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A « önálló rendelkezés
ről szóló törvényjavaslat 
tárgyalását a képviselőház 
holnap megkezdi.

A szabadság jubileuma.
A  jövő kikelet első napfényes 

^órájában, márczius tizenötödikén, 
Ötvenéves lesz a magyar szabadság. 
Ötven év! Alig több egy emberöltő
nél és jelentősége mégis óriási az 
ezeréves nemzet történetében. Szá
zadok mulasztását, milliók bűnét 
egy nap alatt jóvá tette az öntu
datra ébredt közvélemény, mikor 
kezében a szabadság, egyenlőség és 
testvériség zászlajával törvénybe 
iztatta a jogot és a szabadságot.

Ötven esztendő óta márczius ti
zenötödiké ünnepe a magyar nem
zetnek. A kalendáriumban azért ne 
keressük a vörösbetüs napok 
között. Ott nincsen nyoma a nem
zeti históriának. Márczius tizenötö
dike a szivekben és a magyar al
kotmányban él.

Ötven éve három hónap híján, 
hogy megvirradt Magyarország fö
lött.

Kossuth Ferencz megkérdezte ma 
a képviselőházban a Bécsből vissza
érkezett miniszterelnököt, hogy mi
képpen akarja megünnepelni azt a 
nagy napot, a szabadság napját 
Óhajtva várja az ország a kormány 
előterjesztéseit, hiszen azok, akikben 
napról-napra fokozódva nő a ma
gyarság vágya: a művészek és az 
írók már kibontották a zászlót az 
ünneplésre. Feszty Árpád, aki pedig 
nem miniszterelnöke Magyarország
nak már megtette előterjesztéseit, 
melyeknek tapsolt az egész nemzet: 
őrege, ifja, apraja, nagyja egyaránt.

És a vértanú Batthyány Lajos 
grófnak kilenczedik utóda a kor
mányelnöki széken: Bánffy Dezső 
báró megadta a feleletet.

A kormány majd megteszi elő
terjesztéseit — ha jónak látja. 
Ünnepelni is fog, de nem márczius 
tizenötödikén, ahhoz semmi köze, 
hanem április 11-én, azon a napon, 
amelyen a márcziusi törvények alá 
V . Ferdinánd király odaírta, hogy 
« megtartjuk és megtartatjuk. *

Előterjesztéseit majd megteszi. 
Mást egyelőre nem tudunk, mint 
hogy április 11-én lesz a szabadság 
hivatalos ünnepe. Nem a szüleiét, 
hanem a keresztelő napját fogjuk 
tehát jubilálni. Miért? ügy látszik, 
nem az a fő, hogy mit jubilálunk. 
hanem hogy juh Háljunk.

B udapest, d eczem b e r 19.
X  R endelet F iu m én ek . A  hivatalos 

lap mai száma 18.986— M. E. szám 
alatt Bánffy  Dezső báró aláírásával és 

deczember 12-ik i kelettel rendeletet tesz 

közzé a fiumei közigazgatási bizott
ságnak az egyes m iniszterek ügykörét 

érintő hatásköréről. Ez a rendelet k i
egészítő részét képezi és végrehajtását 

biztosítja a múlt hónapban kibecsájtott 
két ismert rendeletnek.

X  A  p o lit ik a i helyzet. B á n ffy  Dezső 
báró visszaérkezett Bécsből és a poli
tikai világ úgyszólván csak az ő uta
zásával foglalkozik. Egyesek tudni vélik  
és a legkülönbözőbb kommentárokat 
fűzték ahhoz, hogy a bécsi utat m eg
előzőleg a miniszteri palotában titkos 
konferenczia volt, m elyen Szapáry 
Gyula gróf is részt vett és ezt mint 
politikai pikantériát konstatálták. A  
dologból annyi az igaz, hogy B án ffy  
Dezső báró tagnapelőt értekezett Sza
p á ry  Gyula gróffal, a delegá- 
czió elnökével, fSzéll Kálmánnal, a 
delegáczió alelnőkével és Fáik  Miksá
val, a külügyi Bizottság előadójával, a 
delegácziók ügykörének egyik legalapo
sabb ism erőjével. A z  értekezlet a körül 
forgott, hogy a közös vámjövedelmek, 
amelyek nélkül a közös badget nem 
folyósítható, ja n u á r elseje után. ha az 
önálló rendelkezésről szóló törvény- 
javaslat el nem fogadtatnék, miképpen 
biztosiitassék. A  tegnapi közös minisz
tertanács is ezzel a kérdéssel foglal
kozott és abból, hogy a delegácziót három 
érdemleges ülésre hivták Össze, sokan azt 
következtetik, Jfyff a delegacélokkal 
akarnak valamelyes határozatot ho
zatni, ami bizony nehezen, vagy alig 
lesz csak a magyar alkotmányával Össze
egyeztethető. —  A  provizórium javas
lat sorsáról m a sem tudtak biztosat 
m ondani, de azt hiszik, hogy a szabad- 
elvüpárt mai értekezletén tisztázódni 
fog némileg a helyzet. A  kormánypárt
ban azonban ipzonyos áramlatok hatá
rozottan észlelhetők. Vannak egyrészt 
akik Lukács  pénzügyminiszter beszé
dét helytelenítik, m ig másrészt az az 
irány is szóhoz ju to tt , amelyik 
a kiegyezést megaka.ja kötni, tekiniet 
nélkül a közjogi helyzetre és csupán- 
azt követeli, hpgy gazdasági érde
keink megóvassanak. Ez az abszolutisz
tikus merkantilista álláspont amely 
kétségen k ívü l a  legveszedelmesebb. 
Mint érdekes szimptomát kell még fel 
említenünk Rohoncsy  Gedeon mai 
beszédéből azt a  passzust, melyben a 
parale! ülések mellett argumentált. A 
folyosókon azt beszélték, hogy a sza- 
badelvüpárt sporísman képviselője —  
felderítő szolgálatot teljesített.

X  A  delegácziók. zá ró  ülései. 
B án ffy  Dezső bécsi utjának eredmé- 

nyeképen arról értesülünk, hogy a ma

gyar delegáczió hetes bizottsága e hó
21-én gyülekezik össze, az első' plená
ris ülés pedig 22-én délelőtt 9 órakor 
lesz a kővetkező napirenddel: A fü g 
gőben m aradt kérdések fö lö tt való 
határozathozatal. Ebből az ülésből 
kifolyólag ugyanazon napon, valószínű
leg délután, m ég egy üiése’ lesz a dele- 
gácziónak, mely záróülését egy nappal 
később 23-án tartja meg. A  kvóta felől 

való legfelsőbb elhatározás mindazon
által csak karácsony után fog megtör

ténni.

A képviselőház ülése.
B á n ffy  megérkezett . . .!

A  miniszterelnök már tíz óra előtt 

megjelenik a t. ház fölyosóján^B-janin- 

den oldalról fürkésző piiiamftsok kí

sérik.

—  M osolyog ! —  m ondaAtják a 

jobboldali időjósok.
De minél közelebb ju t a Baloldali 

tájakhoz, annál kedvezőtlenebbjfa " pro

gnózis.

Justhék  már örömmel kon «a tá lják :

—  Baj van!

B á n ffy  pedig eltűnik a ifin iszter- 

szoba felé.

A  munkásokról ma a néppárt fog 

beszélni.

—  M a jo r  F eren cz ! —  kiáltja a 

jegyző.
De helyette Kossuth  Ferencz áll fel:

—  Napirend előtt kívánok a minisz

terelnök úrhoz kérdést in tézn i! —  szóit 

a függetlenségi párt vezére.
A  jobboldalról már megindul a  tilta

kozás lavinája, de Szilágyi közbelép:

—  A  képviselő ur iegnap bejelen
tette, hogy a miniszterelnök úrhoz az 

első' ülésen, amelyiknek a kezdetén 
jelen lesz, a napirend előtt kérdést fog 

intézni. Ügy látom, azt hitte, hogy a 

bejelentése mára is érvényes. Azt 

hiszem, a t. ház. hozzájárul ahhoz, hogy 
a képviselő ur felszólalását most ter- 

jeszsze elő.
—  Helyes! He'yes! —  hangzott erre 

minden oldalról s Kossuth Ferencz 
terjesztette kérdését.

Kossuth  Ferencz már régebben nyúj
tott be egy határozati javaslatot, hogy 
az 18á8-iki események félszázados év

fordulóját nemzeti ünneppé avassák. A  

nemzeti érzület a hosszú harcz idejéből 

egy napot választott ki, amely naphoz 
kötötte a nagy nemzeti vívmányok lét

rejöttét, s ez márczius 15-e. A  minisz
terelnök ezzel szemben április 11-ét 

választotta az ünnep napjáu l De már
czius 15-én nyilvánult meg a nemzeti 

akarat elienállhatlan erővel, s így ha 
ezt a napot választjuk a nemzeti aka

ratnak felelünk meg.
A zt a kérdést intézi a miniszterelnök

höz, hogy m ivel az idő halad és semmi 
előkészületet sem lát a méltó ünnep

lésre, gondoskodik-e a kormány arról, 
hogy a márcziusi nemzeti ünnep méltó 

legyen a nagy alkalomhoz, s hajlandó-e 
az előkészületekről a képviselőháznak 
jelentést tenni.

