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P O U IM J  NAPILAP.

IflMjelenik minden este (vasárnap m ,
telével).

mindenütt 1 krajesár,
Előfizetési &r»:

Helyben házhoz hordva vagy vidéke* 
postai szétküldéssel: egy hónapra 80 kr.

Szerkesztőség, kiadóhivatal la nyomdát 
▼. kar., aonvéd-ntcm 4* —ám.

Szerkesztőéül órák: 
délelőtt 10 órától délután 9 óráigi

Kiadóhivatal nyitva egész aapj 

gzerkeotötégi telefon t 686.

Kiadóhivatali tekfoa:

Budapest, oW. 27.

^8 obstrukczíó az osztrák 
képviselőházban újra ki
tőrt, Délután két éráig 
nydczszor volt névszerinti 
szavazás.

Apasági kereset.
Nehogy pikáns történetet sejditse- 

nek e  czim  alatt, sietek e lő re  bo- 

csátni, hogy tartásd ijrtil van sző, 

m elvlyel az' 6 törvényes gyerm ekeik

nek tartoznak a esaládfentartó 

atyák: Magyarország vármegyéi, tör

vényhatósági jo gga l felruházott és 

rendezett tanácsú városai. Ezt a 

tartozást pedig nemcsak le nem ró t

ták eddig, sőt nem is tudnak róla.

Egyetem i tanulók betevő falatjá

ró l van szó, ami nélkül nem lehet 

tanu ln i,! s  a budapesti - alumnium 

aulieumról, más néven m enza aca- 

dem ieáról, m ely pénz dolgában nagy 

vérszegénységbe esett, és a  végső 

kimerüléstől pusztulhat el, ha nem 

segitnek rajta mielőbb.

A  jótékony lelkek áldozatkész

sége nem állandó jövedelm i forrás. 

Ez intézménynek azonban állandó 

szükségletei, tartozásai vannak, s a 

biztos, rendes födözetről intézmé

nyesen kell gondoskodni.

Nemes vármegyék, tekintetes vá

rosok, akiknek száma ország vidé

kin 63-fc25+106, —  vegyék fon

tolóra e  kérdésben va ló  érdekeltsé

güket.

A z  é let korai gondjával vívódó 

egyetemi polgárok nagyrésze a v i

dékről való, az önök törvényes 

gyermekei ők s az önök patronátu- 

sára megvan a törvényes igényük.

Ha szerencsésen vég ig harczolták 

a pályatörés feladatait s tehetség

gel, egyéni sulylyal boldogulni tudva 

kitűntek a polgári pályák valame

lyikén: akkor ugy-e bizony, ráem lé

keznek önük a szegény fiúra és 

maguk számára reklamálnak egy 
részt az 6 dicsőségéből. Ilyenkor 

büszkén em legetik benne .m egyénk 

dicső fiá t*, .városunk szü lö tté t.,—  

m egjelölik szülőházát, magát meg

választják díszpolgárnak s nevét 

legalább is jegyzőkönyveikben örö- 

k itiklm eg. Nos, legyen recziproczitás 

a szülői szeretet ilyen diadala és az 

érte  hozott előzetes á ldozatok közt.

E z a 63 megye, ez a ' 25 törvény- 

hatósági jogú  és 106 rendezett ta

nácsú város évenkint csekély ado- 

mánynyal, szegény tartásdíjjal biz

tosíthatná 2— 3 szorgalmas, lalen- 

tnmos szegény fiának a mindenna

p o t, am íg Budapesten tanulnak. Min

den vidékről vannak ifjak az ország

első egyetemén, s  minden vidék sok 

jó t  tehet ekképp a  saját véreivel.

Szegény diáknak az élelem  okozza 

a legfőbb gondot. H ogy élelm ét meg

keresse, tanulásra fordítandó idejé

ből nagy részt ily  mellékfoglalko

zásba kénytelen befektetni. Ha ezt 

a  keresztet levennék válláról, lakás, 

öltözék, apró egyéb szükségletek 

dolgában könnyen gondoskodik ma

gáról, s  életkedve üdén tudja élvezni 

mindazt a nagy áldást, am ivel az 

ifjúság s a  remény, ha nincs nyű

gözve, pazarul virágozza fe l a ta- 

nulót|

Nos, vegyék le  saját fiaik vállá

ró l ezt a  keresztet. Lássák bennük 

idejekorán a megye szülöttét, a  vá

ros gyermekét, s járuljanak hozzá, 

hogy tehetségük ereje beváljon, s 

egykor jo ga  legyen a hatósági 

apáknak a büszke öröm re, hogy ez 

a tehetség, ez a  jeliem , ez a tekin

tély valóban az ő  fia, az ő ne

veltje.

O tt a pozsonyi példa. Ez a város 

egy  Bagy m űvészt adott és re ve it 

az országnak, de önmagának is; a 

jótétem ény hasznos befektetés volt, 

mert Pozsony számára örök dicső
séget jövedelm ezett.

E példán indulhatnak más váro

saink, összes megyéink. Ha mind 

ahányan vannak, szülői kötelességüket 

csak gazdaságosan is beváltják : 192 

szegény egyetemi hallgató nem fog 

többé nyomorogni a budapesti aula 

körül. S a kiadott 2— 200 forintos 

stipendium tőkeképző erejéből a 

friss tehetségek gyümölcsös kertje, 

kincses tára lesz.

Budapest, október 27.
X  '1 horvdt bán Bánffynál. 

KhuevcHéderoáry  Károly g ró f hor- 
vát bán ma délben két ára hosszal 
tanácskozott a miniszterelnökkel, 
természetesen a horvát állapotok 
felől.

X  A  képviselőház munkája, A
képviselőház november hónap 3-án déli 
12 órakor el fogja határozni, hogy másnap, 
november 4-én d. e. 10 órakor ér- ' 
demleges ülést tart, melyen megválasztja 
a delegácziókat és elintézi az áddig elő-' 
készített munkaanyagot Ez az anyag 
bizony édes kevés és alig fog egy-két 
ülésnél többet igényelni. Eddigeió tár-1 
gvalásra készen van a kérvények VI. j 
sorjegyzéke és egy csomó mentelmi 
ügy. A  zárószámadási bizottság azonban 1 
holnap d. e. 11 órakor tartandó ülésé
ben elintézi a főldmivelésügyi, kereske
delmi és pénzügyi tárczák 1896-ik évi 
zárószámadásait és felülvizsgálja az ál
talános részt is, ngy hogy a november 
4-iki ülésen ezek a jelentések is napi
rendre lesznek tüzbetók.

X  Német hang a vámsző vétségről. 
A Berliner Tageblatt az ausztriai vi
szonyok által megteremtett helyzetről 
írott ezjkkében a vámszövetségről így 
nyilatkozik:

Leginkább a Lajtha mentén felál
lítandó vámsorompók tervével fog
lalkoznak. Valóban csak a »dm - és 
kereskedelmi szövetség megszakítá
sáról lehetne szó. A  közős hadsereg, 
a közös diplomácziai képviselet s az 
egységes külpolitika érintetlevül ma
radnának.! Szilárdan, rendíthetetlen 
alapon nyugosznak és az ezek költ
ségeihez va ló  hozzájárulás kérdését 
a korona döntése rendezheti. A  vám-* 
és kereskedelmi szövetséget azonban 
kétségtelenül veszély fenyegeti, pedig 
ennek megszüntetése Ausztriára nézve 
kétségtelenül nagyobb csapás lenne, 
mint Magyarországra nézve.

Az osztrák válság.
(Az Esti H írlap  telefonjelentés*.)

K a lh re in  dr. a  tiro li hegyek 

között nyugszik habárain, B a d en i 

gróf pedig egy országot igér egy 

elnökért, —  de nem vállalkozik 

senki sem. Ebcnhoch és Fuchs 

megköszönték a megtisztelést, az 

ujonan kitört obstrukczió pedig 

akadálytalanul tö r keresztül a par

lament házszabályain, melyeket Ab

ra h a m ov icz  lovag, a második al- 

elnük gyakran rosszul, rendesen pe

dig sehogvsem tud alkalmazni.

Mai híreink ezek:
Becs, okt. 27.

