálozás. Dr. Brájjer Kornél, Nagyszent-

miklós város orvosa ötven éves korában meghalt.
Az elhunytban, dr. Brájjer Lajos, a Torontál szer-
kesztője, testvérbátyját gyászolja.

— Bismarck herczeg állapota. A Ham-
burger Nachrichten a következöket irja: Né-
mely lapokban az a hir volt, hogy Bismarck
herczeg állapota kielégitő. Ez sajnos nem felel
meg a valóságnak. A herczeget nagy fájdalmak
gyötrik, amelyek megakadályozzák a járásban

és elrabolják éjjeli nyugalmát. Ennek következ-
tében most nem fogadhat látogatásokat és leve*
lekre sem válaszolhat. Maga az a hir, hogy a
herczeg állapota kielégitő, kellemetlen hatást
tett Friedriehsruhéban, Bismarck, mikor ezt atf
ujságban olvasta, igy szólt:

— Ha az az ur, aki ezt irta, az én helf-
zetemben volna, fogalmat alkothatna magának
arról, hogy milyen az a kielégitő állapot.

— Orosz diákok nyomorusága. Európának
kevés egyetemén van olyan nagy szegénység a
diákok közt, mint a moszkvain. A legutóbbi félé*
kezdetén nehány száz hallgatót fenyegette a kazár**
tás veszedelme, mert nem tudták leczkepónzüket
kifizetni. Csak az utolsó napon sikerült magánosok
adományával elhárítani a veszedelmet. A nyomora*
ság azonban megmaradt továbbra is os a kizáratás
réme minden szemeszter kezdetén megjelenik.

— Szemorvos herczeg. Károly Tivadar
bajor herczeg, gróf Banz inkognitójában csa-
ladjával együtt a téli hónapokat Algierban.
biskrúbun lülti. A herczeg ott is folytatja
.s/i iiiorvosi prakszisál és Algierból még Tunis-
ból seiTgcsiüT jönnek hozzá a szembetegek or-
vosi S0g'Í:S gért.

— Pályázat magyar-oláh tankönyvre. Petrovo-
szelló közsog képviselőtestülete elhatározta, hogy
román neui/zulkiégü lakosainak hazafias érzülete je»
léül a millenium emlékére tankönyvet irat. Ez egf
magyar nyelvtan lenne, amelyből oláhajku népisko*
Iákban tani tani lehelne nyelvünket. Jutalmazására •
közsóg pénztárából 1000 koronát forditanak. A pá-
lyázat kihirdetésére és a beérkezendő müvek meg*
bírálására fölkérték az akadémiát, amely most ele*
gei lesz e megbízásnak. A pályamunkák 1898. de-
decztíiuber 31-ikéig küldendők be a főtitkári bi*
valaüioz. s . . .

— Az uj országháza. Az uj országháza
belsö munkálatai a télen át is serényen foly*
nak. Az épitő vezetőség legnagyobb gondot a
két ház nagy* üléstermeinek berendezésére for«
dit. Mind a két üléstermet a kupolacsarnoknak
megfelelően, az eredeti tervezetnél díszesebben,
fogják elkészíteni. A termek falai márványból,
fémből .'és fafaragványokból készülnek, a fai-
mez ökre pedig elsőrangu festők törlénétí freskói
jönnek. Hogy a belsö munkálatokat egész télén
át folytathassák, már a legközelebb berendezik
a légfűtést.' A meggyorsított munkálatokra aa
adott okot, hogy az uj országházat nem, mint
eleinte tervezték,, 1902-ben, hanem már 1901-
ben megnyitják. Az épitő bizottság egyik mi*
napi gyülésén ugyanis Szilágyi Dezsö, a kép?
viselöház elnöke, azt inditványozta,* híogĵ  siet'
tetni kell a munkálatok befejezését Az indit-
ványt magáévá tette a miniszterelnök is, é t
ennek megfelelően utasitotta az épités veze-
tőit is.

— Lábszánkazó bakák. A Mária Terézia nevét
viselő 32. gyalogezred legénysége, melynek egy része
a plevljei hegyek közt egy esztendő előtt megtanulta
a skivel való szánkázást, a hadtestparancsnokság
rendelete következtében, az idei tél folyumán a
Svábhegyen fogja a téli hadjárat esetén rendkivül
fontos és hasznos sM-gyakorlatokat végezni. Ez
alkalommal az idén bevonult ujonezokat is betamV
ják a lábszánkázásra. Az előkészitő próbákat és
helyszini szemléket az Orbánhegy egyik kevésbbé
meredek oldalán Friedlander főhadnagy teszi meg
előzetesen tizenhat válogatott, s e czélra kiszemelt
bakával, akik majd tanitői lesznek a többi legény-
ségnek. A gyakorlatokról az ezredparancsnokság
fényképfelvételeket fog készíttetni, hogy ezek a ké-
pek mintául szolgáljanak más ezredek hasonló gya-
korlataihoz. Igy különösen a hegyes vidéken állo-
másózó ezredek fogják ezt a sportot felsőbb parancsra
tüzetesen gyakorolni. A gyakorlatok iránt agy katiK
nai, mint sportkörökben nagy az érdeklődés.

— A posta kérelme. A postaigazgatóság fel-
kéri a közönséget, hogy a székes főváros területén
kézbesítendő levelezéseket, aszerint, amint azok a
jobb vagy a balparton kézbesítendők, három részre
csoportosítva (fóposta, vár, viziváros), az egyes esö*
portokat külön borítékba téve, vagy köteg alá fog-
lalva, a kézbesítéshez való előkészítés végett, de-
czember 30-tól kezdve, már postára adja. As egyik
borítékba vagy kötegbe elheíyezendők lennének a
székes főváros IV—IX. kerületeibe szóló s a foposta
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által kézbesítendő, a másikba kizárólag a várba (I.
kerület, kivéve Tabán és Krisztinavárosba) szóló s a
hudapest-vári postahivatal által kézbesítendő, a har-
madikba pedig a Tabánba, Krisztinavárosba, továbbá
a II. és III. kerületbe szóló s a budapest-vizivárosi
I. számu postahivatal által kézbesítendő levelezé-
sek. A borítékokat, illetve kötegeket a következő fel-
irattal kell ellátni: Uj évi üdvözleteket tartalmazó,
helybe szóló levelezés Budapest-főposta (Budapest-
Vár, Budapest-Vizi város). Az igy elkészített kötegek
bármely postahivatalnál feladhatók, vagy ha terje-
delmük megengedi, a levélszekrényekbe is dobha-
tok. Az ekként gyüjtött levelezéseket a posta a de-
czember 31-iki hely- és kelti betüzővel látja el s
deczember 31-én délután s folytatólag január 1-én
délelőtt kézbesiti. Különösen kiemelendő annak a
szükségessége, hogy a helybe szóló leveleken az
utcza vagy tér neve előtt római számokkal a köz-
igazgatási kerület, például* I., VI., IX, stb. is felje-
gyeztessék.

— Személyi hir. Serák Károlyt, az állatkert
Igazgatóját a király tegnap Bécsben az általános
kihallgatáson fogadta.

— Carini herczegnő és a Maffia. Vaskos kö-
jeteket irtak már össze a Szicziliában grasszáló titok-
zatos szövetkezetről: a „Maffiáról", s bár ez a banda
napról-napra borzasztó dolgokat visz véghez, az
olasz kormány — ő tudja, hogy miért — mindez-
Ideig semmi jelentékenyebb lépést sem tett ellene.
Vagy egy héttel ezelőtt emlékeztünk meg arról, hogy
Carini herczegnőt palermói palotájában Cannella
nevü inspektora négy éven át fogva tartotta. A her-
czegnőnek végre sikerült egy levelet kicsempésznie
ügyvédjéhez, aki azután a rendőrség segitségével
kiszabadította rabságából. Hogy Cannella négy évig
áltathatta a palermóiakat azzal, hogy a herczegnő
külföldön tartózkodiö, az is csak ugy volt lehetsé-
ges, hogy Cannellának a Maffia kezére járt. A herezeg-
nőről a Corriera del Izoía a következöket irja: A
herczegnő férjétől elváltán ólt. Az idős asszony ma-
gával ea a világgal meg volt hasonolva. Oly termé-
szetü betegség kinozta, amely a modern elme- és
ideggyógyászokat élénken foglalkoztatja. Már több
év óta a Qatal Canneilát bizta meg házának és bir-
tokainak a kezelésével, s az idegbeteg asszony rövid
idő alatt teljesen a fiatal ember uralma alá jutott.
Börtönét is csak eltűrte volna valahogy Cannella
kedvéért, de nagyon megijedt, amikor deczember
10-én kínzója azzal lépett be hozzá, hogy irja meg
végrendeletét. Ebből azt következtette, hogy Can-
nella meg akarja őt gyilkolni. Meg is irta a végren-
deletet s parancsszóra Canneilát tette meg általános
Örökösének. Titokban azonban egy fiatal leány se-
gitségével hirt adott ügyvédjének, aki közbelépett
B szétrombolta Canuella ravaszul szőtt terveit.

— A jegyzőjelöltek önkéntességi Joga. A kép-
viselőház mai ülése alatt a torontálmegyei jegy-
zői szaktanfolyam tanitói, dr. Dellimanich Lajos
torontálmegyei alispán, mint a szaktanfolyam igaz-
gatója vezetése mellett, tisztelegtek a belügyi-, hon-
védelemügyi- és vallás- és közoktatásügyi miniszte-
reknél, hogy a jegyzői szaktanfolyam hallgatói szá-
mára az önkéntességi jog megoldását kérjék. A kül-
döttséget legelsőbb Perczet Dezső belügyminiszter
fogaata, aki dr. Dellimanich Lajost, a szaktan-
folyam igazgatóját biztositotta arról, hogy a kérdést
jóakaratu figyelmébe veszi és a törvény határain
belül mindent megtesz, hogy a kérés mihamarább
teljesedésbe menjen. A belügyminiszter után báró
Fejérváry Géza honvédelemügyi miniszter, majd
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter
fogadta a küldöttséget. Mind a kettő jóakaratáról
biztositotta a szaktanfolyam előadóit, akiknek külön-
ben Wlassics miniszter azt is megígérte, hogy kéré-
sükre már az önkéntességi jog elnyerésére szüksé-
ges vizsgálatok tervbe vett ref óraijánál tekiii let-
tel lesz.

— Tolvajvilág. A rendőrség ma kilencz tol-
vajt fogott el. A legtöbbet loptak: Goldspitzer Jó-
zsef szóváthi születésü és Löwy Samu temesvári
születésü gabonamunkások, akik a „budapesti
első gabonamunkások egyesületének" voltak a
pénzbeszedői. A tagoktól fölvett 22 krajczáros havi
lagsági dijakat már hónapokon át rendszeresen el-

sikkasztották. Az elsikkasztott összeg 360 forint.
Goldspitzer beismerte a bünösségét, Löwy azonban
tagad. — A harmadik tolvaj Kopp Mária budapesti
születésü 39 éves asszony, aki Kozalik Ferencz fű-
szerest, akinek üzletében pénztárosnő volt, mintegy
300 forint erejéig meglopta. — Varga Mátyás 19
éves napszámos azért került a rendőrséghez, mert
lelopott Oblatt Rezső rőföskereskedő üzletének ajta-
járól egy kiakasztott ruhát, de nyomban el is csip-
ték. — Fazekas Ferencz 27 éves rovott multu nap-
számos 27-én éjjel betört Götz Vilmos király-utcza
26. szám alatt lévő vendéglőjébe és több holmit,
ami épen a kezeügyébe esett, ellopott. A tolvajok
végzete utolérte Ujpesten, ahol elfogták. — Nagy
Ferencz királyrévi születésü 21 éves, Kacsur Lajos
és Viktor nyalkái születésü kocsisok, az éjjel fel-
törték Fazekas István vendéglősnek az Ó-hegy-utczá-
ban lévő pinczéjét és kiloptak belőle két hordó
bort. — Knausz Ferencz vasmegyei születésü nap-
számos, azzal vonta magára a rendőrség figyelmét,
hogy a napokban éjjelenkint korcsmáról-korcsmára
járva, több hordó sört kinált eladásra. A gyanakvó
rendőrség fogva tartja Knau&zt, alá nem tudja gaz-
dáját adni a söröknek.

— Vége a barátságnak. A pápa a szerzete-
sek számára uj, megszigorított aszkéta rendszabá-
lyokat bocsátott ki. Barát füle ezt nem hallja öröm-
mel. Ez volt az oka annak, hogy a szegedi ferencz-
rendi barátok kolostorából, mint levelezőnk értesit,
öt szerzetes növendék lépett ki. Nem akarták
magukat az uj szabályoknak alávetni. Ha már kop-
lalni kell, inkább teszik azt minden rend és szabály
nélkül.

— Megszökött építőmester. Brünnből táviratoz-
zák: Aolegk építőmester Friedeezből 100.000 forint
passzíva hátrahagyásával megszökött. ŐL is a liptai
turó sorsára jutott: körözik.

— Bukdácsoló orfeum. A hajós-utezai Herz-
mann-féle orfeum felett mint a M.—g. irja, az enyé-
szet szellője fujdogál. A meglehetősen harmadrangú
varieté gazdája már három héttel ezelőtt Londonba
utazott, állitólag azért, hogy a zilált pénzügyeit
angol támogatással helyrehozza. Fáradozása, ugy
látszik, eredménytelen maradt, mert mint családjának
táviratozta, áthajókázott Amerika szabad földjére.
A Herzmann-orfeumot különben már régóta nem
Herzmann, hanem a hitelezők tekintélyes gárdája
kormányozza. Azon fáradoznak immár, hogy az
orfeum megfeneklett szekerét, a kátyuból kikalau-
zolják. A legjobban sirnak a váratlan fordulat fölött
a Herzmann-féle kávéház alkalmazottjai, a kiknek
20.000 forint kaucziója siránkozik az Amerikában
szórakozó gazda zsebében.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Kitüntetett festők. A téli kiállitás pályadíjai

közül a 300 forintos Ráth-féle dij és a szintén 300
forintos gróf Esterházy-féle vizfestészeti dij sorsa
felett tegnap döntött a jury. Az elsőt Mendlik
Oszkár: .Tengerparti temető" czimü olajfestményé-
nek, a másodikat pedig Tölgyessy Arthur: „őszi
hangulat" czimü vizfestményének itélték oda egy-
hangulag. A gróf Károlyi-dij tárgyában a jövő héten
határoznak.

* Hirek a Vigszinházból. Lánczy Oka, aki
pár napig gyöngélkedett, ujra átvette a Szőke
Katalin czimü látványos drámának a czimszerepet.
Voss szinmüve, amely állandóan nagy vonzóerőt
gyakorol a közönségre, egész héten müsoron van.
Labiche bohózatából, a Champheandet állomás-
ból, megkezdték a szinpadi próbákat. Ezzel a da-
rabbal párhuzamosan Kazaliczky Antalnak A harang
czimü színmüvére készülnek, amely az első eredeti
ujdonsága lesz e szezonban a színháznak.

* A képzőmüvészeti tanács reformálása. Az
országos képzőmüvészeti tanácsot Wlassics Gyula
kultuszminiszter uj alapon kivánja szervezni. A ta-
nács tagjai közül néhányan már javaslatot is készi-
tettek az intézmény reformjára vonatkozólag. A
miniszter e javaslatok nyomán fogja az uj szerve-
zetet megállapitani és a tanács uj tagjait kinevezni.

* Plágium ? Bleibtren Károly a berlini „Bör-
sen-Courier"-ben plágium vádját emeli Bahr her-
mán, a kitünő iró ellen. Bahrnak épen most adták

elő — és fütyöltek ki — a bécsi Volkstheaterben
egy „ Josefin" czimü darabját, amely Beauharnais Jose-
finről szól. Bleibtreu azt mondja, hogy az ő „Vég-
zet" czimü drámája szolgált Bahrnak mintául. Ö
dolgozta fel először Boneparte-re és nejére vonat-
kozólag azokat az adatokat, amelyek addig ismeret-
lenek voltak és a Bahr müvébe ennélfogva csak az
ő közvetítésével kerülhettek. A Bonaparte-Barras-
Joselin-féle hármas viszony sem históriai jellegü,
hanem az ő költői képzelmének alkotása, Bahr tehát
csak tőle merithette. — Bahr most nyilatkozik és
Bleibtreu vádját egyszerüen nevetségesnek mondja.
Hivatkozik arra, hogy egy kritikus épen azt irta
darabjának hőséről, hogy ez a Bonaparte voltakép
maga Bahr. Önmagát pedig aligha plagizálta Bleib-
treu tői.

* A zenepiaczról. Lorenz Györgytől, a Károly
román király nevét viselő gyalogezred karmesterétől,
Eliz-keringő jelent meg. A csinos tánezdarab a szer-
zőnek tizenkilenczedik müve, ára 1 forint.

* Interpelláczió egy színdarab miatt. Az alsó-
ausztiria tartománygyülésben Tixhofer képviselőnek
elég naiv ötlete támadt. Interpellált amiatt, hogy a
bécsi Volkstheaterben előadták Burghardtnak,
a Burgszinház igazgatójának, a „Polgármester*
választás* czimü darabját. E darabban a szerző
szatirikus módon nyilatkozik a vidéki igazságszol-
gáltatásról, a birói eljárás slendriánjáról ős ügye-
fogyottságáról. Tixhofer ur szerűit ez sérti az egész
osztrák birói kar reputáczióját. Gróf Kielmansegg
helytartó még nem felelt az interpelláczióra. Érde-
kes ez alkalomból visszaemlékezni arra, hogy
Brocziner és Ganghofer Valéni nász czimü szín-
darabja — amelyet csak nemrég mutatott be a
Vigszinház is — szintén adott alkalmat egy inter-

pelláczióra. Mikor a bukaresti kamarában szólaltak
föl az ellen, hogy a darabban egy román állam-
ügyész érzéki vágyaktól hajtva, visszaélt hivatalos
hatalmával, Lahováry akkori miniszter azt fe-
lelte, hogy a költőnek jogában áll bármely hivatalos
személyt olyan színben föltüntetni, amilyenben latja.

FŐVÁROS.
(A tisztujitást Ez lett volna a mai közgyűlés

főtárgya, de a provizórium kérdése, amelyet más
helyen említünk fel, teljesen háttérbe szoritotta. Dél-
után 3 órakor kezdődött meg a szavazás az uj vá-
rosháza elsöemeleti tanácstermében a nyolezra járt
az idő, mikor a szavazás eredményét & közgyülési
teremben bemutatták a főpolgármesternek. Leszava-
zott összesen 341 bizottsági tag.

Megválasztották árvaszéki elnöknek dr. Sipőcz
Lászlót 340, helyettesének Pőzel Istvánt 338, taná-
csosoknak : Kun Gyulát 336, Vosits Károlyt 338,
Kulhnann Lajost 338, dr. Vaszilievits Jánost 341,
Lung Györgyöt 339, Horváth Jánost 294, Viola Imrét
280, Szabó Károlyt 337, Faller Ferenczet 337 és
Hermann Bélát 329, főügyésznek Toldy Józsefet
335, középitési igazgatónak Heuffel Adolfot 255, tiszti
orvosnak dr. Schermann Adolfot 334, főszámvevőnek
Lampl Hugót 340 szavazattal. A közigazgatási
bízottság tagjai lettek: Gerlóczy Károly, dr. Rácz
Károly, Gelléri-Szabó János, Tenczer Pál és dr.
Wagner Géza. A biráló választmány tagjai: Kléh
István, Nyiry Lajos, Horánszky Nándor, Steiger
Gyula és Szászy László. Az igazoló választmány
tagjai: Heinrich Kálmán, Hüvös József, Morzsányi
Károly, Rácz Károly, Schweiger Márton, Végh János,
Thuróczy Adolf és Szadovszky József. Végül a fő-
polgármester, törvényadta jogaival, az igazoló-vá-
lasztmány kilenczedik tagjává s egyuttal elnökóvó
Mérő Jánnst nevezte ki.

A megválasztottakat küldöttség hivta meg a
közgyülési terembe, ahol letették a hivatalos esküt.

(A kőbányai templom költségei.) A főváros
közgyülése, a kőbányai templom belső berendezé-
sére százegyezer forintot szavazott meg. Ezt a ha-
tározatot a belügyminiszter ma érkezett leiratában
helybenhagyta.

(Hamisitott élelmiszerek.) A IV-ik kerületi
elöljáróság élelmiszer-vizsgálatot tartott a belváros
sütő- és hentes üzleteiben. Három sütő-üzletben oly
rossz kenyeret talált a bizottság, melyek az egész-
ségügyi követelményeknek egyáltalában i* om feleltek
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meg, A romlott lisztből készült kenyeret lefoglalták
és a lelkiismeretlen sütők megbüntetése végett az
eljárási meginditotta az elöljáróság. Több hentes-
üzletben oly kolbászkákat talált a bizottság, melynek
töltelékében nagymennyiségü és selejtes minőségü
liszt van elkeverve. A vizsgálatot ugy az elárusítok,
mint a beszerzési forrás ellen szigoruan meginditot-
ták. Legközelebb a vegyeskereskedésekben tart az
elöljái-óság hasonló vizsgálatot, amit jónak lát előre
bejelenteni.

TÖRVÉNYKEZÉS.
— Egy kepvi&olö-választáa epilógusa. A ki-

rályi kuria tizenöt rendbeli vesztegetés vétsége
miatt helyezte vád alá Jamriska Lajos pé-
czeli községi jegyzőt. Tankó János tanár jelen-
tette fől, azzal vádolva őt, hogy tizenöt .vádlottnak
fejenkint tiz forintot adott, hogy Wolfner Tivadar
szabadelvű párti jelöltre szavazzanak. A bevádoll
községi jegyző a vizsgálóbiró előtt azzal védekezett,
hogy ő esak napidijat adott a válaszlóknak és nem
vesztegetett. A törvényszék és a királyi tábla el is
fogadta ezt a védekezést és megszüntette az eljárást,
a királyi kuria azonban vád alá helyező határoza-
tot hozott és a pestvidéki királyi törvényszéket a
végtárgyálás megtartására utasitotta.

Ma tartották meg ebben az ügyben a végtár-
gyalást. A vádlottat dr. Darvai Fülöp védte. Szá-
mos tanut hallgattak ki, akik mindazt igazolták,
hogy Jamriska Lajos a választóknak fuvar, élelme-
zés és napidíj fejében adott tiz-tiz forintot. A vesz-
tegetést egyik tanu sem igazolta. A végtárgyalást
holnap folytatják.

= Csalárd bukás. Ürge Károly és vádlottársai
bünperében ma folytatták a végtárgyalást. A tanuk
kihallgatása közben Soós Kálmán elnöklő biró meg'
vonta a szót az egyik védőtől.

JFalassy Árpád védő ugyanis azt kérdezte a
tömeggondnoktól, hogy Ürge Antal, a vagyonbukott
fivére önként adta-e .kijaz elrejtett árukat, amire
Tolnai Lipót ügyvéd azzal felelt, hogy. Ürge Ant.al
eleinte megtagadta az aruk kiadását.

A védő: No ha igy beszél a tömeggondnok
ur, akkor én gondolok valamit.

A tömeggondnoki Ugyan mit?
A védő: Ön beperelte Ürgét, pedig hát nehi

rolt oka rá.
Az elnök: Ne tessék az ügyvéd urat gya-

nusítani !
.A védő: Csodálom . . .
Az elnök: Ne csodálkozzék. Mint ügyvédnek

tudnia kellene, hogy igy mindenfélét összedarálnia
és másokat gyanusítani nem szabad.

A védő: Visszautasitom ezt a leezkéztetést.
Én nem szoktam „darálni".

Az elnök: (ingerülten.) Megvonom öntől
a szót!

A védő: Jól van. Én majd jogorvoslattal
élek. Minthogy pedig az elnök ur megakadályozott
a védelem gyakorlásában, eltávozom.

És a védő el is távozott, előbb azonban
felkérte dr. Ödönfi védőtársát, hogy helyettesítse.

Érdekes volt Schwarcz Fülöp tanu kihall-
gatása, ót bizta meg Ürge Károly, hogy próbálja
egyezségre birni hitelezőit, Schwarcz Fülöp aztán
körlevelet küldött szot a hitelezőknek.

Soós ©lnök: ön a körlevélben megsértette az
egész ügyvédi kart. Azt irta róluk, hogy ők csinál-
ják a csődöket.

Tanu : Azt irtam?
Az elnök: Aztán a Schopper J. G. czéget

is gyanusitotta. Tudja-e, hogy ez helytelen eljárás !
Disznóság I :

A tanu : (ürgére matat) De mikor ez
a szerencsétlen ember a Schopper czég áldozata.

Elnök : Ha igy folytatja gyanúsításait, le-
csulcatom.

A tanu • de kérem, nem mondottam én
semmi rosszai! Mindnyájan tudjak, hogy ha
egy biró szivességet akar tenni egy ügyvéd-
nek , hát ad neki egy csődöt

Az elnök : Na, ez már mégis sok í Látom,
hogy szigorubb rendszabályokhoz kell nyúlnom.

De nem nyult szigorubb rendszabályokhoz.
Egyszerüen haza küldte a tanut, aki rágalmazásért
te becsületsértésért már többször büntelve volt.

A bizonyitó eljárás befejeztével a törvényszék
Ürge Károlyi egy évi börtönre, Knobloch Jozsof-
nét két hónapi, Ürge Antalt pedig két heti fog-
házra itélte.

Ürge Károlyt az itélet kihirdetése után szabad-
lábra helyezték.

= A lejtőn. Csalás és közokirathamisitás
miatt vonta ma felelősségre a törvényszék Ii>tvánfTy
Árpád belügyminiszteri főszámtisztet. Azzal vádol-
ták, hogy egy Leiekkönyvi kivonatot meghamisitott
és azzal Inernek Ágostnélól 300 forintot csalt ki.
Istvánffy még a közelmultban is ismeri alakja volt
a budai társaságnak. Ott voll minden elite-bálun és
nagyobb mulatságon, keresett párbajsegód volt és
jeles vivó hirében állott. Fényűző életet folytatott,
amig nyakára nem hágott örökségének s mikor ki-
fogyott a pénzből, a bün utjára lépett, hogy költsé-
ges életmódját folytathassa. A törvényszók, dr.
Böhm Albert alügyész inditványára, Istvánffyi ma
harmadfél esztendei börtönre itélte. Az elitéit
fölebbezett.

A berlini gyilkosság.
— Gönczi Józsefné letartóztatása Buda-Eörsön. —

A német fővárosban néhány hónappal ez-
előtt nagy szenzácziót kellett egy rablógyi!kos-
ság, amelyet, fényes nappal Berlin legélénkebb
utczáján követlek el. Az áldozat egy iSchuh.e
Maria nevü vagyonosabb özvegy asszony volt
s az elönyomozat folyamán megállapiioLlák,
hogy a gyilkosságot egy, a helyi viszonyokkal
ismerös egyén követhette el, aki a meggyilkolt
anyagi viszonyait és életmódját is jol ismerte. A
berlini rendőrség gyanuja tüstént egy Gönczi
József nevü mesteremberre és nejére irányult,
akik a meggyilkolnál egy házban laktak, s vele
sürübben érintkeztek. Megerősitette a rendőrség
gyanuját, hogy a Gönczi-házaspár a gyilkosság
után eltünt Berlinből, s a legerélyesebb nyomo-
zás ellenére sem tudtak nyomukra jutni. Elren-
delték tehát országosan való köröz tetősüket,
1000 forint jutalmat ígérve a gyilkossággal..gya-
nusitottak kézfékeri tőjének. ' '

A nyomozást hónapokon át sikertelenül
folytatták, mig végre tegnapelőtt fővárosunk
közvetlen közelében a czirkáló csendőrök
letartóztattak egy asszonyt, a kire a berlini
rendőrség köröző levelében foglalt személy-
leirás teljesen ráillik.

