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K orona tanácsot tarto t
ta k  m a  Becsben a császár 
elnöklése mellett. Chlu- 
m etxky  báró közben jöttével 
m egk ísér lik  a  békés m eg
oldást.

Hideg van.
A  minden szentek az idén fagyos 

szenteknek bizonyultak, vaczogtató 

hideg  köszöntött be tegnap, s tart 

m a is  keményen. Nehéz köd 01 a 

Városon, az őszi nap végképp be van 

fátyolozva, lobog a tűz a kályhák

éban, k i se alszik a z  ivlám pa a mun

kálkodók m ellő l. A  té l e lőre kül

d ö tte  követségét; azt üzente, hogy 

tartsuk készen a szállását, s készül

jü nk  el magunk is az ő  uralmára, 
m ely ezúttal tartós lesz és fölöttébb 
íszigoru.

Poétikus lelkek elérzelegnek ilyen

kor. T é li ősz és enyészet, Minden- 

szenteknapja és h a lilvágy , sírok 

kivilágítása és danse macabre já r 

az idegzetükben. A z  idő alkalmatos 

ehez; köd, zordonság, halottas est, 

m é la  érzések összetalálkoztak, s a 
legtöbb em ber ama bizonyos mol- 

márnak vagy legalább is a gye im é- 
keinek borzalmaiban képzeleg.

Mi egyébtől fázunk és borzon- 

gunk, látva a té l zord elő fu tóját ez 
ünnepen. Eszünkbe ju t a szegény

ség, az ország sok Ínséges tájéka. A  

hideg, csontoskezü pauperizmus, 
melynek kopogtatását az ajtón hal

lani véljük, egyetlen kom oly verseny

társ a vén kaszás, a halál m ellett, s 

félelem, rémség dolgában annyira 

.túltesz őzen, hogy sok szorongatott 

szegény önként menekül hozzá 
amattól.

A  halál m int .iszonytató . intéz
mény kezdi lejárni magát, s kény

telen az üzemet átalakitni: csak 

m int .békéltető- intézménynek van 

jövő je . Régi félelm es hatalmát e l
szedte tőle a nyomor.

S  az ember sorsa, hogy a halálnál 

is rettentőbb ellenséggel: a  nyomor

ra] vegye fö l a  küzdelmet. A z  em

beriség örök problém ája e haroz és 

minden lépésnyi terület, am it az 

ellenségtől elhódítunk, a  humaniz

mus diadala a demonizmus fölött.

M ert a halál csak halál; a  nyo

mor azonban maga az ördög.

E z  a  tél —  úgy látszik —  neki 

munkál majd. A z  elő jelek fö lötte 
aggasztók.

Kem ény és tartós hideg fenyegeti 

a  szerencsétleneket, akiknek nincs 

fejük, biztos hajlékuk, b iztos kenye

rük. A z  idei keserves nyár szoczi- 

ális bajok m agvát h intene el, am it 

«  fé l afetr learatni mqgt.

Egyes vidékeken nem termett

elég, másutt az árvizek pusztítot

tak ; kenyérdrágaság tetézi a  válsá

got é3  üzemredukczió az iparterme- 

iés nem egy ágában.

A z  ínségesek vetőm agért már je 

lentkeztek. Kaptak is. De a ve tő 

m agot nem lehet megenni. A ttó l 

kell tartanunk, hogy a sok föld- és 

müheiymunkás, akik nem kereshet

nek többé, e télen át éhséget fog
nak szenvedni.

V ideant consules, nehogy ez a 

csapás bekövetkezlrssék. A  nép 
éhsége rettenetes erő  forrása. Ne

hogy a nép arra legyen kényszerítve, 
hogy a  kenyeret, am it munkával 

keresett, keresni nem lévén alkalma, 

ingyen és tartozás gyanánt köve
telje.

Tartson össze állam, helyhatóság, 

vagyon és vállalkozás, érdek okos

sága s az emberszeretet érzése szo

rosan, hogy a fenyegető bajokat 

együtt orvosolják vagy legalább 

megenyhitsék.

Ne engedjék a bajokat elhatal

masodni, veszedelem re válni.

Oly helyzetben él Magyarország, 
hogy rá ja  nézve egy-egy biztos ve

szede lem  kész szerencsétlenség.

Kossuthék Szegváron.
(A . Elit Hírlap ludíütöj.lól.)

Kossuth Fercncz a tegnapi na
pon megjelent a szegvár-mindszenti 
kerületben, és kitagadta a függet
lenségi és 48-as elvek egyik leg- 
hübb bajnokát U ray  Imrét.

Nem  vizsgálta a kerület hangu
latát, nem kérdezett senkit, nem 
kísérelte m eg az ellentétek kiegyen
lítését, hanem egyszerűen kijelen
tette a mindszenti piaczon, hogy 
U ray  Im re nem  függetlenségi. 
Uray  Imre, aki régebben tagja a 
függetlenségi és 48-as pártnak, mint 
Kossuth Ferencz, Uray  Imre, aki 
két és fé l czikluson keresztül a 
parlamentben is k itartott elvei 
mellett, Uray  Im re, aki úgy volt 
ismeretes, mint pártjának egyik 
legkészségesebb katonája: Úgy lát
szik Kossuth Ferencz sokalja  híveit, 
máskép nem dobálóznék úgy az 
emberekkel.

Még nehány szegvári választás és 
Kossuth Ferencz végképpen eljátsza 
kis já tékait és aztán egy nagy név el- 
prédáit örökségével mehet vissza, 
messze országba, most m ár csak
ugyan árván.

Annyi bizonyos, hogy már nem 
sok veszten i való játszm ája van.

A  tegnapi pirtgyülésröl tudósítónk a 
következőkben számól be.

Szegvár, o lt. St.
Zászlók és plakátok hirdették a mind

szent szegvári népnek, hogy négy prog-
viselót
ramm beszéd után jelölhet magának kép-

Össze is gyülekeztek a kora reggeli 
órákban úgy a Hűtek Lajos, mint az

Uray Imre párihiyei, akik tömött so
rokban jelentek meg ngy Seegváron 
mint Miudssenten.

Uray Imre, aki már napok óta lent 
van a kerületben,'úgy rendezte a dolgát, 
hogy Koesvthékat lehetőleg elkerülvén, 
mialatt Mülek Lajos htindesenien ba
sáéit, azalatt ó Szegváron hívta össze 
párthiveit és viszont.

Műlek bajos reggel kilencz órakor 
érkezett meg Mindszentre. Kíséretében 
voltak: Kossuth Ferencz, Messlényi 
Lajos, Papp Elek, Endrey Gyula, Ben- 
taller Lajos, Poleener Jenő, Marjay 
Péter és Leszkay Gyula. A  vasútnál 
zászlók alatt küldöttség várta a jelöltet, 
akit Haas Juda és SehönfeldMór. mind
szenti földbérlőb üdvözöltek.