K a lh re in  drnak az elnökségről való 
lemondását a mai lapok túlnyomó része 
feltétlen elismeréssel veszi tudomásul és 
a volt elnököt úgy ünnepli, mint aki 
alkotmányhü elveiből mit sem akart 
engedni.

K alhre in  lemondásának okai feiőí a 
mai napon felvilágosítást nyújtott egy 
innsbrucki távirat, melyet K a lh re in  
egyik barátja intézett itteni ismerő

korra nézve idősebb alelnök a je
lölt, de az ő megválasztását még a  
jobboldali pártok sem  látnák szí
vesen.

A  B las  Naroda  jelenti: A  jobb
oldalt pártok végrehajtó bizottságát 
nak mai ülésén, mely az elnökvál
ság miatt lett egybehiva, szóba; 
fogják hozni Bánffy  minisztelnök- 
legutóbb tett nyilatkozatait is, ame
lyekből azt következtetik, hogy a 
m agyar és osztrák korm ány között 
m á r határozott, megállapodás tör
tént, még pedig oly irányban, hogy  
Ausztriában abszolutizmus fog be
következni. Lehet, hogy elfogják: 
határozni, hogy Badeni gróftól e 
tekintetben nyilvános ülésen kérnek 
felvilágosítást.

Krakkó, okt. 26.
Az üvier Levovski czimü lap, mely 

nem szűkölködik bizonyos politikai ősz- 
szeköttetések biján azt jelenti, hogy a 
lengyel klub felfogása szerént a válság
ból csak háromféle megoldás vezethet 
ki. Vagy a parlament feloszlása, vagy 
az alkotmány fetfüggesztzse, vagy 

pedig Badeni g ró f lemondása. A len
gyelek a parlament feloszlatásától ide
genkednek, mert az uj választási harca 
sok és nehéz küzdelemmel járna. •  

Bice, okt 87.,

A Reichsrath ma déli fél 12 óra* 
kor ült össze.

Az obstrukezió, melyet K a lh re in  
dr.-nak a megkötött komromisszium- 
mat sikerült néhány napra megfé
kezni, m a ú jra  kitöri és pedig sok
kal élesebben, mint annak előtte.

Abrahamovicz alelnök megnyit
ván az ülést jelentette, hogy 
napirenden az állam i szolgák fizeté
sének javításáról szóló törvényja
vaslat van.

A lig  fejezte be az elnök előter
jesztését, máris megkezdődtek a 
névszerint való szavazások.

A  legképlelenebb indítványokat 
terjesztik elő az ellenzékről és ezekre 
kérnek névszerint való szavazást.

seihez.

A  távirat igv hangzik:

Kalhrein dr. ma déli fél tizenkét 
órakor ideérkezett és azonnal tovább 
utazott Hallba. A z elnökségről lemon
dott. A  hozzá közei állók előtt már 
néhány napja kijelentette, hogy nem 
állhat tovább egy olyan Ház élén, 
mely egyáltalán munkaképtelen. E l
határozása Badeni gróffa l való 
differencziákra vezethető vissza, 
melyeknek elsimítása politikai becsü
letével nem fért össze.

Báliból ezeket az értesítéseket ki- 

egészitöleg azt jelentik, hogy- K alhrein  
dr. jó  egészségben érkezett haza és ma 

m ór átvette a polgárm esteri h ivatal 
vezetését.

Becs, okt. 27.

A  V ate rla n d  m a i szám a fé lh iva 
ta losan  azt je len ti, h ogy  a z  e ln ök 
séget sem  Ebenhoch  sem  Fuchs kép
v ise lők  nem fogad ják  el.

Ebenhoch  dr. m á r  Baden i g ró ffa l 
is  tudatta, h ogy  sem m i esetre  sem  
reflektál a z  elnökségre.

Délután két ó rá ig  m á r  nyolcé Íz 
ben vo lt névszerint va ló  szavazás.

Arnig Bent az ülésteremben így  
általános érdektelenség mellett sza
vaznak, addig az elnöki irodában aj 

'jobboldal parlamenti bizottsága az; 
elnőkválság felő l tanácskozik és fér-J 
fiút keres, aki kötélnek álljon.

A Kasics-ügy.
/A* Esti Hírlap tudositojatil.)

A  budavári miniszterelnökségi palotá

ban ma folytatták a Kasics  Péter mi-; 

niszteri tanácsos elleni, ismeretes fe-i 
gyelmi ügy tárgyalását, amelyet e hó; 
közepén Kasics Péter betegsége miatti 

szakítottak félbe.

Kasics Péter hóna alatt óriási irat-; 
csomóval délelőtt 10 órakor je len t meg 

a miniszterelnökség palotájában. Két 
uj ságiró kisérte, akiket felkért arra! 
hogy mint tanuk konstatálják, hogy a 
fegyelm i tárgyalásnál a  nyilvánosság k i1 
van zárva. ^

P i  ága, okt. 27. j A miniszterelnöki palota porfása csak- 
A  N a ro d n y  L is ty  szerint az el-; ugyan kijelenté, hogy Kas tea csak 

nökségre Abrahamovicz Idvag a'egyedül mehet fel.
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V -  Kitől kapott erre parancsot? kér
dezte Kasics a portást

—* Tarkovics ő ekszeellencaiájától.
—  í s  ha barátaim mégis feljönnek 

velem, mi az utasitása? Rendőrt hí? 
kérdezte Kasiscs.

A  portás erre Bérezik Árpád minisz
teri tanácsos földszint levő hivatalába 
ment be s onnan kijőve ismételte, hogy 
ma is Kasicsot csak egymagába bocsát
hatja fel.

—  N o  és rendőrt fog hívni barátaim 
ellen!

* Utasításom szerint fogok eljárni > 
felelte a portás, amire Kasics egyedül 
ment fel á tárgyaló terembe.

A  fegyelmi bíróság ülésén Tarkovieh 
államtitkár elnökölt, a bíróság többi 
tagjai voltak: Bérezik Árpád, Je
szenszky Sándor dr. miniszteri taná
csosok, Farkas Jenő, Bala Gyula. A  
vádat Barkassy miniszteri tanácsos 
képviselte. , .

Tarkovieh megnyitván a tárgyalást, 
Kasics Péter njból tiltakozott a nyil
vánosság kizárása ellen, továbbá pa
naszkodott, hogy a vádlevelet még mai 
napig sem közölték vele. Kifogást tett 
továbbá a fegyelmi bíróság ellen, mert 
azok tagjai vele szemben elfogultak, 
miután ő ellenök bűnvádi feljelentési 
tett hivatali visszaélés és hivatalos ha
talommal való visszaélés m iatt Felmu
tatta a budapesti büntető törvényszék 
1509. számú, október 14-dikén kelt vég
zését, amely Zsitvay Leó törvényszéki 
elnök aláírásával értesíti őt, hogy T<jr- 
kovich és társai ellen a vizsgálat 
folyamatban van és a vizsgálat veze
tésével Balonyi Imre vizsgáló biró van 
megbízva.

A  fegyelmi bíróság Kasics kifo
gásait elvetvén, folytatta a múltkor 
félbeszakított tárgyalást az elővizsgáiati { 
iratok felolvasásával.

Felolvasták báró Fejérváry Géza 
honvédelmi miniszterhez intézett ismeretes j 
nyílt leveleit, a Nemzeti Újságban meg
jelent czikkeit, a reaktivitására vonat
kozó iratokat a fegyelmi elővizsgálatot el
rendelő végzést, s az elővizsgálat folya
mán felvett jegyzőkönyveket.

Amikor felolvasták Kasics czikké- 
ből azt a részt, amelyben a honvédelmi 
minisztert a honvéd eskü megváltoz
tatására vonatkozó törekvéssel vádolta 
Kassics közbeszólt:

—  Ez a hivatalos titok elárulá? Hi
szen ezt a miniszter halluezinácsio- 
nak nyilvánította? Ha halluczinácsió. 
akkor nem lehet hivatalos titok.

A z elnök figyelmeztető, hogy ezt 
majd védekezése során adja elő.

A  tárgyalást délután 2 órakor meg- 
szaktották s holnap folytatják.

Kasics ellen különben ma három 
újabb vádat emeltek. Ezek közül az 
első: az ö becsületügyi feljelentése 
Fejérváry miniszter ellen és az a czikk, 
mely erre vonatkozólag, nem ugyan az 
ő tollából, de mégis a berlini Vorwürts- 
ben megjelent.