A rendőrök jelentése szerint ugyanis e
hó 27-én Buda-Eörsön egy gyanus külsejü, ron-
gyokba bujt asszonyt igazolásra hivtak fel. Az
asszony zavartan válaszolt a hozzá intézett kér-
désekre, mire a községházára kisérték, ahol az
egyik csendőrnek feltünt, hogy az elfogott asz-
szony nyakán épen olyan dióhagyságu kinövés
van, aminőt a Gönczíné ellen kibocsátott kö-
röző levél mint különös ismertető jelt; emlitett
fel. Előkeresték a köröző levelet s a személy-
leirás teljesen ráillet az elfogott asszonyra,
miért is átszállították a, pestvidéki királyi
ügyészség fogházába,.

Geguss Gusztáv királyi ügyész azt az
inditványt terjesztette a törvényszék elé, hogy
az elfogatásról értesítsék a berlini rendőrséget,
egyuttal utasitsák a vizsgálób.irót, hogy az el-
fogott asszony kilétét állapitsa meg.

Bucz Lajos birót bizták meg a vizsgálat
vezetésével, aki tüstént hozzáfogott a letartóz-
tatott némber kihallgatásához. De hát nem
sokra ment vele.

Az asszony németül beszél, bajor dialek-
tussal, a vizsgálóbiró kérdéseit megérteni nem
tudja, vagy nem akarja. Amikor nevét kérde-
zik, azzal felel, hogy Czili-nék hivják, majd
Moliseri Máriának mondja magát. Állitólag
svájczi születésü és férjével jött Budapestre,
aki azonban elhagyta öt, s elhagyatva, az éh-
ségtől gyötörve, ballagott faluról-falura. Ha jó-
lelkü emberek meg nem könyörülnek rajta,
éhen halt volna.

A vizsgálóbiró megfigyeltette a. törvény-
széki orvosokkal, akik azon a véleményen van-
nak, hogy az elfogott asszony szimulálja a,
hülyeséget,

A köröző levél szerint a Gönczi-házaspár
magyar származásu s körülbeiül 8—10 évvel
ezelött hagytak el Budapestet.

Bucz Lajos biró megállapitotta a vizsgá-
lat folyamán, hogy Gönczi József 1889-bon
kelt egybe Sattler Annával s a házaspárt Kir-

ner plébános adta össze. Kihallgatta tehát a r
apálplébánosl, aki azonban nem ismert rá az
asszonyra. Ma délelött lefényképeztetlék az
asszonyt és arczképét elküldték a berlini rend-
örségnek.

A gyilkossággal gyanusitott asszony védő-
jéül a törvényszék, hivatalból, dr. Kovács Ernő
fövárosi ügyvédet rendelte ki. Valószinü, hogy
a berlini törvényszék a vizsgálóbiró értesítése
alapján az állitólagos Gönczi Józsefné kiadatá-
sát fogja kérni.

SPORT.
+ Holnap a következő német klasszikus ver-

senyekre zárulnak a nevezések: Berlini nagy
dij Renard-verscny, Hamburgi nagy dij (1800)
iíambargi kritérium, Nagy Hanza-di) (1998).
Ugy halljuk, hogy a magyar istálló tulajdonosok kö*
zül többen neveztek e futamokra.

-f- Az osztrák derbyre ujabban Lala-t fogad-
ták nagyobb összegekkel a bookmakernél. Lulu
állitólag sokat javult az őszi meeting óta. A favorit
helyét azonban még mindig Mindig foglalja el a
5 : 1 odds-al kínálják a könyvfogadók.

-f- Versenypálya Karlsbadban. Á karlsbadi
lóversenypálya munkálatai javában folynak s legkö-
zelebb befejeződnek. A versenypálya a jövő év . fo-
lyamán teljesen elkészül s megnyitása 1899-ben
fog történni. A telivér-versenyeket a cseh verseny-
egylet fogja rendezni, mig az ügető-versenyekre
külön egylete alakul, mely alapszabályait a hely-
tartósághoz benyujtotta. Az egyletben a bécsi és
badeni versenykörök is részlvesznek.

Valódi perzsa t smyraa
n.

Szőnyeg Raktár.- Andrássy-ut 7. sz* (az udvarban)
KltBnS áruk. Ustgy válamxték. Szolid Aruk.

ROYAL nagyszáiloda BUDAPESTEN,
Ki^er-féls raktár .a bodegában, naponta friss nagy választók.
eredeti bonboniérokban. Legfinomabb cognacok kicsinyben,
nagybani árak mellett eladatnak. Szinházi előadások után friss
étoJek. naponta hangverseny. Sohmitt Károly Igazgató.

fi legkellemesebb szórakozás az töri

Sylvester-estély
a fővárosi vigadóban,

hol ez alkalomból az összes termek fenyves-erdö
részletekre változtattak. (818)

Valódi franczia pezsgő és fánk kiosztás,
íjárom zenekar, M énekes csoport

és sok tréfás jelenet fogja a közönséget szórakoztatni*
Belépti jegy előre váltva 8 0 k r . Este a pénz-

tárnál I forint.
Aki tiz /agyat ogyazarra vmmx, mm a

Bwog pmxttaöt kap lutalamk&aan. " iy nmgy

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

Bécs, deczember 29. Az osztrák-magyat
bank főtanácsának mai ülésén jóváhagyták a
mindkét kormánynyal megállapitott bankprovizó-
riumot. Áz ülésen a vezértitkár, a valuta moz-
galmakról tett jelentésében hangsulyozza, hogy
e bankkimutatás deczember végén, daczára
annak, hogy a hitel nagy mértékben lett az
ultimó alkalmából igénybe véve, mégis 10
millió forint adómentes bankjegy-tartalékot
fog feltüntetni.

Becs, deczember 29. Miután az uj osztrák
kormánynyal nem folytatták a tárgyalásokat a ma-
gyar értékpapíroknál az osztrák járadókadó alóli
mentesítése iránt és az uj adó már 1898. január
1-én életbe lép, a magyar papírok nem lesznek ki-
vételes helyzetben és ugy mint az osztrák értékpa-
pírok alá lesznek vetve a járadékadónak.
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Berlin, decz. 29. A mai tőzsde irányzata szi-
lárd volt. Osztrák hitelrészvény 221.12, Disconto
társaság 200.62, Darmstadti bank 158.25, Deutsche
bank 209.50, Drezdai bank 163, Handelsgesellschaft
176, Nationalbank 152.75, Osztrák-magyar állam-
vasut 143.25, Déli vasut 33.60, Varsó-Béc3i vasut
262.25, Gotthard vasut 150.25, Svájczi észak-
keleti vasut 105.90, Svájczi központi vasut 140.37,
Olasz déli vasut 136.12, Olasz középtengeri vasut
99.25, Olasz járadék 94.50, Török sorsjegyek 112.75
Mexikói kölcsön 97.10, Laurakohó 174.25, Dort-
mundi 98.75, Bochumi 205.90, Gelsenkircheni 189.12,
Harpeni 195.50, Hibernia 209.25, Észak-német
Uoyd 110.75. Magán kamatláb 4V<o/o, ültimo pénz
6Vi%.

Páris, decz. 29. Az irányzat lanyha volt,
8%-os franczia járadék 103.02, 3°/o-os törlesztéses
járadék 102.45, 3V2%-os járadék 106.82, Fran-
czia bank 36.00, Credit Foncier 654.— Szuezi csa-
torna részvény 33.30, Egyiptomjkölcsön 527.—,
Spanyol külfóidi kölcsön 6P/32, Magyar arany-
járadék 104, Olasz járadék 95.90, Orosz kölcsön
102.48, Portugál kölcsön 20Ve, Ottoman bank
557.50, Osztr. Lánderbank 472.—, Osztrák magyar
államvasut 726.—, Déli vasut 181.—, Rio Tinto
626.50.

Frankfurt, nov. 29. (Esti tőzsde.) Osztr, hitel-
részvény 298.—, déli vasut 68V4, oszt.-magyar állam-
vasut 284.—. Az irányzat szilárd.

New-York, deczember 29. (C. T. B.)

Buza deczemberre
, januárra
, májusra

Tengeri májusra

decz. 29.
cents

101
96Vt
937/s
347/s

decz. 28.
cents
1018/4
995/s
951/*
357a

Chicago, deczember 29. (C. T. B.)
decz. 29. decz. 28.

cents cents
Buza májusra 923/4 941/*
Tengeri májusra 298A 307s

Ipar és kereskedelem.
A czukorpiaczról. Az utóbbi napokban a czu-

korárak tetemesen emelkedtek, Mindenekelőtt a nyers
czukor ára emelkedett az utóbbi hetekben 1 és fél
forinttal 13'40, frtig még pedig fokozatosan, annak
a jeléül, hogy a mozgalom egészséges. A czukor-
fogyasztás növekedőben van, ellenben az idei kam-
pany termelése nem lesz akkora, mint tavaly.

Fizetésmegszüntetés. Guttmann Ignácz bu-
dapesti rövidáru nagykereskedő czég ma beszüntette
fizetéseit. A passzívák mintegy 250.000 forintot
tesznek ki, az aktívumok ezidőszerint még meg nem
állapíthatók. A czég tizenkilencz év óta áll fenn a
piaczon.

„Siófok" Balatonfürdö-részvénytársaság. E tár-
saság tegnap tartotta évi rendes közgyülését béla-
vari Burchard Konrád elnöklete alatt. Az elmult
üzletév 6249 forint 84 krajczár nyereséget mutat,
amelyet az előző évi 12.955 forint 77 krajczár vesz-
teség csökkentésére forditanak, ugy, hogy a fenma-
radó 6705 forint 93 krajczárt uj számlára viszik
át. A felmentvény megadása után megválasztották
az igazgatóságot.

Budapesti sertés-konzumvásér, decz. 29. A
ferenczvárosi konzumvásárra decz. 28-án érkezett
1084 drb. Készlet decz. 27-éről 376 drb.; összes
felhajtás 1460 drb, Elszállittatott 1142 drb.; maradt
készletben 318 drb. Napi árak: 120—180 klgr.
48—50 kr, 220—280 kilós 48—50 kr, 320—880
kilós 47—48 kr, öreg nehéz 47—48 kr. A vásár
élénk volt.

Kőbányai sertéspiacz, decz. 29. 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) 47—48
krajczárig. Sertéslétszám : decz. 27. napján volt kész-
let 19.053 drb, deez. 28-án felhajtatott 1200 drb,
decz. 28-án elszállittatott 527 drb, decz. 29-én
maradt készletben 19.716 darab. A hizott sertés üzlet-
irányzata csendes.

Közlekedés.
A magyar-bosnyák tarifák és Fiume.

A magyar és a bosznia-herczegovinai vasutak
kölcsönös forgalmában életbe léptetett, jelenté-
kenyen mérsékelt, közvetetlen tariíák előrelát-
hatólag befolyással lesznek a Fiumén át irányuló
forgalomra, mert az okkupált tartományokkal

való magyar forgalom jelentékeny részét ez idö
szerint Fiume közvetíti. Kivált áll ez a Her-
czegovinával való áruforgalomról, ahonnét és
ahová eddig sokkal olcsóbban jutottak el az
áruk Fiumén és Metkovicson át, tehát tengeri
uton, mint közvetetlen vasuti szállitással. Az
uj közvetetlen díjtételek éppen a Hercze-
govinával való forgalomban mérsékeltettek a
legnagyobb mértékben, s épp ez az, ami a
Gumei kereskedelmi és iparkamarát az
uj díjszabás elleni állásfoglalásra inditotta.
Mint lapunknak Fiuméböl jelentik, tegnap esti
ülésén foglalkozott a kamara a fontos ügygyei.
A titkár jelentéséiben kiemelte azokat a veszé-
lyeket, amelyek az uj állapotból a fiumei for-
galomra, de kivált a tengeri hajózásra haram-
iának. Javasolja, forduljon a kamara az
államvasutak igazgatóságához, hogy a visz-
szás állapot megszüntettessék. Sirola kamarai
tag javasolja, hogy a beadványt ne az
államvasutakhoz, hanem a kereskedelmi minisz-
terhez intézzék; Walluschnig pedig azt
követelte, hogy ne a versenytarifák felemelé-
sét, de a Fiumén át valo szállitási dijak le-
szállítását követeljék. A kamara mind a két
módosítást elfogadta. Más kérdés, eleget fog-e
tehetni a kormány a fiumei kérelemnek. Nyil-
vánvaló ugyanis, hogy a kérdéses díjmérséklé-
sek főként arra szolgálnak, hogy az osztrákok
többé-kevésbbé nyilt tarifális intézkedéseit, a
melyek az okkupált tartományokkal való
kereskedelmi forgalomnak a metkovics-tri-
eszti útirányra való terelésében állanak,
ellensúlyozzák. Itt tehát részünkről nem tisz-
tán forgalmi intézkedésről, hanem első sorban
kereskedelmünknek az osztrák verseny-
nyel szemben való támogatásáról van szó;
s minthogy a magyar-horvát gőzhajózási társa-
ság, amely a dalmat parttal és az okkupált
tartományokkal való tengeri forgalmunkat köz-
vetíti, kartellviszonyban áll az osztrák hajótár-
saságokkal s igy aligha lett volna lehetséges az
osztrák verseny ellensúlyozása Fiumén át, kor-
mányunk legczélszerübben cselekedett, hogy
a közvetetlen vasuti tarifákat mérsékelte.

A m. kir. államvasutak tarifa-bizottsága tegnap
délután tartott ülésében tárgyalta a m. kir. állam-
vasutakon és a kamatbiztositást élvező magánvasu-
takon, valamint az ezek üzemében álló helyiérdekü
vasutakon az 1898. évre engedélyezendő tarifa-ked-
vezményeket. Az ülésen, melyen kezdetben Dániel
Ernő báro kereskedelmi miniszter, majd Vörös
László államtitkár elnökölt, jelen voltak dr. Wekerle
Sándor, Hieronymi Károly és Lukács Béla
v. b. t. tanácsosok, báró Vécsey József főrendi-
házi tag, gróf Teleki Sándor, dr. Heltai Ferencz
és Weisz Berthold orsz. képviselők, Deutsch Sán-
dor, Neumann Frigyes, Schweiger Márton, Feny-
vessy Adolf, Elek Pál tarifa-bizottsági tagok, Ráth
Károly kir. tanácsos, kereskedelmi muzeumi igaz-
gató, Dei! Jenő kamarai titkár és még számosan a
tarifa-bizottság tagjai közül. A tarifa-bizottság Kilé-
nyi min. tanácsos és Hendel főfelügyelő, királyi
tanácsos előadása alapján behatóan tárgyalta az
engedélyezendő kedvezményeket és azokat csekély
változtatásokkal a miniszteriumnak jóváhagyásra
ajánlotta.

Pénzügy.
Budapest! bankegyesület. Ezen intézet a le-

folyt évben is, főügyelmét a folyó üzlet fejlesztésére
forditotta, de az elért eredmények, mint a többi in-
tézetnél, egyrészt a keleti politikai zavarok, másrészt
a rossz termés és a belpolitikai viszonyok által csor-
biltattak. Különösen a kamatláb alakulása egész
éven át oly kedvezőtlen volt, hogy ezen bevételi té-
telnek okvetlen csökkennie kellett. A többi helybeli
intézet társaságában résztvett a bank 4%-os fővá-
rosi kölcsön kibocsátásában, valamint a 3Vs%-os
beruházási kölcsön átvételében. Különös figyelmet for-
ditott a helyi érdekü vasutak financzirozására, résztvett
a szeged-karlovai és a fertővidéki vasut létesítésénél. Az
ezen utóbbi üzletből folyólag, kibocsátott, körülbelül
7,000.000 márka győr-sopron-ebenfurti 3 százalé-
kos arany-elsőbbsegi kötvény már eladatott egy
német vezetés alatt álló konzorcziumnak. A tény-
leges piaczra hozatal, melyben az intézet szintén
részes, az 1898. év elejének tartatott fenn. A jövő
évnek biztosíttatott továbbá a 80 kilométer hosszú-
ságú késztő-hollód-kötegyáni helyiérdekü vasut
financzirozása, valamint annak fuziója, három szom-
szédos vasuttal, miáltal egy dijszabásilag erős és
fejlődésképes, több mint 300 kilométer hosszúságú
hálózat fog létesülni. Ezenfelül több régebben elő-
készített ily financzirozási szerződés áU végleges
megkötés előtt. A berlini Montanindustrie-Aktien-
Gesellschafttal egyetemben megállapittatott a „Dél-
magyarországi kőszénbánya-társaság", mely társa-
ság telepei kitünő minőségü, majdnem 7000 kalo-

riás Liaó-kőszenet termelnek. A feltárási és be-
rendezési munkálatok annyira haladnak, hogy ezen
a legszebb reményekre jogosító társaság már a jövő
év folyamán tekintélyes mennyiségekkel fog a kő-
szénpiaczon megjelenhetni. Az Északmagyarországi
kőszénbánya és iparvállalat tokodi bányáiban, melyek
financzirozásában a bank is részes, igen kedvezően
folyik a munka, ugyannyira, hogy a termelés mára
legközelebbi időben meg fog kezdődhetni. Amint a
fentebbiekből kitünik, a bankegyesület, daczára a
kedvezőtlen viszonyoknak, igen sokoldalú és ered-
ményes tevékenységet fejtett ki. Az osztalék, tekin-
tettel a folyó üzlet jövedelménél mutatkozó csök-
kenésre, ma még pontosan fel nem becsülhető,
de hozzávetőleg valószinüleg el fogja érni a
tavalyit,

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, decz. 29.

Már hetek óta mondogatják, hogy ujév után
okvetetlenül fellendül az üzlet és nem csodálnék,
ha maga ez a következetes híresztelés, amelylyel az
érdekeltek mintegy öntudatlanul szuggeráltak egy-
másnak szilárd véleményt az évforduló után követ-
kező időszakra, ha — mondjak — minden oldalról,
bár különös okadatolás nélkül akczeptált nézet tény-
leg tartósabb szilárdulásnak volna szülője. Ma leg-
alább azt a benyomást tette a malmok viselkedése,
mintha törekednének ez urbi et orbi hirdetett és el-
kerülhetetlennek elfogadott áremelkedést megelőzni,
mert mással nem tudjuk megmagyarázni leplezetle-
nül tanusitott mohó vételkedvüket, amelyet legalább
az aránylag dus kinálat semmikép sem indokolt.
Temérdek raktárárut bocsátottak ugyanis ma áruba,
azonban lisztgyáraink, amelyek már elkészültek a
leltározással, készséggel engedélyeztek tiz krajczár-
nál magasabb árakat e tételekért, amelyeket
ugyis csak a jövő héten fognak átvenni. A határidő-
piaczon is, ugy látszott, mintha a spekuláczió nem
akarná készületlenül bevárni a januári mozgalmat.
Itt különben nem annyira véleményvásárlások okoz-
ták az árjavulást, mint a kontremine leszerelése. A
biancoeladok, főleg a közeli, határidőktől félnek és
nyilvánvaló abbeli igyekezetük, hogy szállitási köte-
lezeltségeiket későbbi terminusra halaszszák. E tö-
rekvés következménye aztán az, hogy a májusi
buza — amint néhány nap előtt emlitettük —
körülbelül 20 krajczárral olcsóbb a tavaszinál. Ma
ugyanezt a jelenséget észleltük a tengerinél. E ha-
táridők hosszabbításánál nincsen ugyan deport, de
a report májustól juliusra szokatlanul csekély
(10—11 kr). Más években a vevő 20—25 krt fize-
tett az eladónak azért, hogy ez a szállitást két hó-
nappal később eszközölje. Ha a szállitó megelégszik
ma e díjtétel felével, azaz kevesebbel mint a mennyibe
a tárolás, kamat és költség belekerül, ez amellett
bizonyít, hogy a kontremine szilárdan meg van
győződve arról, hogy minél előbbre haladunk az
időben, az árak annál bizonyosabban fognak le-
szorulni az egész vonalon. Megemlitjük még, hogy
meglehetős feltünést keltett a gabona-csarnokban az
„Országos Hiríap" mai hire, az agrár-vámok kilá-
tásban levő fokozásáról és élénk eszmecsere tárgyát
képezte e dolog, jóllehet csak a távoli jövő zené-
jéről van szó. Az amerikai piaczokról ma csekély
emelkedésről tudósítottak. Jelentették továbbá
Newyorkból, hogy a Bradstreets becslése szerint a
látható buza-készletek, szemben a multheti 51.448,000
bushellel 52.738,000 bushelt tesznek, vagyis 1.290,000
bushellel gyarapodtak. E számok nagyban eltérnek
a ma közzétett hivatalos kimutatástól, nem annyira
ami a készlet növekedését illeti, mint a mennyi-
ségek tekintetében. Ez onnan van, mivel a Bradst-
reets nemcsak az elevátorok raktárállományát veszi
bázisul. Ugyan e forrás szerint, a tengeri készletek
40.000 bushellel apadtak. A délután beérkezett sür-
gönyök szilárd irányt jeleztek Párisból, Berlinből és
Londonból. Számszerinti javulást azonban csak
Liverpoolban észleltek, ahol ez redvinter lk penny-
vel emelkedett.

Buza.
Készáru üzlet buzában. Szokatlanul élénk

forgalom volt javult árak mellett. A legmagasabb
napi jegyzés 13 frt 20 kr. volt 78 kros fehérmegyei
buzáért. Egy tétel román buzát is adtak el. A hely-
beli raktárak rohamosan kiürülnek, mert a mai ela-
dások nagyobb része a helybeli állományból
került ki.
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Előfordult eladások buzában.
•g 3

J's

300
100
100
400
ICO
100
400
200
200
600
500J

10lJü|
1000
1000
1000
1000
2700
1300
2500

600

származás

timvidéki

pestvidéki

felső-tisza-
vidéki
raktári

román

76»
75
74
76
723
78
76'
73»
72
77
76»
75a
75
74»
743
743
74
76
777
69=)

•o 4, átadási hely

dohos

lékcs

transito

Budapest 12.90
12.40

13."-
12.—
13.20
13.10
11.25
l l .—
12.90

12.50
12.521/2
12.621/2
12.55
12.55
11.55
12.85
12.20
9.—

Hivatalos jegyzések buzában.

h
8h.
3h.
Sh.
3h.
Sh.
3h.
3h.
3h.
8 k.
3h.
3h.
3h.
3h.
3h.
3h.
3h.
3h.
3h.
3h.
3h.

F A J

Tiszavidéki . . . . . . uj

•Pestvidéki uj

Fejénnegyei . . • . . uj

•§J5\S

74
76
73
80
74
76
78
80
74
76
78
80

100 kilogr,
készp, ára

frttól [frtig

12.45
12.75
13.05
13,30
12.40
12.70
13.—
13.25
12.50
12.80
13.10
13.30

12.50
12.80
13.15
13.85
12.50
12.75
13.10
13.30
12.60
12.85
13.20
13.35

75
77
79

75
77
79

75
77
79

1U0 kilogr,
készp, ára
frttól | frtig

12.65
12.90
13.20

12.60
12.85
13.15

12Í70
12.95
13.20

12.70
13.—
13.25

12Í65
12.95
13.20

12Í75
13.05
13.25

Határidőüzlet buzában. Szi árd irány mel-
lett élénk forgalom volt.

Előfordult haiáridőkötések buzában.

B a t á r i d ő

márczius

Szept.

Délelőtti és déli tőzsde

kezdet! forgalom Izáriat kezdeti forgalom zárlat

12.03

9.34

12.04-05-07-09
10.08-05
9.33-32

112.04

9.31

Délutáni tőzsde

12.06

9.31

12.07-08.
07.06

9.32

12.07

9.33

Hivatalos határidőjegyzések buzában.

Határidő

márcz.

Szept.

Déli tőzsde zárlata
decz. £9.

pénz-

12.04

9.30

ára «

12.06

[9.S2

decz 28.
pénz l áru

11.97

fl.27

11.99

9.29

- Leszámold
árfolyamok

Rozs.
Készáruüzlet rozsban : Szilárdan fentartott

mellett vásárolt a helybeli fogyasztás.
Előfordult eladások rozsban.

mennyiség
jzunázsában

100
lüO
100

6
vagy
uj

Uj

•

származás

pestvidéki

minőség
megj.

- .

átadási
hely

Bpesti-piacz
Bpest-par.

Bpesti-piacz

ár, nettó
100 Kgr-

kint

8.50
8.45
8.57V2

Kész
vagy

3 hóra

Kp.
a
»

Hivatalos jegyzések rozsban.
1 ó

vagy
nj

«í
m

faj

elsőrendü
másodrendü

hektoliterenkinti
suly

kilogrammban
70—72

100 kilogramm készpénz ára

frttól
8.50
8.45

M g

8.55 .
8.50

Baktárállomány rozsban : A közraktárban
52.900 metermázsa; a nyugati pályaudvaron
17.933 metermázsa.

Határidőüzlet rozsban. Tavaszi rozs szin-
gmelkedett.

Előfordult határidőkötések rozsban.
£ ;-Határidő

márczius
•nptember

Délelőtti és déli tőzsde
Kezdet

8.74
~

forgalom
8.75

zárlat
8.74

Délutáni tőzsde
kezdet [ forgalom

8.72 8.78
zárlat
8.7S

Hivatalos határidőjegyzések rozsban.

Határida

márczius . . .
szeptember . .

Déli tőzsde zárlata
decz. 29-én

pénz
8.72

aru
8.74

decz. 28-án
pénz
8.65

aru
8.67

Leszámoló
árfolyamok

Takarmányfélék.
Készáruüzlet takarmány félékben. Árpában

minden nap fokozódik a kereslet. Zab változatlan.
Tengeri el van hanyagolva.

Előfordult eladások takarmányfélékben.

800
200
100
800
200
100
100
100

árpa

tengeri
tengeri

zab

maláta
elsörendü
takarmány

Mezőtúr
Eger

Kőbánya
Kába

Budapest

6.65
7.50
6.40
4.70
5.25
6.55
6.50
0.45

készp.

Hivatalos jegyzések takarmányfélékben.

AXu

Árpa . . .
• • • •

_. # . . .
Z a b . . . .
Tengeri. .

a • •

ó
vagy
uj

nj
t

t

t ,

Faj

takarmány
égetni való
sörfőzdéi

bánsági
másnemü

Hektolite-
renkintisulykg.'ban

CO—62
62—64
64-66
89—41

'—

100 kg

frttól

6.10
6.50
8.—
6.25
5.20
5.10

készp.

frtic

6.40
7.20
9.50
6.50
5.25
5.15

Raktárállomány takarmány félékben: A
közraktárakban 72.400 metermázsa árpa, 18.200 me-
termázsa zab, 110.700 metermázsa tengeri. A
n v u g- pályaudvarban 2809 metermázsa árpa, 282
metermázsa zab. 19.500 metermázsa tengeri.

Határidő-üzlet takarmányfélékben : Ten-
geri és zab nem javult árában.
Előfordult határidőkötések takarmány félékben.

