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Ausztria-Magyarország politikája. 
Az osztrák-magyar kormány magatartásáról, 

melyet a napi kérdésekkel szemben elfoglal,  azt 
hisszük, igen jó forrásból  a következőket irja a 
,Daily Telegraph" bécsi tudósítója: 

Három kérdés foglalkoztatja  most az osztrák-
magyar kormányt: a Balkán-félsziget  állapota, az 
egyptomi kérdés — és a Németországgal létrejött 
„eiitente". 

A Balkán félsziget  jeleu állapota ujabb bizo-
nyíték, hogy szükség volt a berlini szerződésre. E 
szerződés kompromissiuni azon nagyhatalmak közt, 
a melyek elejét akarták venni a háborúnak. E ha-
talmak nézetei eltértek egymástól az ott szőnye-
gen forgó  kérdések fölött,  és e szerződés főérdeme 
abban rejlik, hogy legalább annyira kibékítette a 
nézeteket, hogy elhárította a tegyveres összeüt-
közést. 

A konstantinápolyi jelen bizonytalan állapot, 
örökös aggodalmat okoz. Azt lehet mondani, hogy 
gyöugeségében rejlik a szultán ereje, mert nincs 
messze az az idő, midőn az ő tekintélye nem egy 
hatalomra nézve a legnagyobb fontossággal  fog 
birni. A fényes  portán most végbement változás 
csak azért szolgáltat aggodalomra okot, mert le-
hetséges, hogy a török kormány rávéteti magát a 
Kelet-Huméliában való beavatkozásra. — Kétséges, 
vájjon képesek lesznek-e megbirkózni a törökök e 
föladattal,  és pedig fontos  pénzügyi és katonai 
okok teszik jogossá ezt a kételkedést. 

Különben Ausztria-Magyarország utasította 
philippopoli képviselőjét, hogy szólaljon föl  Aleko 
pasa előtt a muzulmán lakosság üldöztetése miatt. 
— A legutóbáí hírek, melyek ide érkeztek, nagy 
felháborodást  keltettek. Azok a megjegyzések, a 
melyeket az osztrák-magyar képviselő tett a fő-
kormányzónak, olyanok, hogy nem maradhatnak 
hatás nélkül. — A kelet-ruméliai bajokat illetőleg 
miuden körülmények közt azt a nézetet táplálja 
az osztrák-magyar kormány, hogy e bajok nem 
nem szolgáltainak neki ürügyet a berlini szerződés 
megszegésére. Ausztria-Magyarország nincs elfogód-
va Aleko pasa iránt, de azt kívánja tőle, hogy 
igazságosan és becsületesen töltse be hivatalát és 
egyforma  tekintetben részesítse az általa igazgatott 
területen a különféle  vallásfelekezetei  lakosokat. 

A leghatározottabban visszautasítják azt az 

A „Nemere" tárczája. 

Kényes Ilon. 
— Rajz. — 

Biz ez régen történt már. Tulajdonképen nem 
is esemény az, a mit leirok, csupán egy kis kép, 
mely mutat vigat is, szomorút is. 

Ezelőtt tizenöt évvel, mikor mi még csak a 
kisebb fajtáj  u diákok közé tartoztunk, eg'y magunk 
korabeli növendékleánykát K é n y e s I l o n nak 
neveztünk el. Pedig ez a kis lány minden egyéb 
megtiszteltetést megérdemelt volna, csupán a k é-
n y e s nevet nem. Barátságos, kedves, nyájas te-
remtés volt, szülőit nagyon szerette, érzékeny lel-
ke, jó szive ismeretes volt messze vidéken. Olykor-
olykor a gyermeki pajkosság, csintalan naivság, 
melyek őt a „fiuk",  tudniillik a mi társaságunkban 
jellemezték, bizony-bizony nagyon jól illettek ne-
ki, ugy hogy mindenikünk vágyva vágyott szabad 
idejét a jó Ilon mellett tölteni el. Hanem azért mi 
mégis Kényes Ilonnak hivtuk öt, nemcsak magunk 
kozt, hanem előtte is. Talán ez elnevezésre ma-
gasabb társadalmi születése, szülői fényes  háztar-
tása s különösen anyjának, egy büszke német asz-
szonynak velünk, a gyakori játszótársakkal szem 
ben tanúsított gflgös  lenézése adhatott okot. Elég 
az hozzá, hogy mi őt Kényes Ilonnak hivtuk. 