A  miniszterelnök rögtön válaszolt.
B án ffy  báró kijelentette, hogy a kor

mány április 11-ét, mint a negvoen- 
nyolczadiki törvények szentesítésének 

félszázados évfordulóját meg fogja ün

nepelni.
—  Nem  lesz annak ünneplője! —  

k iállja  közbe Endrey  Gyula a szélső 

baloldalról, B án ffy  pedig azzal a k ije 
lentéssel fejezi be válaszát, hogy az 
előkészületekről a kormány gondosko

dik s a háznak kellő időben jelentést 

fog tenni.

A jobboldal helyesli a miniszterelnök 
nyilatkozatát, —  s a  napirend követ
kezik.

M a jo r  Ferencz az első szónok, fe l

tűnőnek tartja, hogy a munkáskérdés 

általános rendezésének, melyet a caritas 

szellemének kellene átlengenie, ez a 

törvényjavaslat az előpostája, m ely a 
nyáron fenyegető aratási sztrájk inezi- 

densének folyománya.
A 'iiberáiis kapitalista szellemben látja 

a társadalmi b^jok legfőbb okát. A  va l- 
láserkőicsi momentumokat kiölte a libe

ralizmus, a hazafiságot a szoczializmus, —  
jelenti ki a néppárt zajos helyeslése 

közt, s hozzáteszi, hogy a javaslat mé
regfogait majd a részletes tárgyalásnál 

fogja kihúzni.

Utána Lepsényi következett,

A  páter jó  kedvében van. Előtte csomo 

zsoczialista újság hever, s jobb imperá- 

ratori pózzal felemelve, kezdi:

—  A z  országot Kauaánnak nevezik, 
pedig Olaszországnál is nyomorultabbak 

vagyunk.
Es mi az oka annak: A vörös $sb~ 

czia lizm us ! A zsidó ssoczializmusl 
—  adja meg Lepsényi a választ a nép

párt zugó helyeslése közt. Majd azt 
fejtegeti, hogy ennek a vörös szoczializ- 
musnak a liberáiizmus a megalapítója, 
a zsidók a terjesztői, de ellene küzd a 
keresztény szoczializmus, mely nem 
áhítozik senki vagyonára, nem vesze

delm es az államra, nem csinál forra
dalmat.

"***—  Nem igaz ! —  kiáltja közbe V i- 
sontai Soma s Lepsényt most ellene 

fordul:
—  Ha Visontai képviselő ur szereli 

a vörös szocziaiisták hazafiságát, az ő 

dolga.

Most általános derültség közt fejte

geti, hogy a liberáiizmus alatt dühön
gött Ausztriában a vörös szocaia- 

lizmus.
—  M ikor? hol ?y —  kérdi Polóny i 

Lepsényi páter óvatosan siklik

tova:
A  múltkori vig-utezai gyűlésen az 

egyik szoczialisla szónok azt mondotta, 

hogy a hazafiság az ő szivükön fekszik.
V is o n la i hátraszól:

—  Legalább is annyira, mint Lepsé
n y i képviselő urnák!

Több se kellett. Lepsényi felkap 

egy szoczialista újságot, s ebből czitál a 

fejére.
=  Halijuk a bazafisigot Visonla i 

ur! — kiáltja Rakovszky, kárörömmel 
de Púder atya csillapítja.

— Ne személyeskedjünk!
Lepsényi pedig könyörtelenül czitálja

Visontai fejére a Népjóíét czikkét.

A  Ház nagy derültség közt hallgatja, 
mint támadja Lepsényi V isonta íl, aki 
a törvényszéknél állandóan védőjeként 

szerepel.

Mialatt Lepsényi a vörós-szocziali&ta- 
czikket olvassa, Visontai a háta mögé

lopódzik, s a Ház viharos derültsége 
kézt olvassa vele együtt az újságot. 

Hirtelen diadalmasan kiált fe l:
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—  Nem  igaz'. Tessék az elejéről 

olvaan*' ae ham isítványT
Lepsényi azonban zavartalanul foly

tatja a preiekcziot. V.-göl odadobja az 
újságot Visontai padjára:

—  Tessék Visontai ur!
Visontai felkapja az újságot. Polóny i 

is melléje ül. figyelmesen olvassa Lep
sényi czitátumát, majd lassan felemel
kedett, $ a ház viharos derültsége közt 
jelenti k i:

—  Lepsényinek van igaza !
—  l f s o f i í a i  csüggedten hajtja le 

fejét, Rakovszky István pedig győze- 
lemittasan harsogja:

*  Ez a hazaliság tetszik Visontai 
urnák !

És Lepsényi más újságot kap fel, s
abból czitál:

—  íme. a vörös szocziálisták így 
írnak a vallásról:

. . .  ók t i  szent papok, hogy üssön 
belétek a nép átkai (N agy  derültség.!

—  M ost is  neki van igazai —  jegyzi 
raeg Polóny i újra zajos derültséget 
keltve.

Lepsényi meglepetten tekint feléje:
—  »• icsnek jó l  —  jegyzi meg melan

kolikusan, s folytatja a vörös és nem 
vörös szoczializmus detinicziójút.

Visontai még egy ideig hallgatja, majd 
felem elkedvén helyéről, kifelé indul. A z 
ajtónál még hátra fordul s odaszóit 
Lepsényihez :

—  Többé nem védtek, ha ilyeneket 
b eszélsz!

Lepsényi azonban az erre támadó 
derültségben nem érti meg a tréfás 
fenyegetést s rendületlenül folytatja a 
javaslat bírálatát a maga szempontjából 
s azon reményben, hogy a miniszter az 
üdvös módosításokat elfogadja, hozzá
járul a javaslathoz.

Most a jobboldalon Rohonczy  Ge
deon emelkedik fel szólásra, s kijelenti, 
hogy a törvényjavaslatot általánosság
ban elfogadja. Lepsényivel nem foglal
kozik bővebben, csak konstatálja, hogy 
ő többet ártott a javaslatnak az indo
kolással, mint amennyit a hozzájáru
lással használt. Ha egy pap szoeziális 
kérdéshez a gyűlölet hangján szól hozzá, 
az nem„ egészséges tünet.

—  0  maga sem egészséges —  
jegyzi meg valaki a jobboldalon derült
ség közt, s Rokonczy  kijelenti, hogy a 
baloldalról elhangzott két szoczialista 
izü beszéd közül az egyikkel szándé
kozik foglalkozni.

—  A m ásik nem  számit* —  jegyzi 
meg kicsinylő gesztussal.

—  Melyik az kérdi? —  Rakovszky. 
De Rohonczy  nem rellektál a közbe

kiáltásra, hanem azt fejtegetiVisontaival 
szemben, hogy minden magyar képviselő 
szivén hordja a szegény nép ügyét, 
nemcsak azok. akik a szoczialista gyű
lésekre eljárnak.

Igazi szocziálizmust —  úgymond —  
a hazafias magyarnál nem tart lehetsé
gesnek. mert az igazi szoczialista leg 
előbb is a hazát tagadja meg. A  nálunk 
terjedő agrár-szoczialtzmus a többi or
szágoknál fellépő szoczializmustól egészen 
elütő természetű.

Majornak m egjegyzi, hogy a szocziáliz- 
must nem a liberalizmus idézte elő. A z 
utóbbi tizenöt évben a Tiszai áradások
nál milliókat fektettek ke a töltési 
munkálatokba s igy olt a munkások sok 
pénzt kerestek. A z  aratást a magyar 
paraszt régen úgy tekintette, hogy azzal 
a téli megélhetést biztosítsa. De most 
ezeknél a földmunkáknál a szegény 
munkás pár éven át nagy keresetre 
tett szert s ezzel a pénzzel kaszinókat 
alapított, billiardozott. így  akart élni 
akkor is. amikor már ettől az évenkinti 
nagy keresettől elesett. Nem tudott 
abba belenyugodni, hogy évenkinti 
200— 300 forint helyett csak 50 
— 60 forintot keres, —  s innen 
indult ki a szoeziális mozgalom! De ez 
nem fejlődött volna ennyire, ha hazafiat - 
la n , szemét, komisz nép, mely nbból 
élőskődik, ne izgatta volna fel a sze
gény, jóravaló magyar parasztot. De a 
magyar munkás nem szoczialista, —  
sztrájkjaival csak helyzetén akar ja v í
tani. S  az ipari sztrájk távolról sem 
alyan veszélyes, mint a mezei munká
sok sztrájkja, m ely egész gazda osz
tályt válságba dönti.