Ara

Tengeri .
Z a b . . .

a

Határ-
idő

május.
márcz
szept.

Délelőtti és déli tőzsde

kezd.

5.44
6.38

forgalom

5.43,42
6.39

zári.

5.41
6.38

Délutáni tőzsde

kezd.

5.40
6.39

forgalom

5.41
6.38

zári.

5.41
6.39

Hivatalos batáridöjegyzések takarmány-
félékben.

Ára

Tengeri . .

Zab". . . .
*

határidd

m á j u s r a . . . .
deczemberre
márcziusra
Bzeptembei

déli tőzsde zárlata

decz. 29-én

pénz

5.39

6.38

ára

5.41

6.40

decz. 28-án

pénz 1 áru

5.40

6.36

5.42

6.38
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ó
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Gabona- és lisztforgalom.
A m. kir. közp. statisztikai hivatal az 1897. évi deczember hó 27-én
este 6 órától deczember 28-án este 6 óráig Budapestre vasuton és hajón
érkezett s innen elszállított gabonaküldeményekröl és a budapesti
fővámhivatalnál előjegyzett gabona- és lisztmennyiségekről a követ-

kezö kimutatást teszi közé:

megnevezése
E r

vasuton |
k e z e
hajón

m

t t
(együtt

Elszállittatott
vasuton] hajón | együtt

é t e r m á z s a

buza .
rozs . .
árpa .
zai> . .
tengeri

helyi forgalomba
913
520

913!

összesen . . || 1433 — | 14S3J 708
a fő vámhivatalnál előjegyeztetett:

804
100

304

804
100

304

708

Az áru
megnevezése

buza
rozs.
árpa

összesen . . .

VigszMvitel
czéljából való

behozatalra
elöj. mennyi-
ség méterm.

3622

3622

Az áru
megnevezése

búzaliszt
rozsliszt
árpaliszt

összesen

A visszkivl-
telre előjegyzett
mennyiség mé-

tennázsakban

799

102

901

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, deczember 29f

A tegnapi külföldi zárlatok alapján az üzlet
már reggel élénkebben indult. Futólagos gyöngülés
után, az országházból érkezett bir, hogy az .ellenzék
leszerel, ismét megszilárdította az irányzatot. De
mint rendesen, ezt a hirt csakhamar meghazudtolták.
A czáfolat azonban nem tett nagy hatást, mert
érkeztekor már tudva volt, hogy a berlini tőzsde
föltünő szilárdan indult. Ezenkivül Bécs is vásárló
kedvben volt. £ két körülmény föntartotta a mai
legmagasabb árfolyamot mindvégig, azaz 4 óráig.
Közutiak 392-re emelkedtek és csak V*-el olcsóbban
zárulnak. Élénkebb volt a kereset a magyar hitel-
bankban is.

Az előtőzsdén: Magy. hitelrészv. 382.
381.50. Jelzálogbank 271.25—271.50 Osztrák hitel-
részvény 352.30—352.80, Osztrak-magyar államvas-
utak 336.—.—336.50 Kereskedelmi bank 1414, Köz-
uti vaspálya 391.25—392.50, Villamos vasut
276.35—278, Czukoripar 152, forinton köttetett

Délelött ll óra 25 perczkor zárulnak:
Osztrák hitelrészvény 351.90. Magyar hitelrészvény
381.75, Aranyjáradék 121.70. Koronajáradék 99.65.
Leszámitoló bank 246.50. Jelzálogbank 271.50. Ri-
mamurányi 245.75. Osztr.-magyar államv. 336.—
Ipar és keresk, bank 101.

A délitőzsdén előfordult kötések: Orsz.
központi takarékp. 843—845, hazai takarókpénztár
8325—8375, Fonciére 120, részvényserfőződe 1350,
Adria 211, közuti vasut 340.50—391, villamos vasut
275.75—277.25, magyar hitelrészvény 381—382,
ipar és keresk. 101, jelzálogbank 271.25, leszámi-
toló bank 247, oszt. lűtelr. 352.80—352.40, osztr,
magyar államvasut 336—336.25 forinton.

Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 2.—2.50 frt; 8 napra 5~6,— frt;
január végére 11—13 frt.

Délutáni 1 óra 30 perczkor zárulnak:
decz. 29. decz. 23.

Magyar aranyjáradék 121.50 121.50
Magyar koronajaradék 99.50 99.00
Magyar hitekészvény 382.— 381.50
Magyar ipar és keresk, bank 101.— 101.—
Magyar jelzálogbank 271.50 271.60
Magyar leszámitoló bank 247.— 247.—
Rimamurányi vasmü 245.50 246.—
Osztrák hitelrészvény . 352.40 352.40
Déli vasut 77.25 77.25
Osztr.-magyar államvasut 336.25 336.50
Közuti vaspálya 391.— 391.—
Villamos vasut 276.— 275.50

Az utótőzsdén: Osztrák hitelrészvény 352.20—
352.45, Magyar hitelrészvény 381.25—380.50" forint,
Osztrák-magyar államvasut 336.25, Közuti vasut
391.80 frton köttetett.

Délután 4 órakor zárulnak:
decz. 29. decz. ás .
352.30 351.80
3S2.25 381.—
336.25 336.25
247.— 247.--
271.25 271.25
245.50 246.T-
391.50 391.50
277.— 275.T5
101.— 101.—
76.75 77.—

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, deczember 29. A terményüzletben

nem volt ma forgalom és az árak nem vál-
toztak.

Hivatalos jegyzések.

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

P a j

Disznózsir
ingyen hordó

Szalonna

Szilva
Kész áru
Zsákkal együtt
göngysuly tiszta
suly helyett

Szilva
Határidőre

Minőség
500 grammonkint

Szilvaiz
Kész áru
Ingyen hordó
Szilvaiz
Határidőre
Ingyen hordó

Heremag

vidéki
magyar la légenszáritott vidéki . .
városi légenszsCritott, 4 daraboa . .

füstölt . . ." . " . . " " .
boszniai, 1897. évi usance-minőség

, , , 120 darabos. .
. , 100 . . .
. . 85 . . .

szerbiai, a B usance-minőség
. , , 100 darabos. .

. „ 85 „ . .

100 .
85 „

. . . . . . 85

szerbiai 1897

v ö r ö s n a g y s z e m ü 1 8 9 7 . . . . . .

Ar 100 kilo-
grammonkdnt

Pénz
frt

52.50

48°—
49.—
60.—

16Í50
17.75
20.25
15.25
17.—
20.—1 1 M

 1 1 1

19.50
17.50

_ . * _

48.—
28.—
30.—
3 S . -

Aru
frt

53.50

43Í50
50.--
57.—

17.'—
18.35
21.—
15.73
17.50
20.50

- " -

20.—
18.—

- . - ? -

52.—
29,—
83.^-

Budapest! vásárcsarnok.
Budapest, decz. 29. A mai vásár irányzata nagy-

ban való forgalomban és az egyes czikkeknél a követ-
kező volt: Husnál a, forgalom élénk, árak szi-
lárdak. — Baroműnál csendes, árak emelkedtek. —
Halban csendes, árak szilárdak. — Tej és tejter-
mékeknél élénk. — Tojásnál csendes, árak csökken-
tek. — Zöldségnél csendes. — Gyümölcsnél csen-
des. — Füszereknél csendes. — Időjárás borus,
havas. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következő: Hus.
Marhahus hátulja I. 46—56 frt, II. 40—46 frt.
Birkahus hátulja I. 30^38 frt, IL 28—30
frt. Borjuhus hátulja I. 60—66 frt, II. 50—56 frt.
Sertéshus elsőrendü 50—50-0 frt, vidéki 46—49 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilonkint). Sertészsir hordóval 525—53.0 frt (100
kilonkint). — BaromS (élő). Tyuk 1 par 1-20—150
frt. Csirke 1 pár 0-70—1-50 frt. Lud hizott kilon-
kint 3-50—7-00 frt. — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 drb) 42-0—43-0 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—5.00
frt. Petrezselem 100 kötés 3.00—6.00 frt. Lencse m.
100 küó 14—18 frt. Bab nagy 100 kiló 6—14 frt.
Paprika I. 100 küó 30—52 frt, IL 18—30 frt. Váj
közöns, kilonkint 95—100 frt. Vaj-téa kilonkint 1.10
—1.40 frt. Burgonya-rózsa 100 kiló 2.00—2.60 frt.
Burgonya sárga 100 küó 2.30—3.20 frt. — Halak.
Harcsa (élő) 0'60—1-00 frt 1 küó. Csuka (élő) 0-50—
1-00 frt 1 küó. Ponty dunai 0-30—0-60 frt.

Szesz.
Budapest, decz 29. Az irányzat változatlanul szi-

lárd. Finomitott szesz nagyban 55.75—56.— forint,
kicsinyben 56.25—56.50 forint. Élesztöszesz nagy-
ban 56. 56.V* forint, kicsinyben 56.Vá—56.75
forint. Nyersszesz adózva nagyban 54.75—55.—
forint, kicsinyben 55.50—55.6/8 forint. Nyersszesz
adózatlan (exknt.) 14.75—15.— frt. Denaturált
szesz nagyban 19. 19.25 frt, kicsinyben 19.50—
19.75 frt. Az árak 10,000 literfokonkint hordó
nélkül, ab rásüt Budapest, készpénzfizetés mellett
értendők.
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Bécs, decz. 29. Kontingens nyersszesz
változatlan 18.30—18.50 írtig kelt el. Zárlat jegy-
zés 18.30—18.G0 frt.

Praga, docz 2^.Adózott trippló szesz nágvban
533/4—54— frton jegyeztetik. Adózatlan szesz
17.72—17.75 frt. azonnali szállitásra.

Trieszt, decz. 29. Kiviteli szesz tartályokban
szállitva 90.% hektoliterenkint nagyban 107a
azonnali és 103/s—10.7z frt január-áprilisi szál-
litásra.

Berlin, decz. 29. Szesz helyben 37.60 márka
= 22.19 irt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
a 10,000 literszázalék. Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.— frt.

Stettin, decz. 29. Szesz 70 márka fogyasztási
adóval 36.80 márka = 21.71 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 59.— frt.

Boroszló, decz. 29. Szesz (50-es) pr. novem-
ber 55.10 márka = 32.51 frt; szesz (70-es) pr.
november 35.70 márka = 21.— frt. Átszámitási
árfolyam 100 márka = 59.— frt.

Hamburg, decz. 29. Szesz nov.—decz. 22.50
márka = 13.28 frt; decz.— jan. 22.40 márka =
13.22frt; jan.—febr. 21.75 márka = 12.83 frt.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.— forint.

Páris, decz.' 29. Szesz folyó hóra 43.28 frk =
22.86 frt: deczemberre 42.75 frk = 22.58 frt;
négy első hóra 42.75 frk == 22.58 frt; májustól
4 hóra 42.50. frk = 22.45 frt. Az árak 10.000, liter-
százalékonkint 74% leszámítolással értendők. Átszá-
mitási árfolyam 100 frk = 47.G5.

Czukor.
Praga, decz. 29. Nyersczukor 8 8 % czukortar-

talom alapján franco Aussig, azonnali szállitásra
13.35 frt.

Hamburg, decz. 29. Nyersczukor í. o. b.
Hamburg azonnali szállitásra 9.475 márka, januári
szállitásra 9.525 márka, februári szállitásra 9.60
márka, márcziusi szállitásra 9.67 márka, májusi
szállitásra 9.77.5 márka. Irányzat lanyha.

Fáris, decz. 29. Nyerscziikor (88 fok) kész áru
29.25.—29.75 frk, fehérczukor novemberre 32.— frk
deczemberre 32.25 frk, 4 első hóra 32.75 frk,
4 hóra májustól 33. Vs frk. Finomitott készáru
101.50—102.— frk.

London, decz. 29. Jávaczukor ll.Vs sh.
szilárd.

Olajok.
Páris, decz. 29. Repczeolaj folyó hóra 56.50

frk ( = 26.05 frt); januárra 56.50 frk ( = 26.65 frt);
négy első hóra 56.50 frk ( = 26.65 frt); négy hóra
májustól 56.50 frk ( = 26.65 frt). Árak 100 kilon-
kint értendők. Átszámitási árfolyam. 100 frk =
47.65 frt.

Hamburg, decz. 29., Repczeolaj helyben 56.—
márka ( = 33.04 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.— frt.

Köln, decz. 29. Repczeolaj májusra (hordóval).
60.— márka (== 35.40 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 59.— frt.

Petroleum.
Hamburg, decz. 29. Petroleum helyben 4,70

márka = 2.S0 frt.
Antwerpen, decz. 29. Petroleum fin. helyben

14.50 frank = 6.90 frt.
Bréma, decz. 29. Petroleum fin. helyben 4.95

márka = 2.92 frt.
Newyork, decz. 29. 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.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, deczember 29. A szilárd irányzat a mai

tőzsdén folytatást nyert és az árak tovább emelked-
tek, amidőn a külföldről is magasabb kurzusokat
jelentettek. Köttetett: buza tavaszra 11.96—11.97,
11.93—11.94 forinton, rozs tavaszra S.90 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett:
Buza tavaszra 11.92—11.94, rozs tavaszra

8.88—8.90. tengeri máj.-jun. 5.68—5.70, zab tavaszra
6.63—6.70, repcze jan.-febr. 13.50—13.60.

Boroszló, decz. 29. Buza helyben 19.— márka
( = 11.21 frt) sárga. Buza helyben 18.90 márka
( = 11.15 frt). Rozs helyben 14.70 márka (== 8.67
frt.) Zab helyben 13.80 márka ( = 8.14 frt.) Tengeri
helyben 12.— márka ( = 7.08 frt). Minden 100 kilon-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.— frt.

Hamburg, decz. 29. Buza holsteini 180—188
márka (== 10.62—11.09 frt). Rúzs meklenburgi.
140—152 márka (8.26—8.97.) Rozs orosz 10S—109
márka ( = 6.37—6.43 frt). Minden 100 kilonkint.,
Átszámitási árfolyam 100 márka = 59.—• frt,

Páris, decz. 29. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
29.10 frank (== 13.87 frt.). Buza deczemberre 29.10
frank ( = 13.87 frt). Buza 4 első hóra 29.— frank
( = 13.82 frt), Buza 4 hóra májustól 28.60 frank
( = 13.62 frt). Rozs folyó hóra 1S.25 frank ( = 8.69
frt). Rozs deczember hóra 1S.50 frank ( = 8.81 frt).
Rozs 4 első hóra 18.40 frank ( = 8.77 frt). Rozs 4

hóra májustól 18.75 frank (=8.93 frt) minden 100
kilonkint Átszámitási árfolyam 100 frank -» 47.65
forint.

Páris, decz. 29. (Zárlat.) Buza folyó hóra
29.10 frank ( = 13.87 frt). Buza deczember 29.10
frank ( = 13.87 frt). Buza 4 elsö fléw 29.— frank
(=13.82 frt). Buza 4 hóra májust^ 28.50 frank
(=13.58 frt).

Liverpool, decz. 29. Fehér buza ára válto-
zatlan ; piros buza ára Vs—-1 pennyvel magasabb;
liszt változatlan; tengeriben élénk kereslet,

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, deczember 29. A magasabb külföldi

kurzusokra a mai tőzsde szilárdabb irányzattal
indult meg. Másrészt azonban a forgalom igen
csekély volt. Csupán a kót Tramway, osztrák
villamossági és fegyvergyári részvények voltak kere-
settek magasabb árfülyamokon. Ellenben török
dohány és Lánderbank erősebben kinaltatíak. Valu-
ták nem változtak. Aa üzlet folyamában emelkedő
árak mellett, főleg fegyvergyár és alpesi bánya
részvényök kerültek forgalomba, A jobb hangaút
nem tarthatta magát sokáig.

Az előtőzsdén .-Osztrák bitelrészvóny 352.25—
351.87, Lánderbank 215—213.50, Keresk.-bank
1412—1409, Magyar jelzálogbank — . — . Magyar
hitelrészvóny 382—381. Ogztrák-magvtr államvasut
336.37—335.87, Déli Ywsut .77—76.75, Adria 211,
Tramway 462—4fil, Uj Tramway 117—117.50,
Lloyd 427, Alpeai bánya 129.90—130.60, Rima-
murányi 245, Török dohány 139—136.50, Fegyver-
gyár 299—301, Osatr. villamossági 206:50—296.75
Magyar villamossági 141.25, Osztrák arariyjáradék
121.92—121.70, Magyar aranyjáradék 121.75, Török
sorsjegy 59—58.90, Német márka 58.83 forinton
köttetett.

Délelőtti ll órakor zárainak: Oiztrák
hitelrészvény 351.67, Magyar bitelrészvény 381.—.
Langerbank 214.25, Osztr.-magy, államvasut 336.—
Alpesi bánya 130.50, Dohányrészvény 137, Májusi
járaddék 102,

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészvóny 351.75.
Magyar hitelrészvény 381.—. Lánderbank 215.25.
Unionbank 291.50. Anglo-bank 159.50. Bankverein
255.—. Osztrák-magy, állapsvasut 335.75.; Déli vasut
76.75. Elbevölgyi vasut 259.50. Északnyugoti vasut
246.—. Alpesi bánya 131.—, Rimaniurányi 245.—.
Prágai vasipar 6791— Májusi járadék 102.—. Ma-
gyar koronajáradék 99.35. Török sorsjegy 59.—-, Né-
met márka 58.83 forinton köttetett.

Délután 2 óra 80 perczkor jegyeztek: Ma-
gyar aranyjáradék 121.65. Magyar koronajáradék
99.60. Tiszai kölcsönsorsjegy 138.50. Magyar fd'ld-
tehermentesitési kötvény 9(3.80. Magyar hiteírészvóny
3S0.50. Magyar nyerexaénykölcsöa sorsjegy 152.50.
Kassa-oderbergi vasut 180.50, Magyar kare-skedeicui
bank 1408.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.80.
Magyar kelöti vasut államkötrónytk 121.50. Ma-
gyar leszámitoló- és péruzváltóbank 245.50. Rima-
muránvi vasrészvénytársaság 245.25, 4.2%-os papir-
járadék 101.95. 4.2e/o-os ezüstjáradék 101.95,
Osztrák aranyiáradék 121.75. Osztrák koronajara-
dék 101.85. 1860. évi sorsjefyek 142.75. 1864. évi
sorsjegyek 188.—. Osztrák hitelsorsjegyek 200.25.
Osztrák hitelrészvény 352.50. Angol-osztrák bank
159.—". Unionbank 291.50. Bécsi bankverein 255.—.
Osztrák Lánderbank 215.50. Osztrák-magyar bank
932.—. Osztrák-magyar államvasut 336.50. Déli vasut
77;—. Elbevölgyi vasut 259.25. Dunagőzhajozási
részvény 444.—. Alpesi bányar&szvóny 131.80.
Dohányrészvóny 134.75. Husz frankos 9.537a
Cs. kir. vert arany 5.70. Londoni váltóár 120.05
Német bankváltó 58.90.

Bécs, decz. 29. (Utótözsde.) Az irányzat
, szilárd volt. Osztrák hitelrészvény 352.62, Magyar
hitelrészvény 381.25, Anglo-bank 159.52, Bank-
verein 255.—, Union-bank 291.50, Osztrák L&D-
derbank 215.75, Osztrák-magyar államvasut 336.50,
Déli vasut 77.—, Elbevölgyi vasut 259.50, Észak-
nyugoti vasut 246.—, Dohány-jövedék 135.—,
Rnnamurányi vasmü 246.—, Alpesi bányarészvény
131.75, Májusi járadék 102.—, Magyar koronajáradék
99.65, Török-sorsjegy 58.80, Német birodalmi márka
58.85.

Berlin, decz. 29. (Tőzsdei tudósitás.) Meg-
nyitás szilárd, kedvező a külföldre és az ultimopénz-
nék 674—6%-ra való olcsóbbadása.' Vasutak javul-
tak. Záradók szilárd. Magankaraatláb 47a°/o.

Berlin, . decz. 29. {Zárlat.) 42o/o ezüstjáradék
101.80, 4-% osztrák aranyjáradék 103.10, 4°/o ma-
gyar aranyj." 103.20, osztrák hitelrészvóny 221.—,
magyar koronajaradék 100.—, déli vasut 33.60,
osztr.-magyar államvasut 143.10, Károly Lajoa-vasut
106.80, orosz bankjegy 216.35, bocsi váltóár 169.60,
4°/o uj orosz kölcsön 67.20, magyar beruházási köl-
csön 102-—, olasz járadék 94.40. Az irányzat szilárd.

Berlin, decz. 29. (Utótözsde.) Oiztrák hitel-
részvóny 221.—, déli vasut 33.60, magyar aranyjá-
radék 103.30 osztrák-magyar államvasut 143.16. Az
irányzat szilárd.

Frankfurt, decz. 29. (Zárlat.) 4'2°/o papirjára-
dék 86.25, 4-2°/o ezüstjáradék 86.05, 4 % osztrák

aranyjáradék 102.85, 4 % magy. aranyjár. 103.15,
magy. koronajáradék 99.90, osztrák hitelrészvény
297.tö, osztrák-magyar bank 793.75, osztrák-ma-
gyar államvasut 284.25, déli vasut 68.25, észak-
nyugoti vasut 209.—, elbevölgyi vasut 223.50, bécsi
váltóár 169.52, londoni váltóár 20.372, párisi váltóár
80.775, bécsi bankverein 218.50, Uniobank 249.—,
villamos részvény 138.—, alpesi bányarészvény
110.20, 3 % ipagy. aranykölcsön 90.90. Az irányzat
szilárd, l

Frankfufi, decz. 29. (Utótőzsde.) Osztr, hitel-
részvény 2984^» osztrák-magyar államvasut 284.25,
Déli vasut 6&S7.

Hamfem-fl, decz. 29. (Zárlat.) 4.2% ezüstjáradék
86.10, osztr/ hitelrészv. 293.—, * osztr.-magyar
államvasut 70é.—, déli vasut 163.—/olasz járadék
94.25, 4 % fsztr. aranyj. 102.80, 4°/0-os magyar
aranyj. 103.46. Az irányzat: szilárd.

Paris, decz. 29. (Zárlat.) 3°/0 franczia jár.
103.—, 37a#/o franczia jár. 106.82, olasz járadék
95.90, osztrák földhitelrészv. 1250.—, Osztrák magy.
államv. 726,—, Déli vasut 187.—, Franczia türi.
jár. 102.45, 4 % osztr. aranyjáradék 103.—,
Ottománbank 558.—, dohányrészv. 283.—, jparisi
bank-részvény 886.—, osztrák Lánder-bank 4*2.—,
alpesi bányarészvény 284,—. Az irányzat gyenge.

London, decz. 29. (Zárlat.) Angol consolok
112.B/i6, déli vasut 7.25, spanyol járadék 61.s/s,
olasz járadék 94.75 4 % magy. aranyjáradék 102.75,
47* osztrák aranyjár. 101.50 4 % eupia 61.VB
Canada pacificvasut 835/s, leszámitolási kamatláb
3,— ezüst 26.5/8 Az irányzat nyugodt.

New-York, decz. 29. ezüst 56.75.

IDŐJÁRÁS.
-á m. kir. meteorológiai központi intézet távirati

jelentése 1897. deczember 29-én reggel 7 órakor.

Állomások

Arvavá-ralja .
Selmeczbánya
N.-Szgjnbat .
Magyar-Óvár
O-űyalla
Bfttf
Sopron .
Hurcny .
Kaczthely
Zágráb .

CixkYitttca
Paacgwva
Zsombolya
Arad .
Szeged
Szolnok

Dcbieczen
Késmárk

c
Szatmár ,
Nagy-Varad
KMOUT&T

Bics
S&izbuxg •

77.0
77-2
77-2
76-6
7«*8
78-0
76-8
75-4
75-8
73.6

8-9
76-8
7S>5
76-5
76-8

rtü
5-7
S-7
8-1

75-4
77.4
7*5
78-1
•6-6

76-5
7i.fl

j

7.0
e.o
5.2
6.3
7.0
5.2
5.7
3.0
6.5
0.5
2.2
7.8
6.8
6.4
6.2

8~2
8.4

— 17.4
— 7.0
— 5.2
— e.o

Á l l o m á s o k

Pola . . . .
Lesina . . .
Sarajevo . .
Torino . . .
Flórencz . .
Róma . . . .
Nápoly . . .
Bnndtsi . . .
P a l e r m o . . .
Málta . . . .
Zürich . . .
Biarritz . . .
Nizza . . . .
Páris . . . .
Kopenhága .
Hamburg . .
Berlin . . . .
Christiansund
Stockholm . .
Szent-P« tarvár
Moszkva . .
Varsó
Kiew
Odessza . . . .
Sulina
Szófia . - . . . . '
Konstantinápoly

74-9
74-4
78-9
76-3
74-8
74-0
74-6
74-2
73-4
71-8
74.1
70-2
78-0
66-2
60-5
63.7
67.8
41-4

.9-9
70-1

r 7-l

í

79-3
6-1
5-2

8.6
4.9

11.1
4.0
3.2
2.7
4.8
7.5
7.0

4- 13.3
3.6
9.2
3.8
6.2
5.4
5.5
1.4
8.2

+ 2.3
- 7.5
- 5.6

— 0.G
— 2.8
-+- 2.2

— 18.0
— 13.6
— 5.5
— 5.0
— 16.6 i) J

A ayenási kfilCBbségek mára Északon nagyobbodtak, ameny-
nyiben egy iMglei«tfaen uaély depresszió (735 mm.) érkezett a skót
parthtiz. Bwnnfr kttftkeztihoii Európa északnyugoti szóién viharos
szQlet támadtak. A Haaga* légnyomás egyidejüleg Délkeletre huzó-
dott. A depresszió környékén, nevezetesen Angliában és Franczia-
országban magindiiit az esSzes. mig Közép-Európa időjárása még
általánosul száraz. A himerEaklet tulnyomóan emelkedett, kivált
Oiofizerfizácbaa.

Kaiiak időjárásában nincs lényeges változás. Csapadék
nem volt, a kfimóxseklot kevés kivétellel állandóan a fagypont alatt
Tan. Legközuiebb még borus, de száraz idő és fagy várható, késöbb
azonban aiaeUcadő hömérséklet valószinü.

VIZÁLLÁS.
Deczember 29-én.

Folif

IH
Onu

lárva
fii

Nyitra
Bili
írávi
Szára

KBÍM
IBSJIBSJ ~ — -
ferkími Nertferkím
Bftzoa
Drtna

Vizmérés

Sch&rding
Passau
Bécs
Pozsony.
Keináxom
Budapest
Ercsi
Pais
Mohács
Ujvidék
Zimony
""•ancsova
Jáziás.
Orsova
M.-Falva
Zsolna
izered
iTsekuJTár

Sárvár
GTŐT
Zákány

4k

X
l

£u4k
M.-Szerdah,
Zi^ráb
i tüzek

Mitrovicza
Káralyvár.
NOTÍNOTÍ
Banjaluka
Doioj
•varaik

•S-f,

l l 1 Folyó

, 79 >
— 17Q>

61 >
105 >
ee>

4- 80 >
-- 9 6 >
- - 5 4 >
-- 89 >
- - 2 p <
- - 51 >

— 2
4<

23
16S

ŐS
50
10
13 >
82 >

188 >
02>

- 1

Jtjik uijarüata;
áradt; >

Vizmérés 3̂ ta
.SS
>

Sí

czentiméter

Tisza

Szamos

M.-Sziget
Tisza-Ujiak
V.-Xíamóny —
Csap
Tokaj
Szolnok
Csongrád
Szeged
Titel
Deés
Szatmár

Seraád

Seb. Kir.