Mülek is, Kossuth is válaszolt né
hány szót, mire mindannyian bevonul
tak Haas Juda házéba, majd istentisz
telet után délelőtt tizenegy órakor 
Mülek Lajos a piacz-téren megtartotta 
programmbeszédét

Ezer-ezerötszáz ember előtt beszélt

A  választás ugyan (m ár halodikií 
lesz, de azért, tekintettel arra, hogy t 
kerület egy fél óra alatt is bejárhat! 
még mindig bajt okozhat egy harmadik
jelölt

B u d a p e s t ,  n o v e m b e p  I.
X  á  képvizclghám  november hé 3-áa 

sserdán  déli 1 2  órakor ülést tart, me
lyen a jövő munkarendet fogják megái, 
lapítani.

X  1 katonai határö,-vidék fék
otslatása. Ma van 25-dik évfordulója 
annak, hogy királyi elhatározással •  
katonai határőrvidéket feloszlatták I 
polgárosították. A  határőrvidék területé
nek jelentékeny részét Horvátorezághoi 
csatolták, minden ellenszolgálat nélkül 
Ekkor lehetett volna legkönnyebben ren
dezni a fiumei kérdést

X  ám Ugronpári és Sim a Ferenc*, 
Bariba Miklós, aki az Uprott-pártnak ez 
időszerűit még elnöke, november negye
dikére értekezetté hívta össze elvtársail 
Az értekezlet értesülésünk szerint Sima

Mülek, akin meglátszott hogy nehéz 
betegséggel küzd. A programmbeszédben 
a függetlenségi és 48-as párt ismert el
veit fejtegette, melyek mint mindig 
most is nagy hatással voltak a mind
szenti polgárságra.

Kossuth Ferencz szólott ezután a 
néphez. Lelkes éljenzés hangzott fel 
mikor beszélni kezdett de 
még sem igen volt,' Sok általánosság 
elmondása ntán a következő kijelentést 
tette:

—  Lejöttünk ide a mindszenti kerü
letbe, hogy önöknek a függetlenségi- és 
48-as párt nevében Mülek Lajost je- 
lőttül ajánljuk, mert pártunknak csak 
ö, egyedül 5 a jelöltje. Másról szó 
sem lehet mert aki a mi központunk 
ellenére fel merészel lépni, as nem 
lehet függetlenségi.

Mülek hívei zajosan éljeneztek, de az 
éljenzésbe belevegyült az Uravsták til
takozása is.

J A  zaj lecsiliapulása után Mülek Lajos 
képviselősége mellett beszéltek még: 
Marjay Péter, Papp Elek, Meszlényi La
jos és Endrey Gyula.

A z ebéd elköltése után Mülek Lajos 
a vele volt képviselők társaságában 
Szegvárra vonult, ahol megismételte dél
előtti beszédjét és a többi képviselők is 
hasonló értelemben nyilatkoztak.

Szegváron külömben a délelőtt folya
mán Uray Imre mondott nagyhatású 
programmbeszédet, melyben rámutatott 
a központ helytelen eljárására, melyet a 
társaságában levő Luby Géza képviselő is 
elitéit. Uray beszédét sok szentesi is hall- 
gáttá, akik aztán délután átkisérték 
Mindszentre és így a két testvér-jelölt 
eddig nem találkozott össze seholsem.

A  helyzet az, hogy Seegváron Uray 
Imre, Mindszenlen pedig, Mülek Lajos 

erősebb s igy a kettő között nagy 
küzdelemre van kilátás. Hogy kormány- 
párti jelölt lesz-e az ma fog eldőlni. 
Novak Józsefen kivüi most már Cieat- 
ricis  Lajos dr. megyei főjegyzőt is em
legették.)

Ferencz országos képviselőnek szegvárt 
szereplésével fog foglalkozni és könyv 
nyen meglehet, hogy az amngy is ki
csiny párt ez alkalommal még kisebb 
elemeire fog felbomlaai. Úgy tudjak 
különben, hagy Sima Ferencz tegnap 
hosszabb látogatást tett Bartha Mik
lósnál.

A  külföldről.
A német birodalomgyülés legközelebb 

a hadmentességi adó kérdését fogja 
tárgyalni egy igen érdekes peticzió kap
csán. Mintha a mi 48-as honvédőink 

minduntalan megujnló panaszai csen- 
dűlnének meg a fülünkben, midőn ol
vassuk, hogy a dicsőséges német-franczil 
háború héroszai 27 ér óta meg nem 
érdemelt nyomorban sínylődnek. A 
német törvény ngy szabályozza a vete
ránok nyugdiját, hogy a félig rokkantak 
800, zz egész nyomorékok 1 0 0 0  márka 
nyugdijat, az özvegyek pedig 180 márka 
ellátást élveznek. Ez bizony szűkkeb
lűén bevés s a német veteránok bead
ványa nem éppen jogtalanul hivatkozik 
arra, hogy a 70— 71-ben aratott győzelmek 
két gazdag tartományt szereztek vissza 
Németországnak, azonfelül pedig négy 
milliárd badisarezot jövedelmeztek. Ebből 
a liadisarczból a német birodalom hadere
jét megerősítette s a kérvény kiemelj 
hogy a német birodalomgyülés palo
tája költségeit is ebből a hadisarczbél 
fedezték. Méltatlan dolog lehá), hogy 
ennyi dicsőség osztályosai, a nemzet jólété
nek alapvetői öreg napjaikra szűkölködje
nek. Kérelmük teljesítése több millióra 
menő költséget igényel ugyan, de a ve
teránok egyszersmind rámutatnak arra aa 
nj jövedelmi forrásra is, melyből a több- 
költség fedezete legkönnyebbén előkerttt- 
hetne. Ugyanis az olyan fiatalembere
ket, akik tényleges hadiszolgálatot nem 
teljesítettek, polgári foglalkozásukat! 
bán akadálytalanul űzhetik, hátiméi 
eégi adóval kellene megterhelni A  
raet veteránok petieziójánák hatalmas tá
masza az a monsttebeadvány, 
német aggharczos-egyesületek 
Ky/fháuser-bizottsága másfél 
kiszolgált katona nevében 
kanczellárhoz intézett s 
veteránok tűrhetetlen 
kéri

I) n’y  a 
nent plusl

1 * §

t s amely
i aorsának javítását

a que les morts qui ne tevian- 
IHalottaknapján merész áötja j
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hogy a halottak nem térnek vissza nincs 
és minden aktualitás híján, hogy híres 
élő-halottak is ilyenkor adnak je lt  ma
gákról. Természetesen D re y fu s rő l van 
szó. A  hang, amelyen a franczia lapok 
ennek az esetnek legújabb fordulatát 
tárgyalják, szinte azt az impressziót 
kelti az emberben, hogy Dreyfusnek nem 
is  a hazaárulást róják fö l legnagyobb 
b&neül, hanem azt, hogy gazdag a csa
ládja. A  soviniszta lapok valósággal Drey- 
fus-ellenes cziklont indítottak meg a 
hasábjaikon s természetesen a szenátus 
álelnökét, Scheurer-Kestnert is gyanú- 
tót jáfe, hogy a Dreyfus-csaiád zsoldjába 
■Holt. Scheurer-Kestner pedig az újság
írók elől hermeticze elzárkózik s csak a 
kormánynak akarja bizonyítékait előter-

