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X »  önálló  rendelkezésről 
szóin törvényjavaslat tár
gyalását csütörtökön kezdi 
nieij a  képvlselöháx. A  fü g 
getlenségi p á rt  obstruál.

Németek és szlávok.
Vasárnap Ausztriában gyűléseket 

tartottak németek és szlávok, sora

koztak és fogadást tettek, hogy 

egymást ki nem állhatják s ezentúl 

sem fogják kiállani. Legyen  harczi 

Bécsien  a  Schönerer-féle szélső né

m et-párt h ivott össze népgyülést, 

szidták a polyákot, a  cseheket, Badeni 

vo lt  miniszterelnököt, a képviselő

ház elnökeit, akiket büntetőbíróság 

elé akarnak hurczoln i; a  népszerű 

prágai polgármestert, Pod lipn jt. aki

nek a prágai zavargásokat tulajdonít

ják. Követelték, hogy a reiohsrath me

gint ülésezzen és pedig főképen azért, 

hogy fele lősség alá vonja a néme
tek ellenségeit s megtisztítsa azoktól 

a reichsrath elnöki székét. K r  a kö
bein pedig azok gyüléseztek, akiket 

Becsben szidtak. Galicziában most 

nagyot fordnlt a világ- Lengyel 
cseh mostoha testvérek voltak, egy

mást 'n e m  szenvedhették. A  cseh 

óroszbarát, a  lengyel pedig leikéből 

gyűlöli a muszkát, különben biztos

ságban érzi nemzetiségét Galieziá- 

ban és nincs szüksége nyelvrende- 

letekre, mint a cseheknek. Most egy

szerre ölelkeznek csehek, lengyelek, 

sz íjvének s Krakóban, Lemberg- 

ben testvériség! ünnepeket tartanak 

m elyekre Ausztria szláv tartomá

nyainak városaiból a  hatóságok üd

vözlő  táviratokat küldenek. A Kra 

k i bán vasárnap tartott nagy szláv 

gyűlésre is megjelent több cseh 

képviselő, kiket parádéval és szó
noklatokkal fogadtak, s özönlött 

srk  üdvözlő távirat, m ely a cseh- 

lengyel szövetség hajnalát köszön

tötte. Éltették a megbukott Badenit 

s megalak altnak jelentették ki 

ausztriai szláv szövetséget.

Szervezkedik tehát a harcz néme 

lek és szlávság közt Ausztriát an. 

fajok küzdenek egymással a  lég- 

nagyol b  gyülölségig. A  gyűlöletet 

felvilágosítani, kapaczilálni nem le

het, mert az mindig a végsőig akar 

menni. Német és szláv a Lé si közös 

parlamentben egymás mellett meg 

ni m térhet. Láttuk, hogy mi le lt  a 
kö.etkezm énye Badtni nyelvrende

letének, amelynek tulajdonkép

pen lényege annyi, hogy ö t esz 

bn d ő  alatt Csehország cseh ré

szeiben a német tisztviselők

tanulj ..:zk meg csehül. A  németek

azonban nem törik, hogy egy pár 

száz német kényelmetlenül érezze 

magát Ausztria  bárm ely részében, 

m ikor ők  uralkodtak századokon 

keresztül egész Ausztriában. A  né
meteknek alkotm ányosság tehát nem 

kell, mert az a bécsi parlamentbe 

szláv többséget hoz. Ilyen  állapotot 

ők, az uralkodó faj nem kérnek, 

szlávok azonban a német kezet nem 

akarják tűrni, hogy m indig a nya

kukon és a zsebükben legyen. Ők a 

többség, kérik a maguk jussát, és 

ráütnek az alkalmatlankodó kézre.

bécsi korm inyoknak világos, de 

szomorú a helyzetük. Ha a szlávokra 

támaszkodnak, a  németek fordulnak 

elitnek  és viszont. Lehet-e Ausztriá

ban parlam enttel korm ányozni?

Próbálták, nem bírták. Tovább 

fo lytassák . a z  áldatlan kísérletet, 

m ely egymásra uszította a két né

p e t?  Ezzel ta lán  . Gantsch m iniszter

elnök sincs tisztában, ak it sodor 

és ragad az áramlat. A  harcz 

pedig napról-napra nagyobb.

Nekünk magyaroknak is nagyon 

fontos, mi lesz Ausztriában. K ö z 

jogi törvényeink végrehajtása alkot

mányos Ausztriát követel, különben 

egyenlő felek nem vagyunk, abszo

lút hatalom a latt élő Ausztriával 

érintkezni nem tudunk. A kkor per

sze a magunk urának kell lenni. 
Ez dől e l mosÁ--(Ausztriában, 

de m ik or?  A z idő sürgős, a 

jö v ő  esztendőben a  kiegyezést 

meg kell csinálni, a  kvótát meg

állapítan i Nem  jut-e eszünkbe, hogy 

a nagy felfordulás csillapítására nem 
nekünk keil-e áldozatot hozni. Ausz

triában se a  németek, se a szlávok 

a kiegyezésnek nem barátai, ők csak 

nagy kvótával, nagy előnyökkel 

akarják megújítani. Vigyázzunk, ne

hogy mi adjuk m eg árát, ahelyett 

hogy a két veszekedő közt mi 

lennénk a harmadik, m ely —  örüL
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X  Goluchovszky kitüntetése. A  ki

rály Goluchovsky  gróf vőzös külügy 
niin stternez a  Szent U tó im  rend nagy  
keresetiét udomanyozLi. Ő  Felsége 

tegnap délután személyesen nyú jtom  

át a magas kitüntetést Goluchovsekynak.

X  1848. ju b ileu m a . A  függetlenségi 

és 48-as párt intéző bizottságának ma 

délelőtt fél tíz órakor értekezlete lévén 

Kossuth Fér.- e j  1848 jubileuma tár

gyában tervezett napirend előtt való 

felszólalását máról holnapra halasz
totta.

X  képviselőház ülése.
A kápvieelóházhöz vezető utcaikon, 
muzeum tájékán mindenfelé fehér 

forgós rendőr-csákókat látunk.
A  t. ház ma folytatja a munkástőr- 

vény tárgyalását, s ez az impozáns 
karhatalom a gyanúsan csoportosuló 
munkás-bluzos érdeklődő kne^ szóL 

Az atezán tolongva, szitkozódva igye
keznek a képviselőház kapuja felé, —  
de benn csaknem teljesen üres karza
tok előtt folyik a tárgyalás.

A  háznagyi hivatal elé kitették a 
táblát:

—  Minden karzati je g y  elfogyott!
A  napirend előtt Ko-suth felszólalását 

várták, de híre ment, hogy csak szer
dán fogja interpelláczióban a 4Ő-iki ese
mények megünneplésére vonatkozó intéz
kedéseket megsürgetni.

De helyette Pulszky  Ágost állt elő, 
s beterjesztette a pénzügyi bizottság 
jelentését az önrendelkezési törvény
javaslat tárgyaláséról. A  szélsőbaloldal 
fe lé fordulva élesen hangsúlyozta:

— Kérem  az osztályok mellőzésével 
napirendre tűzetni.

A  munkástőrvény jö tt újra sorra, s 
általános figyelem  között Károlyi Sán
dor gróf kért szót:

K á ro ly i gró f elfogadja a törvényjavas
latot, mely a helyes kö2éputon halad. 
A  törvényjavaslat jogosultsága abban 
áll, hogy egy Magyarországnak legnagyobb 
hasznot hajtó indusztriát, a fö dmüvelést 
védelmezi meg. Ezért fogadja el a tör
vényjavaslatot, melynek egyes tuiszigora 
rendelkezéseihez semmi más viszonyok 

nem ment volna bele. 
ezek a szigorú rendszabályok 

csak az aratási munkával szemben 
megéngedbetők. A z  arató részét mindig 
termésben kellene kiszolgáltatni. Annak 
az elbírálását, hogy a munkaadónak í 
munkás e övezetesére irányuló kíván 
sága jogos-e ' a hatóságra kell bízni, ha 
nagy igazságtalanságokat akarunk e l
kerülni. Nem  tartja megengedhetőnek, 
hogy valam ely fél az Önmaga dolgában 
biró lehessen.

A  többség zajos tetszése közt most arról 
szól, hogy n«*ha e törvényjavasiati á 
ezzel már megkéstünk — tér en át a 
törvényhozás ilyen szakkérdések számára 
a választott bíróságok intézményének 
meghonositásána.

E törvény mellett ezaltálódni nem 
tudna, mert sok év kell hozzá, míg az 
a  kőztudatba átmegy, -  testté és vérré 
válik. Addig, sajnos, még sok izgatás 
fog bajt okozni. De ízért nem helyes 
az olyan rendszabály, mint pl. a 65. §., 
mely szerint a munkásoknak munka- 
béremelésben összebeszélniük nem 
zabad.