A  javaslat elfogadását épen azért

nagyon sürgősnek tartja, —  a részletek 
már lényegtelenek.

Majd a jobboldal zajos helyeslése 
közt Sim a  felé fordulva kijelenti:

—  Az ániitók ellen pedig a legszigo
rúbb rendszabályokat kell alkalmaznunk.
S ezt itt a képviselőházban kell e lkez
deni. Mert S im a  képviselő u r  beszéde 
tudatlan, merész, és mindenekfelett 
hazafiatlan volt.

—  Nem kell a maga hazaiisága! —- 
kiáltja közbe S im a  —  Rohonczy  pedig
emelt hangon jelenti ki:

Ön sokkal veszélyesebb mint azok a 
külföldi izgatok.

A  munkásjavaslat nagy fontosságára
való tekintetből helyesnek tartaná, hogy 
a ház azt ne vegye le a napirendről, 
hanenyfartson inkább paraiiel üléseket 
annak E lin tézésére. A  napirendről való 
le v é te lt  a munkások félrevezetésére 
lehetné^kizsákmányolni.

A jobboldal Rohonczy  javaslatát he
lyeslésü l fogadta.

S im a  Ferenoz személyes kérdésben 
kért szót. Rohonczy —  úgymond —  reá 
czélozva mintegy azt mondja, hogy a 
képviselőkre rakjanak szájkosarat s a 
lelkiismeretet hallgattassák el.

—  Ezt nem mondottam! —  tiltakozik 
Rohontey.

—  Pfngedelmet kérek, mondotta! —  
erősíti S im a  Ferencz s hozzáteszi, 
hogy ebben a kérdésben alkuvást nem 
ismerő álláspontot foglal el. Hazaüságot 
—  úgymond —  Rohonczy  képviselő 
urlól akkor fogok tanulni, ha életemet 
a jégen csúszkálva akarnám eltölteni.

Rohonczy  nagy zajban felel:
- Gladstone szabad óráiban fú l 

vágott, ez is szép sport.
—  A  képviselő ur még nem Glads 

tone! —  vág vissza Sim a  zajos derült
séget keltve.

Rövid szünet következett, mely után 
Ivánka  Oszkár élesen polemizált Simá
val és Visontaival. Olyan férfiú mond
hat Simáéhoz hasonló beszédet, akinek 
sem a parlamentben, sem künn a tár
sadalomban nincsen kontaktusa s 
igy az ilyen kvalifikálhatian beszédek
kel akar mint demagóg érvényesülni, 

S im a  személyes kérdésben kijelenti, 
hogy csak tárgyilagosan támadta a ja
vaslatot.

—  Több szónok nem lévén a vitát 
bezárom  —  jelentette az elnök,

A  záróbeszédek következtek volna, 
de a miniszterelnök állt fel szólásra.

tíán tfy  Dezső báró miniszterelnök 
azzal kezdi, hogy a kormány a törvény- 
javaslat gyors  letargyalására igen nagy 
súlyt fektet. Mindazonáltal kénytelen 
kérni a Házat, hogy tekintsen el 
a törvényjavaslat további tárgyalá
sától. mert igen nagy fontosságú 
az ideiglenes rendezésről szóló törvénv- 
javaslat gyors elintézése. Ezért azt indít
ványozza, hogy a munkastörvény tár
gyalásának felfüggesztésével a holnapi 
ülés napirendjére, a pénzügyi bizottság 
tói már a ház’,e lte r jesz te tt törvényjavaslat 
tűzessék ki, mely a vám és bankügy 
ideiglenes rendezéséről szól.

A  jobboldal zajos helyesléssel járult 
hozzá a miniszterelnök indítványához, 
de Rakovszky István szót kert. Fontos- 
n ik  tartja a provizórium-törvény letár- 
gvalasát, de az ilyen kényszerhelyzeteket 
Csak a kormány fejetlensége idézi elő.

Most Lukács  Gyula állt fel szólásra, 
s arra utalt, hogy a képviselöház hóna
pokon át tétlenül ül, azután összegyűl 
egy csomó javaslat, s ha az ellenzék 
hozzászól, obstrukczióval vádolják.

A függetlenségi párt zajos helyeslése 
közt je len ti ki, hogy folytassák a fontos 
munkástörvény tárgyalását. mert a 
provisor%umjava8latból ja n u á r 1-ig 
úgy sem lesz törvény.

Apponyi Albert gróf szólal most fel 
altalános érdeklődés közben. Kijelenti, 
hogy a kormány helytelen munkabeosz
tásáról elmondottakat osztja, s kellő 
alkalommal azt ki is fogja fejteni, 
de nem zárkózik el az elől. hogy 
a provizórium törvénynek január el
sejéig törvénynyé kell válni, másfelől 
az is óriási fontosságú, hogy a munkás
törvény az aratási szerződések megköté
sének idején már törvénynyé váljék. 
Ezért szívesen járulna hozzá minden 
olyan indítványhoz, melynek elfogadása 
esetén a képviselőház, bár a legnagyobb

munkásság k ifejtésével is, mindkét 
javaslatot letárgyalhassa.

—  A  nyáron is kihúzta a lábából a 
szálkát, —  kiálltja Hentaller, Apponyi 
felé, —  s Apponyi rögtön repii- 
kázik :

—  Nem huzom, ha a szálka a kor
mánynak fáj, —  de nem hagyhatom 
benne, ha az országot is  meysebzi. Ha 
azonban a munkástörvény tárgyalását 
mégis felfüggesztenék, legalább mondjuk 
el a záró beszédeket.

Bán ffy  báró ehhez hozzájárul, s igy 
indítványát oda módosítja, hogy holnap 
a munkástörvény záróbeszédéi után 
kerüljön sorra a provizóriumtörvény.

Még Po lón y i tiltakozik a szélsőbalol
dal viharos helyeslése közt. Nem 
fogadja el a miniszterelnök indítványát, 
mert úgyis zsebében van a rendeleti 
utón való intézkedésre a felhatalmazás, 
a többi pártok azonban elfogadják a 
javasolt napirendet és ezzel az ülés 
meglehetősen izgatott hangulatban vé
gei ért.

Budapest, décz. 15,

A Kerepesi-utra tódult ma reggel min
denki. Aki sohasem szokott arra a hivata
lába járni, az is nagy kerülővel ma arra 
tartott, mert mindenki tanúja akart lenni 
annak, amikor az első villamos kocsik 
Yégigrobognak a Kerepesi-uton. S be kell 
vallanunk mindjárt azt is, hogy mindenki 
csalódott, mert csengetés helyett a lóvas
úti kocsisok'tutulását hallotta s tágra nyi
tott szemei előtt busuló lovak koezogtak 
az öreg zöld kocsikkal s nem villamhaitofta 
kényelmes kocsik robogtak tova a fényes
rason.

Hiába, nem megy olyan könnyen ez a 
lágy változás, melylyel ismét a régi Pest
iek egyik fontos intézménye lesz semmivé. 
V kocsikat is nehéz letolni a sínekről, 
uelveket többé nem fognak koptatni, a 
ovak is busán, szomorúan, lehorgasztott 
fejjel húzzák a terhet és az a szarv, me
lyet megtujva a kocsisok kitérésre intenek 
mindenkit, olyan szomorúan szól, mint a 
temetési induló.

Meghosszabbították hát egy nappal a ló- 
rasut életét. Hadd legyen ideje mindenki- 
lek a bucsuzásra. Ma még minden a régi
jén volt, de éjjel egyre-másra kergetni 
‘ogják egymást a próbakocsik és holnap 
gazán átveszi birodalmát a villamos.

A  lassú haladást felváltja a gyorsaság, 
i  szűk köpőládákat a kényelmes kocsik 
j ott minden más- 
téppen lesz, — csak 
ízetnünk kell úgy, p  < 
mint azelőtt. •* s  y

is- ___________
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A városatyák igazolása.
• A* S »ti Hírlap  tudósítójától.)

A z  iga zo ló  vá lasztm án y  ma ve tte  
tá rg ya lá s  a lá  a község i vá lasztások  
e llen  b eadott fe lebbezéseket. E  fe- 
lebbezések  köve tk eztében  a  tisztú jító  
közgyűlés ja n u á r  végére m arad . E zt 
a z  e lnök  konstatá lta . —  A  fe lebbe- 
zések  tá rgya lása  során  K a s icsék  
k ére lm ére  e lren d e lték  a  I. k erü leti 
s zavaza tok  u j  összeszdmlálását m eg
sem m isítették  a  II. k erü le t i v á 
lasztást.

