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Kormány változás bekö
vetkezését jelentik Bécs-
bőL Az u j miniszterelnök
Thun Ferencz grófj a volt
csehországi helytartó lesz.

Kínától egész hozzánk.
Nagyon messze esik tőlünk Kina, 

nova most indult e l a német hajó

had egy része, hatalmas ágyukkal, 

töméntelen hadi szerekkel. Vilmos 

császár elm ent a hajóhad indulására 

K ielbe, o tt lelkesítette a tengerésze

ket s  azt mondta öcscsének, Henrik 

herczegnek, ki a keleti Ázsia part

ja ira küldött flo tta  parancsnoka, 

hogy ha kell, vasököllel rohanjon 

élőre és fűzzön babért homlokára 

Akárm ilyen messze is van tőlünk 

K ina, amik o tt készülnek, közelről 

érdekelnek bennünket.

A z  európai állam okat immár ki

merítették az őriás hadseregek költ

ségei. A z adókat tovább fokozni 

nem lehet. A  föld e leget teremni 

nem  tud, a kereskedelem  és ipar 

hiába fárad. A  népesség is szaporo

dik és széttördelni a  mindennapi 

kenyeret annyifelé, mint amennyien 

ráéheznek, merő lehetetlenség! A  

hatalmak, am elyik teheti, gyarma

tokkal akar segíteni magán. Láttuk, 

hogy m ég azok is, amelyik nem te

heti, Olaszország. A  példát Angliáról 

veszik, mely gyarm ataival világural

m at szerzett és mérhetlen kincseket 

visz haza Indiából, a világ minden 

részéből. Bismarck már régenmondta, 

hogy annak a sok németnek, aki 

elhagyja hazáját és szétoszlik a világ 

minden részében, olyan útról kell 

gondoskodni, hogy megmaradjanak 

a német birodalom  számára. A frika 

partjain, az ausztráliai szigettenge

ren a németek csakhamar szereztek 

is gyarmatokat. A  francziák keleti 

Ázsiában, Kina ’ alsó szomszédsá

gában véres háborúban tették rá 

kezöket Tonkingra, s ezzel egy 

nagy birodalommá kerekítették 

ki ottani birtokukat Kochin- 

kinát. Láttuk, hogy minden 

hatalom m ily mohósággal esett A fri

kára és felosztották. Dé ez nem 

elég, ezek czivilizá latlan  földrészek, 

m elyek csak majd sok idő  múlva 

hajtanak hasznot. Európa hát megy 

tovább foglalni Ázsiába, a  mennyei 
birodalomba, m ely óriási nagy és 

világ-tenger mossa partjait. Angolok, 
francziák m ár háborúskodtak a 

kínai császárokkal. A z  angolok a 

kikötőket megnyittatták magoknak. 

De nemcsak A ng lia  töm i zsákjait. 

Oroszország egész Ázsián keresztül

vasutat épit a  nagy oczeánhoz, s 

vasutjával belemegy K ina felső 

részébe. Biznoyos, hogy ott a  K ínai 

császár nem soká parancsol már. 
Három év e lő tt a  japán és kínai 

háború alatt kitűnt, hogy K ína na

gyon beteg. A  beteg török szultán 

európai és ázsiai innenső részén 

eső birtokaira várn i hosszadalmas; 

az osztozni vágyók egymásra mér

gesek, m ert féltékenyek. A  kínai 

beteg em berrel könnyebben elbán

hatnak. Ott Anglia  dühösködik és 

fenyegetőzik egyedül, de Oroszország 

és Ném etország barátok és hiszik, 

hogy elég bajt csinálhatnak neki. 

A z  egyre em elkedő Japán is sóvá

rog, hogy szigetországából kiléphes

sen s Ázsiában megvesse a lábát.

Németország már régen hajóhadat 

tart az ázsiai vizeken, egy pár hét 

e lő tt ezekkel m egszállt egy kínai 

kikötőt. A z  ürügy az vo lt rá, hogy 

német h ittéritőket gyilkoltak le 

Kínában. A z uj hajóhad most a 

megszálló ném et csapatok segítsé

gére- siet, s a német flotta ekkor elég 

erősjlesz,hogy kikezdje a kínai birodal

mat. V ilm os császár m ár régen erő

szakolja, hogy a hadi flottára.a biro

dalm i gyűlés megszavazza a m illiókat 

amit ő kér.. Most már érthető, mért 

haragudott a császár, m ikor nem 

szavazták meg. A  tegnapi beszédje 

is nagyon sokat mond. Vagy m eg

alkuszik Kina a német Krupp- 

ágyuk torkában s átenged egy nagy 

területet, vagy lőnek a németek. 

Aztán Oroszország á ll elő, meg 

Japán. Minden arra mutat, hogy 

felosztják K ina tengermellékét. 

Anglia  is  megkapja a konczot.

Nagy gazdagságot remél Német

ország a kínai kereskedelemtől 

mint a császár is mondta. Tengeri 

hatalmát növeli, szárazföldi seregé

nek hadi kincstárt nyit. Nekünk 

nincs erőnk és módunk gyarmati 

hódításhoz és jövedelemhez. Nagy 

hadseregünk terhét azonban már 

a lig  viselhetjük. A szomszéd álla

moktól még sem maradunk el fegy

verkezésben. Csakhogy azok köny- 

nyitnek magukon. A  Kínában ké

szülő eseményekről tehát ne higyjük, 

hogy olyan távol esnek tőlünk.

Budapest, deczem ber 17.

X  Apponyi beszéde. Nemcsak az 
önrendelkezésről szóló törvényjavaslat 
tárgyalására, de az egész politikai hely
zet alakulására óriási befolyással kell, 
hogy legyen Apponyi Albert gróf mai 
beszéde, melyben a poiilikai éleslátás, 
a magyar alkotmány és közjog, a haza- 
fisággal együttesen jutottak diadalra. 
Apponyi a Ház minden oldalára óriási 
hatással volt, melyet a beszéd elején 
felhangzó közbekiáltások semmiképpen 
sem tudlak kisebbítem. A  kormánypárt 
élén Széli Kálmánnal, a.iAndrássyak-

kal, Csáky Albin gróffal, folyton ás 
egvre helyeselt és tapsolt, Hegedűs 
Sándor pedig alig tudott alkalmas 
mozdulatokat találni tetszésének kifeje
zésére. Csak lisza  Kálmán és Bánffy 
Dezső báró üllek csendesen, bár a 
tetszészajba olykor-olykor a miniszter
elnök helyeslése is belevegyült. 
A függetlenségi párt ment át a beszéd 
folyamán a legnagyobb változáson. Eleinte 
zavarni igyekezett Apponyil, aztán 
Ggyeíemmei hallgatta, végül pedig tel
jesen hatalmába került a nemzeti párt 
vezérének, aki vitte az egész közjogi 
ellenzéket magával. Apponyi küisó 
ünneplésében azonban csak Bartha 
Miklós vett részt, aki nem egyszer tap
solt, éljenzett és helyeselt. Á  holnapi 
ülés szónokai: Hegedűs Sándor és Zichy 
János gróf a javaslat mellett, Bari ha 
Miklós és Alezössy Béla pedig a javas
lat ellen.

X  Osztrák hány rólunk. A  lécei 
Fremdenblatt nyilván sugalmazott 
czikket közöl ma a magyar politikai 
helyzetről, amelynek legérdekesebb ré
szei:

Az ausztriai parlamenti zavarok bi
zonyos szorultságba hozták a dualiz
must. Könnyelműség volna tehát e 
helyzet nehézségeit még külön gaz
dasági krízissel súlyosbítani, amely
nek bekövetkezésétől a külön vám
terület első éveiben, még a függet
lenségi párt is tart. Az önálló vámterü
let szükségessége mellett való érvelés a 
jelenlegi állapotok közt olyan, mintha 
egy szorongatott családapa igy szólna: 
-családomban kiütött a difteritisz, most 
hát vagyonomat is koczkára te
szem Monte-Carlóban. Az önálló vám
terület felállításával járó nagy koczkázat 
e perezben veszedelmes játék volna. Ha 
az obstrnkeziót érvekkel nem lehet 
meggyőzni, mindenesetre beáll annak a 
szükségessége, hogy ezt a zavart, ame
lyet a törvényes szabályozás hiánya a 
vámügyben és bankkérdésben okozhalna, 
szükségrendeletlel hárítsák el. A  kor
mány nem nézheti tétlenül a khaosz el
következőiét; az ország súlyos felelős
ségre vonná a kormányt, ha az nem 
volna résen és legalább szükséglöl- 
léssel nem akadályozná meg, hogy 
az ár elsodorja a nehezen kivívott 
konszolidáeziót. Mindeneseire a  leg
súlyosabb felelősség terheli az ob- 
strukezió okozóit és csak az a szo
morú, hogy egy ily csekély kisebbség 
ily nyomasztó kényszerhelyzetet és 
annyi bajt idézhet elő.

