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A z  obstrukcziót a  kép

viselőházban m a  m indk ét  
független ség i p á r t  részéről 
bejelentették.

A katonakard.
A katonának sokat kell adni 

tisztességre és becsületre, m ert ez 

is katona regula. Hanem a kard és 

fegyver nagyon is keze ügyébe esik 

Ha felfortyan, ha rosszkedvű, ha 

kelleténél jobb  kedvű, a kínálkozó 

fegyvert mindjárt kirántja. Hosszú 

éa véres krónikáink vannak a ka

tona fegyverrő l, a  tiszti kardról 

anélkül hogy a  katonai becsű 

let oltalmazásának vagy m egtorlá

sának szüksége kívánta volna 

hősködést és vért. Csak nemrégiben 

a főváros külső részén az egyik dunai 

monitor matróz legénysége egy altiszt 

vezetése alatt rohant m eg valami 

mulató helyet, ahonnan előbb ki- 

dobták két rakonczátlan pajtásukat. 

Förtelm es garázdálkodást vittek 

véghez, akivel csak előtalálkoztak. 

A  legközelebbi napok eseményei 

pedig a tiszt urak kard járól beszél
nek felháborító dolgokat.

Debrecenben  a színházban egy 

ur figyelm eztetett egy folyton be

szélgető fiatal honvédhadnagyot 

♦csendesebben®. Ezért a tiszt ur a 

felvonás végén a  színházból kijövő 

urat kardjával megtámadta, össze- 

kaszabolta. Nem a kardon múlik, ha 

a szerencsétlen em ber bele nem hal a 

sebeibe. Zágrábban  fordult e lő  a má

sik eset, m elyet a horvát tartom ány- 

gyűlésen is megrostálnak. Egy sörház

ban történt, ahol több önkéntes is 

mulatott, hogy m ikor a katonai 

zenekar hazafias dalokat játszott, s 

az önkéntesek beleénekeltek, egy 

hadnagy m egtiltotta nekik az ének

lést, am iért a  cz iv il vendégek meg

botránkoztat. A  hadnagy erre pat- 

ro lt hozatott, az önkénteseket beki- 

sértette. Hasonlót akart tenni a 

czivilekkel is, de az őrvezető tudta, 

hogy a z  nem tartozik rá. Meg

esett aztán, hogy egy polgár 

a hadnagyol hátba ütötte. A  had

nagy az őrségre ment, ráparancsolt, 

hogy löjjenek. Ezek azonban sze

rencsére ellenszegültek, vért nem 

ontottak. Harmadik eset a  gyula- 
fehérvári, ahol egy német énekesnő 

hangversenyt adott. K ét tiszt, kiket 

bor, ének és művészet fölheví

tett, erőve l be akartak hatolni az 

énekesnő öltözőjébe. De utjokat 

állta két ur. Persze kardot rántot
tak a tisztek, de csak az egyiket 

sebesitették meg, m ert sokan közbe 

vetették m agokat

Szom orú és felháborító dolgok 

Fájdalom , nem is ritkaságok, 

fegyvertelen polgárokkal akárhány 

szór, akárhol megtörténhetnek. Ön 

érzet, becsület nem csak katonában 

él. Katonai és polgári becsület közt 

különbséget tenni nem lehet. Ha a né

met császár minden alkalom mal o ly 

malasztosan emlegeti, hogy a  császár 

kabátja megkülönbözteti az embert 

azért a  kard nem a polgári rokk 

vagy a munkászubbony ellen  lóg 

katona oldalán. K iváltsága egyik 

nek sincs. Csak van az egyik

nek fegyvere, veszedelm es a ki 

nem fo rrt ifjúság, hetykeség, dölyf. 

mámor, düh kezében. Vegyük hozzá 

veszedelemhez a cz iv il iránti le

nézést, s tegyük hozzá még, hogy 

nálunk fa ji ellenszenv is forr nagyon 

sokszor a tiszti kabát alatt. Kész 

mindjárt a vérengző rögtönzés és 

kaszabolás egy görbe tekintetért 

egy szóért. A  kirúgás, a skandalum 

akárhányszor a kard olta lm a alatt 

annak, aki nem tit

. „ . ja ,  hogy Bem tetszik neki vagy 

rifegbolránkozik rajta. Nyeld el. 

rakd zsebre, tűrd el, czivil, ha kedve: 
az' épséged és az életed.

A z  egyetlen orvosság volna, ha 
katonáék a szolgálaton kívül fegy 

vert nem viselnének. De ez már 

vágy, régi sürgetés. Eredménye 

nincs. Következm énye azonban na

gyon is sok a szükségtelen fegyver 

hordozásnak. Brutalitás, vérengzés 

A  katonaság és polgárság közti jó  

viszony közt is o tt a  k a rd !

Budapest, deczember 9.
n X  á z  ».< budai püspök. Karlovi- 
czáról jelentik, hogy a szerb püspöki 
zsinat Bogdanovies Lucziant egyhan 
gulag megválasztotta budai püspökké.

X  i  postatakarékpénztárak re- 
orm ja. A  kereskedelmi minisztérium
ban a postakarékpénztárak reformját 
határozták el. Most a legnagyobb be
tétek összege —  mely tudvalevőleg min 
den bírói foglalás alól ki van véve — 
ezer forint, ezentúl kétezer forint lesz. Jogi 
személyek és testületek részről 2 C0 J fo 
rinlot lehetett betenni; ezt ie fölemelik 
4000 írtra. Ez utóbbi intézkedés azért 
is szükséges, mert a betegápoló, beteg- 
segélyző egyesületek alapszabályait i 
belügyminiszter csak ugv szokta meg
erősíteni, ha pénzöket a postatakarék
pénztárnál helyezik ei. Mihelyt azonban 
2 0 0 0  írtnál nagyobb.a vagyonuk, más 
pénzintézetet is igénybe kell venniük,

X  -4 fő ren d ih á z iga zo ló  bizottsága  
ma délelőtt 11 órakor Vay Béla báró 
elnöklése mellett iartott ülésében kiiga
zította a főrendek névjegyzékét, ameny- 
nyiben onnan törölte az elhunyt tago
kat, viszont beigtatta azok neveit, akik

újabban jutottak a főrendiházi tagság
hoz, mint Hettyei Sámuel pécsi püspök 
és Ssapáry László gróf fiumei kor
mányzó.

A képviselöház ülése,
Sima Ferencz titokzatos elzárkózott- 

Sággal járká l föl s alá a folyóson,
—  Kibeszéli az ü lé s t ! —  rebesge

tik a beavatottak s mindenfelől irigy 
pillantásokat lövelnek a » magyar Le- 
cher* felé.

Polónyi is szóhoz akar jutni, 
hamarosan be szeretne ugrani Marjay
Péter helyére, akit a vitarendező 
hatalmak S im a  előtt akarnak a tüzvo- 
naiba dirigálni. Már-már megegyeztek, 
de Sim a  is előállt s nem engedte, hogy 
Polónyi előtte beszéljen és igy azután 
Po lón y i boszusan Összecsapva papírjait, 
eisietett.

A z ünnepi szünet alatt kiheverték az 
első összecsapás izgalmait, s ma pihent 
erővel várták a harezot. Egyébiránt 
minden oldalon nagy üresség tátong.

Nem nagyon figyeltek az elnöki elő
terjesztésekre. Ma újra Szilágyi ült az 
elnöki székben, —  és jelentette, hogy 
Vuja Péter négy heti szabadságot kér 
és kap a háztól, —  N ógtád  vármegye 
és Debreczen városa felírnak a képvi
selőházhoz az 1848-fit í ~  toryényék meg
alkotása félszázados évfordulójának 
megünneplése tárgyában, Fejér várme
gye pedig a mezőgazdasági munkások 
érdekében.

fA  fejérmegyei kérvény éppen a ti
zenkettedik órában érkezett: az e tárgy
ban már benyújtott törvényjavaslattal 
együtt fogják a ház asztalára letenni.

A  baloldal éljenzésu közt jelentette 
k i most az elnök, hogy az állandó iga
zoló bizottságnak Psik  Lajos által elő
terjesztett jelentése alapján Bariha  
Miklós gyulai mandátuma a 30 napos 
fentartással igazoltatik.

És újra megindult a vita.
M arjay  Péter volt a szerencsés fér

fiú, akinek kérését a ház egyhangúlag 
tette magáévá. Ugyan csak azt kérte, 
hogy beszédét mára haUszíbassa, de 
azért nem kevésbé büszke az ered
ményre.

Hiszen mindig a leszavaztatás 
sorsunk, —  teszi hozzá lemondással.

