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A u s z tr iá b a n  a  m a i  n a p 
p a l  m e g k e z d ő d ö tt  a  14. §. 
a la p já n  v a ló  k o rm á n y z á s ,  
—  a z  a b s o lu t iz m u s .

Az obstrukezió.
A  nyáron elszenderült és most 

ú jra bevonult a Sándor-utczai szürke 

Házba a parlam entek réme, a kor

mányok örök ves ze d e lm e : az ob

strukezió.
Tegnap határozta e l a független

ségi és 48-as párt és ma, m ikor 

e lőször léptek k i a  küzdőtérre az 

élet-halál harezra kész hadfiak, 

maga Kossuth  Ferencz je len tette 

be az országgyűlésnek.
N em  keltett m eglepetést a  harczi 

kürt harsogása, az első attak nyu

godtan hagyta a védelm i állásba 

helyezkedett többséget, a  közjogi 

alapon á lló  többi pártok pedig, 

nemzeti- és néppárt egyaránt, csen
des szem lélőivé szegődtek az ese

ményeknek.

Mindenki vár, csak a szélsőbal- 

oldali elszánt csapat tö r előre. Jöj

jön, am inek jönn i kell. De hogy 

m i fog  következni, azt nem tudja 
senki, hiszen azza l sincsenek egé

szen tisztában a  küzdő felek, hogy 

ők maguk m it akarnak.

B ánffy  Dezső báró és a többség 

május elsejére ígérik a gazdasági 

függetlenséget, feltéve ha . . .  A  
szélsőbaloldali csoport harmincz 

éves program m jához híven követeli a 

48-iki alkotm ány helyreállítását a 

67: XH. t. ez. 6 8 . §-a  alapján m in 
den feltételénélkül, a közbeneső 

pártok élükön Appony i A lbert 

gróffa l nem szólnak a javas la t e l
len, nem cselekesznek azonban az 

obstrukezió hátrányára sem, mert 

B á n ffy  iránti gyűlöletük, m ely a 

hírhedt októberi választások óta 

csak fokozódott, boszura sar

kalja őket és a m egrekedt kor

mányszekér önkéntes megmenté

sére semmiképen sem akar

nak vállalkozni. Inkább va ló

színű, hogy a harcz hevében oda 

állanak az obstrukezió hátvédébe, 
mintsem hogy kormánypárti zászló 

alá sorakozzanak.

K ét tábor á ll tehát egymással 

szemben, az egyik elszánva a végső 

küzdelemre, a  másik körülsánczolva 

a hatalom bástyái által. A z  elő

nyösebb poziczió  úgy látszik, a füg

getlenségi és 48-as párté, mert a 

vége felé hajló  esztendő kényszer- 

helyzetbe ju ttatta  a kormányt, de 

a könnyebb helyzet tényleg mégis a 

majoritásé, m ert a hallgatag védel

met a parlam entek nagy ütközeté

ben m indig több sikerrel lehet ke

resztülvinni, m int a sok munkával, 

ó riási testi és szellem i fáradsággal 

és kísértésbe soha nem  hozható 

elszántsággal já ró  obstrukeziós harcz- 

m odort.

A  nagy küzdelem Ausztria  m iatt 

indul m eg a m agyar parlamentben, 

de nem osztrák m inta szerint. A  

közjog i ellenzék harezra kész, de 

botrányokra nem hajlandó, diadalra 

vágyik, az után sóvárog, a kést és 

a szta lte tő t azonban nem ism eri el 

alkotm ányos fegyverül.

A z  előőrsök m a felvonultak, a 

komprom isszum napjaiban kitűzött 

fehér lobogót a harcz kopja vá l

totta  fe l —  a té li had járat kezde

tét vette.

Budapest, d eczem b er 7.
X  -1 parlam enti helyzet. Szilágyi 

Dezső ma nem vo lt je len  a képviselő

ház ülésén, amit a függetlenségi és 

48-as párt lehetőleg a maga javára  

igyekezett magyarázni. A  tegnap m eg

határozott tervhez képest, az ob

struáló lienzék ma előterjesztette há

rom indítványát és lelkes hangu

latban intézte az a fölötti vitát. Ámbár 

szólásra, még csak Marjay Péter és 

Sima Ferencz vannak fe ljegyezve, az 
intéző körök mégis úgy számítják, hogy 
a ma megkezdett vita legalább pén
tekig el fog tartani. A  kormánypárt 

jövőbeli magatartásáról bizonyosat senki 

sem tud mondani. A zt beszélik, hogy 

egyelőre teljes nyugodtsággal fogják 

nézni az obstrukeziót. A  délelőtti órákban 
híre járt, hogy Ausztriában mégis sike

rülni fog alkotmányos utón megvalósítani 

a provizóriumot, de csakhamar kitűnt, 

hogy e híresztelések alapnélküi valók. 

—  A  függetlenségi és 48-as párt e l van 

határozva úgy a községi, m int a 

munkástörvény javaslatnál nagyobb v i
tát provokálni, hogy ezálta l is időt 
nyerjen.

X  A  horvát m in iszter lemondása. 
Josipovich Im re horvát m iniszter le

mondása, m elyről az Esti H írla p  adott 

elsőnek hirt, m indenfelé nagy feltűnést 

keltett. Értesülésünk szerint Josipovich 
lemondását a holnap délután négy 
órakor tartandó minisztertanács tár

gyaln i fogja, mert m egakarják kisérleni 

a differencziik  kiegyenlítését. Lukács 
pénzügyminiszter ugyanis hajtandó az 

italmérési jo g  kizárólagossága tekin

tetében bizonyos engedményeket ten

ni, de csak akkor, ha a hor
vát tarlománygyálés o  magyar-hor- 
vát pénzügyi eseményről szóló 
törvényjavaslatot elfogadta. Josipo
vich miniszter azonban a horvát kép

viselők klubjának ettől a  javaslattól 

függetlenül tette meg ígéretét és így 

nem valószínű, hogy a közkedvehségü 

miniszter megmaradjon hivatalában. Cseh 
Ervin minisztersége befejezett dolognak 

tekinthető.

X  A  képviselőhöz bizottságaiból. 
A  pénzügyi bizottság e hónap 9-én 

délelőtt X I órakor a konzul illetékekről 
szóló törvényjavaslatot veszi tárgyalás 

alá, az összeférhetlenségi bizottság 

pedig e hónap 14-én gyülekezik össze, 

hogy a Heltai Ferencz és Konkoly 
Thege M iklós összeférhetlenségi esetei

ben végre ítéletet mondjon. A  véderő 
bizottság, a m int m ár jelentettük e hó

nap 10-én tárgyalja a honvédelm i m i

niszter által tegnap beterjesztett je len 

téseket.

X  B artha M iklós mandátuma. A
A  képviselőház állandó igazoló bizott
sága ma délelőtt fé l tizenkét órakor 

ülést tartott, m elyen Kubinyi Árpád 

elnöklése m ellett B artha  Miklós gyulai 

mandátumát a szokásos harmincz nap 

fen tartásáról igazolta. A z  erre vonat

kozó jeleu íést legközelebb a Ház eié 

terjesztik.

A képviselőház ülése.
A  karzatok lassan telnek.
A  függetlenségi pártból tegnap el

hangzott a riadó, de mintha a parla
menti karzat törzsközönségénél nem na
gyon hinnék a dolgot . . .

A z  első «  obstrukeziós* ülés képe leg
alább így  tünteti fel a helyzetet.

A  kormánypárt is csak a kisebb ké
szültséget vonultatta fel, sőt a függet
lenségi oldalún is vannak rések. A  
nemzeti pártiak helye kezdetben telje
sen üresen áll, csak később tekint be 
egyik-másik pár perezre. Itt van a nép
párt, de nem mutat a helyzet iránt 
túlzott érdeklődést.

Ha a tegnapi függetlenségi határozat 
nem jelentette volna be a harezot, a te
rem s a folyosó képe nem sejtetné. In
nen is, onnan is meglehetős nyugalom
mal indul az előcsatározás.

Különben vósztjósló tünetek is buk
kannak fel a látóhatáron. A  H entaller 
előtt fekvő hatalmas folians Lecher- 
szabásu beszéddel fenyegetődzik.

Előbb azonban az elnöknek van pár 
szava. Általános csodálkozásra Berseviczy 
ül az elnöki székben, s két kormánybiztos 
Lónya y  Sándor és Bornemissza  Ádám 
számára kér egy évre távozási engedélyt. 
Még M üleh  Lajost igazolják az előirt 
30 nap elteltével véglegesen, és D ániel 
báró kereskedelm i miniszter terjeszt be 
két jelentést, —  az egyik minisztériuma 
múlt év i tevékenységéről, a másik a 
statisztikai hivatal jövő  évi munkater
véről számol be.