Inkább —  amit szintén nem szívesen 
tesz —  a verseny által, más vidékről 
hozott munkások koninirrencziája által 
keli a bajon segíteni.

M ;g  nagy részletességgel fog! lkozik 
.a törvényjavaslattal s a többség helyes
lése közt ismétli, hogy elfogadja a tör
vényjavaslatot.

Éálkag  László előre is kijelenti hogy 
pártja a kérdést nyílt kérdésnek hagyta 
s igy ő csak egyéni nézetét tolmácsolja.

A z elméket nagy politikai kérdések 
foglalki ita tják  s igy a társadalmi kér" 
dések iránt nem nyilvánul kellő érdek
lődés. az  alkotmányos éra harmincz éve a 
aiatt mónkásKérdisről csak egy törvényt 
alkottunk. Ez a kérdés sóhaj és dacz 
közt nőtt fel, vérben kellett megfüröd- 
jék , amig a Házba bebocsáüatást kért 
S  ott van a hitbizomány, a haszonbér
el, és sok más nngyfonfcsságu kérdés. 

;*melyre nem jut a törvényhozási gon- 
■i'trtk'.-JdfvHólí

A  javaslatban a megtorlás e lve é r v é -  
nyesül, —  ezt e lité li Bölcső, verejték  
és koporsó, —  e három szóba foglal
ható esszé a munkás sorsa, —  s midőn 
hozzá lehajlik, hogy védőén felemelje, 
védi benne e hazának fiát, és ember
társát.

Zajos helyeslés zúgott fe l a költő- 
politikus telkes szavai nyomában.

A  törvényjavaslat drákói szigorát 
példákkal illusztrálja:

—  Mit szólna a miniszter ur. ha a ház 
elé a szellem i munka teljesítése körüli 
mulasztások megtorlására terjesztenének 
törvényjavaslatot Akkor a minisztereket 
is 60 napig terjedhető elzárással büntet
hetnék, a sok elmulasztott szellem i 
munkáért

—  Bánffy már rég fogházban ülne! —  
kiáltja Lesakay.

Bátkay  a baloldal zajos helyeslese 
között sorra mutatott rá a törvényjavas
lat hibáira. Harmincz napi elzárással 
sajtható a munkás, aki munkaeszköz 
nélkül jön  a munkába, —  de nem tör
ténhetik-e meg, hogy például este eltörik 
a kaszája, reggelig nem szerezhet mási
kat. Helytelen az is, hogy a birtokeladás
nál a vevő  nem tartozik átvenni az 
aratási sz> rződési kötelezettséget.

Éa igy  még számos hibás rendelkezést 
sorol feí. A  baloldal zajos helyeslése 
közt je len ti ki, hogy a törvényhozás 
kapáira láthatatlanul főiirt szavaknak: 
Szabadság! Egyenlőség! Testvériség! —  
minden alkotáson ott k e l  ragyogniok, 
mely e házhói kijut. Ezt ajánlja a ház 
figyelemébe. A  törvényjavaslat elfogadá
sát a felsorolt hibák kijavításától teszi 
függővé,

Bátkay  gyönyörű beszédének hatása 
alatt minden oldalon felhangzott a tet
szés me-nriiatkozása.

Utána L its  Gyula beszélt. Kijelentette, 
hogy ha S im a  szavai igazak lennének, 
s ez a parlament tényleg osztályparla
ment volna, szívesebben tagja a nemzet 
létalapját megteremtő gazdaosztálynak, 
mint a nemz tközi izgatok és felbujtók 
osztásának. Sima beszéde patent szo- 
czialista beszéd volt. A rra a sóhajára, 
hogy hova lett a régi patriarkális v i
szony, az egyszeri gazda felelete ju t 
eszébe;

—  Hova lettek a régi jó  urak ! só
hajtotta a szolga.

—  Oda, ahova ’ a jó  szolgák ! —  felelt 
a gazda.

Ezt felelhetné Simának is.
A  törvényjavaslat rendelkezéseit nem 

szabad tisztán a nagy uradalm k szem
pontjából megítélni. A  100 holdas és 
50 holdas gazdák érdekeinek megvédé
séről is kellett gondoskodni

L its  most Simának a szolgabirákról 
elmondott fejtegetéseit utasította viszza. 
Nem  hiszi, hogy Sim án  kívül a ház
nak egy tagja lenne is, aki azt hinné, 
hogy a fő-zolgahiró egy ebédért vagy  
vacsoráért az igazságot lábbal tiporná.

—  Köziyasyatási b íróság *.— kiáltja 
közbe Bakov zky István.

L it8 filbrtsxakilva fejtegetéseit, B a - 
kovszky felé f  rdul:

—  Mit mond a képviselő ur?
S Rakovsaky ismétli előbbi közbekiál

tását:
—  Közigazgatási b íróság!
—  Hogy érti a képviselő u r?
—  Úgy, hogy a közigazgatási b író

ságnál uralkodnak ilyen felfogások.
Erre azután L i is  visszatért a tárgy

hoz, s a jobboldal és a nemzeti párt 
zajos helyeslése közt jelentette ki, hogy 
az egész társadalom vesztére törő 
nemzetközi izgatókkal szemben sem 
az egyéni jogot, sem az egyéni szabad
ságot n*m respektálja. Csak ezek emel
hetnek a törvényjavaslat ellen kifogást: 
Rtfnsnd n a iar ?íéaib!.: ■■
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Rakovssky  István vo lt a kővetkező 
fazonok. Amzon kezdi, hogy egy darab 
szocziáiis kérdés fekszik a ház előtt. 
Visszautasítja a miniszter azon állítását, 
feintha a mai gazdaközönség a réginek 
volna a folyom ánya; a régi kúriákba 
Uj lakók költözködtek, akik pöffeszke- 
dők és uj czim erekre vágynak, melyek 
m ellé uj je ligé t írtak, azt, hogy meg
gazdagodni m inden á ro n  —  ez en
nek a szocziális kérdésnek az egyik 
oldala. Sima mérges fejtegetéseit nem 
helyesli, de m egvédi őt a miniszter 
azon állítása ellen, mintha ő volna 
a  vérért felelős és azt mondja, 
hogy ideje már, hogy kiegyenlítsük 
azt a 100 év  előtti váltét, melyre 
az van Írva : szabadság, egyenlőség,
testvériség. Ez a törvényjavaslat, mely 
elé  oly nagy várakozással nézett min
denki, ráva ll a liberális irányra.

A z  öreg Madarász apó a túloldal első 
sorából odaszólott a kormánypárt fe lé : L e 
gyenek keresztény-szoczialisták. Olyan 
lassan mondotta, hogy talán maga sem 
hallotta. Rakovszky István azonban, 
aki erős rekedtséggel küzdött egész 
beszéde alatt, semmiesetre sem értette 
meg, mert erélyes hangon igy szólott: 

—  Madarász képviselő ur kőzbeszó- 
lására nem fogok reflektálni, mert tisz
telem azt az ősz hajt, mely annyit 
látott és tapasztalt, felkérem tehát, 
hogy ne szóljon közbe.

Aztán m ély csendben és nem éppen 
Tiagy érdeklődés mellett tovább védte 
a munkásságot, azt mondván, hogy a 
munkásban is tekintsék az embert és 
ne dobálják ide s oda, mint egy cso
mag r izs t Részletes bírálatába bocsát
kozik most a törvényjavaslatnak, me
lyet Lassale teóriájával is össze
hasonlít és első nagy hiba gyanánt azt 
állítja oda, hogy a munkabér nincs 
szabályozva. Nagy hazugságnak tartja a 
javaslatnak azt az állítását, hogy egy
formán védi a munkást és a munkaadó!. 
Ha nem lett volna aratási sztrájk, akkor 
nem lett volna ez a törvényjavaslat 
amint ezt a  földraivelési bizottság 
őszintén be is vallja, amikor kije
lenti, hogy a múlt nyár mozgalmai
tól megdöbbentek. Megdöbbentek azok 
a vándorló hazafiak, kiknek ott van a 
hazájuk, ahol a meggazdagodás könnyeb

ben lehetséges. Ha a javaslat csakugyan 
védné a munkások érdekeitekkor ezzel 
együtt kellett volna előterjeszteni a 
szövetkezetekről és a munkás biztosításról 
szóló törvényjavaslatot. Még egy nagy 
fogyatkozása a javaslatnak, hogy a 
vasárnapi munkaszünetei nem teszi 
kötelezővé; ezt különösen hibásnak 
tartja, mert a nem keresztény 
munkaadó vasárnap fogja a hetibért 
kifizetni, még pedig olyan időben, ami
kor istentisztelet van. Ezzel kettős 
ezéit ér e l  Elkerülik a templomot és 
semmiesetre sem kerülik el a korcsmát, 
ahol rendesen a hitsorsosai mérik a 
kártékony italokat. Helyeslőleg emeli ki 
azután a sztrájk elleni intézkedé
seit a javaslatnak, majd meg a 
diskrécziós munkáról beszél, m ely
nek bővebb meghatározását kívánja. 
A  miniszter túlbecsüli a javas
latot, igy folytatja tovább, amikor azt 
mondja, hogy az a társadalmi fejlődés 
útjait egyengeti. Ez szép frázis, de 
ez az igen gyarló emberi munka 
bizony nem fog uj irányt kije
lölni. Megcsinálták a felekezetnéiküliséget, 
melynek tagjai sem királyt, sem istent, 
sem hazát, sem családot nem ismernek; 
áliitsák vissza a keresztény államot, 
mert anélkül nem fognak semmire sem 
menni. Általánosságban elfogadja a 
törvényjavaslatot, de határozati javas
latot nyújt be, mely szerint a kormány 
a  kötelező mnnkásbiztositásról sürgő
sen terjesszen be törvényjavaslatot.