De azért nem csüggedünk! 
kiáltja, s a még gyéien  telt szélsőbalon 
felzug az. első zajos helyeslés.

-  Mi a czél ? Miről van most szó ? 
kérdi, s a függetlenségi tábor éljen

zése közt adja meg a választ.
—  A  magyar nemzet gazdasági 

érdekeinek m egóvásáró l!
—  Úgy van ! Igaz! —  zúgják bal 

felől. Csak Sim a  Ferencz fészkelődik 
türelmetlenül; ha az a lelkes beszéd 
még sokáig tart, az ő » táv beszélő* bâ  
borjait csökkenti.

A  kormány erre keveset tett —  foly
tatja M arjay. Nem a függetlenségi 
pártvezér, banem a kormány lép ki 

indig két ballábbal s igy a "ballépések 
egész sorát követik el. Van erre egy 
deák közmondás is, mely magyarul 
azt jelenti, hogy > kevés bölcse Bég
gel . . .«

—  Deákul halljuk! —  evődnek a jobb
oldalról s Madarász apó siet is Marjay 
czitátumát eredetiben Bánffy  felé rö
píteni; m ély szánakozással kiáltja a 
íormánypadok feló:

—  Parva sapientia . . .  /
A z  általános derültségből alig hangzott 
Marjay szava, m elyiyei közmondását 

befejezte:

—  . . .  kormányozzák a világot]

Bánffy  ellenségeinknek —  úgy
mond —  folyton újabb és njahb hala
dékot ad, hogy kegyeskednek-e azt a 
pár száz milliót, amit a Lajthán áfhaji- 
gálunk, elfogadni. A  r^iniszterelnök ké- 
sedelmezett, igy azután reá nézve nem
sokára elkövetkezik a biblia szerint az 
az éjszaka, amikor már nem munkál- 
kodhatik.

Általános viharos derültség támadt, s 
Marjay ijedten erösitgette:

—  Kérem , ez valóságos b ib lia i k i
fe jezés]

—  Nem  hiszik? —  tette hozzá, a 
megújuló derültséget kétkedésre magya
rázva —  ha tetszik, megmutatom a
bibliában.

Ezt már elhiíték a nagytiszteletü ur
nák, de a derültség csak lassan si
mult el.

Most a szónok az önálló vámterület 
hasznát fejtegeti a függetlenségi párt 
helyeslése köz!. Pártja vezérférfiai ül
tették azt a fát, melynek gyümölcse 
most leszakitásra vár. E kérdés felett 
felületesen nein sikulhalnak át, ezért 
szükséges az osztályokban való tárgya
lás. Az ellen már most tiltakozik, hogy 
a kormány rendeleti utón kormányoz
hasson.

Még csak az kellenel —  dörgi 
Kubik Béla, a szélső baloldalon zajos 
visszhangot idézve fel.

Marjay beszédet azzal az intéssel 
fejezi be, hogy a többség ne provokálja 
az ellenzéket jogos kívánsága megtaga
dásával.

Ezzel visszaült helyére.
Lakatos bácsi, a ház függetlenségi- 

párti jegyzője a jobboldalt diadalmas 
aillanlással nézve végig, felhívja szó- 
ásra :

Sima Ferenczel!
Mindenki az órára pillant:
—  Pont tizenegykor kezdi.. f 
Alig beszélt pár perczig, már meg

szólalt Szilágyi esengetyüje. Ugyanis 
arról beszélt, hogy a benyújtott indítvá
nyok egyikéhez sem járul hozzá, hanem 
indítványozni fogja, hogy a javaslat a 
kormánynak adassák vissza. Ezután a 
törvényjavaslat tartalmára tért rá. Szi
lágyi rácsenget:

-  Figyelmeztetem a képviselő urat, 
szól az elnök —  hogy napirenden a

törvényjavaslat tárgyalási módja feletti 
vita van, s igy a törvényjavaslat tartal
mára s az azzal összefüggő kérdésekre 
a házszabályok szigorú rendelkezése 
értelmében nem terjeszbedhetik ki. Tes
sék szigorúan a tárgyhoz ragaszkodni 

mondja Szilágyi a jobboldal helyes
lése közt.

Sima tisztelettel hajlik meg az elnöki 
figyelmeztetés előtt, a törvényt csak 
annyiban fogja csitulni, amennyiben 
az a tárgyalási mód megvitatásához el
kerülhetetlenül szükséges.

Részletesen fejtegette ezután, hogy az 
törvényjavaslat a parlamentben még 

érdemleges tárgyalás alá sem kerülhet! 
Abban a pillanatban, amikor a korona 
szemei előtt az osztrák parlamentben a 
közösügyes ái: ápolok íentartása érdeké- 
ben olyan jelenetek játszódnak le, hogy 
az ellenzéket szuronynyal űzik ki a 
törvényhozás terméből" s a többséget 
csendőrökkel tartják össze, a közösügy 
feíitartására irányuló minden törekvés 
államcsíny jellegével bir, s az ellen az 
ellenzék teljes erővel veszi fel a küz
delmet.

Hiába oktatja ki az ellenzéket a 
kormány sajtója, s «e!Őkeiö, irányitó 
befolyása államférfiak» nyilatkozata. 
Tisza  Kálmán, mert reá ezéioz, nem 
követte mindig azt a politikát, melyet 
mostani nyilatkozatában hirdet, lisea  
Kálmán hazafiasabb nézetet vallót
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araikor mint az ellenzék vezére a k i
rályhoz intézendő válaszfeliratot szer
kesztette s abban nem is gazdasági 
kérdésben, hanem a delegáczió kérdé
sében, tehátaperszonál-unióról s z ó lv a . . .

Heves csengetés szakítja félbe Sitna 
közmondását, s Szilágyi erélyes hangon 
szólal ineg:

—  Mar hosszú idő óta nagy tü re 
lemmel hallgatom a képviselő urat. 
Konstatálom, hogy újra eltért a tárgy
tól s figyelmeztetem, hogy térjen vissza 
a napirenden levő  kérdéshez!

Erre Sitna  további kommentálás nél
kül felolvasta Tiszának egy régi ellen
zéki nyilatkozatát, melyben Magyar- 
ország önálló rendelkezési jogát fej
tegeti.

A z  önálló rendelkezést —  jelenti ki 
Sima —  másképp magyarázni az 1867: 
XU . t. ez. 68. §-a értelmében nem lehet, 
mint hogy felállítják az önálló vámterü
letet s a nemzeti bankot.

Szilágy i pedig villároló szemekkel, 
mint a prédára leső sas, várja a pilla
natot. Most csap le  . . .!

De nem, még vár. . .
És Sim a  beszél tovább, —  szól a 

szükség-paragrafusról s más osztrák 
dolgokról.

A  táv-szónok nagy ügyességgel kap
csolja fejtegetéseit a napirenden levő 
tárgyhoz, s Szilágyi arcza újra kiderül.

Midőn azonban Sima újra az önren
delkezés lényegét kezdi fejtegetni, újra 
felhangzott az elnöki csengettyű és 
utána Szilágyi szava:

—  Már kétszer figyelmeztettem  a 
képviselő urat, hogy ne térjen e l a 
tárgytól. Most utoljára intézem hozzá 
azt a kérést, hogy térjen vissza a tárgy
hoz, mert ellenkező esetben a házsza
bályok értelmében fogok eljárni.

Sim a  megkönnyebbülten lélegzett fel, 
s tovább beszélt. Ezután arról beszélt, 
hogy B án ffy  báró politikáját csak azok 
tűrhetik el, akiket az ő egyéni jóaka
rata juttatott be a házba, de az ellen
zék, mely a kormány szuronyai ellenére, 
a nemzet akarata fo ly tán , isten 
kegyelméből jö t t  ide be, nem fog ah
hoz hozzájárulni.