A  második vád: a miniszlertanács 
tagjaihoz intézett emlékirata.

A  harmadik: a felebbezés, melyet a 
német császár budapesti fogadtatása 
ügyében a belügyminiszterhez intézett. 
Ezt a felebbezést maga a belügyminisz
ter küldötte át a fegyelmi bizottságnak.

*

Mint föntebb olvasható Kasics Péter 
.felmutatta a büntető törvényszék október 
tizennegyedikéit kelt végzését, amely
t ő l  kitünőleg a fegyelmi bíróság tagjai 
■elleni bűnvádi panasza tárgyában a vizs
gálat folyamatban van. Ámde van egv 
Imásik végzés is, amely szerint büntető 
(törvényszék már október 11-ikén mint 
'bűnvádi eljárásra alkalmatlant, félre tette

Esti H írlap
Kasics feljelentését Úgy látszik a tör
vényszék okt. 14-dikén újra elővette a 
már egyszer fé lretett panaszt s akkor 
rendelte vizsgálatot.

A Kasics panaszát félretevő végzés, ezt 
azzal indokolja, hogy a tényleges szol
gálatból való kilépés maga után vonván 
a nyugdíjazást, a köztisztviselőre nézve 
nem szűnik meg az őt továbbra is a 
közhivatalhoz fűző fegyelem köteléke. 
Felhozza továbbá a végzés, hogy a 
fegyelmi bizottság összeállítása a sértett 
által be nem tartott szolgálati szabályzat 
rendelkezéseinek megfelelő módon tör
tént s a fegyelmi bizottság az iratok 
előzetes közlésének megtagadása s a 
tárgyalás nyilvánosságának kizárása ál
tal hatáskörét nem lépte túl s a sértett 
maga is beismeri, hogy a fegyelmi bizott
ság elnöke s annak tagjai ellene jog
talan kényszert nem gyakoroltak s így 
tehát a hivatali hatalommal való vissza
élés vétségének tényálladéka nem álla
pítható meg.
a r á m má.,'. ,mm w s » — r 111111111 ■■hiwi in  m — 1

Kitiltott tankönyvek.
(A. r ;ti Hírlap 1.44'UiJáUl.)

A  magyar közönségnek az a része, 
amely a hazai pánszláv, pánszerb, pán- 
germán és dákoromán lapocskákat f i
gyelemmel kiséri, észrevehette, milyen 
sűrűn jelenik meg e lapok hasábjain, 
malieziózus idézőjelek között ez a ki
fejezés: «magyar állameszme#. Aki e 
malieziózus idézőjeleket látja, el se 
hinné, micsoda aknaháborut viselnek e 
sokat kigunyolt, kinevetett fogalom el
len. Leghálásabb terepük pedig a fe le
kezeti népiskola, ahol valóságos jani
csár-seregeket toboroz a magyar-gyű
lö let

Felnőtt emberek persze mosolyognak 
rajta, ha olvassák, hogy dákoromán gló
busokat koboztak el nehány oláh nép
iskolában, amelyeken Erdély’ brevi manu 
hozzá van kapcsolva Romániához, vagy 
ha például olyan tankönyv kerül a ke
zükbe, amely bitorlóknak nevezi a bar
bár magyarokat, akik a nemzetiségeket 
elnyomják. Micsoda mérhetetlenül ve
szedelmes hatással vannak azonban ezek 
a gyermeklelkületre, amely ezeket a 
szemenszedett hazugságokat tiszta igaz
ságként szívja magába.

Derék munkát végez tehát a kultusz
minisztérium, midőn néha szétüt a hazar 
ellenes tanoknak ebben az Augias-istálló- 
jában. Ma is két kitiltásról hoz hirt a 
hivatalos lap. amelyek annál érdeke
sebbek, mert nem a külföldről becsem- j 
pészett, hanem Magyarországon meg
jelent és évek óta használatban volt két 
tankönyvről van szó.

Az egyik Balázsfalván jelent meg 
1892-ben, czime: «Elemente de eonsti- 
tutiunei Patriei, editiunea IV#, a másik 
az 1885-ben, Budapesten, Aigner Lajos 
kiadásában megjelent «Geographie von 
Ungarn mit emem kurzen Abrisse dér 
allgemeinen Geographie.# Ennek a szer
zője Schwieker Henrik dr. budapesti 
tanár, orsz. képviselő.

A képviselő ur ezelőtt a segesvári (0 
kerületnek volt a képviselője s most 
a keresztény-szigeti választó-kerület 
büszkélkedhetik azzal, hogy az ő érde
keit Schwieker Henrik dr., a jeles tan
könyv írója képviseli.

Konstantinápolyban élő örmény millio
mossal. Bizonyára ohtéiik s a porta kon- 
fiskálta volna vagyonát, ha a franezia 
nagykövet idejekorán közbe nem lép, 
s az effendi igazságát meg nem védi. 
Csakhamar kitűnt, hogy a bombák és 
kompromittáló levelek, melyeket Und- 
eiannál lefoglaltak, á  török rendőrmi
niszter, Nasim pasa szívességéből kerül
tek az örmény házába, kit ilyképpen 
akartok ártalmatlanná tenni, hogy nagy 
vagyonát birtokukba keríthessék. Und- 
sian azonban, hála a franezia interven- 
cziónak, kimenekült a kelepczéböl.

Hány Undsian kerül azonban ártatla
nul a török börtönök sötétjébe, hóhér 
kezére, anélkül hogy a világnak sej
telme volna róla. Hiszen bebizonyított 
dolog, hogy az úgynevezett örmény 
bombák javarészt a konstantinápolyi ar
zenálban készülnek ugyanoly czélzattol, 
mint amilyennel azokat Nácim az e f
fendi házába csempészte.

Tagadhattam az is, hegy akad elég 
örmény, ki a legkétségbeejtőbb eszkö
zökhöz nyúl, hogy a török igában síny
lődő honfitársai szenvedésén könnyít
sen. Ezek az eltévelyedett emberek 
azonban szemben találják magukkal 
nemcsak az egész örmény népet, hanem 
a forradalmi bizottságokat is, melyek 
csak megengedett eszközökkel küzde
nek azokért a reformokért, melyek 
azonnal való keresztülvitelére a  ber
lini szerződés 61. pontja már húsz esz
tendővel ezelőtt kötelezte a portát E 
reformoknak nincs egyéb czéljuk, mint 
a törökországi örmények személy- és 
vagyonbiztosságának megvédése. Az ör
mény, kinek még csak fegyvert sem sza
bad tartania, a kiraboltatás állandó've- 
szedelmének van kitéve a kurdok smás 
rablóbandák közelében és sanyargatott 
helyzetében az államtól nem kiván mást, 
mint hogy e veszedelmek ellen véde
lemben részesítse. Hát kérhet ennél ke
vesebbet a polgár az államhatalomtól? 
S nem természetes-e, hogy az örmények, 
midőn e védelmet megtagadják tőlük, 
erélyesebb eszközökkel küzdenek a tel
jes megsemmisülés ellen?

Az Örményországból érkező szomorú 
hirek segítségre ösztönzik a patriótá
kat, kik feláldozva jövőt, otthont, gyak
ran életük veszélyeztetésével elmennek 
a nép közé hirdetni a szabadság igéit. 
Reményteljes ifjak, kik készek felál
dozni életüket, hogy sanyargatott test
véreiket kiszabadítsák az elnyomók kar
maiból.

Ezek az agitátorok. Ilyen ember Ma
gár Sachar is, a főkapitányság foglya, 
akit kiszolgáltatni a töröknek annyi 
volna, mint elveszteni.

A  magyarok nem feledhették még el, 
hogy a szabadságharcz menekültjeit nem 
egyszer örmények mentették meg a biz
tos haláltól, s hogy a nagy Andrássy 
Gyula gróf is menekülése közben egy 
konstantinápolyi örmény házában talált 
menedéket üldözői ellen.

C se lin ga riá n  Jdfcab.

