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A z  önálló  rendelkezésről 
szóló törvény javasla tot a  
képviselőház m a  az osz
tá lyok  mellőzésével a p énz - 
ü g y i  bizottsághoz u tasí
totta.

A drágaság.
A  belügym iniszter a városi ható

sághoz fordult, hogy tegyen valam it 

a  Budapesten egyre növekvő drá

gaság ellen. Csakhogy gazdasági és 

társadalm i bajokat bürokratikus 

módon elintézni nem lehet. A  m i

n iszter elrendelheti, hogy az adókat 

m ég nagyobb szigorral szedjék be, 

az n jonezozást záros határnapra elő

készítsék, de sem miféle rendeletre 

és parancsra a drágaság m eg nem 

szűnik. A  városházán hát tanács
kozni fog  a közélelmezési, a vásár- 

csarnoki bizottság, aztán úgy találja, 

hogy erre nézve illetékes m ég a 

közegészségügyi, a  pénzügyi és 

egyéb bizottság. Ezek ülésezni fog

nak, jegyzőkönyvet vesznek föl, fö l

terjesztéseket tesznek. A  m inisz

térium kiadja tanulmányozásraj 
vá laszol rá. Isten tudja hány 

kézen m egy keresztül. A z  idő 

múlik, az idő eltelik. A  drágaság 

ezalatt emészt, pusztít és sanyargat- 

A  szegény embernek segítsége nincs, 

nélkülöz, Inségeskedik tovább. Ment

ség nincs rá, hogy a városi hatóság 

nem te tt semmit, m ikor a kenyér 

drágasága beállt, a  vásárcsarnokok 

elfussolása következtében minden 

élelm i ezikk ára emelkedett,.

R iasztó dolog ám az, ha a sze

gény em ber mindennapi tápláléka, 

a kenyér kétszeresen megdrágul. 

Utána kapaszkodik annak minden, 

amit az em ber fogyaszt. Budapest 

vo lt eddig is a legdrágább városa 

Európának, a kenyeret sehol olyan 

felcsigázott áron nem adták, mint 

a jó  búzát termő Magyarország fő 

városában. Még pedig m indig rósz 

kenyeret adtak és adnak, rom lott 

krumplival keverve éssületlenükhogy 

többetnvom jon.Apékek aranybányája 

nyúlt itt s hétfeju sárkányok őrzik. 

A  millenniumi árak is megmaradtak 

az agyonstájgerezett városon. Ezekre 
ráduplázoít a rossz termés, a ser

tésvész. Számítsuk a csapások közé 

a vásárcsarnokok elégtelen voltát, 

ahol a konkurrencziára elég tágas 

piaczoknak nincs terök, s a közön

ségnek belé kell törődni, hogy szűk 

piaczok tolongásában szabott ára

kat sózzanak nyakába. Igen, aki 

b írja  fiz e tn i! De hát aki nem bírja ? 

Ezekkel nem törődik senki. A  bel

ügyminiszter nógatása csak jám bor 
óhajtás.

Párisban a lis?t megdrágulásakor 

a hatóság rögtön gondoskodott 

városi sütő műhelyekről, ahon

nan ne a nyomorúsággal visszaélő 

kapzsiság nyerészkedjék. így  tet

tek Bukarestben is. Nálunk Bu

dapesten van több pénzintézet, mely 

gőzmalmokkal rendelkezik. Boszor

kányság nem kelle lt volna hozzá, 

hogy ezeket igénybe vegyék. A  tisz

tességes polgári haszon m ellett jó , 

egészséges, mégis olcsó kenyeret 

adhattak volna. A jánlat is vo lt  rá, 

de elutasították, m ert féltek, hogyha 

o lcsó  kenyeret lehet kapni, az 

forradalm at csinál a drága pékek 

ellen. Védték egyesek érdekét. A  

szegénységet azonban nem.

A  té l a vidékre is nyomorúságot 

hozott. Vetőm agvat osztanak ki még 

a kalászterm ö Torontálban is. Adót 

engednek el. A  főváros szegényeinek 

és nyom orultjainak nincs semmi se

gítségük. A  . munka és kereset nagy

része már megszűnt a szegény em

berre. K eserves neki mindig a telet 

ál lábülni. Most a drágaság is fo jto 

gatja. Ezek nem várhatják meg, 

hogyan intézik e l a városi bizottsá

gok a belügym iniszter leiratát. N e

kik mindennap kell a betevő falat.

K i is hiszi, hogy m iniszteri ren

delette l és városi aktákkal lehet 

orvosolni a drágaságot. A  m iniszter 

a városra hárítja; a  város elhárítja 

magáról, m ert hisz eddig sem 

akarta magára venni. R a jta  marad 

a szegény lakosság nyakán Ínség és 
nyomorúság képében.

Budapest, deczember 10
X  IIoclc János mandátuma. 

A képviseiöhdz VII. bíráló bizottsága 
ma déli 1 2  órakor B a rcs a i) Kálmán 
elnöklete mellett ülést tartott, melyen 
átvette G a iá r i  Géza vizsgálóbiztosnak 
a mezőkövesdi választásra vonatkozó 
vizsgálatról és pótvizsgáéiról szóló je 
lenléseit. Az érdemleges tárgyalás és 
határozathozatal idejéül e hó 17-ének 
délutáni négy óráját állapították meg és 
így tizennégy hónap után végül mégis 

tisztába jön az ország azzal, hogy ér- 
vcnves-e H ock  János választása vagy 
pedig újra meg keli-e küzdenie a man
dátumért.

X  mentelm i Ügyek. A  képviselűház 
mentelmi bizottsága e hónap I 3 -án dél
után öt órakor ülést tart, melyen a kö
vetkező ügyek kerülnek tárgyalás alá: 
Rakovszky Istvánnak Busáik Ferenez 
képviselő által bejelentett mentelmi esete, 
továbbá a következő birósági megkere
sések: Kubinyi Géza (hatóság elleni 
kihágás), Pichler Győző (párviadalra 
való kihívás) Kossuth Ferenez, (párvia
dal vétségéért Ítélet végrehajtása) Csá

volszky Lajos (hamis eskü), Sima 
Ferenez (hatóság elleni erőszak), Ivánka 
Oszkár (párviadal vétsége) és Serbán 
Miklós (hatóság elleni erőszak.)

X  -I közös hadseregből a honvéd
séghez. A  honvédelmi miniszternek ma 
a képviselőház elé terjesztett jelentése 
szerint az 1896. évi nov. 1-étől 1897. 
okt. végéig terjedő év folyamán a 
közös hadseregből a honvédséghez 
áthelyeztetett: a gyalogságnál egy szá
zados, egy alezredes, nyolez első osz
tályú s öt másodosztályú százados és 
négy főhadnagy; a lovasságnál egy első 
osztályú százados és négy főhadnagy. 
Összesen tehát a gyalogságnál tizen
kilenc!, a lovasságnál öt tiszt.

A képviselőház ülése.
Síné ira, —  kedélyesen, kellő humor

ral folyik az obstrűkezió, ha ugyan 
annak nevezhetjük a rövid egy óra 
alatt lepergetelt három záróbeszédet.

A z előterjesztések csaknem több időt 
vettek igénybe.

Debreczeu városa a gellérthegyi Pan - 
theont türgeti.

—  Hát a tizenhárom vértanú? —  
kérdi Hentaller, —  s Szilágy i a 
miniszterelnöknek adja át a szót.

A z  1897, év  ü l, negyedében előfor
dult póthileiről, tuikiadásokról és elő
irányzat néiküli kiadásokról szóló 
jelentést terjeszti B á v ffy  báró a ház 
elé.

Fe jé rvá ry  bárónak is vannak elő
terjesztései: a Ludovika Akadémia múlt 
évi állapotáról, a közös hadsereg kalo- 
tonainlézeteiben létező magyar alapít
ványi helyek betöltéséről, a hadmentes
ségi alapról, a honvédséghez áthelyezett 
közös hadseregbeli tisztek számáról, a 
honvédmenház állapotáról.

Ekkor veszi észre M cszlény  Lajos, 
hogy a jobboldali szomszédok padjai 
üresek.

—  Hol van a nemzeti párt ? —  kérdi, 
s Pú d er  Rezső, a derék néppárti pap, 
a ház zajos derültsége közt ijedten 
menekül A pponyi helyéről, ahova vé
letlenül tcvciygett.