V égü l S im a  Ferencz a következő 

indítványt nyújtja be:

Tekintettel arra, hogy a magyar 
törvényhozás mindkét háza elfogadta 
és törvényhozási határozattá emelte 
a kormány azon előterjesztését, hogy 
Ausztria és Magyarország között az 
1867: X II. t.-cz. alapján a fennálló 
gazdasági közösségre nézve a status 
quo alapján 1898 január 1-től ugyan
ezen óv deczember 31-ig provizórius 
állapot tartassák fenn s a kormány 
ezen törvényalkotást királyi szentesí
tés alá nem bocsátotta, hanem mintha 
ezen; törvényalkotás meg se történt 
volna, —  egy újabb törvényjavaslatot 
tett az asztalára a vám -és bankügynek, 
valamint ezekkel összefüggő némely kér
désnek ideiglenes szabályozásáról: ezen 
törvényjavaslat tárgyalásába as or
szággyűlés nem bocsátkozik. Hanem 
azt azon utasítással adja vissza a 
korm ánynak , hogy tegyen mindenek
előtt előterjesztést és javaslatot a 
ház elé az iránt, hogy amennyiben 
a változott viszonyoknál fogva az 
országgyűlés mindkét háza által elfo
gadott provizoriális törvényjavaslat 
királyi szentesítésének szüksége fenn 
nem forog: ez mint fölöslegessé vált 
törvényalkotás az országgyűlés által 
érdemére nézve értékét vesztettnek 
jelentetik ki s egyszerűen a ház irat
tárába helyeztessék el.

S  mivel a velünk államjogi viszony
ban élő osztrák örökös tartományok 
részéről azon alkotmányos feli ételek 
megszűntek, melyek Ausztria és 
Magyarország között a vám- és bank- 
közösségre nézve az 1867. X II. tcz.- 
ben megállapittattak —  ennélfogva 
kimondja a magyar törvényhozás, 
hogy a vámközősség 1898. jan. 1-től 
Ausztria és Magyarország között meg
szűntnek tekintetik. S amennyiben 
ezzel 1898. jan. 1-tő! kezdve a vám- 
és bankügyben Magyarország önálló 
rendelkezési joga lép hatályba: uta- 
sittatik a  kormány, hogy haladékta
lanul nyújtson be törvéhyjavaslatot, 
hogy a vám -és bankközösség tárgyá
ban^ 1897. decz. 31-ig még érvényben

álló törvényeink alapján a m ai 
statusquo fentarlása mellett 1898. 
decz. 31-ig p rov izóriu m  hozássék 
léire.

Megbizatik továbbá a kormány, 
hogy az Ausstria és Magyarország 
között fennálló gazdasági közös v i
szonyok megszűnése következtében 
az önálló vámterület és önálló 
m agyar nemzeti bank létesítése 
irá n t dolgozzon k i törvényjavaslatot 
s azt m ég o ly  időben terjeszsze a 
magyar országgyűlés elé, hogy ezen 
törvényből eredő állam i önrendelke
zési jo g  már 1899. jan. 1-én ha
tályba lépve, tényleg végrehajtható 
legyen.
A  függetlenségi párt helyeselt.
S im a  általános meglepetésre leült, s 

igy P o ló n y i várakozás ellenére sorra 
került.

Előbb azonban szünet következett.
A z  ülés újra megnyittatván, P o ló n y i 

Géza azzal kezdi beszédét, hogy az 
események azoknak adtak igazat, akik 
hittek abban, hogy a nemzet vissza 
fogja nyerni önálló rendelkezési jogát 
még azokon a korlátokon túl is, m elye
ket a kiegyezési törvény 68. §-a szab 
meg.

Es midőn ez az időpont bekövetke
zett, a nemzet nincs egy táborban, hanem 
a gyanúsítások és fenyegetések özönét 
zúdítják fel.

Nem  akar Beschw ichtigungs-Hof- 
ra th  lenni, de meg akarja jelö ln i a 
me'sgyét, amely a táborokat elválasztja. 

—  H alljuk  ! H a llju k ! —  hangzott 
baloldalon, s aPoiónyi röviden össze

gezve az eddigi elenzéki kívánságokat 
utal arra, hogy a kisebbség palládiuma 
a házszabály. Ettől eltérni nem szabad, 
az az álláspont\melyel Sim a elfoglal, 
a házszabályokba ütközik, s ellenkezik 
a függetlenségi és a 4 8-as párt 
álláspontjával.

A  házszabályok 114. §-a értelmében 
a kormány állal benyújtott törvény
javaslattól az osztályokhoz vagy bi
zottságokhoz való utasittatást meg
tagadni nem  lehet. így tehát nem 
járulhat bozzá Sim a  kívánságához, 
lanem ahhoz a határozati javas
lathoz csatlakozik, mely' szerint a 
törvényjavaslat az igazságügyi bi
zottsághoz is utasítandó. A z  osztá
lyokhoz való utasítás magában 
foglalja azt is, hogy a törvényjavaslat 
azután egy bizottsághoz is utasítandó. 
Ebben a kérdésben pedig az igazság
ügyi bizottság vélem ényét meg kell 
hallgatni.

Olyan előterjesztéseket lát a törvény- 
javaslatban, melyekből leplezett alkot- 
m ány válság és egy állam csíny terve 
tűn ik  ki. Éppen ezért szükséges, hogy 
e törvényjavaslattal szemben magatar
tásáért minden egyes képviselő egyéni
leg vállalja cl a felelősséget. Ez pedig 
csak úgy lehetséges, ha azt az osztá
lyokban is tárgyalják.

A  függetlenségi part helyeslése közt 
Polónyi most azt fejtegeti, hogy amig 
még latens pendens, hogy egy másik 
erről a tárgyról szóló törvényjavaslatot 
szenVesTlés alá fogják-e terjeszteni vagy 
sem, addig lehetetlen, hogy a magyar 
törvényhozás már erről a tárgyról szóló 
ó uj törvényjavaslatot tárgyaljon.

De ha ezt a törvényjavaslatot szem
léljük, rögtön szembetűnik, hogy belőle 
két kardinális rendelkezés hiányzik, 
mely a másik provizórium-javaslatban 
benne volt. A z  egyik  az 1867; X II. t.-cz. 
alkotmányi biztosítéka, a másik az 
1887: X X III. t.-cz. 1. §-nak 1. bekez
désére vonatkozó rendelkezés. Itt csak 
a 2-ik bekezdésről rendelkeznek, de az 
1. bekezdésben szabályozott kvóta-kér
dést nem érintik.

A zt beszélik, hogy a kvóta kérdését 
a király fogja eldönteni s nekünk több 
hozzászólásunk nem lesz.

Ebből azt látjuk, hogy az alkotmány 
forog veszélyben. A z  1867: X II. t.-cz. 
ugyanis azt mondja a 21. §-ban, hogy: 

«ha a két küldöttség a javaslatra 
nem tudna megegyezni, mind a két 
küldöttség véleménye a két országgyű
lés elé terjesztetik, ha pedig a két o r
szággyűlés nem tudna egymással 
megegyezni, a kvóta kérdésében a kül
döttségek által előterjesztett adatok 
alapján a korona dönt!»

De a kvóta kérdésében mindeddig 
nem kísérelték meg a két törvényhozás 
közti megegyezést, amig pedig ez meg 
nem történik, a kvóta kérdése a korona 
döntése alá nem bocsátható.

Aki ezzel ellenkezőt tesz —  jelenti 
ki Polónyi a függetlenségi párt zajos 
helyeslése közt —  az alkotmányi sért.

—- Ha a közös ügyekre vonatkozólag 
a két országgyűlés alkotmányos képvi
seletei nem  juthatnak megegyezésre, 
akkor előáll a statusquo ante, ez pedig 
Deák szavaival é lve a következő.

—  Magyarország királyával egyeíér- 
tőleg, de minden más államtól függet
lenül intézkedik azon terhek fedezésé
ről, melyek a pragmatica sanctióból 
folynak.

Ausztriára nézve is áll a 67-iki tör
vény idézett ^rendelkezése, Btlinski 
pénzügymiuiszter pedig a 14. §-ra 
nézve kijelentette, hogy a kvótát a 
14, §. segítségével m egállapítani nem  
lehet.

Fölszólítja a kormányt, hogy jelentse 
ki, akarja-e a kvóta megállapitását a 
korona döntése alá terjeszteni.

H entaller ezalatt egy ivet körözte
tett, m elyre gyorsan gyűlnek az alá
írások.

Ha Ausztria más állapotba jött —  
jelenti ki Polónyi zajos hatás közt —  
mi nem tartozunk segítségére sietni.

Po lón y i majd arról beszél, hogy azt 
a kérdést, vájjon a 68. §. alapján való 
intézkedés mást is jelenthet-e, mint a 
szakítást, csakis az igazságügyi bizott
ság bírálhatja el és igy hozzá kell 
utasítani a javaslatot avégből, hogy 
eldöntsék, vájjon egy kétoldalú szerző
dést mindkét fd i megegyezése nélkül 
meglehet-e kötni.