A képviselőház ülése.
—  Apponyi fog beszélni!
Az utczán, a folyosón, a karzatokon 

meglátszik.
A háznagyi hivatal előtt csatákat vív

nak a karzati jegyekért s fenn a t. Ház 
Olympusán már az ülés kezdetén vá
rakozással ülnek a politika vagy talán 
inkább a mai nap vezérszónoka iránt 
érdeklődő hölgyek-

Szilágyi az ülés elején bejelenti, 
hogy Schmidt Károly lemondott a pénz
ügyi bizottsági tagságról, S ima Ferencz 
pedig egy népgyülés kérvényét terjesz
tette a Ház elé.

—  Következik a vám- és bankügy... 
stb. —  jelenti az elnök s a szélső bal
oldalon Polczner Jenőt illeti a szó.

A z előadói székben Fenyvessy Fe
rencz ül.

A szegedi gazdák képviselője a füg
getlenségi párt helyeslése közt jelenti ki, 
hogy Bángy báró javaslata kétszínű, 
alattomos és bujkáló. A javaslat

állandó szabályozásról szól, de honnan 
veszik ezt a meghatározást. Ez semmi 
esetre sem jelenti azt, amihez az or
szágnak joga van. Pedig most van itt 
az alkalom, hogy a közösügyes rend
szerrel, mely soha sem ment át az ország 
közérzületébe, szakítsunk.

A  szélsőbaioldai nagy helyeslése közt 
jelenti ki, hogy ha Deák Ferencz élne, 
erre a javaslatra ő sem adná szavaza
tát. Egyébként ebben a javaslatban a 
közösügyes rendszer bukását látja és 
igy kötelességük Magyarország függet
lensége mellett küzdeni. Ha ezt nem 
tennék, hibát, bűnt követnének el. A 
javaslathoz már csak azért sem járul, 
mert az önálló hadseregnek és az önálló 
külképviseletnek hive lévén, olyan ja
vaslathoz, mely a közösügyes rendszert 
fenn akarja tartani, hozzá nem járulhat 
sem egy esztendőre, sem hosszabb 
időre. t

A függetlenségi párt helyeselt, a Ház 
azt hitte, hogy vége a beszédnek, de 
Szeged nyakkendőben követe csak most 
tért át az önálló vámterület gazdasági 
előnyeinek kifejtésére, azután pedig a 
bankszabadalomról, illetőleg az önálló 
nemzeti bankról beszélt. A javaslatot 
már csak azért sem fogadja el, mert 
ez a kormány idézte elő a kényszer- 
helyzetet, amelyért nem felhatalmazást, 
de felelősségre vpnást érdemel. Biza
lomra a kormány már csak a válasz
tások miatt sem tarthat számot, mert 
erőszakkal olyan többséget toborzott 
össze, mely még a haza érdekeinek 03 
árulására is képes.

Ssitágyi Dezső rácsöngetett a szó
nokra, a) jobboldali pedig kínosan 
megmozdulva, zajos Eláll! kiáltásokban 
tört ki.

— A képviselő urat rendreutasitom. 
szólott az elnök, mert a házszabályok 
nem engedik meg, hogy a képviselő urak 
egymást hazaárulóknak nevezzék.

H entaller Lajos: Hát igazat sem sza
bad mondani?

Kubik Béla: Megtenni lehet, elmon- * 
dani nem ?

A  szélsőbal zajosan megéljenezte 
Polcznert, ő maga pedig nyugodtan 
tovább folytatta támadásait a közös
ügyek ellen. i

Pulszky Ágost eközben visszafoglalta 
Fenyvessy Ferencitől csendes bit ódái
mat, az előadói széket megadással hall
gatta, hogy a függetlenségi párt öreg 
katonája, mért bélyegzi vakmerőségnek 
azt az eljárást, mely a bekövetkezett 
helyzetért a függetlenségi pártra akarja 
a felelősséget hárítani. Pártjának zajos 
helyeslése és a jobboldal derültséggel 
párosult ellentmondása közben azt kí
vánja, hogy a a kormány mondjon le.

Hent áttér: Menjen Badeni u tá n i 
(Tetszés a szélsőbaloldalcn.)

Polczner: Ha a kormány lemond, 
január 1 -én nem lesz káosz, mert annak 
a kormánynak, mely zászlójára a függet
lenséget írja, s megszabadít a kőzügyes 
viszonytól, metadjuk a támogatást. El
veti a javaslatot.

A  függetlenségi párt még hosszas* 
éljenzett, mikor általános feszült figye
lem közt Apponyi Albert gróf már fel- * 
emolkedelt szólásra.

A padsorok egy pillanat alatt meg
teltek. ^

—  Ha a javaslat elfogadásának vagy 
el nem fogadásának indokát —  úgy
mond —  a kormány iránti bizalom kér
déséről mérlegelné, ugyanoda jutna, 
bár más indokolással, ahova Polczner,
De pártja nagy országos érdek szem
pontjából a javaslatot csak saját érdeme 
szerint bírálhatja.

. —  Akkor vessék e l ! —  kiáltja közbe 
Endrey  Gyula.
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> A ppon y i pedig kijelenti, hogy pártja 
*a törvényjavaslatot általánosságban el- 
fogadja. A z  önálló vámterülettel közgaz
dasági szempontból foglalkoznia kell, 
már azért is, hogy Kossuthnak hozzá 
intézett kérdésére válaszoljon. De a 
javaslat ellen felhozott közjogi ellenve
tésekkel is  fog foglalkozni. A rról szó 
sem lehet, hogy pártja olyan intézkedés
hez adná szavazatát, m ely az 1867: 
X II. t. ez. megsértése, vagy  ami még 
rosszabb: elferditése vagy kijátszása 
lenne.

Ezt a javaslatot nem annak a gaz
dasági kérdésnek a szempontjából k í
vánja megbírálni, mint ahogy itt a 
Házban sokan kívánják, mert az önálló  
vám terület kérdésével akkor kell majd 
foglalkoznunk, ha a kormány m ajd be
nyújtja azt a javaslatot, melyre ez a 
törvény utasítani fogja.
\ Nem helyesli, hogy a kormány ezen a 
téren felvette a kesztyűt; nem volt 
helyes, hogy a kormány olyan kijelen
tésekre inditatta magát, amelyek sem 
az igazságnak, sem az ország érdekei
nek meg nem felelnek. (Helyeslés bal
felől.)
j A  közös vámterületnek hive, mert 
ezen a téren Magyarország gazdasági 
érdekei legjobban érvényesülhetnek. A z 
ismert jó t az ismeretlen, esetleges még 
jobb felett is előnyben részesíti. (Ellen- 
mondás balfelől, tetszés a jobbolda on.) 
De csak igazságos kiegyezést fogad el.

De e l kell Ítélnünk ojyan kijelentést, 
mintha a gazdasági elkülönítés Magyar- 
országra nézve végzetes lenne. Tény az, 
hogy a gazdasági elkülönítés Ausztriára 
nézve krizist jelentene. S ha van or
szág, amelynek a vámterületi elkülöní
tés elkerülésére törekednie kell, az 
éppen Ausztria, 

í Hangsúlyozza, hogy nem lehet a külön- 
jvámterületről táplált meggyőződésünk e

Itt azt keil vizsgálnunk, hogy ez a ja 
vaslat gyengiti-e vagy attöri-e a 67-iki 
közjogi biztosítékokat, mert ha ez az 
eset állna fenn, semmiféle politikai 
•érdek szempontja sem indíthatná arra 
pártját, hogy a javaslat létrejöttéhez 
szavaz atával járuljon hozzá.

E  javaslat benyújtását a kiegyezési 
alkudozások meghiúsulása tette szüksé
gessé.

; A z ellene felhozott közjogi aggályok 
oda irányulnak, hogy a javaslat 1 évre 
szóló intézkedése nem fe le l meg a 68. 
§. rendelkezésének. A  második kifogás 
az, hogy az utasítás újabb tárgyalásokra, 
esetleges újabb egyezségre, szintén át
töri a 68. §. közjogi követelményeit, s 
harmadszor azt hozták fel, hogy ez a 
javaslat az állandó intézkedésről szóló 
utasítás szövegezésével preczedenst alkot 
arra nézve, hogy miképp lehet a kiegye
zési törvény 68. §.-át kijátszani.