F.-Urjfi
Feli. Kir.
Ktt.-üir.

Maros
•

Tenes

TOM ; ', vá Jeges vis: 4-
apadt;,? — keUégas.

, o£a.uuai
Latorcza Munkác
Laborcza Homonna
Úoltva
Bodrog

Ungvár
Bártfa
Zemplén
Zsolcza
H.-Németi

Berettyó B.-Ujfalu
*-•- "'- C s c

X

..sucsa
Naprvárad
Balé nyes
Borosjenö
Békés
Gyoma
Gy.-Fehérv
Arad
Makó
K.-Kostély
Temesvár
N.-Bucsker.

0 felett; —

18 —
46 —
88 > 6

170 > 4
4 2 < 4
80 —

128 —
92 < 6
48 > 13
18 < 2
2 4 > 2
6< 4

17
165 > g
154 > 8

6<
14

12

20
42
19 > 28

22

20 > 8
56 < 14
69 < 2
4ő| -
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I
4
4
4
5
4Va
4V2
3

41/2
4Va
4
4
a.
5

42/10
42/10

V/a
V/s
4
5
5
4V2
4»/a
*
4
3»/2
4
4V*
4
4
5
4Vs
4
4
4
4
4Vi
4
4

3
4Va
4Va
4
4Va
4
4V2
4
4
4
4
4
4Va
4

6
5
3
5Vs
4Va
5

V
6
4»/2
3

4
5
5
4'/a
4
3

, , (osztr, feli}.)

lI. Más közkölcsönök.
Bosnyák-Herezegov. orsz. kölcsön
Budapest föváros 1890-ki kölcsöne
Budapest föváros 1897-ki kölcsöne
Temes-bégavölgyi kölcsön . . . .

• • • • • • •

HL Záloglevelek és köl-
csönkötvények.

a) budapesti intézetek kibocsá-
tásai

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

„ , „ , koronaért.
Kisbirt orsz. földiái.. •

, , COVa év kor. ért.
„ eoVaévre. . .

Magyar földhitelül t. pap
* . „ 4 1 évre .
a a kor. ért. 50 évre
* s kor. ért. 63 évre
» . szab;, talajjav.

Magy. vasut. kötv. 50Vs évre . . .
, , 5 0 évre kor. ért.

, , 50 évre 105°/o.
Magyar j e l z á l o g h i t e l b a n k . . . . .

U Államadósság.

a) Magyar államadósság.
Magyar aranyjáradék . . . , .
M . , , 10,000 t r t o s . .
Magyar koronajáradék
1876. keleti vasuti kölcsön . . .
1889. évi államvasuti aranykölcsön
1S89. „ , ezüstkülcsön
Vaskapufcölcsön
1870-ki nyerem.-kölcsön, 100 frtos
1870-fci , 50 .
Magyar regále-kárt. kötvény . • .
HorváKSzlavon , . . . .
Magyar földteherm. kötvény . • .
Horvát-Szlavon , , . . .
Tiszai és szegedi nyer.-kölcsön . .
Horv.-Szlav. jelz. földv. kötvény .

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

. , „ maj.—nov .
Egyes, járadék ezüst, jan.—júl. .

. , » ápr.—okt. .
Osztrák aranyjáradók
Osztrák koronajaradék •
Allamsorsj. lsJ->í. évb. 2.50 frt p . p .

, 1860. , 500 , o.é.
, ltítiO. , 100 . , „
. 1Ö64. , X00 , , ,
. 1864. , 50 , , ,

Idegen áll&znadósságok.
Bolgár államv, zálogkölcsön . . .
Szerb, nyer.-kölcsön . . . . . . .

» 50 évre kor. ért. . .
„ közs.k.50é.,vf. llOfrt.
„ közs. kötv. 50 évre .
, kőzs. kötv. 50 évre .
„ nyer.-kötv
, » osztr, felüli.
„ nyer.-jegy
. , osztr, felülb.
, nyer.-kötv. „ ,

Magy. orsz. közp. takarékp. . . .
a , , kor. ért.

Magy. takarékp, közp', jelzálogb .
, , „ kor. ért.
, , m közs.k,

Osztrák-magyar bank 40V? évre .
, - „ 50 évre . .

Pesti, hazai takarékp, közs. kötv. .
„ , „ zülogl. kor. ért.

Pesti m. keresk, bank
• a » á i ö z s . k . 110frt
a a * a kÖZS. k. 210 k.

b) Vidéki és külföldiint, kib.
Albína takarék- és hitelintézet . .
Aradi polg. takarékp. 40 évre . . .

, , 40 é. UO frt.
40 évre . .

Aradmegyei takarékpénztár . . .
Bosnyák-herczegov. orsz. bank . .
Debreczeni első takarókpénztár . .
Erdélyr. m. jelzáloghitelb.40óvie .

» » „ 40 e. visszaliz.
Horv.-szlav. orsz. jelzálogbank . .
Nagyszeb. ált. takp. 31'/s é. UO frt

, . , 40 évre, 106 Ut
a , . 40 évre IU. Jrib.
, . SöóvrelV.kib.

Nagyszebeni földhitelintézet . . .
a a . . .

l . VI*, kib.
Osztrák földhitelült. nyer.-kötv. .

. , nyer.-jegy. .
Temesvári elsö takarékpénztár. .

» • a • *

IV. Elsőbbségi kötvények.
Adria m. kir. t hajóz. r.-t. . .
Bpesti közuti vaspálya kor. ért. •
Bpesti villamos v. vasut r.-t. . .
Bpest-pécsi vasut . . . . . . . .
Déli vasut
Elsö cs. kir. sz. dunagőzhajózási t.
Elsö spódiwn- és csontlisztgyár r.-t.
Kassa-oderbergi vasut 1839, ezüst

, . 1889, arany
, . 1S91, ezüst
_ , 1891, arany

(oszt. von.) 1889, ez.
Magyar folyam- és tengerhaj, r.-t.
Magyar-gácsországi v a s u U . juj). •

• " ezüst .' *.
Magy.ny" v. (szJkesf.-győr-grácziv.)

Mal táró*
árfolyam

• 1 8 7 # W

? cls. kölcsön
áll

pénz

^

Pesti Lloyd- és tözsdeépület

121.50

99.'60
120.50
120.50
100.50

91 —
1 5 3 —
152.50
1 0 1 —
101 —

97.25
97.25

139—

101.75
101.75
101.75
101.75
121.75
101.75
160,
1 4 3 —
1 5 9 —
1 3 3 —
1 8 8 —

111 —
3 6 —
3 7 —

97.75
1 0 0 —

98.25
1 0 0 —

99.25

100.25
100.-
97.75

101 .SO
101.50
100.25
100.—
98.25
98.25
91.75
9 7 —
99.50
95.50
98.50

102.25
100.—

99.10

1 0 0 —
98.25.

1 0 9 —
121.50
1 2 3 —

2 0 —
2 2 —

102.75
100.25
100.25
98.25

100.50
98.25

1 0 0 —
9 6 —

100.10
100.10
96.30
58.50

100—
98.75

1 0 5 —
9 9 —

1 0 1 —
1 0 0 —
1 0 1 . —
100.—

98.50

9 9 —
100—
98.50
IM) 50

102—
102—

01.75
100.25
103.50
1 0 2 —
1 0 3 —
100.25

17.50
1 8 —

100.50
99.25

00.50
9 9 —
98.50
96.50

150.50
9 9 . -

120.—
98.75

120.—
99.50

100.-
108.—
10725
98.50

108.75
I0G.75
121.50

1OO.~

ara
1 2 2 . —

100Í1
121 .St
121.5C
101.50

92.—
1 5 4 . -
153.50
101.7.
101.75
98.25
98.25

1 4 0 . -

102.25
102.25
102.2b
102.25
122.25
102.25
1 6 1 . —
144.—
150.—
1 8 9 . —
1 8 9 . —

1 1 2 . —
3 7 . —
3 8 . —

98.75
101.—

S8.75
101,
100,

101.25
1 0 1 . —

98.75
102.50
102.50
100.75
101.—
99.25
99.25
82.25
9 3 . -

100.50
96.50
99.50

103.25
101.—
100.10

100Í50
99.25

1 0 1 . —
122.50
124.—

2 1 . —
2 3 . —

103.50
101.25
101.25

101Í50
99.25

1 0 1 . —
9 7 . —

1 0 1 . —
101.50

9 7 . —
99.50

1 0 1 . —
9 9 ^ 0

106.—
100.—

102.—
100.50

1CKL50
9 9 . —

99^50
1 0 1 . —

SS.50
101.25

.102.25
101.25
105.—

101.25
118.50

1 9 . —
1 0 1 . —
100.—

101.50
99.50
99.50
97.50

152.50
100.-
121.—

99.75
1 2 1 . -
100.50
1 0 1 . —
109.—
108.25

99.50
107.25
107.25
122.50

100,50

8.50150000
7 . —

12.-:
6.50I
5.50

40.—
6 . -

t 6 . -
15—
5.58!

2 1 . —
6.—

f r 4 8 -
|tr24—

1 2 . —
1 4 . —
2 5 . -

60000
13334
12000
4000
500

120 5
100 5
1505
805
100 -

K 20004
50000 K. 200..
5000 K. 200 4
5000ÍK. 400

IOO:
200
100

30000
85800
100000

3000 Ar.200
97000ÍAr.lOO 5

6000 2005
75000 K. 400 5

8300
18.—250000
43.40 15G000
65.— 25000
16.— 60000

5.50
7.—
5.—

1 2 . —
6 0 . -

7.—
4 0 . -

400.—

14.-
16.-

230.-
7.-
5.-
8.-
6^

7 0 . -

3 5 . -
12.—

3 2 . —
1 0 . —

5.—
5 . —

1 1 . —
5.—

10.—
5.50
3 —
1.50
7—

45—
30—
15—
8—
5—

10—

22,
14.—

10.—
t 7 —
1 0 . -
1 4 —

6.—
12.—
13.
l l . —
1 6 —

20.-
14.-

12.—
8 0 —

25 —

2 5 —

j
24Í—
7Ö-!
1 6 Í -
8 —
5 —

0 0 —
2 5 —

1 8 —

4
t4.50
t 8 . -

3005
160J5
600|5
5 0 0 5
200I&

250CCI 100 5
S32 50 -

10Ö09K. 200 -
250QC
I200:
10000
1200C

3SKS.

10000
5008
3009
20000
5000
15000
5000 K. 200
20G0

2300
825
6000
67B9
8750
2000
45C0
8000

20000
6000 K.
20G0
20000
20SC0
20^0
3500
150C0
5000 K.
2100
85C0
5000
15000
34000
20000
10000
6000
32GG0
8900
50000

7500
SüOOOlK
6003
3750
10000
00000
10000
6000|K
6000

4000
4800
13000
2000
3000
591

6000
15000
2800
4000
35000
2310V<
3000
700
3000
2500
2500
5550
1200
1600
3000
2895
20000
5000
3000
6000
20000
20000J
26000
30000
4000

K. 400
30G
100
3G0
1000

200 5
200
1000
100
100|
100

300

400
400

[v.500
200
160
400
200
150

ioa'5
200
100
100J5
1005
100Í5
100

30
200
160
200
100
100 5
ICO 5
1005
1005
2U0Í5
100 5
150

40

2005
200 5
400 -
2C05
200 -
100 5
200 -
2005
4005

100 -
150 -
,100 5

.200 -
200 -
500 -

. 4 0 0 5

.200 -

.500 -

.2005

.2005
200 -
100 -
200 -
300 -
200 -
2005

80 -
100 -
500 -
200 -
200 -

.100 -
10Q -
100 -
200 -

.200 -

.200 -
100 4
100 4
100 -

Torontáli h. é. vasutak . . . < .
Urikáay-zsilv. m. kőszénb. . . • »

, . , . n.kü>..

V. Bankok részvényei.
Angol-osztrák bank . . . . • • •
Budapesti bankegyesület. • • • »
Elsö magyar iparbank . . . . . .
Fiumei hitelbank • > •
Fővárosi bank r.-t, . . . . . . .
Bpesti girő- és pénztár-egylet . .
Hazai bank r.-t .
Hermes magy. ált. váltóüzlet t . .
Horvát leszámitoló bank
Horv-szlav. orsz. jelzálogbank . .
Magyar általános hitelbank . . .
Magy, ipar- és keresk, b a n k . . .
Magy. jelzáloghitelb. I. kibocsátás
Magy. jelzáloghitelb. IL kibocs. .
Magyar kereskedelmi r.-t
M. leszámít, és pénzváltó bank .
M. takarékp, közp. jelzálogb. . .
Osztrák hitelintézet . . . . . . .
Osztrák-magyar bank . . . . . .
Pesti magy. keresk, bank . . . .
Uniobank . . . . . . . . . . . .

VI. Takarékp, részvényei.
Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, III. k. takarékp. . . .
Bpest-erzsébetvárosi takarékp. . .
Bpesti takarékp, s orsz. zálogk. r.-t.
Egy. bpesti fövárosi t a k a r é k p . . .
Magy. ált. takarékp. . . . . . .
M. orsz. központi takarékpénzt. .
P e s ü hazai takarékpénztár . . .

VII. Biztositó-társ részv.
Bécsi biztositó társaság . . . . .
Bécsi élet- és jár.-bizt.intézet . .
Első m. ált. biztositó társaság . .
Fonciére, pesti blzt. intézet . . .
Lloyd, m. vlszontb. társ-. . . . .
M. jég- és viszontb. r . - t . . . . . .
Nemzeti baleset biztositó r.-t. . .
Pannonia viszontb. i n t é z e t . . . .

VIII. Gőzmalmok részv.
Concordia-gSzmalom r.-t

„ , els.rész.v.
Elsö bpesti gőzmalom . . . . . .
Erzsébet-gőzmalom . . . . . . .
Lujza-gőzmalom . . . . . . . . .
Pesti hengermalom . . . . . . .
Pesti mohi. és sütők . . . . . . .
Pesti Viktória-gőzmalom . . . . .

IX. Bányák és téglagy, r.
Erassői bánya- és kohó-egylet . .
Bpesti tégla- és mészégető. . • .
Bpcst-szcntlőrinczi téglagy. . . .
Egy.' tégla- és czeinentgyár . . .
Északm. egy. kőszénb, és iparv . .
Felsőm, bánya- és kohómü . . .
István téglagyár r.-t
Kassa-somofli kőszénb, id. elism.
Kis-sobesi grániibányák . . . . .
Kőbányai göztéglagyar . . . . . .
Köszénbánya cs téglagyár . . . .
Lechner rdkosi t é g l a g y á r . . . . .
Magyar asphalt r,-t. . . . . . . »
Magy. ált. köszénbánya r.-t. . . .
Magy. gőztóglagyár r.-t. . . . .. .
Magyar kerámiai gyár . . . . . .
Péterhegyi téglaipar . . . . . . .
Salgótarjáni köszénbánya . . . .
Ujlaki tégla- és mészégető . . . .
Uiikány-zsilvölgyi m. t S s z é n b . . .

X. Vasművek és gépgy. r.

„Danubius* hajó- és gépgyár . .
Glanz és társa vasöntőde . . . . .

Mal záró-
árfolyam

pénz

Nadrági vasipar társulat .
jjWicholson" gépgyár r.-t.
R i á é l ó t
jjWicholson" gépgyár r.-t. . . . .
Rimannirány-éalgótarjáni v a s m ü .
Schlick-féle vasöntöde . . ' . . , .
Teudloff és Dittrieh, gépgy. A. sor.
Weitzer János gép-, waggoDgyár.

XI. Könyvnyomdák r.
„Alienaeum" irod. és nyomd. r.-t.
Franklin-társulat . . . . . . . .
„Kosmos" m ü i n t é z e t . . . . . . .
Könyves Káhnan r.-t. . . . . . .
.Pal las" irod. és nyomd. r.-t. • .
Pesti könyvnyomda r . - t . . . • .

XII. Különféle váll. részv.
Általános w a g g o n k ö l c s ö n z ő . . . .
„Apolló" kőolajfinomitö-gyár r.-t. •
Bantlin-féle vegyi gyárak r.-t. . .
Bihar-szilágyi olajipar r . - t . . . . .
Bpesti ált. villamossági r.-t. . . .
Ejry- magyarh. üveggyárai r.-t. «
Első magy. betűöntődé . . . . .
Első magy. gyapjumosó r.-t. . . .
Elsö magy. részvényserfőződő . •
Elsa magy. sertéslüzlaló . . . . .
Első magy. szállitási v á l l a l a t . . .
Elsö magyar szálloda . . . 1 • .
Elsö pesti spődium-gyár . . . . .
Fiumei rizsnántoló-gyár . . . . .
"schwindt-féle szeszgyár . . . .

r. Esterházy cognao-gyár . . . .
Hungária" mütrágya-s kén,«w-gy.

Jordán Viktor-féle b ő r g y á r . . . .
„ * > els. részv.

Kábelgyár részvénytársaság . . .
Kőbányai Mrály-serfŐző r.-t. . . .
Kőbányai polgári serfözŐ r.-t. . .
Mngyar Czukoripar r.-t. A. söt. .

, , • ^" « *
Magyar fém- és lampaáru-gyir •

1 5 9 —
105.—
187.--
1 0 6 . -

8 2 . —

1 0 5 —
120.—

118.75

1 9 5 —

505!—

932Í—
1412 —

291,-

98.-
112.-

84.-
230.-

Í1195.-
125.-
845.-

8325.-

260.-
329.-
060.-
118.-

S8.-
123.-
129.-

1050.-

290.—
402 —
7 0 0 —
253-—
1 5 6 . -
870.—
2 2 0 —
1 2 0 —

163.—
115.—
210 —

9 2 —
1 9 2 -
1 0 7 —

69.50
2 1 —

108—
735,—
625—
112—
221 —
115—

8 4 —
1 5 0 —

8 0 —
602—
236—

1 8 5 —
1 0 0 —

J2135—

1 0 5 —

207Í—
1 4 5 -
2 6 5 , -

370.-
240.-

6 5 -
25.-

, 2 0 0 -
1500.-

545.

390

150
41fi

|13O0
270.
220
230

J30
^625.

470.

35.-
74.-

295.-
38.-
74.-

152*.-
133.-

iru

1 6 0 —
1 0 6 —
1 9 0 —
1 0 8 —

8 3 —

1 0 6 —
1 3 0 —

119Í75

200.—

5 1 0 —

9 3 7 —
1 4 1 5 —

2 9 2 —

100.-
114.-

87.-
231.-

1205.-
126-
855,-

8350.-

263.-
339.-

4100.-
120.-
100.-
125.-
132.-
0 7 0 -

2 9 3 —

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

164—
120—
215—

9 3 —
1 9 4 . -
108.—

70.50
2 3 —

1 1 0 —
7 4 5 —
6 2 6 —
1 1 7 —
2 2 2 . -

15.5C
8 6 —

1 5 4 —
8 2 —

604.—
2 6 8 —

12.50

6Í50

9 0 —
1 0 2 —

12140—

1 0 7 —

20B—
Í 5 5 —
270.—

375.-
250.-

70.-
30.-

203.-

5 5 5 —

4 1 0 —

1 4 0 —

1 5 5 —
4 2 0 -

1 3 2 5 —
2 8 0 —
2 3 0 —
2 4 0 —
1 3 5 —

1675.—
480—

4 0 —
7 8 —

3 0 6 —
4 0 —
7 8 —

153Í—
135—

t 1 6 . -
2 5 —

1 5 —

3000!, 100 -
lOOOOlK. 20015

.200 5
500 -

, 2005
7000|K. 400 5

2000 -
, 100 -

12000IK.200 -
200 -
100 -

6000 K. 100 -
fr. 151200000 Fr.200 5

40000K
900

30000

Osztalék
1896-ra

1 0 —

10—

14—

12.-
7 —

fr. 4 —
2 1 —

3 Í -

7.94*/io

1 0 —
9.87Vio

4.50
3
3 —

fr. 3 1 —
9.94</io

Névért

100'5
lOOl —
200Í5
1C5 —
100 5
100 5

100 5

100 —
100 —

K. 200 5
100 —

Ar. 200 5
5005

K. 200 5
200 -
100 5
5»OO4
200 —
2005
200 —
2005
100 4Va
100 —
100 —
100 —
100 —

K. 1000 —
A. 200 5

2005
100 —
200 —

Magyar wggyMrtaam-gyár . . ,
Magyar vasuti forgalmi r.-t. . •
Magyar villamossági r.-t. . . .
Nagyszebeni villamosmü r .- t ,
Nemzetközi v ü l a c t o s t á r s . . . . .
Nemzetközi waggonkölcsönző. ,
Popper I ipót faipar r . - t . . . . .
Quarnero reszvénytársaság • . <
Royal nagyszálloda r.-t. . . .
Szegedi kenderfonó-gyár r.-t. ,
Sziszeki tárházak r .- t . . . . .
Telefon Hinnondó r.-t. . . . .
Török dohányegyed r . - t . . . .

XIII. Közleked, váll. részv.
Adria m. k. teng. hajó r,-t . . .
Aradi és csanádi r.-t. . . . . . .
Barcs-pakráczi v a s u t . . • . . . .
Budapest a l a g u t - t á r s u l a t . . . . .
Bpesti közuti vasp. .

, . , id. rŐSZJ. . . .
, , élv. jegy . . .

Bpesti villam, vár v a s u t . . . . .

Mai záró-
árfolyam

pénz i n t

Bpest-szt.-lőrinczi h . é. vasut • .
* * x » » els. részv.

Bpest-njpest-rákosp. v a s u t . . .
Debreczen-hajdunanási v a s u t . .
Déli vasut • . «
Első cs. kir. dunagőzhajó-t. . .
Gülniczvölgyi vasut e l s ö i s . . . .
Győr-Ropron-ebenfurti vasut . •
Kassai közuti 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 r . . . .
Máramarosi sóvasut B. részvényei
Marosyásárh.-Bzászr. vasut e. r . .
Nagykikinda-nagybecsker, v. r . . .
Oriente m. teng. hajózási r.-t . .
Osztrák-magyar államvasut . . .
Pécs-barcsi vasut
Petroz.-lupényi h . ő. v.ela. 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 . . . . . . . . .
a „ nyeremény-jegy

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

a n osztr, f e l ü l b é l y e g z é s s e l . . . . . . .
,Jó sziv" egyesületi sorsjegy

, , , osztr, felülbélyegz
Magyar vörös-kereszt sorsjegy

, m , a o s z t f e l f l l b é l y e g z . . . . . . .
™ " - . . •_. - nyeremény-jegy. . . . . . .
Olasz vörös-kereszt sorsjegy

„ , „ » osztr, felülbélyegz.
Osztrák vörös-kereszt sorsjegy . . . . . . . . . . . . .
Osztrák.hitelintézeti sorsjegy . . . . . . • • • • • • • •
Pálffy sorsjegy.

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

osztrák vagy magyar 8 frtos . . . . . .
20 frankos
20 márkás . . . . . . . . . . . . . . .
török aranylira

Német birod. vagy egyénért, bankj. (lOOmárka).
Franczia bankjegy (100 frank) (M.).
Olasz bankjegy (100 l i r a ) . . . . . . . . . . .
Papirrubel darabonkint
Roman bankjegy (100 lei) • .
Szerb bankjegy (100 ezüst dinár)

XVI. Váltók árfolyama! (Iáira).
A m s t e r d a m . . . 100 hol landi frtért . . . . .
B r ü s s e l 100 f rankért . . . . . . . .
L o n d o n . . . . . 10 ster l ingért . . . . . . .
N é m e t b a n k p i a c o k 100 m á r k á é r t . . . . . . . .
Olosz b a n k p i a c o k 100 Uráért . . . . . . . . .
P á r i s 100 f rankért
Svá jcz ibankpiacok 100 „
Szentpétervar . . 100 rube lé r t . . . . . . . .

XVII. Határidőre kötött értékp.

Január hő közepére.

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

Janvár hó végéra.

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

162.
125.
139.
490.
320.
535.

280.

135.

45.41

99.4C

120.1
58.9(1
45.40
47.60
47.35

,21.50j
99.50

382.-
0 1 . -

Í71.25
147—
145.50,

352 40
77 25

336.25

165.-
130.-
140.-
510.-
325.-
545.-

2 9 0 —

1 3 6 —

2 1 2 . -
116.-
2 0 5 . -

39i!-

250l-
2 7 6 . -
140.-

90.-
102.-

440l-
100.-
1 2 1 . -

i9o!a
200.-
211.51

2 1 i ! -
96.51
6 2 . -
6 2 . -

1 0 0 . -
1 0 0 . -

22Í!-
1 0 0 . -

6.a
6.«
1.6(

1 6 5 —
60.5C
61.51

3.5C
3.6C
8 —
9.5C
2.5C

1 1 —
1 2 —
20.2S

2 0 1 —
6 0 —

5.71
5.67
9.52
9.52

11.78

B.871/2

2 1 3 —
117—
206—

381Í5O

2 5 5 —
276.50
1 5 0 —

9 2 Í -
1 0 3 . -

44&-

123—

191ÜÖ
2 0 5 —
2 1 2 . —

2 1 2 —
97.50
6 7 . —
8 7 . —

1 0 1 . —
1 0 1 . —

2 2 2 —
1 0 1 . —
1 7 5 . —

6.Ö0

1.M
1 6 7 —

62.50
63.50

3.80
4 r -8.50

1 0 —
2.80

11.50
12.25
20.50

203.—
8 1 . —

S.75
5.71
9.56
9I511.82

59.07Í/2

99.80

120Í50
59.10
45.60

47.80
47.50

21.70
99.70

382.50
0 2 —

271.75
247.60
146—

352.60
77.75

336.75

Leszámoló árfolyamok deczember 27-éről.
Magy. á l t Utelbank . . .
Osztrák hitelintézet . . .
Magyar aranyjáradék . .
Magyar koronajaradék . .
Magy. ip. os keresk, bank
Magy. jolzáloghitolbank .
Magy. leszámitoló bank ,
Rima-Murányi vasmü r.-t.
Déli vasut
OEztr.-magy. ál lamvasut.
Budapesti bnnkegyesiUet.
Elsö magyar Iparbank . .
Hazai bank r.-t
Pesti magy. keresk, bank
Bpesti takp. és zálog. r.-t.
Egyes. Bp. főv. takpaép..
Magy. á l t takarókpénztár
M. orsz. közp. takarékp. .
Elsö magy. alt. bizt.-tórs.
Elsö budapesti gőzmalom
Lujza-gőzmalom r .- t . . . .