A  szélső baloldal zajos helyeslése közt 
utal arra, hogy a kormány a javaslatba 
nem önálló intézkedésről, hanem csak 
állandó intézkedésről beszél. Válaszol
jon a pénzügyminiszter arra, ho»y miért 
nem idézték á 68. §-ból az öngílá  k ife 
jezést. Ha felvilágosítja a közvélem ény, 
hogy az Ígért állandó intézkedés alatt 
az önálló vámterület és nemzeti bank 
felállítását érti, akkor szívesen meg
szavazzák a kért törvényjavaslatot, ha 
azonban nem ez a szándék vezeti 
őket, akkor minden lépés csak szem
fényvesztés.

—  Ism erjük el ezt a n idkállje len tik i 
Barabás a függetlenségiek lelkes éljen
zése közt, emlékezünk még a ezukor- 
prémiumra.

A kormány majd 1898 deczember 
havának végén fog <állandó* törvény- 
lavaslatával előáilani és akkor majd 
újra kényszerhelyzettel érvel, jelentette 
ki Polónyi, és most már a nemzeti 
párti padok felé fordult.

—  Itt nyíltan intézem azt a kérdést 
A pponyi Albert grófhoz, hogy Ő, aki 
tiszteletreméltó apostola annaít az irány
zatnak, melynek czélja a kiegyezés nem
zeti irányban való k i fe jle s z té s e ,n v u jt -  
hat-e segédkezet a kormány ama törek
véseihez, melyekkel a hatvanhetediki 
közjogi biztosítékok *lerombolásával 
akarja a közös gazdálkodást fent ár
tani. A z a paragrafus, mely a rendeleti 
intézkedést lehetővé teszi anélkül, 
hogy ahhoz legalább a parlamenti 
hozzájárulás záros határidőn belül 
kikeressék, —  sokkal rosszabb a 
Kaiser-paragrafnál. Nagyon aggódik, 
hogy Bilinszkynek  lesz igaza és 
a magyar kormány az osztrák 
pénzügyminiszter emlékezetes nyilat 
kozatában említett nemzetközi szerző
dések fennálltáig nem akarja és nem  
képes az önálló vámterületet meg
valósítani. Hozzájárul a függetlenségi 
párti indítványokhoz, hogy a javaslat 
előbb az osztályokhoz, azután pedig az 
igazságügyi bizottsághoz utasittassék.

A  felhangzó zajos tetszésnyilvánítá
sok után Barabás Béla mondott még 
rövid, lelkes beszédet:

—  Önök részéről gyávaság úgymond, 
ha ezt a közösügyes viszonyt a 68. 
paragrafus daczára folytatni akarják, 
részünkről pedig bűn, ha ezt eltűrjük.

A  szélsőbaloldalon viharos éljenzés 
támadt erre, de az elnök hevesen csen
getett. Szilágyi a viharos éljenzésben 
perczekig nem juthatott szóhoz, mikor 
azutan csend lett, rendreutasitotfa az im- 
par'.amentáris kifejezésért Barabást, 
aki a szélsőb^iloldalon folyton megújuló

viharos éljenzés és helyeslés között igy 
fejezte be beszédét:

—  Vegyék be a javaslatba az önálló 
vámterületet, akkor a kormány az egész 
nemzet támogatására számíthat. De 
ellenkező esetben nemcsak a párt 
ember tisztességét, de a magánember 
becsületszavát is kötjük ahhoz, hogy 
e javasta l törvénynyé nem  válik.

Barabás a függetlenségi párt zajos 
éljenzése közt ült vissza helyére.

Több szónok nem lévén, az elnök 
berekesztette a vitát, a záróbeszédeket 
pedig Kossuth  Ferencz kérelmére hol
napra halasztották —  ezzel az ülés 
véget ért.

Gautsch fiaszkója.
(Az Esti H írlap  telefonjelentése.)

Hécs, decz 9.

A baloldal vezérférfiainak végre
hajtó bizottsága a  baloldalnak 
G a u ts ch  báró m iniszterelnökkel 
fo lytatott tárgyalásairól a  következő' 
kommünikében szám ol be:

Mindjárt a GowíscA-kabinetnek kor

mányra lépése után megindultak Gautsch 
báró miniszterelnök és a baloldal között 

a tárgyalások abban az irányban, hogy 

a normális parlamenti viszonyok helyre

állításának módozatait lehetőleg megál

lapítsák. A z  ebben a tárgyban foly

tatott tanácskozások, melyek a múlt 

héten és ennek a hétnek első napjai

ban szakadatlanul folytak, ez idő  szerint 
nem vezettek sem mi tényleges ered
ményre, miért is a baloldal vezéreinek 

szeniora Fűnké  dr. a baloldal eme 

meggyőződését tegnap Gautsch  báró 

miniszterelnök tudomására hozta, mire 

ez azt a  vátaszt adta, hogy ennél 
fogva a baloldal és a korm ány között 
a p a rlam en ti helyzet szanálására 
vonatkozó tárgyalásokat ez idő  sze
r in t befejezetteknek vé li tekinthetni.

A  baloldal vezéreinek végrehajtó bi
zottsága ma délelőtt összeült és a m i

niszterelnöknek ezt a válaszát tudo
m ásul vette. Azok akik az értekezleten 

resztvettek, elismerik, hogy a rendes 

parlamenti tárgyalások újra való felvé

tele igen nagy fontossággal bírt volna 

a birodalom eme felének politikai és 

gazdasági állására nézve épen a jelen 

pillanatban és igy sajnálják, hogy az 

általuk a kormánynyal folytatott tár

gyalások a kitűzött czélhoz nem ve

zettek.

A  maguk részéről mégis kijelentik, 

hogy úgy most, mint eddig is m intfig 

készek a tárgyalásokat a fentemlitett 

czélok elérése végeit alkalmas időben 

ujra felvenni, és megígérik készségüket 
közreműködni ama lépések megtételénél, 

melyek a Cseh-és Morvaországban fenn

forgó nemzetiségi ellentétek megszünte

tésére irányulnak.
JBecs, decz. 9.

Gautsch  báró miniszterelnöknek 

Fűnké  dr. képviselővel folytatott be

szélgetéseiről parlamenti körökben az a 
hír van elterjedve, hogy Fűnké  
a miniszterelnöknek a leghatározottab
ban kijelentette, hogy a  németek nin

csenek abban a helyzetben, hogy a 

második nyelvrendelet 1. §-át, m ely a 

tisztviselők minősítéséről szól, elfogad
hassák, m ivel a  németek ebben a te

kintetben azt az álláspontot foglalják el, 

hogy e kérdés csak a tényleges szük
ségletek szerint oldható meg és mivel 
a csehek által ez ü gyb en — bár direkte 

ki nem fejezett —  törekvést, m ely itfr 

k ifejezésre jutott, a németek sohasem 
fogják eiismérni.

A  további beszélgete's. folyamán Fűnké  
dr. figyelmeztette a miniszterelnököt, 
hogy a német képviselők személyi 
biztossága a cseh tartom ány gyűlésen
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veszélyeztetve c a « ,  amiért is a kor

mánytól m egfelelő intézkedéseket várnak.
Becs, deczember 9.

A  korm ányhoz közel álló körökben 

kire jár, hogy a baloldal és a kormány 
közötti tárgyalásokat a parlamenti hely

zet szanálása végett ja n u á rb a n  ú jra  
felveszik. A z  ujabbi tárgyalások ugyan  
abból az alapból fognak kiindulni, 

mint az előbbiek.
Becs, deczember 9.

A  német szabadelvű  és a német 
néppárt végrehajtó bizottságai ma dél
előtt tanácskozásra ö ltek  össze, melynek 
ezélja  a választókhoz intézendő m an i- 
fesztum  kidolgozása. A  manifesztum 
a legközelebbi napokban meg fog j e 
lenni.

Budapest, decz. 9.

A Házba siető képviselőket az élénkülő 
folyosókon a jó  barátokon kívül ma egy 
ezüst tálcza, egy gondosan megvonalozott 
iv  papiros és ezek melleit a következő táb

lácska üdvözölte:

Boldog u j évet 
k iván

a szolgaszemélyzet.

Most múlt még csak el Mikulás, messze 
van még karácsonynapja, s a képviselőház 
Falbjai, a mindentudó szolgák, már most 
figyelmeztetnek az uj esztendőre.

Momentó móri! Ez jelent valamit, mert 
az egyáltalán nem természetes, hogy a jól 
értesült Falbok már deczember első felében 
előhozakodnak a boldog uj esztendővel.

Sorba találgatták, mindegyik oldalon 
pártkülönbség nélkül a valódi amerikai 
gyors gratuláczió okát, végre is a követ
kező megfejtés talált leginkább hitelre:

— Az egyenruhás Falbok a most kö
vetkező napokat rendkívül kritikusoknak 
jelzik és azért sietnek az üdvözléssel, mert 
most még alapos a reménység arra nézve, 
hogy az uj esztendő kormányra is, ellen
zékre is boldoggá válhatik.