Í'eszteni. Csapán a Temps szerkesztőjét 
latalmazta föl arra, hogy a Dreyfus stroh- 

manjárói elterjedt hireszteléseket meg- 
czáfo lja . Bizonyítékai állítólag arra vo- 
;natkoznak, hogy a dokumentum, amely
nek alapján Deyfust elitélték, hamis, 
az Írásszakértők tévedtek. R ánc  öreg 
radikális szenátor, Scbeurer barátja, akit | 
egy újságíró meginterjúvolt, sokkal ér-j 
Idemesebb, komolyabb, tetteiben megfon
toltabb embernek tartja Scheurer-Kest- 
üevt, semhogy a legalaposabb, főitétien 
bizonyítékok nélkül az odiózus ügyben 
közbelépett volna. A  képviselők és sze
nátorok többsége ellenben meg van győ
ződve róla, hogy Seheurer csalódás ál
dozata

A lig  hogy Goluchotvski m onzai út
ijáról, az első hir megjelent, megnyíltak 
a  közvélemény zsilipjei és a kombiná
c i ó k  végtelen áradata zudult a nyo
mába. A z  áradat minden nagyobb baj j 
.nélkül most is rendesen lefolyt voina, I 
ha közbe nem szólnak az olasz félhivatalos 
lapok, amelyek Goluchowski monzai u - 
jának politikai fontosságát kézzel-lábbal 
tagadják. Több mint bizonyos tehát, 
hogy a monzai találkozás a legkomo
ly ab b  politikai szükség eredménye, 
amely még igen font s megállapodá
sokat és meglepetéseket hozhat napvi
lágra. Nem lehetetlen az sem, hogy 
Monza modern, szelídített formában 
Canossája a kissé peifid  olasz poli
tikának, mely bizony ulóbb igen furcsa 
helyzetbe került a hármasszövelség 
másik két hatalmasságával szemben.

Az osztrák válság.
(A* Esti Hírlap telefonjelentfse.)

M ég m ind ig  n incs döntés.

A z  u ra lkodó  e lőb b  Belátni g ró ffa l 

tanácskozo tt, aztán  p ed ig  k o ron a 

tanácso t h iv o ít  össze, h ogy  a  k i

bon takozás  ú tjá t m egállap íthassák .

R ad ik á lis  m ego ld á s ró l edd ig  m ég  

nem  ese tt szó  és e g y e lő re  a  csü tö r

tök i ü lés tő l v á r já k  a  segede lm et. 

Tu dós ítón k  é rtesü lése i e z e k :

Bécs, nov. 1.
A  császár tegnap délelőtt egy órai 

magánkihallgatíson fogadta Badeni 
igrófot, aki mindenekelőtt megköszönte 

a lánya lakodalmára küldött üdvözlő 

'sürgönyt, aztán pedig a  helyzetről tett 
felőterjesztést.

Becs, november 1.
Hivatalosan megezáfoíják azt a hirt, 

mintha a lengyel klubban szakadás állott 

volna be és tagadásba veszik azt is, 

hogy a lengyelek egy része nem támo

gatja teljesen Badenit. Ezzel szemben 

utalnak azonban arra a körülményre, 

hogy Abrahamoviez lovag alel nők a 
pénteki ülést berekesztette anélkül, hogy 

pártjával értekezett volna, vagy hogy a 
többség és kisebbség között valamelyes 

megegyezést igyekezett volna létrehozni.

P rá g a ,  november 1.

A cseh lapok k ivétel nélkül igen 
komolynak mondják a helyzetet.

A  Narodny L isty  azt irja, hogy ha 
abszolutizmust kísérelnének meg, a 

csehek tudni fogják kötelességüket.

Felh ívja  egyszersmind a cseh kép- 

s ze lők e t, hogy a csütörtöki ülésen tel

jes számban jelenjenek meg, mert ez 
az ülés okvetlenül péntek reggelig fog 
tartani.

A  Polilík  a  meglepetéseket kizártnak 
tartja és azt hiszi, hogy csütörtökön 

elfogják fogadni a provizóriumot 
első olvasásban.

Magczáfolja egyszersmind azt a hirt, 

mintha a császár a két alelnököl üd
vözölte volna.

B ritn n ,  november 1.
Lecher képviselőt megérkezése alkal

mával a  pályaházban a polgárság ezrei 

várták. A  polgármester beszéddel g ő 

zölte és a városi tanács nevében gyö

nyörű babérkoszorút nyújtott át neki. 

Este diszebéd és fáklyászene volt 
Lecher tiszteletére.

Bécs. nov. 1.
E g y  h é t fő i lap  a z t je len t i, h ogy  

B a d en i g r ó f  tegn ap  fe la jánlotta a 
császárnak lemondását, aki azon
ban azt nem fogadta el. M ind
a zo n á lta l, ir ja  a  n e v e ze tt  lap, Badeni 
bukása kétség te len  é s  va lósz ínű , h ogy  
Lobkovitz h erc zege t, a z  urak házá
nak  e ln ö k é t b iz zá k  m eg  a  kab inet 
a lak ítássa l.

Bécs , november 1. 
délután fél háromkor.

A  d é li órákban  a császár elnök
lése mellett koronatanács ült össze, 
mely még m in d ig  tart.

Ig en  m egb ízh a tó  fo rrá sb ó l a z t  j e 

len th e tem , h ogy  K athre in  d r t ,  a 

v o l t  e ln ö k ö t  a császár kihallga
tásra hívja , hogy véleményét meg
hallgassa.

A  Badeni lemondásról szóló h í
rek teljesen alaptalanok , m e rt  a 

k o ron a  m inden  kö rü lm én yek  k ö zö tt 

ragaszk od ik  szem élyéh ez.

J ó l é rte sü lt  p o lit ik a i körökben  

kü lönben  a z  h írlik , h ogy  Chlemetzky 
b á ró  k i a német liberális párt 
tagja, vállalkozott a többség és az 
ellenzék közötti megegyezés közvetí
tésére.

Eskü a vérmezőn.
(Az Esti Hírlap tudósítójától.)

A  budapesti helyőrség regrutái ma dél
előtt tették le az ünnepélyes esküt a vér
mezőn, ahol a kiváncsi közönség már a 
kora reggeli órákban elhelyezkedett, hogy 
tanúja legyen a fényes katonai látványos
ságnak.

A  csapatok már nyolez óra felé zeneszó 
mellett vonultak ki a kaszárnyákból a 
Láncz- és a Margitbidon át a Vérmezőre, 
hol négy tömött hadsorban, arczczal a vár
felé foglaltak állást.

Kilencz óra 15 perczkor már az egész 
helyőrség együtt volt.

Az első hadsorban a 6., 23., 32., 38. 
gyalogezredek és az élelmezési csapatok ál
lottak.

A második hadsorban az 52., 67. gya
logezredek, a 3. bosnyák herczegovinai 
gyalogezred, a 7. és 14. utászzászlóaljak 
foglaltak állást.

A  harmadik hadsorban a 4. hadtest 
tüzérezred a 10. 11.* és 12. hadosztály 
tüzérezredek és a 6. vár tüzér ezred 2. zászló
alja állottak. A  tábori tüzér ezredek legény
sége gyalog vonult ki. ezredenkint azonban 
egy teljesen felszerelt ágyút osztottak be a 
balszárnyra, minthogy a tüzérek az ágyúra 
esküsznek.