A  gyű lés igy fo ly t  le:

M érő  János elnök megnyitván az 
ülést bemutatja a beérkezett felebezé- 

seket, sajnálkozással je len tve ki, hogy 

ezek következtében az uj bizottsági ta

gokat nem lehet igazolni s nem lehet a 

főpolgármestert felhívni az alakuló és 
a tisztújító közgyűlés összehívására, 
s igy a lisztujitas  a közizazgatás jó l 

felfogott érdeke ellenére ja n tiá r végére 
marad, mert a felszólamlások szabály

szerű elintézése legalább hat hetet 

vesz igénybe.

Ezután megkezdődött a felebbezések 
tárgyalása.

Kasics  Péter és Telegdy Károly  m int 
az I. kerületi szabadpolgári párt bizalm i 
férfiai a szavazatok u j összeámilását 
kérik, mert a kibukottak s az utolsó 
bejutottak között csak kevés különbség 
van s G arancsy  választási elnök aka
dályozta azt, hogy a bizalm i férfiak az 
összeszámítást ellenőrizzék.

Rácz  Károly nem tagadja meg az 
uj összeszámlálást.

H ein rich  Kálmán és Stern  József 
szintén igy vélekednek.

M érő  elnök ezt ellenzi, mert a b i
zalm i férfiak egyszerű állítása semmivel 
bizonyítva nincs.

Schtveiger József szerint hová vezetne 
az, ha mindenütt uj összeszámlálást 
kérnének.

Turócsy  A d o lf szerint a jegyzőkönyv 
a bizonyíték. M ivel benne erről semmi 
sincsen, utasítsák vissza a felebbezést.

Hűvös  József: Olvassuk újra össze. 
Legalább meg lesznek nyugtatva.

M érő  újból helyteleníti az u j össze- 

s zám lá lá s t, a többség azonban e lr e s -  
d e l i  ezt.

A I l - i k  kerü leti választmányi tagul
megválasztott La tim an  József pana
szolja, hogy a reá eső szavazatokból 
hibásan tüntet tel a jegyzőkönyv csak 
122 szavazatot. Sachcr tanács jegyző  
szerint ez a panasz alaposnak látszik, 
mert a szavazólapokon Laurnan nevét 
törölve nem találta. Szabó Ignácz és 
b é r lik  Sándor, valamim Eiböck  Nán
dor és Döm ötör Dániel szintén a II. 
kerületi összeszámlálálás visszaéléseit 
panaszoljak a Gööz-párt részéről, Szín - 
dics  M ihály és társai e visszaélések 
miatt a II. kerületi választás megsem
misítését kérik Ugyanők összeférhet- 
lenségi kifogást is emelnek M oldo- 
ványi Károly kötszergyáros és Biscara  
Endre faburkolat szállító ellen.

A  I I .  kér. küldöttségi elnöknek 
H am pl Sándornak nyilatkozata felo lvas
tatván derültséget keli az a kijelentése, 
hogy az igazoló választmányhoz a sza- 
vazatlapokut lepecsételve küldték át. 
A z igazoló választmány a pecsétnek 
semmi nyomát nein találta. K ijelenti, 
hogy ő csak olyan feiesszámu szavazó
lapokat dobott a kályhába, mert azokon 
a szavak mind ki voltak törölve s ily  
szavak voltak rajtok olvashatók: Ökrök, 
szamarak r Laumanra nézve azt állítja 
az elnök, hogy tényleg csak 122 szava- 
tot U' ért.

H ein rich  igazoló választmányi tag 
ezzel szemben konstatáije, hogy Lauman 
több mint 600 szavazatot nyert.

Hűvös József indítványára az igazoló 

választmány az előfordult rendetlensé
gek és visszaélések miatt a I I .  kerü leti 
választást egyhangúlag m e g s e m m is ít i 

a nem virilista tagokra és a kerületi vá
lasztmányra nézve.

A I I I .  és IV .  kerü leti választások 
igazoltattak , valamint az V-ik kerüle
tiek is, miután a két lipótvárosi feleb
bezést időközben visszavonták.

Következett a V I-ik  kerü le ti demo
kraták  ismeretes panasza.

Rácz  Károly szerint a rendőri kar
hatalom nem befolyásolta az eredményt. 
A z átlátszó szavazó lapokat pedig jogá
ban állt volna bármely választónak visz- 
szautasitani.

M érő  elnök azt mondja, hogy az or
szágos czimer használata nem üzleti 
czélból meg van engedve s igy semmi 
sérelmet nem képez a választólapokon 
annak használata.

Rácz Károly azt konstatálja saját ta
pasztalata alapján, hogy a terézvárosi 
választásnál a rendőrség pártatlanul járt el.

A  választmány egyhangúlag igazolja 
a V I-ik  kerü leti választást s elveti a 
virilista választások elleni panaszt is, 
mert semmi törvénysértés nem történt.

A z erzsébetvátosi reform párt feleb- 
bezése azt állítja, hogy a beadott szál 
vázátok legaább 50 százaléka törvény
telen volt. Felsorol a felebbezés mint
egy 10 visszaélést, amelyet a feleb
bezést benyújtó H arlm ann  Elek maga 
tapasztalt mint bizalmi férfi. Például 
felhozza, hogy Vaskó Lajos nevű klien
sének az összeíráskor nem tudott sza
vazatjogot szerezni, mégis azt tapasz
talta. hogy a választáskor leszavazott 
bárcza nélkül a Morzsányi-párt lisztá-
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já v a l Vaskó Lajos helyett, amikor az 
igazi Vaskó jö tt szavazni a reformpárti 
tisztával, elütötték a szavazástól.

Rács  Károly  szerint az egyes esetek 
még ha igazak volnának is az ered
ményt nem befolyásolhatják. A felebbe- 
zés visszautasítását javasolja.

A  V II. kerületi választás egyhangúlag 

igazoltatik.

Következtek a bejelentett összeférhet- 

lenségi esetek.

K asics Vássonyi és társai a város

sal szerződési viszonyban á lló  bizottségi 

tagok választásának megszemmisitését 

kívánják. Elaő sorban a közúti vas

úti igazgatók összeférhetlenségét hoz

zák fel.
H űvös  József villamos vasúti igazgató 

•  felebbezés tárgyalásánál elhagyja az 
igazoló választm ány asztalát. Nem  sza
vaz továbbá Schtveiger József sem, 
aki bár reklam álva nincs, de hasonló 
viszonyban van.

Rács  Károly  azt olvassa ki a tör
vényből, hogy az csak az egyéni szer
ződéseket, az egyéni számadási viszonyt 
em líti s nem szól a jog i személyek 
képviselőiről. Ezeket az ügyrend sem 
zárja k i  Hivatkozik a törvény keletke
zése óta fenálló gyakorlatra is.

A z  igazoló választm ány a részvény- 
tá rsasági igazgatók összeférhető ség ét 
kim ondja  e lvetve Kasicsék felebbezését.

M oldovány i K áro ly  összeférhetlen- 
ségére nézve, valam int B iscará ra  
és E h r lich  G. Gusztávra nézve az 
igazoló választmány a tanácstól kér 
felvilágosítást szerződési viszonyukról.

Sennyei Ferencz, Vajdafi Ernő és 
L á d  Károly iskolaigazgatók  összefér- 
hetlenségének tárgyalásánálRácz Károly 
elvi határozatot kíván, arra nézve, hogy 
fővá ros i alkalmazottak lehetnek-e fő 
vá rosi bizottsági tagok ?

M érő  csak a konkrét esetekre nézve 
kíván határozatot.

Stern  József és H űvös  József vala
mennyire nézve kivánnak határozni, 
hivatalból azokra nézve is, akik ellen 
most nincs panasz, s akik már a múlt
ban igazoltattak.

Rács  Károly, hogy ha valaki szolgá
lati viszonyba áll, tekinthető-e szerződési 
viszonyban állónak ?

M erő  utal arra, hogy az előljárósági 
törvény szerint a főváros szolgálatába 
állók se lehetnek a kerületi választmány 
tagjai. A  szolgálati viszony pedig több 
a  szerződéses viszonynál.

A  többség igazolja az iskola igazga
tókat.

A  többi összeférhetetlenségi panaszo
kat is m in d  visszautasították.

Az I .  kerületi választás eredményé
nek uj összeszámlálását szombatra tűz
ték ki.

A szinészegyesület pénze.
(Az Esti H írlap  tudósitójától.)

A  napokban az a szenzácziós hír 
járta be a főváros művészköreit, hogy 

az Országos Szinészegyesület elnöke, 
Pázm ándy  Dénes, ellen Bényei István 

a szinészegyesület volt igazgatója azt a 

vádat emelte, hogy Pázm ándy az egye

sület pénzeiből 2000 forintot a maga 

czéljaira használt fel. Pázm ándy fele

lősségre vonta Bényeit, aki kijelentette, 

hogy a hirt K affka  László  min. taná
csostól, a szinészegyesület volt elnöké

től hallotta. Kaffka  azonban azonnal 
leczáfolta Bényeit és a leghatározottab- 

be'n kijelentette, hogy ő Pázmándyrói 
soha egy szót sem szólt Bényeinek.