Az agitátor.
A  főkapitányság fogházának, mint az 

*Esti Hírlap# jelentette, néhány nap óta 
érdekes vendége van: egy örmény agi
tátor. Az ember elborzad, ha elgondolja, 
mily szörnyű dolgokat követnek el az 
örmény agitátorok. Rettenetes emberek, 
akarat nélkül való eszközei egy nagy
hatalomnak, fizetett ügynökök, kik a 
mozlimok fanatizmusát mesterséges utón : 
élesztik, bombákat dobnak, hegy Örmény 
testvéreiket az izlam mészárlások áldo
zataivá avassák, ilyképpen akarják de
monstrálni Törökfflwzág barbarizmusát

így  hangzanak a török forrásból eredő 
hirek, melyeknek aa európai sajtó annál 
szívesebben ad helyet, minél rettenete
sebb színben tüntetők fe l az örményeket. 
Arról ellenben tudomást sem vett 
Európa, hogy miképp jártak el a török 
hatóságok Apik effendi Undsiannal, a :

A külföldről.
A darmstadti udvari affaire még min

dig élénken foglalkoztatja a német saj
tót. A  közlemények tendenciája szerint 
a legtöbb lap a ezár feltűnő személyes 
aktusát olyan csekély okra vezeti vissza, 
amilyenből, a történelem tanúsága 
szerint, következéseikben mérhetetlen 
okozatok származnak. A czár sajátságos 
elhatározásának legvalószínűbb oka a 
badeni és hesszeni udvarok viszálya. ■ 
Évekkel ezelőtt a badeni koronaherczeg 
Se'gíus orosznagvberczeg mostani felesége, 
a i orosz czárno nővére kézéért ver
sengett A koronaharczeg meg is jelent 
Darmstadlban, de vissza is utazott 
onnan, anélkül hogy bármi történt volna 
Ennek okán valóságos szabadás állott 
be a darmstadti és karlsruheí udvarok i 
között Valószínű tehát, hogy a j  
czár, midőn a badeni í.agyher- ! 
czegi pár látogatását , visszautasította, 
csupán a családjával való együttérzését j 
akarta kitüntetni. Nagyon érdekes, szimp-!

tematikus tünet ez, mely élénk világot 
vett arra, micsoda óriási befolyással van 
a fiatal czárnő férje elhatározására.

Érdekes fázisba lépett a kubai kérded 
is. A  spanyol jegyzék, amely az atn»- 
rikai Egyesült Államoknak a kubai for-i 
radalom illetéktelen pártolását veti aj 
szemére, állítólag nem soká marad ví-j 
lasz nélkül. A  madridi Im parcial egyi|ű 
new-yorki távirata szerint az Amerikai 
Egyesült Államok részéről legközelebb 
szinten jegyzék készül. Ebben a jegy
zékben azzal fenyegetik meg Spa
nyolországot, hogy arra az esetre 
ha Spanyolország visszautasítaná az 
Egyesült-Államok interv encsióját, a 
kubai kérdésben, Mac Kinley elnök 
erélyesebb rendszabályokhoz fog fo
lyamodni. A  sokat tárgyalt kubai 
kérdés tehát most, végvonaglásában még 
kellemetlen meglepetésekkel is szolgál
hat a világpolitikának,

e J L , * 1 2

Budapest, okt. 27.

Színhely: Tágas terem délszaki növé
nyekkel disziive. A z előtérben Bdnffy Dezső 
báró szobra, —  a háttérben hatalmas üveg
falon át a haza bölcsének massziv kör
vonalai látszanak.

Idő: A  jelenkor.
Személyek:

1- ső augur . . . .  Bdnffy Dezső báró
2- ik augur , . . . Csernátony Lajos,

Chorus,
Első jelenet.

(1-ső augur egy tripos előtt állva gondo
latokba mélvedve tekint maga elé. 2-ik 
augur a háttérből lassú léptekkel közeledik.)

1- ső augur: K i az, ki álmaimból felriaszt?
2- ik augur: Egy bámulód, ki szívből üdvözöl!
1- ső augur (ásítva): Megint , , ,?
2- ik augur: Bocsáss meg ur! Beszéded

olvasám , . ,
1- ső augur (mohón):,Vagy úgy! Nos,és. . . ?
2- ik augur: Előbb nem értém —

Majd egy hü helóta 
Elém a PesterLloydból tárta azt; 
Mily szép burokba öntve 

mennyi ész!
Magyar lapokban mindez oda

vész . , ,
1. augur (sóhajtva): Hü férfiú, minden sza

vad velős!
Beszédeimmel én is így vagyok: 
A  szép magyarban rejtett el

meélt,
Magasztos eszmét hasztalan ke- 

ressz;
Hisz konstruálni szép beszé

deket,
Tudod jól, ehhez én nem ért

hetek.
A  Lloyd, mikor németre önti át, 
Vigyázva száműzi azt a hibát, 
Ami a szónoklatban benne van,
S így szebb a német, szebb, 

mint a magyar.
A  Képet igy csak a Lloydban 

lelem;
Beszédim én is onnan élve

zem . , .
Chorus: óh  mennyi ész s minő önis

merés l

TÁVIRATOK
ÉS TE LE FO N  JELENTÉSEK.

A román trénflrfikSs útja.
Bukarest, okt. 27. Ferdinánd  ro

mán trónörökös és neje tegnap délután 
Becsbe utaztak. A király és a királyné, 
valamint a miniszterek Predeálig kísér
ték a herczegi párt. Ferdinánd herczeg 
Luganóba utazik, mig a herczegné Ko-
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lurgba  m egy gyermekeiért, Károly  
herezegért és Erzsébet herczegnőért. 
Ferdinánd  herczeg és M ária  ber- 
czegnö azután N izzában találkoznak és 
ott töltik a  telet.

II krétai ügy*
Kánea, október 27. (A z  Esti H írlap  

távirata ) Megbízható hírek szerint a 

krétai nemzetgyűlés közvetetlenöl m eg

alakulása után memorandumot szer

keszt, melyben kijelenti, hogy a  krétai 

nép a hatalmaknak iránta tanúsított gon
doskodásának tudatában és ezért a jóaka

ratért hálával elte lve, kész magát alá
vetni a legvégső döntésig, amely 
a  nép sorsát megszabja. A  gyűlés 
kötelességének tartja azt is k ijelenteni, 

hogy minden uralom, amelyben a török 

muzulmánok részt vesznek, az önkor

mányzatot illuzóriussá tenné, a krétaiak

nak újabb kellemetlenségeket okozna, a 

hatalmaknak pedig csalódást hozna. A  

gyűlés tehát a hatalmakat m egillető hódo
lattal ragaszkodik annak a szükséges vol

tához, hogy a tengernagyok részéről a 

krétai népnek o ly  gyakran tett barátsá

gos Ígéreteit megvalósítsa. A z  üzlet pan
gása következtében a gazdasági krízis 

elkerülheletlennek látszik. A  politikai 

kérdés megoldásának elhalasztása a 
helyzetet m ég nehezebbé tette.

Athén, október 27. (A z  Esti 
H írlap  távirata.) A  Nea Im era  
azt a tanácsot ad ja a  krétaiak

nak, hogy ha e l akarják érni a török 
csapatok visszahivatását, fogadják e l az 

európai hatalmak valam ennyi feltételét 
és mindenekelőtt proklamálják amoham- 

medánok feltétlen személy- és vagyon- 
biztosságát.

Pétervár, október 27. (A z  Esti H ír 
lap távirata.) A  Novoje Vretnja ma 

hosszú czikkben kifejti, h ogy Battenberg 
József herczeg német származása és egy 

montenegrói herczegnó'vel való házas
sága következtében a legalkalmasabb 

volna a krétai kormányzói állásra. A z  

angol udvarral való rokonsága biztosíték 

arra, hogy az ő kineveztetéséhez az 

angol kormány is hozzájárulna.

Konstantinápoly , október 27. (A z  

Esti H írlap  tudósítójának távirata) 
Devas pasa II. Abdul Harnid szultán

tól megbízást kapott, hogy a krétai 

nemzet gyűlés vezető férfijaival érint

kezésbe lépjen. A z  Y ld iz  kioszkban azt 
hiszik, hogy ez mielőbb eredményre 
fog vezetni.

U| fő r ö k  p én zü gyé r .