A  negyedik hadsorban a gyalog kivo
nult 16-ik huszár ezred és a 4. vonat osz
tály állott.

| Az első és harmadik hadsorban az egy
éves önkéntesek csapattesteik jobb a többi 
hadsorokban a bals2árnyon állottak. A  csa
patokhoz be nem osztott lovas tábornokok, 
törzs és főtisztek a vérmezőnek -> salétrom

raktár melletti bejáratánál, a gyalog kivo
nult tisztek pedig a kápolna sátornál vár
ták a hadtest parancsnokot.

Nehány perczczel 10 óra előtt a salétrom 
raktárnál felállított tüzérezred trombitása 
jelezte a hadtestparancsnok érkeztél.

Parmann Oszkár altábornagy, a kivo
nult csapatok parancsnoka, tisztelgést ve
zényelt és Lobkovitz Rudolf herczeg tábor
szernagy elé lovagolt, jelentve a kivonult 
csapatok létszámát.

A  hadtestparancsnok a tábornoki és 
a vezérkar által kisérve a Gotterhalte 
hangjai mellett ellovagolt a csapatok arcz- 
éle előtt, melyek ezredenkint tisztelegtek.

A szemle mintegy negyedórán át tartott, 
míg a hadtestparancsnok a csapatok elé 
lovagolt A z egész helyőrség tisztelgett, a 
zenekarok pedig a Gotterhaütet játszották.

Lobkovitz herczeg most intett kezével a 
zene elhallgat a csapatok lábhoz teszik 
fegyverüket. A  hadtest parancsnok és kísé
rete leszálnak lovaikról és a kápolna sátor 
felé mennek.

Itt teljes ornátusban Vdnya Ferencz 
katona plébános várja a hadtestparancs
nokot.

Lóbkoviez főherczeg táborszernagy mi
dőn az agg papot mcglá ja  már harmincz 
lépésről leveszi kalapját; a sátorhoz érve 
keresztet vet magára és megcsókolja az 
eléje nyújtott keresztet.

T íz óra után húsz perczczel vette kezde
tét a mise, mely alatt a 32-ik gyalogezred 
zenekara a kápolna sátor mellett egyházi 
éneket játszott.

A  kivonult csapatok lábhoz tett fegyve
rekkel hallgattuk a misét, majd az ur 
6zine változása alatt imához vezényelték 
Őket.

A mise alatt a diszlövések és az ágyúzás 
elmaradt.

A  mise után a hadtestparancsnok és kí
sérete újból lóra ült, a gyalogezreded 
zászlóit a front elé hozták, a tüzérekkel 
kivonult ágyuk az arczél elolt foglaltak 
állást, a tisztikar a zászlók, illetve az 
ágyuk körül gyülekezett és felhangzott a 
jelszó.

— Zum schwören!
A  regruták előléptek, a parancsnokok 

csapattestenkint nyelv szerint sorakoztattak 
őket, minthogy a katona az anyanyelve 
szerint teszi le az esküt.

Miután a regruták eképpen beosztva ál
lottak, a parancsnokok rövid beszédet in
téztek az ujonczohoz és erre mindenki le
tette az esküt a legfőbb hadúr iránt.

Az eskütétel után a kivonult helyőrséget 
tisztelgéshez vezényelték, a zenekarok a 
Gotterhaltet játszották, a kürtösök pedig a 
disziudulót fiztak. Parmann altábornagy 
most Lobkovitz herczeghez lovagolt és tisz
telegve a további parancsokat kérte.

A  hadtestparancsnok elrendelte a csapa
tok bevonulását, és a regruta tábor zene
szó mellett vissza vonult a kaszárnyákba.

A halottak ünnepén.
(Az Esti Hírlap tudósítójától.)

Ködös, hideg őszi nap, —  a halottak 
ünnepe. A  temető kapui már kora reg

gel óta tárva vannak, és síirü tömegek

ben őzöniik be rajta a nép. A  kegyele1 
virággal, koszorúval ékesíti fél a sírokat. 

Szépek a díszes iánjpákkal, nagy értékű 

selyemsza'agos koszorúkkal díszített csa
ládi sírok, de mélyen meghaló a félre

dőlt kis kereszt ott a letaposott pázsit 

közepén emelkedő sirhanton. Egy kis 

mécses ég a hant felett s a kis koszorú 
szerény virágai csüggedten hajtják le 

kelyh« iket. Hiszen annyi a fényűzés s a 

pompa itt —  a csendes birodalomban is.

Nagy nevek tündökö nek arany be
lükkel egy-egy tőrt oszlopon, márvánv- 

obeliszken. A  nemzet nagy halottjainak 

sírjait virágokkal, koszorúkkal borították.
Friss virágok illata árad el Horváth 

Gyula, Kammermayer, Helfy, Irá n y i, 
Trefort, Salamon Ferencz, Klapka 
s más elhunyt jeleseink sírjai felett.

Batthyány Lajos mauzóleuma fekete 

szövettel van borítva. A  haza bölcsének 

márvány koporsóján gyertyák fénye öm 

lik  el, —  Ráth Károly, Rökk Szilárd 

sirjain a főváros koszorúi feküsznek.

Es ott nyugszik Kossuth Lajos. S írja  

körül m indig nagy tömeg áll levett ka

lappal. A  sir virágokkal van borítva éai 

ra jta Kossuth Ferencz és Kossuth 
La jos Tivadar, Ruttkayué Kossuth 
Ln jza  a függetlenségi és 4§-as párt, 

Budapest székesfőváros, koszorúja, az 
egyetem i ifjúság és még más kegyeletes 

kezektől letelt koszorúk nyugszanak.

A z  if jú s á g  kegyelete.

A  gyász és a kegyelet ünnepnapján 

ismét az ifjúság emlékezett meg leg

méltóbban a nemzet nagy halottjairóL 

Impozáns tömegben keresték föl azokat 

a sírokat, amelyekben a tudás, a sza

badság és a költészet halhatatlanságai 

nyngosznak és a márványobeliszkek 

lépcsőjéről éppen olyan kegyeletes áhí

tattal szóltak azokhoz, akik a sírok kö

ré gyülekeztek, mint az egyszerű kő

lapok mellől.

Korán reggel gyűlt egybe az ifjúság 
az egyetem szerb-utezai épülete előtt. 
Minden sírra, amelynek szónoka jutott, 
egy-egy koszorút szántak, szalagos, nagy 
babérkoszorúkat, amelyek két kocsit töl
töttek meg. A  menet §z egyetem  gyász
fátyollal bevont selyemzászlaja alatt 
nyolez órakor indult meg és háromne
gyed kilencz lett, mire a lelkes ifjak  
kiértek a kerepesi-temetőbe.