A z  önrendelkezési törvényjavaslat 
tárgyalási módja feletti záróbeszédek 
következtek a  határozati javaslatok 
sorrendjében.

A z  első szó Kossuthot illeti:
A  miniszterelnök —  úgymond —  csak 

akaratát nyilvánította, de semmi érvet 
sem hozott fel.

A z  akaratnyilvánítás, ha nagy több
ség támogatja, nyers erő, mely legyőz
heti az igazságot, de meg nem dönt
heti.

A  függetlenségi párt zajos helyeslése 
közt Kossuth most az osztályokban 
való tárgyalásról elmondott érvéit rc- 
kapitulálja. Javaslatát azért nyujlotla 
bo, mert óhajtotta, hogy ilyen ‘  fontos 
javaslat tárgyalásában minden képviselő 
részt vegyen a pártfegyelem  nyűge 
nélkül.

5  mig a szélsőbaloldalon Kossuth 
fejtegetései nyomán újra felzug az éljen, 
a bal középen meglebben egy függöny; 
A pponyi gróf jelent meg, s utána egy
más után tűnnek fel a nomzefipártiak.

—  Vége van a konferenciának ? kérdi 
egy hang »  szélsőbaloldalról.

Fokozódó tetszés közt folytatta 
Kossuth: Ha Deák Ferenez kelne ki 
sírjából, még az ő érvei sem tudnák 
megdönleni a túloldalt békóba verő 
partfegyelem korlátjait. Am ikor arról

van szó, hogy a kiegyezési törvényt 
miképp magyarázza félre a kormány, a 
jobboldalon egy  varázsütésre válik meg
győződésé a miniszterelnök akarata.

—  ü gy  van ! —  zúgják balról, s 
Kossuth folytatja:

—  K i merné állítani, hogy ez tanács
kozás? Legyen bár a honfiú fájdalom 
bármilyen m ély, a túloldal elzárkózik 
előle, mert csak egy akaratot ismer, 
mely előtt meghajlik, a nélkül hogy a 
miniszterelnök csak egy szóval is indo
kolná akaratát.

—  É ljen ! É ljen ! —- hangzott fel a 
függetlenségi parton; —  a most belépő 
Sághy  Gyulát üdvözölték ezzel » a 
függetlenségiek üdvözlésére siettek teg
napi szavazatáért, m eiylyei a nemzeti
árt tegnapi konfereneziáján nem járult 
ozzá B án ffy  báró javaslatához. 
Kossuth  pártja zajos éljenzése közt 

azzal a kérdéssel végezi beszédét, hogy 
ki szolgálja jobban a hazát: —  ki 
teljes hevével száll a síkra igazságáért, 
elvei diadaláért, vagy aki kritika nélkül 
hajlik meg a kormány akarata előtt.

Most Olmj Lajos beszélt, fá r t ja  lel
kes éljenzése közt jelentette ki, hogy 
valahányszor a kiegyezési kérdések 
kerülnek napirendre, mindig kényszer
helyzetről beszélnek, pedig csak abban 
a tekintetben lehet válságról szó, ha a 
kormánynak e kettő közt keli válasz
tania: a nemzet érdekének megvédése,
vagy a hatalomtól való megválás. T il
takozik az obstukezió vádja ellen, s 
határozati javaslatát Kossulhéval együtt 
elfogadásra ajánlja.

Sim a  Ferenez záróbeszédé követke
zett. Miután pár szóval reflektált Poló- 
n y i támadására, mérsékelt helyeslés 
közt kiállja a jobboldal felé:

—  Ebből a törvényjavaslatból de
czember 31-i;í nem lesz törvény, mert 
néni engedjük.

És már szavaznak. . .
Szilágyi részletesen magyarázgatja a  

szavazás rendjét:
—  Hát velem mi lesz? —  kiáltja 

közbe Olay Lajos aggodalmasan.
—  N e  féljen a képviselő ur, senkit 

sem felejtek el, —  nyugtatja meg 
Szilágyi mosolyogva a türelmetlen in
dítványozót.

Sim a  indítványa, mely szerint a tör
vényjavaslata kormánynak visszaadandó, 
a házszabályok 114. §-a alapján nem 
kerülhet szavazás alá, mert az osztá
lyokhoz v jg y  u bizottságokhoz való 
utasítást nem lehet megtagadni.

Először is a miniszterelnök előterjesz
tése kerül a szavazás alá.

—  Az lesz a kérdés —  jelenti ki 
Szilágyi, —  hogy a Ház eifogadja-e a 
miniszter előterjesztését, igen vagy nem.

—  Nem i siet Endrey  Gyula a vá 
laszt megadni, s az elnök folytatja, 
hogy kellő formában előterjesztett kére
lemre névszerinti szavazást rendel el. 
A z  urnából az S  betűt húzza ki, s igy 
a szavazást az S-nél kezdik; előbb 
azonban öt percznvi szünet következik.

A z S betűhöz ősi szokás szerint ke- 
resik a megfelelő szavakat:

—  Sághyl (É jen !) Ssm m il Sohaí —  
hangzik a baloldalról, Rakovszky pe
dig a teremből kifelé haladó B á n ffy  
után kiáltja a leghatásosabbat:

—  Sza lad j!
Majd elkezdődött a szavazás.
A  névsort Te leky Sándor gró f ol

vasta:
—  Sághy  Gyula! —■ vo lt az első 

név, de a nap érdekessége, a nemzeti 
párti: nemi —  elmaradt; Sághy  nem 
volt a teremben.

A  függetlenségi tábor a feltűnőbb: 
Igen-ekei nagy csatazajjal fogadja.

A pponyi A lbert szavazatánál viharos 
derültséget, rögtönöztek, a r a i t  a  n e m *
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zeti párt vezére udvarias m osolylyal
nyugtáz. Nagy hahotát kelt a szélső- 
baloldaion a M eszlényiek  ellentéte, —  
a  Kossuth-párti La jos  harsány nem i
m é  szavaz, s rögtön utána P á l , a 
néppártról igen'-ne\. Pödmaniezky  
Frigyes báró a jobboldal széléről harsány 
hangon kiáltja az w ew M , mire a 
függetlenségi pártról feizudui a vissz
hang. A  néppárti Buzáth  Ferencz 
igen-jé t is lehurrogják.

Aszavazás eredménye az, hogy a javas
latot éppen 148 szótöbbséggel a pénzügyi 
bizottsághoz utasitottak. Beadatott ugyanis 
összesen 222 sza va za tid én  nelszavazott 
185, nem -m el 37, távol volt 229 kép
viselő, ami mindenesetre a  legérdeke
sebb eredmény.

Az elfogadott miniszterelnöki indit- 
ványnyal ellentétes határozati javasla
tok elesnek, s l doy javaslatára, mely 
szerint a törvényjavaslat a pénzügyi 
bizottságon kivül az igazságügyi bizott
sághoz is utasittassék, csak a függet
lenségi párt és a néppárt szavaz.

Ezzel az uj provizóriumjavaslat pár 
napra letűnt a napirendről, s rövid 
szünet után a községi és egyéb 
helynevekről szóló törvényjavaslat rész
letes tárgyalása következett.

A z 5. §-nál Pulszky  Ágost azt a mó
dosítást indítványozza, hogy e szakasz 
rendelkezése, mely szerint csak a köz
ség hivatalos neve használható, ne 
terjesztessék ki az iskolai könyvekben 
a hivatalos név mellett a történelmi 
vagy közhasználati névnek m agyará
zókig való feltüntetésére.

Schreiber Erigyes, a szebeniek kö
vete, ezzel sem éri be, hanem azt is 
kívánja, hogy a hivatalos névtol eltérő 
történelmi nevek a hivatalos iratokban 
is tétessenek a hivatalos név mellé.