Egy hét, vagy tíz nap múlva — ki 
tudja ?

Hiszen Bánffy Dezső báró, mintha már 
ma is összerázkódott volna, amint szemébe 
ötlött a nagy piros betűkkel Írott <boldog 
u j  esztendő.*

Gárdos mérge.
(Az Esti H írlap  tudósítójától.)

Á  budapesti büntető járásbíróság előtt 

ma előjátéka játszódott le  annak a 

szenzáczic* drámának, amelyet a lapok 

közlései nyomán a közönség egyszerűen: 

A  hitvesgyilkos m érnök  tragédiája 

néven ismer. Arról van szó, hogy Gár- 
dosnak azt a mérget, am elylyel állítólag 

raegmérgezte feleségét, D ets iny i Frigyes 

fővárosi droguista tiltott utón, illetve 

szabályellenesen adta ki. Emiatt Detsi- 
nyit a kir, tábla vád alá helyezte és 

ennek folytán ma vonta őt felelősségre 
Bautnann  Mór büntető aljára sbiró. 
Detsinyi nem jelen t meg, és igy a tár. 

gyalást nélküle tartották meg. Megjelent 

azonban ifj. Gárdos  Lajos és ez a 

körülmény ad nagy érdekességet a mai 

méreg-tárgyalásnak.

Gárdos határozottan antipathikus em

ber. Sokat beszél. Akárm it kérdeznek 

tőle, ő nem fe le l, hanem védekezik. És 

* z  mindig gyanús.
Részletes tudósításunk a következő:
A  biró megnyitván a tárgyalást, is

merteti a tényállást és m egkezdi a tanuk 
kihallgatását. Első tanú:

Holéczy  József 37 éves állatorvos, 
aki üzleti összeköttetésben vo lt Detsi- 
nyivel.

A  b iró : Ismeri Gárdost?

—  Gyerekkoromtól együtt nevelked
tünk.

—  Most is barátok voltak?
~  Igen.
—  Tett Gárdos említést arról, hogy 

neki méreg kellene.
—  K é r t tőlem arzént és strich - 

nin t.
—  Mire k é ile ?
—  A  szentendrei kertjében a  fákat 

akarta bekenni vele, hogy igy véde
kezzék a férgek ellen.

—  Adott neki?
—  Megtagadtam.
—  Ez Két év  előtt történt. Időközben 

nem kért?
—  De igen. Egy év  előtt dygitaliszt 

(szivreható) mérget kért.
—  Nem  mondta, m iért?
—  A zt mondta, szívbaja van és ezért 

akarja szedni a dygitaliszt.
—  Adott neki ?
—  Nem. Hanem ő folyton sürgetett, 

hogy adjak már neki.
—  A  felesége jelen létében is kért?
—  Nem. Sőt ellenkezőleg arra kért, 

hogy a feleségének sem m it se m ond
ják, mert nem szeretné, ha ő is tudná, 
hogy szívbajos.

—  Nos, tovább.
—  Egyszer nála voltam  és akkor meg

mutatta nekem az ő homoöpathikus 
gyógyszertárát és kért, hogy egészítsem 
ki a hiányzó gyógyszereket. Nehezen 
vállalkoztam  rá, de ő addig nógatott, 
m ig engedtem kérésének és megígértem, 
hogy bemutatom Detsinyi droguistának. 
Megbeszéltük, hogy mikor megyünk oda.

—  Együtt! mentek}?
<—  Nem . ő  már ott volt, vett pipere

szereket. E gy névjegyzék volt nála és 
abból diktálta, mire van szüksége. Én 
nem néztem meg a szereket, és a midőn 
Detsinyi azt kérdezte, hogy kiadhatja-e 
Gárdosnak a szereket, én egész közöny- 
nyel azt mondtam:

—  Ha akarja, adja k i ?
Erre eltávoztam. Aznap azonban kap

tam, Deteinvitől egy csomagot külömböző 
szerekkel. Mindjárt sejtettem, hogy ezek 
a Gárdos szerei.

—  Mit csinált a dobozzal?
—  6— 7 napig nálam hevert. Eljött 

hozzám Gárdos, és .kérdezte, nem jö l-  
tek-e a gyógyszerek? Mondtam nem. 
Erre ő kifakadt és azt mondta:

—  Az a gazember elfogadja a pénzt, 
de az árut nem küldi ?

—  És hogy kapta meg mégis Gárdos 
a csomagot?

6— 7 nap múlva eljött Gárdos és én 
nem lévén otthon, a feleségemtől kér
dezte, nem jött-e csomag. A  feleségem 
erre átadta neki a csomagot, amit 

1 Ő elvitt.
Holéczy  Józsefné barátnője volt Gár- 

dosnénak, akivel igen gyakran érintke
zett. Tudomása van róla, hogy Gárdos 
gyakran kért a férjétől mérget a házi 
gyógyszertárának kiegészítésére. Utólag 
hallotta, hogy abban a csomagban, 
amelyet Detsinyi küldött, m orfiu m  is 
volt. Decsinyityl hallotta, hogy Gárdos 
ku ra re -l (nyilm éreg) is kért. Detsinyi 
igen csodálkozott, hogy Gárdos ilyesfajta 
mérgeket vett.

Erre következeit a tárgyalás clouja.
Ifj. Gárdos  Lajos, 36 éves, róm. 

kath. szigorló mérnök, gyilkosság vádja 
miatt van vizsg. fogságban.

—  Detsinvit ismeri ?
—  H oléczy bemutatott neki.
—  M ilyen alkalom ból?
—  Egyrészt gyűjtési szenvedélyből, 

másrészt azért, raeit kiegészíteni akar
tam a házi gyógyszertáramat.

—  Felsorolta a szereket, amelyeket 
v e rn i akart?

—  Nem  emlékszem mindre.
—  Hát amire emlékszik.
—  Strichnint, valami morfin-prepara- 

tumot, digitaliszt a szívbajom  ellen stb.
—  Többször kérte ezt?
—  Igen.
—  Megígérte Holéczy, hogy m eg

szerzi.
—  Azt mondta, hogy majd alkalm i

lag beajánl Detsinyiher.
—  Hogy jutott ép Detsinyi szóba?
—  Tudtam, hogy Holéczy üzleti össze

köttetésben volt vele.
—  Hát mire kellett a m éreg?
—  A  gyerek köhögött, errebelladon- 

nát kértem, a szivem fájt, dygitaliszt 
kértem, a patkányok igen szaporodtak/

tehát arzént kértem. Kurioziumból 
akartam m ég egy pár fajta mérges szert 
is beszerezni.

—  Reczept alapján kapta a szere
ket ?

—  Nem.
—  Én írtam fel őket egy papírra, 

és arról szolgálta ki azokat Detsinyi.
—  Senki sem tett megjegyzést ?
—  Holéczy kérdezte, hogy m i a ma

nóba kell nekem ez a sok méreg. Én 
azt feleltem, hogy a mondott czélokra. 
Erre Holéczy megjegyezte, hogy aligha 
fogja kiadni ezeket Detsinyi. Det
sinyi maga is megjegyezte, hogy 
itt annyi és még olyan méreg is 
van, amelyet ő nem is tart. Eleinte hú
zódott, de aztán a rábeszélésemre adott. 
M ikor megkaptam, vettem m ég a sze
gény feleségem részére (itt  s írva  fa 
kadt), kuraret, a melyet japáni parfüm
nek szoktak nevezni, és melyet ő mód
felett kedvelt . . . Hosszas huzavona 
után végre azt is kaptam.

—  Összesen mibe került a m éreg?
—  11 f r t  56 k r a j ez á r  bal
—  Detsinyi azt mondta, hogy nekem 

nem adja ki a csomagot, hanem majd 
elküldi Holéczynak. Ha ő akarja, 
mondta erre, úgy adja ki önnek, vagy 
tegyen vele, amit akar. Pár nap múlva 
aztán elment a feleségem látogatóba 
Holléczyékhez, és elhozta a csomagot. 
Egy kis faláda volt H olléczy nevére 
czim ezve. Nőm  jelenlétében felbontot
tam. Volt benne cyankái, atropin, 
ákonid, arzén , belladonna , óp ium , 
m orfin , m orfiu m , hydrochlor, dygi- 
la lis , s trich n in , cocain és cantha- 
ryd in .

Ezek a mérgek fel voltak véve az őn 
jegyzékében ?

