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A delegációk. 
Lezajlott az ellenzék által várva-várt kor-

mány elleni vádirat nagyszerű drámája A vád-
irati indítvány kinyomtatva szétosztatott a kép-
viselőházban, az ellenzéki szónokok reszkettek 
az izgatottságtól, a belső lázas örömtől, hogy 
a kormányt nemsokára a vádlottak padján, a 
v á l a s z t o t t b i r ó s á g elébe fogják  vezet-
ni, mint hajdan Demósthenest Az indítványt 2 
órán keresztül támogatta egy gyilkos beszéd-
ben Simonyi Ernő, a kinek sokkal nagyobb bá 
torsága van egy képviselőház előtt tele vett 
szájjal, nagy fontos  képpel rágalmazni, mint a 
kimondott szónak emberül ura is lenni; ez a 
Simonyi Ernő egy kétségbeesett beszédben ki-
mutatá ugyan, hogy Tisza hazaáruló s dacára 
annak, hogy a kormánypárti képviselők közül 
sokan hiányoztak, mégis meg kellett érnie az 
ellenzéknek azt a szerencsétlenséget, hogy 75 
szavazattöbbséggel elvetették az indítvány tár-
gyalását. Szivünkből sajnáljuk az ellenzék siral-
mas helyzetét s részvétünk kisérje őket kintel-
jes pályájukon ! 

A delegációk összeültek. A két országház-
nak legjava együtt van, hogy Ítéletet mondjon 
a monarchiát vezető kormányok lépései felett 
a keleti kérdésben Fontos pillanatok következ-
nek be mindenesetre. — A lefolyt  tíz esztendő 
alatt, mely összeesik dualistikus alkotmányunk 
első intézkedésével, oly események történtek, 
melyek megrázták Európát, ki voltak szegezve 
az ágyuk a birodalmaknak s monarchiánkat ki-
kerülte a csata zaja. Csak a legújabb időkben 
jöttek el hozzánk is az átalakítást vezeti ese-
mények viharai s lecsaptak fejünk  felett.  A zú-
gó szélvész, az átalakulások forgó  vihara nem 
ragadott el, — nem tiport össze bennünket, 
hanem figyelő  álláspontunkból villámhárítóink 
felfogták  a terhes fellegek  gyilkait Lecsillapí-
totta monaichiánk a szultán azon két háborgó 
tartományát, — mely gyupontja volt ama nagy 
földrengésnek,  mely periodikus működésével 
össze akarta rázni a Balkán félszigetet  Egy 
hatalmas szavával megállította Oroszországot 
hódító hadjárataiban s más békét diktált az 
orosznak, mint a hogy ö akarta volna 

Számon kéri most a delegáció a külügyek 

vezetésével megbízott kormányt s igen helye-
sen követelni fogja,  hogy legtitkosabb indokai-
ról is vonja félre  a leplet, mely a keleti kér-
déseket borítja. Ennek a testületnek jogában 
áll kérdőre, szigorú felelősségre  vonni a kö '̂ös 
kormányt, hogy számot adjon a nemzetnek ed-
digi működése indokairól 

Kötelessége a delegációnak, ha a multakat 
illető kérdésekkel tisztába jött, megjelölni a jö-
vőt illető célokat és eszközöket is Az állam 
méltán megkövetelheti, hogy »z ezután törté-
nendők felől  minden ágában tájékozva legyen. 
Eljött az idő, hogy kormányunk teljes nyílt-
sággal lépjen elö s vegye ki kezéből az őt vá-
doló ellenzéknek ama legutolsó fegyverét  is, 
hogy terveit és céljait a nemzet előtt elhall-
gatja Megkívánjuk a kormánytól, hogy csak 
a legszükségesebb és a körülmények által in-
dokolt esetekben éljen ama jogával, hogy nyi-
latkozatának minden tekintetben nem kell hor-
oznia a teljes nyilvánosság bélyegét. 

Ilyen feladata  van a delegációnak Ilyen 
bizalommal várjuk a delegációk működését. 

II. 

sics János, Mrazovics Mátyás, Prónay József,  Pri-
leszky Tádé, Pulszky Ágost, b. Rudics József,  b. 
Simonyi Lajos, gr. Szapáry Gyula, Szenicei Ödön, 
Szilágyi Dezső, Szögyén László, Szlávy József, 
Tisza Lajos, Tisza László, Tóth Vilmos," Várady 
Gábor, Vizsolyi Gusztáv, Wahrmann Mór, b. Wod-
janer Albert,gr. Zichy Viktor, Zzedényi Ede. 

Póttagok: Andrássy Mihály, Fiöhlich Gusz-
táv, Hollán Viktor, Hoffgréf  János, Kazy János, 
Kiss Miklós, Lázár György, Matuska Péter, Oze-
govics Lajos és Végh Aurél. 

Főrendek: Almássy György gr., Almássy 
Aladár gr., Dőry Lajos b., Erdödy Sándor gr., 
Festetics György gr., Fiáth Ferenc br., id. Föld-
váry Lajos b. Haynald Lajos, Karácsonyi Guidó 
gr., Mesznil Viktor b., Román Miron érsek, Schla-
uch Lőrinc püspök, gr, Szapáry Antal, gr, Szécsen 
Antal, gr. Széchenyi Imre, Szögyén László, Vécsey 
József  gr., Pejacsevich László gr. 