Schm idt Károly is felszólal s hossza
san fejtegeti, hogy a törvényjavaslat 
rendelkezései a nemzetiségi törvénybe 
ütköznek, mert a községek történelmi 
nevei a nyelv integráns részét képezik, 
a nemzetiségi törvény pedig biztosítja, 
hogy az iskolák oktatási nyelvébe a 
kormány ne avatkozzék bele. A  szászok 
szeretik a hazát, de ne akarja a 
kormány az ősi nevek kiirtásával u 
szászoknak a történelemhez való ragasz
kodását megdönleni, m ert ezzel csak 
gyengíthetik a haza javára irányuló 
törekvéseiket. Franeziaország százado
kon át bírta Elzászt, de nem fordította 
le a német neveket. Majd Eötvössel akar 
polemizálni, s azt erősiti, hogy Észak- 
Araevikában nem angolnsodtak el a 
németek, sőt Oroszországban is megtar
tották németségüket. K i nem ismerné a 
híres orosz egyetemi várost, Dorpatot, 
—  de Gyurgyevet aligha ismeri itt e 
házban valaki. Kérdi Eötvöst, hogy 
visszautasitana-e egy a küidföldői német 
czimzessel érkező megbízást. Schreiber 
indítványát pártolja.

—  Előttem szóló tisztelt képviselőtár
sam —  kezdi most Eötvös Károly so
kat Ígérő hangsúlyozással —  bevonja 
ide a nemzetiségi kérdést, pedig szóló 
épen attól fél, hogy a kormány a szá
szok kedvéért még azt sem fogja meg
tenni, arait rég kellett volna.
, — Vegye tudomásul tisztelt képvi
selőtársam —  úgymond —  hogy az a 
sokat hangoztatott 68-iki törvény egy
általában nem az, aminek önök szeret
nék feltüntetni. A  nemzet a nemzetisé
gek jogait azzal a feltevéssel biztosítja, 
hogy bennük a hazafíság ép oly erős 
lesz, mint a magyarban. De am int az 
idegen ajkú állam polgár joga it a 
m agyar állam egységének, a magyar 
fa j államalkotó szerepének és hiva
tásának meggyengítésére használná, 
az a törvény semmissé válnék.

A  baloldal zajos tetszése közt jelenti 
ki, hogy a magyar a nemzetiségi tör
vényben az idegen állampolgároknak 
biztosított jogokért teljes erővel áll helyt, 
de nemzetiségek jogai csak addig áll
hatnak meg, amíg a haza érdekeit nem 
támadják meg. Mig ha a nemzetiségek 
részéről olyan törekvéseket látunk, hogy 
magyarellenes egyesületeket alakítanak, 
s panaszaikkal a külföldre futnak, fel 
kell vetnünk azt a kérdést, hogy a 
nemzetiségek a nekik adott jogokkal 
nem veszélyeztetik-e az államot. Sok
szor mi is úgy járnánk el, mint a *agy 
Némelor.-z-'g tette.

Pu lszky indítványához nem járulhat 
hozzá, mert ezzel az eddigi visszaélése
ket iktatnák törvénybe, Schreiber indít
ványa pedig Magyarorszag közigazgatá
sának az egységét zavarná meg, s olyan 
képet adna neki, mint egy sakktábla. 
Hát a közigazgatási tisztviselők négy-öt 
szótárral a kezükben dolgozzanak.

Eötvös Károly a  baloldal zajos he
lyeslése közben jelenti ki, hogy nem 
fogadja el a módosítvanyokát.

Ivá n ka  Oszkár nem járult hozzá 
Pulszky  kívánságához, hanem azt 
indítványozza, hogy a javaslat rendel
kezése az iskolákban használ térképekre 
is terjesztessék ki.

Pereset belügyminiszter is felszólal. 
K ifejti, hogy a törvényjavaslat benyúj
tására a kormányt a szükség vezette, 
mert az az állapot, hogy sok község
nek öt neve is "van , larhatat- 
lan. Gyulafehérvárt például az egy
házi iratokban K á r  o ly -fehár várnak, 
a németek Carlsburgnak, a római 
irodalmi nyelv Álba J ú lia -nak, az 
oláh köznép pedig Vielohgrádnak  ne
vezi. Különben nem lehet szó arról, 
hogy az alaptörvényekkel ellenkezik a 
javaslat. Pulszky  és Ivánka  módosítá
sait elfogadja.

Ssentiványi Árpád szólalt még fel, 
aki az 5-ik paragrafus rendelkezéseit 
az egyházi nevekre is ki akarta terjesz
teni és utána a szavazás következett. 
A  törvényjavaslatot nyolez szász képvi
selő kivételével részleteiben elfogadták.

A  módosítások közül Ivánkáét egy
hangúlag fogadtak el a szászok módosí
tásait mellőzték, Szcuiiványiét a több
ség mellőzte. Pulszky  Ágostét 36 
szavazattöbbséggel fogadták el. Ez a 
Csekély szavazat különbség az által áliott 
elő, hogy az északkeleti megyék képvi
selői továbbá a Ga já r iák , a bihariak 
egy része Pulszky javaslata  ellen 
szavazlak.

R iif fy  Pál előadó indítványára még 
a brassói szászok kérvényét clin lésctl- 
nek mondták ki, m ire a mezőgazda
sági munkást örvény  tárgyalása követ
kezett, de az idő előrehaladván, csak 
Szily  Pongrácz előadó mondotta el 
beszédét, mig az érdemleges tárgyalást 
holnapra halasztották.

Budapest, decz. 10.

Cstíky Albin gróf, amint a Magi tar H ír
lap Írja, jót állott arról, hogy a független
ségi pórt nem fog obstruálni.

A kiváló álhmférfiu jótállását kétségen 
kivül szívesen honorálná a pesti hazai 
takarék pénztártól kezdve a bugaczi nép
bankig minden pénzintézet, de hogy a 
szélsőbaloldali ellenzék mcghnjiik-c a ke
gyelmes zsíró előtt, az már azért sem bi
zonyos, mert még a szabadelvű párt nagy- 
fejűi is kételkedve fogadták a szolomnis 
ígéretet.

Pulszky Ágost, akinek pedig mindig van 
a. zsebében «egynehány okos tanács*, a 
modern' jog és államtudományok összes 
érveivel azt bizonyította, hogy Csúky jós
lata nem fog beválni, mert a függetlenségi 
párt egykönnyen nem adja fel a harezot, 
mert ők szövetkeztek a végső küzdelemre, 
melyben egyikük 6em hagyja el az obstruk- 
cziónak fennen lobogó zászlaját.

— Fogadjunk, szólt hirtelen valaki a 
körüiűllók közül és ezzel éppen jókor sza
kította meg A függetlenségi-párt és az 
obstrukcsió rzimü jogbölcseleti értekezést.

És a kimondott szót legott a tett kö
vette.

Pulszky Ágost elfogadta az ajánlatot és 
harminca üveg frauezia pezsgőin fogadott 
a kormánypárt egy másik kitűnőségével.

Ha a függetlenségi párt onstruál — 
Pulszky kap barnamez üveg pezsgőt, ha 
nem lesz obstrukezió, Pulszky fizeti a 
sampanyereket.

Ez a fogadás amennyire lényegtelennek 
látszik, oly óriási kihatással lehet a súlyos 
politikai helyzet jövő alakulására.

Pulszky Ágost tudvalevőleg a független- 
I ségi párton em olyan közkedveltség

nek örvend, mint az egyetemi ifjúság kö
rében és igy nem lehetetlen, hogy a szélső
baloldali ellenzék inkább lemond az ob- 
strukczióról, semhogy a hosszadalmas 
áítaljános vitatkozással a  kedves Gusztit 
harmincz üveg sampányihoz segítse.

A megoldásnak ez mindenesetre eredeti 
és nagy megelégedést keltő tormája volna.

Kapaczitáczió.
(Az Esti H írlap  tudósítójától.)

A  képviselőház mm||48 szavazattöbb

séggel a pénzügyi b izfRsághoz utasította 

az önálló rendelkezésről szóló törvény- 

javaslatot, mely igy egynéhány napra 

lekerült a ház asztaláról és ezáltal a 

politikai helyzet alakulása a folyosókra 

és a bizoltsági terembe szorittatik.

Tisza Kálmán, a pénzügyi bizottság 

elnöke már össze is h ivla a bizottság 

tagjait tanácskozásra, melyet holnap  
délután négy őreikor tartanak meg a 

képviselőház első számú bizottsági ter

mében.
Politikusok, akik belelátnak a kulisz- 

szák mögé, határozottan azt állítják, hogy 

holnap azon az ülésen fog  eldőlni, hogy 
lesz-e obstrukezió, bár kétségtelen, 

hogy a végletekig menő barezra a nem

zeti párt állásfoglalása dermesztő ha
tással veit.