—  Igen.
—  Tudhatta Holéczy, hogy m i lehet 

azon szerek közt.
—  Igen, mer még aggodalmait is 

kifejezte előttem.
Védő: Felbontotta a mérget tartalmazó 

üvegecskét?
—  Nem  mind.
—  Tehát arról nem győződött meg, 

hogy az üvegben benn voltak-e a megren
delt mérgek.

—  Nem. De a morfiumot tipikus sza
gánál fogva felismertem.

—  Tudta, hogy el van tiltva a morfium 
eladása?

—  A zt nem, de azt tudtam, hogy 
igen nehéz hozzájutni.

—  Tehát Holéczy urat csak azért kérte 
fel, hogy ö általa jusson a méreghez.

—  Igen.
Szembesítik Gárdost Holéczy vei, Gárdos 

szemébe mondja Holéczynek vallomását 
és többek közt azt is mondja, hogy 
H oléczy az anyósának elmondta, *hogy 
Gárdos ann y i mérget vett, am ennyi 
egy fé l város elpusztítására is  ele
gendő lett volna.

A  bizonyítási eljárást ezzel befe
jezték.

A  védő az összes tanuk megcsketcsét 
ellenzi. Gárdost, mert vád alá van he
lyezve, H oléczvt pedig, mert érdekében 
áll a  hibát magától másra hárítani át.

A  bíróság Holéczy! és nejét, tör
vényes akadályok hiányában meges
keti.

D a rva i Fülöp védő beszéde ufán a 
bíróság a kihágási törvény 108. §-ába 

ütköző közegészség elleni kihágás miatt 

D ets in y it 8 n a p i elzárásra  és további 

10 napi elzárásra átváltoztatható 100 
f r t  pénzbírságra  ítélte.

A  védő az Ítélet ellen folebbezett.

TÁVIRATOK
É S  T E L E F O N J Á L  W S TTÉ SE K .

Török-görög béke.
Konstantinápoly , decz. 9. (A z  Esti 

Hírlap  távirata.) A  végleges török-gö
rög békeszerződés a tulajdonképpeni béke
kötésből és két jegyzőkönyvből áll, ame
lyeket a két alkudozó fél nov. 22-én 
(decz. 4.) irt alá. A  szerződés 16 czikkre 
oszlik, amelyeknek lényeges tartalma a 
következőkben foglalható össze.

4 millió török font hadíkárpótlás 
kikötése. Tesszália kiürítésének meg
állapítása egy havi időn belül. Teljes

amnesztia a háborúban részt vett 
tesszáliaiáknak. Görögország 100.000 
törők fontot fizet a háború által m eg
károsított magánosok kártalanitására. 
Mindkét állam kötelezi magát, hogy 
területeiken nem tűrnek olyan izga 
tást, am ely a másik állam biztosságát 
veszélyezteti
A  békeszerződéshez mellékelt első 

jegyzőkönyv a prelimináris békeszerző
dés HL fejezetében felvetett kérdések 
szabályozásának e lv i alapjait foglalja 
magában. A  második jegyzőkönyv azt 
rendeli, hogy a tervezett kereskedelmi 
és hajózási szerződés két esztendővel 
a békeszerződés ratifikácziója után 
kötendő meg.

Az EsterházyOflf.
P a r is ,  decz. 9. (A z  Esti H irlap  

távirata). A  Matin azt hiszi, hogy az 
Esterházy-ügyben megindított vizsgála
tot szombatra befejezik  és a végleges 
döntés szerdán fog megtörténni.

ESTI HÍREK.

A gonosztevő merénylete.
(Az Esti H irlap  tadótitéjától.)

A z  éjszaka egy'régóta keresett gonosz
tevő le  akarta lőni azokat a  rendőröket, 
akik elfogatásira közeledtek hozzá.

A  merénylőt Kajos  Istvánnak h ívják, 
kovácssegéd volt, de utóbb a lopásra 
adta magát és a múlt év  október ha
vában már egy jókora bünlajstrom 
kíséretében készült őt átadni a főkapi
tányság \  büntető hatóságnak. Kajos  
azonban a megrögzött gonosztevők 
taktikájához folyamodott, Őrültséget 
szim ulá lt, még pedig olyan ag
gasztóan, hogy az ilyesfajta fogásokhoz 
hozzászokott rendőrséget is megtévesz
tette. Megfigyelés végett beszállították a 
lipótmezei tébolydába, ahol ez év  május 
haváig maradt. Sejtette, hogy az orvo
sok tisztában vannak vele és a bíróság
nak azt fogják jelenteni, hogy ő nem
csak hogy nem beteg elméjű, sőt na
gyon is raffinált flczkó és meg akarta 
előzni újból való elfogalását. Megszö
kött a tébolydából.

' Azóta Kajós  István a környéken csa
tangolt és a Rákospalota m eg Újpest 
házaiban elkövetett lopások és betörések 
összefüggésben vannak becses szemé
lyével, A  rendőrség már régebben k i
adta ellene a köröző levelet, de a ve
szedelmes legény mindig olyan ügyesen 
siklott el üldözői elől, hogy nem tud
ták megkapni.

A z  este végre ráakadt egy rendőri őr
járat. Kajos  István látta, hogy nem mene
külhet többé szépszerivel, hát erőszakot 
próbált. Kétszer rá lött a  rendőrökre 
és mindkétszer ta lá lt a fegyvere. A z  
első golyó Aporsics  György rerfdőrt, a 
másik Soóstj Gábort érte. A  többiek 
persze nem várlak be, amig a m e
rénylő újra elsüti a revolverét és meg
rohanták.

Öt perez múlva Hajós  István meg 
volt kötözve. V itfék be a rendőrségre. 
Mikor megmotozták, három  revolvert 
találtak nála.

Rendőri hírek.
B ejtélyes haláleset. A  László

iéin gimnázium egyik nyolczadosztályos 
növendékét, egy előkelő vidéki dzsentri
család sarját, Pártov ich  Lászlót ma 
reggel halva találták a szobájában. A  
tizennyolca esztendős, erőteljes fiatal 
ember tegnap még egy idevaló rokoná
nál volt látogatóban és az este jóked
vűen jött vissza az intézetbe. Egyik 
barátja azonban észrevette, hogy vidám
sága daczára feltűnően sápadt, de 
amikor megkérdezték tőle, hogy m i en
nek az oka, Pártovich erőltetett mo- 
solyiyal mondta:

—  Sebaj, legfölebb meghalokl
És reggelre beteljesedett a szava. 

Osztálytársa, aki egy szobában vé li 
vele, hajnalban mozdulatlanul találta. 
A mentőket hivatták, utóbb az intézet 
orvosa is megvizsgálta, de akkor már 
nem vo lt benne élet. Az esetet a rend
őrség titokban tartja  és ez  teszi még 
gyanúsakká.
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Különfélééi.
— Tóth Vilmos haldoklik. A fő

rendiház nagybeteg e lnök in ek  állapotá
ban —  m int tudósítónk telefonon jelenti 
—  nem állt be kedvező változás. A  be
teg egyformán aggasztó apathiában fek
szik és a katasztrófa bekövetkezését 
minden órában várják.

—  Qyikos vadorzó. Kedden, de

czember 7-én délután a z  alsópakony* 

pusztán, Ocsa község határában egy 

vadorzó orozva lelőtte if j .  K égl György  
aUó-pakonyi földbirtokost. A  szeren

csétlen, aiig 27 éves fiatal embert még 
vagy 120 lépésre vonszolta lova , s mikor 

a súlyosan sebesült lezuhant róla, a ló 

visszafutott a majorba. A  cselédség 

gazdája keresésére indult a lő  nyomán; 
Kéglt a majortól 3 kilométernyire ta lá l

ták m eg; még é lve  szállították haza, 

de a leggondosabb sebészi kezelés sem 
tudta életben tartani. Szerdán este fél 
6 órakor meghalt. A  gyilkos nyomára 

maga a sebesült vezette a  rendőrséget, 

amely e l is fogta a gonosztevőt, sőt 
még szembesíthette is áldozatával. A  

meggyilkolt fia  vo lt K ég l Istvánnak. 

Temetése 10-én délelőtt fé l 11 órakor 
lesz Óesán.

— Tüntetés Badenl mellett és 
ellen. K ra k ó i levelezőnk irja : Badeni 
átutazóban Krakóban töltötte a tegnapi 
napot, ahol Dem binszki g ró f palotájá

ban szállt meg. A z  itteni antiszemita 

érzelmű diákság ^valósággal impozáns 
fáklyásmenetet rendezett tiszteletére. 