Pázm ándy erre rágalm azás  miatt 

panaszt emelt a büntető járásbíróságnál, 
ahol Gajságó Manó táblai bíró ma 

tárgyalta az ügyet. A  tárgyaló terem 

tele van színészekkel, akik figye
lemmel hallgatják a tárgyalás, várako

zás ellenére érdektelen részleteit
A  tárgyalás során Bényei István o j- 

ból kijelenti, hogy ö a hirt Kaffka 
Lászlótól hallotta, sőt Kaffka többszöri 
figyelmeztetése után is fentartotta a 
vád a t

Esti H írlap $
Pázmándy: Készen állok a b izo n y í

tásra Ha tud bizonyítson a vádlott! Én 
felvilágosítást kértem Kaffkától, aki 
Bényei állításait határozott valótlansá
goknak bélyegezte.

K a ffk a  László kijelentette, hogy Bé
nyei ..állítása valótlanság. A z  ilyen 
pletyka különben napirenden van. Midőn 
ő vo lt az elnök, akkor is hangzottak 
ilyen vádak ő ellene.

B ényei: Hát az u jjam ból szoptam 
talán a hirt.

Pázm án d y : Ép az a baja! Különben 
Bényei mindenfelé terjesztette ezt a 
pletykát. Tanúim is vannak rá.

D itró i  Mór, a Vígszínház igazgatója 
vallja, hogy Bényei neki levelet irt, 
amelyben szemrehányást tett neki, hogy 
milyen módon gazdálkodnak az egyesü
let pénzével. Elpanaszoíta, hogy az 
elnök is felvett a saját czéljaira 2000 
frtot. Egy találkozás alkalmával Bényei 
említette, hogy a hirt Kaffkától hallotta.

Vadászy Bertalan dr. egyesületi 
ügyész szintén tud a levélről.

Tapolczai Dezső, a vígszínház tagja, 
Fenyvesitől hallotta, hogy Bényei ter
jeszti a hirt. Mint számvizsgáló vallja, 
hogy Pázm ándy ‘soha pénzt nem keze!, 
igy már ebből a szempontból is hazug 
a hir.

D alnok i János, az egyesület pénztá
rosa vallja, hogy a pénztárból csak a 
pénztáros vehet k i pénzt Ditrói alelnök 
utalványa alapján. Ilyen utalvány azon
ban az ö kezéhez sohasem jutott.

Mészáros  Kálmán irodaigazgató Nagy- 
Kőrösön hallotta Breznay Gézától, hogy 
Pázmándy a saját ezéijaira 2000 forin
tot vett fel arra a czélra, hogy Brüs- 
selbe utazhassák az interparlamentáris 
koníerencziára.

Vedres Gyula, az egyesület titkára 
Dalnokitól hallotta, hogy Pázmándyrói 
milyen hirt terjeszt Bényei. Közvetlen 
tudomása nincs az esetről.

A  tanuk megesketése után a bíróság 
meghozta Ítéletét és Bényeit vétkesnek 
mondta  a bttkv. 258. paragrafusába 

ütköző rágalm azás vétségében s ezért 
őt nyolez n a p i fogházra , va lam in t 
100 fo r in t  pénzbírságra  ítélte

Pázm ándy  megnyugodott az Ítélet
ben, Bényei azonban felebbezett.

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

V ilm os c s á s z á r  útja.
W ildparh~áliotnás. decz. 15. (A z  

E sti H írla p  távirata.) Vilm os  császár 
és A lbert herczeg ma hét órakor reggel 
elindult Hamburgba, ahonnan Kieibe 
megy.

O sztrák  zű rzavarok .
G rá cz , decz. 15. (A z  E sti H írla p  

távirata.) A  Grazer Tagblatt demantálja 
azt a hírét, hogy három diákot a gráczi 
hadtestparancsnoknak, Succovaty  tábor
nok kívánságára zártak volna ki az 
egyetemről.

Trieszt, decz. 15. (A z  E sti H írla p  
távirata). R in a ld in i  lovag, trieszti hely

tartó demisszionálását, jó i értesült kö
rökben annak az ígéretnek beváltásául 
tekintik, melyet még Badeni a szlovén 

képviselőknek tett. R in a ld in i lovag 
visszavonulása üt élénk sajnálkozást 

kelt, annál is inkább, m ivel a helytartó 
a szlovének áldozata.

Bécs, decz. 15. (A z  E sti H ír la p  
telefonjelentése.) A  császár ma délelőtt 
9 órakor egy órai külön kihallgatáson 
fogadtaZCoudenhove gróf cseh hely
tartót, ki állal alaposan informáltad a 
magát a prágai eseményekről és általá
ban a csehországi viszonyokról. —  A 
Frem dem blatt mai száma megczáfolja 
azt a hirt, mintha Dzyedussiczky 
grófot neveznék ki lengyel helytartóvá.

B ékskfités után.
K o n s ta n tin á p o ly , decz. 14. (Este) 

(A z  E sti H ír la p  távirata). Ma nyújtot
ták át a portának Görögországnak azt a

jegyzékét, amelyben a békeszerződésben 

megállapított ratifikálási határidőnek 

egy hónappal va ló  meghosszabbítását 

követeli. A  diplomácziai köröket ez a 

lépés nagyon meglepte. Török kormány

körök ezt a követelést, melyet a tegnapi 

nagykövetségi ülésen is megvitattak, 

jogtalannak és nem teljesíthetőnek 

mondják.
K o n s ta n tin á p o ly , deez. 15. (A z  

E sti H ír la p  távirata). A  krétai nem
zetgyűlés a kaneai orosz és franczia 
konzuloknál lépéseket tett az iránt, hogy 
a krétai statútumok kidolgozásánál Samos 
szigetének statútumai vetessenek alapul, 
melyek o ly  kitünően beváltak.

A *  o la s z  m in isztervá lság
Becs, decz. 15. ( a z  E sti H írla p  

telefonjelentése.) Itteni politikai körök

ben élénk megelégedést kelt az olasz 
m iniszterválság megoldása. Különösen 

Visconti gró f megmaradása a külügy

miniszteri székben okozott Őszinte örö

met, mert Viscontinak nagy érdemei 

vannak az európai nemzetközi viszo

nyok tisztázása és az európai béke fen- 

tartása körül s megnyerő egyéniségével 

mindenki szimpátiáját biztosította ma

gának.

e s t i  h í r e k .
A tüntetők.

(A j Esti H rlap  iudó»i tójától; 

egiriuk, hogy a rendőrség tegnap 

a képviselőház környékén sok tüntetőt 

tartóztatott le. A  rendőrség meglehető

sen gyorsan végezett a letartóztatott 

emberekkel és ma már a VIII. kerületi 
kapitányság hivatalos kimutatással is 

szolgál a letartóztatott emberekről.

Eszerint a Sándor-utczában 121 tün
tetőt tartóztattak le és állítottak elő. 

Valamennyiről kitűnt, hogy munka nél

kül való csavargó, akiket a rendőrség 

jó l ismer.
A z  előállítottak közül egyet 35 forint, 

kettőt 25 forint, hatvankettőt 15 forint, 

hetet 3 forint bírságra Ítélt a rendőr

ség a kihágási büntetőtörvénykönyv 78. 

§-a alapján a tiltott visszatérés czimén 

s minthogy a bírságokat lefizetni nem 

tudták, azt fogságra változtatta át a 

rendőrség s a 72 elítéltet részint a 

rendőrségi fogházba, részint a rendőrségi 

tolonezházba száHitották be nyomban. 

Nyolez előállítottat a kihágási büntető 

törvénykönyv 82. §-a alapján eltolonezoi- 

tak, 41-et pedig részben felmentettek, 

részben megdorgáltak és munkakeresésre 

utasítottak.

A  rendőrség fellépésének az az eredmé

nye, hogy ma a képviselőház tájéka 
teljesen csöndes volt s a muzeum nyitva 

levő képtárában is alig 30— 40 munkás 

ücsörgött. Déli 12 óráig ma egyetlen 

előállítás sem történt.

Városi ügyek.
A  tisztu jitá s  elhalasztása. A

községi választások elleni felebbezések 

következtében az igazoló választmány 

ma nem intézkedhetett a tisztújító köz

gyűlés összehívása iránt. Ez a halasztás 
anyagilag érzékenyen károsítja ama 

tisztviselőket, akik még ez év folyamán 

előlépcsre számítottak. Megjegyzendő, 

hogy ha Vázsonyiék a bíráló választ
mányhoz nem adnának be további fe- 
lebbezést a virilistákra nézve, akkor 

miután a háromnegyed rész igy igazolva 
lenne, a tisztujitás még meg lenne 
tartható karácsony előtt is. Fővárosi 

tisztviselői körökből lépéseket tesznek 
Vázsonyiéknál, hogy őket a további 

feiebbfzéstől való elállásra bírják.