380
352

105.
187

1402

835

Brassói bánya- és kohóm.
Felsőm, bánya- és kohómü
Kőszénb, és téglagy, r . - t .
Magy. ált. kőszénb, r.-t. .
Magyar asphal t . • . r.-t.
Salgó-Tarjáni kőszénb, r.-t.
Ujlaki téglagyár r . - t . . .
Danubius-Schoon. hajógy,
Ganz-féle vasöntőde r . - t .
Schlick-íólo vasöntöde r.-t.
Weitzer-félo waggon^yár.
Franklin-társulat . . . .
Elsö magyar részv.-serfőzS
Mngy. Czukoripar r.-t. . •
Magyar villamossági r . - t .
Kőbányai polc. serfozö r.-t
Budapesti villamossági r.-t.
Adria m. ten^erhajóz. r .-t
Bp. közuti vaspálya-társ..
Budapesti vili. váro3i vasut
Bp.-ujpast-r. villam, vasut,

625.-
115.-

260.-
100.-

2 0 1 —

3 8 7 . —
2 7 1 . —

A t-e/ megjelölt értékpapiroknál, melyek üzleti éve nem e
a naptári érrel, ns osztalék, az utolsó üsh(érror<?niiti,Qzóiag

esik Aotta
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDET
Körponti kiadóhivatal:

VIII. ker., József-körut 65. szám
J. f

Minden sz6 2 krajczár, vastagabb betükből szedve 4 krajczár.

***• **&&

Il Fiók-kiadóhivatal:

y I V. ker., Marokkói-utcza 4. szám.

LEVELEZÉS.

I .Megkaptam végre annyira várt leveledet.
1 Hála az égnek, csakhogy megvagy ele-

Tegnapi számról lekéstem. Alig várom, hogy e sorok JLa$
elolt'álljanak és biztositsák változatlan ragaszkodásom es

imádatomról. Hogy vá:i az édes asszony ? Mivel mulat? Óhajtva várt
drága soraival a halandók lügboldogabbíkává toszi Trisztánt. 307—1

tis-üttiíJ óhajt elökelő családból származó, szellemes
J iiuia.1 luiuiy, ezúton levelezni. Leveleket Huszá-
rossau czim alatt ker a kiadóhivatalba. 13?8

baküseh kút szellunus jogászszal óhajt levslazni;
i;si;tks szemáiyosíen niegitiinssrkudni. — Levaluket

Aranyos Bebek" jelige alatt kórnuk a kiadóhivatalba. 1376— 1
M
fi1fi!r!koHh«3t"l?S Tegnap oljau dult kedélyáilapotban voltam, hogy
W l ü i t s i t í l u t j y , mindennapi üzenetem megírásához sein volt
kedvem, ma azójúián uiiir sok miuden megváltozott; teljes elégtéttil
ttb. Mikor ív" ifi.u ? Üdvözli Jtíuriettu. I2tía—i

sajuálom, hogy kérését nem teljesithvtmn,
, miulún akadályozva vagyok. Volt okom uat
íppcn a.ua a napra jelezni. Tehát türelem, levélben többet. Üdvözli
«»•/«•». . 1283—1
S'ál í - o í ^ a e 1 b'inia üu. kút fiatal színésznővel óhajt g
8%V.l VdlMUd küdni, akikkel a farsangot együtt tölthetnék. Aján-

latokat Gavallérok czim alatt kémek a kiadóhivatalba. 128Ü—1
|iff Ön ismét vádol, anélkül, hogy meggyőződött válna, hogy igaza
J*« van-2? Hát monoton vagyok-e ? Gondolja meg, hosjy sem a hely,
sem pedig idö uincsenck meg a „ftiszerezésre". Aztán On is mindent
olyan rohamosan akar keresztül vinni. — Lassan járj, tovább érsz !
— Ünhitt nem vagyok, de öszinte, az igen. S ezt annyira' rossz
néven, veszik. —y.- • 1802—1

jfemesnek levele van a kiadóhivatalban. 129S—1

legisnicrkedésre. Banális mondásokhoz nem vagyok
szokva és Ont búaUnaliantjá tehetném, ha inár a2 első látás utáa
most azt mondanám, anút sok, Ibim ember mondana, hogy bele-
szerettem, du igazán uagyon mélyen találtam az On szomoru, könnyes
szemeibe nézni és azóta mindig magam elött látom a kedves lengő
alakját és ha a, valóságban m,ár nem láthatnám Önt, nagyon vesztes-
nek erezném iflagar^ fyjgri kérem „Bizalom" jelige alatt. 1312—1

j i . 3.-Í12K Icv^l 'nient,. holnap tübbet. Üdvözli hive A. F. 129&—1
a mulatósnak,

izabad

Jenőd. 1290—1
Ön igazán dicséretet érdninel példás türelméért, de legyen
nyugodt,-nem lessek -hálátlan. „Jó tettedért, jót várj." Leg-

közelebb megírom- a napot, -ínelytiu -magamhoz -fogóin- esetleg kérni,
majd je'.zera a laphan. Au revoir! Elza. 1300—1

Tudom, hogy Oanek démoni oröine teük abban,
J j n a ü n g e n i túlozhat és én, nem tagadhatja, min-

dig megcsinálom magának áz' alkiUiliát erre, de legyen már kérem

k
piktor. 1284—1

.esetleg megismerkedni, szop fiatal hölgygyal
a í 6 í ,ín.tulligens fíatai. ember. Leveleket „Csak

párosan" czim alatt, a. kia/ióba kOre-tuuk- , . 1810—1

-G*:Ui.is olyan levelekre vúla&znlunk, melyekhez a vá-
lasz bél-yeg mellékelve van. A kiadóhivatal. 1294—1HÁZASSÁG.

WfWHtt i ^hajt egy. fiatal iparos, "kinek némi vagyona • van, 3—8
J w £ u i ! i i Q7_ür „forint .hozományi könyei és hogy az illető leánynak
vagy iiatal özvegynek feddhetlen uiuíya, csinos megjelenése- legyen.
Leveleket „RolUo^ jüvS". jelige alal,t. fairek. uaaa—2

szép; fiatal húgomat, kevés hozománynyai. Le-
velet kérek „Ida" jelige alatt a kiadóhivatalna.

1352—2

monya van. Ajánlatokat Magúnhivnta.luok czimen kérek a 'kiadó-
hivatalba. 1192—2

J e z u t o n szeretnék intelligens 85—10
j J c v körüli önnáJió koroskedővel, T»gy

iparossal házasíiig cze.ljilból; inegismexkodüi. Intaílűganj! szttlJk gyer-
meke vagyok, i:?iuei--íin a -háztartás minden 'ágát és müToltségom sóm
hiányos. Azt is-mondják, hogy szép vagyok, de nincs hozományom.
Azok, akik nem- pénzért, haocnr esy szerető szivart csengnek, irjanak
ISü I k kdóhivatalba. 11903

p ,
Iriniyiiuk a kiadóhiva

j
1190—3

házasság czéljából megismerkedni, ahol a házba nősülhetnék. Fény-
képpel oliáijtt luuuuly ajánlatokat közvötitök mellözésével Jlúzasu-
iaiJth jelige alatt kérek a kiadóhivatalba. 132-4—2

ÁLLÁST KERES.
e ^ kereskedő segéd, ki már mint üzlotvezető is
volt alkalmazva a föváros legnagyobb füszerkeras-

kedéseinek egyilióben. Leveleket „Füszeies" jolige alatt közvetít a
kiadóhivatal. 12S3—3

uj
hivatalba kéretnek. 124C-3

e ^ ' ögyvödi vagy bármily irodában, a magyar,
ni'ini't cs román nyelvet Sióban és irásban tóká-

etesen bbró szépirásu Rutai ember, bármily szerény javadalmazással.
Levelüket kér „Szerény juligc alatt. 1240—8
*irft?ií»! a l l r a i m a v s e l * keres egy jó családból való fiatal luany.
J l U ü í U dll iaiSUa/.(tdi y t.ö zéli a magyar, német, franczia os tót
nyelvekt-t, valamint lev»!ez is nűndexuu nyelveken s mint intelllsens
sokoldalúin;; képzelt nő, kitünően fogalmaz. Szives megkeresést kir
Képzett, jelige alatt •• lap kiadúhivatalaba. 1342—3
^ 7 0 H ^ í a ^ a l l o á t í v ohajUma alkalmazást nyerni ezukrászdákan.
áí%\i j t d i a i I g á i ! / czim a kiadóhivatalban. 12^-8
fíj|yftaeC9ftMVSt*'!Ül ajánlkozik ê y kitünó bizonyítványokkal rou-
UrUUCt^^^OUJiltolV aolkozö idösbb hölgy, ki már mint ilyen
ti>bb ev óta van alkalmazva. C/im a kiadóhivatalban. 1274—8

ftlí1 a.ial|lkiv.ü^ s.'.ciény fellotelek mellett. Czimo meg-
v;u uidliato a kiadóhivatalban . . . azám alatt. 1018—3

Gazdaasszonyi
kiadóhivatalban.

anya
jy nómet ajk
U«ly«ttasaok »j4nikozik. C z ^ a

ajánlkozik egy ta&itó-képezdét Vógírttt fiatal embwr
kinek gyengélkedése miatt a vidéken kall laknia

szives megkeresést kér „Szorgalmas* czim alatt ae Országéi Hiríap
kiadólüvatalaba. . , 1216--B
U r t ü r t e k i a n&xítkt cs nomat nyelvet azóitan ea irásban Wka-
91. J U l l i ; letwitüa birja-, 4 évig volt fővárosi ügyvédi irodákban
mint iroda-vezető alkalmazva, hasonló minőséiben alkalmazást koros.
Czim a kiadóhivatalban. 1168-8

keres egy fiatal gyartnaktelan házaspár,
férj egy elsőrangu pénzintézetnél hossiabb

iüő óta hivatalszolga. Czim a kiadóhivat 116*—8

ZK A M ^ M A I / H O I / ajánlkozik egy előkelö róvárosi vállalat Iötis.zt-
m UOiiUHUAilaK viselöje, szerény feltételek mellett. Óvadékot

nyújthat Czim a kiadóhivatalban. Ügynökök kizárva. 1120—8

ÁLLÁST KAPHAT.
"fttffiliiriAHe fiatal emberek,' kik a magyar és német nyelvet hir-
<JHli;il(§«IUk ják, irodai'teendőkre felvétetnek. Czim a
tatban. 803-4

ló biz"cráy\fváhy os 2000 frt készpénzzel, 1000
Szétesel, azonnal felvétetik. Ciim a, kiadóban. 387-

C í í í i házfelügyelő, egy bérliázban jó bizonyitványnyai
K « i n . ŐS 4000 frt készpénzzel, azonnal felvétetik. SOÓ frt

fizetés és lakás. Czim a kiadóhivatalban. 801—4

Kfllll. J
fizetéssel és lakással azo
a kiadóhivatalban.

1Ű-om. házhoz jó hizonyíh-ánynyaJ
c l y , és 7U00 frt készpénzzel, 10U0 frt

felvetítik. A pénz biztositva lesz. Czim
299-4

SS lí egy uj olcsó, foittln4«t ieiü iió-gép alaru-
sftksára felv6UU«t Crim a kiadóhivataa>a«

0 f t i
Csongrád megyében egy 8 hQÍdas jól t«naő szőüő, sak sra-
möcsfával és csinos kis épülettel, présházzal. Czim ak ia ié-

hivatalban. 1284—4

Fr a t w í s Ui\n»n kerestetik uri házhoz, 3 kis leányka m»Ué,
I at t^Ala ÜWHlií. Ajánlatok kéretnek .Bonne peluge* alatt e lap

liadóhiratalaba
p

1228—4

tálban.

állást biz-lositok egy izraelita fiatal emberaek, ki uratt-
ségit végzett és ajánlatomra nösüL Czim a kiaáibiva-

. . 1222—4
csínod fiatal leányok, előkelö ciuk-
rászdába. Ajánlkozók kéretnek ajáa-

Ltaikat e lap ldadóbivatalába küldeni „Csinos* jaHfre alatt. 1SU—4
haraelolik sürgősen 3 kis leány mellé, aki zongoráani
KZiSSTSi lK és yalamit németül, franczíá.\ülud, előnyben

részegül. Ajánlatokat „Szoüd.1' jelige alatt továbbit a kiadó. """* '

J
dők „Gazdaasszony

ké^steük vidékre egy nagyobb háztartás v«a»-
tésére. -Ajánlatok e lap kiadóhivatalába kttlden-

- • , ioo»—*
kerestetik egy' éviá kán'fka mellé egy előkelő családhoz.
D. M. 1013-IY.

k e r e á előkelö üzlet, keresztény, cainog,
J U | i * * i & ü K I kisasszonyt, ki jó irásu és magyarul, Béme4&
francziául tökélatcsen beszel ea fogalmaz. Irásbeli ajánlatokat J
jeügérel a kiadóhivatal továl/bit. . 1330—4

irodisttv, ki a magyar és német nyelvet birja, auop-
nál felvétetik. Kezdő fizetés 56 frt. Szives ajánlatok
i l t t k é t k kidób I S I S *.Megbizható" jelige alatt kéretnek a kiadóba.

r
dóhivatalban.

OKTATÁS.
órák adására ajánlkozik «gy hölgy, H már évak óta
müködik e téren mint ilyai szép sakanel. Czim a kia-

1 2 3 S *123S-*
és játéit óiáfcíit ad kezdőknek és mükedT«4őknak, «cf
dráína?; sjfflészp.5. Czim a kiadóhivatalban. 12tH—B

kiadóhivatalban.

wi"|í7, « tárau mar itruk. ota mulcöd-ű. «s sséji
'-íímüűTikttt •lárt aonfora-aiü.véaanő. Czim a

neo—6
kerosteÜk.lQ, .12 és 14 érv l«ányhos. Előnybsa része-
sül, aki zangoiázni is jól tud. Jelije: Nevelőnő. 980—i

BIRTOK ELADÁS.
megvételre egy birtokot, csinos kastély és parkkal. Czim
a kiadóhivatalban. 1272—e

Vgf ^ a5T birtok, mely áll 600 hold száatóröid»öi,
3Q0 hold legelő és 40Ö hold erdőből, melyből 10

hold szilvás, továbbá-egy 12 holdas gyümölcsös kert, 20 hold paxk,
egy 9 szojbából álló kaitólj'; régi, oszlopos nemei kuria és hozzátar-
tozó teljes gazgasági bsrendezéwal, sasiad káxbal eladó. Levólhoílgazgi
ajánlatok keretnek ~a kiadéba .Birtók" oaim alatt. 1200 -«

HÁZ ÉS VILLA ELADÁS.
FlnAÁ h á v Budán a várban, eladó egy BJldsaintos családi ka i
WlOUU BOA* szabad SwabŐl. Czim a kiadúhivatalb^. 12TQ-7

A. Faxkashegyen egy szép kisabb, de igun csiaos;
m o d « m izl.es.sol épült vifia, haláleset miatt azonnal

jutányos áron. Lcvéllreli üuískerejíásaket korák .Jutányos" czim iüatt
e lap'kiadólüvatalába; ' • ' ' 1308—T

telek, e g y telek. Cahu a
1203—T

h i v Uebreclenbcn eladó egy nagy ház, nagy gyümdlcsöa
llAí, és szőlős kerttel, a tulajdonos áthelyeztetésa miatt;

esetleg egyelöre kiadó. Megkereséseket kérek .Lakás 100* alatt e lap
kiadóhivatalába. HSW—7

^ 7 ^ Eöróbotvarosban levö két házamat, egyik ejjy, •
fi&> másik kétemeletes, szeretném egy felvidéki nagyobb

biiiokért elcserélni, esetleg eladni. Megkereséseket .Birtók* czim
alatt az Orsz. Hiríap kíadoliivatalába kérek. : 1054—7

ELADÁS.
de jő karban levö ó-német stUli ebédlő berendezés

f olcsón oladó. Venni szándékozók kéretnek oziinükat
l'bédlőberenclezés jolige alatt a kiadólűvatalba adni. _1SO8—8

m a s T a U a l a t u^u azo&n&i eladó,
JO jOrgalUlU KaVeiU«rSS minden elfogadlutó áron. Roflok̂
tálók kéretnek leveleket kuldoni a kiadóhivatalba .Jó fgrgalom*
jelige rjatt. ' ' ' ' 1314—8

UUitszortar, áruraktárral
d i e g a S a n P r n ö Z e U azonnal «ladó. KülSnoson a W
hindó egy magános hölgynek, könnyön vezethető j évi jövodoltun
1200 frt, szükséges SOOQ f.rt. Czim a kiadóhivatalban. tt427—8

Eladó több fényes-estélyi ruha, gyaszsstt miatt. Czim a kiadó -
hivatalban. < lü&J,—8

kiadóhivatalba. 1038—8

Eladóí egy egeszén jó karban larí czünbaloin. ig«n oksém. Czim tv
J fcadóhivatalban. liaö—8

VÉTEL.
Vtn§t\tAliA*A hmratab használt, de jó karban levö pianinót,
JnCfllrclCirC KClCS€K lehotSles feketét, mely bútorzatomhoz
•I6I0. Eladók kcretn«k „Pianino" jelige alatt irni a kiadoDa. 1̂ 44—tf

Veszek antik ékszereket6s ezüst edényeket uiegfelelö árért. EiadOk
irjanak Régiség gyügytőnek a kiadóhivatalba. 1254—9
" ^ ár mugjelóiésovel

.Kocsi" czim. atatt a kiadóhivatalba kérek. 1304—9
k«véssi haszBÍli i)ütaruk, mtívételre k«restetnek. esetleg

, ttljas lukborcadttZésak is készpénzen megvétetnek. Aján-
latokat a Uadólúvatal Qlcfé bútor jeKga alatt továbbit. 1310-9

"két, teljesen ió áüupolban levö kézi kocsit.
Ajánlatot .Mozgó kocsi" jelige alatt kér

á kiadóhivatalba. l'iőá—9
egy szép fiatal
hangu kanári madarak. Czim a kiadó-

1214-9
keresek azonnali átvételre. 4000 forintom van
készpénzben. Ajánlatuk .Jó úzlet" a kiadóba

J sas—9

KIADÓ SZOBÁK.
Külön bejáratú szoba két ur iészére azonnal kiadó.
Czün a kiadóhivatalban. \-2M 10

í*eÍHAff l i e v t a különbcjái-atu azulnU kiadok, tib
WSUIWS, ll)tí\a eüátássa!. Czim a kiadóhivatalban.

t; teljes
HU 10

kapható elegáiis utozái szoba a köruton külön be-
járattal reggelivel együtt. Levelek ,Utcza.i utóba"

99B—10é J
gz. a. kéretnek.
Bútorozott szobák a Iüinifca közeléiien, hetenként 2 frtért ki-

adandók. Czim a kiadólüvatalban.
239—10

SZOBA KERESTETIK.
a Váczi-kárut közelében, köl ön bejárattal és
az utczára néző ablakokkal. Levelet kérek

.Világos" jelige alatt e lap lriadóliivatalába. 1266—12
KIll 'OrfiToH s z °bát keres intelligens fiatal leány, szinésziskolai
ulttUIVAWII növendék. Ajánlatokat .Szolid* jelige alatt közveüt a
E a d ó h i v a t a l . ' . • MOH—12

7ti\ f iatalAmitAr keres január l-re teljes ellátást az áUalóivosi
ACI JlatatvlIlUSf akadémia közelében. Ajánlatokat ar meg-
jelölésével .Szolid" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit. tnflft—ia

KIADÓ LAKÁSOK.
Kiaöó több kisebb-nagyobb lakás a Jávor-utf.zában, azonnal vagy

május elsejére. Czim a kiadóhivatalban. 1209—13
eSy szép kücás, mely áll 3 szoba, cseléd-,

J r a a n eio- és fürdőszobából és a többi meUék-
helyiségekbői, azonsai vagy február 1-ére kiadó. Czim a kiadó-
hivatalban. . . . 1250—13

HITEL-PÉNZ.
nM °i>ajt venni egy magánhivatahibk, kodvező

f ÜH visszafizetési feltótelek meüett. Ofynökök köz-
vetitése kizárva. Ajanlatokat kérek .Sürgős" czim alatt'a lap kiadó-
hivatalába. 11S6- 4

KÖNYVEK.

„Könyvtár

veszek klasszikus és modern iróktól, ugy tudományos
mint szép irodalmi müveket, lehetőleg olcsó árou

1220—15
ismert ZiJaJy Agaes fele- Onzdaasznuv uap-

p í»j-lS98ra .ffll-iévf. egész évre szoló étlap-
pal és főzési utasítással megjelent) számos háztartási tudnivalóval.
Ara 60 kr. Postán a pénz előleges beküldése mellett 55 kr. Walter
Ernő könyvkiadónál. Budapest, Práter-utcza 44, 6445—15

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
keresek a belvárosban május 1-ére. Lehet pincze
is. Jelige „Gyümölcsös" föposta poste-restante.

1236—17

hivatalba. 1188-17

KÜLÖNFÉLE.
meg egy fiatal asszonyt jól francziául beszórni. VI-

iHiii i iuiH szout szívességként megtanítom az illetőt a Gabela-
bers-Markovits rendszerü levelező, vita- gyorsírásra. Ha akad olyan
«gyen, aki ajánlatomra reflektál, kérem irjon .Sarah" czim alatt az
j,0razág08 Hiríap" kiadóhivatalába. 1292—18

kézimunkák tanitását etvánaija egy uri loany. Muguere-
séseket kér „K,ézfau\inka" jelige alatt akiadóban. 12-ta—18

Arany

vÍ\finefÁl\n\^]íTii- arany és ezüstről. Akiuuk ilyenek
?8UíHUey|iiaKai vannak, az irjon a kiadóhivatalba

jplige alatt. 1196-18

ar kitét
talába.

kor*33 3-intelligens fiatal ember, lehetőleg a Fe-
roncz-köruton, izraelita családnál. Ajánlatokat az

lével kémeko»Keilenie3 otUion* jelige alatt e lap kiadóliiva-
1160—18

fiatal hölgy keres hasonlót teljes ellátásra. Czim a
kiadólüvatalban. 112a—S8

is csak a Raviüsonte arezport aninlhati
/ jobban, de minthogy Ön „barna" tehát a
(Ustszinüt) hozassa meg Török. József gyógyszertárából. Nővé.
a halvány rózsaszinüt, akkor elragadok lesznek az estélyen. -
na fogjon, hugy észre veszik, a Ravissante láthatatlan és
inatlan. Etalka. • \

.m log-
iachel
pol-'e
Attól
árlal-

4tí — IU
| j | luknak férfiültözékoik zálogbau vantak, en azokat kh' .Utóin,

mtúnl csak a zálogczédulát/lakczinict és nevét egy luvélbiqték-
ban küldi* hozzám. A ruha finoman kiviuah-a, amelyiken iavit.-ts
kivántatik, javítva lesz. Szóval teljesen rendbeJiozvá, a lugcsoki-|yubb
munkadijat és) a kiváltási összeget számitva, kivánt időre házhoz
szállítom. Fazekas József férfi-szabó, Rökk Szilárd-utcza a. szám.

22!)-IS

Ha színházba, hangversenybe megy és Un
is feltünő akar lenni, mint barátnőm, akkor

ne használjon mást, mint a 2f> óv óta legjobb hírnévnek örvendő
Ravúsanto arezbőx szúpiiö kuiunlugevséget: Kavissante arozport,
Ravissante pipefe-szappaut *s Rayisiiantu szepitut. (Ara 1 frt öu kr.;
•legeiidfi 8 hónapra) Török József os Török Sándor urak gyógyszor-
táraiban kapható valódi mlnősógbeii. Kamilla.

képes baroinli tunyésztusi azatílap, íeicvre K>-t ut.
ElötUetholni Budapest, Hottenbülur-u. au. 643S—18



A gazdasági ismétlő iskola.
(H.) Az alkotmányos korszak beállta óta

letelt harmincz év alatt népoktatásunk, tagad-
hatatlanul /nagy lendületet vett. Ennek igazolá-
sául ime egy pár adat: A népoktatási törvény
életbeléptekor a tanköteleseknek csupán 50
százaléka járt iskolába, ma tényleg jár 80 szá-
zalék ; akkor volt 13.798 népiskolánk, ma van
16.838; a népiskolák fentartására fordittatott
1879-ben 3,760.123 forint, ma 19,096.153 forint;
akkor volt 17.792 néptanitónk, ma van 26.396.

Népoktatásunk külterjes fejlődése tehát
eléggé megnyugtató; azonban, ha népoktatá-
sunknak az életre kihatását, az ahoz füzött
nagy nemzeti feladatok megoldását teszszük
vizsgálódásunk tárgyává, az eredménynyel meg-
elégedve nem lehetünk.

Ennek okát jórészben ott kell keresnünk,
hogy a népoktatási törvény sarkalatos rendel-
kedése: a tankötelezettség inkább csak a 6—
12 éves korban van végrehajtva, mig az is-
métlőiskolázás a legtöbb községben csak névleg
létezik. Az a csekély ismeretkör, amelyet az
ifjuság 12 éves életkoráig az elemi iskolában
elsajátít; — a nemzeti irányu nevelésnek az a
hatása, amelyet a hat évi iskolázás alatt a
gyermek szivébe és leikébe • felszív — csak-
hamar jórészben^ elmosódik; mert az ismétlő-
iskolázás nem rögziti meg az elemi iskola
eredményét; kilép az ifjuság az életbe, anél-
kül, hogy a legszükségesebb ismereteket magái-
val hozná, anélkül, hogy az élet nehéz megél-
hetési viszonyai között biztosan megállani
tudna; anélkül, hogy a magyar haza fogalma
lelkében mély nyomot hagyott volna.

Dr. Wlassics Gyula közoktatási miniszter
figyelmét ezen sajnos tapasztalat nem kerülte
ki. Kutatta a módokat, miként lehetne népünk
milliói számára egyfelől a nemzeti népnevelés
hatását biztositani, másfelől a népiskolai okta-
tást gyakorlati szempontból is az életre lriha-
tóvá tenni.

Figyelmét a miniszter népoktatásunk meddő
' tagozatára, az ismétlő iskolára forditá, és ezt

— Darányi földmivelési miniszterrel egyetér-
tőleg oly módon szervezte, hogy ha ezen uj
intézmény, tudniillik a gazdasági ismétlő is-
kola kellő erélylyel és gondossággal az ország
valamennyi, arra hivatott községében életbelép,
ugy nemzeti, mint kulturális és közgazdasági
szempontból ma még nem is sejtett eredményt
érhetünk el.

A gazdasági ismétlő iskola szervezetét
röviden a következőkben ismertetjük :

Minden olyan község, amelynek lakossága
gazdálkodással (földmivelés, szőlészet, kertészet,
gyümölcsészet stb.) foglalkozik, és amely köz-
ségben osztott (löbb tanitóval biró) népiskola
van, köteles gazdasági ismétlő iskolát fel-
állítani és fentartani, a gyakorlati tanitás czél-
jaira szükséges iskolai kertről (faiskoláról) gon-
doskodni.

Ezen iskolákban a rendes tanfolyam három
évig, az évi szorgalomidő nyolcz hóig tart; a
tanításra hetenkint télen heti 5 óra, a többi
időszakban legalább heti 2 óra forditandó. A
gazdasági ismétlő iskolákban a tannyelv rend-
szerint a magyar.

Ezen iskolába köteles mindazon 12 élet-
évet betöltött gyermek, fiu és leány, három
éven át járni, akik a mindennapi iskola hat
éves tanfolyamát bevégez lék, más tanintézet-
ben tanulmányaikat nem folytatják, sem pedig
iparos vagy kereskedői pályára nem léptek.

Gondoskodik a szervezet a tanítási hely-
ről, felszerelésről, a tanitók gazdasági kikép-
zése és díjazása, valamint a felügyelet felől.