És megindult a »nagyarányu vita.«
Kossuth  Ferencz emelkedett fel 

szólásra.
—  H a llju k ! H a llju k ! zúgott az egész 

függetlenségi párt.
Kossuth röviden, de határozottan azt 

indítványozta, hogy a miniszterelnök 
által beterjesztett törvényjavaslat az 
osztályokhoz ntasitiassék. A  párt za
josan helyeselt, Kossuth  pedig utalt 
arra, hogy a  szóban forgó javaslat nem 
tisztán pénzügyi természetű és így ha 
valaha, ugv itt van az alkalom, hogy a 
báz attól a rossz szokástól eltérjen, 
hogy az osztályokat mellőzi. Csak ily 
módon lehet a javaslatot alaposan m eg
vitatni, mert az osztályoknak megvan 
az a joguk, hogy a minisztereket maguk 
e lé  idézhetik, akik igy megadhatják a 
kellő felvilágosításokat.

A z  elhamarkodottság máris megalá
zásával já r t ennek az országnak, mert

a provizóriumot a képviselőház a nyá
ron elhamarkodva szavazta meg. Fel
ajánlottuk magunkat Ausztriának és a 
birodalm i gyűlés m ég csak tárgyalni 
sem akarta a provizórium javaslatát. 
Odamentünk, odakináltuk magunkat, 
mint valam ely helota nép és az osztrá
kok mégis visszautasították a meg
egyezésre szolgáló a lka lm at Szerényen 
kételkedik abban, hogy ebből a javas
latból valaha törvény legyen, éppen 
azért vigyázni kell arra, hogyan éljen 
az ország m ost harmincz esztendő 
múltán először önrendelkezési jogával. 
De meg azt sem tudjuk, hogy az osz
trákok m eg akarják velünk kötni az 
alkut, mért sietnénk hát m i a status- 
quoval, holott a kormány javaslata 
maga is kételkedik ennek a lehetősé
gében. Hisz az bizonyos, hogy Ausz
triában alkotmányos utón a megegye
zés be nem következhetik.

—  Meg vannak veszve, tette hozzá 
haragosan Endrey  Gyula, Kossuth 
pedig utalt arra, hogy Au-ztriában csak 
a csássárparagrafussaí lehet kormá
nyozni, de Magyarország ilyen paragra
fust nem ismer. . .

—  De még császári sem ! zúgta 
Hentallér Lajos barátainak zajos he
lyeslése közben. Kossuth most az osz
trák parlamenti viszonyokkal foglalko
zott és éles bírálatot mondott az ob
strukeziós botrányokra.

Meszlény  Lajos sietett a legújabb 
szálló igét forgalomba hozni.

*— N em  baj, csak szabad úszók 
legyenek, szólott a szélsöbaloldal nép
szerű alakja, miközben Kossuth  Fe
rencz az ellen kelt ki, hogy az alkot
mányos fogalmakkal megegyezőnek 
tartjuk, ha rendeletileg intézkednek, 
holott jó l láthatják, hogy a statusquo- 
ról nem lehet a két ország között a 
békét helyreállítani.

A  közfigyelem most Tisza Kálmán 
felé fordult, aki rendes helyén ü lve; 
szürke ruhában, fekete sapkában sűrűn 
rótta egymás mellé a  betűket, mintha 
csak felszólalásra készült volna.

Kossuth  elérkezett beszédje végéhez 
és tagadásba vette, hogy felülről aka
dályok merülnének fe l az ország ren
delkezési joga ellen. Sértés az uralkodó 
joga ellen, hogy feltételezik, hogy a 
m agyar k irá ly  szivéhez n incs oda- 
nőve M agyarország érdeke, holott 
legutóbb láttuk, hogy mennyire le tudja 
küzdeni népei érdekében családi hagyo
mányait, sőt talán egyéni meggyőződé
sét is. Csak akkor nem  volna erre 
képes, ha Magyarországról van szó . . .

—  ügy va n ! úgy va n l zúgott han
gosan a függetlenségi párt, Kossuth  
pedig a többséghez és a kormányhoz 
fordult, hogy gondolják meg mégegyszer, 
mit cselekesznek, ne akarják az ország 
önrendelkezési jogát kigunyolni, mert a 
függetlenségi párt nem fogja engedni, 
hogy az ország kezéből az önrendelke
zési jogát kiragadják. Meg fogják őrizni 
a parlament tekintélyéi, de egész ere
jükből, minden tehetségükből lankadat
lanul fognak küzdeni a nemzet szent 
joga i mellett. Javaslatát elfogadásra 
ajánlja.

És a függetlenségi tábor viharosan 
zúgott és éljenzett, amikor B á n ffy  
báró már szólásra készen állt.

Perczekig nem juthatott szóhoz:
—  Éljen Kossuth f  Éljen a függet

lenség! kiáltásoktól visszhangzott a terem.
A z  a kérdés —  kezdi Bánffy báró ,—  

hogy ez a javaslat az osztályokhoz 
utasittassék-é ?

Az osztrákokhoz ! —. jav ítja  ki 
Endrey  Gyula viharos derültség k ö z t

Mivel ez a törvény —  folytatja a 
miniszterelnök —• nem tartalmaz egya
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bet, mint a jelenlegi állapot fentar- 
tását. . .

—  Éppen ez a  b a ji —  hangzik balról.
.  . .  ennélfogva —  végezi be Bánffy

báró szavait a nagy zsibongásban —  azt 
indítványozom, hogy a javaslat a pénz
ügyi bizottsághoz utasitassák, m ely a 
provizóriumot is tárgyalta. Ezt az in
dítványát írásban is benyújtja.

Ú jra kitört a vihar:
—  Éljen Kossuth! AbczugBánffy ! men

jen Becsbe! —  harsogják a  független
ségi párton.

b á n ffy  és több miniszter tényleg k i
fe lé  indul.

—  H ova m ennek? —  kiáltja  utánuk 
R igó  Ferencz.

—  Bécs felé úszik a szabadúszó ! —  
magyarázza Lukács  Gyula a  baloldalon 
nagy derültséget keltve.

A z  ősz generális is kivonul, —  az 
előbb szorgalmasan jegyzett, s hire j á r t :

—  Tisza  Kálmán beszélni fo g !
Most azután ott hagyta a vitatkozást.
A  második támadó már harczra ké

szen állt. A z  éljenzés elcsendesedik, s 
B arla  Ödön általános figyelem  közt 
beszél.

Nem  járul hozzá a javaslathoz, mert 
attól tart, hogy a kormány ezzel csak 
időt akar nyerni a ;  újabb alkudozá
sokra. Lehet-e ez a magyar törvény
hozás feladata, hogy a miniszterelnököt 
Magyarország érdekeinek feláldozásával 
kimentse a kényszerhelyzetből, melybe 
akkor jutott, midőn a m agyar ország
gyűlés előtt önérzetes kijelentést lelt. 
Csak azért van erre a javaslatra olyan 
égető szükség, hogy Bánffy  báró Bécs- 
ben adott szavát beválthassa.

Hozzájárul Kossuth javaslatához, de 
azt teszi hozzá, hogy a javaslat nagy 
fontosságánál fogva ad hoc bizottsághoz 
is utasítandó. Ha a törvény létrejötte 
olyan végtelenül sürgős, akkor január 
elsején vádinditványt fognak a kormány 
ellen beterjeszteni, amiért ilyen fontos 
országos érdek megóvásával késett 

A  függetlenségi tábor zajos he lyes
lése közt most az önálló rendelkezésről 
beszél. Ez a kiegyezési törvényben, 
a pragmatica sanctióban gyökerezik s 
benne van világosan a negyven- 
nyolczadiki törvényekben, de erre a 
kormány nem mer hivatkozni. Pedig 
most van itt az ideje, hogy Magyar- 
ország gazdasági életét állandó, önálló 
alapra fektessükl 

öröm m el látják, hogy a túloldal 
lelkesedik az önálló rendelkezéséjt, de 
a forma, a lényeg egészen eltérő. Önálló 
független intézkedéseket kíván, nem 
olyant, hogy az első törvényben is ben- 
foglaltassék az Ausztriától való függés. 
Önálló, független Magyarországot kívá
nunk, vámhatárokkal.

—  É ljen ! Ugv van! —  hangzik viha
rosan a szónok körül.

—  Ne követeljünk többet —  folytatja 
az éljenviharban —  mint amihez 
jogunk van, de azt követelni legszen
tebb kötelességünkl A zt a császárren- 
deletet, melyet Ausztriában a 14. §. tesz 
lehetővé, teljesen megtalálja abban a 
felhatalmazásban, hogy a kormány ren
deletileg intézkedhessek. Ha csak ez 
volna nenne, ez is szükségessé tenné, 
hogy az nagy fontosságánál fogva adhoc 
kiküldendő bizottsághoz utasittassék. Erre 
vonatkozó indítványt terjeszt be.

A z  éljen újra felzugott s most Olay 
került sorra.

Ha hirtelen szavazni kellett volna, 
kormánynak vége —  mert egész pártja 
a folyosón táborozik.