—  A huapénsiár. A  közélelmezési 

bizottság befejezte a huspénztári üzlet- 

szabályzat tárgyalását; holnaptól kezdve 

a huspénziár intézménye életbelép.

— Veréb-kérdés. Az I kerületi elöl
járóság a mezőrendőrségi törvény alapján 
5 frt pénzbüntetésre Ítélt egy suhanezot, 
mert verebekre lövöldözött. Felebbezés kö
vetkeztében az ügy a közigazgatasi bizottság 
elé került, abc! vita támadt a felett, vájjon 
kártékony vagy hasznos madarak-e a v e 
rebek, mert a törvény csak a hasznos ma
darakat védelmezi. Végre a gyakorlatra, 
hivatkozva, hogy a veréblövőldőzést sehol 
se büntetik, felmentették az illetőt $ így a 
verebek kártékonvsága mellett foglaltak 
állási

K ü l f i n f é l é h .

—  Ottó főherczeg  udvarmester#.
Bécsi tudósítónk telefonálja a N. W . T. 
utján: Jói értesült körökből vesz szűk a 
hírt, hogy M otiicnuovo  Alfréd herezeg
nek, Ottó főherczeg főudvarmesterének 
helyébe Glauhoveszky von Langen- 
d o rf  Károly báró vezérőrnagy, a brünni
8. lovasbrigád parancsnoka fog lépni. 
Langendorf bárót már ismételten alkal
mazták udvari tisztségekre. Néhány év
ve l ezelőtt K áro ly  Lajos  főherczeg 
udvarmestere volt, azután lett az Ottó 
főherczeg nevét viselő 1. ulánus ezred pa
rancsnoka.

—  A le x io s .  Megemlékeztünk arról m 

skandalumról, amit a <magyarországi 

szövetkezett nemzetiségek* kiskorú ex- 

pozilurájaa napokban az egyetemen ren

dezett. A  p r jbaelőadását tartó Alexics 
György tanárt, az «elegületlen» oláh, szerb 

és tót egyetemi hallgatók lehurrogták. A  

rektor ezért keményen megdorgálta őket, 

s ma beleszól a dologba a közoktatás* 

ügyi miniszter is, a hivatalos lap követ
kező közlésével:

A vallás- és közoktatásügyi ni. kir. 
miniszter dr. A lerícs  Györgynek, a 
budapesti keleti kereskedelmi tan
folyam tanárának, a budapesti tudo
mányegyetemen a rom án nyelvé
szetből és irodalomból magánta
n á rrá  történt képesítését jó v á 
hagyta és őt e minőségében meg-' 
erősítette.

— A  m egczá fo lt beszélgetés.
A Zichy  Jenő gróf és Vilm os  császár 

közt lefolyt beszélgetésnek azt a részét, 

mely Henrik herczeg állítólagos kínai 
kiküldetéséről szól, (a Wolf-ügvnökség 

koholmánynak jelenti ki. Zichy gró* 

jelen leg nem tartózkodik Budapesten s 

igy a cá fo latokró l eddig mit sem tud. 

Barátai táviratilag értesítették róla.

—  Töm eges öngyilkosság. Rejté

lyes eset foglalkoztatta Szerb-Szent- 
M ihá ly  községének lakóit. Tegnap 

este —  mint w agybe cskereki le

velezőnk Írja —  jelentést tettek a 
központi foszoigabírói hivatalnál, hogy 

a négy tagból álló Zóna ff család és 

egy ismerősük, ki szintén a házban 
tartózkodott, mérgezési tünetek között 

haldoklik. Tullics  György főszolgabíró és 

dr. H ita ch i Mór dr. körorvos rögtön 

kimentek Szent-Miháiy községébe, s az 
orvos élesztési kísérleteinek sikerült 

négy emberéletet megmenteni, a családfő 

azonban már kiadta leikét, mire a 
bizottság a helyszínére ért. A  mérge

zést minden valószínűség szerint a szo

bában talált kámforszeszszel és araoni” 

ákkal követték el. Hogy a család 
öngyilkosságot szándékozott elkövetni, 

kitűnik abból is, hogy az élesztési 

kísérleteknek mindnyájan ellenszegül
tek, a esalád barátja azonban a városi 

urak megérkezésekor feltűnés nélkül 

—  elillant. Iin iezky vizsgálóbíró, vala

mint dr. F ialovsky és dr. Magyar tőr-, 
vényszéki orvosok ma mentek b iSzent- 

Mihályra a vizsgálat és ilfe jve bonezo- 
lás megejtése végett.
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—  Széchenyi M ik i ón g r ó f  a kül
ügyminisztérium első osztályfőnöke ma 
reggel Budapestre é rk ezett Széchenyi 
g ró f ma megjelent a képviselőházban 
is, ahol B á n ffy  báró miniszterelnökkel 
értekezett

— K o n z u l i  fő b ír ó  k in e v e z é s e . A
hivatalos lap mai száma a következő ki
rályi kéziratot teszi közzé: Magyar minisz
tériumomnak a  magyar minisztertanács 
1897. évi november hó 21-én hozott hatá
rozatához képest közös külügyminiszterem
mel egyetértve tett elöterjesztese folytán a 
Konstantinápolyban felállított konzuli főtör- 
vényszékbez főbíróul Alexy Albert dr. mi
niszteri tanácsosai cxunmel és jelleggel fel
ruházott magyar igazságügyminisztermmi 
osztálytanácsost osztom be. Kelt Bécsben, 
1897. évi deczember hő 3-án. Ferencz Jó
zsef s. k. B. Bánffy, s. k.

— S zo m a h a zy  je lö lé s e .  A  Petöfi-tár- 
saság aktív irótagjai, mint értesülünk 
Ferencet? Zoltán ellenében Szomakdey 
Jstvánt a kiváló tárczairot kandidálják az 
egyik megüresedett tagsági helyre.

—  C som a gok  s ze zo n ja . Karácsony 
előtt és karácsony után két héttel van a 
csomagok szezonja. Mindenki valami aján 
de'kot vesz kedveseinek és a m. kir. posta 
dicsőségére válik, hogy ezt a hihetetlen 
mértékben megnövekedőt forgalmat a leg
nagyobb rendben bonyolitja le. A  posta- 
igazgatóság jó  előre gondoskodott arról, 
hogy semmi fennakadás ne legyen és most 
újra figyelmezteti a közönséget^ hogy min
den postai csomagot czélszerüen csomagol
jon és helyesen czimezzen. A ez intet ma
gára a borítékra ké l í r n i ;  felette kívá
natos, hogy a feladó nevét és lakását, 
továbbá a czimir^t összes adatait magában 
foglaió czédula a csomagban is elhelyez
tessék, hogy abban az esetben, ha a bur
kolaton levő czimirat elvész vagy olvasha
tatlanná válik, a bizottsági felbontás után 
a  jelzett czedula alapján a csomagot mégis 
kézbesíteni lehessen. A  közönség bizonyára 
ügyelni fog a csomagok küldésénél, de nem 
vonjuk egy pillanatig sem kétségbe, hogy a 
mi derék postásaink az idén is kitünően 
fogják elvégezni nehéz munkájukat.

—  B o t r á n y  a  tem p lom ban . Békés
csabai levelezőnk a kővetkezőket je  
lenti. Kínos botrányt okoztak Körös- 
ladányban  az ottani szocziálisták 
felindulva azokon a keresztény szava
kon, melyeket a szószékről Chilkó 
László plébános intelmüi elmondott. A  
plébános ugyanis a h ivek között mu
tatkozó szocziális tanok terjeszkedését 
látva, óva  intette h íve it azoktól a ve
szélyektől, melyeknek magokat kiteszik, 
ha a lelketlen izgatókra hallgatnak. 
Saabé A lbert és K . Tóth  P éter úgy 
látszik, találva érezték magukat, mert 
elfeledkezve, hogy isten házában van
nak, egész hangosan békétlenkedtek, 
zajongtak, majd Szabó odahagyta pad
já t és képéből k ikelve bevágta a tem
plomai táját, hogy az csak úgy rengett. 
Elvtársa K . Tóth pedig hangosan fe l  
szólt a  prédikáló lelkészhez, hogy 
hagyja abba. mert ez  neki nem tetszik 
s arra biztatta a megbotránkozott kö
zönséget, hogy tüntetőleg hagyják oda 
a  templomot. A z  egész beszéd alatt 
egyre lázongott, kint pedig formális 
kritikát mondott, hogy egy papnak nem 
szabad a szocziálizmus ellen beszélni 
A  botrányt okozók ellen vizsgálat 
dúlt.