A z 58. §-t említette Bartha  Miklós 
egy közbekiáltással. Igaza van, hogy e 
§. szerint Magyarországot a vám- és 
kereskedelmi ügyekre nézve, melyek a 
pragmatica szankczióból nem folynak, 
teljes szuverén intézkedési jo g  illeti 
meg. A  következő szaüaszokhan foglal
tatik az, hogy ezekre a kérdésekre nézve 
kívánatos, hogy Ausztria és Magyaror
szág közt egyezség jöjjön létre, de csak 
a két ország kormánya által a parlamen
tek alkotmányos hozzájárulásával. Ezek 
után mondja a 68. §., hogy ha a 
vámközösség nem jön létre, Magyaror
szág önállóan intézkedik, visszanyeri 
önrendelkezési jogát. Ezt a szakaszt az 
előbbi szakaszok világításánál kell 
szemügyre venni és akkor kitűnik, hogy 
ez mindent jelenthet, csak vámszövet
séget nem, mert itt egy alternatíváról 
van szó, melynek második része követ
kezett be. Vagy vámszövetség alkotmá
nyos parlamentek hozzájárulásával — 
vagy önálló rendelkezés és intézkedés. 
(Helyeslés a bal és szélsőbalon*)

A vámközösség karakterisztikuma az. 
hogy a két állam egy vámegységbe 
olvad, s vámpolitikai egyéniségükről le 
mondanak.

Tehát idegen államokkal szemben is 
csak együttes vámpolitikát folytathatnak, 
f Ha m i kimondjuk azt, * hogy január 
1-én az ország önálló rendelkezése jön- 
létre, ezzel azt mondjuk, hogy nem 
tartható fenn továbbá az a viszony, 
Inaly szerint a két ország egy vámpoli

tikai egységet képez, s egymásnak le
köti vámpolitikai önállóságát.

D e ez a javaslat —  bocsánatot ké
rek, jegyzi meg, hogy ezt a kifejezést 
használom, —  nem  tartalm az sem mi
féle jog  lekötöttséget, csak egy álla
pot fentartúsái m ert megszűnünk 
álta la A usztriáva l egy vám poli
tika i egység lenni, vámpolitikán
kat a magyar törvényhozás tel
esen önálló intézkedésével vezetjük, 
la  akarjuk, akár ja n u á r  2-án fe lá llít

hatjuk a vámsorompókat, s ahhoz 
Ausztriában senki hozzá nem szólhat. 
Bármely állam m al tetszés szerint 
önállóan szerződhetünk, mert meg
szűntünk Ausztriával egy vámpolitikai 
egység lenni és legfeljebb csak a 
magyar törvényhozás utasíthatja kor
mányát arra, hogy Ausztriával egyértel
műen járjon el.

Tehát január 1-től kezdve a vdm terü- 
eti elkülönítés közjogi állapotában 

vagyunkl Azt pedig a szélső baloldal 
is elismeri, hogy gazdasági érdekből 
a jelen legi állapotot átmeneti intézke
déssel egyelőre fenn kell tartani.

E  törvényjavaslatban tehát az 1867 
X II. t.-cz. rendelkezésének megsértésé
ről szó sem lehet. (Ellentmondás a bal
oldalon.)

Felhozzák azt az ellenvetést, hogy az 
az utasítás, mely szerint a kormány 
május 1-én Ausztriával uj egyezségei is 
köthet, a 68. §. kijátszása.

Ezzel szemben határozottan kijelenti, 
>gy az 1867: X II. t. ez. szellemének 

éppen csak ez az egy form ula  felel 
meg, mert noha a kiegyezési törvény 
nem nyilvánítja a kereskedelmi és vám
ügyek közösségét a pragmatica szank
czióból folvónak, az 59. §. értelmében 
világosan kitűnik, hogy a közözség 
jentarfása az első feladat.

Nem  tartja megengedhetőnek, hogy a 
monarkia két állama, amikor sem a ma
teriális törvény, sem az ország érdeke nem 
kívánja, belekergeltes-e magát olyan 
állapotba, mely sem az egyik, sem a 
másik ország érdekeinek nem felel meg, 
hanem csak egy rosszul értelmezett 
form aságra  alapitott követelés, (Nagy 
zaj. Ellenmondás, balfelől, felkiáltások. 
H oeh ! H och ! Finis Poloniae) Éljenzés 
és helyeslés a nemzeti párton s a jobb
oldalon.)

A  szélső baloldalról felzugó vihar 
csillapultával A pponyi kijelenti, hogy 
szívesen vesz minden olyan közbekiáltást, 
amelyiket megérthet, s arra a választ 
megadhatja, mert igy sok félreértés 
válik elkerülhetővé,

A  javaslat 3-ik szakaszában feníar- 
tolt harmadik alternativa ellen t. i. ha 
május elsejéig a két kormány nem tudná 
beterjeszteni a kiegyezés javaslatait, ttr- 
jessze elő  az Önálló rendelkezésre vo
natkozó törvényjavaslatokat, az volt a 
kifogás, hogy az meggvengiti a 67 : X II. t. 
ez. 68. §-a erejét. Ezt ő nem látja és 
ezt a következést nem találja helyén 
valónak. Magától értetődik, hogy az 
a javaslat, melyet a kormánynak 
az önálló berendezkedésről tennie 
kell, nem  hasonlíthat majd ehhez 
a javaslathoz. Közjogilag ellene kifo
gást emelni nem lehet, közgazdaságilag 
pedig egy igen rövid átmeneti intézke
dést tartalmaz, mely állandóan azért 
sem állhat meg, mert az egyik fél egy 
régibb törvény bizonyos szakaszaira való 
hivatkozással a másik félnek teljes 
vámmentességet biztosit, anélkül, hogy 
magának kikötne valamit. A z  önálló 
végleges rendelkezés csak a külön vám
terület alapján lehetséges, de azt hiszi, 
hogy ebben a Házban Ausztriával m in
denki akar szerződni.

Ih a ly  Kálmán: Nem i 
Óriási derültség hangzott fe l erre a 

Ház minden oldalán Apponyi, pedig 
tovább folytatta fejtegetéseit és azt kí
vánta megértetni 'Iha lyval, hogy őt 
félreértette, mert hisz régebben Sim onyi 
Ernő, most pedig Kossuth Ferencz azt 
bizonyították, hogy hajlandók volnának 
Ausztriával még a legtöbb kedvezmény
nél is  kedvezőbb ta rifák  alapján 
szerződni.

A  kormánynak javaslata ellen tehát 
sem közjogilag, sem intézményileg nem 
leöet kifogást felhozni és azért áttér a 
politikai szempont bírálatára. Ha ők azt 
mondották volna, hogy daczára annak, 
hogy közjogilag kifogás a javaslat ellen

nem emelhető, a kormány iránti b izal
matlanságból a javaslatot nem fo
gadja el —  semmi szomrehányás 
nem érhetné, és amikor mégis 
elfogadják a javaslatot, teszik azt 
azért, mert a nagy p o litik a i érdekek 
súlya mellett eltörpül az apo lilika i 
elleniét, amely őt a korm ánytól elvá
lasztja. Ha el tudná az ország érdekét 
a kormány érdekétől választani, legna
gyobb kedvvel segítené azt megbuktatni, 
mert sokkal könnyebb volna ezt 
cselekednie, m in t azt, am it most tesz. 

Olay Lajos: Tojástánczl 
—  Bocsánatot kérek, folytatja A p

pon y i gróf emelkedett hangon, nem  
vagyok m ai gyerek, it t  állok 25 éves 
parlam enti múlttal.

A  nemzeti párt vezére nem fejezhette 
be mondatát. A  Ház minden oldalán 
elementáris erővel zudul fel a helyeslés, 
a nemzeti párt tapsol, sőt Szélt Kálmán 
és B artha  Miklós is tapsra emelték 
kezeiket.

A z  e'nök megintette Olayt, Apponyi 
)edig Kossiith  azon állítására tért ki, 
aogy a  mostani helyzet nem komoly. 

Lehet, hogy igaza lesz Kossuthnak, sőt 
szeretné, ha igaza lenne, de ez csak 
hetek, talán hónapok múlva fognak 
elválni. Mert m ivel álllunk ma szem
ben, egyszerűen egy lekéséssel egy 
term inussal. Ez magában véve nem 
nagy dolog, de tekintettel az Ausztriá
ban beállott viszonyokra, nem lehet 
tudni, hová fejlődik.

A  pártok fa ji gyülölsége átlépett 
minden haláron és megegyeznek Ausz 
tria követelésének felsrófolásában az 
összes partok, melyek a politikai túlsúly 
meséjével szertelen pénzügyi követelés- 
sekkel állanak elő és ez a népszerűség 
haihászásának odaát egyik legfőbb esz
köze. Ha ezeknek a bajoknak orvoslása 
nem sikerül, akkor ez kihatással lehet 
arra a viszonyra is, melyet a pragma
tika szankezió megteremtett.