A  néppárt zajosan helyeselt, a kormány
párt soraiból pedig uj szónok emelkedett 
fel: H arkány i János báró. Ma szólalt 
fel első ízben és igy némi érdeklődéssel 
fordulták feléje. Az eddig felszólalt 
szónokokkal polemizál és elismeri, hogy 
a javaslat, melyet a miniszter nagy 
előrelátással készített, az Alföld 
toentő horgonya, mert ha igaz, hogy 
kétszer ad ki gyorsan ád, úgy az is 
igaz, hogy mitsem ád, ki lassan ád. 
Epén ezért egyetért K á ro ly i Sándor 
gróffal, aki a felfogásnak adott

k ife jezést A  javaslat józansága m ellett 
ezután statisztikai adatokkal b izonyít 

A  jobboldal helyeslése közt azzal 
végezi beszédét, hogy a javaslatot e l
fogadja.

Ö t pereznyi szünet után V ison ia i 
Soma szól a javaslathoz. A  törvény- 
javaslat legszigorúbb kritikájának azt 
tartja, hogy L ite  Gyula szerint ez
kivételes tőrvény, kivételes intézkedé
seknek csak akkor van helye, ha az 
állami hatalom minden más eszköze 
felmondja a szolgálatot 

Ez a törvényjavaslat —  úgymond —  
tényleg csak kivételes, sta tá riá lis  
intézkedés tehet, de arra alkalmas, 
hogy az évek hosszú sorára a törvény
tárba iktassák.

Majd Sima Ferenczetczitá lja  Visontai: 
Sima osztályparlamentnek nevezte a 

házat. N e  feledjük, hogy Szilágyi Dezső 
midőn Őt újévkor üdvözölték, azt kö
tötte a lelkűkre, mint legfontosabb köte
lességet, hogy a nemzet minden osztá
lyának érdekeit képviseljék.

Ha a népképviselő valam ely törvény
javaslatot bírál, nem lehet sem a gaz
daosztály, sem  a tőzsde-osztály, sem a 
bankár-osztály képviselője, hanem a 
nemzet minden rétegének érdekeire kell 
hogy figyeljen.

Nem áll az, hogy csak a vagyonos 
osztály a létfentartó osztály, s azért 
sohasem fog ilyen kivételes törvény 
alkotásához hozzájárulni, melyet csak 
ilyen szempontok hirdetésével támogat
hatnak.

Európa számos állama igyekszik 
gondoskodni a munkásokról, ha baleset, 
ha betogség éri, de a magyar állam 
részéről a kivételes törvények alá 
helyezett mezőgazdasági munkások 
érdekében semmit sem tesz.

Azokat, akik a mezőgazdákat most a 
munkások ellen akarják megvédeni, 
miért nem látta ott, amikor a gazdákat 
a tőke és börze kinövései ellen kellett 
volna m egvéden i? Kérdi Visontai, s a 
nemzeti párthoz fordul, M akkfalvayl 
aposztrofá lva:

—  Nem  szabad olyan különbséget 
tenni, a m ilyeneket Makkfalvaytól hal
lottunk, hogy csak a jó  kabátos ember 
az állam fentartója!

—  Sohasem mondtam, —  szabadko
zik Makkfalvay —  Visontai pedig a 
szélső baloldalon felhangzó helyeslés 
közt jelenti ki, hogy a szegény munká
sok milliói nagy kötelességeket teljesí
tenek a nemzet gazdasági életében.

Visontai beszédének végén indít
ványt terjeszt a ház eié, hogy ez a 
törvényjavaslat, amelynek sok rendel
kezése Magyarország munkásnépét 
nyugtalanságba hozta, s amelynek szá
mos jog i diszpozicziója ellen, itt a 
házban is sok kifogás volt, az általános 
tárgyalás felfüggesztésével az igazság
ü gy i bizottsághoz utasítandó  azzal a 
meghatározással, hogy a bizottság vegye 
a javaslatot beható vizsgálat alá, annak 
jog i rendelkezéseire és különösen a 
büntető rendelkezésekre való tekin
tettel.

Ezzel az ülés véget ért.

A második provizórium.
— A pénzügyi bizottság jelentése. —

A  képviselőház mai ülésén Pulszky  
Ágost beterjesztette a pénzügyi bizottság 

jelentését, melynek alapján a ház a 
második provizóriumról szól törvény- 

javaslatot még a  hét folyamán tárgyalás 

alá fogja venni.

A  jelentés szó^szerint való szövegé

ben igy hangzik.
A  pénzügyi bizottság a vám  és bank

ügynek valamint azokkal összefüggő 
némely kérdésnek ideiglenes szabályo
zásáról szóló törvényjavaslatot tüzetes 
és beható tárgyalás alá vette.

Ennek folyamán egyértelmüleg elis
mertetett, hogy miután az ő  felsége 
többi királyságaival és országaival je 
lenleg fennálló vám és kereskedelmi 
szövetség, valamint az osztrák-magyar 
bank szabadalmára s a bankot 
cselekvőleg, illető eredeti 80 millió 
forintot tevő államadóságra .^vonat
kozó egyezmények hatálya a folyó 
év  végével megszűnik ésig in lhogy azon

föltevés, amelyhez az 1878. év i X IX . 
t.-cz, hatályának a magyar korona 
országai és ő felsége többi királyságai 
és országai között fennálló vám- és 
kereskedelmi szövetségnek az osztrák- 
magyar bank szabadalmának meghosz- 
szabbitásáról s az utóbbi ügyek rende
zéséről szóló s a magyar országgyűlés 
mindkéthóza által elfog adott törvényjavas
lat hatályba lépte, kötve volt, hogy ugyanis 
ő felsége többi királyságaiban és orszá
gaiban is alkotmányos utón megfelelő 
azonos határozatok fognak törvényerőre 
emelkedni, nem következett be, —  az 
1867. X II. t.-cz. 68-ik §-ának rendelke
zése értelmében az ország önálló tö r
vényes intézkedési joga  érvényesül.

Elismerték egyszersmind minden 
részről, hogy tekintettel az év végéig 
fennmaradó idő rövidségére a fentebb 
érintett ügyek rendezése iránt ideigle
nes természetű intézkedések szüksége 
forog fean.

A  tárgyalás folyamán kifejlődött vita 
rendjén azonban a bizottság némely 
tagjai a szóban forgó törvényjavaslat 
határozmányát ki nem  elégitőknek k í
vánták kijelentetni és az önálló vám 
terület és az önálló nemzeti bank 
m ulhatlan létesítésének szükségét 
hangsúlyozták.

Ezzel szemben a bizottság többsége 
a törvényjavaslat indokolásának és a 
kormány jelen levő  tagjai nyilatkozatai
nak Ggyelembe vétele mellett a tör
vényjavaslatot általánosságban elfo
gadta és ennélfogva a pénzügyi bi
zottság azt a 1 képviselőháznak elfoga
dásra ajánlja.

A  rendeletekre nézve a bizottság a 
törvényjavaslat czim ét és 1. 2. §-át 
változatlanul elfogadta a 3-ik §-nál 
inditványoztatott, hogy 5-ik bekezdése 
után utolsó előtti bekezdés gyanánt a 
következők vétessenek fel,

E rendeletek azonban a törvény- 
hozásnak, ha az együtt van, 14 nap 
alatt, ha együtt nincs, összejövetele 
után azonnal bemutatandók, érvényük 
pedig 1898. év i deczember 31-én 
mindenesetre megszűnik.
A  kormány részéről erre azon nyilat

kozat történt, hogy az indítvány csakis 
& törvényjavaslatban foglalt ezélzat 
szabatos körülírása, a pénzügyi bizottság 
pedig ez indítványozott szöveggel ki
bővítve fogadta el a 3-ik §-t és ennél
fogva a képviselőháznál is elfogadásra 
ajánlja e szövegezést.

Budapest. 1897. deczember 11.
Tisza Kálmán Pulszky  Ágost 

a pénzügyi bizottság a pénzügyi bizottság 
elnöke. előadója.