A tanterv részletesen meghatározza a ta-
nitás czélját. A gazdaságtanból a tanitás
czélja általában a szakszerü gazdálkodás iránti
érzék és értelem fejlesztése. A gazdaság egyes
ágai szakszerü kezelésének közlése. Különösen
pedig a vidéken üzött földmivelési ágak
szakszerü kezelésének oly foku begyakor-
lása, mely a gyakorlati életben az okszerű gaz-
dálkodásra biztos alapot nyujtson s a tanulók-
nak „-vakorlati hasznára váljék.

KÖZOKTATÁS.
Al olvasás- és fogalmazás-tanítás czélja:

gyakorlás az értelmes és kellően hangsúlyozott
olvasásban. Hasznos ismeretek szerzése az ol-
vasmányokból A gondolatoknak irásban való
helyes és szabatos kifejeztetése..

A számtan- és mértán-tamtás czélja: a
mindennapi életben előforduló számitás és mé-
résben" legszükségesebb gyakorlatok megszer-
zése.

Az uj intézmény oly mérvben lesz foko-
zatosan életbeléptetve, amily mérvben gondos-
kodhatik a kormány a tanitók gazdasági kikép-
zése felöl. E tekintetben Darányi földmivelési
miniszter nagy áldozatokkal és a legokszerübb
módon, jól szervezett tanfolyamokén már ed-
dig 500 néptanitó gazdasági kiképzése felöl
gondoskodott s ily tanfolyamokat néptanitók
számára évröl-évre rendeztet. Ugyancsak a
földmivelési miniszter jelentékeny pályadijat
tüzött ki a tanitók gazdasági vezérkönyve és a
tanitók számára gazdasági olvasókönyv meg-
írására. Az utolsó pályadijat Benedek Elek és
Földes Géza. nyerték el kitünő olvasókönyvük-
kel, amely már legközelebb megjelenik.

Dr. Wlassics miniszter költségvetésében
külön czim alatt ez évben nyolcz< ezer forin-
tot, az 1898. évi költségvetésben pedig tizen-
hatezer forintot vett fel, mely összeg kizárólag
a tanitók díjazására lesz fordítva. Lelkes kör-
iratokban buzdította a miniszter a közigazga-
tási bizottságokat és tanfelügyelőket az uj in-
tézmény buzgó felkarolasára és terjesztésére.
Ennek már eddig is van örvendetes sikere,
amennyiben közel négyszáz gazdásági ismétlő
iskola nyilt meg. Különösen kitünt e tekintet-
ben Nyitra, vármegye, ahol 54, és lieves
vármegye, ahol 34 gazdasági ismétlő iskola
szerveztetek.

Reméljük, hogy a törvényhatóságok kivé-
tel nélkül lelkesen felkarolják ezen uj intéz-
ményt, s nehány éiv mulya nemzed népneve-
lésünk s "népünk közgazdasági;-helyzete: a
gazdasági ismétlő. iskolák hatása alatt -örven-
detes fellendülést nyerend. Ugy legyen I

Az átvettek.
Még mindig merülnek fel panaszok egyes volt

társaim részéről, hogy közép- vagy felsőbb . leány-
iskolai tanári állásukban való véglegesitésök alkal-
mával tőlük a teljes 200 forintnyi tiszteletdijat ép
ugy bekövetelik, mint a teljesen kezdő tanároktól,
bár ők előbbi polgári iskolai alkalmaztatásukban
sokszor 10—15 éven át kötelezett tagjai voltat a
tanítói nyugdij- és gyáminlézetnek s annak pénz-
tárába sok esetben 200—300 forintot fizettek
már be.

Régi keletü, megmagyarázhatatlan anomália,
mely ellen, mivel egyenkint hasztalan kérelmeztünk,
végre még gróf Csáky, volt közuktaláaügyi minisz-
terhez, közös memorandumban járultunk, ugy a
visszatartott ötödéves pótlékok visszaadása— mint
a tisztidij rendezése ügyében. Kaptunk is biztató
igéretet, de gróf Csáky tevékenységét az egyház-
politikai kérdések teljesen absorbeálták, igy a mi
ügyünk elintézésére nem került a sor, sőt az ötöd-
éves pótlékok ügye, fájdalom, mai napig sem nyert
megoldást. ,

Időközben létrejött az 1894. évi XXV1L t.-ez.
alapján az országos tanári nyugdij.' E törvény a
különböző nyugdíjintézetek és a tiszti dij küzött a
teljes recziproczitást kimondja. Társaim kőzül né-
melyek tulfizetett tiszlidijai rendezést nyertek,
amennyiben azokat tényleg visszakapták. Másokra a
tisztidijat a törvénynek megfelelőleg csak a fizetési
többlel után rótták ki — de csak külön kérvényezés
alapján. Ez utóbbiak közé tartozom én is. Ezen
eredményekre támaszkodva 1896. év julius hó 3-án
ujabb beadványnyal járultam Wlassics miniszter
ur elé, arra kérve, hogy ezen külön kérvényezőkre
alkalmazott méltányos eljárást általánosítsa, mert
sokan vannak az országban, akik ily módon káro-
sultak. .

Az ügy a pénzügyminiszterhez került, aki
1896. év november hó 30-án 79.177. uzfaa alatt a

pénzügyigazgatóságokhoz a következö rendeletet
intézte.

„A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi
miniszter urral egyetértőleg kijelentem, hogy:

a) A felekezetek, törvényhatóságok, községek
és társulatok által vac örök alapítványokból fentar-
tott középiskolák, felsőbb leányiskolák, kereskedelmi
középiskolák, valamint az ily jellegü jögakadómiifík,
tanitó-, tanítónő- és kisdedóvóképző-intézetek szá-
mára tervezett nyugdíj és gyámintézet kötelékében
álló és a nevezett intézeteknél alkalmazott tanerők
az esetben, ha szolgálati dij alá eső mállást nyernek
el, a magyar királyi adóhivatalok szolgálatára VCH
natkozó utasítások és szabályrendeletek gyüjtemé-
nyének a „dijakat" tárgyaló IX. füzetében a 21. §.
alatt foglalt határozmányok értelmében az uj állá-
sukkal egybekötött díjköteles javadalmazásuknak
csupán ama többlete után kötelesek szolgálati dijat
fizetni, mely többlet után az 1894. évi XXVII. tör-
vényczikk 3. §-ának a) pontja szerint járó összeget
a nyugdíjas gyámintézet javara még le nem
fizették. :

b) Viszont oly személyek, kik szolgálati dijat
már fizettek, abban az esetben, ha az a) pont alatt
felsorolt valamely intézetnél mint rendes igazgatók,
tanárok, tanitók, igazgatónők avagy tanítónők' alkal"
maztatnak, az 1894. évi XXVII. törvényczikk 3.
§-ának a) pontjában megállapitott nyugdíj- és gyám-
intézeti járulékot fizetősöknek csak ama része után
tartoznak fizetni, mely szolgálati dij alá nem esett."

E rendelet a „Pénzügyi Közlönyben" jelent
meg, de az érdekeltek közül sokan erröl vagy egyálta-
lán nem vettek tudomást, vagy csak annak tartal-
máról értesültek s ennek alapján egyszerüen a nyüg-*
dijintézetbe befizetett összegeket követelték vissza —
de többnyíre eredménytelenül.

Nos, a kérdés kulcsa # rendelet betüi szerint;
a következö : . ' .

A rendeletben megfoghatatlan okból a polgári
iskola nincs felemlítve s az a különböző nyugdíjin-
tézetek és a tandij között csupán & recziproczitást
állapitja meg, de a tulfizetett összegek visszatérítésé-
ről exjjliczite nem szól,"azért az erre irányuló kér-
vények csak különös jóakarat mellett intézhetők el
kedvezően. . '

Ennek alapján érdekelt társaimnak azt a taná-
csot adom, hogy a jövőben ne a befizetett összegek
visszatérítését, hanem a fenti törvény a reájok . itie-
téktelenül kirótt tisztidijnak a helyesbítést kérjék.

Ennek kedvező elintézése elől az illetékes té-
nyezők nem térhetnek ki. .

Érdekelt társaimat kérem, hogy ezt tudomásul
vegyék és ehhez képest mielőbb járjanak el, mert
különben az elévülés veszélyének teszik ki ügyüket,

Bóbita Endre.

Ismét osztrák minta. Lelkes örömmel
fogadta az egész ország az 1897 ik évi XXIII-ik
törvényczikket, mely a magyar katonai nevelő-
intézetek felállítását rendeli el. A honvédelmi
miniszter most egy füzetben ismerteti ezen uj
intézeteket. Ebböl látjuk, hogy a szeptember-
ben megnyitandó honvéd-föreáliskola • húrom
osztályu lesz. És ez az, ami ellen fel kell szólal-
nunk. Tudjuk, hpgy a közös hadseregbeli főreál-
iskolák három-osztályosok; ez azért van, mert
Ausztriában a czivil reáliskolák is 7 osztá-
ly uuk, vagyis a 4 alsó osztály felett 3, úgyne-
vezett főreáliskolai osztály vari. A közös had-'
seregbeli főreáliskola tehát egészen azonos-
rendszeiü az osztrák czivil reáliskolával. De
nálunk a főreáliskolák 8 osztályúak, vagyis a 4
alsó osztály felett még négy főreáliskolai osz-
tály van. A honvédelmi miniszterhivalalos füzete
azt hirdeti, hogy „a honvéd-föreáliskola növen-
dékei ugyanazon tudományos nevelésben része-
sülnek, mini ahazui állami főreáliskolák tanulói."
Ez az, amiben levédés van. Hogy részesülhetnek a
húnvéd főreáliskola növendékei 3 év alatt olyan
tudományos nevelésben, mint a hazai czivil
főreáliskolák ifjui 4 év alatt, holott az előb-
bieknek iuég katonai tárgyakat is kell tanul-
niuk? Ez semmi más, mint osztrák rendszerü
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iskola magyar névvel. Ausztriában könnyü az
.átlépés a katonai reáliskolából a czivilbe, mert
'mindkettőnek beosztása azonos. De mi lesz
•'íiáliihk azon ifjakkal, kiket a viszonyok arra
fognak kényszeríteni, hogy a honvéd főreál-
ískölábólvisszalépjenek a czivilbe? Pedig ilyen

1 eset Ausztriában gyakori s nálunk is lesz
•elég! Nem ismerjük még a honvéd-főreáliskolák
részletes tantervét, de az anomália már megvan
&?ezt-. ki kelUreparálni, hogy az átlépés lehe-
tősége a honvéd-föreáliskolából a czivilbe ná-
lunk • is meglegyen ép ugy, mint Ausztriában.
Ezért mulhatatlanul szükségesnek tartjuk, hogy
az; uj honvéd-föreáliskola tantervének tudomá-
nyos részét ne a honvédelmi, de a közok-
tatásügyi miniszterium készítse.

Felforditott állapot A középiskolai igazgatók
tudvalevőleg §nnyira tul vannak halmozva irodai s
adminisztEacaionális teendőkkel, hogy tulajdonképeni
hivatásuk teljesítésére: az intézetek tanulmányi irá-
nyítására, alig marad idejük. Ebben mi magyarok
vagyunk az egyetlen speczialitások az egész mü-
velt világon, mert. másutt az irodai nyers munkát, az
épület:gondozását, stb., az igazgatók mellé rendelt
gondnok, vagy irodatiszt végzi. A magyar pedagó-
giai társaság mult héten tartott zárt ülésében elha-
tározta, hogy állást foglal az iskolák érdekével ellen-
tétben'álló ezen abnormis állapot ellen s arra fogja
kérni a minisztert, hogy a középiskolai igazgatókat
mgntse. fel' & tulajdonképeni hivatásuk teljesitését
gátló-alsóbbrendű munkahalmaztól, ugy, liogy én-
nek1, .elvégzésére- gondnokot, vagy segédet adjon
az igazgatók mellé. Az iskolák érdekében igazán ö>
vendetes a pedagógiai társaság ezen üdvös moz-
galma. Óhajtjuk, hogy minél előbb a legteljesebb
siker kövesse e mozgalmat. De lehetetlen elhallgat-
nunk afelett, való •csodálkozásunkat, hogy az ilyen
dolgoknak, melyek oly eminensül érintik-az iskola
belsö, intenzív életét, a kezdeményezése nem a kor-
mánytól indul ki, hanem külső impulzus szükséges
hozzá. Reméljük, hogy az üdvös kezdeményezést
űsakharnar követni fogja a miniszterium megfelelő*

Főiskolánk ezóvi hallgatói. Magyarország összes
fői^oláiba" az 1897/98. tanév első felére összesen
$721 rendes és 'rendkivüli hallgató iratkozott be..A
hallgatók száma 1305-tel több, mint a tavalyi elsö
félévben. A budapesti tudományegyetemnek 4586
ren_es és 462 rendkivüli hallgatója van és pedig
jogász 3205, orvos 697, bölcsész 597, theológus 87
rendes hallgató. A műegyetemnek 1432 rendes hall-
gatója van, legtöbbje (657) a mérnöki szakosztályon.
A kolozsvári egyetemre" 800 rendes hallgató iratko-
zott be, ezek kőzül jogász 457, orvos 107, bölcsész
.160. Az . akadémiák kőzül legtöbb hallgató 245, a
debreczeni akadémiának van ; legkevesebbje a sáros-
patakinak é5. A pozsonyi jogakadémiába 154, a nagy-
váradiba 154, a kassaiba 116, a márainaros-szigetibe
141, az eperjesibe 160,. a kecskemétibe 76, az egri
érsekibe 76, a pécsi püspökibe 98 rendes hallgató
iratkozott be. a mostani félévre.

Tanügyi hirek.
v ... Tanárok gyülése. Az Országos középiskolai
. Tanáregyesület élénken látogatott választmányi gy il-
lést tartott « hó< 28-án Beöthy Zsolt elnöklete mel-
tett, mely, a déli ebédidőt leszámítva, reggeltől késő
estig tartott A fizetést rendező törvény képtelen hely-
aetet teremtett, mikor á tanárokat ranglisztába so-
fozta, mert jóformán lehetetlenné tette, hogy a tör-
vény végrehajtása lépten-nyomon ne sértsen méltá-
nyos érdekeket. A miniszter maga is belátta ezt s
magát az egyesülelet hivta fel a rangsorozás-sza-
bályzat elkészitésére. A választmány készitett ugyan
szabályzatot, de jellemző, hogy maga kéri a minisz-
tert, ne fogadja-azt cl, mert ez sem lovTia a tanár-
ság érdekeit megvédeni, azon egyszerü okból, hogy
a törvény keretén belül a lehetősége is ki van zárva
a-lépten-nyomon felmerülő sérelmek megszünt ütésé-
nek: Ezzé"! szemben azt hangsulyozza a választmány,
litfgy ff'miiűsztőr vegye ki a tanárokat a rangsoro-
iátbél, mint"amely a tanári állás természetével nem
egyé_fethető "össze s külön törvénynyel szabályozza a
íaüarok'fizetés'ét. Mi is ezt tartjuk a megoldás egyetlen
helyes módjának. A tanárok javadalma csak a pótlé

kok alapján szabályozható méltányosan. A debre-
czeni tanári kör inditványa révén tajegyalás alá
került a miniszternek a tanárak melíékföglajkozásai
eltiltó' legujabb rendelete. Érre vonatkozólag a vá-
lasztmány egyhangulag fejezte ki sajnálatát a ren-
delet megjelenése felett, mert ez általános formájá-
nál fogva erkölcsi vonatkozásaiban is az egész
magyar tanári karra nézve foglal magában észre-
vételt,' holott visszaélések legfeljebb helyenkint
fordulhattak elő s anyagi tekintetben, is sujtja a
tanárságot, melynek munkaképességét is bénithatja s
társadalmi érvényesülhetésének is utját vághatja el.

Többi határozatai közt a választmánynak," ki-
emeljük még azt, melylyel a nem állami tanárok
vasuti kedvezménye érdekében hozott s kimondta,
hogy ezt "a kérdést nem veszi le a napirendről
mindaddig, mig kedvező megoldást nem ér el.

Az Országos Polgári-iskolai-EgyesUlet vá-
lasztmánya folyó hó 28-án Lád Károly elnöklete
mellett rendes gyülést tartott, melynek különösen
fontos tárgya volt a hét osztályúra tervezett polgári
fiuiskola tantervjavaslatából a mennyiség-természet-
tudományi rész megvitatása, melyet, mint igazgató-
sági munkálatot Perjéssy László, Miklós Gergely és
Volenszky Gyula előadók terjesztettek elO. Behatóan
foglalkozott a gyülés a költségvetés kapcsán azon
sajnálatos mellőzéssel is, amely az állami polgári
iskolai tanerőkre vár. Nemcsak hogy semmiféle elő-
léptetés nincs kilátásba helyezve, de még a IX. fize-
tési oszíályba előléptetett tan erőka három fokon egyenlő
beosztása is elmaradt. A méltányosabb s a törvény
szerinti beosztás érdekében mozgalmat indit az egye-
sület. Az ujabb kinevezések több tekintetben sérel-
mes volta is élénk megbeszélés tárgyát képezte.
Egyes- helyek tanerői azon a czimen, hogy drágább
életviszonyu helyeken laknak, ahelyett, hogy drága-
sági.póílékot kapnának a fizetési ragsorban, megelőzve
a régi szolgálatuakat, előbbre tolatnak. Éhhez járul
a nem oklevelesek mind gyakoribb kinevezése. Ezen
tárgyban is felterjesztést intéz az egyesület.

Elmaradt kongresszus., A kii'ályi tanfelügyelők-
nek január hó 4-ikére tervezett kongresszusa, —
tekintettel a téli zord időjárásra — elmarad.

Fűszer és paedagógía. Havas Annin füszer-
kereskedö és Gyula tanfelügyelő, az első mint kiadó,
az utóbbi mint szerkesztő, tanügyi hetilapot indi-
tottak „Magyar Pestalozzi" czimmel Kolozsvárott,
hogy'.^- mint beköszöntőjükben mondják — „az
okszerű nevelés gyakorlati módszerét" megalkossák.
Pedagógusok eiőtt "tálán nem szükséges jelezni,
hogy a vállalkozó urak jó egypár évtizeddel késtek
el tervükkel. Ármin, a füszerkereskedö, hirdetve
dusan felszerelt fűszer- és deli-gyümölcs kereske-
dését, 10 perczenttel olcsóbb könyvekkel is biztatja
a publikumot igéi-vén, hogy az előfizetőinek ennyi-
vel olcsóbban ad irodalmi müveket, a gyüjtőknek
pedig 20 perczeni készpénzzel kedveskedik. Az elsö
szám deczember 20-án jelent meg, a másodikat
január 22-ikér'e ígérik. Az első száin tartalmából
különben azt a biztos reményt meritjük, hogy a
második meg sem születik és jó Pestalozzi nyugal-
mát a fűszer nem fogja zavarni.

Bányászati müegyetem Selmeczbányán.
Bányászkörökben évek óta foglalkoznak azzal
az eszmével, hogy a selmeezbányai bányász-
akadémiát különválaszszák az erdészetitől s az
aachenihez hasonló bányászati műegyetemmé
fejleszszék ki. E kérdéssel az őszön Rozsnyán
tartott országos bányászati kongresszus is fog-
lalkozott Tettmayer főmérnök elöadása révén
s kimondta a bányászali müegyetem szervezé-
sének szükségéi. Az érdekeltek a kormánynál is
puhatolóztak s — mint értesülünk — a? eszme
ott is kedvezö fogadtatásra talált. A bányászati
akadémiának műegyetemmé való kifejlesztése
maga. u lán vonná az erdészeti akadémiíinak
elkülönítését és Selmeczbányáról való elvitelét.
Az érdekek körök most ismét élénkebben érdek-
lődnek az eszrae iránt, mert a pénzügyminisz-
ter kizárólag a bányászati akadémia czéljaira
egy külön diszes palotát építtet Selmeczbányán.
Az építéshez már' kora tavaszszal kezdenek s
a 300.000 forintba kerülő palota 2—3 év alatt
teljesen elkészül s az elektrotechnikái, vas-
kohászati, gépészeti, épitészeti, erömütani, ás-
ványtani, geológiai, paleontológiái stb. helyisé-
geket s muzeumokat fogják benne elhelyezni.
A mozgalom élén állók azt tervezik, hogy az
építkezés befejezte után azonnal választassék
el a két, egymással szervi összefüggésben kü-
lönben sem álló akadémia, s hogy a bányászati
fokozatosan bányászati műegyetemmé fejlesz-

tessék ki. Tekintettel arra, hogy az országban
egy ilyen főiskola sincs, mi is azt hiszszük,
hogy bányászati müegyetemre szükség van s
hogy a fenti életrevaló terv megvalósításának
nem lesz komoly akadálya.

A Jogi vizsgálatok reformja. A közoktatási
miniszter reformálni akarja a jogi vizsgálatok rend-
szerét s erröl törvényjavaslatot fog legközelebb a
képviselőház elé terjeszteni. A javaslat szerint az
ügyvédek kötelező doktori vizsgálata megszünnék,
de maga a jogi doktori vizsgálat a mostaninál ma-
gasabb tudományos követelményekhez lesz kötve. A
törvényjavaslat továbbá egyesiteni óhajtja a birói
és az ügyvédi gyakorlati vizsgálatokat. A közokta-
tási és az igazságügyi miniszterek között most foly-
nak e kérdésben a tárgyalások.

Szathmáry György-alap. A fővárosi tanitók se-
gitő-egyesülete kegyeletes dolgot cselekedett. Szath-
máry György miniszteri tanácsosnak, a tanítóság
ezen érdemes és lelkes barátjának nevére 2500 ko-
ronás alapitványt tett, melynek kamatait évenkint
egy szegény tanuló fogja kapni.

Tanügyi mozgalmak.
A kereskedelmi szakoktatásoké, számában

dr. Veress Vilmos „Kereskedelmi és polgári iskola„
czimen, a két iskola viszonyát tárgyalja s arra az
eredményre jut, hogy sok a felső kereskedelmi é3
kevés a felső polgári iskolánk. A bajon ugy óhajt
segiteni, hogy a mai felső kereskedelmi iskolák kö-
züí vagy tizet átalakítana tiszta kereskedelmi szak-
iskolának, a többit meg felső polgárinak. De nem
mondja meg, mit tanítsanak és ígérjenek az utób-
biak. Pedig ez a kérdés. Hogy 40 kereskedelmi
szakiskolára nincs szükségünk, azt már egy évtized
óta mondják áz összes kereskedelmi akadémiák. De
a polgári iskola csak ugy tudta tanítványait még
három évig az iskolába csábítani, hogy szakismere-
tet, meg egyéves önkénytességi jogot igért. Adott-e,
nem-e, az már. más kérdés. Mennyien szereztek
ezekben a fele-más iskolákban kellő szakismeretet,
azt csak a kereskedők mondhatnák meg s arra
sincsenek statisztikai adataink, hány egyévesből lett
kétéves. Pedig csak ezen adatok pontos ismerete dönt-
hetné el a kérdést: a hajdani keresk, akadémiának van
e igazuk, vagy a polgáriaknak, amelyek még mindig
kereskedelmi iskolákká törekszenek válni. A Veress
czikke egy lépéssel sem viszi a kérdést közelebb a
megoldás felé. — Reich Manó egész más ügyet
tárgyal: a kereskedelmi iskolai tanárok fizetéséről
ii1. De azért az ő czikke azt is megmagyarázza,
miért szaporodnak olyan nagyon azok a polgárival
kapcsolatos, meg az attól elvált felső kereskedelmi
iskolák. Amig az iskola csak polgári, a tanár (hiva-
talosan tanitó) nagyobbára a X. fizetési osztályban
nyomorog, ha felső osztályai kereskedelminek ala-
kulnak át, a tanár (most már hivatalosan is az) a
IX. osztályba jut s ba a tanár urak kijárják, hogy
kereskedelmi iskolájok elszakadjon a polgáritól,
mindnyájan a VIII. fizetési osztályba kerülnek és 40
helyett 30 évi szolgálattal érdemlik ki a teljes penziót.
Igy természetes, hogy minden polgári iskola nőni akar
és nő is. Hogy felső kereskedelminek vagy felső polgári-
nak hijják-e az iskolát, az mellékes. Fődolog az, hogy
itt az intézmény érdekével a személyzete szorosan
összeforr, ami minden esetre örvendetes. Mert a
tanárok buzgósága nélkül azok a polgári iskolák
ma már valamennyien csak 4 osztályúak volnának.
— Dr. Berényi Pál és Gara János a svájczi ke-
reskedelmi iskolák szervezetét, tantervét, sőt helyen-
kint tanítás menetét ismertetik alapos szakszerü
czikkekben; de egyikök sem emlékszik meg Molnár
Aladár alapvető munkájáról, pedig — németül is
megjelent. Svájczban a kereskedelmi oktatás még
nem egységes, az iskolák tantervei, felvételi feltéte-
lei, a szorgalmi idő, mind különbözők. Látogatott-
ságuk nem nagy, — Ugyanezen füzetben folytatja
Szilágyi S. Aladár észrevételeit a kolozsvári nép-
gyülés tárgyalásaihoz. Ő sincs megelégedve a felső
kereskedelmi iskola mostani szervezetével. Az
iskolát tisztán a szaktanitás számára akarná
lefoglalni és legjobban szeretné a tanulót
már 10 éves korától fogva kereskedőnek nevelni.
Igaza volna, ha az a kereskedő valahol a holdba
szánná. De aki a magyar állam területén' akar
kereskedni, azt első sorban erkölcsös magyar em-
berré kell nevelnünk. A tanítás anyagának kiszeme-
lésében csak az lehet irányadó, nem pedig, hogy
milyen uton tanul meg legkönnyebben árukat felis-
merni, könyvelni, vagy az idegen kereskedővel be-
szólni, levelezni, Ha az utóbbiakat nem tudja, maga
vallja kárát; de ha erkölcsi alapja hiányzik, édes
mindnyájunk. A nevelő iskola a tudományokat
mind az erkölcsi alap megadására használja. Nyelvek
és irodalmak, természettudományok meg erkölcsiek
kereskedelmi szempontból csak akkor tárgyaihatók,
mikor már az megingathatlan. Irodalmi rovat ős
krónika zárja be a dr. Schack Béla ügyes szerkesz-
tésében megjelent füzetet^
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A közönséghez.
Az Országos Hiríap pártoktól, kormány-

ból, egyéni és üzleti érdekedtől, czéloktól füg-
getlen, szabadelvü politikai napilap.

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

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

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

Mikszáth Kálmán főszerkesztő a lap
minden számában ir valamely rovatban.

Az Országos Hiríap 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 költöi szép
regényét, mely az ujabb romantika igaz gyön-
gyei közé tartozik, január hónap első napjai-
ban követni fog]a.Mikszáth Kálmánnak

„Az uj Zrinyiász"
ezimü hosszabb szatirikus politikai rajza.

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

Az Országos Hiríap előfizetési ára:
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 Hiríap szerkesztősége és

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

megjelent regényfolytatásokat kívánságukra azon-
nal megküldjük.

MINDENFÉLE. ^
Monte-Carlo pénze.