Apponyi gróf visszavonulása után 

mintha megrettenlek voina a íöggtálen- 
ségipárt bajvívói, akiket úgy a kormány

pártról mint a nemzeti pártról erősen 

attakiroznalc a megegyezésre. M a a 
kapaczitáczió nagy arányokban és 
egészen ny íltan  fo ly t a ház fo 
lyosóin.

Akik a békét szeretik és óhajtják, 
azok már jó  jelnek vették, hogy Széli 
Kálmán és Eötvös Károly megjelentek 

az ülésen.
—  Készül a léke , hallik gyor

san tova a Irirleiós.

jEötvös Károly Horánszky  Nándorral, 

majd Hegedűs Sándorral tanácskozott 
hosszasabban, mig ugyanezen idő alatt 

Lá n g  Lajos, Komjáthy  Béláról tárgyalt.

Kossuth Ferencz e za la tt  Gsáky A l

bin gróffal majd meg Bcrzeoiczy A l
bertiéi beszélte meg a helyzetet.

Később Eötvös, Komjáthy  és Láng  
Lajos egy üt. csen beszélték rueg a teen

dőket. A  baloldali folyóson cz*nközben 

Széli Kálmán, A pponyi Albert gróffal, 

majd meg Horánszky  Nándorral kon- 

ferencziázott, akik különben az ülés 
megkezdése előtt párthiveikkel bizalma

san még egyszer megbeszélték a hely
zetei.

A  föérdeklődés azonban természetesen
a függetlenségi párt felé fordult, mely

nek vezérei is nyíltan kifej ztéfc már a 

fölött való aggodalmukat, hogy egyma
gákban nem képesek eredményes 
harezot folytatni.

Keserűen fakadt ki egyik munkatár

sunk előtt a függetlenségi és 48 ;ts párt 
egy kiváló tagja;

—  A  nyári kompromisszum idején 
Apponyi kijelentette, hogy a provizó

riumnak a császárparagrafus alapján 
való keresztülvitele ellen minden esz
közzel küzdeni fog  és íme most saját 

szava ellen, a statusquonak erőszakos 

fentartása előtt, pedig ez ugyanaz, mint 

a provizórium, beadja a derekát.1

És ha létre jön valamiképpen a meg
egyezés, az mégis tisztára a nemzeti 

párt magatartásának lesz köszönhető, 

amint ezt a kormánypárton is nyíltan 
beismerik.

—  Sem mi kétség, mondotta ma nyíl

tan nem egy előkelő politikus, Apponyi 
megmentette az országot.

—  M ié rt nem  bízzátok hát akkor 
reá a kormányzást, kérdezte erre a 

függetlenségi párt egyi kitűnősége.

Ezt a felfogást különben töbí oldalról 

lehetett hallani. A  függetlenségi párt 

nem egy tagja mondotta, hogy Appo- 
nyinak megszavazná a törvényjavas
latot, m ert benne megbízik.

Íg y  tehát a kiegyenlítés lehetősége 

nincs ki/.árva, jóllehet a függetlenségi 

és 48-as párt ma délután hat órakor 

tartandó értekezletén megszövegezi azt 
a határozati javaslatot, amely mellett 

felakarja venni a végsőig való haiczot.

A  javaslat, m eiyet Kossuth  Ferencz 

készített, oda kívánja utasittatni a kor

mányt, hogy 1898 ja n u á r  elsejétől 
lépjen éleibe az öná lló  nemzeti bank 
és a  kü lön  vám terület intézményei 
melyeknek tényleges megvalósítására a 

kormánynak a szükséges idő megadatik. 

Egyben utasittatik a kormány, hogy 

Ausztriával m int önálló állam, önálló 

állammal kösse meg a vám- és ke

reskedelmi szerződést, még pedig lehe

tőleg úgy, hogy mindkét állam gazdasági 

fejlődésének szemmeltartásával, a köz- 

gazdasági érdekek esetleges specziális 

tarifák által is megvédessenek.

Ezt a határozati javaslatot, melyhez 

bő megokolás van csatolva, előrelátha

tólag egyhangúlag fogják elfogadni, 
a kapaczitáczió pedig éppen e javaslat 

ellen fog megindulni a pénzügyi bi

zottságban.

Itt említjük meg, hogy a pénzügyi 

bizottságnak összesen 26 tagja van, a 

akik közül Kossuth  Ferencz, Justh  
Gyula és Kom játhy  Béla függetlenségiek, 
G utner  Gyula és Tomcsányi László 
nemzetipártiak, Zichy  János gró f nép

párti, a többi húsz tag pedig a 
korm ánypárt híve.

A szerencse kereke.
(A * KsU Hírlap  tudósítójától.)

A  vigadó Kistermében ma erősen for
gatlak a szerencse kerekét. A z  osztály, 

sorsjátéknak volt ott húzása és az 

érdekellek nagy serege, mint az első 

húzáskor, most is megtöltötte a-termet. 
Ma délelőtt tizenegy órakor kihúzták a 

7000 koronás főnyerem ényt is. mely 
fis 1317. sscimu sorsjegyre esett.

A  sorsolás eredménye a következő:

Ki/olaer-on köröm it nyerlek: 32613 
372Ó2 2743H 69383 2530 12237 79362 
36465 31158 88761 44601 28650 46074 
29446 30319 14536 24057 615 70265 
98385 1391 67296 35113 63762 33733 
77027 89163 78425 71311 83135
79710 *88635 7754 54020 29767
51680 81868 9242 22595 87 63746 
85527 30395 62970 29497 584
43686 40601 37549 37755 8227 6192 
32208 52029 46640 35062 54923 13505 
38897 34309 12054 73463 6953542567 
1209-1 11550 4025 284C6 94674 19204 
56074 78174 45027 63650 73976
28579 42630 90589 14931 51817 75404 
81148 17302 85970 77471 28392 94825 
42962 72079 74532 110 65825 29889 
64333 57566 82616 55012 81139 22040 
39560 12642 68034 2555 81665 68174 
16285 82585 43921 888384999114406 
65070 47920 47014 01171 65844
91703 63715 11605 13900 33680
62705 88501 11882 41918 94608
5082 81971 58880 86820 59820
44078 99253 83845 31224 96795
96311 86541 42908 95513 19111 56031 
62500 14094 28542 29516 2625 15676 
5960 670 65112 3318 43345 41406 
24868 96025 4579 128G5 35 61309 
86976 45735 58251 96077 34210 19414 
51695 27256 93658 8954 49131 96406 
95444 75695 65338 6-1474 99168 7031 
91596 34489 48733 55267 70220 91984 
23433 49910 89020 12567 90803
1808 36063 26987 32750 5977 47584



72554
48862
71693
86513
32543
43411
48039
60885
3778
24130
76622
37165
16784
22326
68054
34380
77464
8215
86428
32731
97429
81061
'88233
'50490
,63082
38717
28624
46248
79776
17987
16869
20989
8830
88685
44897
30510
57264
63710
66047
24703
80713
97042
24347
21277
75735
8648
80722
56364
9843 í
79681
1438 !
2228
29809
75855
29587
74024
80646
7327
52726
34968
58329
3 7H 0
41340
3829 I
43165
53495
8937 I
16010
38148
31584
69524
81062
37963
9206 (
33024
78035
11140
78015
18807
34423
58587
66524
49485
67250
47505
49245
50890
12931
38033
43497
75360
37642
47105
5564 f
27740
31835
961 4f
15936
22728
1627 (
1375 £
24969
14162
64946
99352

Esti H írlap 3

19359 41871 8376 19748 46294
47222 61861 29439 87178 85856
68463 47231 45657 58964 80160
32163 19961 29982 79961 87326
69584 49483 67895 98656 60933
46156 11598 71808 60019 42825 91453 
44883 48183 26448 40043 78503 13793 
54602 43911 48312 98904 96622 39200 
18542 99499 41462 47179 23728 55749 
16240 56883 43607 18865 59138 61270 
83622 95095 49326 29957.

50 0  koronát nyert: 56074 1885 7221 
60939 82690 4243.

100 koronát n y e rt: 11106, 51582, 
94567.

2000 koronát n y e r i: 83131, 14750.
5000 koronát nyert: 23765.
70000 koronát n y e ri: 1317.

TÁVIRATOK
É S  T E L B F O N . J E L E X T É S F K .