#

A  ma beterjesztett jelentés alapján a 

képviselőház értesülésünk szerint csü
törtökön  kezdi meg a szóban forgó 
törvényjavaslat tárgyalását Amennyiben 

addigra a munkások és munkaadók
ró l  szóló törvényjavaslat tárgyalása be 

nem fejeztetnék, a kormány indítvá

nyára a vitát meg fogják szakítani 
és igy ez a javaslat egyelőre, valószí

nűleg igen hosszú időre, lekerül a 
napirendről.

Arra, hogy ez be ne következzék, 

igen kevés kilátás van, mert a függet

lenségi párt nagy harezot fog a mun
kások érdekében vívn i; igy Sim a  Fe- 

rencz már a czimhez is elleninditványt 

fog benyújtani. A zt fogja kívánni, hogy 

a javaslatnak ez legyen a czime: l ö r -  
bényjavaslat a rabszolgák tartásáról.

Ami most már a provizóriumról szóló 

törvényjavaslatot illeti, ez ellen a vég
letekig menő obstrukezió el van 
határozva. A  függetlenségi és 48-as 
pártnak e czélra kiküldött bizottsága 

ma délután négy órakor állapítja meg 
határozati javaslatát.

Itt említjük meg, hogy Z ich y  János 

gróf egyik munkatársunk előtt k ijelen
tette, hogy ő a pénzügyi bizottságban 

nem jelentette ki, hogy a néppárt har
madszori olvasásban megszavazza a tör

vényjavaslatot, hanem ellenkezőleg 

pártja  részére fentartotta a teljes 
cselekvési szabadságot.

A rendőrség működése.
(K m  Esti H írlap  tudósítójától.)

A  fővárosi közigazgatási bizottság mai 

ülésében a főkapitány helyettes a követ

kező jelentést terjesztette be:

A  székes főváros szem ély és vagyon 
biztossága az elmúlt november hóban 
kedvező volt.

Összesen 1407 bűncselekmény jutott 
a rendőrség tudomására, ebből 245 eset 
irányult az ember élete és testi épsége ellem 
Ezek közül megemlítem az a rablógyilkos- 
sági esetet, mely a múlt hó 20-ról 21-re 
viradó é jje l követtetett e l Budán  at  
lv-utcza 14. számú házban egy olt lakó 
öreg nyomdai munkásnő ellenében.

A  vagyon ellen i bűncselekmények 
száma 1026 volt, melyek közül felem- 
litendőnek tartom a m. kir. operaház
ban elkövetett lopást, és kasszafeltörési 
kísérletet, m ely utóbbi azonban csak a 
kísérletnél maradt,

Kézre kerültek továbbá a múlt hóban 
több régebbi bűncselekmény tettesei is. A  
múlt bó folyamán néhány hamisított belga 
100 francos  pénzjegyet hozott ismeret
len tettes a székesfővárosban for
galomba. A  nyomozás adatai szerint a 
tettes külföldi egyén volt, k i ily  hami
sítványokat már előzőleg Triestben is 
hozott forgalomba.

A  vagyon elleni bűncselekmények 
kitüntetésénél szükségesnek tartom ez 
úttal is felemlíteni, hogy 614 lopási 
eset közül, annak háromnegyed részénél 
csak csekélyebb értékű kár okoztatott, 
amennyiben 305 esetben 10 írton aluli 
a kár, 152 esetben pedig 10 és 20 frt 
között. A  többi feljelentés tárgya cse
kélyebb jelentőségű, rendszerint becsü
letsértési és rágalmazási és egyéb 
esetek voltak.

A  kir. bíróságok elbírálása alá tar
tozó bűncselekmények miatt 337 egyént 
tartózlatott le e hóban a rendőrség, a 
kik közül a bíróságokhoz kisértett 72, 
kórházba küldetett 7, közigazgatás alá 
került 5, mig 22 egyén ellen a nyomo
zás továbbra is folyamatba maradt.

A  ren d őri fogház és tolonczügy- 
osztálynál 1731 egyén került elbánás 
alá és pedig 1040 kihágási büntetéskép 
kerületi elöljáróságokhoz kísértetett 10, 
más hatóságokhoz 121, tolonezra 
került 227, kinyszerlevéllel kiu
tasított átkelési toloncz volt 72, 
kitiltatott a főváros területéről 43 egyén 
és pedig 1— 5 évig  13, 5— 10 évig 1, 
mindenkorra 29. külföldi volt 5. kóldú- 
lás miatt e hóban 218 előállítás 
történt.

A  rendőrök  oktatása e hóban inten
zivebb volt. 22 napon 3819 rendőr része
sült oktatásban, azonfelül 5 napon át 150. 
rendőr hallgatott orvosi előadásokat. Az 
elért oktatási eredmény általánosságban 
kielégitőnek mondható.

A  bejelentési h iva ta l működése pe
dig a következő volt: a. Lakváltozás.
1. Helybeli lakosok lak változása bejelen
tetett 148419 esetben. 2. Idegenek szállo
dákból, 21457. esetben, b. értesítés rövid 
utón. 1. Magán feleknek 5504 esetben.
2, Hatósági közegeknek 7205 esetben.

A z idegen forgalom november hóban
10625 bejelentésre és 10832 kijelentésre 
rugóit, szállodákból 9135, magánlakásból 
1490 idegent jelenteitek be.

Budapest, decz. 13.
A  békegalambok, melyek a múlt héten 

még barátságosan szálltak ide s tova a 
t. ház folyosóin, egyszerre széjielrebbentek, 
mintha csak a hideg téli idő megdermesz-, 
tette volna szárnyaikat.

Pedig nem az időjárás, hanem egy mi-j 
niszteri beszéd volt ilyen dermesztő hatást 
sál az emberekre.

Lukács László szombati beszéde óta el
tűnt a kompromisszum reménysége.

— Ilyen obstrukezió még nem volt Ma
gyarországon, mondogatják a szélsőbaloldali 
ellenzéken.

—  Vége a karácsonyi takácsiénak, só
hajtoznak a ház minden oldalán egyforma
keserűséggel.

És vitatják a bekövetkezendő eseménye.'
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— Nem hiszek én abban az óbstrukcsió- 
ban, szól oda egy kormánypárti képviselő 
a tanakodó függetlenségiekhez.

— Majd kigyógyulsz a hitetlenségedből, 
válaszolják neki a harcz katonái.

— Az meglehet, de csak akkor, ha majd 
látni fogom, hogy a nyári obstrukcziós 
ruhában jöttök az ülésekre.

Jóízű derültség hangzott föl a  folyo

sókon.
. . .  A  nyári obstrukcziósruha, a fehér 

vitorla vászon uniformis ? I Uram Isten, 
hová is lett a tavalyi hó, vissza jön-e a 
nyári obstrukczió?

Meszlény Lajos azt állítja, hogy vissza
jön, a kormánypárt tábora pedig mintha 
már most is azt zúgná:

-  Minek jön  az vissza, akit elte
lettek.

Broulik—pörnyertes.
(A z  E sti Hírlap  tudósítójától)

Tudvalevő, hogy a millennáris eszten
dőben rendezett W agner-cziklus tenorista 
válságot idézett elő a m. kir. operaház
ban. B ro u lik  Ferencz ugyanis, aki a 
cziklus több darabjában három este 
'egymásután énekelt, hirtelen berekedt 
jés ennek folytán este 6 órakor 
‘.értesítette az igazgatót, hogy 
(a  *Rajnakincse<  az esti előadásán 
jnem énekelheti Loge  szerepét. Nopcsa 
Elek báró, az akkori intendáns nem 
fogadta el B rou lik  váratlan lemondását 
és elküldte az opera két orvosát, Irs a i 
Arthur drt és H irsch le r  Ignácz drt, 
vizsgálják meg, vájjon tényleg olyan 
állapotban van-e Broulik, hogy az esti 
előadáson semmiként sem énekelheti.

A  két orvos megvizsgálta Bronlikot 
és kijelentette, hogy Broulik énekelhet. 
Ennek ellenében Broulik becsatolta dr. 
Z tv illin ger  Hugó, dr. E h rcn h a ft, és 
dr. Német fővárosi orvosok véleményét, 
akik arra való hivatkozással, hogy Brou
lik hangszálai duzzadtak és lobosak, és 
igy hangja veszélyben forog, kijelentették, 
hogy az este semmiként sem énekelhet. 
És Broulik tényleg nem is énekelt.

A z  intendáns erre az opera fegyelm i 
bírósága elé állította, amely Broulikot 
engedetlenség miatt egy havi fizetésének 
(1500 frt) elvesztésére ítélte. De az 
intendáns nem elégedett meg ezzel a 
büntetéssel, hanem Broulikot * makacs 
ellenszegülés» czimén az opera kötelé
kéből elbocsátotta.

Broulik persze nem nyugodott meg e 
drákói ítélkezésbe, és pörbe fogta az 
operát. Dr. W eisz  Jónás ügyvédje utján 
keresetet indított az opera ellen 10,000 
forint és járulékai erejéig a VI. kér.