De Olay tűzzel beszé arról, ami a 
javaslatban benne van s még nagyobb 
hévvel arról, ami belő le hiányzik. Tudja, 
hogy a többség nem fog ahhoz hozzá
járulni, hogy e javaslatot ad hoc bizott
sághoz utasítsák, de legalább ahhoz 
járuljanak hozzá, hogy az igazságügy: 
bizottság is foglalkozzék vele. Nem 
hihető, hogy Magyarországon lenne 
tisztességes ember, aki nem kívánná az 
ország önállóságát, —  az eltérés csak 
az lehet, hogy a függetlenségi párt ezt 
most megvalósíthatónak s halaszthatat
lannak tartja, m ig a  túloldal nem mer 
belefogni.

—  Kishitüekl Gyávádéi —  kiáltja 
E ndrey  az üres jobboldali padok felé, 
s Olay  pártja zajos tetszése közt be
nyújtja indítványát, m ely szerint

javaslat abban az esetben, ha az osztá- 
yokhoz vagy ad hoc bizottsághoz nem 

utasítanák, az igazságügyi bizottsághoz 
utasittassék.
P ich le r  Győző beszél utána. Utal 

annak nagy fontosságára, hogy az ilyen 
horderejű javaslatok az osztályokban is 
tárgyaitassanab. Csak a sorshúzás utján 
összeállított osztályokban va ló  tárgyalás 
nyújthat biztosítékot, melyet a kormány 
s a többség akaratából összeállított bi
zottságokban, ahol csak a többség aka
rata érvényesülhet, hiába keresnénk.

Midőn a császári várlak kapui bezá
rulnak a szeretett német nép dühétől 
való félelemben, midőn a csehek nem
zetiségi gyűlölettől elvakittatva dúlnak, 
pusztítanak, a magyar nemzet alkot- 
mányos^harczot folytat jogainak érvé
nyesítéséért. De engedni nem fog. A  
többség Badeni tanulsága folytán óva
kodni fog az erőszaktól, s a független
ségi párt nem fogja a függetlenség 
kivivására indított harczot feladni.

A z  éljenzés újra felhangzott.
Asbóth János jelentkezett szólásra, 

uj elemet hozva a vitába. A  kölcsönös 
méltányosságra és előzékenységre h i
vatkozva, B artha  Ödön indítványának 
elfogadását ajánlja. Pénzügyi kérdések 
elbírálására a pénzügyi bizottság van 
hivatva, de ha a függetlenségi párt ad 
hoc bizottságot is kíván, ezt a kí
vánságot teljesíteni kell, mert az e lve 
kért folyó küzdelemben méltányosoknak 
kell lennünk egymással szemben.

A  szélső baloldalon helyesléssel fo
gadták szavait s újra a függetlenségi 
párt vette át a szót.

Ekkor jelent meg B artha  Miklós a 
teremben. Mindenfelől melegen üdvö
zölték a hosszú távoliét után visszatérő 
függetlenségi vezért.

G yory  E lek tiltakozik az ellen, hogy 
a függetlenségi párt kívánságát párttak
tikának deklarálják. Pártját csak az a 
szempont vezeti, hogy a nagyfontosságu 
javaslatot behatóan tárgyalják.

Nem  ütközhetnek meg azon sem, 
hogy több indítványt nyújtottak be, —  
mert bármennyire tisztán és világosan 
áll is az igazság, melyért küzdenek, 
minden fáradozásuk hasztalan, ha a 
többség már döntött. Ennek akarják 
az indítványokkal ele jét venni.

Pártja  zajos tetszése közt azt a kí
vánságot terjeszti elő, hogy ha a több
ség sem az osztályokhoz, sem ad hoc 
bizottsághoz nem akarja utasítani a 
javaslatot, járuljanak hozzá legalább 
ahhoz, hogy a törvényjavaslat az igaz
ságügyi bizottsághoz is utasittassék. .

—  H ely esi É ljen i
—  Szünetet kérünk! —  kiáltotta 

Justh  Gyula az elnök felé. De Berze- 
viczy  előbb P a p p  Elek beszédét 
akarja meghallgatni. Hiába fenyegetőd- 
zik Justh:

—  Hosszú beszéd lesz !

Berzevicsy  nem tagit.

P a p p  Elek ragaszkodik az osztá

lyokhoz.
Midőn látja, hogy a többség az ellen

zék érveivel, igázságaival szemben nem 
hoz fel egy eszmét sem, csak szavaz, 
—  feltétlenül ragaszkodik Kossuth 
Ferencz javaslatához, még pedig nem 
azért, mert ő mondotta, mint ahogy a 
többség ragaszkodik B á n ffy  kíván
ságához, hanem azért, amit mert kiván, 
az jó  és helyes s kizárólag az bizto
síthatja a nyugodt parlamenti tár
gyalást.

Helyeslés közben megindult a bal
oldalról az ár a folyosóra. Mert az elnök 
eltűnt az emelvényről, —  ami szünetet 
jelent, —  a zajban úgy is alig hallják 
a szavát.

Bánffy  báró a teremben maradt, 
köréje gyülekező h íveivel heves gesztu
sokkal tárgyalta a függetlenségi párt 
magatartását. A  jobboldal rendkívül 
nyomott hangulatban volt, az arczokon 
meglátszott a nyugtalan várakozás:

—  Vájjon mi lesz tovább ?
A  szünet után Lukács  Gyula beszélt

Kossuth  indítványa mellett. M ig évek
kel előtt nem tekintették komoly állam- 
férfiúnak azt, aki nem a közösügyes 
politika h íve volt, most az ausztriai 
fejlemények megmutatták, hogy mi az 
igazi magyar érdek, s éppen ezért a 
függetlenségi és 48-as párt teljes erő

vel fog küzdeni programmjának m eg
valósításáért, —  jelen ti k i a független
ségiek lelkes éljenzése közt. A ján lja  a 
többségnek, hogy ne provokálja az 
ellenzéket ok nélkül, hanem a parla
mentarizmus követelményeinek meg
felelve, utasítsák a javaslatot az osz
tályokhoz.

Ezután H olló  La jos fejtette k i általá
nos figyelem közt, hogy a pártfegyelem 
nyűge nem teszi lehetővé, hogy a több
ség tagjai e javaslat hibáiról szabadon 
kinyilvánítsák véleményedet, Ezért szük
séges, hogy olyan tárgyalási módot vá
lasszunk, amely mellett a javas
latból kiküszöbölhetjük a hibás 
rendelkezéseket, s azt szabad kriti
kával javíthatjuk. A z  pedig az osz
tályokban való tárgyalás —  jelenti ki 
a szélsöbaloidal helyeslése közt. A  füg
getlenségi párt tetszése közt fejtegeti a 
68. §. értelmében fentartott önrendel
kezési jogot, melynek érvényesítése a 
vámközősség fen tartása mellett elkép
zelhetetlen.

A  függetlenségi-párt zajos tetszés
nyilatkozata közt kárhoztatja H olló  La- 
os,hogy a javaslatnak az a tendencziája, 
iogy  a mostani osztrák viszonyok kö
zepette is fentartsa a leghelytelenebb 
módon az eddigi közösügyes állapoto
kat. Azután az osztrák parlamenti v i
szonyokat fejtegeti.

Berzeviczy  elnök közbeszól, figyel
meztetve a szólót, hogy maradjon 
tárgynál, mire a függetlenségi párt zajo
san felzudult.

Hen ta llér La jos felkiáltott: N e kra - 
marzoskodjékl —  amit a szélső bal 
oldalon zajos tetszéssel fogadtak.

—  Igaza volt Hollónak!
—  Ne erőszakoskodjék az elnöki
—  Nem  tűrjük az elnök erőszakos

kodását! —  N e kramarzoskodjékl zú
gott egyre másra a hirtelen támadt 
zajban.

H olló  a lárma lecsillapultísával foly
tatja beszédét. Am ikor egy pillanatra 
megállapodik, hogy jegyzeteibe nézzen 

szünet kissé hosszúnak tetszett, 
szélsőbal elkezdett osztrák parlamenti 
minta szerint hoszszasan éljenezni mind
addig, amíg jffoí/d folytathatta beszédét. 
Arról beszélt, hogy Bademnek  szemére 
hányták, miért nem gondoskodott a vá
lasztásoknál arról, hogy nyugodt parla
mentje legyen. Ez a B á n ffy  politikája, 
aki a választásoknál gondoskodik arról, 
hogy a parlamentből kimaradjanak a 
neki nem tetsző emberek és ilyképp biz
tosítsa magának azt, hogy a többség 
formai jogait érvényesíthesse. Mert a fő 
csak a forma. A  túloldalról ezt fejtegette 
Mikszáth  Kálmán is.

Nagy zaj követi ezeket a szavakat,
—  H unczu t palócéi kiáltotta Hen- 

ia ller  Lajos.
Endrey  Gyula pedig nagy derültség 

közben igy kiáltott fel:
—  P a  gát u ltim é !
H olló  a függetlenségi párt tetszés

nyilatkozatai közölt azután azt fejte
gette, hogy a jelen viszonyok között 
csak egy intézkedés lehetséges 
M agyarország gazdasági önállósá
gának a megvalósítása.