Tele  volt már a sirkert emberekkeL 
A  holtak csöndes birodalma m egeleve
nedett és ki-ki sietett a maga kedves 
halbttjához. Csak az ifjúság vonult kö
zös nagy halotlaink örök uyugovóhelyé- 
hez. Forinyák  Géza sírjánál állt meg 
a menet legelőször. Szily  Ádám  joghall
gató állt a sírbolt elé és beszélt lassan, 
megilletődéásel, úgy hogy akik arra já r
tak, megálliak és áhitatlal hallgatták 
szép szónoklatát. Mire az ifjak  Woro- 
nieczky Micziszláv sirhantjához értek, 
a tömeg már megkétszereződött. Raj
osán y i Gyula koszoruzla meg az egye
temi polgárság uevében a nagynevű len
gyel szabagságbes sírját. A  vértanuk 
egyszerű síremléke előtt Szöllőssy F e 
rencz m ögyelem i hallgató beszélt. Czu- 
ezor Gergeíy rég porladó hantjai fölött 
Aradi Árpád bölcsész mondott szó
noklatot, Csányi Lászlóról pedig N . 
Szabó Albert em lékezett meg.

Fél tizenegy óra volt, amikor az ifjú 
ság Deák Ferencz díszes sírboltja elé 
ért. A  mauzóleum lépcsőjén, ahova ki
szűrődött a katafulk közül égő gyertyák 
sárgás fénye, Vetrák Ede joghallgató 
állt a gyászünnep közönsége elé. Húsz 
perczig tarló szép szónoklata után egy 
szerény kőemlék köré özönlött a publi
kum. A  mauzóleummal áltellenben, 
Irá n y i Dániel sírjánál Gramling Kor
nél beszélt a nemzetnek erről a példás 
életű, önzetlen fiáról, aki egyszerű volt 
itt közöttünk és egyszerű maradt ott is, 
ahol mindnyájan egyformák vagyunk. 
Mellette nyugszik Ire fort Ágoston, az 
ország egykori nemeslelkü kultusz- 
minisztere, akinek sírját Nyáry  Béla 
joghallgató koszoruzta meg. És odébb 
Klapka György allegorikus síremlékénél 
állt meg az ifjúság. Bocz Jenő rótta le a 
komáromi hős iránt az ifjak  kegyeletét.

Ha senkinek a sírja se maradt meg- 
keszoruzatlan, aki megérdemli, akkor 
legelőször Kossuth Lajosnak még min
dig egyszerű, vasrácsos sirdombjához 
kellett volna zarándokolnia az érzései
ben lángoló ifjúságnak. Ezt mondta Őrt- 
manu Albert, az egyetemi kör elnöke is, 
aki fekete díszruhájában állt a sir elé 
és a nemes lelkesedés igaz hangján 
kezdte meg beszédét. Könynyel, ezernyi 
nép tenger könyével kellene öntözni 
—  úgymond —  azokat a virágokat, a 
melyeket a legnagyobb hontalan ma
gyar sírjára hoz az ifjúság kegyelete, 
lii-zen  az, aki azalatt a  szürke már
ványlap alatt aluszsza örök álmát, egész 
életét minekünk áldozta. Á  legnagyobb vo lt 
ő a nagyok között, akik szóval és karddal 
egyforma hősiességgel küzdőitek. A  sza-
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badság volt az 6 eleme és az volt az ő 
óhajtása, hogy ezt mindnyájunknak 
megszerezhesse. Azon az esős tavaszi 
napon, a mikor az utcza során egy le l
kes csapat száz veszedelnm közepette, 
bátor és gyújtó szóval üzent hadat jog- 
tipróbnak, voltak még a kik az életük 
árán is készek voltak szolgálni a haza 
javát —  most, ezen a szürke Őszi na
pon ez a mesés Önzetlenség már csak 
az emlékezésé. Hálátlanok vagyunk. 
« Ezren és ezren kellett volna ennél a 
sírnál lennünk és alig vagyunk nehány 
százan . . . »  Ped ig senki sem érdemű 
meg jobban azt a koszorút, mint Kossuth  
Lajos, akinek szelleme és em léke örökké 
itt marad közöttünk.

Batthyány  Lajos gró f mauzóleumá
nál Hets Ödön joghallgató b eszé lt A  
gyászlepellel bevont sirdomb mellől az
tán az ifjak tanáraik sirjához vonultak.

A  müeyyetemi hallgatók Ybl M ik
lós, Gerlócsy  Gyula, H u n ya d i Jenő 
dr., Kriesch  János, Weisz Ármin, 
K lim m  M ihály sírját koszoruzták meg; 
az orvostanhallgatók  pedig Kovács 
József dr., Lenhossek József, M argó  
Tivadar, Balassa  János, Ju rá n y i L a 
jos, JRupp János, W agner János, 
Crauss, Semmelweisz és Szabó József 
síremlékénél rótták le kegyeletüket.

A  többiek a költők sírja elé mentek. 
Csiky , Garat/, Vajda János, K isfa ludy, 
A ra n y  és Vörösm arthy: m indegyiknek 
jutott egy-egy koszorú.

L ig e t i  A n ta l emlékezete.

A z ideális lelkű művész emlékének 
• pályatársai oszlopot emeltek. A  magyar 

képzőművészeti társulat megbízásából 
JJonáth Gyula készítette e l L ig e ti A n 
tal síremlékét, melyről a kerepesi teme
tőben ma hullott le a lepel. A  kegyele- 
tes ünnepségen ma délelőtt 11 órakor a 
jmüvészvilág s L igeti számos tisztelője 
je len t meg. Ott láttuk Hegedűs Sándor 
orsz. képviselőt, Gerlócsy Károly alpol
gármestert, Benkö  Kálmánt, a képző
művészeti társulat igazgatóját, Ambrozo- 
mcs Dezsőt, a  társulat titkárát.

Jendrassik  Jenőt és Basch  Gyulát, 
a magyar képzőművészek egyesületének 

|elnökeit, Feszty  Árpádot, B ihary  Sán^ 
,dort, H orthy  Pált, M ore lli Gusztáv 
-'tanárt, Pa pp  Henriket, K riesch  A la
dárt, Steltka Gyulát, Donáth  G yörgyöt,' 
Tahy  Antalt, Spányi Bélát, Britek  
Miksát, Tallos Edét, Sennyey Károlyi, 
;stb. L ige ti családja részéről, özvegye, s 
'veje Cséry Lajos és neje, jelentek meg.

Feszty  Árpád az emlék leleplezése 
lelőtt gyönyörű szavakkal emlékezett 
’meg Ligetiről.

Jellemezte Ligeti ideális müvészlelkét. 
L igeti a s z ív  embere volt; kicsinyes, 
önző szempontok sohasem vezették, s a 
lelkében élő eszménytől sohase tért el. 
Mindig magas művészi czclokért küz
dött, lelkesedett. Pályatársainak hü ba
rátja volt, aki mindig csak buzdított, 
lelkesített. L igeti a nemesen érző igazi 
művész mintaképe.

Feszty  beszéde után lehullt a lepel. 
A  géniusz megtörtén, mély bánattal 
hajtja le fejét, —  kezében a művész 
dicsőségéről regélő pálmaágat tart. A  gé
niusz mögötti márványtáblára aranvbe- 
tükkel van bevésve:

L ig e ti A nta l 
1823— 1890.

L ige ti családjának köszönetét leánya, 
Cséry Lajosné tolmácsolta.

Budapest, nov. 1.