Iárásbiróságnál. A  járásbíróság Brouli- 
;ot keresetével elutasította, és a tör

vényszék felebbezési tanácsa ezt az 
ítéletet helybenhagyta. A  kir. kúria 
azonban feloldotta ezt az ítéletet, és 
utasította a törvényszéket, hogy ne 
szabályrendeletek alapján, hanem a 
szerződés alapján hozzon Ítéletet és 
állapítsa meg, fenforog-e Broulik részé
ről makacs ellenszegülés vagy sem.

A  törvényszék erre a szakértők k i
hallgatását rendelte el. Bellovics  Imre, 
a nemzeti zenede igazgatója és P a ii l i  
Rikárd énektanár azt a véleményt ter
jesztették a törvényszék elé, hogy 
Broulik négy fárasztó opera után tény
leg annyira ki volt merülve, hogy Loge 
fárasztó szerepét elénekelni lehetetlenem g 
lett volna.

A  törvényszék, amely a szakértői 
vélemények alapján ma foglalkozott új
ból ezzel az ügygyei, Kelemen  bíró 
elnöklete alatt, a kihallgatott tanuk és 
a szakértői vélem ény alapján tényként 
állapította meg, hogy Broulik részéről 
makacs ellenszegülés nem  fo rog  fenn  
és igy  az előadáson való közreműkö
dését jogosan tagadta meg.

A z  opera nevében Hets Ödön két 
tanú, nevezeteden M ader Raval és 
Szikla A do lf karmesterek kihallgatását 
kérte arra nézve, hogy Broulik az előző 
este teljes hangnál v o lt  A  törvényszék 
azonban, Weisz Jónás dr. Broulik ügy
véd jének ellenzése folytán, a  tanuk ki

hallgatását m ellőzte és a tárgyalás során 
produkált bizonyítékok alapján az operát 
m in t szerződésszegőt 10.000 fo r in t 
(egy év i fizetés) és kamatainak, vala
mint 757 frt költség megfizetésében el
marasztalta.

íg y  Broulik mégis ésák pörnyertes
jeti.

TÁVIRATOK
É S  T E L E F O N  J E L E N T É S E K ,

Bécsi események.
Bécs, decz. 13. (A z  E s ti H írla p  

telefonjelentése) Tegnap délután Gautsch 
báró miniszterelnök elnöklete alatt két 

óra hosszat tartó minisztertanács volt. 

Ő  felsége tegnap külön kihallgatáson 

fogadta K á lla y  közös pénzügymi

nisztert.
Bécs , decz. 13. (A z  E sti H írla p  

telefonjelentése.) Thold  rektor ma az 
1 egyetem fekete táblájára hirdetményt 

függesztetett ki, melyben a német 
nemzeti p á rt i diákságot m egrója. Bár 
—  mondja —  az ifjúságnak a 
tanári karhoz va ló  hü ragasz
kodását szívesen veszi és becsüli, 
mégis kénytelen megróni az ifjú 
ságot, mert az ő tudta nélkül az 
egyetem felszentelt épületén belül olyan 
gyűléseket tartanak, ahol politikai 
ügyekkel foglalkoznak és beszédeket 
mondanak. Ez nem járja. K éri a diáko
kat, hogy az egyetemen semmiféle, 
bármily békés je llegű  tüntetéseket se 
rendezzenek.

B e r l in , decz. 13. (A z  E sti H írla p  
távirata.) Ma este diákgyülést akarnak 
tartani az ausztriai németek iránti ro- 
konszenv kifejezése végett. Schm oller 
egyetem i rektor nemzetközi tekintetből 
a gyűlést betiltotta. Erre idősebb urak 
álltak a mozgalom élére és igy  a gyű
lést megtartják.

A cseh felfordulás.
P rá g a , decz. 13. (A z  E sti H írlap  

távirata.) A  tegnapi vasárnap csendesen 

fo ly t le, bár kihágásoktól tartottak, m i

ve l a prágai kerületi betegsegélyző 
pénztárakban tegnap voltak a válasz
tások és félni lehetett, hogy a szocziál- 

demokraták összeverekednek a cseh 

munkásokkal. Ezért késő é jje lig  megerő

sített katonai csapatok járták  be a 

várost. A  két német színházat é jje l

nappal őrzik. Nagy feltűnést kelt, hogy 

újra több előkelő cseh po lgá rt letar
tóztattak. H orák  József gazdag hentest 
azzal gyanúsítják, hogy a fosztogatásra 

izgatott Fényes palotájában több a 

rablásokból eredő tárgyat találtak. Egy 

másik Jánosék nevű háztulajdonost is 
letartóztattak. A  bíróság Blazsak Emil 

19 éves kesztyűst erőszakosság miatt 4 

havi börtönre ítélte.

Az olasz kabinetválság.
JRóma, decz. 13. (A z  E sti H írla p  

távirata.) A  R u d in i és Zanardelli 
között felmerült konfliktust a belügyi 
államtitkári állás betöltésének kérdése 
idézte} elő. Rudini minisztertanácsot hi
vott egybe és azt indítványozta, hogy 
a lemondott kabinet összes tagjai ma
radjanak meg hivatalukban és csak 
Pellou x  helyett Sanm arzanot és P r i -  
netti helyett Pavoncellit vegyék  be a 
kabinetbe. Guicciardini kereskedelmi 
miniszter az indítványt nem fogadta el, 
mire Rudini a királyi palotába 
ment, hogy a királynak a helyzetről 
jelentést tegyen.

R á m a , decz. 13. (A z  E s ti H ír la p  
távirata.) A  Stefánia-ügynökség jelenti: 

R u d in i marchese, akit a kabinet le

mondása folytán a király uj kormány 
alakításával bizott meg, miután több 

politikussal eredménytelenül folytatott 

tanácskozásokat, m a este 11 órakor a 
kirá lyhoz ment és tudtára adta e 
tényt.

■ o rén flst  a vonat olloa.
P á r is , deczember 13. (A z  E sti H ír 

lap  távirata.) Tegnap a páris-brüsszeli 
gyorsvonatot egy ismeretlen ember több 
revolverlövéssel támadta meg. H á
rom  első osztályú ulas súlyosan 
megsebesült. ___________

ESTI HÍREK.
A  nyomorultak.

(As EtU Hírlap tudósítójától)

Egy modern regényfejezet szomorú 
részletei derültek ki ma egy bünfenyitő 
följelentés nyomán.

Boyer Valentiné franczia nevelőnő, 
aki az Erzsébetkorut 41. számú házban 
lakik, panaszt emelt egy munkásleány, 
valami S tre li Ilona ellen, aki takarítani 
járt nála és folyvást lopkodta az ék
szereit.

Streli Ilonát behozták a rendőrségre. 
Kérdezték tőle, hogy mi vitte a lopásra.

—  A z  anyám biztatott —  felelte 
sírva a leány —■ és az apám is min
dig azzal nyaggat, hogy hozzak neki 
pálinkára va ló t Ha nem hozok, megver. 
Aztán mög a Janinak is  kell.

—  K i az a Jani ? kérdezte a rendőr
tisztviselő.

—  A  szeretőm. Meg a m am a ked
vese is  . . .

És pirulás nélkül mondta el azt a 
teljes morális érzéketlenségre valló 
történetet, amely olyan közönséges és 
megszokott a külváros népénél és olyan 
aljas és visszataszító, akár a Hugó 
Viktor miserable-jainak viselt dolgai.

A z apa, S tre li János czipész és egy 
szűk pinczeoduban lakik, valahol a fe- 
renezvárosi Szvetenay-utcza végén. Nem 
dolgozik. Abból él és abból iszik, amit 
a leánya lop. A z  anya pedig szeretőt 
tart magának) a —  leánya szeretőjét. 
Kiderült, hogy sokszor voltak együtt 
hármasban: az anya, a leány és a kö
zös, kedves . . . .

És ez a leány még tizenöt esztendős
s in cs !

Streli Ilonát egy M oln á r  Róza nevű 
barátnőjével együtt, akinek szintén 
része volt a lopásokban, elfogták.