Holló  újabb pihenőjét újabb zajos 
éljenzés követte, úgy hogy a szónoknak 
semmi fáradságába sem került beszédét 
két óráig elnyújtani.

Mikor befejezésül kijelentette, hogy a 
Kossuth  indítványát elfogadja, a függet
lenségi párt perczekig tarló éljen Hollói 
éljen Kossuthl kiáltásokban tört ki.

M arjay  Péter lett volna a következő 
szónok, de ez beszédét a ház engedet- 
mével csütörtökre halasztotta, amikor 
is a mai napirend tárgyalását fogják 
folytatni.

Pártos Bélát 6 évvel ezelőtt hozta be 
Polányi Géza a fővárosi törvényhatósági 
hizottságba. A z  egyesült belvárosi pártnak 

politikai pártok bizonyos számarányára 
való tekintettel függetlenséginek ismert vá
rosatyára volt szükségük s Polónyi Pártos 
Bélát ajánlotta.

Megválasztása után Pártos dicsekedett 
Polónyi előtt: Lám, milyen hatása van 
röpirataimnak. Erkölcsileg kényszeritet- 
tettem egy nagy pártot arra, hogy méltá
nyolják irói működésemet. Röpirataim ha
tása olyan volt, hogy nem mellőzhettek s 
megválasztottak bizottsági tagnak.*

Nem tudjuk, mit szóit Polónyi akkor, 
de most Polónyi is hallgatott, amikor a 
sasok* kandidáló bizottsága mellőzte a 

németcsászárellenes Pártos Bélát s el
küldte — nem ugyan oda, ahol a bors 
terem, —  de oda, ahol Kasstcs szabad 
polgár. « Választassa meg Pártost Kasics!* 
mondták.

Pártos Béla busán távozott az őt mel
lőző pártgyülésről. Csak annyit szólt: Röp- 
iratot kellett volna Írnom, röpiratot —  a 
német császárról, akkor talán nem mel
lőztek volna.«

Attól tartunk, hogyha Pártos Béla meg
tudja, hogy ő  is a  német császár áldozata, 
bosszúból elküldi 

neki összes röpira- 
tait. Szegény ifjú 
császár!

Budapest, decz. 7.

A  német császár járáskor a belvárosi 
•sasok* —  talán azért mert egy a czime- 
rük: az egyfejü sas — nagyon rokonszen
veztek II. Vilmossal s nagyon rósz néven 
vették Pártos Bélától, hogy Kasics Péter 
beszédének hatása jdjUt ö is a „zsarnok 
lelkületű11 nemet császár közköltségen való 
fogadtatása ellen beszélt és szavazott.

/ . c

A bécsi abszolutizmus.
(Az Esti H írlap  telefonjelentése.)

A  le g u to ls ó  h írek  m á r  a m e lle t t  
lá tszo ttak  b izon y ítan i, h egy  G autsch  
b á rón ak  s ik e rü l m egegy ezés re  ju t 
n i a  n ém et b a lo ld a lla l és  im e  a  
a  m a i nap  led ö n tö tt m inden  rem én y 
ségét. A  n ém et e llen zék  v isszau ta 

s íto tta  G autsch  b á ró  a ján la ta it , a k i
m a i n ap on  k én y te len  v o lt  A u s z 

tr iáb an  a  14. §  a lap já n  v a ló  k o r 
m án yzás t m egkezden i. A  L a jth á n  
tú l teh á t tén y le g  m egszű n t a z  a l
k o tm án yosság  és  k e zd e té t v e t te  az 
abszo lu tizm us.

T u d ós ítón k  je le n té s e i e g yéb k én t itt 
k öve tk ezn ek .

Bécs, decz. 7.

Ma délelőtt 9 órakor Gautsch  báró, 

miniszterelnök hosszabb ideig tartó 

külön kihallgatáson vo lt a császárnál, 
délelőtt 11 órakor L a to u r  gróf, közok

tatásügyi minisztert fogadta a császár 

hosszabb kihallgatáson.

Tegnap délben több óráig tartó m i

nisztertanács volt Gautsch  báró minisz
terelnök elnöklete mellett.

A  belső válságnak  a Gautsch-m i- 

niszlerium által ezélzott módon való 

megoldása nem sikerült.

A  baloldal végrehajtó bizottságának 

tagjai ugyan ma délelőtt összegyűltek, 
hogy leadják szavazatukat ama javas

latok felelt, melyet a kormány a par

lamenti helyzet szanálása érdekében 

eléje terjesztett.

A  szavazás eredménye kedvezőtlen 
volt és a  visszautasító feleletet ma  
délben küldöttségileg közölték a m i» 
niszterelnökkel.

A  baloldal visszautasítása nem lepett 
meg senkit.

Á  Gautsch  báró által eléjük terjesz

tett javaslatok ellentétben állanak a  
németeknek hónapok óta hirdetett 
p o litik a i á lláspontjivá l, amelynek a 

parlamentben óriási munkával az obstruk- 

czió nagyszabású kiterjesztésével igye

keztek érvényt szerezni.

Am it Badeni gró f könnyelműen az 
ifjucseheknek ajándékozott, azt nem 

hajlandók Gautschék visszavonni, hanem 

csak apró morzsákat, a rendeietek egy

némely intézkedéseinek megváltoztatását 
hajlandók a  németeknek konczedálni.
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A  kormány azt mondja, a  fogalmazói 

karnak m indkét nyelvben jártasnak kell 

lennie, m ég ha 15 esztendőre volna is 

szükség, hogy a második nyelvet is 
elsajátítsák. A  m i a német nyelvet illeti, 

k e li lennie olyan területnek, m elyen a 
hivatalos nyelv  pusztán a német, olyan

nak, amelyen mind a két nyelv  egyforma 

érvénynyel b ir és végül olyan terület

nek, ahol a cseh n ye lv  legyen az 

uralkodó.
Mindezek olyan elvek, melyeket a 

németek nem  fogadhattak el, miután 

azok alig voltak engedményeknek tekint

hetők. Ilyen  körülmények között az 

ellenzék kénytelen vo lt utolsó válaszá
ban véglegesen megtagadni a kormány  
javasla ta inak elfogadását,

JBécs, decz, 7.

A  német baloldal visszautasító 
magatartása folytán  a mai nappal 
itt az alkotmányosság megszűnt.

Most m á r következik az az ab
szolutisztikus kormányzás , mely a 
14. § -on  a lapulva m a  d é ltő l  
f o g v a  k ezd eté t is  vette..

A  parlam ent többé nem működik 
s miután nem működhetik, a kor
mány saját felelősségére önhatal
múlag intézkedik.

Becs, deczember 7,

Lueger  dr. a keresztény-szoczialisták 

vezére csatlakozott a  baloldal elhatá
rozásához, de kijelentette, hogy a fe 

lelősséget a német szabadelvű pá rtra  
há rítja  á l.

A kegyesrend jubileuma.
Holnap szerdán nagy ünnepje lészen a 

kcgyes-tanitórendnek. Akkor van három
százados évfordulója annak, hogy Calasanzi 
Szent József a rendet megalapította és szé
les e világon mindenütt, ahol azóta meg
telepedtek a piaristák, hálaadó istentisztele- 
leekkel ünnepük meg ezt a nevezetes évfor
dulót. A z embernek, aki aiig hogy megszü
letett s munkájának gyümölcsét élvezheti, 
ha ugyan egyátalán megláthatja ezt a 
gyümölcsöt, s máris sírjának fenekére szé
dül, imponál az, hogy háromszáz hosszú 
évre tekinthessen vissza valamelyik testü
let, szervezet, az bennünket magyarokat, 
nemcsak azért érdekel ez a jubileum, meri 
három századnak örvendetes záróköve, ha
nem kiválóan azért, mert a piarista-rend 
tagjai, amióta meghonosodtak hazánkban, 
mindig pontosan, szent alapítójuk akara
tához és czéljaihoz ragaszkodva teljesítették 
köteleséégüket és ezzel nagy érdemeket 
szereztek maguknak.

Észre kell vennünk, meg kell látnunk, 
hogy a magyar piaristák ünnepet ülnek és 
ha ez alkalommal szót nem ejtenénk a 
kegyes-tanitórendiekrői, a legnagyobb há
látlanságot követnénk el. Hiszen a hozzá
juk legközelebb eső nevezetes korszakban, 
az emlékezetes magyar forradalom idején 
is kétségbevonhatatlanul bebizonyították a 
piarista-papok, milyen igaz, hü fiai ők a 
hazának és amikor szükség volt reá, kardot 
fogtak abba a kézbe, mely Ível egy nappal előbb 
a krétát szorongatták s hazafias beszédek
kel a veszélyben forgó ország megmentésére 
tüzelték azt a fiatalságot, amelyet nehány 
órával talán egy kissé feltűnő, divatos ruha 
miatt korholtak. Az ő szavuk mindig hatott, 
tanításaik mindig helyesek voltak és ezért 
ünnepel velük az egész ország szerdán, az 
emlékezetes évfordulón.