A  Hunyadyaknak csak egy madaruk volt 
—  a holló.

Bdnffy báró gestálban nem egy madár 
fog szerepelni.

Nehéz napok voltak. A  kétfejű sas ver
gődései sok bajt okoztak bdnffy bárónak, 
homlokán felhők ültek.

Majd nyugatról hatalmas vörös és fekete 
sasok jöttek suhogó szárnyakkal. A  csúf 
kétfejű madár visszahúzódott. Itt járt a né
met császári

bdnffy báró arczárói eltűnt a gond, — 
a miniszterelnök mosolygott. Azóta hetek 
múltak, de a mosoly nem tűnt el Bdnffy 
báró arczáról. Ritka ékesség államférfiak
nál, — magyar minisztereknél éppenséggel, 
csoda. A  budai várpalota körül röpködő 
vörös sasok közül egy díszpéldány telepe
dett le a sikló melletti palotában.

Hát az utcza!

A  felséges nép a sok császárjárásban 
úgy belejött a lelkesedésbe, hogy az élje
nekből bdnffynak is jutott. Ritka csemege 
magyar kormányelnökök asztalán.

Királynapok jöttek!
A  felséges ur fejedelmi tettei keltettek 

újabb lelkes örömet. A  hazában örömtiizek 
gyultak ki, — bdnffy báró volt a prizma, 
melyen át a fény a királyig eljuhatott,

Provizórium is kellett!
A z osztrák kollega viharban kílzkődik- 

A  kétfejű sas vonaglik. Sok baj van odaát. 
Badcnit okozza mindenki.

Á  jó  madár léprc ment. Aligha me
nekül.

És Bánffv? Rövid pár órai kényelmes 
társalgás után jelenthette, hogy végzett.

De a legkedvesebb madár még hát
ra van!

Jelentjük, hogy egy valamennyi egy és 
kétfejű, vörös avagy fekete sasnál ked
vesebb madár, a gólyamadár kóvályog a 
miniszterelnöki palota felett.

bdnffy báróra nemsokára uj őröm vár, 
ue az márucm a miniszterelnököt éri, ha
nem Bánffyt — a családapát.

TÁVIRATOK
É S  T E L E  FO N  JE L E N T É SE K .

A román király utazása.
Btikare.it, november 1. (A z Esti 

H írla p  tud. táv.) A  királyi pár tegnap 

nagy kísérettel Jászvárosba utazott, az 

oltani, egyetem felavató ünnepére hol 
ma d. e. 10 órakor érkezett meg.

Telefon Boszniában.
Saerajevo, november 1.(Az E sti H ír 

lap  tudósítójának távirata.) A z  országos 
kormány a városban telefont szándéko

zik létesíteni; ha megfelelő számmal 

lesznek a magán előfizetők, már a ta- 

vaszszal hozzálátnak az építéshez.

Székely Im r e  s ír já n á l.

Tegnap leplezték le a kerepesi teme
tőben elhunyt jeles zeneszerzőnk, Szé
kely Imre síremlékét, Gerenday Béla 
•szobrász alkotását. A  leleplezési ünne
pen a nemzeti zenede tanárai s az 
iró és művészvilág képviselői vettek 
részt Ságh  József zenetanár szép 
emlékbeszéde után családja nevében 
özvegye, Halassy  Madeleine mondott 
{köszönetét a férje iránti kegyelet meg
ható je léé rt

*

Irá n y i  Dániel sírjánál az országgyű
lési függetlenségi párt nevében Illyés  
Bálint orsz. képviselő, a fővárosi függet
lenségi polgárok nevében M oln á r  Jenő 
ör., s az Irá n y i  asztaltársaság nevében 
annak elnöke Seffer László tartottak
beszédet

Goluchovski Monzában.
B e  Un, nov. 1. (A z  E sti H ír la p  táv

irata.) A  Kreuzzeilung Goluchowski gróf 

monzai utazásáról azt mondja: Teljesen 

igazuk van azoknak, kik ez utazásnak 

a csupán udvariassági tény keretén 

messze túlmenő politikai jelentőséget 

tulajdonítanak. E jelentőség már magá

ban a látogatás tényében rejlik, mely 

magától értelőleg alkalmat fog adni arra, 

hogy Umbertó király és Goluchowski 

g ró f minden irányban behatóan tárgyal
hassák a politikai helyzetet

R óm a , nov. 1. (A z  E s ti H ír la p  
távirata.) A  «Pop o lo  Rom ano» je 
lenti, hogy üm berto király Rudim 
m iniszterelnököt és Visconti-Venossa

külügyminisztert meghívta, hogy nov. 
6 -ikán, Goluchowski g ró f megér
kezte alkalmával Monzába jöjjenek.

A szerb király kormányáról.
Belgrádit nov. 1. (A z  E sti H ír la p  

távirata.) A z  uj kormány tiszteleletére 

tegnap adott udvari diszebéden Sándor 

király a miniszterekre a következő fel- 
köszöntőt mondta:

A  miniszterelnökhöz intézett kéziratom 
után szükségtelen ismételni azon oko
kat, amelyek engem az önök kormányra 
hívásánál vezettek. A z uralkodói köte
lesség rám ruházza a hazámról és né
pemről való gondoskodást. Meg vagyok 
győződre arról, hogy számíthatok népem 
támogatására. H a  egyesek személyes 
meggyőződésük által megtévesztve a 
legutóbbi kormányválságban titkos 
természetű okokat keresnek, akkor ez 
az eljárás rosszalást érdemel.

Szilárdul eltökéltem, hogy a rájuk 
bízott nehéz feladatok végrehajtásában* 
hosszabb ideig támogatom önöket. Meg
vagyok győződve, hogy azokat hazánk 
javára és népünk üdvére egyesült erővel 
végre fogjuk hajtani.

A  király az államtanácshoz is intézett 
beszédet.

Gyorgyevics miniszterelnök és Krisz- 
tics tanácselnök, kartársaik nevében kő- 

szönetüket fejezték ki a király bizalmá

ért. Biztosították az uralkodót, hogy agy

ők, mint az egész nép, amely az Obre- 

novics dinasztiával együtt Szerbiát meg
teremtette, föltétlenül és örömmel készek 

a királyt hazafias programmja végrehaj

tásában buzgón támogatni.

Anrfrác után 1
K risz tiá n ia , nov. 1. (A z  Esti H it -  

lap távirata.) A  tromsöi polgármestert a 

be ügyminiszter táviratilag felhatalmazta, 

hogy áilamköllségen küldjön mentő-gő

zöst a Spitzbergákra. A  gőzös hat hó

napi eleséget visz magával és három nap 

múlva indul.

Katonáink Krétában.
Kdnea1 novemb. 1. (A z  Esti 

H írla p  távirata) P intér osztrák-ma
gyar konzul ma ideérkezett és 
rögtön tanácskozást tartott von 
Hinke osztrák-magyar eilenlenger- 
nagygyal.

e s t i  h ír e k . =
A nyomor halottjai.

Revolverlörések zaja riasztotta fel 
ma reggel a Csalogány-ulcza 11 számú 

ház csöndjét. A z  álmukból felvert lakók 

rémült arczczaí rohantak ki az udvarra. 