A monte-carloi kaszinó „részvényeseinek
egy része", érdekeik megóvása czéljából, ép
most bocsátott ki egy röpiratot, mely nagyon
érdekes olvasmány. A legérdekesebb benne az,
hogy jóformán az egész herczegséget a kaszinó
tartja ki. Mindenki tudja, hogy ez a vállalat
a monakói herczegnek rengeteg összeget jöve-
delmez, s hogy az egész városnak s a félsziget-
nek is adózik; de kevesen tudnak arról, hogy
a kaszinó látja el a törvényt s a rendőrséget
pénzzel, hogy. fizeti a világítást és vízvezetéket,
a postát és közegészségügyet, sőt, ami a leg-
különösebb, még az egyházat s a jótékonysági
egyesületeket is. Hogy ez tényleg, igy van, a
legszólóbb bizonyítéka az utolsó szezonról össze-
állitott következő költségvetés:

1. A herczegnek a konczesszió-ért . . 500,000 frt
2. Hozzájárulás a testőrséghez, rendőr-

séghez, birósági és kormányzási
költségekhez 200,000 „

3. Nyilvános épületek, utak stb. . . 80,000 n

4. Világítás és vizvezeték 190,000 „
5. A püspöknek, papságnak, iskoláknak 90,000 „
6. Jótékony czélokra 60,000 „
7. Versenydijak: Vadászat,galamblövé-

szet, regatta, farsang. , . , ,110,000 „
8. Nyomdaköltség . , . . . . » 20,000 „
9. Állami mosóintézet és fürdő . . , 30,000 ,
10. Posta . 20,000 ,

13.000,000 frt
Ezek a kiadások a nyilvánosságra szánt

mellékköltségek; de tán a kaszinó fentartására
szolgáló költségek is igényt tarthatnak egy kis
figyelemre ; ezek ugyanis a következők.
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11. Igazgatás : Igazgatók, felügyelők,

croupierek stb személyzet (összesen
16,000-en) , . . " . . . . ' . 6,900,000 frt.

12. Tüzoltók, kertészek 250.000 .
13. Épületfentartás és értékcsökkenés 220,000 „
14. Világítás és fűtés . . , t . 100,000 v

15. Magánügynökök, nyugdijasok és el-
aggottak . , 90,000 „

16. Útiköltség 120,000 „
17. Sajtó-szubvenczió 250,000 „
18. Szinház és zenekar . . . . . 410,000 „

8,340,000 frt.
Végül 60,000 részvényesnek egyenkint

240 franknyi összeg nyereség fizettetvén, mi
5.700,000 forintnak felel meg, az összjövedelem,
ha a kiadásokat hozzászámítjuk, tizenöt millió
és ötszáznegyvenezer forint. Ez az az ösz-
szeg. melyet a világ valamennyi bolondja egy
éven át a monte-carloi játékasztalok mögött
elveszít.

Azt a szabadalmat, mely most a „Société
Anonymec-é s mely a boldogult mr. Blanc jo-
gait tartalmazza, 1863-ban monacói Károly
herczeg ötven év tartamára adta ki. A kon-
czesszió tehát nemsokára lejár s akkor meg
kell ujitani, s ez az, ami a részvényeseket
bántja. Az uralkodó fejedelem ugyanis nagyon
közel lévén, mindent lát, mindenkit ismer, ki-
nek haszna van a játékból; s a kinek haszna
van, az hadd fizessen. Most is, ugy látszik, te-
temes dividendára vágyik, meg talán a papság
jutalékára is és egyéb hiábavaló kiadásra. A
részvényesek legutóbbi gyülésén szintén jelen
volt s ott csakugyan nagyon tágra nyitotta a
száját, midőn ujabb ötven évre javasolta meg-
köttetni a szerződést 1897-től kezdve, a követ-
kező feltételek mellett:

A konczesszióért fizetendő dij 1907-ig
legyen 500,000 forint, 1917-ig 700,000 forint,
1927-ig 800,000 forint, 1937-ig 900,000 forint
s az utolsó tiz évre 1.000,000 forint évenkint.
Azonkivül a részvénytársaság épitsen 3.200,000
forinton Monacóban uj kikötőt s egy uj opera-
házat legkevesebb 800,000 forintnyi költ-
ségen.

Azonkivül még egyéb mindenfélét is kö-
vetel, ugy, hogy az évi fizetség a számára
1.900,000 forintot tenne ki évenkint.

Ez a szülőoka annak a gunyos röpirat-
nak, melyet a részvényesek kibocsátottak.

A négus mint orvos. Menelik ő felségét
már régóta ugy ismerik, mint felvilágosult és sok-
oldalú uralkodót. Legközelebb ujabb jelét fogja adni
ismereteinek és népeiről való atyai gondoskodásá-
nak. A nemzetközi orvosi kongresszuson ugyanis,
amely Párisban fog ősszegyülni, közzé fogja tenni
a himlőoltásnak azt a módját, amely Abessziniában
már két évszázad óta dívik. Mandon franczia orvost
bizta még azzal, hogy a kongresszuson az arról
szoló jelentést megtegye.

A humoros tanitók. Nagyon meg lehetnek
akadva a jó nagyszentmiklósi tanitók iskolai fe-
gyelem, dolgában, mert a minap gyülést tartottak
és ott szépen, nyugodtan elhatározták, hogy behoz-
zák a nagyszentmiklósi iskolákban a botbüntetést.
Bizonyosan abból az egyszerü és világos feltevésből
indultak ki, hogy a botbüntetés behozatalához csak
három dolog szükséges: egy bot, amivel ütnek, a
tanitó, aki üt és a gyerek, akit ütnek. Megvan
ugyan az 1871. LII. törvény, amely a botbüntetés
mindenféle fajtáját eltöröli, de hát ez a nagyszent-
miklósi tanítókat, ugy látszik, nem alterálja. Nem ke-
vésbbé humoros a délmagyarországi tanító-egyesület
választmányi ülésének a határozata, amely . nagy-
becskereki tudósitónk jelentése szerint egyhangulag
kimondotta, hogy a nagyszentmiklósi pedagógiai
parlament döntvényét nem helyesli. Ha csak a he-
lyeslésről van szó, akkor forduljanak a nagyszent-
miklósi iskolás gyerekekhez, azok bizonyára még
egyhangúbban fogják ez irányban „nem helyeslósö-
ket" kifejezni.

Szemtelenség 1 Örzsike kisasszony: Szeret-
ném tudni, hogy az az ur odaát meghallja-e, mikor
énekelek.

Zsuzsa szobalány; Persze, hogy meghallja,
hisz máris becsukja az ablakát.

Budapest, 1897. - 19. oMfi

Az őrült.
Szentjánosi szinházigazgató a második csen-

getés után vigan ugrott egy másodosztályu kocsiba.
Most megy fel Pestre, ahol egyije nyári szinház
bérletét megkapta. A trupp már majdnem komplett.
Az egy-két hiányzó mellékszerepre akad ember fctég.
Majd megmutatja ő a pestiehnek, hogyan kétt
theatrumot vezetni.

A direktor jó kedve boszuságra válik. Nincs
sehol egy ülőhely. Végig fut a kocsik során. M$gis
csak kedvez neki a szerencse. Valamennyi kupé
tömve és im itt egyikben csak három utas van. A
színigazgató zihálva helyezkedik el.

A gép fütyül, a vonat elindul. Szentjánosi
miután megszáritja izzadó arczát, útitársaira is ki-
terjeszti figyelmét.

Különös kompánia az. Hárman vannak. A kóL
szélső nagy erőmegfeszitéssel szorítja le az ülésre a
harmadikat, egy borotvált arczu fiatal embert.

A beszédes és közlékeny természetü szinigaz-
gató meg nem állja szó nélkül:

— Uraim, mit mivelnek önök ?
— Amint látja, tartjuk szerencsétlen bará-

tunkat.
És miért cselekszik ezt ?
•— Hát nem látja, hogy őrült a szegény. A

Lipótmezőre visszük. Ha elbocsátanánk, összetörne,
zúzná mindnyájunkat.

Az igazgató rémülettel látja, milyen társaság]?*
jutott. A megfékezett fiatal ember szemei kidülled?

* tek, izmai rángatóztak, a szája tajtékzott. Elég egy
pillantást rávetni és akárki is azonnal látja,' hogy
őrülttel van dolga.

A szinigazgató, aki annak idején sokat járj*
a kórházakat, hogy különböző lelkiállapotban tanul-
mányozza az embereket, borzadva nézte az őrüjtt
utitársai

Iszonyu a helyzet. Robogó vonat, kívülről ber
zárt fülke, szemben a dühöngő őrült.

Szentjánosi hideg verejtékben uszott, mikorra
a következő állomást elérték. Dörömbölve hivja*
kalauzt. Kiugrik a kocsiból. Egy pillanat alatt másik
fülkébe kapaszkodik fel.

Soha el nem felejti a kiállott aggodalmat.
A direktor ur másnap irodájában intézi a szin-

ház ügyeit. Kopogás.
— Szabad.
Az igazgató szivében meghűl a vér. A tegnapi

őrült lép be. - '•;.
— Széphalmi vagyok.
A direktor ijedve hátrálni kezd.
— Olvastam az ujságban, hogy ön kómikus

szinészt keres. Itt vagyok.
A jövevény egy lépést tesz előre.
A megrémült igazgató aggodó szemmel n$ZÍ,

merre az ajtó. Csak ez fért ki összeszorult torkán t
— Ön őrült!
— Én?
— Ön a Lipótmezőről szökött meg.
— Uram!
— Én tegnap a vasuton utaztam önnel fa tfc-

dom, amit tudok.
A fiatal ember harsány kaczagásban tőrt jkt

Ugy nevetett, hogy aki nézte, vele kellett kacsagnia.
— Hát direktor ur volt az. Hiszen Ciak rófjii

tréfa volt, hogy a fölösleges útitársaktól szaba-
duljunk.

Szentjánosi összeránczolja a homlokát:
— Hát csak tréfa volt?
— Elismerem, rossz tréfa.
— És ön csak játszotta az őrültet ?
— Megpróbáltam.
— És ön most kómikus akar lenni nálam*

havi száz forintért?
— Ez a leghőbb vágyam.
— Hát én azt mondom, hogy abból nem less

semmi.
— De instálom.
— Nem lesz semmi, ha mondom, On nfm

lesz kómikus, hanem jellemszinész, kétszáz forint
havi fizetés mellett. S azonfelül fogadja uram á Uf-
melegebb gratulácziómat. ön játszotta tegnap a l
őrültet, mint egy isten. Brr! még most is fásom.
Önből nagy müvész lesz, uram. Hadd rázzam meg
a kezét
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Lehetnek, akik mesésnek tartják az egész
dolgot. Különösen azt, hogy akadt olyan szin-

igazgató, aki a maga jószántából megdup-
lázta az igényelt fizetést. De az az egy
mégis bizonyos, hogy ilyen uton lett jellemszinészszé
Széphalmi. Mint ilyen aratta legszebb babérait. Egy
egész nemzet tapsolt neki.

Még csak azt említjük meg, hogy az igazi
nevek elmellőzésével álneveket használtunk. Nehogy
a kegyeletet és általános tisztelet a legtávolabbról
is megsértessék.

Jelenet a pacsirta-utczában.
A rendőrkapitány: Miért van ugy kikelve,

Fix ur?
Fix ur: . . . . Engedje, hogy kifújjam ma-

gam . . . . Borzasztó eset! . . . . Tetszik látni
ezt a fogat? . . . . Ezelőtt husz perczczel még a
számban volt, most itt van a markomban! . . .
Borzasztó eset ! . . .

A rendőrkapitány: No hát csak fujja ki
magát, aztán beszélje el a dolgot.

Fix ur: Nekem ugyan megesett! Bemegyek
az üzletbe, magamhoz veszek egynehány forintot,
aztán indulok kifelé.

— Hová szaladsz, Ignácz ? kérdi a kompa-
nistám.

— Megyek a gőzfürdőbe.
— Ismerlek Ignácz! Ha te azt mondod, hogy

a gőzfürdőbe méssz, akkor bizonyosan a börzére*
sietsz. De te most csakugyan a gőzfürdőbe méssz:
minek hazudol?

Én pedig nem mentem sem a gőzfürdőbe,
sem a börzére, hanem egyik ó-budai barátnőmhöz,
akivel hetenkint egy-két órát szivesen elcsevegek.

Vigan fütyörészve ballagtam a pacsirta-utczá-
ban, ahol egy pápaszemes, gömbölyü emberke jött
velem szemben. Közelembe érve, szemügyre vettem
s láttára majd hogy hanyatt nem estem. A kis em-
ber tudniillik az én utazó ügynököm, akinek a mult
szerdán adtam négyszáz forint előleget, hogy utaz-
zék Baranyába üzletet csinálni.

És ő itt kószál Ó-Budán!
Csakhogy megfogtalak ! gondoltam magamban.

Oda mentem hozzá és ráütöttem a vállára.
— Mit csinál maga itt, Blitzableiter?
Blitzableiter nagyhetykén kétszer is végig-

nézett rajtam, aztán szó nélkül odább akart állani.
— Hohó! Nem ugy verik a czigányt! Maga

fölszedi az előlegeket, felszámítja a tizenöt forintos
napidijakat, s a helyett, hogy Baranyában üzleteket
csinálna, itt kóborol Budapesten.

— Megbolondult az ur ? Most látom először
az urat.

Nevetésre fogtam a dolgot.
De Blitzableiter! Csak nem akarja elhitetni

relém, hogy maga az én ügynököm: a Móni Blitz-
ableiter ?

— Én?
— Igen, maga!
— Kikérem magamnak! A dédapám se volt

Blitzableiter.
— Ráismerek a görbe orráról. Hiába is tagadja!

Tudok mindent.
— Hallja az ur! Ne csufolodjék velem, mert

ha engem feldühösitenek, én karmolok, harapok,
rugók . . .

— Maga ?
— Én hát!
— Akkor mégis lehet, hogy tévedek. Tessék

elhinni, hogy életemben sohasem láttam ilyen hason-
latosságot. Ez a görbe orr, ezek az elálló, nagy
fülek, ezek az örökösen pislogó szemek! No ode
üyet!

— Utoljára mondom, hogy ne csufolódjók !
— Tudja mit? Igazolja magát az ur !
Alig ejtettem ki ezeket a szavakat, amikor az

aprí emberke rá*m ugrott, beütötte a ezilinderemet,
letépte a parókámat, aztán kiütötte azt a fogamat,
amelyet épen tegnap plombáltattam.

Természetes, hogy elfutottam, és egyenesen
ide jöttem a kapitány urhoz, hogy idézze meg
azonnal Blitzableitort, aki lakik a Dobler-bazárban.

Mert ő volt az: Blitzableiter. Megesküszöm
rá akár ezerszer is . , . Gutlus.

A RÓKAÚT.
SUDERMANN HERMAN

REGÉNYE. (40)
Boleszláv összerezzent. Mint az utolsó

itélet hangja zugott fülében az a rekedt dör-
gés. Nem tudta, hogy mi készül reá zúdulni,
de azt érezte., hogy valami jó nem lehet.

Lödkősés, tolongás volt látható a tömeg-
ben. Rángatva és czibálva ért oda az iszákos
elzüllött alakja az elsö sorokba. Védekezett,
öklével hadonászott és mikor már a küszöbön
állott, megpróbált elbújni, vagy valamelyik mö-
götte állónak válla vagy háta mögé igyekezett
rejtőzködni.

— Hackelberg, ne félj, szólott a pap —
nem lesz bántódásod.

Ekkor aztán föl mert állani és félénk,
vizsga pillantásokai mérte a nagyurakat, akik
elé került.

— Hát ez micsoda? kérdezte sértődött
hangon a tanácsos, — hogy lehet ilyenfélét
szabadon hagyni.

— Mert mindenki szánaközik rajta bol-
dogtalansága miatt, felelte a lelkész.

— Az öreg Merckel odatolakodott feljebb-
valójához és odasugta neki:

A szegény, sajnálatraméltó apa, akiről
méltóságodnak beszéltem. — De szemei fé-
lénken pislogtak az elől álló schrandeniek felé,
akik öklüket készen tartották, hogy az alkal-
mas pillanatban az öreg korhelyt eltün-
tessék.

— Nincs semmi mondani valód, Hackel-
berg? kérdezte a lelkész.

— Mit mondhatnék én, lelkész ur I dadogta
az öreg és ujból lekuporodott és rongyos ka-
bátját Összehuzta meztelen melle fölött.

— Nincsen valami panaszod ?
— Ugyan hagyjanak békén — nyafogta,

— nincs nekem semmi panaszom.
— Ez ellen sem ? Boleszlávra mutatott.
Halvány láng villant föl fénytelen sze-

meiben. Megértette. Az öreg Merckel bátoritó-
lag intett, és felismerve a hivatást, melyet itt
teljesitenie kellett, sírásra készen, mint az
iszákosoknál lenni szokott, keserves sirásba
fogott. Fekete kezével törülgette az arczát,
mely csakhamar olyan lett, mint egy álarcz.

— Szegény, szegény apa! sajnálkozott
az öreg Merckel és ő is törülte a szemeit.

— Mire való ez a komédia? kérdezte
Boleszláv megvető mosolylyal. De nagyon hala-
vány volt.

— Ez nem komédia, itt törvényt ülnek,
felelt neki az öreg lelkész.

Boleszláv vállat vont.
— Én beleegyezem, szólt és remegett a

hangja — én akartam igy.
A schrandeniek ágaskodtak, várva a tör-

té nendőket. A csöndben, mely egy pillanatra
támadt, idehallatszott, amint a néptömeg, mely
a vendéglőbe nem fért be és a templomtért fog-
lalta el, orditással és lármázással tölti az ide-
jét. Valami félénk női sikoltás vegyült bele.

Utoljára még Regina ? De hogy
lett volna lehetséges ? — És eltünt a gondo-
lat, ép oly gyorsan, amily hirtelen támadt.

— Gyermekem, szegény nyomorult gyer-
mekem ! jajgatott az asztalos, aki most már a
szokott mederben volt.

— Hát mit tettek gyermekednek, mondd ?
kérdezte a tanácsos tőle, ki nem akarta, hogy
az ügyek vezetését más vegye át.

— Elcsábították a gyermekemet, •
rossz leánynyá tették, — az én apai

szivemet — szétmarczan-
golták. Korhely vagyok.
Csak egy koporsót még

— Azt hiszem, ezt a litániát már elsir-
tad egyszer nekem, szakította öt félbe a taná-
csos. — Akkor, mikor azt a nöszemélyt, a te
leányodat, a rókaut ügyében kihalgattam. Ha
ezalatt az öt év alatt ujat nem tanultál , , .

— És a lelkészhez fordulva, mosolyogva
tette hozzá:

— Ugy hiszem, ebbe a csavargóba, a
Virginius szerepét verték bele.

A szürke emberke valami mekegő neve-

tést hallatott, de azonnal elhallgatott, mintegy
megijedve saját merészségén.

Az öreg lelkésznek kevésbbé volt inyére
a tanácsos ur kedélyeskedése.

— Majd beszélek én helyetted, Hackelberg,
mondta — azt hiszem, engem majd komolyan
vesznek. Éretted és mindnyájatokért és még
hozzá az Uristenért is, kinek szent törvényei
nem arra valók, hogy nagyurak csúfot űzhes-
senek belőle. Báro Scbranden ur, ön szólitott
engem, kész-e még arra, hogy magát igazolja ?

— Igen, hangzott félénk nyugtalansággal.
Ugy képzelte, hogy az a sikoltás másodszor is
füléhez jutott volna, áthatolva a tömeg lár-
máján.

— Ön atyja örökébe lépett?
— Kételkedik ebben ?
— Sajnos, nemi Ön azt is eltulajdoní-

totta, amit ő jogtalanul bitorolt
— Lelkész ur . . . Tompa dermedtség

vett eröt rajta. Beszélni akart, de torka össze-
szorult. — Hol maradt a dacz ? hangzott bel-
sejében.

— Báró ur, ön egysasszonyt talált ott, ki
atyjának szeretője volt. Bemocskolva, alacsony,
sárral és gonoszsággal teleszórva. Évekig tartó
szolgaság kivetkőztette emberi méltóságából.
Ugy élt ott, mint egyik állat a másikkal. Ez a
nyomorult teremtés ide tartozott és az enyém
volt. Én neveltem föl, az én kezem hintette
homlokára a keresztelő vizet, az én kezem
nyujtotta neki a kelyhét a szent áldozás alatt.
Én az egész község jelenlétében megesküdtem,
hogy őrködni fogok e fiatal lélek fölött, ki két-
szeresen árva volt, mert az, kit atyjának nevez,
még önmaga fölött sem képes őrködni

— Oh, szegény, árva gyermekemi —
dadogta az asztalos. — Csak még két — csak
még egy koporsót

— Én vagyok érte felelős Isten és embe-
rek előtt. Atyádtól nem követelhettem, mert ő
Isten trónusa előtt áll, azért követelem tőled
és a leszámolás ez órájában, melyet te idéztél
fel, kérdem tőled, mit tettél te ezzel a lé-
lekkel?

Boleszláv szemei előtt minden ködbe
merült. És e ködből az agg lelkész alakja
emelkedett ki, olyan magasra, hogy csaknem
emberfelettinek látszott. Csak dadogva nyögte
ki e szókat:

— Mit tehettem volna, mit kellett
volna . . . ?

Az öreg pedig folytatta:
— Királyi kitüntetés ért ma, mindnyájunk

előtt, most lássuk csak Schranden báro ur,
hogy Isten szine eiőtt is'megállhatsz-e becsü-
lettel? Hogy mit kellett volna tenned? Szent-
nek és sérthetetlennek kellett volna lennie, aM
mocsokkal telve és elvetemültén állott előtted.
Mit tettél, hogy levezekeljed a bünt és gyalá-
zatot, melylyel atyád ezt az asszonyt elhal-
mozta. Felszabaditottad-e szellemét a szolga-
ság alól, mely lenyűgözte? Fölemelted-e
lelkét a kegyelmes és mindenható istenhez?
Megpróbáltad-e őt az emberiségnek visszaadni ?
Vagy még mélyebben belesodortad-e abba a
bünös varázslatba, melylyel a te házad és a
te véreid őt behálózták? De mindenekelőtt
egyet: Hogyan és mi módon éltetek együtt?
Azt mondják, hogy az egész kietlen szigeten
csak egyetlen hely lakható ! —Meggondoltad-e
mindenkor, hogy atyád tulajdona isteni és
emberi törvények szerint számodra megköze-
líthetetlen ?. Oktattad-e imára és bünbánásra,
vágy szegény gyönge elméjét még jobban
megmérgezted? . . . És a te saját véredet,
távol tartottad-e bünös vágyakozástól ? Vagy
szomjas bestiákként körülötte kerengtek-e gon-
dolataid és utána lopództak-e jártában-keltében
és meglesték-e gyöngesége közben . . . mig
aztán jött az ujabb vőrbün.

— Hallgasson el I kiáltott Boleszláv. óh,
valóban a keresztény szeretet emberének skor-
piók bujtak ki az ajkai közül. Értett hozzá,
hogy a legtitkosabb, gondolatban elkövetett, bű-
nöket ostorozza, söt olyanokat is, melyeknek
eddig tért még gondolataiban sem engedett és
melyeknek elkövetését e pillanatban mégis el
kellett ismernie.

(Folytatása kOvetkedk.)
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NEMZET! SZINHÁZ.

Évi bérlet 233. Havi bérlet 23

Benoiton-család.
Vigjáték 5 felvon frt* Sardou.

Forditotta Váradi Attul.
Személyek :

Champroaó
Benoiton
Formichel
Didier
Prad«nt
Thpodule
Fanfan
Stephen
Mü Vr
Clotilda
Mártha
Jeannetta
Camilla
Adutphino
Julictte

Kezdete

Náday
Gali an yi
Egressy
Somló
Ziláld
Náday B.
Gálos
Dozső
LaUbár
Csillag T.
Cs. Alszegi
Ifiagy Ibolya
Ligeti J.
Vizváriné
Keczeri

7 órakor.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ.

Évi bérlet 150. Havi bérlet 18.

Bohémek.
Opera 4 felvonásban. Szövegét
(Murger nyomán) irta és zen<i í
szerzette LooucavaJio Bu^iuro.

Forditotta Radó A.nUÍ.

Személyek:
Marcel
Rudolf
Schaunard
Collíné
Barbomuch*
A kis gróf
Célestin
Durand
Az I. emeleti ur
Egy paraszt
Musette
Mimi
Eufémia
Eulalia néni
Hivatalnok
Füszerkereskedö

Kezdete 7

LarLzza
Beok
Takáts
Várady
Kornai
Mihályi
Dalnoki
Kertész
Ney B.
Kiss
Ábrányiné
Kaczér M.
Válent V.
de Ponty B.
Kárpát
Fekete

órakor.

NÉPSZINHÁZ.

A varázsgyürü.
Operette 3felvonásban.5 képben,
Irtak ; D'Ennery Adolphe és Bu-
rani F'aul Fúrd.: Komor Gyula,
Zenéjét szerzette: Planquette R.

Személyek :
XV. Lajos Szirmai
De Clmvannes Szerdahelyi
René* Nádai Doaka
Leocadie Vidornó
De la garde Georges F. Hegyi
Nicolas Vidor
Miclielotte Küry Klára

on lovag Solymosi
Kiss M.
Follinus
líalogh Etel
Révi A.

Artois
La Popelinléro
Atiienais
Salanires
Henriuíta
Louise
Tiszt
Komornyik

Bártfai M.
Lukácsy 0.
Várnai
Hortobágyi

Kezdete 7 órakor.

VÁRSZINHÁZ.

N*«7 bérlet 80. Havi bérlet 12.

Bernardo Montiíla.
Dráma 8 felvonásban. — Irfa :
José Echegaray. Spanyolból for-

ditotta : Patthy Károly.

Személyek:
Bernardo Montilla Szacsvay
Ines, ntje Hegyesi M
Don Ricardo ~-? -••
Luisa, neje
Gonzalo
Julia
Enrique
Carlota
Antonio
Szolga

Császár
P. Márfcua
Hetényi
Szacsvayné
Horváth
Vásárhelyi
Abonyi
Narczisz

Kezdet* 7 órakor.

VIGSZINHÁZ.

550. szini. 550. szini

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

•zerzette Pittrich G.

Személyek:
Az ifju Halál L. Fáy Sz.
Szent-Katalin képe Molnár
Werner Katalin Lánczy
Gyuri (6 éves) Halász
Lőrincz Bodnár
Marton Rónai
Annuska Gerőfi
Magda Cselka J.
Tera Varsányi
Huberai Makróczynó
Grubemé Nikó L.
Orvos Balassa
A Gyomor Hunyadi
A Gond Ros-tagni
A Bánat Ráthonyi
A Nyülölet Hegedüs
Az alvás szelleme Komlósi
Az álom szelleme Bárdi
A hatalmas uralkodó Kazaützky
Az emberiség jói-

tevője Mátrai

Kezdete fél 8 órakor.

MAGYAR SZINHÁZ.

Harmadszor. Harmadszor.

Ifjuság.
Dráma 3 felvonásban. — Irta :
Halbe Miksa. Forditotta : Szo-

maházi István.

Személyek:
Hoppé, plébános Molnár L.
Anna Soniló E.
Amandus Sziklai K.
Schigorszki Gergely Székely S.
Hartvvig György Füredi Béla
Maruschka Fodor R.

Kezdete 7 órakor.

Szinházi müsorok a 22. oldalon.

Dus választék,
• r 1 r>

VERTESSI SÁNDOR
császári és királyi udvari illattár, <

BUDAPEST, IV. ker.. Kristóf-tér 8 sz .

XII. évfolyam*
Hiteles sorsolási értesítő és utmutató magánosok

részéra értékpapírokat illető ügyekben.
Megjelenek havonkint 2—4-szer.