Városi ügyek,
— A  dem okraták sérelmei. A  teréz

városi demokrata párt nevében Pollalsek  
Sándor dr. ma az igazoló választmány
hoz panaszt adott be a V l-ik  kerületi 
községi választás ellen, amelyben a 
választás megsemmisítését kérik. A 
megsemmisítés okául azt hozzák fel, 
hogy a községi választók névjegyzékébe 
több mint 1000 oly egyént is felvettek, 
akik az országgyűlési képviselők név
jegyzékében sem foglaltatnak, továbbá 
kérik a megsemmisítést, mert a túlságos 
nagy karhatalommal a választókat terrori
zálták. Megtámadják F o rra i Gábor vasúti 
főfelügye ő bizalmi férfiúnak szereplését, 
aki, bár nem volt tagja a sza
vazatszedő küldöttségnek, a válasz
tóktól ő vette át a szavazólapokat, 
amelyek átlátszók lévén a vasútiak 
Forrai á lla l terrorizálva voltak. Megtá
madják a demokraták különösen Radocza 
János megválasztását, mert ő most a 
budapest-rákospalotai villamos vasul 
igazgatósági elnöke a fővárossal szerző
déses viszonyban áll. A  v irilis ta  válasz
tások megsemmisítését is kérik azért, 
mert a 45-ös bizottság jelölt névsorán 
jogosulatlanul használták a főváros czi- 
merét.E czimert AférŐJános m inta45-ös 
bizottság jegyzője nyomattatta a szavazó
lapokra, ezért ő ellene kihágás miatt 
a főkapitánysághoz kérik áttenni az ira
tokat.

— A  pén zü gy i bizottság  mai ülésén 
több aprólékos költség fedezeti kérdé
sével foglalkozott. A  városi munkások 
biztosítására vonatkozó ajánlatokat a l
bizottságnak adták ki megbirálás vé
gett. Szőts András szeretetházi igazgató 
kérvényét pótlék megszavazás iránt e l
utasították.

— A  te j ham isítók. A közigazgatási 
bizottság, mint II. fokú hatóság közegészség- 
ügy elleni kihágási ügyekben, szigorúan lé
pett fel mai ülésében a tejbamisitók ellen. 
Felemelte a vízzel tejet, a  keményítővel tej
felt hamisítók büntetését. Így Lsipntker 
Mór tejkereskedőt, akit az elöljáróság 60

írttal büntetett, egy napi elzárásra és 60
frt pénzbüntetésre itóite, Korkus Gyula 
földbirtokost pedig akit, már hat Ízben kap
tak tejhamisitáson, 10 napi elzárásra es 
200 frt pénzbüntetésre Ítélte.

—  A  főváros egészsége. Dr. Scher-
mann, h. t  főorvosnak a kőzigatasi 
bizottsághoz beterjesztett jelentése szerint 
a közegészségi állapot november havában 
is kedvező v o lt  E lve született e  hóban 
1866. gyermek, meghalt 933 egyén, a 
születési többlet tehát 916. A  heveny 
ragályos korok közül a bárányhimlő —  
hasonlítva a múlt év hason havához —  
emelkedett; a bagymáz változást nem 
mutat; a vörhenv, roncsoló toroklob, ka- 
nvaró, s szamárhurut csökkentek. A  
hidegebb évszak beálltával előtérbe 
léptek a légző szervek hurutos- 
lobos bántalmai. Ez év  lefolyt 
11 havában született 20,698 gyermek, 
a múlt év  hason szakában 19,203 —  a 
születési többlet tehát 1495; A  halálo
zás ugyanezen időszakban a következő 
eredményt mutatja: a múlt évben meg
halt 12507 a f. évben 11608. a halálo
zás ez évben tehát 889-el kisebb. A  
vízvezetéki v íz a hó elején jó  volt, a 
hó vége felé tetemesen gyengült, a mi 
kétségen kivül a mesterséges szűrők 
bekapcsolásának tulajdonítandó,

Rendőri hírek.
— A szállodák fosztogatója. A  rend

őrség ma a tol vaj világnak egyik régóta 
keresett speczialistáját tette ártalmat
lanná. A  veszedelmes ember Banits  
Márton faczér pinezér, aki rendszerint 
hajnalban valamelyik szálloda elé állt 
és amint a kaput kinyitották, besurrant. 
Aztán a nyitva felejtett szobákból 
ruhát, czipöt és ékszereket lopott. Leg
utóbb a Predeál-szállodában lopta e l 
egy zágrábi vasúti tisztviselő ruháit. 
Rajtakapták és elfogták.

—  Csalás a  p ro v íz ió é rt . Egy ham
burgi biztositó társaság idevaló képvi
selősége ma rövid időn beiül már a 
második csaló ügyrököt adta a rendőr
ség kezébe. A  múlt héten B lum  Berta
lan újpesti ágenst juttatta a fogházba, 
most pedig Fü löp  Sámuel szilágy- 
somlyói születésű 31 éves ügynököt, 
aki havonta 100 forint fizetéssel és 
napi 5 forintos utazási átalánynyul 
volt szerződtetve. A z  volt a föltétel, 
bogy minden hónapban legalább 20.000 
forint értékű biztosítási ügyletet kell 
kötnie, mert minden hiányzó 1000 
forint után 10 forintot levonnak a 
fizetéséből. Fülöp, hogy ezek a levoná
sok meg ne történhessenek, sőt még 
nagyobb legyen a provízió, hamis 
bejelentéseket tett és ilyenformán 800 
forinttal károsította meg a társaságot 
Elfogták.

Különfélék.
—  A  D re y fu e  ü g y . A z Unita Cato-

lica, a pápa hivatalos lapja mint R ó

mából távirják kijelenti, hogy a pápa 

Dreyfusné  asszonytól soha levelet nem 

kapott.

—  M u n k ások  a  H á z  e lő tt . A  kép

viselőház jegykiadó tisztviselője igen 

megnézte ma akinek beléptijegyet adott 

az ülésre. A  háznagyi hivatal ugyanis 

értesült arról, hogy Szabolcsból nagy
számú mezei munkás érkezett Buda

pestre, hogy meghallgassa a munkás 
törvény tárgyalását. A  nagy számban 

kivonult rendőrség már a háznagyi h i

vatalhoz sem engedte a munkásokat* 

akik igy a képviselőház környékén he

lyezkedtek el, hogy az ülés végén tün

tessenek. De a rendőrség ezt a tervet is 

meghiúsította és igy D a rány i miniszter 

teljes csendben vonalhatott haza. A  

rendőrség részéről az intézkedéseket 

Krecsányi kapitány és öt rendőrfel

ügyelő végezte. Összesen tíz embert 

kisértek be, akik ellenszegültek a 

rendőri intézkedéseknek.
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— A schöabrunai kísértet. Béc i
tudósítónk rejtélyes esetet telefoné 
nekünk. A z eset a következő: A  sch&n- 

branni királyi kastély kis kápolnájához 

vezető lépcső alatt van egy bejárat, 

mely Jerenca K áro ly  főherczeg szo

báihoz vezet. A  bejárat előtt éjjel-nappal 

katonai őrszem áll. Tegnapelőtt este egy 
magyar ezred beli baka állott poszton. 

Egyszerre fél 9 óra tájt a folyosó 
mélyén , ahol fel s alá járt, nagy vilá 
gosságot vett észre. A  folyosó végen 
levő tejüvegajtón keresztül szűrődött 

be a fényesség és mögötte a baka 
egy alakot látott jobbra-balra su
hanni. A  baka megdöbbenve látta 

a jelenséget, de nem vesztette el 

lélekjelenlétét, hanem kiment az ud

varra, hogy megfigvelje, onnan is lát

szik-e a ragyogó fény. Betekintett az 
udvarra nyiló ablakon s a kisórteti-s 

világosságot onnan is határozottan látta. 

Erre fellármázta a bnrgzsandárságot, 

mely rögtön elősietett. Utána néztek a 

dolognak, felmentek a folyosóra, de már 

nem találtak, nem láttak semmit. A  

katona ennek daczára megmaradt amel

lett, hogy a tündöklő, sajátszerü v i

lágosságot és a fel-alá suhanó alakot 

'tisztán és minden kétséget kizárólag 
látta. A  megindított vizsgálat során azt 

mondották ki, hogy az őr halluczinált 

Ezzel szemben azonban meg kellett 
állapítani, hogy a magyar baka igen 

jó, bátor és megbízható katona, akiről 

egyáltalán nem lehet feltételezni, hogy 

jhazudik, és aki annyira józan és inteh 

•ligens ember, hogy szava máskülömben 

teljes hitelt érdemelne.
—  M a g y a r  a rc zk ép b é ly e g ek . Egy 

uj vállalat arczképes bélyegeket hoz forga
lomba, amelyeken a magyar történelem 
kimagasló alakjait akarja megörökíteni. 
Czé'tja az, hogy igy az ifjúság körében ér
deklődést keltsen a magyar történelem 
jránt. A kép körül az illető történelmi 
alak születési éve s más életére vonatkozó 
számadatok olvashatok. Ezután minden hó
napban 10 bélyegarczkép fog megjelenni, 
melyek mind a gyűjtésre 6zánt albumbm 
felragaszthatok. Egy-egy bélyeg ára egy 
toajczár, az album ára félvászonkötésb‘*n 
ihatván krajczár, egész vászonkötésben 90 
krajczár.