Ezek után  —  úgymond —  fe lve
tőim azt a kérdést, amelyre évszázados, 
mindig meg-megujolé küzdelmek után 
gyakori csalódások, gyakori méltatlan
ságok, gyakori jogtiprások daczára is 
a mi elődeink mindig abban az értelem
ben adták meg a választ, azt a kérdést, 
vájjon a magyar nemzet jövőjének ér
dekében áll e ennek a monarkiának a 
fenmaradása és konszolidácziója. F e l
vetem azt a kérdést, hogy vajjon'akkor, 
amikor a monarkia másik államá
ban a monarkia kohéziójának alap- 
; ai meginognak, nem háramlik-e 
Magyarországra a saját érdekében az a 
feladat, az a nagy cs históriai feladat, 
hogy saját jogainak és érdekeinek min
den sérelme nélkül —  mert ez a ha
tárvonal, bebizonyítsa azt, amit az 
ország halárain túl ecfdig nem tudtak, 
hogy Magyarország és nemcsak Ma
gyarország, mint népanyag és mint 
társadalmi anyag, hanem Magyarország 
mint önálló alkotmányos állam, épen 
azért, mert az, és ameddig ennek a 
m onarkiának a m onarkia szilárd
ságának, a dinasztia hatalm i állá
sának megrendithetlen híve.

Perczekig tartó viharos taps zúgott fel 
a bal- és jobboldalon; a szélsőbaloldal 
idegesen mozdult meg, Apponyi pedig 
folytatta tovább; de Holló  Lajos közbe 
szólott: De csak közös vámterülettel.

Apponyi gróf: Nemi Nem ! közös 
vámterületiéi. Közös vámterülettel,vagy 
külön vámterülettel, sőt tovább megyek 
a 67-iki X II. alapján addig, amig lehet, 
a perzonális u n ió  alapján, ha kell 

Végre felhangzott a taps balfelől, de 
most már a függetlenségi párt és a jobb 
oldal hallgatott. Oda is kiáltotta valaki 
balról:

—  Na most tapsoljanak.
Apponyi ezután Deák Ferenczczel

argumentál és beszédeinek IV . kötetéből 
fölolvassa azt, amelyekben a 61 és 65 
közti különbséget fejti ki.

—  És 67-ben —  folytatta tovább 
Deák Ferencz müvének jogászi, törté
nelmi és európai beigazoiása be volt 
fejezve. Mondhatjuk-e, hogy be van fe
je zve  a lelkekben, a felfogásokban, mind
azok érzületében, a kiknek érzülete 
tekintetben mérvadó; nem akarok rck- 
riminálni s nem kutatom, kinek hibájá
ból, de akárhányszor vo lt alkal
munk kifogásokat tenni oly tények 
ellen, melvek azt látszottak bizonyítani.

hogy ez  a  régi bizalmatlanság, azon 
régitan, hogy az önálló, alkotmányos 
M agyarország nem egy erő, hanem  
egy veszély a birodalom ra nézve, még 
nem  halt k i teljesen a keblekből, hanem  
még m in d ig  késért. Ez Európában is 
ez a  felfogás van elterjedve mert 
bennünket nem a belügyi viszonyaink 
szerint, hanem azon szerep szerint 
ítélnek m eg rokonszenvesen, melyet 9 
nagy európai érdekek megoldása kíván. 
(Zajos helyeslés a bal és jobboldalon.)

—  Látok a magyar nemzet előtt egy 
nagy alkalmat, mely alkalom neki, mi
dőn jogaihoz és érdekeihez feltétlenül 
agaszkodik, be lehet bizonyítani, hogy 

az, amit Deák Ferencz vallott és for
mákba öntött, az valóságos élő tö rté 
ne lm i igazság, kiirtani a kételynek és 
visszavonásnak utolsó maradványait és 
egész Európa előtt oly históriai szerepre 
és polezra emelkedni, amelyre ritkán 
volt alkalma. Midőn ezt teheti joga i
nak és érdekeinek sérelme nélkül, 
akkor kénytelen voltam magamnak azt 
mondani, hogy én arra a bizalomra, 
meiylyel a nemzetnek egy része a 
házba küldött, nem volnék méltó, ha 
a korm ánynyal fen forgó p o litik a i 
leszámolásomnál a nemzetnek ezen 
nagy érdeke ellen foglalnék állást.

Perczekig tartott a zajos taps és 
éljen. Aztán pedig a szélsőbaloldal fe lé 
fordult a nemzeti párl vezére.

A  függetleségi párt ellentétes maga
tartását —  úgymond —  százados tör
ténelmi fényben megaranyozott elvek 
indokolják, az ő álláspontjuk a nemzeti 
pártéhoz nem hasonlítható.

És most még a kormányhoz akar 
nehány szót intézni. A  kisebbségnek 
ilyenkor kivételes kötelességei vannak, 
de vannak a többségnek is. Valamint 
elitélte, hogy a függetlenségipárt most 
akarja politikai programmpontját az 
önálló vámterületet megvalósítani és e 
végből ,a  68. §-ba többet magyaráz
nak bele, mint ami benne van, épen 
úgy hiba volna, sőt bűn volna, ha a 
kormánypárt a maga politikai krédó
jának, a közös vámterületnek érdeké
ben a  67.X I I .  t.czikkből kevesebbet 
értene, m in t am i benne van. (ü gy  
van ! a szélsőbaloídalon.) Nem  mondja, 
hogy az megtörtént, csak arra 
figyelmeztet, hogy állják ennek út
ját. A  mostani válságos napok
ban teljesítse mindenki a haza iránt 
való kötelességeit úgy, mint ő vé li tel
jesíteni, m ikor a  törvényjavaslatot 
elfogadja.

Szűnni nem akaró taps és éljen  zú
gott a szónok felé, akit csakhamar kö
rülvett az üdvözlők serege.

A z  elnök felfüggesstette az ülést. 
Ekkor a helyzetnek már A pponyi 
Albert gróf volt az ura, aki a maihoz 
hasonló hatással soha, még talán az 
egyházpolitika előtti napokban sem 
beszélt.

A  kissé hosszúra nyúlt szünet után? 
Barta  Ödönre kerül a sor. Bámulatba e j
tette, úgymond Apponyinak  az a kijelen
tése, hogy a javaslatban közjogi sére
lem nincs. A  túloldalt is egyik bá
mulatból a másikba ejtette, úgy, hogy 
nem tudják beszédének melyik részét 
helyeseljék és melyiket nem. (H e
lyeslés a szélsőbaloldalon.) —  A z  
a taps, amelylyel Önök, t. jobb
oldal, gró f Apponyi Albertnek adóztak, 
azt mutatja, hogy önök vele együtt 
hajlandók letérni u 67-es alapról.

Most a szélső baloldalon támadt taps
vihar és éljenzugás, amely egyre hangzott 
Barta éles logikája fejtegetései közben. 
1897-ben a ■ restitucio in integrum kell 
hogy bekövetkezzék. A  kormány elmu
lasztotta kötelességét, mikor elmulasz
totta az önnálló vámterület felállítására 
az 1867: X II. t. ez. 68. §-ban impera- 
tive foglalt rendelkezés érvényesítését 
Magyarország minden férfia aggódva 
tekinthet ama jövő  elé, mely ilyen ke
zekbe van letéve, —  jelenti ki B artha  
—  s a függetlenségi párt viharos taps
ban tör ki.

—  A zt követeljük, —  folytatja a 
nemzeti párt felé fordulva, —  hogy 
előbb mondják ki törvényben, szank- 
czionálják azt, hogy az önálló vámterü
let január 1-én életbe lép. Apponyi 
gróf csaknem kalhedrai alapossággal 
i ej telte ki a vámszövetség definiczióját 
De a szerződés lejárta olyan határozót
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^tan van k ife jezve , hogy azon Apponyi 
g ró f ékesszólása sem változtathat.

Am ikor a kormány a 67-iki törvényt 
megsérti, eljátszotta jogát, hogy tovább 
korm ányozzon.
I A  függetlenségi párt zajos helyeslése 
közt B árt ha  most azt fejtegeti, hogy a 
vámközösség felbontása nem kell a vámbá- 
borura vezessen.

Enyedy tegnap dogmáról beszélt. 
Igaza  van. Magyarország minden fiának 
•szivében dogmává kell vá ljék  az a hit, 
!s fanatizmussal kell ahhoz ragaszkodni, 
hogy az ország önállóságát megvalósít
suk. Egy alap van, amelytől el nem 
térhetünk, ez  a pragmatica sanctió. 
Ebből pedig csak egy fo ly ik  —  a 
|per són á l-un io .
» B artha  ezután az előadót czitálja, 
[aki *áUapoU-ról beszél. Á llapotot sok
fé leképp  lehet előidézni, de nagyon meg
fontolandó, hogy ilyen állapotot, amilyet 
ía javaslat kíván, el lehet-e tűrni. A  
jKossuth-gyászi napjaiban lábra kapott 
szállóigét lehetne itt is használni. 
|<Uraságod, úgy látszik, idegen?* Ezt 
lehetne kérdezni Bánffytól ésPulsskytól, 
akik ugvlátszik nem tudják, hogy Magyar- 
országot pátensekkel, rendeletekkel kor
m ányozni nem lehet. »E t si fractus illa- 
batur orbis . .  . «  meg kell tartani ezt 
a törvényt . . .