Egy szép nyári délután iskolából jöttünk ha-
za s utunkat természetesen Kényes Ilon lakása 
felé  vettük. Ötön voltunk, a kik'az Ilon társasá-
gát, csevegését ismét megkívántuk s lopva kacsint 

állítást, hogy az egyptomi kérdés tárgyalásában 
politikai okok yezérlik az osztrák-magyar kor-
mányt. Egyptomban elég jelentékeny osztrák gyar-
mat van, a melynek több tagját érdekli a pénz-
ügyi helyzet rendezése. A kormánynak kötelessége 
védeni ezeket az érdekeket, de neui szándékozik 
ezen ürügy alatt öregbíteni politikai befolyását. 
Ellenkezőleg nem vonakodik kijelenteni, hogy Fran-
cziaországnak és Angliának kell erőteljes ellenőr-
zést gyakorolniok Egyptomban és e nézetét tettek-
ben is nyilvánította, midőn az angol és franczia 
kormánynak Izmail elmozdítását követelő hivatalos 
fölszólitását,  támogatta, és midőn oly liquidáló és 
ellenőrző bizottság szervezését ajánlotta néhány 
hete, a melyben önkényt Frauczíaország és Anglia 
részére biztosította a többséget. 

Ausztria-Magyarország és Németország barát-
ságának egyik szembeszökő eredménye az, h o g y 
j o b b a n b i z t o s í t v a van a b é k e m i n d e n 
o r s z á g r é s z é r e , továbbá,; hogy Németország, a 
mely háttérben maradt a keleti kérdés részleteinek 
megállapítása alkalmával most, határozottabb irányt 
adhat keleti politikájának. 

Ausztria-Magyarország és Németország barát-
sága semmit sem tartalmaz, a miben megbotrány-
kozhatnék Anglia, és Salisbury marquisnak igen 
fontos  okai voltak arra, hogy oly barátságos mó-
don nyilatkozzék róla Manchesterben. 

Az osztrák magyar kormány reméli, hogy 
Anglia is csatlakozni fog  ez ententehoz, ha alkal-
ma lesz reá. Most, miután szakított az angol kor-
mány Lord Palmerston hagyományaival,  aki Ausz-
tria hatalmának és befolyásának  lerombolását tűzte 
ki czéljául, a legfontosabb  okok ajánlják, hogy a 
lehető legjobb viszonyban éljen egymással ez a két 
állam és kölcsönösen védelmezzék közös érdekeiket. 

Ausztria-Magyarország uj külügyminiszterének 
ezen óhajtását a legőszintébben óhajtják Lord 
J-Jeaconsíield és társai. 

Az osztrák-magyar-német entente iránya bé-
kés, czélja pedig a berlini szerződés oltalmazása 
és végrehajtása E megállapodás részleteit senkivel 
sem közölték, de nem is közölhetik, ámbár kizá-
rólag a bevallott czélokkal foglalkoznak. 

Teljes okom van hinni, hogy az irányadó kö-
rök ezeket a nézeteket a legfontosabb  napi kérdé-
sekről. 

gattunk be a vasrácsozat között, — ha nincs-e a 
kertben Ilon. 

Ott volt és meglátott bennünket. Felszökött 
a tarka virágágyások közül s pillanat alatt a rá-
csozat előtt termett. Kezében egy pompás teljes 
szirmú szekfü  volt. Mi ott álltunk előtte s arezun 
kon bizonyosan várakozásteljes kifejezés  ülhetett, 
melyet Ilon észrevett, m6rt a szekfüt  kis gömbö-
lyű kezecskéjével egészen előnkbe tartva, hirtelen 
igy kiáltott fel: 

— Melyik mondja meg ennek a virágnak a 
latin nevét ? A melyik megmondja, annak adom. 

Mindig ilyenekkel szokott incselkedni Ben-
nünk feltámadt  a nemes verseny érzete s mint a 
féle  h a r m a d i k g i m n a z i s t á k , csak ugy pré-
seltük az eszünket, ha valahogy kisüthetnők a bo-
tanikából ezt a kapciosus kérdést. Egyikünk sem 
tudta megmondani ; kis vártatva egy kerek képű 
pajtásunk nagy örömmel szólal meg: 

— Dianthus Caryophillus 1 
— A tied a szegfű  1 — feleié  Ilon s odanyujtá 

neki a virágot. 
Csak később vállá be a gaz kópé, hogy ő a 

válságos perezben a hóna alól előhúzott Pokorny-
ból lopta ki a botanikus nevat. 

Ez a kis intermezzo azonban elég volt arra, 
hogy minket Ilon „becsaljon" a kertbe. Jószivvel 
mentünk. 

A kert hátulsó része gyümölcsös volt, rakva 
volt a legszebb gyümölcsfákkal,  melyek közül itt-
ott érett körtvék és jó b o r i z ü almák mosolyog-
tak le felénk.  Ilon maga ment elől a jó példával. 
Iíosszu póznát vett elő s azzal verte a gyümölcsöt, 
mi pedig igazi diák-moliósággnl falatoztunk.  Mikor 

T ö b b ó r a i m i n i s z t e r t a n á c s volt 
november n ón este, melyben Tissza Lajos l.'rályi 
biztos is részt vett. E minisztertanácsban Sz ?ged 
rekonstrukeziójának terve jóváhagyatott. A Szeged 
rekonstrukeziójára szükséges összegek — a meny-
nyiben azokat az államnak kellend adnia — a „B. 
Corr." értesülése szerint alig fognak  külön kölcsön 
utján beszereztetni. 