A z egyetem  előtt gyűlt össze a menet, 

£  rendes zárt sorokban, v iva t Badeni 

kiáltásokkal vonult lakása elé, ahol 
Badeni az erkélyen m egjelenve, pár 

lengyel szóval megköszönte azt. A  m e

net m egkerülve a teret, ismét visszatért 
s kikisérte őt a pályaudvarra nemzeti 
dalokat énekelve. A z  egész város ki 

volt világítva. A  szoczialisták lehetőleg 

ellensúlyozták ezt a tüntetést »hamba 

és pereátl* kiáltásokkal, melynek da

czára csak e lvétve került itt-ott hely i 

érdekű pofozkodásra a dolog, csak a 
pályaudvarban dobták k i a  portást, 

mert németül beszélt. A z  elutazáskor 

az egyetem i polgárság a pályaudvaron 
vivátozott, a szoczialisták pedig a 

pályatest mellett fütyülték neki a 

marsot.

— A z  E M S E  3000  forintja. A
napilapokat bejárta az a hir, hogy a 
szerencsétlen véget ért M óricz  József 
3000 forintot hagyott az EMKE javára. 
Ez a hir, amint a <Kel. É rt.*  jelenti 
túlzott, mert az 1892. október 26-án 
2 tanú jelenlétében készített végrendel
kezés szerint az EMKE-re szálló vagyon 
alig  tesz k i 1500 forin to t.

—  A  vasárnapi munkaszünet. A 

A budapesti kereskedősegédek pártkülönb
ség nélkül holnap, pénteken este a váczi- 
körut 17. szám alatt levő kávéházi helyi
ségben nyilvános gyűlést tartanak, melyen 
a teljes vasárnapi munkaszünetről fognak 
tanácskozni.

SZÍNHÁZAK.
Mai színházi műsorok i

A  N em zeti sz ín házban : Meilhac 
vigjátéka *Ás Attaché»  kerül színre a Fő
szerepekben Nááai, Csillag Teréz és V íz
váriva l. Megelőzőleg az <Egy csésze téa» 
czimü tgyfelvonásod adják. Előadás kez
dete 7 órakor.

A z  Operaházban. LeoncavaUo •Bo
hémek* czimü operáját adják, a főszerepe
ket énekük: Larizea.Beck, Takdts, finvny 
Irén és Áhrányiné. Kezdete 7 órakor.
A  várszínházban Moliére vigjátéka a 
mYLépzett betega kerül előadásra, a főszere
peket adják: Helvey Laura, Alszegi Irma, 
és Dezső. Kezdete v órakor.

A  Népszínházban , Márkus és Sza
bados bohózatát *A •kukták ísasszony>-t 
adják. A  főszerepeket játazák: Németh Jó
zsef, Z. Bárdy Gabi, Ndday Ilonka, 
Szirmai, Gazsi Mariska, és Csatay Zsófi. 

Kezdete 7 órakor.

A  V igszinháaban Zacconi és társu
lata vendégszerepléséül: «/. Disonesti* és 
•J. Borát téri* Kezdete fél 8 órakor.

A  M a gy a r színházban Sidney
Jones operettjét a «Gésák*-at adják. Mi
móza— D. Vidd* Gizella. Molly— Somló
Emma. Kezdete 7 órakor.

* Tina di Lorenzo Salvini kezdte.
Zacconi folytatta és valószínűleg Tina di 
Lorenzo sem fejezi be nálunk az olasz 
színművészek vendégszereplését. A  kiváló 
művésznő, akiről azt mondják, hogy a vi
lág legszebb színésznője, — ellátogat hoz
zánk, hogy néhány estén át a Vígszínház
ban vendégszerepeljen. Duse Eleonóra e 
vetélytársnőjével együtt játszik majd Amlo 
Zacconi vetótytársa is és őket követi No- 
velli, az olaszok legnagyobb színésze. Azu
tán valószínűleg a vígszínház derék társu
lata is olaszul játszik majd, mert az olasz 
verista iskola bajnokaitól legelébb a nyel
vet tanulja el. Talán egyelőre egy kis pau
zát is tarthatnának az olasz művészek 
vendégszerepeltetésében.

* Ú jd o n sá g o k . Becsi színházakban a
múlt héten egy egész sereg sikeres premier 
volt és a bemutatott darabok nagyrészét 
már megszerezték előadásra a budapesti 
színházak is. így Blumenthal Oszkár 
•Hans Huekebein* czimü vígjátékit a víg
színház vásárolta meg és még a mostani 
szézonban színre is hozza. — A  Schönthan- 
Koppel Elítéld ezég romantikus színmüvét, 
a <Renaissanee> czimüt a Magyar Sein- 
hds vette meg; Wcinberger *Die Blumen- 
Mary» czimü operettjét pedig a népszín
ház. ügy mondják, hogy legközelebb a 
nemzeti színház igazgatósága is el fogja 
határozni, hogy valamely újdonságot eset
leg megszerezzen előadásra.

A  kulisszák mögül.
Tegnap este a népszínházban a «Tiszt 

urak a zárdában* czimü operettet játszot
ták és a második felvonásban megtörtént, 
hogy előbb Csatai Zsófi és Kassai Vidor, 
utóbb pedig Vidor Pál elkésve jöttek a Szín
padra, ami néhány nagyon kínos perczet 
idézett elő. Ezeket a késéseket nem csak 
az ügyelő, a rendező és a többi hivatalos 
személy vette észre, hanem a publikum is, 
amelynek végre is feltűnt, hogy Küry  Klára 
tízszer is elismételgeti a végszót:

— Jaj, lépteket hallok, jönnek!
De bizony nem jött senki, hiába köhécselt 

Klárika, hiába próbálta vidám mókákkal ki
húzni az időt. Természetesen a kulisszák

mdny tegnapelőtt ülést tartott, a melyen, 
Festetics Tassiló gróf elnök egészségi okok
ból beadta lemondását. A  bizottmány tag
jainak hosszas rábészélés után sikerült 
Festetics grófot lemondásának visszavoná
sára bimiok, aminek a tenyésztés minden 
igaz barátja csak őrülhet. Festetics grófnak 
s iiletvej a kilenczes bizottmánynak sok 
első klasszisu teli vér behozatalát köszönheti 
tenyésztésünk. Az ő útjukon került többek 
közt az országba Gaga, Espoir, Turul, 
Souveniré, Shall ive Remetnber stb. melyek 
mind kitűnő vért visznek tenyésztésünkbe. 
Ha Festetics gróf marad, az azt jelenti, 
hogy a bizottmány működéséről ezután is 
csak a legdicséretesebbet fogják a  tenyész
tés barátai elmondhatni.

K Ö ZGAZDASÁG. 
Jelentések a tőzsdékről.

A  grabonatizlet Budapesten. Ame
rika magasabb jegyzései a malmokat bevá
sárlásokra ösztönözték, a forgalom élénkeb
ben alakult. Elkelt nyugodt hangulat mellett 
15,000 q. búza változatlan árakon.

A  következő buzafajok kerültek forga
lomba:
Tiszav. 100 ra.m. 75.2 kg. 12.45 frt

»  200 » 77 » 12.70
»  100 > 78 > 12.82*/, >

Fejérmegyei 150 > 78 > 12.50 >
> 160 * 77.2 > 12.50 *
* 800 » 76.5 » 12.85 »
* 600 » 75 > 12.50 »

Pestvidéki 1400 » 75.4 » 12.50 >
» 200 > 74 > 11.90 »
» 100 » 72 > 11.60 >

Mindszenti 3400 > 74.5 » 12.45 «
Csongrádi 4000 * 73 > 12.30 >
Dunaföldváril350 75.2 > 12.60 »
Romániai 700 > 68 * 8.70 »

> 1200 » 70 » 8.70 *
Egyéb gabonanemüekbm az irányzat 

nyugodt, az árak nem változtak. Rozsot 
850—8.70, tengerit 5.20—5.35 uj tengerit
5.— 5.10 és zabot 6.20—6.10 forinton ad
tak el.

A határidöpiaczon a havazás ellany- 
hitotta az irányzatot és a spekuláczió el
adásai az árakat leszorították.