P o lo n y i közbekiált: Erre Ferencs  
József is megesküdött.
I B artha  Ödön pártja zajos helyeslése 
;és éljenzése közt jelenti ki, hogy: «nem 
,tudom feltenni Magyarország szeretett 
■királyáról, hogy o ly  * kormányt, amely 
[ezt a  törvényt megsértené, egy perczig 
[is megtűrne.* Nem  fogadja el a javas
la tot. (É ljenzés a széLőbalon.)

Ezzel az ülés 2 órakor véget ért.

A főrendiház ülése
A  főrendek is összegyűltek.
A  született törvényhozók közül kettő- 

.nárom ül a jobboldalon, a róm. kath. fő
papok helyén Csúszka kalocsai ér.-ek 
egymagában ül, —  a baloldal kissé 
élénkebb. A  napirend iránt nem nagy 
az érdeklődés.

Vay  Béla gró f ül az elnöki 
székben.

A  kormány tagjai közül Lukács  
László, Peresei és Fe jé rvá ry  báró 
ülnek a piros bársonyszékekben.

Alm ássy  Tasziló gróf mentelmi 
jogá t a hevesi járásbiró°ág megkeresése 
folytán rágalmazás miatt felfüggesz
tették.

A  napirend szerint a községi és 
egyéb helynevekről szóló törvényjavas 
lat tárgyalása következett ezután*

Itt már ellenzék is akadt.

R om án  Miron nagyszebeni metropo
l i s  szót s arra utalt, hogy a
községi és egyéb helynevekről szóló 
törvényjavaslat az idegen nemzetiségek 
közt nagy izgatottságot keltett, de na 
gyón kellemetlenül hatott a főpap 
S á g r a  is.

Tekintettel arra, hogy az ebben a 
kérdésben nagy közelről érintett főpap
ság tagjai közül egy-kettő van csak 
jelen, azt indítványozza, hogy ez  a tör
vényjavaslat vétessék le a napirendről, 
s hívjanak össze annak tárgyalására 
januárban vagy februárban újabb ülést 
Ez által az izgatottság is lecsillapít- 
tatnék.

Perczel Dezső belügyminiszter ellen
kező nézeten van. A  tárgyalás elha
lasztása csak növelné az izgatottságot.

A  szavazás álmosan, nehézkesen fo
lyik- Előbb tévedésből a kormánypárti 
többség m egszavazza a metropolita k í
vánságát. De valamiképp kitűnik a téve
dés, amire azután előkelő nyugalommal 
ú jra szavaznak, —  ezúttal ellene.

R om án  Miron képezi ma a nemze
tiségi ellenzéket. K ét piros bársony- 
kapucziumos elvtársa csendesen ül meí 
lette. A  törvényjavaslatot általánosság
ban megszavazzák.

A  részletes tárgyalásnál Rom án  
Miron minden szakasznál előáll a maga 
módosításaival.
. A  főrendiház mellőzi a módosításait.

Andrássy  A ladár g ró f az 5. §.-nál 
l  Szentiványi féle módosításnak, az 
- egyházi» szónak kihagyását inditvá- 
pyozta m ég a főrendiházi bizottság mó- 
dositása a daczára is.

Esti Hírlap
Perczel belügyminiszter hozzájárul 

Andrássy  gró f indítványához, mert az 
a kormány eredeti szövegezését állítja 
helyre,

A  főrendiház a szakaszt a  Szent- 
ivá n y i féle módosítás kihagyásával 
a kormány által eredetileg megállapított 
szövegben, R om án  M iron indítványának 
mellőze'sével fogadja el.

A  törvényjavaslatot ekképp részleteiben 
is letárgyalták s az ülés pár perczczel 
egy óra után ért véget.

A huspénztár dija.
(As Esti H írlap  tudósítójától.)

A  főváros közéi elmezésének legújabb 
intézménye a marhavásártéri vásárpénz
tár, A z  uj intézmény üzletszabályzatát 
m ég csak tegnap erősítette meg a ta
nács s annak intézkedése} a nagy kö
zönség^ előtt eddig ismeretlenek. Az 
érdeklődők tájékoztatására közöljük a 
szabályzatból a díjszedésekre vonatkozó 
következő intézkedéseket:

Azon vidéki marha tulajdonosoktól, 
kit a hajtői teendőket az állatok szár
mazási helyéről magukkal hozott saját 
szegődött cselédeikkel, de saját felelős
ségükre is végezteük, hajtói dijak nem 
szedhetők az esetben, ha a vásárpénz
tár hajtőit egyáltalán igénybe nem ve 
szik. Hivatásos hajtők ilyen szegődött 
cselédeknek nem tekintetnek.

A z  áUatbélyegzési leendőket a fő
város a vásárpénztár kizárólagos keze
lésébe egyelőre három  év tartamára 
engedte  ̂ át. A  felektől a vásárpénztár 
bélyegzési d ija t szed. A  bélyegzési dij 
darabonként fél krtól 5 krig terjed.

A  bizom ányi és beszedési dijak  
nagy marha után 3«/4 ezrelék, kis 
marha után 6 ezrelék az eladási bruttó 
árakból.

Beszedési d ij  (incasso-provizio) a 
városi pénztár igénybevétele nélkül e l
adott nagy m arba, után 2s/4 ezrelék, 
kis marha után 5 .ezrelék az eladási 
bruttó arakból.

A z  alkusz d ij nagy és kis marha, 
után 2 és fél ezrelék.

A  hajlód ijak:
Nagy m ar ha után darabonkin t kira

kás a vasúti kocsiból 5 kr, kirakás, 
iehajtás, istállóba kötés 10— 15 kr, szi
laj marhák kirakása és bekötése 30 kr, 
tisztogatás 15 kr, csoportosításért 5 kr’ 
vásár napján behajtásért a vágóhíd 
kapujáig 5 kr, berakásért vasúti kocsiba 
15 kr.

K is  m arhák u tán : kirakásért a vas 
úti kocsiból, felrakásért a szállító ko
csiba, lerakás, lekötés, és mérleg hor
dásért egy drb borjú  után 10 kr., 
bárány  után 2 kr., a vágóhidra vitel’ 
egy db. borjú után 5 kr., bárány után 
1 kr. Birkák és kecskék után a 
kirakástól a vevőnek való átadásig 
járó  teendőkért darabonként 4 k r  
30 darabon felü l pedig darabonként fél 
krajezár.

Egyéb szolgabirósági dijak: Marha 
kötelekért darabonként és naponként 
1 krnyi rudazó kőtelekért 3 kr. jg

A  felügyeleti dijak darabonként s 
minden megkezdett napra naponként 
nagy marháknál 10 kr,összesen azonban 
az egész időre 50 krnál, borjúnál 4 krt, 
azonban 20 krnál nem többet, bárá
nyoknál és kecskéknél 2 krt, összesen 
azonban 6 krnál többet nem tehetnek ki.

A  marhatulajdonosoknak nyújtandó 
előlegek után a vásárpénztár kamat 
fejeben az osztrák magyar bank hiva
talos váltószámitolási kamatlábánál 
lU  százalékkal magasabb kamatot 
szed, amelynek a minimuma azonban 

^százalék, továbbá */»— V* százalékos 
közt váltakozó kezelési jutalékot. A  bu
dapesti mészárosoknak két hétre nyúj
tandó hite lnél ugyanennyi a kamat, 
a kezelési jutalék azonban fél ezrelék.

zaklat tatás osztályosa kiemelkedik egy asz- 
szony: Zrín y i Ilona , II. Rákóczi Ferencz 
édesanyja. . .

Az egész ország lebódolt már II. Lipót 
császárnak, Tőköiy züllő serege hátrál 
mindenütt, maga a vezér reményvesztetten 
haboz. A  német zsoldos sereg vámpír mód
jára ráfekszik a magyar nép testére s szá 
zadokon keresztül áthaliik hozzánk a fáj
dalmas panasz:

Hej a sasnak körme között 
Körme között:
Hervad mint a lép,
Szegény magyar nép !

Tehették már. *Egy csak egye legény 
volt talpon az egész vidéken: a munkácsi 
v á r ! Lám a sasnemzetséget még sem 
sikerült egészen letiporni: hiraje szárnya- 
s'cgetten menekül már, de a másik fennen 
tanyázik sziklafészkében s nem hagyja ma
gát. S jönnek oda hires német generálisok 
nehéz vártörő ágyukkal, lövetnek rá szaká- 
las, lánczos golyóbisokkal: hiába.