Nélkülözhetetlen tanácsadó mindenki számára,
akinek értékpapírjai ea sorsjegyei vannak.

Sorsolási értesit«5je pontosságra és magbiztható-
ságra nézve a legelső helyet foglalja el az összes e
nemü lapok között s gondos egybeállításában közli
az összes hazai és jelentékenyebb külföldi sors-
jegyek huzásl lajstromait, a hátralékok, vagyis eddig
fel nem vett nyeremények jegyzékével együtt.

8®"" Az oszíálysorsjáték behozatala aikalmából
a „Sorsolási Közlöny" ingyen mellékletül adja elő-
fizetőinek az osztálysorsjátók hivatalos nyeremény-
lajstromát, ugy hogy a „Sorsolási Közlöny* előfizetői
teljesen hiteles jegyzéket kapnak az osztálysors-
játéknál kihuzott számokból. E lajstromok egyenkint
vásárolva, egymagukban is többe kerülnének, mint a
„Sorsolási Közlöny'' előfizetési ára, mely

egész évre os&k t forint.
Minden előfizető ingyen kapja az 1898-ra szóló

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

Előfizetések legczélszerübben postautalványnyal

BEIMEL LAJOS bankházához,
a „SORSOLÁS! KÖZLÖNY" kiadóhivatalához

Budapest, IV., Kecskeméti-utcza S3. sz.
intézendők. (3ir,j

Alkalmas

órás és
J ékszerészeiéi

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

tóval 3.5O
Harminczhat órát járó, üveggel

fedett nikel óra 3.60
Duplafedelü, pontosan szabályo-

zott nikel óra 5. -
Nikel tula reiuuntoir óra dupla j

fedéllel B.őu
Ezüst duplafedelü remontoir óra *

6.3Ü ®
Ezüst duplaredelü horgony rem.""'

/ •^•^•5% óra 15 ''őre, erős . . . . &.—""
> » ^ f M m Valódi dupJafedelü tala ezüst®

. remontoir ó r a . . . . . . 9.5u **
Ébresztö óra 1.75 «

valódi amerikai 2.— , 0
Inga-úra, S napig járó, diófa szek-

rényben 9 . -
ö pár evőeszköz, diszes tokban

^ W 7.—, Icisehb 5.—
?*Íi&r 14 karátos arany gyürük . 2.30

Ezüst lánczok 2.—

Magy választást arany é s ezüstférfl é s nő i órákban, ugy-
szintén drágakövekben. (197)

Képes árjegyzék ingyen és bérmentvo.

Budapest, 1897. — 21. oldal.

Cinematograf Lumiére SsSiíSíSffl
Budapest, Kerepasl-ut 11. sz.

Naponta olőadimok. Délután 3 órától esti S óráig, óránként
868T 16 legszebb kép. " ^ ^

Élö fényképek életnagyságban. Belépti dij 20 kr.

Gyermekek- és katonáknak 10 kr. (158)

Elsö biztositó intézet
katonai szol£f£t,l£t& esetépe.

0 cs. ás kir. fensége József főherczeg védnöksége alatt.

W Biztositási tőke: 27 millió korona. ~ n

Fiu gyermekek legelőnyösebb ellátása
katonai szolgálat költségének fedezése — illetve a nagy-
korúság idejére. Bövebb felvilágositással szivesen szolgál
( 5 ) az Igazgatóság.

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

ÉS
táviró-, távbeszélő-, villámhárító- és viilámvüáal-

tási-berendezük.
Gyár és iroda:

VI., lzabelia-u. 88.
Raktár

V., Dorottya-u. 8.

a m. kir. államvasutak és a magyar állam szállítói,

SS1 a hangosan beszélő grafit-mikrofon 1 3
feltalálói és szabadalom tulajdonosai. — Készit:
teiefonbersndazésekat központtal vagy körkapcso-
lással, elvállalja régi berendezéseknek s egyes készü-
lékeknek alapos átalakítását, továbbá villámhárító-
kat, házi sürgönyöket, tüz- és vizjelző-berende-

zéseket stb.

Villamvilágitást
(181)

a Iegszakszerübi) kivitelben, jutányos áron végez.

Árjegyzék, költségvetések és ajánlatok
frigyen és bét*mentve.

Az Országos Magyar Képzőmüvészeti Társulat.

Téli é s ujévi (389)

a városligeti mücsarnokban, az Andrássy-ut végén.
1897. deczember 1-től 1898. Január IS-lg.

1 un Megnyitás deczember 1-én* ̂ s ^
Nyitva: reggel 8-től. d. n. 4-ig. azonkivül kedden ea Taa4r-
nap d. u. 6-tól 9-ig villamos viligritáa mellett, ea oaütir-

tö.ön esle 6-V.61 11-lg- a«Caban^ver8eny. Huffett.
Belépő-dij *ay kofonsm — Vasárnap á. n. 1 órától 20 kr.

felvétetnek lapunk kiadó-
hivatalában,

VIII,, Ikiiklü SS. ssiin,
és fióküzletünkben

V i

A m. k, vallás- fis kBzsktatásflgil miniszternek 6330/1897. számu rendelet szerint állami ellerirzis ilttt állt

el©késsit© - iskola
Budapest, V- ker., Nagykorona-utcza 13. szám.

tó: FISSINGER «J. százados.
Alapittatott 1868-ban; eddig 3133 tanítványa volt; elsö és legrégibb ilynemü intézet, mely eddig

kiváló sikereit tisztán ala.pos és okleveles tanárok által nyujtott oktatási módjának köszönheti.
1BBB. Január 2-án koxd&dlk a B havi tanfolyam a* ogyówmm Snkéntoal

Jog mogsxormóaérB axükmőgaa vizsgálatra. ' (139)
Réssletes prospektus és felvilágositások dijtalanul. Beiratások mindennap d. u. d—6-i(/.

1

H

TTTTTTYTTTTTTYTTTTTTTTT

huzás 1898. január lnó 4 és 5-én.
Postautalványon megrendelhetők. Huzás után minden megrendelőnek a hivatalos nyeremény' *
iegyzékot azonnal megküldjük. Ezen sorsjegyek tervezetszerü befizetés mellett a következő ^

húzásokon Is részt vesznek. {312)

p a p e s t i takarékpénztár és országos zálogkölcsön részvénytársaság váltó-üzlete
a m. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusitása, B U D A P E S T , VI., A n d r á s s y - u t 5.

•4 ^
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Szinházi műsorok.

Péntek

Szombat d. u

Est*

Vasárnap d.u.

Est*

liazelf fclnbáz

Csók

Aesopus

Szentivánéji
álom

Elektra

Clemenceau

¥ír Szltiíz

Djamileh
Coppélia

H. kir. Operaház

Hymnus
Hunyady
László

Bohémek

Vig Szinház

Szőke Katalin

Durand és
Durand

Szőke Katalin

Yaléni nász

Coulisset ur

Szinház

Az ördög
mátkája

Próba-
házasság
A boszor-
kányvár

A falu rossza

Kukta-
kisasszony

Magyar Szinház

A k ikapós
patikárius

A gésák

A kikapós
patikárius

A peleskei
notárius

Ifjuság

lisfslcdy Szlabáz

CsOtörtök, deczember 30 .

Saját készitményei

és mindennemü hálók.
Gazdasági kötéláruk ©3 ruliatorít&k fehér kender*

böl. Valódi orosz s&rozlpőJt ea társasjátékok.
AM egyesült ttineg és kenderfonik közp. raktárában.

SEFFER AHTAL Budapest,
XV., (Károly-ka«:árnyft) Károly-ntoza 12. szám
K*pes árjegyzéket, esetleg tornatermekre költségvetés

kívánatra.

Magyar levelező,
ki a német nyelvben és könyvvitelben jártas, állást kerea
a fővárosban. Szives megkeresések ügyes ea megbiz-
ható czimre e lap kiadóhivatalába kéretnek.

Nagy magy

Jegyzéke a magyar osz tá ly-sors já ték
43.OOO pénznyereményeinek, m e l y e k a
mégr megtartandó 4 o s z i á l y húzáson bi-
zonynyai eldöntetnek.

A. legnagyobb nyeremény a hivatalos ter-
Tozet S. §-a szerint a legszerencsésebb esetben

1.Í
(Egy millió külön nyeremény)

Jutalom

1
]

]

1 nyeremény

1
5
6
3

as
ea

4 2 4
76O

1210 ,
2I7OO ,
30OO
4900

korona
60O.000
400.000
aoo.ooo
109.O00

80.000
80-000
60.000
40.000
3ÜOOO
ao.000
16.OOO
10.000
6.000
3.000
1.000

6 Q 0

2 0 0
1 7 0
1 3 0

korona
600.000
40(0.000
aoo.ooo
aoo.ooo

00.000
80.000
eo.oao
10.000

ieo.000
120.000
45.OÜO

290.000
325.000
S48.OCO
7&O.O0O

eos ceo
6,340.000

S53.OOO
637.000

A magy. kir. szab. nagy osztály-sorsjáték
3. osz tá lyának huzása

1898. január 4. és 5-én
tartatik meg és a legközelebbi húzásokon kell
más a uagy nyereméuyeknek is eldőlnie.

A még megtartandó 4 osztályban 43.OOO
n y e r e m é n y 9Ü.UÜ0 sarsjegygyel hu^atik a
uielietti nyeremétyjejj'zí-k szerint, melyeknek
legnagyobbika a legkedvezőbb esetben

a legkisebb 130 korona.

ill. osztályra szóló:
ci;ósz vétel-sorsjegy 32 frt
Cél „ IS „
negyed „ 8 „
tiyolozad ,, . . . . . 4 frtba
kerül 6B poslautánvét, vagy az összeg elő-
leges bekülilűse ellenében inngkttldetik.

A huzások álíaTni felügyelet alatt történ-
nok, a sorsolási értsiitő p<-ilig a huzás után
mindön résztvevőnek megUüldetik.

- « _ ( 2 8 1 )

Megrsndslések kéretnek mieiőbb,
de legkésőbb január 4-ig

a cs. és kir. szab.
osztály-sorsjáték

főelárusitójához,

r Vm9 Váczi-körut 4-*

T6iy4/V/I. szám.

Az ujvidéki folyammérnöki hivatal felügyelete alatt levő Duna-szakaszon u. n.
bukivú kanyar szükséges partbiztositási munkálatok végrehajtásának, nevezetesen
47.600 m8 földleásásnak, 29240 m3 partburkoiatnak, 18360 m.3 kavicságyazatnak és
36720 ins IL oszt. köböl létesitendő kőhányásnak vállalati uton való biztositása czéljából
1898* évi január 24-ón déli 12 órakor a földmivelésügyi m. kir.
miniszteriumban, nyilvános zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.

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

A válalati összeg 5%-nak megfelelő bánatpénynek készpénzben vagy, óvadék,
képes értékpapirokban a budapesti kir. központi állampénztárnál történt letételét
igazoló állampénztárt elismervénynyel felszerelt ajánlatok a jelzett napon d. e.
Val2 óráig Oherolli Károly, kir. tanácsos, segédhivatali főigazgatóhoz (földmivelés-
ügyi miniszteri palota földszint 3. sz.) nyujtandók be.

Kelt Budapesten, 1897. évi deczember hó 17-én. (808)

Földmivelésügyi m. kir. miniszter.

Kassa, 1898. 19. évfolyam.

Megjelen Kassán hetenkint egyszer: csütörtökön.

Elöfizetési ára:
Egész évre . . . . 4 frt
Félévre a frt

Egyes szán ára 10 kr.

SzerkcsztS ás kiadótulajdonos:

MAURER JÁNOS.

Hirdetéseket
elfogad a kiadóhivatal.

Czikkeink utánnyomása
a forrás megnevezése

nélkül tilos.

f. magyar szőlőgazda önzetlen barátja és tanácsadója.

Közigazgatási, szolgabirót polgármesteri, községi és körjegyzőit
m. k. anyakönyvvezetői, ügyvédi, kir. közjegyzői és más hiva-

talok és irodák becses figyelmébe ajánlja

által
legjobban szerkesztett

nyomtatványait.
Kivánatra szivesen megküldjük a hivataloknak.

ddig megjelent két kötetét, melyek által a megrendelés és az alkalmas nyom-
atványok kiválasztása különöseri megkönnyittetik.

Saját kiadásunkban megjelent:

által szerkesztett

i s i és előjegyzést szaknaptár!
mint nélkülözhetlen hivatalos segédkönyvet, különösen ajánlhatjuk.

Mindennemü, de csakis legjobb minőségü iroda-szerekben, dusan-felszerelt
raktárt tartunk.

Községi és anyakönyvi hivatalok teljes felszerelésére is vállalkozunk és
szállítunk közigazgatási könyveket, tüzmentes pénzszekrényeket, anyakönyvi
szekrényeket, dob, kürt, királykép, írógép, sokszorosító készülékeket stb. stb
Mindent a kő- és könyvnyomdai, valamint a könyv-
kötészeti iparba vágó munkákat, gyorsan és jutányosán

készitünk.
Bőterjedelmü és illusztrált árjegyzékünkkel ingyen és dijmen-

tesen szolgálunk. m»

a legrégibb, legkedveltebb magyar élczlap.

Szerkeszt i s SZABÓ ENDRE.
Megjelenik minden héten temérdek képpel.
Tartalma: Szatírák, humoreszkek, krónikás adomák,
Mujkoa-kalandok, politikai karrikaturát illusztrált

adomák, tréfás versek stb. (208)
Elöfizetési ára s J^JT negyedévre 2 forint*
Kiadóhivatal: V., Kálmán-utcza 2. sz . „Pallas"-nyomda.
gSST Akik már wioít előfizetnek, ások uj évi ff Ingyen kapják az „ V»tOköa"-t.
tayyia előfimetiitük ctak 1H98. január hó elitjétől «MámUtatUe.*^m



Csütörtök, deczember 30. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1397. — 23. oldal

Szerkesztő: Jferczeg ferencz.
Az Uj Idők szépirodalmi, müvészeti és társa-

dalmi képes hetilap.

Főmunkatársak:

Mikszáth Kálmán és grődy Sándor.
Az Uj Idők minden uj előfizetője ingyen

kapja az UJ Idők FJIunkácsy-füzetét.
Aki félévre előfizet; a Munkácsy-füzetót és

Linek Lajos „A Gyurkovics Leányok"
czimü gyönyörü huszonöt sz in ten készült fali
képét is ingyen kapja. (257)

Mutatványszámot kivánatra ingyen küld

Budapesten, Andrássy-ut 10. sz.

ESéflxetési árst negyedévre
2 forint.

Fiatal serdülő leánynak karácsonyra a
legjobb és legolcsóbb

képes hetilap, fiatal leányok számára.
Szerkeszti: TUTSEK ANNA.

Karácsony estére minden előfizető megkapja
az első számot és kedvesebb ajándékkal nem igen
lephetjük meg a fiatal leányt, akinek olyan ne-
héz jo olvasmányt adni. A karácsonyi szám az
egész ünnepen valo érdekes olvasmányt nyujt és
örömet okoz neki minden vasárnap, amikor be-
köszönt hozzá az ő lapja.

Előfizetési ára negyedévre 1 frt 50 kr.
Előfizetés küldendő postautalványon,

kiadóhivatalába
Andrássy-ut 10. szám.

Vzimzésn&L leérjük Andrássy-ut W.irni.

Karácsonyra a gyermekeknek a legjobb
és legolcsóbb

Szerkeszti: PÓSA BÁCSI.
képes gyermek hetilap.

A.7 eW6 számot Karácsony estére minden ol3"
fisétJ a i S t a S a . ** En Újságon. , ?-rmeketau*
legkedvesebb karácsonyi ajándék, az egas»

inas sat KTÖI <^£%
&£«T3LT!^'S!5w=Sftévre.
&£
kap tagren az 1898> évre

Elöfizetési ára negyedévre 1 frt.
Bloflzet*» WtldendS postautalványon.
Az „ÉN ÚJSÁGOM" kiadóhivatalába,

Bueiapoat, Andfámmy-u* 10. mmám.

folzer C. és lársa
cs. és kir. udvari szállítók.

Budapest, Gizella-tér 5.
a Haas-palota átellenében.

(137

Ajánlja

tűzbiztos és betorésmentes

pánczélbetéteit, pánczélszekrényeit, pán-
ezéitrossorjait a legujabb szisztéma szerint,
valamint ékszerállványokat berendezéssel,
kazettákat, másolópréseket a legjutányosabb

arakon.

Árjegyzékek ingyen.

százezrei fliafcal, wisió arczszinQkef a már
évtizedek óta áltaSároosan ismert, Párisban)
dr* Lajosse hirneves udvari orvos által fal*
taiált és kedvelt RAVISSAKTE-kfiiőnleges-

s é g e k n e k köszönik.

Ezeknek használatánál az arezbőr, nyak, karok
és kezek gyönyörü szépek lesznek, a bőr finommá válik
és a fiatalság zománczával bir.

A fölséges zománcz alatt eltünnek a hünlőhelyek,
szeplők, anyajegy, a ránczos arcz simává lesz.

Minden hölgy arcza vakitó szép és finom marad.
Ezek az egyedüli, minden tekintetben ártatlan

különlegességek, melyek használata után a hölgyek
mosakodhatnak, anélkül, hogy c s o d á l a t o s hatása a
bőrre nézve eltűnnék. - < (246)
Egy eredeti kisebb üveg Ravissante (nappali

használatra, elegendő 3 hónapra) 1.50
Eredeti nagy Üveg (elegendő 6 hónapra) . 2.50

(három árnyalatban: hófehérf rózsaszinü
és testszinü (rachel)

Ravissante-arczfsor (Poudre-Ravissante —
Lejosse — Páris) 60 kr. és I frtos eredet
dobozokban 3 árnyalatban: szőkéksseks hófehér)
rózsasz izü és testszin (Rachel barnáknak.

RAVISSANTE-szappan dibja 50 kr. Az ö s s z e s
pipere-szappanokat felülmulja.

A valódi RA¥ISSANTE-külöBlegességek
a kezek ápolásához és az a rcz azionnaii s z é -
pítéséhez különösen ajánlhatók; hatásTik föSülsniíIja
a forgalomban levö összes hasonló ugyisevezett szépitö-
szereket, megérdemlik tehát e kimagasló tulajdonságailv-
nál fogva, hogy egyetlen család mosá,óasztalán se hiá-
nyozzanak.

E különlegességek csodás hatásáért teljes garan-
cziát vállalunk.

Számtalan köszönő és elismer»ő-levelünk van a
legfelsőbb körökből és csakis a diszlí réczió tiltja azok
közzétételét.

Kapható nagyban és kicsinyben valódi
m i n ő s é g b e n a következő gyógyszertárakban:
TÖRÖK JÓZSEF, Király-utcza; Török Sándor,
Andrássy-ut; Molnár és Mtiiser, Korona*

herczeg-uteza.
Naponta postai szállitás a legnagyobb

diszkréczió mellett.

Értéktelen utánzásoktól óvakodjunk.

W^mmmmmmammmmmmmmammmmammmmummm

i ..Franczia túkf
KASSOWITZ FÜLÖP

férfi- ea gyermelixulia raktárában

Budapesten, Károly-körut 26. sz,
az előrehaladt idény miatt az áruk 1898. január

l-ig az előállítási áron aí.ul adatnak el.
Mikádó kabát
Városi bunda
Saoco-öltöny

Szabott árak.

16 frt
50 frt
ll frt

Fiu öltöny 7 tüt

Téli kabát 12 frt
Téli nadrág 3 frt
Gyenaek-öltöny 3 frt

192

Szabott árak.

£ep)kaimasabb

ujévi ajándékok!

n eo

Amerikai gördülő

iréasitalok.

Amerikai

forgó-és hinta-székek

(234)

Amerikai

papir-kasetták.

jfmerikai

forgatható
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Glogowski és Cársa
az eredeti „REMINGTON-írógépek," •» «
eredeti „Edison MIMEOGRAPH" ki*. Jofl

eladási telepe

Budapest, V., €rzsébet-tér 16. sz.
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A LEGSZEBB MAGYAR KÖNYV
"T2) (gr-

Az összes magyar mükritikusok egyhangu véleménye szerint a legszebb magyar könyv a

RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
kiadásában megjelent

JÓZSEF költeményei
A legnagyobb negyedrét alaku, pompás diszkötésü mü tizennyolcz fénymetszetet (Heliogravur) tizenkét auto-

typikus szines mümeiiékietet és harmincz szövegképet foglal magában.

A képeket a nagybányai miivészkolónia tagjai festették:

Ferenczy Károly, Grünwald Béla, Hollósy Simon, Réthy István és Thorma János.

A pompás diszmü fényes
tehát pazar kiállítása daozára, jutányosra van szabva.

A sajtó nyilatkozatai a műről:
Hock János a „Magyarország"

XljSO'l számában a
„A nagybányai müvészek ezt » kiállítá-

séit (Kiss József iilusztrácziói) tíem dughat-
ják el ugy, hogy észre ne vegye egész Magyar-
ország. Megnézheti mind, aki a, szépért
lelkesül, s megfür&dhetik lelke az igazi érzé-
seknek harmatjában: e legtisztább szentelt
vizben" — „Én legalább e kiáUitúsban meg-
találtam, amit a müvészettől vártam. Mind-
egyik képen ott van a nemes felfogás, az
ihlet, az érzés, amit már oly régóta nél-
külűznek nálunk a szépért lelkesülők".

Luczián a „Magyarország"XI 1123-
mz&mában t

„Diadala és büszkesége a magyar iroda-
lomnak, hogy a, Jrindók becsvígy/it ily magas
fokon láthatjuk. Mintha, költöi ábrándot
valósítana meg ez » munka, egy irodalmán
lelkesen csüggő .nemzet ábrándját, mely köl-
tőit a dicsősége fényében óhajtja látni. —
Ezzel az érzéssel forgattuk a Búvai Test'
vérei: kiadásában megjelent diszes könyvet,
mely eleganezia. its müvészeti érték 'tekinti
tében páratlant,:! áll H magyar könyvpiaczon
s mely a rSJáig legelőkelőbb könyvpiaczain
is megkülonfjöztetett tiszteletre tarthat
számot.

Ignoiu* a „Magyar Hiríap" XI2Q-I
• számában i

„A köayv formájáról, ugy gondolom, szó
nélkül elismerjük, hogy ez & legszebb magyar
könyv. A Franklin-Társulat s a müncheni
hires Meisenbach czég remekelt ezzel a. mun-
kával, melyben a, szöveg nyomásinál csak a
képeké gondosabb s az eredeti kepéknél emuk
a reprodukeziójuk szebb. Ezek a képük wej
fognak lepni mindenkit, mint ahogy r,
Révai-ék külön kiállitAsismeg is lepték a
meghivoHakat, akik elsö nap idegenül for-
dultak el e gyönyörü különlegességéktől, más-
nap azonban eljöttek rijok liczitálni."

„Qrszítgost Hiríap"
-Iszámában.

»E mindenféle fölfordulússxl tele izgalmas
órákban kopogtat ajtónkon Kiss József és
hozza be hallatlan pompával diszitett nagy
negyedrétü kötetét, melyben összes költe-
ményeit küldi világgá. A csodálat, melylyel

' eddig a lánglelkü költő iránt viseltettünk, e
í perczben ámulattá változott."

„A." a ButSanostl Hiríap" XI129-1
! számában i

„Ez a, kiadás igazán müvészi alkotás és
a magyar ipar is bátran kiállhat vele."

Á „Magyar Kritika" doczmmborl
számában i

„Tény, hogy ami a külsö kiállitást illeti,
igy még magyar költőt meg nem becsültek,
sem élőt, sem halhatatlan halottat."

AM ..Ormmáoos Hlrlao" XII2-1 szá-
mában i

„Kiás Józsefnek összes költeményeit adták
bi Révai Ttatvank, egy olyan kötetben, ami-
nó'hit 2>*soaló fíKfaaet talán még n*m pro-
ifiibált n isMg^mr kAn/részet.'- <•

Tóih Bél* a „Poatl Hiríap" XII'2-1
számában i

„A hetven vagy hány kép? fényei ttpro-
dukeziók. És csodálom azt ac uj miivész-
tedirtikát: ugy ftístcjii, íiQgj a kép csak a
fénytnotsíét révén váljék UZXÁ, aminek szán-
tuk. Sióval » másolat ax eredeti."

Ágai Béla a „Magyar Ujság" XIIIS-I
számában i

VA Hollósy-iskola, — a derék nagybányai
Bak— csodaszép rajzokat készitettek hozzája,
a tipogriáai kiállitás pedig remek. Olyan
könyv ez, mint amilyen magyar földön aég
nem jelent meg."

Szóksly Emil m „ Függstlmnség"
XHI5-I számában i

„A köteten nincs rajta, az ára. Megér
azaz pangőt."

AM „UJ MS*" XHIB-I számában i
„Jó volna ezt a müvet a kül földre vinni.

Onnan visszakerülne a hire s sz ilyen vissz-
hangnak könnyebben hisz a közönség, mint
az eredeti szónak."

A „Momzot" XI 27-t számúbrn :
„Ez a könyv mutatja be igazán, milyen

előhaladott a magyar nyomdai ipar."

A „Vasárnapi Ujság" XII112II
számában í

„Kiss József költeményei most pazar
dlszü kötetben, illusztrálva jelentek meg.
A müvészek, kik a kötet illusztráczió-
jura vállalkoztak, a nagybányai müvésztelep
tanárai és tagjai, fölfogásban ugy, mint elő-
adási módban eltérnek a megszokott müvészi
iránytól és sajátszerűségre törekszenek.
Teljes elismeréssel kell szólanunk a diszmü
nyomdai kiállításáról. A Franklin-Társulat
egy-egy dJszmtinkáb&n a nyomdaipart, valódi
művészetté emeli.<

Minthogy az „Országos Hiríap" MadóMvatala módot akar nyujtani, hogy
előfizetői ezt a legszebb magyar könyvet köwynyü szerrel megszerezhessék, a kiadó-
hivatal oly megállapodási létesitett a mü kiadómai, mely lehetővé teszi lapunk

t. olvasóinak, hogy a művet csekély havi
részletfizetésre megrendelhessék.

Egymásután fizetendő 2 frtos havi rész-
letfizetésre rendelhetik meg a diszmüvet az
„Országos Hiríap" előfizetői, ha a munkát
az alábbi rendelő-lapon megrendelik és a
megrendelő lapot az „Országos Hiríap"
kiadóhivatalába beküldik.

Az „Országos Hiríap" kiadóhivatela, által megren-
delem a mü kiadóitól Révai Testvérek irod. int. r.-t-tól

Kiss József költeményei
illusztrált diszkiadását diszkötésben 24 forintért

és kötelezem magamat a mü átvételétől kezdve havon-
kint 2 frtot mindaddig a munka, kiadóinak Budapesten
fizetni, mig a teljes vételár törlesztve nincs.

Á részletfizetések he nem tartása esetén az esedékes
összegek rajtám postai megbízás utján (80 kr. postakölt-
ség hezzú számítása mellett) beszedhetők.

Hely és kelet: ;ííév és

:?-)*) kivijiaoíá. iovesejt \tvn r*,iisiU*it h t? DSSZÍGOfc HIRLAP czimére beküldenie.

Az „ORSZÁGOS HIRLAP"
kiadóhivatala,

Budapest, VIII., József-körut 65. szám.

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