Póttagok : gr. Károlyi Sándor, b. Radvánszky 
Géza, Zichy Ferraris Lajos gr., I.affert  Antal b., 
Nyári Jenő b., Zmaics Bertalan. 

f £  Á* C 
FQltAmadt rémek. 

Három negyed év óta bömbölnek a gőzgépek 
két francia  gyárban, hogy kolbászszá sodorva a 
lószőrt, azon igen nevezetes töltelékkel lássák el 
a nagy világot, mely hivatva van a mai női divat 
plasticismusát kiszorítani. Ti simulékony f  a i 11 e-k, 
melyek Oly előnyösen emeltétek ki a t a i 11 e-ket : 
végetek van ! A legkérlelhetlenebb ellenséget kel-
tette fel  ellenetek a d i v a t , hogy m o 1 o c h-ként 
nyeljen el a föld  színéről. — Karcsúságot darázsi 
fokra  emelő, lépést apróztató, futást  lehetlenitő s 
elbukást könnyítő női öltözékek ! lejárt időtök. A 
h a l a d á s nem tűri a m a r a d á s t , melynek pe-
dig ti valátok legbuzgóbb eszközlői. Még csak né-
hány hét s hölgyeink sokkal könnyebben fognak 
a világban m o z o g n i — receficés  krinolinban. 

A rettegve várt jelenség megérkezett. Ma már 
Pesten, Budán az a hir : 
Feltámadt a krinolin, 
Selyem tűnik — katrinca, 
Krinolin van alatta. 

Igy biz' a ! 
Házépítő, útépítő, kocsigyáros, pamlaggyáros, 

selyemfonó,  gyapotszövő, kereskedő s valamennyi 
iparos 1 feljött  a ti napotok. Már ezután ha táncbál 
van, igaz lesz, hogy: „kicsi nekem ez a ház, kirú-
gom az oldalát 1" Lényegesen gyarapodnak a k ö-
r ü l m é n y e k ; a periphaeria növekedése olyan 
r o h a m o s r e m é n y e k r e jogosit, hogy a nagy 
circulus vitiosusok „quadraturu, circuli'-ja a bilte-

* A magyar kincslári utalványok tárgyában, a 
„B. C." értesülése szerint, legközelebb egy hivata 
íos hirdetmény jelenik meg, melyben az első ki-
bocsátású, dec. i-én esedékes magyar kincstári 
utalványok tulajdonosai értesíttetnek, hogy ezek 
a kincstári utalványok,  az ezzel megbízott pénztá-
raknál, haladéktalanul be fognak  váltatni. 

* A deniobillzált csapatok hazaküldése, az ok-
kupált terület minden pontjáról, megtörtént, s már 
valamennyi hazaküldött csapat, vagy megérkezett, 
vagy útban van ; a csapatok pedig legnagyobb 
részt elfoglalták  téli állásukat. — A szerajevói 
helyőrség számára rendelt hatvan barak közül 
csak tiz készült el, e miatt a legénységet a város-
ban kellett elhelyezni. Csak a tüzérségi lovak ma-
radtak a szabad ég alatt. Beck altábornagy 3-án 
indult Mostárból Bécsbe. 

* A magyar delegáció tagjainak pontosan ösz-
szeállitott névsora a következő  : 

Képviselők  : gr. Apponyi Albert, gr. Bánfty 
Béla, b. Bánhidy Béla, Baross Gábor, Csengery 
Antal, Éber Nándor, Ernuszt Kelemen, Falk Miksa, 
Hegedűs Sándor, Horváth Boldizsár, Horváth La-
jos, Horváth Gyula, Ivánka Imre, b. Memény Kál-
mán, Kukuljevics  Iván, Márkus István, Marsovszky 
Jenő, Mihalovics Károly, Miskatovics József,  Mis-

rem jelenlegi terűletét legalább is meghatványozni 
van hivatva. 

S a hol eddig szépen megfért  két asszonyság 
s két leány, ott ezután csak magában ha képes 
lesz állni egy a szépnemnek fajából.  Sétáló hely, 
gyalogösvény keskenységtök  alterál. Szembe jövő 
asszonyságnak sáros uton ha kitérni most te vágysz: 
hosszúszárú bagaria födje  lábad, különben]: elme-
rülsz a kátyúban. 

Sorsod téged utrakelni ha késztet : kerekeken 
nyugvó bárka legyen kocsid, mert ha nem, isten 
úgyse! krinolintól nem férsz  bele s honn maradsz. 

Nevetgélő vig társaság közepett irigységet, 
boszuságot keltő módon ott terem a krinolin. Két 
három nő, kik azelőtt megfértek  e g y pamlagon, 
azért esnek most viszályba, hogy közülök; ki üljön 
a divánba, terjedelmes krinolinnal nem férhetvén 
meg csak egy. 