A piaristák rende 1597 óta mindenfelé 
elterjedt. Legtöbb tagja van Spanyolország
ban és a legújabb iskolájuk a múlt évben 
nyílt meg Lanturecban, Portorico szigetén.

Magyaroszágon most 24 társházuk van a 
piaristáknak 390 rendtaggal. Van 15 főgyra- 
náziumuk, 8 kis gymnásiumuk, 1 nagy- 
gymnáziumuk és 4 elemi népiskolájuk, mely 
iskolákban a múlt tanévben összesen 8760 
tanulót oktattak. Ama kiváló férfiak közül, 
kik e rendnek voltak tagjai, itt csak a 
Magyarokat említjük fel és ezek közül 
is azokat, akik a hozzánk közelebb eső 
korban működtek. Ilyenek például Pury- 
stall*r, Horváth Cyrill bölcsészek, Schirk- 
huber a  híres természettudós, Szaböky a 
katholikus legényegyesületek és Lévay 
Imre a katholikus kör alapitója, Schuster 
Konstantin váczi püspök és még igen 
gokan.

Azt a zsolozsmát, amelyet a mi piaris
táink fognak énekelni rendjük háromszáz 
éves fennállásának emlékére velük fogja éne

kelni az ország egész lakóssága, mert 
mindenki tudja, mennyit köszönhetünk e 
derék, hazafias rendnek.

Hradil halálos ítélete.
(Az Esti H írlap  tudósítójától.)

A  bíróság ma befejezte H ra d il A lfonz 

a dob-utczai rablógyilkos bönpörének 

tárgyalását és ítéletet is hozott. A  leg

súlyosabb büntetést szabta k i a rabló- 

gyilkosra kötél általi halálra ítélvén őt. 

A  gyilkost láthatólag megremegtette ez 

az ítélet, homloka verejtékezni kezdett 

s azután kijelentette, hogy felebbez. A  

végtárgyalásról a következő tudósítás 

szól:

H aupt A lbin elnök pontban 9 órakor 
megnyitván a tárgyalást, elsőnek ki
hallgatja.

M u rz in  József tanút, aki azt vallotta, 
hogy Hradil h ívta egyszer, hogy m eg
kend munkakönyvét, am elyet valaki 
ellopott.

Erre befejezték a bizonyítási eljárást, 
mire az elnök megindította apörbeszédek 
sorát.

A  vádlóé vo lt az első sor.
Böhm  A lajos dr. kir. alügyész vá

dolja Hradil életpályáját. Csavargónak 
jellem zi, aki már ifjú  korában m eg
szokta a kőbőr életet. Kerülte a mun
kát, és ezért országról országra, város
ról városra vándorolt, mig végre Buda
pestre jutott, hogy Kochné gyilkosa 
legyen. Részletesen ismerteti, az ügyész 
az eseményt, a körülményeket, a melyek 
Hradil elfogatására vezettek. Majd rá
mutat Hradil vallomásainak egymással 
teljesen ellenkező részére jog i fejtegetései 
nyomán oda kiankudál, hogy a gyilkos 
Hradil Alfonz.

A  premeditáezió, az előre megfontolt 
szándék fenforog. Ezt igazolja  'az, hogy 
Hradil a tett előtt gyakran jártKochné- 
nál, kiszemelte a helyet, és csak midőn 
már mindennel tisztában vo lt határozta 
el magát a gyilkosságra. Jelleme, termé
szete gyalázatos, a tett véghezvitelében 
az utálatosságig kegyetlen volt, és azért 
mékán rászolgált a legszigorúbb bünte
tésre, a btkv. 278. §-ában foglalt halá
los Ítéletre. Egyetlen enyhitő momentum 
sem szolgái előnyére.

R ótt Mihály, dr. védő részletes ala
possággal igyekszik a bizonyítási eljárás 
adataiból kimutatni, hogy Hradil bűnös
sége, tekintve azt, hogy a cselekmé
nyeknek tanúja nem volt, hogy vádlott 
tagad és ebbeli állításának igazsága, 
ha nem is valószínű, de nem lehetetlen: 
bebizonyítva nincs. Valószínű, hogy ő a 
lettes, de a büntetőjogi bizonyossággal 
igazolva nincs. A  premeditáezió mellett 
semmi, ellene azonban számos adat 
bizonyít. Hradil viselkedése és eljá 
rása a több lopási esetekben, magatar
tása Koehnénál való többszöri ottléte
kor, s minden előrekészülés hiányára 
mutató ama körülmény, hogy eszközt 
magával a tett színhelyére nem vitt, 
kizárja a premeditáezió fenforgasál. 
Hradil lopási szándékkal lépett be 
Kochnéhoz és igy nem a 278. és 344. 
§. alapján, hanem a 349. §. 2. pont
jába ütköző rablásban  és szándékos 
emberölésben volna csak büntethető. 
A  halálbüntetés tulszigoró volna és az 
emberi szeretet mindent átfogó ereje 
nevében kéri az ügy emberi megítéléséi.

A  védő szép beszéde után Sós Ernő 
dr., a magánpanaszos kártérítési igé
nyeit terjesztette elő.

E ln ök ;  Hradil! M ielőtt a bíróság 

visszavonul, kérdem, van valam i mon

dani va ló ja ! Szálljon magába és vallja 

meg tettét, íg y  legalább künyörülelessé- 

get ébreszt maga iránt.

H ra d il: Nincs reá mondani valóm. 
A z igazat mondtam mindenben.

Elnök: Akkor a bíróság Ítélethoza
talra visszavonul.

Hosszas tanácskozás után a bíróság 
ismét megjelent és H aupt elnök kihir
deti az ítéletet.

A  bíróság Hradilt bűnösnek mondta 
a btkv. 278. §-ába ütköző gyilkosság 
és a 344 §-ba ü’ köző rablás, valamint 
a 344 §-ba ütköző 3 lopás vétségében 
és ezért őt kötél á lta li halálra 
Ítélte.

A z  indokolás a  premeditáeziót fen- 
forogni látja, a tettet orgyilkosságnak 
minősíti, am ely a maga kegyetlenségé
ben már nem is lett volna fokozható. 
Enyhitő körülmény csak a vádlott hiá
nyos nevelése. De ezzel szemben túl
nyomó sok a súlyosító, és igy a bün
tetési tételt enyhítem a bíróság nem 
találta helyén valónak.

Elnök: M egértette?
H ra d il: Meg.
Elnök: Megnyugszik?
H ra d il:  Felebbezek.
Ügyész: T isztelettel megnyugszom.
Védő: Felebbezem.
E lnök : Ezzel a tárgyalást befejezett

nek jelentem  ki.

TÁVIRATOK
É S  T E L  E F O S T E  L E S T É T E K .

A Dreyfus-Qgy.
Pa H s , decz. 7. (Az E sti H írla p  

távirata.) A  F ra n k fu rte r  Zeitung  pá

risi tudósítójánál G oldm annál ház

motozást tartottak és irományait le fog

lalták. Azt h isz ik , hogy ez az eset a 
Dreyfus-ügygyel van összefüggésben.

P a r is , decz. 7. (A z  E sti H írla p  
távirata.) A  lapok mára kínos incziden- 
seket várnak. A  szenátus mai ülése 

valószínűleg döntő befolyású lesz.

Rendzavarás Ausztriában.
Jungbunzlau , decz. 7. (A z  , Esti 

H írla p  távirata.) Ma é jje l a csoporto
sulások és rendzavarások megismétlőd

tek. Több helyen beverték az ablako

kat. É jfél után egy órakor a nyugalom 

helyre állt. Ot letartóztatás történt,

Az elnök üzenete.
W ashington , deczember 7. (A z  E sti 

H írlap  távirata-) M ac-K in ley  elnök 
üzenete Cansas-Pacific-vasut eladása 
dolgában kifejti hogy a kormány, ha 
jobb ajánlatokat, mint a becsár, nem 
kapna, a vasútnál majdnem 13 milliót 
kitevő követeléséből csak 2 és fél m il
liót kapna meg. A z ejnök azt véli, hogy 
a kormánynak joga vau egv bizonyos 
összeget kínálni és már adott is utasi- 
silást ennek m egfrielőleg a pénzügymi
niszternek. Kubára vonatkozólag azt 
mondja az elnök, hogy erőszakos 
bekebelezésre gondolni sem lehet. 
Tagadhatatlan, hogy a Sagasta-minisz 
terium pár heti fennállása óta bizonyí
tékát adta őszinteségének. Nem szabad 
engedni, hogy a türelmetlenség felül
kerekedjék, mely Spanyolország elé 
akadályokat gördítene. Meg kell adni 
Spanyolországnak a megfelelő módot 
arra, hogy a várakozások megvalósul
janak, melyeket Kuba régiméjéhez 
fűz nek.