Fra nk furt, október 27. (A z  Esti 
H írlap  tad. táv.) A  Frankfurter 
Zeitung azt jelenti, hogy R affou f dr., 

a német külügyi minisztérium kereske

delm i politikai osztályának vezetőjét a 
szultán kinevezte a törők pénzügymi

nisztérium államtitkárává, hogy ren
dezze a török pénzügyekéi. Raffouf 
őt év i szerződést kapott 35,000 frank 
év i fizetésssel. Raffou f első ízben a 

német-török kereskedelm i szerződés meg

kötésénél szerepelt Konstantinápolyban.1

A gépmunkások engednek.
London, okt. 27. A  gépmunkások 

szövetkezetének végrehajtóbizottsíga 

Összeült, hogy megállapítsa a kereske

delm i minisztériumhoz intézendő vá 

laszt. A  választ nem tették közzé, híre 
já r  azonban, hogy a munkások hajlan
dók a 8 órai munkaidőre vonatkozó 
követelésükéi visszavonni.

ESTI HIREiC

Az orfeumok ellenőrzése.
{Az Esti Hírlap ta«é«itá}átó!,}

Rudnay Béla főkapitány néhány hó
nappal ezelőtt rendeletet bocsájtott ki, 
mely többek között azt az üdvös, a zen- 
geráj-világban azonban meglehetős ria
dalmat okozó szentencziát mondotta ki) 
hogy a főváros dalcsarnokai a jövő
ben csupán magyar honosságú artis
tákat alkalmazhatnak.

Ezt a dicséretes rendelkezést a dal- 
csaraok-tulajdonosok úgy látszik nem 
igen tartották tiszteletben. Erre vall 
legalább az a körülmény, hogy a fő
kapitány a napokban újabb rendeletet 
bocsát ki, melyiyel magának a fen
tebb említett rendelet végrehajtását 
illetőleg a legszigorúbb ellenőrzés le
hetőségét biztosítja. A z  uj ukáz értel
miben ugyanis az orfeum-tulajdonosok 
ezantul pontos és a főkapitányságnak 
idtyikint bemutatandó nyilvántartási 
könyvek vezetésére utasittatnak, mely 
könyveknek a szerződtetett < művészek > 
teljes naczionálóját kell tartalmazuiok* 
Köteles ezenkívül, minden orfeumtulaj
donos, minden egyes artista szerződte
tését, valamint elbocsájtását, illetőleg a 
szerződési viszony megszűntét a rend
őrségnek bejelenteni.

Eddig a dolog rendben volna, s a 
rendőrség érte csak dicséretet érdemel. 
Van azonban az uj rendeletnek egy 
pontja, mely szerint a dalesarnokok egy 
havi időtartamra főkapitányi engedóiy- 
lyel. külföldi honosságunkat is alkal
mazhatnak, sőt amennyiben a szerződést 
meg ' akarják hosszabbítani, újabb fő
kapitányi engedélyivel azt is meg
tehetik.

Hogy ezzel a pontfal hová czéloz a 
rendelet, annak a főkapitány ur a meg
mondhatója. Annyi bizonyos, hogy ez a 
záradék-pont csaknem teljesen elrontja 
az egyébként helyes rendelet értékét.

—  Kitüntetés. A király Goda Bélá
nak, Győrmegye alispánjának, a kismegyeri 
emlékmű létesítése körül szerzett érdemei 
elismeréséül, a harmadosztályú vaskorona- 
rendet adományozta.

—  A z  orvosi tanács elnöke. A 
hivatalos lap mai száma közli, hogy a ki
rály Korányi Frigyes dr. budapesti tudo
mányegyetemi nyilvános rendes tanirt és 
a főrendiház tagját az igazságügyi orvoii 
tanács elnökévé nevezte ki.

—  A  bán betegsége. Khuen-H c- 
derváry  K áro ly  g ró f horvát bán 
tegnap este felesége társaságában 
súlyos betegen a fővárosba érkezett 
s rendes szokásától eltérően nem 
az Angol k irá lynő  fogadóban, ha
nem legjobb barátja, Bethlen And
rás g ró f szervitatéri palotájában 
szállott meg. A  bánt ma Ángyán  
dr. egyetem i tanár alaposan meg
vizsgálta s a legnagyobb nyugal
m at aján lotta neki.

—  A lb o r i táborszernagy. Albori 
Jenő báró altábornagyot, Krako vezénylő 
tábornokát és az I. hadtest parancsno
kát —  mint Krakóból táviratozzék •— a 
király iáborssernagygyá nevezte ki. 
Albori egyike a hadsereg iegtehetsége- j 
sebb tábornokának. Hosszabb ideig szol- i 
gált a vezérkarnál mint ezredes. Bősz- j 
nia és Herczegovina okkupilása alatt 
Philippovic táborszernagy mellé volt 
beosztva, mint az okkupáló hadsereg 
vezérkari főnöke. Később Magyarorszá
gon szolgált, legutóbb mint a 15. gra- 
loghadoszláiy parancsnoka Miskolczon 
állomásozott. Miskoiczrőí Becsbe helyez
ték át, majd pedig az I. hadtest parancs-!

nokává nevezték k i Albori 1885. no
vember 1-töl altábornagyi rangot visel 
Tulajdonosa a vaskorona Ű. osztályának, 
a Lipótrend iovagkereszijéaek a hadi 
ékitménynyel, a katonai érdemkereszt
nek a hadi ékitménynyel és a katonai 
érdeméremnek a vörös szalagon, Albori 
báró két év óta valóságos belső titkos 
tanáesos.

—  E gyetem i tanárok ax ifjú ság 
ért. Az egyetem jogi fakultásán ma 
délelőtt szüneteltek az előadások, mert 
a tanárok Herczegh Mihály dr. rektor 
elnőklése alatt kari ülést tartottak. Az 
ütésen szóba került az egyetemi hallga
tóknak az utóbbi napokban sűrűn em
legetett nyomora e's szoezializmusa.

—  E gyh ázkerü leti közgyű lés. A 
dunamelléki er. ref. egyházkerüle ma 
délelőtt folytatta közgyűlését a reformá
tus főgimnázium dísztermében Szász Ká
roly ref. püspök egyházi és Cseh Ervin 
verőczemegyei főispán világi elnökök 
vezetése alatt. Első sorban a népiskolai 
bizottság jelentését tárgyalták, es némi 
pótlásokkal el is fogadták. Az egyház
kerület belügyeit érintő nehány tárgy 
megvitatása után a jogügyi és gazda
sági bizottság jelentését vették tárgyalás 
alá. Hozzájárult a közgyűlés az egyház
kerület tulajdonát képező birtokok bér
beadásának módozataira nézve tett bi
zottsági javaslatokhoz valamint egyéb 
pénzügyi és gazdasági ügyekben tett 
javaslatokhoz. Az ülést folytatják.

—  Tám adás a színházban. Milánó
ból táviratozzák, hogy a Dal Verne 
színházban tegnap este nagy botrány 
zavarta meg az előadást. Puccin i da
rabját adták, amikor egyszerre Antonio 
Colari földbirtokos bottal rátámadt An- 
derlini tábornokra és nejére. Az eset 
nagy zavart keltett. A  tábornok kardot 
akart rántani, hogy a támadót meg
fenyítse, de még mielőtt ezt megtette 
volna, a szinház közönsége ártalmatlanná 
tette a verekedő földbirtokost. A  táma
dót azután a rendőrség emberei távolí
tották el a színházból. Mi a támadás 
oka, azt mindeddig nem tudják.

—  M erén y le t az u dvari vőna t 
ellen. Verona közelében —  mint ne
künk jelentik —  az este kővel hajigál- 
tak meg egy udvari vonatot, a melyben 
ümbertó olasz király közeli rokona, 
1 hónát herczeg ült a feleségével. Az 
éles kövek összezúzták a szalonkocst 
ujjnyi vastagságú ablakát, de kárt 
nem tettek senkiben, rendőrség szigorú 
vizsgálatot indított, de azt hiszik, 'hogy 
csak • gyerekek csínyéről van szó.

—  A  bevándorlás ellen. A felvidé
kiek régen és állandóan panaszkodnak au 
ellen, hogy a galicziai bevándorló házaló 
kereskedők veszélyeztetik az amúgy is 
gyenge lábon álló kis- és háziipari. Ez ellen 
hiába fordultak a miniszterhez. Most ak- 
cziót indítottak a felvidéki városokban és köz
ségekben a bevándorlás tneggdtldsára.Eten- 
t'il letelepedést engedélyt nem adnak, s 
azonkívül súlyos adóval fogják korlátozni a 
házaló kereskedés üzését.

l 'á ro s i ügyek,
—  A  főpo lgá rm ester ille tm ényei. 