Szép szük öltöny 1 mélyhez kellett a szövetből 
nem is s o k : huszonhárom s egy fél  rőf  — sok 
kellett a tunikra — forralj  'boszut gyilkosodon, a 
krinolinon, mert ehez a selyemből vagy gyapjúból, 
szép virágos s fényesből  — negyvenhárom s fél 
rőf  kell. 

Nem bánkódik ezért ugyan selyemfonó,  gyap-
juszövő, kereskedő és szabó : több meternél több 
a "haszon ; nagy a kelet, mert van elég fogyasztó. 
A szabó sem zúgolódik, hogy többet kell varrnia, 
ott van Singer Wheller, Hove: a varrógép meg-
varrja s aztán az az áldott r e s z t l i , s ó r e s z , — 
vagy hogy nevezik — kétszerannyi  szép kelméből 
épen két annyi esik. 

Az iparhoz igy tehátlan a krinolin épenséggel 
jóval van. Emeli azt mindenképen s ennélfogva  mél-
tán lehet krinolinhoz nagy hálával a nemzeti gaz-

Az osztrák felirati  vita utan a 25 milliós köl-
csön fog  következni  a birodalmi tanács tárgyalá-
sain? k sorrendjén. Valószinü azonban, hogy a bi-
rodal v'. tanács üléseit két hétre elnapolják. 

Az osztrák delegáció tagjai 5-én kapták a meg-
hívókat a csütörtökön d. e. 11 órakor Budapesten 
tartandó ülésre. A képviselőházi delegátusoK 5-én 
értekezletre gyűltek össze és elnökül Coronini gró-
fot  jelölték ki. Az alelnök az urakházának tagjai 
közül fog  választatni. Coronini kijelentette, hogy a 
választást elfogadja,  és hogy elnöki minőségében 
nem pártembernek, hanem a delegátusok bizalmi 
férfiának  tekintvén magát, egyéni véleményét nem 
fogja  nyilvánítani s az ő felségéhez  intézendő meg-
szólítást a delegációval előbb bizalmason közlendi. 
Az értekezlet egyúttal elhatározta, hogy a bud-
getbizottság a régi tagok közül Herbst, Gisltra, 
Kuranda, Demel, Schaup, Walterskirch m és Rit-
ter urakat, s uj tagokul Neuwirth, Bareuther, 
Dumba, Russ, Teuschl és Dehne urakat fogja  meg-
választani. 

A képviselőház folytatta  a felirati  vitát. Szó-
lottak Schaup, Pretis b. pénzügyminiszter, dr. 
Menger. Azt hiszik, hogy a vita már be is fog  fe-
jeztetni, mire a birodalmi tanács ülései három 
hétig szünetelni fognak.  A 25 milliónyi hitelre vo-
natkozó előterjesztést csak a delegációk tanácsko-
zásainak befejeztével  kerül tárgyalás alá. 

Andrássy gróf  bécsi hírek szerint a legutóbbi 
napokban ismét lépéseket tett a portánál a kon-
venció megkötése iránt, hogy a delegációk elé, a 

daság. Shirtinggyárak nemsokára fűként  nőnek a 
földből,  vasabroncsnál különb cikket tizenkét gyár 
egyebet már nem dolgozik vasércből. Guttaperchát 
ömlesztő fa  minálunk is honosul délvidékről s kau-
tsukot kever-kavar  két megye felvidékről.  A Réz-
alján aknanyilás gombaszámra töt. .elé.̂ jgj.ert sok 
réz kell csattra, gombra shirting-krínolin, mellé, s 
ha már ismét jól megszokta a krinolint lányka, nő, 
kérdés: elég lesz-e a len, mely majd Székely-
földön  nő. 

• 
Újra hódit tehát a krinolin. 
Boldog idők ! Visszaszáll képzeletem a Lajosok 

korába, midőn Montespan asszonyság az udvari 
zeneszerzőt magához rendelve, azzal a kellemetes 
megbízással lepte meg, hogy a holnaputáni udvari 
bálra egy kétlépésü uj táncot találjon fel  hozzávaló 
zenével. S két nap múlva Montespan asszonyság az 
száját tátó udvar előtt a m e n ü e t t e t lejtette 
lovagjával addig soha n§m látott öltözékben, mely-
nek épen a krinolin kölcsönözte sajátságát. Igen 
valószinü, hogy már az ó kor népeinél is divato-
zott valami abroncsos öltözékfajta  időnként, de az-
tán feledésbe  menve, újra kellett feltalálni,  mint 
annyi sok más dolgot. Némely történelem előtti 
korból fenmaradt  emlékeken, a hieroglyphák áb-
ráin a Mexikóban Montezuma hajdani székhelyé-
nek romjai között talált töredékeken a női alakok 
oly terjedelmet foglalnak  el, hogy nem csudálkoz-
hatni, ha egy archeolog azt a megjegyzést kockáz-
tatta, hogy már ama régi idők hölgyei be voltak 
avatva a krinolin titkaiba. 

Ha China a divat tekintetében is "nem ragasz-
kodnék annyira a régihez, mely retteg minden újí-
tástól s ősi viselete nem yolna a legszűkebb, test 