—  A  m en tők  s o rs je g y e i .  A Buda
pesti Önkéntes Mentő Egyesület felkéri 
mindazokat,akik MeutÖ-sorsjegyeket kaptak, 
hogy miután a húzás napja közeledik vagy 
a sorj«ígyeket, vagy azok értékét e hónap 
80-ig a sorsjegyirodába okvetlenül beküldeni 
szíveskedjenek, mert minden mulasztás a 
jótékonyczél megkárosodását vonná maga 
után. A  tőzsdéktől a sorsjegyiroda annak 
idején kiküldöttei által fogja a sorsjegyeket 
átvétetni.

—  A z  egri g ö rög  ke le tiek  ünnepe
K agv ünnepre készülnek az egri görög 
keletiek. Szombaton lesz 100 éve an- 
pak, hogy a mostani görög templomot 
Ivánov ics  ú jvidéki püspök felszentelte. 
A  templom védszentje Miklós. E tem
plomban egy  igen nagy becsű képet 
őriznek, m ely az ünnepség alkalmából 
közszemlére lesz kitéve. Ez a kép 
arany és ezüstből van hímezve és az 
tg r i  nők készítették 1800 évben. É r 
dekes az a monda, mely e képhez 
ífűződ ik : azt beszélik, ugyanis, hogy 
azok az egri nők. kik e képet hímez
lek egytől-egvig megvakultak, midőn 
•z  utolsó aranyszálat befűzték. A z  ön 
képre nagyban készülnek és számos 
kotabilitást hívtak meg.

SZÍNHÁZAK.
A vdenezei kalmár, Sbakepcre vígjáték*. 

Antonio—Szaesvay, Shylock— Gyenas, Lan- 
celot Gobbo— Vízvári, óreg Gobbo— Ga~ 
bdnyi. Portia— Hegyest, kezdete 7 órakor.

N épszínház A kukta-kisasszony, 
Márkus József bohózata. Főszereplők Ga
zsi Mariska Z. Bárdi Gabi. Nddoy Unka, 
Szirmai, Németh. Kezdet* 7 órakor.

Vígszínház. Trílby, Votter színmüve. 
Trilby— Betti, Svengal i— kezdete 
fél 8 órakor.

M a g y a r  színház. A gésák, S idney 
operettje. Főszereplők D. Vidd Gizella, Szik
lai, Ferencet kezdete 7 órakor.

K t i r y  K lá r a  n épsz ín m ű ben .
Az ország legelső operett primadonnájának, 
Küry  Klárának ritkán nyilik alkalma arra. 
hogy népszínműben érvényesítse fényes 
tehetségét. Alig van néhány népszínmű 
szerepe, pedig Blákdné után senki szebben 
nem játsza azokat nálánál. Küry Klára 
most egy uj népszínmű szerephez jut, 
amennyiben e hónap végén egy jótékony- 
czélu előadáson eljátsza a » Sárga csikó ■ 
Erzsikéjét. Ugyanez előadáson Révy Aurélia 

népszínház fiatal énekesnője, mint be- 
dümüvésznő fog bemutatkozni.

* F ő p ró b á k . A népszínházban holnap 
csütörtökön délelőtt 10 órakor tartják meg 
Plaquette operettjének, a *Varássgyiirii 
nek főpróbáját. A  bemutató előadás pén
teken este lesz. — A vígszínház újdonsá
gának, Voss Kikárd fantasztikus, Szőke 

Katalin  czimü drámájának pénteken dél
előtt 11 órakor lesz a főpróbája. A  prémiert 
szombatra tűzték ki.

E g y  u j t& rs& sczég. A Magyar Szin 
hás szerződtette Gyöngyi Izsót a k ifn c  
komikust és az igazgatóság azon van már 
most, hogy az uj tag olyan szereppel kő- 
szöntsön be, amely egyéniségének megfelelő 
és amelylyel legalább is clyan sikert érjen 
el. mint annak idején a GeJdstein Számi
val. Az igazgatóság gondját eloszlatta 
egy uj irodalmi társaság, amely már dolgo
zik is a Gyöngyi Izsó uj szerepén. Két ki
tűnő iró: Rákosi Viktor és Ssomáhásy 
István a beltagja Jennek az irodalmi czég- 
nek, amely a Magyar Szinhds és Gyöngyi 
Izsó számára bohózatot csinál. A  darab 
már januárban színre kerül.

A kulisszák mögül.
Szirmáig Imre holnap megszűnik hóditó 

Napeleonnak lenni és átváltozik a nőbarát 
XV. Lajossá. Ennek az átváltozásnak a 
jelenségei már napok óta meglátszottak a 
kitűnő bonvivanton, aki mostanában már 

meghódittatni, hanem meghódítani 
akar. Természetesen ezzel a mesterséggel 
legelsőkben a színház szépei, a női kar tagjai 
között próbálkozott meg. Az első próbálkozás 
nagy szerencsével járt, Seirmay meghó
dította a legközelithetetlcnebb karhölgyecs- 
két, aki örök hűséget esküdött neki és 
ezt az őrök hűséget meg is tartotta — teg
nap estig.

Hogy miért nem tovább? Egyszerűen 
azért, mert tegnap este tetten'érte Szirmay 
urat, amint éppen hozzáfogott a  —  máso
dik próbához.

c i ,

S p o r t .

§  A r e u d  A u s z trá liá b a n . Arénáét ai
idei kerékpáros világbajnokot a sidnei ver- 
versenyegylet fényes ajánlattal csalogatja 
Ausztráliába. A z egylet Arendnek meg
akarja téríteni összes költségeit s azon
kívül az Ausztráliában töltendő két hó
napra honorárium fejében 4000 forintot 
igér neki. Arend hír szerint elfogadja az 
ajánlatot s igy részt fog venni az ausztrá
liai kerékpáros debyn  is.

§  C ram pon  a  d e rb y  fogad ások b an . 
Crampont, a FestetiCs-istálló derby craek- 
jét újabban megint, nagyobb összegekkel 
fogadták meg a jövő évi bécsi derbyre. 
Ezúttal Angliából érkezett a jeles csikóra 
pénz, ami azt mutatja, hogy Cramponnak 
tényleg elsőrangú kilátásai vannak a  kék
szalagra.

KÖZGAZDASÁG.
Jelentések m tőzsdékről.

A  g a b o n a ü s le t  B u dapesten . A  kül
földi lanyha tudósítások daczára szilárd 
irányzat terjedt el, mivel a malmok még 
magasabb árakon sem juthattak elegendő 
k <*sz < ruhoz, Elkelt barátságos hangulat mel
lett 8000 q. búza 5 krral magasabb árakon.

A  következő búza fajok kerültek forga
lomba:
Tiszavidéki 400 m.m. 76- kg. 12.55 frt 
Szentesi 2450 »  75- »  12.47 fél *
Palánkai 2500 »  72 8 * 11-76 »
Pestvidéki 500 »  77’  »  12.70 »
Magtáráru 1200 * 75 * 12.12 fé l*

Egyéb gabonanemüékben üzlet alig volt, 
i  arak nem változtak. Rozsot 6,35— 

8.60, tengerit 5.05-5.15 és zabot 6 .10 - 
6.50 forinton adtak el.

A határtdöpiaczon a spekuláczió véle
mény* vásárlásaira az összes gabonane- 
nüek ára mérsékelten emelkedtek.

Kötöttek:
Búza tavaszra . . 11.76— 11.83 
Rozs tavaszra . . 8.6g— 8.64
Tengeri máj.—jun.-ra 5.87—  5.40 
Zab tavaszra . . 6.34— 6.37

A déli tőzsde zárlatjegyzései:
Búza tavaszra . ,  13.86— 11.88
Rozs tavaszra . . 8.65— 8.67
Tengeri máj.-jun.-ra 5.40— 5.42
Zab iavaszra . . • 6.37—6.38

A  b u d ap es ti é r ték tő zsd e . A  speku
láczió fedezési vásárlásai megszilárdították 
az irányzatot, a nemzetközi vézető értékek 
élénkebb forgalomban emelkedő ármozgást 
követtek. A  helyi papírok közűi a közúti 
vaspálya és a városi villamos vasút rész
vények kiváló figyelemben részesültek' 

Azelő tözsdén  előfordult kötések: ma
gyar hitelrészv. 380.50—382. osztrák bitel- 
részv.350.20 -351.30 leszámítoló bank részv. 
248.50— 249 osztrák-magy. a Hamvasat
részv. 333.50—334.25 rimamurányi vasmű 
részv. 246.25— 245.75 közúti vaspálya 
részvény 387.50— 389. í0  villamos vasút 
részvény 282— 283.

Z á r la tk o r  m a ra d t:  magyar hitel
részvény 381.50 osztrák bitelrészvény 
351.20 oszt-magy államvasut részv. 334. 
leszámítoló bank részvény 249. jel
záloghitelbank részvény 274.50 közúti vas
pálya részvény 289.25 városi villamos 
vasút részvény 283 forinton.