A m a g y a r k o r m á n y azon képviselői, 
kik a német szerződési tárgyalásokban részt vesz-
nek, 12-én Bécsbe mentek, hogy ott az osztrák-
magyar vámkonferencziának  egy csütörtökön tar-
tott értekezletben részt vegyenek, — mire aztán a 
többi képviselőkkel egyetemben pénteken Berlinbe 
indultak. 

A k é p v i s e l ő h á z k ö z i g a z g a t á s i 
b i z o t t s á g a e h ó n-én az országos ülés után 
megalakult, elnökévé Péchy Manó grófot,  jegyző-
jévé Péchy Jenőt választván. 

A z o r s z á g h á z b a n két beszéd kölcsön-
zött a ház folyó  hó 11-iki vitájának kiválóbb ér-
deket, Szilágyi Dezső és Éber Nándor beszéde. 
Formailag alig mondott Szilágyi csillogóbb beszé 
det mint ez volt Ama bántó és méltatlan szemé-
lyeskedés, mely máskor nem egy beszédét átlen-
gi, a lehető legkisebb minimumra maradt korlá-
tozva, s még kissé terjengő és ismétlésekre hajló 
modora sem vett rajta túlságosan erőt. De bár-
mennyire is elismerjük beszédének formai  előnyeit, 
távolról sem fogadhatjuk  el érveléseit. Inkább a 
legistát, mint az államférfiúi  véltünk hallani, mi-
dőn a közösügyi törvények értelmét magyarázta 
Egy rendkívül ügyes jogász állott előttünk, de 
nem egy polikus, ki az állam feladatának  és czél-
jainak természete szerint mérlegeli az eszközöl-et. 
Még jobban sajnáljuk azonban, hogy oly kicsinyes 
fegyvereket  sem vetett meg, minőket a bizottsági 
előadóval és különösen Bausznernnal szemben hasz-
nált, mig beszédének valódi lényegét elhallgatta. 
A sarkalatos kérdésre végre, hogy hát mi történ-
jék Boszniával, ha nem administráljuk közösen, oly 
tüntető módon marad adós a felelettel,  hogy be-
szédének e fordulatát  még formai  tekintatben sem 
nevezhetjük szerencsésnek. 

Homlokegyenest ellenkezőt mondhatunk Éber 
Nándor beszédéről. A külső csínyt és elegantiát, 
mely Szilágyi beszédeit annyira jellemzi, nemcsak 
hogy nem találjuk, hanem önkéntelenül is arra a 
gondolatra jövünk, hogy a szónok egyenesen meg-
veti a külsőségeket, és csupán érveinek súlya és 
felogásának  széles látköre által akar hatni. Éber 
beszédében az államférfiú  magyarázta a közösügyi 
törvényt és a világlátott európai felfogás  fejteget-
te a monarchia politikai czélját és annak eszköze-
it, keleti missiónkat és legújabban követett külü-
gyi actiónkat. 

aztán ennek is vége volt, akkor szépen leteleped-
tünk a fűbe  s egy piros kötésű könyvből el kezd-
tünk olvasni. En felolvastam,  a társaság pedig 
hallgatta s különösen Ilonnak nagyon tetszett az 
elbeszélés; Jókai „Szélcsend alatt" czimü beszély-
gyüjteményéből a „Debreczeni kastélyt" olvastuk. 
Nagyon sokat nevettünk azon a bolondos pasán, 
a ki minden ruháját rá akarta adni arra az őrültre, 
a ki neki a csudálatos kastélyról beszélt. Ilon a 
jóízű kaczagástól már mellgörcsöt kapott, szemei 
telve voltak könynyel; olyan jól mulattunk. 

Egyszer a nagy nevetést valami félelmetes 
zaj félbeszakította.  Figyeltünk a lármára, de a za-
vart 'kiabálásokból semmit sem vehettünk ki. Pár 
perczig visszafojtott  lélegzettel hallgatóztunk, mi-
kor egyszerre a vészharang kondult meg. A félre 
vert harangok, az érthetőbbé vált lárma kétségte-
lenné tették, hogy tűz van valahol. — Egyszerre 
talpon voltunk s a kert hátsó kapuján, merről a 
felszálló  füstgomoly  látszott, szaladtunk a tüz felé. 
Egy szegény napszámos kis viskója égett. Mire 
odaérkeztünk, már leégett a szalmafödelü  házikó 
— s mi szomorú részvéttel tekintettünk a szegény 
siró emberre, ki a házból ágyastól kihozott beteg 
neje ápolásával foglalkozott. 

E perezben egy csengő női hang szólalt meg 
hátunk mögött: 

— Szegény jó ember, fogadja  el tőlem ezt a 
pár forintot. 

S azzal egy kis erszényt nyújtott át neki — 
Ilon. Csak ekkor vettük észre, hogy ő is velünk 
van. Összetettük mi is filléreinket  s átadtuk a sze-
gény embernek, ki könyes szemmel köszönte meg 
az adományt s Ilon felé  fordulva  azt tnondá neki: 