Kötötték:
Búza tavaszra . . 11.98*—11.95 
Rozs tavaszra . . 8.72— 8.69.
Tengeri máj.—jun.-ra 5.48— 5.45 
Zab tavaszra . . 6.46— 6.44

A déli tőzsde zárlatjegyzései:
Búza tavaszra . . 11.96— 11.98
Rozs tavaszra . . 8.70—8.71
Tengeri máj.-jun.-ra 5.45— 5.46
Zab tavaszra . . . 6.44—6.45

mögött is nagy volt az izgatottság. Az 
ügyelő végig futott a folyosón és sorra 
járta az öltözőket harsány hangon kiál
tozva:

— Csatai nagysám, színpadra.
Zsófi mama végre előkerült, akkor azon

ban Kassai bácsi hiányzott, mert ő is a 
Csatai Zsófi keresésére indult időközben. 
Azután Vidor ment mindnyájukat keresni 
és a vége az lett a dolognak, hogy mind 
hárman elkéstek. A  direktor, aki szintén ott 
volt a színházban, nyomban statáriumot 
hirdetett és igy az elkésett triumvirátus 
legközelebb a színházi biróság elé kerül.

S p o r t .

§ E g y  k ü lön ös  j é g p á ly a .  A  korcso
lyázó-egyesületek jégpályáiról azt tartják 
az emberek, hogy ezek azért vannak, mert 
a korcsolyázást szeretőknek alkalmat akar
nak adni e kitűnő sport gyakorlására. Ezt 
az általános hitet megczáfolja a budapesti 
korcsolyázó-egyesület, mely azért emelte az 
idén is a tagsági dijakat, hogy azoknak, 
akik ezt készségesen megfizetik akkor, ami
kor mindenütt jó  a jég és mindenütt vigan 
korcsolyáznak —  messziről mutassa a je 
get. Tegnap, amikor- igen jó  korcsolyázó 
nap volt, lehetett is korcsolyázni mindenütt, 
csak éppen a budapesti korcsolyázó-egye
sület pályáin nem. Sem a nagyon, sem a 
mesterséges jégpályán. Nagyon értjük azo
kat a kifakadásokat, melyek emiatt teg
nap az egyesület vezetősége ellen hallhatók 
voltak, hiszen elvégre jeget nézni és látni a 
jégszekrényben is lehet s nem kell érette 
ilyen tisztességes tagsági dijat fizetni.

§  A  k lle n o x e s  b izo ttm án y . A z  
országos lótenyésztési kilenczes bizott-

A  b u d ap es ti é r ték tő zsd e . A  bel
politikai helyiét aggodalomba ejtette a 
spekulácziót, a kínálat túlsúlyra jutott és a 
szóba került értékek kivétel nélkül hanyatló 
ármozgást követtek.

A z előtőzsdén előfordult kötések: ma
gyar hitelrészv. 387.-385. osztrák hitel- 
részv. 355.30—354. leszámítoló bank részv.
250.50.— 250. osztrák-magy. állam vasút 
részv. 337.50—336.— rimámurányivasmű 
részv. 247.50—246.50 közúti vaspálya 
részvény 396.-392.75. villamos vasút 
részvény 283.50-.282.

Z á r la tk o r  m a ra d t:  magyar hitel
részvény 385.50 osztrák bitelrészvény 
364.10 oszt-magy államvasut részv. 336.50 
leszámítoló bank részvény 250. jel
záloghitelbank részvény 277.50 közúti vas 
pálya részvény 392.75 városi villamos 
vasút részvény 282. forinton

A  d e li tőzsdén jegyeztek  : Magyar 
hitelrészv. 385.50—385.—, osztrák hitelrész
vény 354.20—353.70, osztrák-magyar ál
lamvasut részvény 336.50— 335.75, leszámí
toló bank részvény 250 —249.75, jelzálog
hitelbank részvény 276.50 — 275.50 rima
murányi vasmürészvnv 246.25—245.75 
közúti vaspálya részvény 393.25—392.75, 
városi villamosvasút részv. 382.—331.50 
forinton.

Z á r la tk o r  m a ra d t: magyar hitelrész
vény 385.25 magyar aranyjáradék 121.75, 
magyar koronajáradék 99.45, pesti ma
gyar kereskedelmi bank részvény 1430.—, 
oszt. hitelrész. 354.20 leszámitolóbank rész
vény 249.50— . jelzáloghitelbank részvény 
276.—,— rimamurányi vasmű részvény 
245.50—, salgótarjáni kcszénbánya rész
vény 601—,—  déli vasút részvény 79.— 
városi villamos részvény 281.50— , közúti 
vaspálya részvény 393.— forinton.

A gabonaüzlet Becsben A  ten
gerentúli magasabb jegyzéseket ellensúlyozta 
a kedvező időjárás, mely utóbbi a speku
lácziót eladásokra ösztönözte.

Jegyzések:
Búza tavaszra . . 11.84—11.85 
Rozs tavaszra . . 8.80— 8.81
Tengeri máj.—jun,-ra 5.75 -  6.77 
Zab tavaszra . . 6.77— 6.79

A bécsi értéktőzsde Kedvezőtlen 
politikai birek és a berlini eladások dlany-
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hitották az irányzatot, az árfolyamok lénye-

fesen hanyatlottak. A  magyar koronajára- 
ék egy fél és az aranyjáradékok egy 

negyed százaléekal csökkentek. Valuták 
megszilárdultak.

Jegyzések: osztrák hitelrészvény 353,90 
magyar hitelrészv. 386'— , magyar arany- 
járadék 12175, magyar koronajáradék 
99.45, anglo bank 162.— osztrák magyar 
államvasut részvény 335.75 forinton.

Piaczi árak.
(A t Esti Hírlap magánjelentéia.)

A  mai forgalom minden téren igen 
gyenge volt. A  kicsinybeni darusítások kö
vetkezőleg alakultak:

Hús: I. rendű ieveshus 72, II. rendű 
leveshus 52—56,111. rendű Ieveshus 48—66, 
vesepecsenye egész 68—80,rostélyos 72—80, 
fehér pecsenye 72, tisztított vesepecsenye 
140—150, marhanyelv nyersen 72, páczolva 
90, füstölve 140 krajezár kilója. Borjúhús 
czomblOO, eleje 72, pörköltnek 60—72. Bir
kahús eleje 36, hátulja 52. Bárányhus, első 
negyed 60—80 hátulsó negyed 100—150 
Disznóhus ezombja, lapoczkáia 52—64, 
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 60—64 kr. kilónként.

Baromfi: Rántani való csirke 70—80, 
sütni való csirke 100— 140, tyuk 120—140, 
kappanl60—200, pulyka 450— 500 kövér lúd 
400—700, sovány kacsa 140— 160, kövér 
kacsa 200—260 krajezár páronként. Tisztí
tott baromfi: csirke 35—60, császár poulárd 
80— 90, kappan 100—140, pulyka 120—200, 
sov. kacsa 90—120, hízott 180—150 kr. drb- 
ként. Lúd kilója. 45—56 kr, elsőrendű 
zsir 80—90, háj 90, olvasztott zsir 80—100 
kr. libamáj 150— 200 kilója.

Vadak: Nyúl 100— 130. fogoly 90—100, 
őzezomb 250—300, gerincz 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: Nesz m ély A r tú r .

A la p os  ok. Orvos (az anyóshoz:) Ma
ma, ne egyél olyan sokat ebből a pecse
nyéből !

—  Miért? talán ártalmas?
— Orvos: Nem, de én is szeretnék még 

enni belőle-

is ..Orsite Barnr Kénsimitnetl Tínilar 
Téli- és karácsony-újévi

KIÁLLÍTÁSA
*  városligeti műcsarnokban, az Audrátay-ut végén

1897- fleczeinliör l-töl, 1898- jaiműr 15-ig.
Megnyitás deczember 1.

Nyitva reggel 0-től délután 4 óráig, csütörtökön 
este 6-től ll-ig  viiiaiuviiágitáa mellett és

S E T A H A H G V E R S E N Y .
B uffet. — Belépődíj egu korona. — Vasárnap
délután 1 órától 20 í r .  — A földalatti vasút álló-, 

másain kedvezményes árjegyzék kapható. 31 *;

Lefözte. Csuoasz úrhoz beállít régi is
merőse H ilib i ur. Csuvasz ur éppen ebéd-; 
nél ül, de kissé boszusan veszi észre, hogy; 
egy idő óta Hilibi ur állandóan ebéd ide-! 
jén jelenik meg nála és minden nagyobb; 
kínálás nélkül részt vesz az ebéden. De] 
azért ma is barátságosan fogadja és nyája
san megkérdi tőle:

—  Akarja-e az én példámat követni?
—  Oh igen.
— Akkor ebédeljen ön is otthon, 

mint én.

Utczai

lapelárusitással
férfiak, asszonyok, 15 éven 
felüli gyermekek naponkint 
1 firt 50 kr , — 2 irtot keres
hetnek. Bővebbet a kiadó
hivatalban