Csakhamar az egész háznép T igy i Sán

dor földszinti lakása előtt verődött 

össze. Innen hallatszottak a revolverlő- 
vések.

A  lakás ajtaja kulcsra volt zárva, s 

igy kis időbe kerülőm ig néhány bátrabb 

férfi az ajtót feltörve Tigy i szobájába 
behatolhatott.

A z  egész szoba egy vértócsa volt. A 

földön már csaknem élettelenül Tigy i 
8ándor hevert. A z  ágyban pedig félig a 

takaró alatt hányát fekve találták meg 

feleségét, K rausz  Teréz!, kinek fejéből 

patakonként folyt a vér. A  megrémült 

emberek azonnal értesítették a II. kerü
leti kapitányságot, valamint a mentőket, 

kik röviddel azután a helyszínére meg 
is érkeztek.

A  mentők a súlyosan sebesülteket 
azonnal ápolás alá vették, később pedig 

a SzL János kórházba szállították őket. 

T igy i Sándor, kinek arczát a szájába 

lőtt golyó rettenetesen ősszeroacaolla, 

rövid idő múlva s anélkül hogy csak 

pillanatra is magához tért volna, meg
hall, K rausz  Teréz pedig a halállal 
vivődik.

T igyi Sándor Krausz Terézzel, k ivé ’* 
mint a rendőrség megállapította, vad frí’ 

zasságban élt, ez év  szeptember havá 

bán költözködött a Csalogány-utcza tU  
számú házba; hónapos szobát bérelt'

A  szerencsétlen embereknek, úgy lát^ 

szik, a nyomor adta a kezükbe a fegy^ 
vert

T igyi a »Buda és Vidéke* cz im ü lap W  
dolgozgatott, ebből a  munkából azonbad 

a legszükségesebb kiadásokat sem vall 
képes fedezni, s Tigyiéknek a házbefiek 

kijelentése szerint az utolsó időben be-í 
tevő falatjuk sem volt. A z  asszony is 

gyakran mondogatta szállásadójuknak, 

hogy szívesen elmenne szolgálni, de 

férje nem engedi, pedig igy bizony éhen 
is halhatnak.

A z  éhhalál elől a kétségbeesett em

berek végre is az öngyilkosságban ke

restek m enekülést

—  B á n ffy  D e zső  b á ró  má réggel; 

Becsbe érkezett.
—  H e t y e y  püspök. A  hivatalos lap 

legutóbbi száma közli, amint ezt az E s ti 
H írla p  már előre jelezte, Hetyey Sá

muel kanonoknak pécsi püspökké tör

tént kinevezését.

—  K itü n te té s e k . A  hivatalos lap 
mai száma közli, hogy a király Gyalos
László építésznek az építészet és a köz
munka terén kifejtett érdemes működése 
elismeréséül az arany érdemkeresztet, 
Kéler Lajos krompachi római katholikus 
nyugalmazott tanítónak a népoktatás te
rén tett jó  szolgálatai elismeréséül a 
koronás ezüst érdemkeresztet adomá
nyozta.

—  K a m m ere r  E rn ő  tan u lm án yu k  a.
Mint értesülünk, K am m erer  Ernő, szép
művészeti múzeumi kormánybiztos, je 
lenleg Londonban tartózkodik. Utalásá
nak az a czélja, hogy a múzeumok 
szervezetének • kérdését tanulmányozza. 
Eddig München, Nürnberg, Stuttgart, 
FrankuH, Mainz, Cöln, Ultrecht, Amster
dam, Haarlem, Levden, Haaga, Rotter
dam, Antwerpen, Brüssél, Gént és Brügge 
múzeumait és szervezetüket tekintette 
meg. Londonból Amiens, Páris s a fon
tosabb utbaeső helyeken való maradás
sal Berlinen át november közepén fog 
visszatérni.

—  H o l v a n  I r á n y i  a ir ja ?  Öt esz

tendeje már, hogy Irá n y i  Dániel, r a 
függetlenségi 48-as párt elnöke a kere- 

pesi-uli temetőben nyugszik. A z  akkor 

még ketté nem szakadt függetlenségi' 

párt gyűjtést indítóit Irányi síremlékére 

s összegyűlt négy-ötezer forint. A  párt- 

válságok a kettészakadás az em

lék felállítását késleltették, de végre a  

múlt esztendőben odáig fejlődött a do
log, hogy a képes lapok már közölték a 

síremlék képét. Halottaknapja a múlt 

évberf áz országgyűlési képviselő válasz
tások idejére esett s ez okozta az em 

lék felállításának elhalasztását Vár
ták a síremlék fel állítását ez évi már- 

czius 15-ikére, de ekkor is elmaradt 

s elmaradt ma is. Miért?

—  É rd e k e s  házasság;. Páriából táv

iratozzak, hogy P ö rg e t bankár ismert 

szépségű leányát eljegyezte Borghese 
Lajos herczeg másodszülött fia. Borghese 
berczeg édes anyja született A pponyi 
grófnő, a menyasszony anyja pedig 

Wodianer-leány és az egész család izra
elita. A  menyasszony most Hómába uta

zott, hogy a pápánál kieszközölje lehető 

gyors megkeresztelését

—  A z  l k a  h a jó  s ze ren cs é tlen s ég e . 

A  Magyar Tengerpart értesülése szerinti 

a törvényszék által szakérlőkül felkért 
haditengerész-kapitányok már beterjesz

tették véleményüket, amelyben m inden 

kétséget kizárólag szakszerűié* kimutat

ják, hogy az angol hajó kapitánya egy

általában nem követett e l hibát, ellen-
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egvre szaporodik, úgy hogy az E h rlich - drámáját, A molnár és gyermekét hozzák 

M orzsányi p á rt  is kénytelen komoly i A  * * * * * *
akczióba lépni. A i  erzsébetvárosi Reform

párt sikerei a belvárosban is kicsiráz-

tattak egy R eform párt nevezetű har-

le n  megdöbbentő hatással volt a bízott
j á r a  az a tájékozatlanság, melyet Fo- 
frempoher kapitány a nautikus ismeretek 

terén tanúsított. A  kir. törvényszék még 

M  lka  konstrukcziója dolgában is fel- 
irilágositást kér a bizottságtól s amint 

a vizsgálat ez irányban k i lesz egészítve, 

n  iratokat a  vádinditvány megtétele 
fégett a kir. ügyészséghez teszik át. 
r —  K é t  g y e rm e k  tű zh a lá la . Eger 
párosában, mint tudósitónk Írja, a legk í

nosabb tüzhaíállal pusztult e l két ártat
lan gyermek, akiknek vesztét a szülői 
gondatlanság okozta. A  szerencsétlenség 
jgy történt: Hubert József, az egri gőz

malom egyik munkása, mint rendesen, 
jegnap már hat órakor távozott lakásá

ból, hogy kis családja számára kenyeret 

keressen. Nyolcz órakor felesége is utána 

toent a reggelivel, csendesen szunnya- 

Öozó kicsinyeire pedig rázárta a lakást. 