ElsQiyedt gőzös.
F iu m e , decz. 7. (A z  E sti H írlap  

távirata) A z  «A dria » tengerhajózási tár
sasághoz é jje l érkezett táviratok szerint 
a Port Patridgenál -zátonyra jutott 
Báthory teherguzös elsülyedt. Noha a 
rakománynak 350,000 frlnyi és a hajó
nak 300.000 frtnyi értéke biztosítva van 
az <Adria» a «Jokai» és «Báthory» 
hajók katasztrófája által mintegy
170.000 frtot vészit biztosítási töke 
alapjából. A  katasztrófa részletei még 
ismeretlenek.

ESTI HÍREK.
A  szabadság ünnepe.

(Az Esti Hírlap tudósi tója lói.)

A  m árczius 15-ike ötvenéves évfor
dulójának megünneplésére alakult nagy 
bizottság végrehajtó és művészeti b i
zottsága, ma délelőtt együttes ülést 
tartott Rákosi Jenő elnöklete alatt a 
Royal-szálloda kistermében.

A  bizotttság Rákosi Jenő indítványára 
mindenekelőtt elhatározta, hogy tekintet
tel arra az előreláthatólag nagy jövede
lemre, amely az ünnepélyre felállítandó 
tribünökből befolyik, s amely összeg 
tulajdonképen a vállalkozás sikerének 
alapja, kérvényt intéz a  fővároshoz 
a tribünjog elnyerése iránt. Azonkívül

felh ívja az ország törvényhatóságait, 
hogy az ünnepély előkészítését anyagi 
és erkölcsi támogatásban részesítsék. A 
kérvény és a felhívások megszerkeszté
sére szőkébb bizottságot küldenek ki.

Hosszabb vita indult meg ezután az 
ünnepély időpontjának  megállapítása 
körül. Pártos  Gyula, M árkus  Miksa, 
Szafhm ári Mór, Fenyő  Sándor és 
Pataky  László hozzászólása után a bi
zottság Fenyő  Sándor indítványát fo
gadta el, amely szerint tekintettel az 
az ország éghajlati viszonyaira és a nép 
kora tavaszi elfoglaltságára, az ünnepi 
körmenetet husvétra illetőleg p ü n 
kösdre t ű z i ki.

Fenyő  Sándor és M árkus  Miksa in
dítványára kimondja továbbá a bizott
ság, hogy a m árczius 15-én rendezendő 
országos ünnepélyeken részt vesz s 
magáról valamely később megállapítandó 
impozáns formában életjelt ad.

Rákosi Jenő ezután az ülést bere- 
kesz tette.

Városi ügyek,
— A  zsibárus ip a r. A  kerületi elő« 

járóságok m int elsőfokú iparhatóságok 

most teszik közzé a zsibárus ipar gya

korlására vonatkozó uj szabályrendele

tet, amely a budapesti illetőséghez és 
fedhetetlen múltról szóló erkölcsi bizo- 

zonyilványhoz köti a zsibáruskodást. 
A  szabályrendelet szerint a zsibárusok 

a 20 frtos vagy annál nagyobb értékű 

vásárlást hatóságilag hitelesített üzleti 

jegyzékeikbe beírni tartoznak s az el

lopott, elveszett tárgyakról szóló jegyzé

kekre a vásárlásoknál ügyelni tar

toznak.
— A  főváros m unkása i. A  közgyű

lés elhatározta, hogy a városnál alkalma
zott munkásokat aggkor és baleset esetére 
biztosítani fogja. A  tanáes ajánlattételre 
több biztositó intézetet hivott fel. Három 
ajánlat érkezeit: a nemzeti baleset bizto
sító társaságtól, a hazai biztosító tár
saságtól, s együttesen a Fonciére, a 
Riunione és a Generáli társaságoktól. A  leg
kedvezőbb ajánlatot a hazai biztositó tár
saság telt*’ , csoportos biztosítás esetére a 
várostól 670 írt 30 kr évi dijat kérve, a 
napidij négyszázszorosának összegéig való 
biztosítás esetére pedig 1311 frt 94 krt.

— A  kenyér drágasága. A  belügy
miniszter föih ivja a ma délelőtt érkezett 
leiratában a székes-főváros közönségét, 
hogy a főváros akadálytalan ellátása 
érdekében tegye tanulmány tárgyává a 
közéielmezés kérdéseit. A  leiratban hi
vatkozik a miniszter arra, hogy a 
vásárcsarnok-bizottság régebben meg
állapította, hogy a búza ára 80 száza
lékkal emelkedett, a burgonyatermés 
pedig az idén egyáltalában nem kielé
gítő s igy a két legfontosabb élelmiszer 
várhaló drágulása éppen a főváros sze
gényebb sorsú lakosságára lesz káros 
visszahatással. Ennélfogva megokolt do
log, hogy a hatóság ezzel a kérdéssel 
tüzetesen foglalkozzék.

Hülünfclék.
— Lapunk legközelebbi száma a 

holnapi ünnep miatt csütörtökön 
délután % rendes időben jelenik 
meg.

—  A  rom án  e g y e te m i i f ja k  tü n 
tetése. Abból az alkalomból, hogy a 
román egyetemi ifjak a minap A lex i 
tanár ellen t öntettek, az egyetem rektora 
maga elé idéztetette Chendi Iiarie böl- 
csészethallgatót, a román egyetemi ifjak  
vezérét és úgy a legutóbbi tüntetés, 
mint már korábban több Ízben a ma
gyar átiameszrae és a magyar nyelv, 
valamint különösen az egyetemi rend és 
fegyelem ellen elkövetett kihágás miatt 
öt rendreutasitván, figyelmeztette a ta
nulókat, hogy ha még egyszer ily eset 
felmerülne, kénytelen lesz nemcsak az 
ösztöndíjakat és egyéb kedvezményeket 
tőlük megvonni, hanem intézkedni fog, 
hogy szükség esetén őket valamennyi 
magyarországi egyetemről kizárássá. A  
rektor azután felhívta a román ifjakat, 
hogy amennyiben konkrét panaszuk 
lenne, forduljanak nyílt őszinteséggel 
hozzá, mire Chendi bölcsészeth^iigatő
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azzal válaszolt, hogy a szerb és a szláv 
uiákokkal együtt am úgy is  em lékira
to t szándékáénak előterjeszteni és ab
ban panaszaikat részletesen feltárni.

— TJjabb t  ón o zo k . Az idei báli sai- 
soo legkedveltebb táncza a pás de quatre 
'esz ismét, mely tánca ngy a fővárosban 
m in ta  vidéken általánosan közkedveltség
nek örvend. A  paa de quatre egészen hát
térbe szorította a poka-noblesse-l, (kreuz- 
polkát.) Mint újdonság egyes házi mulat
ságokon vagy zsurokon a bájos grazianat 
tánczolják, s úgy látszik, hogy e táncz még 
népszerűségre is fog szert tenni. Nagyon 
kevés sikere volt a> tavaly —  pár helyen 
felkarolt —  pás de royal azután a pás de 
patiner tánczoknak. Fiúméban a tavalyi 
bálijszezon és a nyári évad alatt igen so
kan tánezolták a kecses «royal> tánczot, 
sötPárisban TQrr tábornok szalonjaiban a 
bájos «mignon*-t is, de úgy látszik tartósabb 
sikere egyiknek sem volt. Igen nagyon Örven
denek agyermekek a sir roger-nak és valóban 
Fiume, Páris, Lipcse, Budapest egy gyer
mek mulatságáról sem hiányzik. London 
tánczoló ifjúsága egy esze-veszett tánczot 
jár, melynek »schottis« nevet adtak. A  
táncz maga nem mutat semmit, zenéje 
hasonlít a  pás de quatro zenéjéhez. Mig
nont keveset lehet látni tánczolni, még 
előbb az arkadient nagy Tantyvi-t. — 
Németországban a Franezia-négyest nem 
úgy tánczolj,ák mint nálunk, hanem en 
carré* Lipcse Berlin, Hamburg stb.’ német 
városokban a Graziana, Menuet és Walzer 
a divatos tánezok. Am i a társas tánezokat 
illeti úgy Németországban a Lanciers job
ban dívik mint a Franczia-négyes. Általá
nos szokása most a külföldi tánezmeste- 
reknek, hogy próbabáljaikon gymnastikát 
és egész kis ballett-előadásokat is mutat
nak be.

SZÍNHÁZAK.
•Has s z ín h á z i  m ű s o r o k  i

A  N em zeti színházban  : Figaro há
zassága, Beaumarchais vigjátéka. Fősze
replők: Zilahi, Újházi, Cs. Alszegi Irma. 
Kezdete 7 órakor.

A z  Operaházban: :', Ördög Róbsrt, 
Meyerbe&r operája. Főszereplők: Vasquez. 
Perotti, Ney. Kezdete 7 órakor.