Az uj főpolgármester az államtól fizetés 
és lakbér c*imén évi 14,000 frtot fog 
húzni. Eddig 8000 forint volt n főpol
gármesteri fizetés, tehát kevesebb, mint 
a 12,000 frt illetmér.ynycl biíő polgár
mesteré. Országgyűlési határozattal volt 
megállapítva a 8COO forint, most tehát 
hasonló határozatra lesz szükség a fize
tésemelésre. Nehezebb a fŐpolgármester 
nyugdijiiielménveinek rendezése. A  pol
gármester harmiuc’hat évi szolgálat 
után teljes fizetését húzza a várostól, 
az állami nyugdíj azonban évi 8000 
írtnál magasabb nem lehet. Csak ui 
törvénynyel lehet a főpolgármester ré
szére kivételt tenni.

— A  községi választások előbb lesz^ 
nek mintsem gondolják. Mihelyest a 
közigazgatási bíróság határozata leérke
zik s a virilisták névjegyzéke végleg 
meg les* állapítva, az igazoló választ^ 
mány erről jelentést tesz a közgyüié&neJc 
s aztán nyolcz napra reá kitűzi a  f á j  
1 asz tás t, ugv hogy november vége előtt 
is már választhatunk.

A  telekeladó bizottság ma délelőtt 
ülést tartott Tárgyalás alá került a 
kereskedelemügyi miniszter leirata, a 
posta- és istállótelep czéljára megfelelő 
telek átengedése ügyében. A  bizottság^ 
az ügyosztály meghallgatása után, azt 
javasolja, hogy engedjenek át a X  kér. 
kőztemető-uti villamos vasút és a Hun
g á r iá it  közt levő 83,000 négyazögőlnyi 
területből 6000 négyszögölet, 45 írtjá
val. —• A z  I. kér. Lipót-mezőre 
tervezett elemi iskola telkének az 
ügvében a tanács annak idejé
ben azt a javaslatot tette, hogy mivel 
a főváros telke alkalmatlan fekvésű, cse
réljék be azt a Filó János-féle 5000 
négyszögölnyi telekkel, amely 9 írtjával 
lenne megszerezhető. A  telekeladó bi
zottság ma kijelentette, hogy ragaszko
dik ahoz, hogy a főváros telkét hasz
nálják föl, annyival is inkább mert 
ez be van fásiiva, míg a Filó- 
telek egészen kopár. A  Nicholson- 
féle gépgyár részvénytársaság, vala
mint a nemzetközi kőolajipar részvény- 
társaság a telkére följegyzett telek
könyvi korlátozás törlését kérte. A  bi
zottság helyszíni szemlét tart. amelyben 
résztvesznek: Vaszilievits János taná
csos, Preyer Hugó dr., Németh Titusz, 
Füiöp Károly dr. és Seregdy fogalmazó.

Rendőri hírek,
— Gellérthegyi robbanás. A  gel

lérthegyi robbanás második szerep
lője, Jakab János úgy látszik 
életben marad. Bár még mindig betegen 
fekszik a kórházban, az orvosok azfc 
hiszik, hogy fölépül. Akkor aztán teljes 
világosságot is hozhat abba a rejtélyes 
éjszakai eseménybe és megmondhatja, 
hogy mit kerestek ők a barlangban és 
hogyan történt velük a szerencsétlenség. 
Társát, Fabricsktt Mihályt már elte
mették. Az este földelték el mint ingye-; 
nes halültat.

— A züllés utján. Három megté
vedt, bűnös fiúcskát tart fogva ma 
reggel óta a rendőrség. Tisztességes 
szülők gyermekei, a tizenhárom éves 
Jassn Rezső már a gimnáziumba is 
jár, a másik kettő, Weincr József és 
Köbinger Mihály csak most végzik az 
elemit, ősszebarálkoztak holmi söpre
dék népséggel, utczai csavargókkal, akik 
megtanítottak őket lopni. És tegnap 
már felhasználták a szerzett tapasztala
ik a t  és nehány társukkal szövetkezve 
kifoszlottak egy lövölde-téri szobát. 
Egy böröndben mindenféle holmit talál-* 
tak, azt potom áron vesztegették, a 
mig a detektívek meg nem fogtak és 
ártalmatlanná nem tették őket.

T ö r v é n y  e l ő t t ,
— Bírósági kinevezések. A király 

Kiss János kassai ügyészt a kecskeméti tör
vényszékhez bíróvá, Nemes József bereg
szászi járásbíróság! albírót a beregszászi és 
Mikes Bálint szászrégeni j.írásbírósági albifót 
a széliét vei járásbírósághoz járásbirákka, 
Korét István tamás-i járásbirósági aljegyzőt 
pedig a dunaföjdvári járásbírósághoz ai- 
biróvá nevezte ki.

— Pétkó László in d  alatt. Érékkel 
ezelőtt történi, hogy Petkó László mi
niszteri titkár, a hivatalos TOrvónylár 
felelős szerkesztője hirtelen eltűnt a fő- 
várostól. Nagyobb mérvű hivatali mu
lasztásokról kezdtek susogni s a vizs
gálat során csakugyan kiderült, hogy a 
könyvek meghamisításával Petkó több 
ezer forintot sikkasztott el. Körözését 
aionnal elrendelték, de a sikkasztó már 
•kkor külföldön volt a nem akadtak rá. 
Kz év tavaszán aztán a müncheni rend
őrség egy arezképet küidütt a budapesti 
rendőrségnek, mely felismerte a sokat 
keresett miniszteri tilkiri s táviratilag 
L-iíézfcedelt, hogy Münchenben letartóz
tat v.i!.. Pttkói hazahozták, s azóta 
az alkotmány-utezai törvényház foglya. 
Ugróién ma határozott a'törvényszék 
váitanácsa, mely Petkó Lászlót hiva
talos sikkasstás, okirathamisitás és 
lopás miatt vad alá helyezte.
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lehet m egé ln i?  K ét

gyerekem ber állott m a a  törvényszék 

e lő tt  Mind a kettő a  betörések, a lo

pások egész logiéját követte el, de a 
törvényszék nehezen tadta rájuk bizo

nyítani, m ert szemérmetlenül tagadtak. 

A  tárgyalás vége az lett, hogy a fiatal 
zsiványokat a törvényszék egyenkint 

három év i fegyházra ítélte.

—  M egértette az ítéletet. Csizma-, 
d ia? —  kérdezte EőrdÖgh elnök az 
égyiket.

—  Értek én  mindent —  de amondó 
vagyok, hogy manapság csak úgy tud 

az ember megélni, ha sikkaszt, lop, 
r a b o l. . .

—  N o  ha maga igy gondolkodik, ak

kor magát egyenesen a fegyházból v i
szik a  temetőbe —  válaszolt rá  az 

elnök.
A z  elvetemedett bűnös vállat vont és 

m osolyogva távozott a tárgyalási te

remből.
—  ö t  évi fegyház egy lövésért. 

K ucsm a  István gépész rossz lábon élt 
a feleségével, Lesko Borbálával. Kucsma 
folyton ivott, a felesége ezért korholta. 
Egyszer aztán a férj ráunt a sok pör- 
patvarra és revolvert fogott az asszonyra. 
Három lépésről lőtt, de nem talált, aztán 
az asztalra tette a fegyvert. A  törvény
szék öt évi fegyházra ítélte Kucsmát, 
de Rótt Mihály dr. védő felebbezésében 
kérte a bűnös elmebeli állapotának m eg
vizsgálását. A  kir. tábla a védő érvelé
seinek helyt adott és Kucsm a  István 
elméjének megvizsgálását és uj tárgyalás 
megtartását rendelte e l  A  budapesti 
törvényszék ló th  bíró elnöklete alatt 
ma újból foglalkozott ezzel az ügygyei 
és meghallgatta Ajtay  dr. és Móravesik  
dr. orvosszakértők véleményét. Minthogy 
az orvosok rendben találták Kucsma 
elmeállapotát, a törvényszék ismét öt 
év i fegyházra  Ítélte el Kuosma Istvánt. 
A  védő és a  királyi ügyész feleb- 
beztek.