—  É lö s d i á lla tok . Nevezetes jelen
ség az állatországban a parazitizmus. Mint 
az emberi társadalomban sok egyén kerüli 
a rendes munkát és foglalkozást és reá 
nézve előnyösebbnek tartja, más emberek 
szorgalmának gyümölcseit megengedett, 
vagy meg nem engedett módon saját 
ezéljaira felhasználni, úgy az állat
országban is általánosan elterjedt 
parazitizmus, mely abból áll, hogy 
egyes állatok mások testén, vagy testében 
letelepednek s úgy könnyű szerrel jutnak 
gazdájuk rovására táplálék és sok esetben 
biztos rejtekhelyhez. Különösen a maga 
sabbrendü gerii.czsek azok, melyek a 
legtöbb élö-dit táplálják. Ninesen kizárva, 
hogy az első élősdinek is megvan a maga 
másod-, sőt annak megint a harmadik 
élősdije. Majdnem minden állat egy vagy 
több élösdit táplál, m é' pedig némelykor 
rendkívül nagyszámú egyéneke ,úgy hogy en
nek következtében a gazda tönkre megy s el
h a l P me re  ezetes eset: Belgrád
bán egy két éves csikót bonczoitak, mely
nek testében 500-nál több Ascaris megalo- 
cephaia, 190 Oxyuris curvnla, 214 Scleros- 
tomuro armatum, több millió Strongylus 
tetracanthus, 69 Taenia perfoliata, 287 
Filaria papillosa és 6 Cysticercus volt. Az 
emberen és emberben is valami 3&-f#e 
állat keresi táplálékát, ide nem számítva 
a repülő szervekkel ellátott legyeket, mosz- 
ki’okat, szúnyogokat stb., melyek csak 
rövid időre szállnak az emberre s vérével 
jóllaknak.

—  S zeren csé tlen  u tazás. Nagy sze- 
jrenesétlenség történt a napokban Eger- 
ÍSzalók községben. Stephán Károly ver
peléti mészáros harmadmagával kocsin 
utazott Egerből hazafel.-. A  mint az 
Eger-Szalók község be területén átvonuló 
megyei utón levő kőhidhoz értek, a lovak 
megbokrosodtak valamitől s vadul szá
guldani kezdtek, miközben oly erővel 
csapták oda a hidkarfájához, hogy 
benne ülők mind kiestek. Stephán K á 
roly és a másik utas a hid karja felett

m élységbe zuhantak és pedig előbbi

oly szerencsétlenül, hogy a fe je  a 
mélységben levő kőveken darabokra 
locscsant szét, míg társa a hom
lokán és arczán kapót ksebb-nagyobb 
sebek és zuzódások árán inenekedett 
meg a haláltól. A  harmadik utas az 
útra esett ki és lábát törte. A  szeren
csétlen halállal véget ért mészáros 
holttestét azután elszállították Verpelétre. 
Még fiatal ember volt, mindössze 32 
évet élt s nagyszáma rokonságén kívül 
fiatal feleséget hagyott hátra, k ive ik é t 
esztendeig élt boldog házasságban, ügy 
Verpeléten, mint a környéken mély 
részvétet keltett a fiatal ember tragikus 
halála.

T iz e n ö t é v e l  ö n g y ilk o s . Kolozs 
városának halálozási kimutatása 

valóban elszomorító. A z -öngyilkosságok 

száma ijesztő mérvben növekedik. No

vember 10-tŐl deczember 12-ikéig az 

anyakönyvvezetői hivatal kimutatása 
szerint hét öngyilkost temettek Kolozs
vá rt Legutóbb f. hónap 11-én lett ön 

gyilkossá egy diák. Csiky Dezső í 

kereskedelmi akadémia bennlakó nö
vendéke f. hónap 11-én résztvett 

jótékonysági bazár mulatságán, honnan 

visszatérve a kereskedelmi akadémiába, 
sógorának, K iss  Sándor igazgatónak 

fegyverével szíven lőtte magát. A  lövés 

zajára b-siető akadémiai növendékek 

már csak holttestére találtak. A  tizen

ötéves Öngyilkos tettének oka —  sze
relmi esalódásl

H a lá lo zá s . Werner Edéné szül. 
zalabéri Horváth Karóim 57 éves korában 
meghalt Egerben.

— És ez magácskát bántja?
—  Dehogy bánt, csak igaz is volna 

a sok rossz, vagy legalább a tele.

é t é *

S p o r t .

§ S o l lta lr e  a  ve rsen ypá lyám . Az
Auersperg—Esterházy isU l ó egykori ki
váló steeplere, Solitaire, mely már bárom 
év óta a ménesben áll, a jövő  verseny- 
szezonban ismét megjelenik a verseny- 
pályán. Solitaire annak idején sok naay 
versenyt ayert meg s Bari idomár reményi), 
bogy most is a régi jó formát fogja mu
tatni.

§  L eb a n d y  H óh ért lo v a i.  Megírtuk 
annak idején, hogy Lebaudy Róbert fel
oszlatja franczia és angol versenyistállóját 
s ezentúl csak nálunk fog futtatni. Le- 
baudy Angliában futó l >vait múlt csütörtö
kön árverezték Newmarketban összesen 
53 versenyló került dob alá, melyekért 
344000 forrni tehát egyért-egyért átlag 
6600 forint folyt be. Legjobb áron Oount 
Shomberg kelt" el, melyért Mr. Horatio 
Bottom'ey 61000 forintot adott. Ez az ö s 
szeg nem is magas, ha meggondoljuk, hogy 
Count Shomberg Angliában is az első 
klasszisba lartozott. A  jeles állat többek 
közt megnyerte a Liverpool Autumn 
Cupot és a párisi Grand Course de 
Haiee-t,

SZÍNHÁZAK.
A mai színházi műsorok*

A  Nem zeti sz ínházban : Dumas 
színmüve * A kaméliáé hölgy* kerül színre.

főszerepeket adják: Márkus Emília és 
Mihdlyfí. Előadás kezdete 7 órakor.

A  Népszínházban Márkus és Sza- 
i dós bohózatai >A kuktakisasszonyt * 

adják. A  főszerepeket Ráday Ilonka, Né
meth, B rdy Gabi, Gazsi Mariska és Srír- 
mai játsz ik. Kezdete 7 órakor.

A  V iffszín házban Ganghoffer és Bro- 
ctner drámája >A valéni náss• kerül 
színre. A  főszerepeket: Fáy Szeréna, Fény
éé A, Molnár Rózsi és Édthonyi játszak. 
Kezdete fél 8 órakor.

M a gy a r színházban Gandillot ho- 
hó ata , i  kikapós patik4rius“ kerül 
színre. A főszerepeket játszás: Boflo Kál
mán, Szilágyi, Aranyosi Janka, Füredi, 
Varga Anna. Kezdete 7 órakor.

A  várszínházban  Erkel operáját Hu
nyadi László-1 adják a magyar kir. opera
ház szereposztásával. Kezdete 7 órakor.

A s  óss iks& rlc i e x p ed ic z ió . Ez a
czirae egy uj 3 felvonásos bohózatnak, a 
mely a Magyar Színház számára készült, 
egyenesen a színház igazgatós gának meg
bízásából Szerzője Féld Mátyás, aki eddig- 
elé csak a családi színpad számára d Igo- 
zott s aki a nyári publi um ízlésének nagy 
ismerője. A  múlt nyáron a *Trilbyk-ke\* 
aratott nagy sínért, de azóta úgy megbete
gedett, hogy Meránba kellett utazni Ott ké
szítette el az *É.szaksarki expediezió*-1 
amelytől a sző vétség-utczai muzsahaj lók
ban nagy sikert várnak.

* N ád& y I lo n k a  Pa r isb an . Színházi 
körökben bes élik. hogy a népsz nbáz leg- 
fjabb primadonnája Náday Ilonka Párisb-i 

kéí-zül. A kisasszony eddigi fellépései alkal
mával ugyanis mindig hatást ért el szép 
hangjával, de ez  ̂ a hatást lerontotta kez
d i  leges, felszeg játéka. Már most, Aliitól g, 
arra határozta el magát, hogy Hegyi Aran
kát 1, a kitűnő művésznőtől vesz játék- 
leczkéket, a m éri szünidő alatt pedig Pá- 
rísba megy, Judic asszonyhoz.

*  V en d égsze rep lé sek . Újházi Ede. 
a nemzeti színház kitűnő művésze & hé
ten négy estén át Selmeezbányán fog 
vendégszerepelni. Újvári Károly, a nép
színház tagja pénteken és szombaton 
Váceott vendégszerepel.

A  kulisszák m ögül.

Bálint Rózsikáról, a vigszinház legifjabb 
naivájáról szól ismét az ének. A  napokban 
történt, bogy valaki a színpadi folyosón 
mi gcsipkedte piros pozsgás arczocskáját 
mire Rózsika haragosan szólott:

— Ugyan ne csipkedjenek; az em
berek mindjárt annyi rosszat beszélnek . .

KÖZGAZDASÁG.
Jelentések a tőzsdékről.