A  j o b b o ld a l i  k  s z o l i d a r i t á s a .
Becs, decz. 10. (A z  E sti H ír la p  

távirata.) A jobboldali klubok arra 

határozták e l magukat, hogy szolidari
tási nyilatkozatot fognak közzétenni, 
meiynek szövegét a jobboldal parlamenti 

bizottsága ma állapítja meg. Arról, vá j

jon  a katholikus néppárt csatlakozni 

fog-e a jobboldal szolidáris kijelentései

hez, m ég eddig biztos hir nem ér
kezett.

G y á s z n t is e  S t e r n e c k é r t .

JBéos, decz. 10. (A z  E sti H írla p  
táv ira ta ) A  fogadalm i templomban ma 
délelőtt Belopotoczky Kálmán dr. tábori
püspök gyászmisét niondotl Sterneck 
tengernagyért; je len  voltak: a közös 
hadügyminiszter, a vezérkar főnöke, va
lamint a hadsereg és a  tengerészet fő
tisztjei.

S z e r b e k  é s  t ö r ö k d k  7
K on 8 ta y tin á po ly , decz 10. (A z  

E s li H ír la p  távirata.) H ir szerint 
Oyorr/yevies szerb miniszterelnök itteni 
tartózkodása alatt azon fáradozott, hogy 
a m onasstiri és d ib re i szerb püspö
köknek. bétátokat eszközöljön ki. Ezt 
azonban a porta, utalva a pátriárka 
vonakodására, nem adta meg. A  minisz
terelnök azon is fáradozott, hogy elism er
tesse Törökországgal a szerb nemze
tiséget is, úgy mint azokat a nemzeti

ket, amelyek önálló egyházzal bir- 
A  porta egyelőre ezt is visszauta

sította, utalván a patriárkátus részéről 
várható nehézségekre. Itt hire ter
jedt, hogy a miniszterelnök véd- és d a c 
szövetséget is  javasolt. Ezt az 
ajánlatot a porta azzal a kije
lentéssel utasította vissza, hogy a porta 
rokonszenvez a szövetséggel, de a sző 
vétség czélját: a béke és a területi ép
ség fen tartását, csakis az összes Bal
kán-államok federácziója érhetné el, 
mig a külön szövetség elégedetlenséget 
keltene.

Lázadás egy hajón.
P a ris . decz. 10. (A z  E s ti H írla p  

távirata.) A  € Journal» Dunkerque-ből 

érkezett távirata szerint az ottani csend- 

Őrséget a « Regina* német hajóra hivták 

az olt kitört lázadás elfojtására; a le

génység abban a perezben lázadt fel, 
amikor a hajó felvonta horgonyát. Négy 
német m atrózt letartóztattak.

ESTI HÍREK.
A nyomor halottja.
{Az E t li  Hírlap  t-idóilWJától.)

A  századvég proletariátusának ismét 

egy áldozata került a törvényszéki 

orvostani intézet bonezoló asztalára. Egy 
szegény iparos ember, aki a nyomor, az 

éhség elől a halálban keresett meg
váltást.

Tegnapi számunkban már megemlé

keztünk erróí a szerencsétlen em berről 

aki a Hungária-ut és a vasúti vágá

nyok keresztezésénél a gyorsvonat elé

vetette m agát Mint most megállapították, 

az öngyilkos D á n ie l Nándor 53 éves 

asztalosmester.

Dániel régóta nyomorog már. Aszta" 

losmunkát nem kapott, ügynökösködés- 

sel foglalkozott hát az utóbbi időben, 

d e  ugylátszík ebből sem tudott meg

élni. Végre is megunta a hiábavaló 

küzdelmet s a  nyomorgás elől a ha

lálba m enekü lt

Hogy a nyomor kergette az öngyil

kosságba, bizonyítja  az a kis levél is, 

melyet lakásán egy nőrokona számára 

hagyott hátra. A  levélben mindössze 

ennyi állott:
—  A  k i a vonat elé vetette magát, 

tudd meg, én vagyok.
Nándor.

A z  asszony a morgue halottjában ma 

tényleg szerencsétlen rokonát ismerte fel.

Városi ügyek,
— A z ip a rh a tós á g i m egbízottak, 

A  tanács hirdelményileg tudatja, hogy 

az iparhatósági megbízottak választása 
decz. 12-ikén lesz reggel 8-tól este 6 

óráig minden kerületben. Szavazhat 
minden önálló iparos és kereskedő,aki ipar

igazolványát és adókönyvét felmutatja. 

Választható azonban csak az az iparos 

vagy kereskedő, aki a H í és X. kerü

letekben 30 frt, az I, II, V il,  V il i  és 

IX  kerületekben 40 frt, a IV , V, V I 

kerületekben 50 frt III. osztályú kere

seti adót fizet.

—  A  d u n a p a rli k ikötök  bérlete. 
A  partbeoszló bizottság ina délelőtt 
ülést tartott Vaszilievits János taná
csos elnöklése mellett; előadó Sereghy 
Zoltán fogalmazó volt. Ezúttal az 1898. 
évi partbéreket állapították meg és pe
dig ekképen: Budán az összekötő hídtól 
a Gsiky-utczáig (a  vámbáz-lér alatt) 
folyó méterenkint 1 frt, onnan a Rudas 
fürdőig 4 frt, a Margit-lépcsős kőpart 
egész hosszában 20 frt, onnan a Magit- 
hidig 10 frl, innen a Lukács-fürdőig 
4 frt, innen Ó-Bugáig 2 frt. Pesten: a 
soroksári Dunaág partja 1 frt 25 kr.; a 
köztárházaktól a vámháztérig 18 frt 75 
kr., onnan a Petőfi-térig 25 frt, a régi 
magas kőpart 35 frt, az uj magas 
kőpart a Margit-hidig 18 frt 75 kr., 
onnan a Viktória gőzmalomig 3 frt 75 
kr. s azon fölül 1 frt 25 kr. A  duna- 
fiirdők átalánya változatlanul marad.

~  A  drágaság. Ö -Budáről kapjuk 

a következő panaszt. A  drágaságot ta

lán a főváros egyik részén sem lehet 

oly nyomasztón érezni, mint Budapest 

legszegényebb részében, Ó-Budán. Itt 

vásárcsarnokok nincsenek, hanem van

nak nyiltpiaczok az újlaki tem

plom és a dohánygyár mellett. A  

vásárcsarnokok intézménye azonban 
kiszorítja a falusi közvetetlen eláru

sítókat. O-Budát különben eddig is 

Pestről élelmezték, piaczát onnan látták 

el, közvetetlen összeköttetése csekély volt. 

A  tél beálltával ez is elmaradt, falusiak 
alig vetődnek ide. A  kofák mindent 

Pestről szereznek be a vásárcsarnokok

ból és természetes, hogy a csarnoki 
áraknál drágábban adják. Minden rosz- 

3zab és minden borsosabb. Szegény 

ember aggódva megy a piaezra, ahol 
immár nem képes megfizetni a legnél- 

külözhetetienebbet.

Rendőri hírek.
—  H a lá l az internátusbán. Emlí

tettük tegnap, hogy a László-féle gim
náziumban halva találták Patrovies  
Zoltán 18 éves V il i .  osztálybeli tanulói 
Holttestét ma bonczol Iák föl a törvény
széki orvostani intézetben, mely alka
lommal az orvosok megállapították, hojrv 
a fiatalembert krónikus szívbajból eredő 
szivszélhüdés ölte meg. Mindazonáltal

belső részeit kivették, s vegyileg is meg-* 
vizsgálják. {

—  A  névtelen levelek. Egynémely 
napilap mai számában azt közölte, h ogf 
a főkapitánysághoz intézett névtelen 
levelekben arra figyelmeztették a főkapi
tányt, hogy a rendőrségen alkalmazott 
két telefonos kisasszony merényletet 
akar elkövetni. Erre vonatkozólag ma 
a rendőrség kijelenti, hogy a főkapitány
sághoz érkeztek ugyan névtelen levelek, 
de azok miatt sem a telefonos kisasszo
nyokat nem vonták kérdőre, sem pedig 
nyomozást nem indítottak.

Különfélék.
—  U j magyar nemes. A király

Schneider Alajos miniszteri tanácsos és 
törvényes utódainak, sok évi buzgó és si
keres szolgálata elismerésein, a magyar 
nemességet a előnévvel díjmente
sen adományozta.