A tollaskalapos német tábornokok nyakra- 
főre kapják az orrokat, a bécsi Kriegsratb 

toporzékol dühében, tervei semmivé válnak 
és aki semmivé tette: egy asszony, II. 
Rákóczi Ferencz édesanyja. A  német végre 
legügyesebb hadvezérét áilitja tüzvonalba: 
Ármány generálist, ez aztán erőt vesz 
ra jta . . .

Kétszáz s egy nehány éve annak, hogy 
ezek megtörténtek.

Az akkori szereplőkbőrmár csak Munkács 
várfala van meg, mint kőbe költött magyar 
éposz. Harczi zajnak, daliás vitézeknek 
semmi nyoma. Ellenben eljárnak oda éven- 
kint fekete kabátos, lelkiismeretes urak, 
Zrínyi Ilona örökének bü sáfárai.

Hogy kik a Zrínyi Ilona utódai, meg
mondja a hivatalos lap mai számának kö
vetkező pályázata:

*'A * munkácsi vár* kezelésével megbízott 
beregmegyei pénzügy igazgatóság a szük
séges munkák, tisztogatások végzésére há

rom szolgai állást "  y  
rendszeresített.* "  f
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H orváf tartom ány gyűlés.
Z á g r á b ,  decz. 17. A z  E s ti H ír la p  

távirata.) A  tartománygyülés mai ülé

sén a provizóriumot harmadik olvasás

ban elfogadta. Ezután az indemnity-ja- 

vaslat tárgyalása következik.

Azé o ro s z  hadügym in iszter le 
m ondása.

P é te rv á r , éecz. 17. (Magánforrásbéi.) 
Wannorosky hadügyminiszter vissza
lépése küszöbön áll. A zt beszélik, hogy 
W annoivskyl Pbrucsen•, a vezérkar 
főnöke és ez utóbbit K uropa tk in , 
Transkaspia főparancsnoka és kormány
zója.

B udapest, decz. 17.
A  munkácsi vár!

A  dicsőséges és fájó emlékeknek micsoda 
áradata rohanja meg a magyar ember 
agyát, ha ezt e nevet hallja. A  magyar 
történelem legviharosabb századaiból, mint 
tengernyi dicsőség és tengernyi fájdalom.

TÁVIRATOK
ÉS TELEFONJELEXTÉSEK.
K orm ányváltozás A usztriában

Becs, decz. 17. (A z  E. I I .  telefonje

lentése). L ó id  bárónak lengyel miniszterré 

történt kinevezése, melyet a hivatalos 

• W ien e r  Zeitu ng< mai száma közöl 

legutóbbi időben történt cseh-lengyel 

barátkozással áll összefüggésben. A  ki

nevezés ugyanis komoly szimplomája a 
lengyelek és a kormány közölt fen ilió  

viszonynak. E z  a viszony  ugyanis 

az utóbbi időben határozottan rósz- 

szabbodott. A  lengyel klubb tudva, 

ievóleg nem akar senkit a saját 
soraiból a miniszteri székbe jelö l 

s ennélfogva a kormány öneiha-' 
tározásból töllölte be a lengyel minisz

teri állást. A  lengyelek, akik harmincz 

év óta mindig a kormány pártján 

állottak, mos a nagy szláv táborba 
készülnek átmenni. Jól értesült körök

ből az önök tudósilója egy a legköze
lebbi jövőben beálló kabinetváltozás 
h íré t kapja, melynek indoka, hogy a 

vezető körökben szükségét érzik annak  
hogy a szlávok mindinkább növekedő 
követeléseinek va lahára ha lárt szab
janak. A  változás beállása esetén Ih u n  
le re n e z  gróf, a volt csehországi hely
ta rtó lenne a legközelebbi m in iszter- 
elnök. Gautsch  báró egy másik állásra 
van kiszemelve, mely a király sze
m élye körül van és a legfontosabb 
méltóság a királyt környező személyek
között. Ő  ugyanis B ra u n  báró, állam- ________________

tanácsos helyébe a kabinetiroda tő - * et!i , f iázssnv':' lm i  aipolgármesterségi 
nőkévé lenne, miután a 80 éves B ra n „  ! ?  j  ,min<ien kerületben erősen kor 

báró nyugalomba von u l j ̂  ^  ^oítsig

ESTI HÍREK.
Két öngyilkos.

(Az E íi i  Hírlap tudósítójától)

Két ember került ma délelőtt a mor
góéba. Mindakettőnek revolvergolyó ol
totta ki az életét s egyikük sem tudta, 
hogy tulajdonképpen? miért is dobja 
el magától az életet.

A z  egyik bölcsészeltanhallgató volt 
és A utó  Bélának hívták. A  tizenkilencz 
esztendős fiatal ember ideges, türelmet
len természetű volt mindig és ez a nyug- 
hatatlanság valóságos betégségévé fajiüt 
Minden igaz ok nélkül szinte dühöngni 
kezdett, akárcsak a bolondok és akinél 
lakott, az azt beszéli, hogy az este 
is kétszer a falba vágta a fejét. Való
színűleg ilyen rohama lehetett, amikor 
ma reggel hirtelen lekapta revolverét a 
falról és halántékon lőtte magát.

Mire a háziúr cselédje benyitott hozzá, 
már halott volt. A  rákospalotai erdősor- 
utcza 14. számú házban történt ez a 
szomorú eset, ahonnan déitájban hozták 
be a szerencsétlen diák holttestét. Egy 
levelet találtak mellette, amelyben csak 
ezt irta:

Öngyilkos leszek.
Egyebet semmit.
Beváltotta az Ígéretét.
A  másik öngyilkos ló th  Gyula, akinek 

az élete se lehetett valami nagyon de
rűs, mert foglalkozására nézve —  hu l
laszállító  volt.

Es addig-addig hordta a rendőri 
krónika szerencsétlen szereplőit, amig ő 
maga is odakerüli a bonezoló asztalra. 
A kacsa-utcza 26. sz. a. levő lakásán 
agyonlőite magát. Már tegnap, amikor 
két társával egy öngyilkost vittek, busán 
mondta:.

—  K i tudja, nem visztek-e engem
is igy!

Kinevették.
Ped ig bebizonyosodott, hogy komolyan 

gondolta.

Városi ügyek,
— A  huspénztár. A  jö vő  csütörtöki, 

deczember 23 -ik i marhavásár alkalmá- 
vat fogja megkezdeni működését a v i -  
sjrpénztar. A  vásárpénztár igazgatójává 
Zaborszky Ede eddigi marhabizomá
nyost nevezte ki a vásárpénzlári rész
vénytársaság. A  vásárpénztár helvisége 
a végleges helyiség elkészültéig a marha
vásártéri tőzsdeépületben van. A  hiva
talnokok egy része már elfoglalta heiyét. 
A  hivatálos órák reggel 8 órától csütör
tökön esti 7-ig, a többi vasárnapokon 
esti 6-ig tartanak, nem vásári napokon 
pedig reggel 9-től 12-ig és d. u. fé l 3 
órától 6-ig.

— A z a lpolgárm esterek. Téves a la
poknak az alpolgármesteri jelölésekre 
vonatkozó az a közleménye, hogy me
lyik pályázó mellett hány kerület sza
vazott. A z  egyes kerületek bizottsági 
tagjai, az uj városatyák bevonásával 
e napokban fognak a jelöltek dolgában 
határozni. Eddig csak a II. kerületi 
bizottsági tagok határoztak Sipőez 
László és Kun  Gyula jelölletése mellett. 
Ugyanezeket je lö lte  a IV-ik kerület egy 
régibb értekezlete is, de az uj bizott
sági tagok részvételével újabb kandidá- 
czió lesz, amikor íía tuska  jelölése 
előrelátható. Matuskának a főváros 
önkormányzati jogai mellett a Sas- 
ieörbea tartott beszéde sok hívet szer
zett. Rózsavölgyi alpolgármestersége

t  nunrliT. n I r n r i i i o ik o . ._ff t
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Különfélék.
—  A g y  on a zu rt m ű vész . A  leghir- 

juöTesebb angol művészeknek egyike, 
Terris , gyilkosság áldozata lett. Abban 
a pillanatban döftek szivébe tört, mikor 
az előadás kezdete előtt a színházba 
lépett. A  halálra sebzett művészt a 
színházba vitték, hol negyed órával 
később m eghalt A  gyilkost, aki a szín
ház egyik elbocsátott alkalmazottja, e l
fogták. T err is  egyike volt London leg
népszerűbb művészeinek. A  merénylő egy 
sötét rekeszből rontott rá és egy nagy 
konyhakéssel három szúrást mért teljes 
srejéből a m űvész szive tájékára, mire 
az összerogyott. A  tettest a m eggyilkolt 
fe lesége fogatta el. A  színházat zsúfo
lásig megtöltő közönség türelmetlenül 
várta a  függöny felgördülését és nem 
is sejtette, hogy hálványozott kedvencze 
holtan fekszik a színpadon. Mikor az 
előadás kezdete késett, a publikum 
zajosan követelte T erris  megjelenését, 
kit egy népdrámában már hetek óta 
m inden nap a legviharosabb ovácziók- 
ban részesítettek. Mikor a rendező 
megjelent a színpadon és közölte 
a nagy művész tragikus halálát, a 
közönség m élyen meghatva hagyta el a 
színházat. A  gyilkosság oka állítólag az, 
hogy Terris  az elbocsátott statistától a 
tőle kívánt pénzsegélyt megtagadta.