A  gabona  ü z le t B udapesten . Ame
rika alacsonyabb jegyzései és a lisztüzlet 
pangása ellanyhitották az irányzatot, 
árak hanyatlottak. Elkelt baisse hangú at 
mellett 6000 q. búza 10 krral alacsonyabb 
árakon

A következő buzafajok kerültek forga
lomba:
Tiszavidéki 200 m,m. 75 kg. 12.30 írt

100
Fehérmegyei 1000 

100
> 1100
» 100

Raktáráru 1300
> 1300

73 
79.4 > 
77 *
75*4 »  
77 *

73.8 » 
75 >

11-76
13.10 
12.60 
12.25 
12.60 
11.80
12.10 

irányzatEgyéb gabonanemüekben 
la vha, az árak csökkentek. Rozsot 8.35— 
8.5Ó. tengerit 5.05—5.25 és zabot 6.20— 
6.40 forinton vásárolták.

A határidöpiaczon ragy eladási kedv 
nyilvánutt és a megfelelő kereslet hiányá
ban a z ármozgás lefelé történt.

Kötöttek:
Búza tavaszra . . 11.84— 11.76 
Rozs tavaszra • • 8.63— 8.59
Tengeri máj.—jun.-ra 5.37 -  5.34 
Zab tavaszra 6 33— 6.30

A déli tőzsde zdricUjegyzései:
Búza tavaszra , . 11.78— 11.79
Rozs tavaszra . . 8.60—8 61
Tengeri máj.-jun.-ra 5.37—5.38
Zab iavaszra . . . 6.31-6.33

A  bu dapes ti é rték tőzsde . A  prágai 
zavargások na.sse hangulatot terjesztettek 
és a bécsi tömeges ela ások az árfolya
mokat lényegesen leszorították. A forga
lom nagyobb arányokat öltött

Az előtőzsdén előfo. dúlt kötések: ma
gyar bitelrészv. 382 60—381. osztrák hitel- 
részv.352.30 350.50 leszámítoló bank részv. 
248.50 '-48 osarák-magy Uamirasut 
ré^zv 333.50 — 332.75 rimamurányi vasmű 
részv 241.75— 243.50 közúti vaspálya 
részvény 386— ‘83.50 villamos vasút 
részvény 279.75— 2^0.

Zá rla tk o r m a ra d t: magyar hitel- 
részvény 381. osztrák hitelrészvenv 
350.7 oszt-magv áüamvasut részv 333. 
leszámítoló bank részvény 248 jel
záloghitelbank részvény 274. köauti vas
pálya részvény 385. városi villamos 
va-ut részvény 280 forinton.

A  déli tőzsdén jegyeztek : Magyar 
hitelrószv. 380.7d—381.— , oszt' ák hitelrész- 
vény 350 40—351.— . osztr.ik-magvar ál- 
lamvasul részvény 3*2.75— 333.25. leszámí
toló bank részvén- 248.-248 25, jelzálog
hitelbank részvény 274 — —274.2 > rima-
murányi vasmürészvény 244.-----214.7;
-özuti vaspálya részvény 336.-----385.60,
árosi villamosv sut részv. 2S1.25-281.75 

forinton.
Zá rla tk o r m arad t: magyar hitelrész

vény 381. magyar aranyiáradék 121.60, 
magyar koronajáradék 99.4U, pesti ma
gyar kereskedelmi bank részvény 1410.— 
svt. hitelrész. 351.— leszúrni tolóbank rész

vény 248.-25 jelzáloghitelbank részvény 
274.25.— nmamurányi vasmű részvény 
244.75—, salgótarjáni kőszénbánya rész
vény 596—,— déli vasút részvény 78.— 
városi villamos részvény 281.—50. közúti 
vaspálya részvény 386.76 forinton.

A  g a b o n a O z le t  B é c s b e a .  A bu
dapesti készárupiaczról érkezett kedvezőtlen 
jelentének a spekuiácziót eladásokra ösztö
nözték a baisse hangulat gyorsan ter
jedt el 

Jegyzések:
Búza tavaszra • . 1169—11-71 
Rozs tavaszra . . 8 7 1— 8 73
Teageri máj.—jua,-ra 5.63 -  5.65 
Zab tavaszra . . 6.69— 6.70

A  b é c s i  é r t é k t ő z s d e  A cseh tün
tetések és zavargások a vezető értékek ár
folyamát lekaszábolta. Berlinből valamivel 
magasabb jegyzések érkeztek.

Jegyzések: osztrák bitelrészvény 350,80 
magyar bitelrészv. 380 75, magyar arany
járadék 12150, magyar koronajáradék
99.40, anglo bank 160 25 osztrák magyar 
rllamvasut részvény 333.—  forinton.

Piaczi árak.
(A* Esti Hírlap magaojelautMá.)

A mai forgalom minden téren élénk 
volt. Az árak nem változtak.A kicsinybeni 
elárusitások következőleg alakultak:

Hús: I. rendű leveshus 72, II. rendű 
Ieveshu6 52 -56, jíl. rendű leveshus 48— 56, 
vesepecsenye égé.** 68- 8o,rostélyos 72-80, 
fehér pecsenye 72, tisztított vesepecsenye 
140— 150. marhanyelv nyersen 72, páczolva 
90, füstölve 140 krajczár kilója. Borjúhús 
czomblOu, eleje 72, pörköltnek 60—72. Bir
kahús eleje 36, hátulja 52. Bárányhas, első 
negyed 60—80 bátulsó negyed 100—150 
Disznóhus czombja.lapoczkáia 6 f, szűzpecse
nye 90, karaj 80—90, füstölt sonka 90—100, 
prágai sódar 110-115 nyelv 30— 35 kr 
szalonna 60—64, zsír 64, báj 60 64, ko
csonyának való 60—64 kr. kilónként 

Baromfi: Rántani való csirke 80 —90, 
sütni való csirke 110—140, tyuk 120 — 140, 
kappan 180 240. pulyka 400— 500 kövér lúd 
400— 700, sovány kacsa 14^— 160, kövér 
kacsa 200— 260 krajczár páronként. Tisztí
tott baromfi: csirke 45—65. 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—210 k lója.

Vadak: Nyúl 10U— 130. fogoly 80—100, 
őzczomb 250—300. germcz 400 600 kr, 
egészben, szarvas 45—100. vesepecsenyéje
1.80. kilója, fáczán 140— 1.70 gyöngy tyuk 
80. erdei szalonka 100— 160, vadkacsa 
90 kr. drbja. fenyvesmadár 40, párja.

Halak: Éió ponty 60— 120. csuka
60 — 120, kecsege 125—150, süllő 80 160 
krajczár. Jegelt halak: ponty 20—60, csuka 
20— 50, kecsege 12ü, fogas, süllő 30— 120, 
apró hal 30—50. Lazacz 500 krajczár 
kilója.

Külön, élék: Teavaj 120. főzővaj 90— 
10t>, tojás 5 drb 20 kr.. Conserváit tojás 6 
drb 2Ó kr., teatojás 22 drb. főzni való to
lás 30 drb. meszes tojás 35 drb 100 
krajczár.

'■•*i<*i«» *zcrk(W7tó: Xpszmély A rtú r.

B író  előtt Volt e már büntetve ?
M g nem. Az az, pardon, öt évvel ez

előtt ültem öt hónapot.
— Miért?
— Loptam egy nadrágot a Ráczfürdőben.
— És azóta semmit sem lopott?
— Nem, azóta nem fürödtem.

Htibner Frigyes
hentes-, osemeg® , sajt-, vaj- és borüzlete 

Budapest, Váczí-utcza  12
.• jánlj • 'eznsgyohb választékú raktárát min- 

denn mü fin m likőriK. c» ku»c pengők, 
b’-fíítfk  s» é'n-uyek -^okolailé czukorkák, 
ko ai fo/e-é és knr.ii g\ iimölcs k f  iss5.**i- 
b iftc/K. zölü t.arsu. foidieper saláta uborka 
és & lan l ar> friss mákos és diós patkókban.

B u ffe t -R e g  e l iz ő s z o b a
Megmndeiések mulat-ágokra ebédekre és 

vacsorákra háznai n-gjobb ki zolgai&ssai és 
lrgizsbb rendé-éssel a legolcsóbb áiak mellett 
el ojjadtatn&k. 26

Kellem es foglalkozás. Nos, mi a je
lenlegi foglaiko ás& ?

Egy czirkuszban vagyok alkalmazva.
Van-e sok dolga?
Éppen annyi, mintha semmi sem volnál 

Csupán kétszer naponkint kell pár perezre 
a ejemet az oroszlán torsába tenni.

Utczai

apelárusitással
férfiak, asszonyok. 15 éven 
felöli gyermekek naponkint 
1 írt 60 kr.. -  2 frtot keres
hetnek Bővebbet a kiadó- 
hivatalban.

jivomatűU a kiadótulajdonos: MAGYAH HIR l-APKIADQ R. TÁRSASÁG kóiforgógépdo.