—  Kitüntetések. A hivatalos lap mai 
száma'közli, hogy a király, tatai Raríper- 
ger Lipót országos levéltári kezelő főigaz
gatónak, saját kérelmére leendő nyugdíjaz
tatása alkalmából, sok évi hü és buzgó 
szolgálatai elismeréséül a Fereacz Józsel- 
rend lovagkeresztjét, S voboda László ó-rad- 
nai bányamunkásnak, emberéletnek saját 
élete veszélyeztetésével eszközölt; megmert- 
téseért,az ezüst érdemkeresztet adományozta.

— Tóth Vilmos állapoté. Bécsből
telefonálja tudósítónk: Tóth Vilmos, a

főrendiház elnökének állapota változat
lanu l súlyos.

—  Á d á za  és  É v a .  Ez alatt a czim 

alatt érdekes kérdésekre kér feleletet a nagy 
közönségtől a Magyar Hírlap  mai száma.
A kérdések, melyek nagyon is alkalmasak 
arra, hogy a társadalom különböző osztá
lyainak gondolkodásmódját világosítsák a 
beérkezendő feleletekkel, a következők:

Milyennek kell lennie a mézesheteknek, 
hogy igazán szépek, örömtelik legyenek ? 
Mi a jobb: elvonulni nagy magányosság
ban, vagy megmaradni a rendes környe
zetben? Utazni kelt-e, vagy maradni az 
újonnan alapított puha családi fészekben ? 
Ha utazni, hová ? Ha maradni: a férfi med
dig éljen csak hitvesének és mikor fog
hat napi teendőihez ? Otthon legyen-e 
szüntelenül, vagy jó , ha már az első 
időkben is órákra távozik. Gond fordi- 
tandó-e az étkezésre és mely módon? 
Olvasgasson-e az uj pár és mit ? Tegyen-e 
a férfi legénykori életéből intim vallo
másokat, mikor kezdheti és meddig me
het el ? Sétáljanak-e, keveset-e, sokat-e, 
emberek között vagy magányos utakon ? 
Tegyenek-e és fogadjanak-e látogatást, 
mikor lehet már ? Mehetnek-e színházba 
és hányadik héten?

Semmi kétség az iránt, hogy a kö’  
zönség, mely ma már annyira érdeklődik 
az újságok dolgai iránt, nagy számmal fog 
felelni e kérdésekre és a feleletek bizonyára 
érdekes olvasni valót fognak adni a 
Magyar H írlap  karácsonyi albumába, 
ahol megjelenni fognak.

— A  statisztikai hivatal magya
rosodása. A hivatalos lap, mely utóbbi 
időben mindegyre sűrűbben közti azok ne
veit, akik idegen hangzású neveiket jó  
magyarral cserélték, ma ujább kellemes 
meglepetéssel közli ugyanis, hogy a m. kir. 
statisztikai hivatal valamennyi idegen nevű 
alkalmazottja raegmagyarositotta magát, 
íme, itt adjuk a megmagvarosodottak név
sorát:

VizmUer Antal dr. titkár Vízaknai-iá, 
SchvQÍtíer Alajos ségédfogalmazö Szn- 
bóki -ra, Krmtzer Béla dr.* segédfogalmazó 
Kenéz-ve, Grobeity Lajos főtiszt Gorondi-ra, 
Fortnner {flórja főtiszt Púi-ra, finá uro  
Imre könyvtáros Jrarkasfalví-m, Faix  
Kornél ér. főtiszt Fülőp-re, Kanta  Jó
zsef főtiszt Kallós-ra. Sctumb öttó 
főtiszt Simontji-va, Kertscher Károly fő
tiszt Kersehi-re Heronber Károly « fő-' 
tiszt Herczeg-re, Ebermwm Frigyes tiszt 
Erdős-re, Strasser Tinótheus tiszt Sem- 
jén-te, Pam r  Ernő tiszt Pogány-ni, Fischer 
Simon tiszt Hatúsz-Tts, Mndovesik József 
tiszt Madoésai-ra, Kánig József tiszt 
K irá ly fi. Bnnmann István gyakornok 
Ordédi-nn, Bchédy Kálmán gyakornok 
Hédy-te és Hohsiiifjer Emii gyakornok 
Haitnos-rd, W olf Rezső segéászoiga Far
kas-: a. Lajcha János szolga Galgóczi-Vd, 
Haótcs István hivatni szolga Hol/ó&i-ra, Járn 
Ferencz segédszolga Jussai ra. Koszit Lajos 
segédszolga KÖrősfalci-va, Szólíts Tamás
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st'gédszolga SzGQSsÍ-Tb Szladacsek János 
segédszolga Szénásfalvi-ra. magyarosította
a nevét,

—- J á rv á n y o k  Ó-Becsen. Ó-Becsén
—  mint levelezőnk írja  —  az iskolás 

gyermekek k ő it  a kanyaró és vörheny 
oly nagy mérvben lépett fal, hogy a 

hatóság az iskolákat 14 napra bezáratta. 
Több esetben a kanyaró és vörheny 

halállal végződött. íg y  egy intelligens 

esaládnál egy hét alatt három gyermek 

halt meg.

— Szocziallsta mozgalom Eger
ben. A  nyáron kezdtek már mozgolódni 
és erősebb életjelt adni magukról. Eger
ben a szoczialisták. Akkor ugyanis 
nagy p iacion  nagy gyűlést tartottak és 
szónokaik által igyekeztek a józan egri 
munkásokat és föídmives népei maguk 
hoz csalogatni. A lakítottak is minden
féle végrehajtó bizottságot, hogy ezek 
terjeszszék az egyedül üdvezitő eszmét, 
de nem sokra mentek s úgy látszott, 
hogy az egész dolog elalszik. Annál 
meglepőbb és megdöbbentőbben hatott
—  mind levelezőnk irja —  az egriekre 
a tegnapi gvölés, melyet a szocziaiisták 
tartottak. Meggyőződtek, hogy bizony 
sok híve i szereztek m á r Egerben is 
és a szegény iparossegédek úgy látszik 
Egerben sem tudtak sokáig ellentállni a 
nagy hangú ígéreteknek. Sut sok föld 
míves is volt a gyűlésen. A  tegnapi 
gyűlésen különösen hangsúlyozták 
általános választási jogot, melyet 
• minden áron keresztül leéli vinni. 
Továbbá a földmiveseknek figyelmükbe 
ajánlották, hogy ne álljanak már télen 
vagy éppen őszszel el aratóknak, ha
nem közvetlen az aratás előtt, hogy 
láthassák milyen lesz a termés. Ezzel 
aztán a gyűlés is véget ért.

—  A  k e rék p á ro s  kalandja. Egy 
müncheni kerékpározó nem régiben na
gyobb utat tett meg Starnberg-be. A  visz- 
szautazásnál a forstenriedt pagonyban egy
szerre az utón egy nagy vaddisznó állott 
szembe vele, mely azonban közeledtére 
mégis letért a bokrosba. A kerékpározó 
már azt hitte, hogy túl van a veszedel
men, mikor a másik oldalról hirtelen egy 
másik vaddisznó oly nagy erővel rohant 
reá, hogy a kerékpározó messze, egy kő
hányásra esett. A disznó pedig úgy bele
akadt az egyik kerékbe, hogy a vasparipát 
mintegy 30 méternyire magával vitte, de 
ott aztán két fa között megakadt s igy 
megszabadult terhétől. A pórul járt s esés 
közben megsérült kirándulót később meg
találták és szekéren szállították vissza 
Münchenbe.

SZÍNHAZAK.
M a i színházi műsorok i

A  Nem zeti sz ín házban : Barriére 
is Gaudinet vigjátéka *A kis szórakozott* 
kerül sziurc. A  főszerepeket adják: Újházi, 
Vízvári, Csillag Teréz és Ligeti Juliska. 
Előadás kezdete 7 órakor.

A  vársziitházban Mozart operáját, 
a Var áss fuvolát adják. Key Dáviddal, 
Arányival, Blátterbauer Gizellával és Áb- 
ányinévdl. kezdete 7 órakor.

A  V íg  színházban Zacconi és társu
lata vendégszerepléséül: Ibsen drámája: 
A kisértetek. Kezdete fél 8 órakor.