—  H a lá lo s  b o x p á rb a j. A  yankeek 
és az angolok tudvalevőleg legtöbbet 

lármáznak a bikaviadalok ellen. Tüzet 

békát kiáltanak a spanyolokra, amiért 

ezt az embertelen, véres látványosságot 

még most, a X IX . század végén is meg

tűrik. Am ikor a saját mulatságukról 

van szó úgy látszik másképp gondol

kodnak. Amerikában és Angliában 

ugyanis még mindig napirenden vannak 
a boxoló-párviadalok , melyek ugyan 

látványosságnak elég érdekesek, iz
gatok, de legalább is o ly  undorítók 

mint a spanyolok bikaviadalai. A  részt
vevők csaknem mindig nyomorékká 

verik  egymást s nem ritka az az esel 

sem, amikor a » mérkőzés* az egyik, 

vagy másik fél halálával végződik. 

Legutóbb a londoni * N ationa l Sporting  
Clubban « történt hasonló eset. Az 

amerikai Jim B a rry  és az angol W il- 
liam Croot állottak szemben egymással- 

B a rry  * a yankeek között a ►győz
hetetlen* melléknevet érdemelte ki, 

Croot is elsőrangú boxoló s igy 

csak természetes, , hogy az angol 

ladyk és urak zsúfolásig 'megtöltötték a 
Sporting klub nagy termét. A  küzdelem 

tényleg elsőrangú műélvezetet nyújtóit- 
Huszonhétszer csaptak össze a felek ’ 

ropogtak a bordák s a koponyacsontok 

de egyik sem adta m eg m agát A  kö
zönség pedig ujongott, itt is —  ott is 

biztatták az athletákat, virágokat szórtak 
közéjük, mikor huszonhannadszorJegy

másnak mentek. A z  örömnek azon

ban hamar vége szakadt A  követ
kező összecsapásnál B arry  hatalmas 
csapást mért Croot álla alá, aki 

eszméletlenül terült el a földön. Ezzel a 
küzdelem B a rry  győzelm ével bevégző

dött. A  győztest elhalmozták tetszés
nyilvánításokkal, Crootot pedig azon 

véresen, ájultan vitték a lakására. A  

kis W illiam  nem is tért többé magához, 
m ég akkor é jje l meghalt. Másnap 

pedig egyébről sem beszéltek a londoni 
fashionable körök, mint a Sporting Club 
érdekes látványosságáról.

—  G y ilk o s s á g . Fogarasmegye K ér ez 
községében hires legény vo lt K ira vo la  
George. Duhajkodó, garázda természetű, 
aki, m ivelhogy az enyém és tied közt 
nem igen j szeretett külömbséget tenni, 
sokat ült a börtönben is. Utóbbi idő; 
ben két Kerczisóre községbeli lakossal* 
Staicze George és JossifT testvérekkel 
volt perpatvara egy örökösödési ügyben. 
A  két testvér boszut forralt ellene. E 
Dapokban összetalálkoztak H irsch - 
feid Abrahám korcsmájában K é r ezen,

Esti M inap
ahol mindhárman jó l bepálinkáztak 
Késő este volt, midőn K ira v o la  a 
korcsmából távozo tt A  két Staicze 
lestvér utána ment, megtámadta és 
zsebkéseikkel úgy össze-vissza szurkál- 
ták, hogy ott az utczán szörnyet halt. 
Egy kerczi oláh paraszt, ki Fogarasról 
a vonaton hazaérkezett, ott találta holt
estét az állomás közelében. A  csendőrök 

vallatására a két testvér beismerte a 
gyilkosságot. Reggel bekísérték őket a 
fogarasi járásbírósághoz.

-  «É g J  m eg: z s i d ó ! *  Egy levele
zőnk irja : Mező-Tárkányon vasárnap 
nagyban mulattak a legények és mikor 
már jó l be voltak állítva —  természe
tesen következett a mulatság fűszere a 
verekedés —  hogy azután újra ok le
gyen inni . . . mert hát békepoharat is 
kell inni. A  verekedés után nagy han
gon ismét inni valót kértek, de a korcs- 
márosné, özv. Fried m a n n é  félt, hogy 
ismét baj lesz, hát kereken megtagadta 
az amúgy is már részeg legények kí
vánságát. Erre a vezér kiadta a jelszót: 
ha a zsidó nem ad bort, hozzá kell 
vágni a lámpát; nem tesz semmit, ha ég 
is a lámpa, legalább a zsidó is megég. 
És mikor az asszony ismételt felszólí
tásra sem adott bort, egyik  csakugyan 
megfogta az égő lámpát és az asszony
hoz hajította. A z  asszony ruhája lángot 
fogott és a kegyetlen legények nemhogy 
mentésére siettek volna, sót ellenke
zőleg gyönyörködve nézték, hogy «é g  a 
zsidó.* A  szerencsétlen özvegy asszony 
másnap rettenetes kínok között halt 
meg. Három árvát hagyott, akiknek 
most gyűjtést rendeztek —  a hitsorso- 
sok. Hogy a legények ellen vizsgálatot 
indítottak volna, még eddig nem hallot
tuk. És ez a középkornak is szégyenére 
váló dolog, a 19. században megtör
tént.

díjnak nevezési zárlata. Örömmel konsta
táljuk, hogy a nevezések ez értékes dijakra 
meglepően jó l ütöttek ki; majdnem minden 
versenyre több telivért köteleztek, mint az 
idén. Németország is nagy versenyanyagot 
nevezett az említett futamokra, minthogy 
azonban a berlini nevezések pontos ered
ménye még nem érkezett be a Lovaregy- 
Iethez, a részletes eredményt csak legköze
lebb közölhetjük.

§ V e rt in g ru e tte  é s  P e r d c ia a  a héten 
gazdát cseréltek. Geist Gáspár vette meg 
őket Szemere Miklóstól.

KÖZGAZDASÁG.
Jelentések a tőzsdékről.

A  g a b o n a  ü z le t  B u d a p e s te n . A  ten
gerentúli magas jegyzések barátságos han- 
] ulatot terjesztettek, az irányzat megszi- 
árdult. Kínálat hiányában a forgalom kor

látoltan alakult és mindössze 3000 q, 
búza kelt el 5 krajczárral magasabb 
árakon.

A következő buzafajok kerültek forga
lomba:
Tiszávidéki 500 m.m. 72 kg. 11.60 fit

> 100 » 73-5 »  12.10 fé l*
* 100 > 765 * 12*50 > »

» 100 * 75*7 > 12.50 fél »
» 100 » 74.4 * 12.15 »  »

Pestvidéki 1000 » 78.5 »  13.— > >
» 200 76 > 12.65 »  »

Fehérmegyei 100 * 80 »  13.20 * „
'» 100 » 75-5 > 12.15 »  »

s z ín h á z a k . .
M a i s z ín h á z i  m űsorok  i

A  N em zeti színházban. A Benoiton
család, Saulon vigjátéka. Főszereplők 
Csillag Teréz, Cs. Alszegi Irma, Nagy 
Ibolya. Ligeti Juliska, Nciday, , Gabdnyi, 
Zilahi. Kezdete 7 órakor.

A z  operaházban Fidelio, Beethoven 
operája. Főszereplők: Dióssyné, Ábrányinál 
Arányi, Ney. Kezdete 7 órakor.

A  népszínházban: A varázsgyiirü, 
Flanqnette operettjének a bemutató elő
adása. Főszereplők: Küry  Klára, F. Hegyi 
Aranka, Seirmaí, Vidor, Sólymosi, Kiss, 
Kezdete 7 órakor.

A  vígszínházban Conlisset ur'.Blum és 
Toché bohózata. ; Főszereplők: Molnár Ró
zsi, Delly Emma, Hegedűs, Fenyvesy, Gólh. 
Kezdeteiéi 8 órakor.

A  m a g y a r színházban A Gésák. Síd
nél/ operettje. Főszereplők: Vidd Gizella, 
íerenczy, Sziklay. Kezdete 7 órakor.