A  d é li tőzsdén jegyeztek : Magyar 
hitelrészv. 381.75—382.25, osztrák hitelrész- 
vény 351.20—351.70. osztrák-magvar ál
lamvasut részvény 334.26—334.75, leszámí
toló bank részvény 248.75.— 249.— , jelzálog- 
hitelbank részvény 274.------274.25 rima
murányi vastnúrészvény 245.75—246.— 
közúti Vaspálya részvény 388.75—388.25,
városi villamosvasút részv. 282.------2ö2.50
forinton.

Z á r la tk o r  m a ra d t: magyar hitelrész
vény 382.— magyar aranyjáradek 121.45, 
magyar koronajáradék 99.45, pesti ma
gyar kereskedelmi bank részvény 1405.—  
oszt. hitelrész. 361.50 leszámitoióbank rész
vény 249.— —  jelzáloghiielhank részvény 
274.26.— rimamurányi vasmű részvény 
246.—— , salgótarjáni köszénbánya rész
vény 600— ,— déli vasút részvény 77.— 
városi villamos részvény 232.50—, közúti 
vaspálya részvény 388 75 forinton.

A gabonaüzlet Bécsben. A buda-

e készárupiaczról érkezett kedvező je- 
s azirányzatot kedvezően befolyásolta, 

az árak emelkedő ármozgást követtek. 
Jegyzések:

Búza tavaszra . . 11.71— 11.73 
Rozs tavaszra . . 8.73— 8.75
Tengeri máj.—jun,-ra 5.67 -  5.68 
Zab tavaszra . . 6.72— 6.74

A bécsi értéktőzsde. Berlini és 
helyi p acx fedezési vételeire barátságos 
hangulat terjedt el, a papírok jóval maga
sabb árfolyamokon szerepeltek.

Jegyzések: osztrák hitelrészvény 351,60 
magyar hitelrészv. 382'—, magyar arany
járadék 121-45, magyar korontyáradék
99.45, anglo bank 160.25 osztrák magyar 
államvasut Tészvény 334.60 forinton.

prágai sódar 110—115 ny*lv 30— 3o fa  
szalonna 60—64, zsír 64, háj 60—64, ko
csonyának való 60—64 kr. kilónként.

Baromfi: Rántani való csirke 80—90, 
sütni való csirke 110— 140, tyuk 120—140, 
kappanlÖO- 240, pulyka 403-500 kövér lúd 
400—700, sovány kacsa 140— 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—160 kr. drb- 
ként. Lúd kilója. 45— 56 fcr, elsőrendű 
zsír 80—90, báj 90. olvasztott zsír 80— 100 
fa. libamáj 160—200 kilója.

Vadak: Nyúl 100— 130. fogoly 80—100, 
őzczomb 25Ó—300. genncz 400 -  600 fa, 
egészben, szarvas 45—100, vesepecsenyéje 
1.80, kilója, fáczán 140— 1.70 gyöngytyuk 
80. erdei szalonka 100—150, vadkacsa 
90 kr. drbja, fenyvesmadir 40, párja.

Balok: Élő ponty 60— 120, csuka
60-120, kecsege 125-150, süllő 80-160  
krajczár. Jegelt halak: ponty 20 —60, csuka 
20—50, kecsege 120, fogas, süllő 30-—120, 
apró bal 30—50. Lazacz 500 krajczár 
kilója.

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

Feleld* *zcrke«ztő: Neszm ély A r tú r .

Ven szerencsém * nag. érdemű közönség szíves 
tudomására adni, bo*rv LÁpót-tér 11 it. alatti

M r á s i l o r  I s  Écmotot
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a „kf I bálák"
ctimezve megnyitottam.

Naponta zkmsto- Zóna villasreggell, balle
ves este 6 órától halpaprlk&o «ss *sonkivi4 
heti étlap szerinti különleges magyar etelek 
Kitűnő Dreher-sör, valódi magyar borok, házKoa 

szállítva is jutányos áron

Tisztelettel Bálié Gaiiacsi Julim,
üzletvezető.

A  szegény utazó. Koldus: Nagyságos 
uram segítsen valam ivel Szegény utazó
vagyok.

Ur: Kern adok. Ha szegény, hát no
utazzék.

Karácsonyi ünnepek közeledtével
ingyen csomagolással 10 flrtot meghaladó ren-
dJmónyekuél bérmentve ajánlom dnsan fel. 
szerelt raktáromat e* pedig: édes mandarin 

és mecwiniai narancsok:
Levőn, édes mandarin Odb 2,— L é g in  édes njea- 
einainagT narancs 56 db 1.45 I f i * 0 , .®Í®8 mes>l‘  
niai naran s l  — Legfin . magnóikuli jaffa-narancs 
86 db 1.50. Citrom, válogatott ezep nagy 50 db 1—  
1 klg finom vaníliás csokoládé Í.ÍO. 1 nagy dbz 
ka rácson v i erukorka csinosan összeválogatva IS O  
80 db 1 'doboz ka ácsonyi díszes gyertya kü
lönböző színben 1 dbz —.40 Karácsonyi d U rit-  
mén vak legolcsóbb árban. Szalonezttkor legfi- k e 
vert, különféle LÜ  1 kg 150. S vá jc *  aalyemezn^ 
kor kevert, kfilonféle izíí 1 kg. l.*5 . Vegyes Gar-j 
dinetto (vegyes déli gyümölcsök) 1 kg. 140- 
1 kg. franci, cznkr. gyümölcs 1.80. 1 kg. tanlsíj

Piacai árak.
(á> E sti Hírlap aagánjekntese.)

A mai forgalma kevéssé volt élénk. Az 
árak t cm változtak. A  kicsinyben! elárusi- 
tások következőleg alakultak:

Húz: L  rendű leveshus 72, II. rendű 
leveshus 52—56. III. rendű leveshus 48— 66, 
vesepecsenye egesz 68—80,rostélyos 72— 80. 
fehér pecsenye 72, tisztított vesepecsenye 
140— 150. márhanyelv nyersen 72, páezoiva 
90, füstölve 140 krajczár kilója. Borjúhús 
czomblOü, eleje 72, pörköltnek 60—72. Bir
kahús eleje 36, hátulja 52. Báránybus. első 
negyed 60— 80 hátulsó negyed 100—150 
Disznóhusczombja,lapoczkáia 64, szűzpecse
nye 90, karaj 80— 90, füstölt sonka 90— 100,

gatott füga — l f . 5 kg. Görezi maron! nagy 1.80/ 
Carflol 5— 8 ró n a  1.10, karínsebe&i eaigm 100 
drb .80, 1 kg. finom tía-suumény 1.90, 1 kg.; 
Jegfin. tea-sütemény 1.60, 1 ltr  fejedelmi rom 
légiin. 9 50, 1 ltr legfin. Járnál ka ram 1 «0 , 1 ltr 
legfin. háztartási rum 1.30, 1 ltr legfin  B razília i 
rum —.86, 10 dkt. legfin, e^ász keverék tea — 78, 
10 dkr. legfin. „Im petís l11 tea — 60, 10 dkg. 
legfin. családi tea -  50. 10 dkg. legfin- t o r n a i *  
tea 40 1 kg. gvange lip tó i taró — 75. Masz
ka hal 1 hordó f o  db 1 80, Szardínia le g fi-1 Ma 
doboz - .1 6 . 6zardinia legfi 1 nagy doboz -  30̂  
A Pénz előlegei beküldés* esetleg utánvét mellett 

ajánl
Frommer Elemér

ezredére, kiAllltisoii > tUUltfel íremmel W- 
tűntetett csemegefizlete.

£ 3 “ * Bpest. Váozi-körut 28. fiz. H&A
Raszletes árjegyzők Ingyen és bérmentve 
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A  jó  em ber. Gazdag nagybácsi (az 
orvoshoz): Azt hiszi orvos ur, hogy élet
ben maradok ?

Orvos: Egészen bizonyos.
Nagybácsi: Oh istenem, tudassa «ct 

kimeietesen szegény unokaöcsémmeL

Hkibner Frigyes
hentes-, csemege-, sajt-, vaj- és borüzfotfi

B u d a p e s t ,  V á c z i - u t c z a  12
ajánlja legnagyobb választéka raktárit min- 

denn mü finom likőrök, cognac pengők, 
befőttek, sfiieménjrek csokoládé cztikorkák, 
ko. ai főzeiés és korai gyfimölcs 'b. t  iss őzri- 
hnraczk. zöld borsó, füldieper saláta uborka 
és állandóan friss mákos és diós patkókban 

B u ffe t -R e g g  e l i z ő s z o b a
Megrendelések mulatságokra, ebédekre és 

vacsorákra háznál, legjobb ki-zolgálással és 
legszebb rendezéssel a legolcsóbb árak mollett 
el ogadtatnak. ____________M

Nyomatott a  kiidotuUgdoDoi; MAGYAR HÍRLAPKIADÓ K .-T iSSASAG  kSríorgógéfin
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