A  Xépszinházban Varney operettje, 
a * liszturak a zárdában* kerül előadása). 
Louise—Kiíry Klára, Mari— Z. Burdy Gabi 
Narcis— Vidor, Gontran— Kenedich, Simon 
— F. Hegyi Aranka. Kezdete 7 órakor.

A  M a g y a r színházban Z. Kallós 
Ilona Alitok* czimü népszínművét adják 
Vád Gizellával és Szeutm iklóssy ual. 
Kezdete 7 órakor.

A kikapós patikárus.
— A Magyar Színház főpróbája. -

Tagadhatatlan, hogy a  főváros legifjabb 
színháza elismerésre méltó szorgalommal 
igyekszik kiegészíteni műsorát. Alig múlik 
el hét újdonság nélkül; operett, dráma, 
népszínmű váltakozva kerül bemutatóra 
több-kevesebb sikerrel. Holnap este lesz első 
bohózat prémierje a Magyar Színháznak. 
Gandillotnak, a »Gabi villa< ötletes szerző
jének uj bohózatát adják „A kikapós patt 
kár%ts“ czimen. Ma délelőtt tartották meg 
a főpróbáját az uj bohózatnak, amelynek 
meséje a  kővetkező:

Fourageot, gazdag droguerista (Szilágyi) 
Pária legnagyobb lumpja. Szereti a jó bort, 
a szép asszonyokat, a játékot, szóval min

dent, amit legalább az ő korában kerülni 
kell a  tisztes férfiúnak. Mert Fourageot 
nem mai csirke már, sőt: 19 éves leánya 
van a Paturinék vidéki nevelőintézetében. 
Paulette, a leány (Aranyosi Janka) azon
ban nem nyugtalanítja apai szivét mind
addig, mígnem egy szép napon Párisba 
jönnek Paturinék és kijelentik, hogy ők 
tovább nem tarthatják Paulettet, mert erős 
és nagyra nőtt és — az orvos is mondja,
— férjhez kell adni.

Fourageot tehát vőlegényt keres. Minthogy 
Ő kikapós és kórbely. természetesen szolid 
férjet akar a leányának és a titkárára. 
(Bállá Kálmán) esik a választása. Ferdi- 
nánd tényleg a világ legkomolyabb és leg
szendébb férfia. Nem szereti túlságosan az 
asszonyokat és csak hosszas rábeszélés 
után határozza el magát arra, hogy elutaz
zék abba a kisvárosba, ahol jövendőbelije 
tartózkodik.

Ott Bertuiet gyógyszerésznél lakik és a 
véletlen úgy akarja, hogy minduntalan 
olyan szituáczióban találják, hogy kikapós, 
nőhóditó hire támad ezáltal. Azt mondják 
róla, hogy ellentállhatatlan és ez Bertuiet- 
nét (Hettyei Aranka) is annyira meghatja, 
hegy karjaiba veti magát. Persze most is 
rajt érik és a jámbor Ferdinand abban a 
színben tűnik fel folyton, hogy — méltó 
párja Fourageot papának. Sehogysem tet
szik ez a droguistának és a tervezett párti
— visszamegy.

Végül azonban mégis győz az igazság, 
kiderül a Ferdinánd ártatlansága, mire 
megkapja a Paulette kezét és hozományát.

Az említett főszereplőkön kívül, kedves 
szerephez jutott Varga Anna is, aki a 
Faurageot papával kaczérkodó Amandinet 
játsza -  mesés toilettckben. Ízléses és szép 
a darab kiállítása is.

A  bohózatot Helta.í Jenő pompás ma
gyarsággal és ötletesen fordította.

( f  1 )

K ö ltö z k ö d ő  m ű vészn ők . A Ma
gyar Hírlap tegnapi számában kipattan- 
totta a nagy titkot, hogy Küry  Klára, az 
ország legelső szeretett primadonnája válni
készül a népszínháztól és egyszerre két 
más színházhoz is elszerződik: Berlinbe és 
a Magyar Színházba. Az év öt hónapján 
l eresztől Budapesten .játszik majd, hét 
hónapon át pedig Berlinben. Mi most el
áruljuk, hogy nem csak Kiírj# Klára gondol 
a költözködésre. A nemzeti színház egyik 
női tagja viszont átrepül a népszínházba 
sznbrettnek, a vígszínház egyik r.ői naiváját 
pedig Festettek gróf csalogatja a nemzeti 
színházhoz. Azért mire szerződés-kötésre 
kerül majd a sor — mint már annyiszor, 
— valószínűleg most is meghiúsulnak 
érdekes tervek és marad minden a régiben,

A  k u lis s zá k  m ö g ü l
A népszínháznak kassza darabjává vált a 

Kuktakisasszony*, amiben nagy része van 
Gazsi Mariskának, akinek Piki grófjára 
méltán kiváncsi az egész főváros. Piki gróf 
nemcsak a színpadon sikkes és kedves le
gényke, hanem a kulisszák mögött is, ahol 
még hevesebben udvarolgat, különösen szép 
partnerének Vidornénak. Annyira komo 
lyan megy ez az udvarlás, hogy tegnap 
esto egy vidéki úriember, aki régi czim 
bóráját, Vidor Pált kereste fel a kulisszák 
mögött, sietett is elmondani neki, hogy:

Te valami csupaszajku legényke a tár
salgóban nagyban ölelgeti a feleségedet.

Vidor papa rohamlépésben sietett a tár
salgóba, ahonnan éppen akkor surrant ki 
egy czilinderes, smokkinges, lakezipős alak 
és ahol éppen akkor rejtett el valamit 
ruhája zsebébe Vidorné.

— Mit dugtál el asszony? kérdezte szi
gorúan a férj és zavartan felelt az asszony

— Semmit, éppenséggel semmit!
De hiába bizonykodott, végre csak elő

kellett adnia a rejtett holmit: egy férfi 
arczképét.

—  Úgy!? véleményezte Vidor papa és 
legelsőkben az ajánlást olvasta el:

•Mondjad, te szép asszony: szabad-e re
mélni ?

Egyszer hadd csókollak, aztán —  tovább
élni!*

Csak azután nézte meg a képet is 
olyat kaczagott, hogy az ügyelő ijedten 
szaladt ki a színpadról. A  Piki gróf arcz- 
képe volt az, Piki grófé, aki éppen az 
imént adta át azt ölelés és csók kíséreté
ben partnerének Vidorné — Vidovics gróf

né nak.

KÖZGAZDASÁG.
A póstai megbízások. Gyakran ke

rülnek föladásra postai megbízásokat tar
talmazó ajánlott levelek oly országokkal 
való forgalomban, mely országokkal 
>ostai megbízások nem válthatók. Az illető 
tülfüldi postahivatalok az ily megbízásokat 
nem teljesítik, hanem a beváltandó okmá
nyokat a felvevő postahivatalhoz visszakül
dik. Nehogy ez által az érdekelt felek 
esetleg kárt szenvedjenek, tájékozás végett 
a postai-igazgatóság figyelmezteti az érde
kelt köröket, hogy ez idő szerint Európa 
következő országaiba még nem küldhetők 
póstai megbízások, u. m.: Bulgáriába, Dá
niába, Görögországba, Nagy-Brittániába, 
Oroszországba, Portugáliába, Spanyolor
szágba és Szerbiába.

A z  o s z trá k  magyar bankállása decz. 
•én a következő volt: bankjegyforga

lom: 670.196.000 forint, ( — 5.629.000 
frt,) érezérték-késziet 527.222.000 frt, 

3.862.000frl). váltótárcza 159,033.000 
(4-.90 l.000  frt); lombard üzlet

24,707.000 frt (+139 .000  frt); adó
mentes bankjegy tartalék: 57.476.000 
frt ( +  1.910.000 frt).

Jelentések a tőzsdékről.
A  gabonaüzlet Budapesten. Ame

rika magasabb jegyzései a malmok vásárló 
kedvét fokozták, az árak azonban nem 
pmelkedhettek, mivel a spekuláczió töme
gesen és sürgősen kínálta áruját. Elkelt 
nyugodt irányzat mellett 25.000 q. búza 
változatlan árakon.