— O lim pia* a  büntető b írósá g  előtt. 
F ü rs t  Helén egy házi mulatságból haza
jövet, ahol Vestának, a szűziesség isten- 

; nőjének a jelmezében hódította a szive

ket, a  kerepesi-uton, a keleti kávéház 

előtt találkozott Olofson M iksa nyugal
mazott föhadnagygyal, akit eddig soha
sem látott. M arsnak  hatalmas, szép 

nagy termetű képviselője elragadtatással 

lépett Vesta elé s nem törődve azzal, 
hogy a háttérben Vénus jelmezében 

Steiner  Zseni himzőnő s más olimpusi 
jelmezekben Blaustein  Fülöpné és o lá h  
Sándor is tanúi a jelenetnek, megölelte 

Vestát s mindenféle csábitó szavakat 

suttogott a fülébe. Vesta kezdet- 

b én * elpirult, aztán fölháborodott és 
kísérőinek a segítségével olyan jelenetet 

rögtönzött a kerepesi-uton, amilyennél 
szenzációsa i)!' az igazi Olimpuson sem 
▼olt, mikor Jupiter Junót véletlenül 

Vulkán kohójában találta. Előbb a rend
őrséghez jutottak, aztán a büntető bí

róság elé kerültek, kölcsönösen panaszt 

emelve egymás ellen « becsületsértés 
miatt. A  bíróság nem Ítélhetett a magas 
Olimpus kerepeai-uti képviselőinek az 

ügyében, mert a mai tárgyaláson Mars 
ünnepiesen megkövette a  hölgyeket és 
azok némi vonakodás után meg is bo

csátottak neki.

s z í n h á z a k .
Mai színházi m aso rok  «

A  Nem zeti szín házban Prém  József 
6  felvonásos • Adorján báró* czimii drá
máját adják. A  főszerepeket Újházi, Már- 
kus Emília, Cs. Alsecghy Irina és Mihály fi 
játszók. Kezdete 7 órakor.

A z  operaházban Verdi operája 
« J i  álarezos M f.kerül színre. A  főszere
pekben Perottival is Hilgermann Laurá
ira!. Kezdete 7 órakor.

A  Népszínházban Bokor operettje 
>3 légyott« kerül színre, a  főszerepekben: 
Küry  Klára, Z. Bárdy Gabi, Gazsi Ma
riska, Szirmai, Németh és Kassaival. 
j jKezdete 7 órakor. ír

szin-

A  V ígszínházban  « Trilby* Hu Mau- 
rien  és Potler 4 felvonásos színmüvét ad
ják: Trilby Delly Emma, Svengáh Feny
vesi Emil. Kezdete fél 8 órakor.

A  M a g y a r  színházban Ohnet
müve *A császár ezredese»  kerül _ __ „

főszerepekben Molnár László és Kettyei 
Arankával. Kezdete 7órakor.

A  v á ros lig e ti sz ínkörben  az ó-bajor 
passzió-játéktársaság előadja Jézus szen
vedését és haldiát. Kezdete 6 órakor.

* Küry Klára Berlinben ? Küry  
Klárát már régebb idő óta csábítgatja Né
metországba a berlini Linden-Theater igaz
gatója. A  művésznő eddigelé sem igennel, 
sem nemmel nem felelt s annál nagyobb 
volt a meglepetése, amint a múlt éjszaka 
a következő tartalmú távirattal felzavarták: 

»GHdnzmden Vertrag, grosser Vors- 
chuss. W ir komtnen.

De még nagyobb lett a meglepetése ma 
reggel, amikor a Linden-Theater igazgatója 
és Sélar, színházi ügynök tényleg beállítot
tak hozzá és komoly tárgyalásba bocsát
koztak vele. Eddigelé az az eredmény, hogy 
a berliniek estére haza utaznak, Küry  
Klára pedig meg marad itthon.

*  «Couliasefc ur» elmarad. A víg
színház e hét szombatjára tűzte ki BJwm 
és Toché bohózatának, a Coulisset urnák 
bemutató előadását. Mint értesülünk, a pré- 
mier e hétről elmarad s csak november 
6-án tartják meg.

* Jászai Kart könyve. Bizonyára fel
tűnést fog kelteni mindenfelé az a  hir, —  
melyről eddig csak a legbeavatottabbak 
tudtak, —  hogy a nemzeti színház nagY 
tragikája könyvet ir. De még nagyobb a 
szenzáczió azáltal, hogy a Jászai Mari 
könyvének thémája: a szerelem. Ez érdekes 
tárgyat bizonyára érdekes világításban tűn. 
teti fel majd a művésznő könyve, amely 
már legközelebb kikerül a könyvpiaczra.

*  Tiszti tó  tÜz. Bosnydk Zoltánnak ilyen 
czimü uj drámájából ma tartották meg az 
első színpadi próbát a nemzeti színházban. 
A  főszerepeket Jászai Mari és Márkus 
Emília játsz&k. A bemutató előadás novem
ber második hetében lesz.

A  kulisszák mögül.
Napok óta a  szegény éhező jogászokról 

keseregnek az újságok. A rektor munkát 
kér. egyik-másik lap gyűjtést indít a szá
mukra és ők maguk is rajta vannak, hogy 
valahogyan derűssé tegyék ezt a nyomom 
ságos életet. Ennek a törekvésnek bizonyt 
téka az a  levél, amelyet tegnap este kéz
besítettek Gazra* Mariskának, a népszínház 
naivájának s amely levél szószerint igy 
hangzik:

Tisztelt nagysád,
ön olyan kedvesen állítja össze a menüt, 

hogy én — bár szegény jogász vagyok, — 
szívesen viselném annak költségeit.

Lelkes bámulója

(teljes névaláírás.)

A  dolognak az a magyarázata, hogy 
Gazsi Mariska a „3 U tfo U '-  b u , min1 
kaczér, kikapós ballerina pompás vacsorá* 
állít össze a Németh József kontójára 
Csakhogy ez a vacsora papirmaséból való 
és Németh színpadi bankóval fizet. Meny
nyivel nehezebb sora lenne a szegény jo
gásznak, ha a szép naiva vele is eljátszani 
a „3 légyott*  második felvonását.

'■ éyx. •

S p o r t .

§ Bécsi lóversenyek. A Freudenau 
holnapi utolsó versenynapjának programmja 
semmiben sem különbözik a keddi pótna
pétól. Csupa 2000 koronás eladó verseny 
és handicap kerül dűlőre, melyekben a leg
silányabb verseny anyag próbálkozik utol
jára az idén. Az egyes futamokra a követ
kező lovakat jelöljük:

I. Fenelány— Ambra .
II. M irk ó— Garibaldi.

Hl. Rege— Ladrone,
IV. A ra — BiÜnits.
V. F it t— Lederer istáló.

V L  P r im u la — Tamina,
VII. Helyes— Spiesbürger.
§ Banker a leghíresebb amerikai »ílyer» 

e hónap végén Páriába megy, hol többek 
közt Morinnel is megmérkőzik.

j  Colonel Kóser Európának ez idő
szerint legjobb ügetőlova, legutóbb 2 perez 
12 másodpercz alatt futotta be a training- 
ben a mérföldes távolságot. Ez a  rekord a 
legjobb, melyet Európában valaha elértek.

K Ö ZGAZDASÁG.
Kőbányai sertéavásár. Készlet 27088 

darab. A ro fc : I-ső rendű m agyar ser
tést 55— 56, szerbiai 54— 56 f r t  A *  
rányzat lanyha.

Jelentések a tőzsdékről,
[Az Esti H írlap  tudósit ójától.)

A  g&bon&üzlet,Budapesten -Ame
rika magasabb jegyzései az irányzatot ked
vezően befolyásolták, a malmok nagyobb 
animóvai vettek részt a bevásárlásban, az 
árak azonban nem emelkedhettek, mivel az 
idegen származású gabonát tömegesen kí
nálták. Elkelt barátságos hangulat mellett 
29,000 métermázsa búza változatlan áron.