A  Népszínházban A kuktakisasz- 
szeny, Márkus József operettje. A 
főszereplők Z, Bárdy Gabi, Gazsi Ma
riska, Ndday Ilonka, Szirmai, Németh. 
Kezdete 7 órakor.

A  V íg  színházban Zacconi és társu
lata vendégfeílépteüi: A Magános emberek. 
Hauptmánu drámája. Kezdete fél 8 órakor

A  M a g y a r  színházban A titok, 
Z. Kallós Ilona népszínműve D. Vidd Gi
zellával. Kezdete 7 órakor.

* L i l i  ju b ileu m a  A népszínháznak 
jövő hónapban jubileuma lesz. Január má- 
sodikán épp ötvenedszer fog a bohó Lili 
trombitálni az ezred trombitán és a közön
ség épp oly örömmel fogja hallgatni Hervé 
bájos melódiáit, mint a bemutató óta min
den előadás alkalmával. A  cziraszerepet a 
jubiláló előadáson is Küry  Klára fogja 
adni.

*  H ír e k  a  n e m ze t i s z ín h á zb ó l.
Egy újdonság és két repriz van a nemzeti 
színház műsorán a legközelebbi hetekre. E 
hónap 28-ikán kerül színre «A  folt, amely 
tisztit* Echegaray drámája, Huszár Vilmos 
fordításában. Még előbb, deczember 23-ikán 
az «Ármány és szerelem* Schiller szomorú- 
játéka, utóbb: január elsején pedig «1I. 
Rákóczy Ferencz fogsága*, Szigligeti szín
müve kerül előadásra, mindkettő uj beta
nulással.

A  kulisszák m ögü l.
A főváros legújabb színháza lassanként 

megkezdi működését az egész vonalon. A 
költői prológus után sorra vonultak fel a 
színpadra taaházak, báránykák, időjelző 
házikók, német tanitók és gésák. A  napok
ban már a népszínmű is megjelent szem
lesütve társai között. Ugyanígy működésbe 
jönnek a színházi hatóságok is és már is 
Ülést tartott a színházi törvényszék.

Az érdekes jogeset hősnője a magyar 
színház egy ép oly bájos mint rebellis 
kis színésznője volt, akiben a sötét » Titok* 
premierjén egyszerre csak feltámadt a gésa 
és midőn a boldogtalan anya kezét tör
delve sikoltja:

—  Lódobogást hallok, —- talán már jön
nek a csendőrök, akkkor a kis kóristáné 
közbeszólt félhangosan, úgy hogy meghall
hatták az első sorok, akiknek amúgy is az 
a privilégiumuk, hogy sok olyat látnak és 
hallanak, amit más közönséges halandónak 
l$ni, vagy hallani tilos

—  Sose féljen! Csak egy konflis baktat 
a Szövetség-utczában!

És a tanúként beidézett udvarias bér
kocsis hiába erősítette, hogy ő az inkrimi
nált időben tényleg arra 
hajtott, a szigorú bíróság 
mégis elítélte a  csinta
lan kis szőkét.

P

S p o r t .

§ Ú jítás Alagon. Az alagi verseny-
pályát — mint a Magyar H írlap  írja  — 
jövő évre átalakítják. Az egyenes pályát, 
mely eddig 500 méter hosszú volt, meg
hosszabbítják 1300 méterre. Kétévesek ver
senyeinek legnagyobb része tehát, valamint 
az idősebb lovak 1000— 1300 méteres sik- 
versenyei egyenes pályán fognak lefuttatni, 
aminek sportszempontból nagy az előnye 
mostani befutóval szemben. Az uj pálya 
1898 őszére, legkésőbb 1899 tavaszára ké
szen lesz.

§ A  lóversenysport hanyatlása 
Ausztriában. A bécsi lovaregyletnek nem 
valami fényesen megy a dolga. Erre vall 
legalább az a körülmény, hogy a jövő  év
ben 300,000 koronával ad kevesebbet ver
senyek dotálására.

§ Szerencsétlenül járt zsoké.
Park  Eredet a Festetich-istálló fiatal zso
kéját a napokban súlyos baleset érte. A 
reggeli munkánál ugyanis lebukott Agnetá- 
ról, mely estében mellbe rúgta, úgy hogy 
eszméletlen állapotban vittéK e! a helyszí
néről. A  jeles lovas sérülése nem életve
szélyes ugyan, az orvosok véleménye sze
rint azonban a jö vő  tavaszig nem ülhet 
lóra.

§  C ram p on  sanszai, Crampon Fes
tetics Taszító gróf kétévese keszthelyi hírek 
szerint remekül fejlődik. Datvson tréner 
biztosra veszi, hogy a jeles csikó a jövő 
évi klasszikus versenyekben elsőrendű sze
repet fog játszani.

§ m a g y a r  lo v a k  N é m e to rs zá g b a n
Az 1899-ik 100,000 márkás badeu-badeni 
nagydijra összesen 131 telivért nevezlek 
köztük 25-öt magyar istállók részéről. A 
benevezett magyar* lovak között vannak: 
Busserl, Per Butters, Daliás, Hebe, Eigent- 
Jicb. Mai Konig és Chulaiongkorn.

§  23 iine a  v e r3 en y p á ly á u . Pechy 
Andor egyik lovát trénerje iránti hálából 
Milnenek nevezte el. Milne Gunnersbury 
Babámtól származik és idomárja Milne 
a versenypályán való szereplésétől so
kat vár.

A közönség érdeke.
Tekintetes Szerkesztő Ur!
Ismerve a közügyek iránt való meleg 

rokonszenvét és érdeklődését, bátorkodom 
tisztelettel felsérni, hogy alábbi panaszom
nak becses iapja legközelebbi számában 
helyet adni s iveskedjék.

E hónap 3-án Rákos-Palotán a saját 
szükségemre megvettem egy fiatal hízott 
sertést azzal a szándékkal, hogy másnap 
leölés végett Felső-rakpart 17. számú la
kásomra szállítom. Ezt a körülményt eladó 
bejelentette a községi bírónak, ahol fel
mutatta az állat előzőleg történt megvizs
gálásáról szóló állatorvosi bizonyítványt is, 
mely szerint egészségesnek találtatott, s 
mégis, noha zárlati ti alom sincs, az élve 
elszállítást, nem tudom mi okból, a biró 
nem engedte meg. így történt aztán, hogy 
e hónap 5-én ott helyben leöltem, és á 
húst megvizsgálása után kocsira rakva 
szállítottam a váczi-uton hazafelé.

A  vámnál azonban a pénzügyőrök feltar
tóztattak, most a 3 napi időközben ki
állított és felmutatott s immár 1 írtba került 
két rendbeli bizonyítványt érvénytelennek 
jelentették ki, utasítottak, hogy a vámház
nál vizsgálatot teljesítő állatorvossal is 
vizsgáltassam meg. Hát már evvel sem 
törődtem, csakhogy mielőbb szabaduljak, 
kérdezem aztán, hói van az állató.' vos majd 
kihívom, de azt a választ nyertem, hogy 
menjek keressem meg, bent lesz valahol a 
nyugoti pályaudvar gyorsáru szállítmányok
nál, mit tehettem mást, mint fel a villa
mosra és utána, mikor ott összevissza ke
resem hasztalanul, elutasítanak a London 
szállodába, ott is hajhászom, nincs sehol.

Ekkor bo szankodva sietek vissza, i.ogy 
hátha már ott van, azonban se itt se ott 
nem találok csak akkora állatorvost is, 
mint a mesebeli hüvelyk Matyi. Már 12 
óra volt. És háromnegyed 11 óra óta va
gyok feltartóztatva, mondom az ellenőrnek. 
Hja nem tehetek róla válaszolja ő, de várni 
kell! Csak mikor kijelentettem, hogy le
dobom az egész húst és csináljanak * vele

amit akarnak, akkor mondta, hogy hát 
fisessem meg a fogyasztási illetéket és me
hetek.

Hát lehet ilyen csúnya játékot űzni hi
vatalos funkezió teljesítése közben és meg
engedhető ez az indokolhattam botrányos 
zaklatása a polgároknak ? Ha igen ! |Ki ád 
felhatalmazást és mi a czélja ennek az el
járásnak ?

Tisztelettel vagyok a tekintetes szer
kesztő ur

alázatos szolgája:
S. L.

KÖZGAZDASÁG .
Jelentések a tőzsdékről.

A  gab oa& ttxU t B u dapesten . A  tül- 
földi lanyha tudósítások a malmok vásárló
kedvét Ielohasztották, a forgalom korlátol
tan alakult. Elkelt nyugodt irányzat mellett 
6000 q. búza változatlan árakon.