A következő buzaíajok kerüllek forga
lomba:
Tiszav. 2000 m.m. 74.7 kg. 12.521 frt

4 Í,

» 100 » 76 » 12.50/ »  
12.95 »» 200 > 77 »

Bácskai 1700 » 72 > 11.50 »
Bánsági 750 > 73 » 11.25 »
Pestvidéki 1000 > 77 » 12.85 .
Kalocsai 2400 > 73 » 11.70 »
Makói 3000 » 74 » 12.47 fél*
Palánkai 2100 » 73.8 * 1 2 -  »
Adonvi 2070 » 74.8 s 12.50 «
Raktáráru 1000 » 74 » 12.20 »
Romániai 1500 » 79.5 » 11.20 >

» 2800 > 73.5 » 9.75. *
> 900 » 77.5 » 11.12 fél*
» 800 » 78.5 * 11.12 fél.

Egyéb gabonán miüekbeu az irányzat 
bágyadt, az árak nem változtak, liozsot 
8.40—8.60, tengerit 5.20—5.30 és zabot 
6.20—6.10 forinton adtak cl.

A haUtridópiaczon a hangulat nyugodt 
volt, a spekuláczió rcszvéllenségo következ
tében az árak letöredeztek.

Kötöttek:
Búza tavaszra . . 11.93— 11.93 
Rozs tavaszra . . 8.68— 8.65
Tengeri máj.—jun.-ra 5.46 -  5.42 
Zab tavaszra . . 6 39— 6.36

A déli tőzsde zárlat jegyzései:
Iiuza tavaszra . . 11,94—11.06
Rozs tavaszra r. . 8.66—8 67
Tengeri múj.-jun.-ra 5.43—5.41
Znb iavaszra . . . 6.36—6.37

A  budapesti é rték tőzsde . A  ‘ helyi 
piacz fedező-c vételére szilárd irányzattal 
indul az üzlet, utóbb bécsi eladások az ár
alkuidat kedvezőtlenül befolyásolták. A for
galom valamivel élénkebben alakult.

Az előtőzsdén előfordult kötések: ma
gyar hitelrészv. 386.25—384.50os/.trák hitel- 
részv.353.30 -  352.70 leszámítoló bank részv. 
249.25.-249. osztrűk-magy. állam vasat 
részv. 335.50—335. — rimamuránv i vasmű 
részv. 246.— .— 245.50 közúti vaspálya 
részvény 389.-388.— villamos vasút 
részvény 280.50-.280.75. ,

Z á r la tk o r  m a ra d t:  magyar hitel
részvény 384.50 osztrák hitelrészvény 
352.70 oszt-magy áliamvasut részv. 335*2í 
leszámítoló bank részvény 240. jel
záloghitelbank részvény 276. közúti vas
pálya részvény 388.50 városi villamos 
vasút részvény 280.75 forinton 

A  déli tőzsdén jegyeztek : Magyar 
hitelrészv. 384.-----384.75, osztrák hitelrész
vény 352.30—353.10, osztrák-magyar ál
iamvasut részvény 334.25—334.75, leszámí
toló bank részvény —.— 249.— , jelzálog
hitelbank részvény 275.75 — 276.— rima
murányi vasmürészvny 245.50— 245.75
közúti vaspálya részvény 387.75—387.25, 
városi villamosvasút részv. 980.—280.50 
forinton.

Z á r la tk o r  m a ra d t: magyar hitelrész
vény 384.50 magyar aranyjáradék 121.20, 
magyar koronajáradék 99.35, pesti ma
gyar kereskedelmi bank részvény 1424.—, 
oszt. hitelrész. 352.90 leszámitolóbank rész
vény 249.----- . jelzáloghitelbank részvény
276.—.— rimamurányi vasmű részvény 
245.50—, salgótarjáni kőszénbánya rész
vény 600—,—  déli vasút részvény 78.75
városi villamos részvény 280.----- , közúti
vaspálya részvény 387.— forinton.

A  g a b o n a Q z le t  Becsben A ten
gerentúli hauase jegyzések hatástalanok 

I maradtak, a hangulat ollanxhttU.

Jegyzések:
Búza tavaszra . . 3183— 1184 
Rozs tavaszra . . 8 78— 8.80
Tengeri máj.—jun,-ra 5.72 -  5.74 
Zab tavasrra . . 6.76— ...

A bécsi értéktőzsde A külto di 
eladások megszűntével barátságos hangulat 
terjedt el. a vezető értékek mérsékelten 
emelkedtek. „  _ „

Jegyzések: osztrák hitelrészvény 352,/0 
magyar hitelrészv. 383-75, magyar arany
járadék 12125, magyar koronajáradék 
99.30, anglo bank 160.50 osztrák magyar 
áliamvasut részvény 334.25 forinton.

Piaczi árak.
(A « E tli Hírlap magánjelecté*#.)

A mai forgalom minden téren igen 
élénk volt. A  baromfi ára emelkedőben, mert 
a felhozatal igen gyenge. Az árak nem 
változtak, e kicsinybeni elárusitások kö
vetkezőleg alakultak:

Ht*s: I. rendű leveshus 72, II. rendű 
leveshus 52—56, III. rendű leveshus 48— 56, 
vesepecsenye egész 68—80,rostélyos 72—80, 
fehér pecsenye 72, tisztított vesepecsenye 
140— 150, marhanyelv nyersen 72, páczoiva 
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—9ü, 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, tvuk 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, 

•. kacsa 90-120, hízott 180-150 kr. drb- 
ként. Lúd kilója. 45—56 kr, elsőrendű 
zsír S0—90. háj 90. olvasztott zsir 80—100 
kr. libamáj 150—200 kilója.

Vadak: Nvul 100-130. fogoly 90-100, 
őzezomb 25Ó—300. gerincz 400 — 600 kr, 
egészben, szarvas 45—100, vesepecsenyéje
1.80. kilója, fáczán 150—1.70 gyüngytyuk 
80, erdei szalonka 130— 160, császármadár 
120, hófajd 130. vadkacsa 60 -9 0  kr. drbja, 
fenyvesmadár 40. párja.

Halak: Élő ponty 60—120, csuka
60 — 120. kccsego 1*25— 150, süllő 80-160 
k ajezár. Jegelt halak: ponty 20 — 60. csuka

XA 1 .)íl fnrr̂ tc uíiIIa ‘-ifi__20- 50, kecsi'ge 120. fogas, süllő 30— 120, 
apró hal 30 -  50. I.i.zacz 500 krajezár 
kilóin.

Külön élék: Tea vaj 120. fozővaj 90 — 
109, tojás 5 drb 20 kr.. Conservált tojás 6 
drb. 20 kr., teatoiás 22 drb, főzni való to
lás 30 drb. meszes tojás 35 drb 100 
krajemr.

1'eic öi *zcrke»ztö: jVesz m ély A r tú r .

S z a lo n  és k o n y h a .  Úrnő: Miért sir? 
Cspléd: Pofon ütött a kedvesem. Úrnő: 
Arczul ütötte ?! Ah, ilyet nálunk ugyan
csak nem tennének meg. Cse'éd: Nem is* 
kéne nekem olyan nyápict szerelő, mint a 
nagyságos ur!

i s  „O rsssaoi Magyar iépsőmllYésmi Társulat” 
Téli- és  karácsony-ü jéví 

K IÁ L L ÍT Á S A
a városligeti müesnrno'bau.az Atdrás«y-nt végen

1837 t e c a t o  1-tfil. l'J33- janüár 15-ig.
Megnyitás deczember 1.

Kyitva regje! ö-töl dóhitáu i  óráig, csütörtökön 
est: 6-tői li-ig  » illám világítás mellett es

S É T Á K  A N G V E R S E N Y .
B uffet. — Belépődíj eg;i korona. — Vasárnap 
délután t órától 20 kr. — A földalatti vasat állo- 

másaiu kedvezményes árjegyzék kapható. 21

Felsü lés  Jogász: Látja, ismerek egy 
szabót, aki jó húsban, jó  egészségben van; 
nem olyan mint ön. Szabó: Bizonyára 
készpénzzel fizetik a rendelői. Nem bizony, 
de otthon ül és nem futkos folyton szám
lákkal a jogászok után.

Utczai

lapslárusitással
férfiak, asszonyok. 15 éven 
felüli gyermekek naponkint 
1 frt 50 kr., — 2 frtot keres
hetnek. Bővebbet a kiadó
hivatalban.

Nyomatott a tiaéótuMidosoa; MAGYAR HÍRLAPKIADÓ R-TAKSAtíAG körforgódén