A  következő . búza fajok kerültek , forga
lomba:

»  200 » 81 » 1520
«  300 * 75 > 12.50
*  100 » 73*5 > 11.80

Pestvidéki 100 » 76 » 1250
»  100 » 75*5 > 12.45

Fehérmegyei 300 » 765 » 12.60
Dunavidéki 3100 > 72*5 » 11.50
Raktáráru 3000 * 76 > 12.55

»  400 > 75 » 12.10
Bulgáriai 270 * 73 » 9.65
Oroszországi 6400 » 73 » 12.10

Egyéb gabonanetnüekben zz irányzat 
és az árak változatlanok. Rozsot 8.30— 8.46, 
tengerit 4.70—4.85 és zabot 10 krral 
drágábban, illetőleg 6.35—6.60 frton vásá
roltak.

A határidőpiaczan: a forgalom szűk 
körre terjedt, az árak aiig változtak.

Kötöttek:
Búza tavaszra , . 11.77— 11.80 
Rozs tavaszra . . 8.70—  8.73
Tengeri máj.—jun.-ra 5.13— 5.15 
Zab tavaszra . . 6.33— 6.36

A déli tőzsde eárlatjegyeései:
Búza tavaszra . . 11.80— 11.82 
Rozs tavaszra . . 8.72— 8.74
Tengeri máj.—jun,-ra 6.14 -  5.15 
Zab tavaszra . . 6.34— 6.36

A  budapesti értéktőzsde. Az ér
téküzlet alapirányzata ma is szilárd volt, a 
forgalom azonban korlátoltan alakult. A  
spekuíáczió érdeklődése első sorban a két 
hitelrészvény felé terelődött, melyekben több 
kötés jött létre.

A z előtőssdén előfordult kötések: ma
gyar hitelrésze. 385.75— 386.50 osztrák hitei* 
részv.352.60—353.20, leszámítoló bank részv. 
251.25— Löl os/trák-rnagy. állam vasat
részv. 335.60—334.75, rimamurányi vasmű 

. 258.25—258.50 közuti vaspálya
-890.60, villamos vasút 

-289.—

részv.
részvény 888.— 
részvény 289.60-

Z á r la tk o r  m a ra d t:  magyar^hitel- 
részvény 386.26, osztrák hitelrészvény 
353.90 oszt-magy államvasut részv. 335 25, 
leszámítoló bank részvény 261-— jel- 
zálogbitelbank részvény 276.75, közuti vas
pálya részvény 889* — városi villamos 
vasút részvény 289.—  forinton.

A  déli tőzsdén, jegyeztek: magyar hi
telrész vény 886.25—386.— , oszt. hitelrész
vény 353*----- 352.80, osztrák-magyar ál-
amvasut részvény 335’25—334 75, leszámi- 
tolóbank részvény 251*26—251 — , jelzálog
hitelbank részvény 277.----- 277.75------ri
mamurányi vasmürészvény 258.50 — 258.25 
közuti vaspálya részvény 389.25—389 — 
városi villamosvasút részvény 289*25— 
289.— foimton.

Z á r la tk o r  m a ra d t: magyar hitelrész
vény 386,— magyar aranyjárodék 121.70, 
magyar koronajáradék 99.75—, pesti ma- | 
gyár kereskedelmi bank részvény 1453—, 
oszt. hitelrész. 352.80 leszámitolóbank rész
vény 251.----- . jelzáloghitelbank részvény
276*75.— rimaraurányi vasmű részvény 
268*50— , salgótarjáni kőszénbánya rész
vény 614—,—  déli vasút részvény 82,—
városi villamos részvény 289.----- , közuti
vaspálya részvény 389.— forinton.

h  gabonaDzIet Bécsben Becsben 
a hangulat nyugodt, kötések csak elvétve 
fordultak elő.

Jegyzések'.
Búza tavaszra . . 11.77—11.79 
Rozs tavaszra l  • 8.87— 8.89 
Tengeri máj.—jun.-ra 5.38— 5.40 
Zab tavaszra . . 6.68— 6.69
A bécsi értéktőzsde. Bécsben a 

hangulat bágyadt volt és berlini eladásokra 
: árfolyamok hanyatlottak.
Jegyzések: osztrák hitelrészvény 352.80, 

magyar hiíelrészv. 386.—, magyar arany-: 
járadék 121.60, magyar koronajáradék 
99.75, anglo bank 163,— osztrák magyar 
államvasut részvény 335,— forinton.

Piaczi árak,
(A. Esti Hírlap magíujelentés#.)

A  központi vásárcsarnok árjegyzését A j 
mai forgalom minden téren feltűnően, 
gyenge v o lt  A z árak nem változtak:

Hús: I. rendű leyeshus 72— 96, II. rendű;
leveshus 52—64, III. rendű levesbus 48----- ,
vesepecsenye egészben 80—90, rostélyos 80, 
fehér pecsenye 80, tisztított vesepecsenye 
200, marhanyelv nyersen 72, páczolva 90, 
füstölve 140 krajctár kilója. Disznóból 
ezombja, lápoczkája 72, karaj 80—90.: 
füstölt sonka 110— 116, nyelv 30— 35, sza-j 
Ionná 64—68, zsir 68, háj 68—78, 
prágai sódar 120, karad 100— 110 kraj- 
czár kilónként.

Baromfi: Rántani való csirke 70—75,1 
sütni való csirke 10J— 120, tyuk 140, kap- 
pan 180 200, pulyka 350-400, kövér lúd 
500—600, sovány kacsa 120— 140, kövér 
kacsa 200— 220 krajezár páronként. Tisztí
tott baromfi: csirke 45—60, császár poulárd 
85— 100, pulyka 200— 250, sovány kacsa 
90-120, hízott 130-150 krajezár darabon
ként. Lúd kilója. 52— 60 kr, elsőrendű 
zsir 110, háj 95, olvasztott zsir 85 kr, 
kilója.

Vadak: Nyúl 109-150. fogoly 80 -90 , 
Őz ezomb 300—350, gerincz 800—700 
kr, egészben, szarvas 45—80, vesepecse
nyéje 1.80, damvadhus 60, kr kilója fá- 
czán 140— 1.50 gyöngytyuk 70— 80 kr. 
drbja, fenyves madár 60 kr. pálja.

Halak: Elő ponty 60— 120, csuka
60-120, kecsege 125-150, süllő 80 -160  
krajezár. Jegelt halak: ponty 20—60, csuka 
12—50, kecsege 120, fogas, süllő 30— 120, 
apró bal 30—50. Lazacz 600 krajezár 
kilója.

Különfélék: Teavaj 120, Hungária va j 
1.30 főzővaj 90— 100, tojás 7 drb 20 kr.. 
teatojás 25 drb, főzni való tojás 30 drb, 
meszes tojás 36 drb 100 krajezár.

Felelő* szerkesztőt Neszm ély A rtúr.

Gyermekeknek
tanulságos és szórakoztató olvasmányul 

legalkalmasabb s legolcsóbb a

Kis Világ
képes gyermeklap. Magjaién minden u n
balon. Etűflzetési ára egy én»e S forint 
negyedévre 75 kr. A Magyar Hírlap, 
elűllictoi egy érre 2 forintért kapják. EI6-

V., Honvéd-uteza 4. arám alá 
küldendők. 4

Baka: Kérek bírom  napi szabadságot. 
őrmester: Mi végből?
Baka: Beteg az atyáin. 
őrmester: Vau-e bizonyíték ?
Baka: Van . . , Ez *  kolbász Í.J J

Utczai

lapelárusitással
férfiak, asuonyok 15 éves 
feliül gyermekek naponkint 
1 frt 50 kr., — 2 frtot keres
hetnek. Bővebbet a kiadó- 
hivatalban

— Papa, mi az a küvetketés?
— Majd fogok neked magyarázni. Látsz, 

ha kapsz egy lesaktolt, küvér libát óján- 
dékba, akkor küvetőeztethetsz, hogy a liba 
meg volt már dögölve, mikor belevágtak 
. . . Mert jó, kövér libát nem í 
senki.

„Az Évszak"
szabás mintákkal, divatképekkel, szép
irodalmi részszel. Előfizetési ára egy évre 

4 frt; V* évre 1 fit.
A  * M agyar H írlap* előfizetői kedvez
ményképpen egy évre 2 Ért 66 kiéit 

kapják. i
Előfizetések V., Honvéd-uteza A  

küldendők.
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— Elhiszi nagysád, hogy csak néhány 
hónap előtt tanultam tánezoini ?

—  Oh, azt hittem, már régen elfelejtette.
W *  1 —  ......... —  —