* F e s te t ic h  m e g y ! A  nemzeti szinház 
udvarán ma délelőtt ez az örömhír járt 
szájról-szájra: Festetich megy és nem tér 
többé vissza. Megbízható helyről külömben 
mi is úgy értesülünk, hogy újév ufc\n Ees- 
tetich Andor grófot felmentik állásától és 
helyébe Várady Antal drt. nevezik ki a 
nemzeti szinház igazgatójává.
• * A  » G ésák * ju b ileu m a . Szidney 
Jones pompás operettje, a Gésák jövő 
szerdán kerül 25-ször előadásra a Magyar- 
Szinhózban. A főszerepeket a jubilárii 
előadáson ugyanazok játszák mint a pre- 
miér alkalmából: Vidd Gizella, Somló Etel 
és Sziklai. Sziklai uj kuplékat éneke!. 
Mint értesülünk a jubileum alkalmából egyik 
előkelő kaszinónk tagjai Gésa-estély rende
zését tervezik.

* O p era  S zeg ed en . A legjobb vi
déki társulatok egyike a Makóé, amely 
most Szegeden játszik nagy sikerrel. A 
derék szinésztruppnak tegnap szép estéje 
volt. Színre került ez alkalomkor először 
a Jancsi és Juliska, Humperdincknek ez 
a szép, naiv mesejátéka. Az előadás na
gyon jó  volt, a szereplők sok igyekezettel 
játszották szerepeiket. A  főszerepeket Szende 
Anna, R. Réthy Laura, Juhász, Juhászné 
és Fethesné játszották. Jutott taps mind
nyájuknak.

S p o r t .

§ A  d e c z e m b e r  1 5 -ik i n e v e z é se k .
A napokban már megemlítettük, mily fon 
tos terminusa a magyar lóversenysportnak 
deczember lö-ike. Erre a napra esik ugyan
is, több klasszikus futamnak, igy a Királyné- 
díjnak, Károlyi emlékversenynek, Alagi

Egyéb gabonanemüekben a hangulat szi
lárd, az árak mérsékelten emelkedtek. Rozsot
8.40— 8.65, tengerit 5.10—5.20 és zabot 
6.25— 6.50 forinton adtak el.

.4 határidöpiaczon a spekuláczió nagy 
tartózkodást tanúsít és a külföldi szilárd 
tudósítások daczára a forgalom nagyobb 
arányokat öltött.

Kötöttek:
Búza tavazra 11,97— 11.12 
Rozs tavasra 8.68— 8.72
Tengeri máj.-jun.-ra 5.43— 5.46 
Zab tavaszra 6.38— 6.42

A déli tőzsde zárlatjegyzései:
Búza tavaszra g . . 11.98— 11.99
Rozs tavaszra . . 8.68—8.70
Tengeri máj.-jun.-ra 5.45— 5.47
Zab iavaszra . , . 6.41—6.43

A  b u d ap es ti é r ték tő zsd e . A  speku
láczió részvétleusége következtében a nem
zetközi vezető értékek árfolyama letöre
dezett, a forgalom igen szűk körre terjedt, 
Valuták és devizák hanyatlottak.

A z előtőzsdén előfordult kötések: ma
gyar hiteirészv. 378.75— 379.75osztrák hitel- 
részv.350.70 —349.90 leszámítoló bank részv. 
247.76.— .— osztrák-magy. állam vasút 
részv. 333.75—334.25 rimamuránvivasmű 
részv. 246.25—246— közúti vaspálya 
részvény 388.-387.— villamos vasút 
részvény 279.50—279.

Z á r la tk o r  m a ra d t:  magyar hitel- 
részvény 378.75 osztrák hitelrészvény
350.10 oszt-magy államvasut részv. 334. 
leszámítoló bank részvény 247.75 jel
záloghitelbank részvény 272.50 közúti vas
pálya részvény 387. városi villamos 
vasút részvény 279 forinton.

A  déli tőzsdén jegyeztek  : Magyar 
hiteirészv. 378.50—377.25, osztrák hitelrész
vény 350.----- 349.80, osztrák-magyar ál
lamvasut részvény 333.50-333.- . leszámí
toló bank részvény 247.75.-247.25, jelzálog
hitelbank részvény 271.-271.25 rima- 
murányi vasmű részvény 246. — 245.75
közúti * vaspálya részvény 387.—386.50, 
városi villamosvasút részv. 278.50— 278.— 
forinton.

Z á r la tk o r  m a ra d t: magyar hitelrész
vény 377.75 magyar aranyjáradék 121.50, 
magyar koronajáradék 99.45, pesti ma
gyar kereskedelmi bank részvény 1400.— , 
oszt. hitelrész. 349.60 leszámitolóbank rész
vény 247.- jelzáloghitelbank részvény 
271.25.— rimamurányi vasmű részvény 
245.75—, salgótarjáni kőszénbánya rész
vény 600,— déli vasút részvény 77.50 
városi villamos részvény 278.50— , közúti 
vaspálya részvény 386.50 forinton.

A  g a b o n a ü z le t  B é c s b e n  A buda
pesti készárupiaczról érkezett szilárd tudó
sítások az áralakulást kedvezően befolyá
solták, a forgalom azonban pangott volt.

Jegyzések:
Búza tavaszra • . 11.87— 11.89 
Rozs tavaszra . . 8.80— 8.82
Tengeri máj.—jun,-ra 6.71 -  5.73 
Zab tavaszra . . 6.78— 6.80

A  b é c s i  é r t é k t ő z s d e .  Berlini el
adások elianyhitották az irányzatot, az ár
folyamok korlátolt forgalomban lemorzso
lódtak.

Jegyzések: osztrák hitelrészvény 349.70 
magyar hiteirészv. 377*— , magyar arany
járadék 121-50, magyar koronajáradék
99.45, anglo bank 160.25 osztrák magyar 
államvasut részvény 333.— forinton.
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Piaczi árak.
(A *  Esti Hírlap magánjelentéae.)

A  mai forgalom a  központi vásárcsar
nokban élénk volt. Vadat olcsóbban, ba
romfit drágábban kínálnak. JA kiesiny 
beni elárusitások következőleg alakultak.

Hús: I. rendű leveshus 72, II. rendd 
leveshus 52—56, III. rendű leveshus 48—56, 
vesepecsenye egész 68—80.rostélyos 72—80, 
fehér pecsenye 72, tisztított vesepecsenye 
140— 150. márhanyelv nyersen 72, páczolva 
90, füstölve 140 krajezár kilója. Borjúhús 
czomblOO, eleje 72, pörköltnek 60—72. Bír* 
kahus eleje 40,' hátulja 52. Bárányhus, első 
negyed 60—80 hátulsó negyed 100—156 
Disznóhusczombja,lapoczkáia 64, szűzpecse
nye 90, karaj 80— 90, füstölt sonka 90— 100j 
prágai sódar 110—115 nyelv 30— 35 kr 
szalonna 60—64, zsir 64, háj 60—64, ko
csonyának való 54 kr. kilónként.

Baromfi: Rántani való csirke 80—90, 
sütni való csirke 110—140, tyuk 120—140, 
kappanl80—240. pulyka 403—500 kövér lúd 
400—700, sovány kacsa 140— 160, kövét 
kacsa 200—260 krajezár páronként. Tiszti-* 
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—200 kilója.

Vadak: Nvul 100— 13Q, fogoly 80—100, 
őzezomb 250—300, gerincz 400 —700 kr, 
egészben, szarvas 45— 100, vesepecsenyéje 
1.80, kilója, fáczán 160— 1.80 gyöngytyuk 
80, erdei szalonka 140— 150, vadkacsa 
90 kr. drbja, fenyvesmadár 40, párja.

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

Különfélék: Tea vaj 130. főzővaj 90— 
100, tojás 5 drb 20 kr., Conservált tojás 6 
drb. 20 kr., teatojás 22 drb, főzni való to- 
iás 30 drb, meszes tojás 35 drb 100
krajezár.

Felelő* szerkesztő: NeSSinély A r tú r .

A  jó z a n  ész. Anyós: De végre mi ki
fogása van a felesége ellen ?

Vő: De hiszen annak az asszonynak nincs 
egy szikványi józan esze.

Anyós: Ezt már én is mondtam n ek i. ,  
akkor, amikor önhöz ment feleségül.

Gyermekeknek
tanulságos és szórakoztató olvasmányt! 

legalkalmasabb s legolcsóbb a

K is  V i lá g
képes gyermeklap. Megjelen minden szóm 
baton. Előfizetési ára egy évre 3 forint 
negyedévre 75 kr.A M a g y a r  H ír la p *  
előfizetői egy évre 2 forintért negyedévre 
60 krért kapják. Előfizetések V., Honvéd- 

utcza 4. szám alá küldendők.

A z á rv a . A  négyéves Janit a papája 
megveri.

Jani (az apjához fordulva): Papa, árva 
vagy te?

A papa: Igen fiam. Miért?
Jani: De jó  lehet neked, hogy téged nem

ver meg senki.

Utczai

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