A következő buzafajok kerültek forga
lomba:
Tiszav. 100 m.m. 76.4 kg. 12.70 írt

* 100 * 76 * 12.50 »
* 100 > 75.5 * 12.20 »
* 100 > 74.5 » 12.15 »

Fejérmegyei 100 > 77 » 12.80 *
»  100 » 76.5 * 12.65 *

Makói 2200 > 74.5 i 12.57*/, »
»  800 » 77 » 12.87‘ A >

DunafÖldvárilOOO > 76 » 12.80 »
* 260 » 74.5 » 12.50 »

Egyéb gabonánemüékben alig volt üzlet, 
az irányzat bágyadt volt. Rozsot 8.50—8.70, 
tengerit 5.20—5.35 u j tengerit 5.05— ó.lő  
és zabot 6.25— 6.40 forinton vásároltak.

A határidöpiaczon a spekuláczió nagy 
tartózkodást tanúsított, a forgalom korlá
toltan alakult.

Kötöttek:
Búza tavaszra . . 11.99— 11.96 
Rozs tavaszra . . 8.72— 8.70
Tengeri máj.—jun.-ra 5.54— 5.49 
Zab tavaszra . . 6.47— 6.45

A déli tőzsde zárlatjegyzései:
Búza tavaszra . . 11.97— 11.98
Rozs tavaszra . . 8.71—8.72
Tengeri raáj.-jun.-ra 5.52—5.53 
Zab iavaszra . . . 6.46—6.47

A  b u d a p es ti é r ték tő zsd e . A  bel
politikai helyzet kedvezőbb megítélésére a 
bécsi spekuláczió vásárlásokat eszközölt, 
mire az árfolyamok fokozatosan javultak 
Közúti vaspálya részvények élénk forga
lomban ^emelkedő ármozgást követtek.

A z  elÖtőzsdén előfordult kötések: ma
gyar hiteirészv. 388.-389. osztrák hitei
részv. 355.60—356. leszámítoló bank részv. 
252.—.— .— osztrák-magy. :t Ham vasút 
részv. 338.25—338.50— rimarourányi vasmű 
részv. 248— .— .— .— közúti vaspálva 
részvény 391.50—393A0. villamos vasút 
részvény 282.—.282.50 

Z á r la tk o r  m a ra d t:  magyar hitel
részvény 389. osztrák hitelrészvény 
355.90 oszt-magy állam vasút részv. 338.25 
leszámítoló bank részvény 252. jel- 
ziíloghitelbank részvény 279.75 közúti vas 
pálya részvény 392.50 városi villamos 
vasút részvény 282.50 forinton 

A  déli tőzsdén jegyeztek  : Magyar 
hiteirészv. 388.75—389.25, osztrák hitelrész
vény 355.80—356.10, osztrák-magyar ál- 
lamvasut részvény 338.50—338.75, leszámí
toló bank részvény —.----- 252.— , jelzálog
hitelbank részvény 279.75— 280.— rima
murányi vasmürészvny 248— 248.25—, 
közúti vaspálya részvény 394.-393.25, 
városi villamosvasút részv. 282.50-253, 
forinton.

Z á r la tk o r  m a ra d t: magyar hitelrész
vény 389.— magyar aranyjáradék 122.25, 
magyar koronajáradék 10Ó.— , pesti ma
gyar kereskedelmi bank részvény 1432.—, 
oszt. hitelrész. 356.— leszámitolóbank rész
vény 252.----- . jolzáloghitelbank részvény
279.75.— rimamurányi vasmű részvény
248.25—, salgótarjáni kőszénbánya rész
vény 603—,—  déli vasút részvény 79.50
városi villamos részvény 23S.----- , közúti
vaspálya részvény 393.7*5 forinton.

A  g a b o n a ü z le t  M é c s b e n . A  ten
gerentúli alacsonyabb jegyzések lanyba 
hangulatot terjesztettek, kötések csak nagy 
ritkán jöttek létre.

Jegyzések:
Búza tavaszra . . 11.86— 11.88 
Rozs tavaszra . 8.82— 8.84
Tengeri máj.—jun,-ra 5.76 -  5.78 
Zab tavaszra . . 6.80— 6.82

A bécsi értéktőzsde Élénk for
galomban barátságos hangulat terjedt cl, a 
hitelrészvényt magasabb árfolyamokon ad
ták vették. Valuták és devizák megszilár
dultak.

Jegyzések: osztrák hitelrészvény 358,10 
magyar hiteirészv. 388-75, magyar arany
járadék 12215, magyar koronajáradék 
99.95, anglo bank 162.50 osztrák magyar 
államvasut részvény 338 50 forinton.

Nyomatott a kiadótulajdonos: MAGYAR HÍRLAPKIADÓ R-TARSASAG körforgógépén

Piaczi árak.
(A b Esti Hírlap  magánjelent*.*.)

A mai forgalom minden téren élénk 
▼olt. Olvasóink figyelmébe ajánljuk, hogy a 
központi vásárcsarnok főbejáratának jobb
oldalán, az emeleten, gyümölcsöt 5 kilón
ként vásárolva, igen olcsón kapjuk. Az árak 
nem változtak. A kicsinybeni eladások 
következőleg alakultak:

Hús: I. rendű leveshus 72, II. rendű 
leveshus 62—56, III. rendű leveshus 48—56, 
vesepecsenye egész 68—80,rostélyos 72—80, 
fehér pecsenye 72, tisztított vesepecsenye 
140— 150, márhanyelv nyersen 72, páczohra 
90, füstölve 140 krajezár kilója. Borjúhús 
ezomb 90, eleje 72, pörköltnek 60—64. Birka
hús eleje 36, hátulja 52. Bárányhus, első 
negyed 6 0 -8 0  hátulsó negyed 100-150 
Disznóhus ezombja, lapoczkáia 52—65, 
karaj 80—90, füstölt sonka 100— 110, 
prágai sódar 110—115 nyelv 30—35 kr. 
szalonna 60— 64, zsir 64, háj 64—66, ko
csonyának való 36 kr. kilónként.

Baromfi: Rántani való csirke 60—70,. 
sütni való csirke 80—90. tyuk 100—140,j 
kappanl20—160, pulyka 250—350 kövér lud! 
350— 600, sovány kacsa 118— 140, kövér1 
kacsa 160— 250 krajezár páronként. Tiszti-; 
tott baromfi: csirke 85—60, császár poulárd 
80—90, kappan 100—140, pulyka 120— 200,' 
sov. kacsa 90-120, hízott 180-150 kr. drb- 
ként. Lúd kilója. 46—56 kr, elsőrendű 
zsír 80—90, háj 90. olvasztott zsir 80—100 
kr. libamáj 150— 200 kilója.

Vadak: Nyúl 100— 130. fogoly 90— 100, 
őzezomb 250—300, gerinez 400—600 kr, 
egészben, szarvas 45—100, vesepecsenyéje
1.80, kilója, fáczán 150—1.70 gyöngytyuk 
80, erdei szalonka 130— 160, császármadár 
120, hófajd 130, vadkacsa 60—90 kr. drbja, 
fenyvesmadár 40, párja.

Halak: Élő ponty 60— 120, csuka
60—120, kecsege 125— 150, süllő 80—160 
krajezár. Jegelt halak: ponty 20 — 60, csuka 
20—50, kecsege 120, fogas, süllő 30— 120, 
apró hal 30—50. Lazacz 500 krajezár 
kilója.

Különfélék: Teavaj 120, főzővaj 90— 
100, tojás 5 drb 20 kr., Conservált tojás 6 
drb. 20 kr., teatojás 22 drb, főzni való to
lás 30 drb, meszes tojás 35 drb 100 
krajezár.

Felelős szerkesztő: Neszm ély A r tú r .

R á é r  m ég. Asszony: Te gézengúz, or
szágos csavargó, te czimeres korhely, te, 
te . . .

Férj: Sohse fáraszd magad feleség. írd 
fel, amit most mondani akarsz, majd reg
gel, ha felkelek, elolvasom.

„Az Évszak*
a legjobb divatlap 

szabás mintákkal, divat- 
képekkel, s z  ép  i r o d a i  mi 
részszel. Előfizetési ára egy 
évre 4 frt; */j évre 1 frt. 
A  «M agyar H írlap* elő
fizetői kedvezményképpen 
egy évre 2 frt 60 negyed 

évre 65 krért kapják.

K ö n n y ít a  választás. Egy bécsi kis
asszony beszél a barátnőjével.

— Nem tudok választani a kérőim közül. 
Mind a kettőnek veszedelmes foglalkozása 
van. Az egyik uros/.lánszeliditő. Örökösen 
rettegnék életéért!

— S a másik ?
— Képviseld a Reiehsraílibán!
— Akkor könnyű a választás! Inkább 

menj nőül : z elsőhöz !

Gyermekeknek
tanulságos és szórakoztató olvasmánya 

legalkalmasabb s legolcsóbb a

K is Világ
képes gyermeklap. Megjelen minden szom 
balon. Előfizetési ára egv évre 3 forint 
negyedévre 75 kr.A ‘ M a g y a r  H ír la p  
előfizetői egy évre 2 forintért negyedévre 
50 krért kapják. Előfizetések V., Honvéd- 

utcza 4 szám alá küldendők.