i& gyermekek —  egy ötéves fiú és egy há

góin éves leányka —  később felébred
ek , s hogy az időt anyjuk visszaérkez- 
téig valahogyan eltöltsék, játék után 
péztek. A  nagyobbik csakhamar talált 

h  alkalmas játékszert: egy pár szál 
|gyufát, a veszedelmes eszközzel 

fiúcska visszatért nővéréhez az ágyba, 
ifüzet játszottak. Egymásután meggyuj 

jloUák a gyufákat, és örvendve nézték a 
kénes gyufa kékes lángját Egyszerre 
hzonban a rozzant szalmazsák tüzet 

(fogott, és pár pillanat múlva az egész 
kzoba lángba borult. A  gyermekek két
ségbeesetten kiáltoztak segítség után, és 

h gyorsan elösiető szomszédok, kiket a 

lakásból kitóduló füst különben is figyel- 

ftiesső tett a veszedelemre, mindent el 
b  követtek, hogy a szerencsétlen kis
dedeket megmentsék. Feltörték az ajtót, 

de mire a lakásba behatoltak, az ágyon 
b á r  csak a két szegény teremtésnek 
^borzasztóan összeégeit hulláját találják 

toeg. A  gondatlan szülők ellen az ille- 
Itékes hatóságok a vizsgálatot megindi- 

kották.
—  A  re fo rm  A oz io  ünnepe. Október 

51-ikón ünneplik az ág. evengelikusok 
évfordulóját annak, hogy L u th er  Már

ton a wittembergi vártemplom ajtajára ki
függesztette hitágazatait. —  A  fővárosi 

evangélikus templomokban ebből az 

alkalomból tegnap ünneplés istentisz

teleteket tartottak.
—  S z e n te k  a  M u rak özb en . Orbán• 

fa lván  egy részeges erdőpásztor csodatevő 
szent Rozália képet mutogat, annak lá
tására ezrivel tódul a községek tudatlan 
népe. A  német-újvári főszolgabíró már 
<400 frtot megközelítő összeget kobozott 
el a csalóktól, mikor kiderült, hogy 
M a rlh  Ignácznak konkurrense akadt a 
szentekkel való spekuláczióban Kre- 
iner, István orbáánfalvi lakos személyé
ben. aki az erdőnek egy másik pontján 
szent Rozália s más szentnek a képét 
helyezte el, s most már ő is rendsze
res adót szed a odasereglŐ ostoba em
berektől. A  környékbeli papság szóno
kol e vad babonaság ellen, de eddig 
eredménytelenül.

V á r o s i  ü g y e k ,

__  A  községi választások. A  bel-

lóg, hogy a virilistákat jelö lő  45-ős 

bizottság az ‘ Egyesült belvárosi párt* 
je lö ltje it fogja elfogadni s igy a polgári 

kör kormánypártjához tartozó régi v iri

lista bizottsági tagoknak a  közvetlenül j l  Népszínházban  ma délután Hervé 
választandók sorában kell helyt adni. | operettje L ilit kerül színre a főszerepekben

. „  „  . . ,  r> ,____ - a Küry Klárával, Szirmaival es Kassaival.
Az Erzsébetvárosban a R eform párt \ Kez(fete fél 3 órakor. Este Raupach nép-

A z operaházban: *Ae álarcsos bált< 
Verdi nagy operáját adják. Richardot 
Perotti, Amáliát Vasqnea grófné, IJlrikát 
Hilgermann asszony énekli. Kezdete 7 
órakor

Margit és Szirmai játszák. Kezdete fél 8 
órakor.

A  M agyar színházban délután A  
molnár és gyermekét adják Mátrai József-

madik pártot A  belváros azonban nem i H  Kez.dg‘° fg
, .  V  ,. . . . . . . 3 órakor; Este Stdney operettje A gésák
bizonyult erre alkalmas talajnak, mert színre, Mimosa szerepében Vidd Gi- 
M átray  Am old  szövetkezeti igazga tó ; zellávai Kezdete fél 8 órakor, 

összehívására csak nyolcsan  je len tek ! A  V ígszínházban  ma délután Potler 

meg, többnyire olyanok, 

tagságra

akik bizottsági | Uipaotik.ua drámáját, a I r i l iy t  adják.
. , ,  . , ,, *  Tnlby— Varsányi, Svengah—Fenyvesi.

vágyódnák, de sem az e ilen -, Kezdete fél 3 órakor. Este A  hivatalos fe
zéken, sem a kormánypárton ez aspirá

c ió k a t  el nem érhetik.

A  Lipótvárosban  a Pesti Lloyd-tár- 
saság képviseletében: Schweiger Márton,

leséget adjákja főszerepekben Haraszti Her- 
minnel és Gál Gyulával. Kezdete fél 8 
órakor.

*  Főpróbák;. E héten a főváros há^

Simon Jakab, Mezei Sándor. A z  V. kér. | és igy három főpróba is lesz a héten. Leg- 
polgári kör képviseletében: Mezei La- elsőben a népszínház mutatja be a kriti- 
jos, L inzer Imre, Bródy Samu dr., Hajós | kasoknak Géczy István uj népszínművét,

Zsi gmond, Brüll Mór és a lipótvárosi 
Casino képviseletében Löw  Samu, 
Birnbaum Imre, Bamberger Béla, Fried 

Vilmos és Herzl Izidor nyilatkozatot 

bocsátottak ki a lipótvárosi kereskedők 
és iparosok  pártja ellen, a melyben 
névszerint kimutatják azt, hogy 1894- 

ben a kerület 27 iparost és kereskedőt 
12 ügyvédet, 3 orvost, 2 birót, 2 irót‘

2 államférfiut és 2 magánzót választott 
a törvényhatósági bizottságba s igy 

kereskedő és iparos elemmel szemben 
a többi összes foglalkozási ágak 

talán határozott kissebbségben ma
radtak.

— A  lég szomorúbb fa lragasz. Épen 
halottak napjára tétette ki a székes- 
főváros tanácsa a falragaszokat, amely
ben az adó bevallások benyújtására 
szólítja fel a lakosságot.

— Árverések a fővárosban. Fein 
Ignácz 950 frt ing. 0. Gyár-u. 41. nov. 2. 
— Píeiffer Vilmos 1172 frt mg. 6. Podma- 
niczky-u. 49. nov. 6. — Rombai Dezső 
577 frt ing. 8. Luther-u. 1/A. nov. 5. — 
Sopronyi Lajosné 3491 frt ing. '10. Külső 
kerepesi-ut 2039 nov. 6. — Kubinyi Mihály 
308 Irt ing. 7. Lövölde-tér 2/A. nov. 6. — 
Fogl József Lajos 1504 frt ing. 6. Andrássy- 
ut 48. nov. 3. — Balázs J. 4100 frt ing. 
7. Kerepesi-ut 34. nov. 3. — özv. Schwarcz 
Jézsefné 710 frt ing. 1. Alagut-u. 5. nov. 
2. — Scblesiiiger Berlhold 634 frt ing. 6. 
Váczi-körut 53. nov. 2.

Ördög mátkáját>. Ez a főpróba 
szerdán déielőtt 10 órakor lesz. Másnap a 
vígszínház tartja a <Coulisset u r» főpróbá
ját, végül pénteken Selby <■ Derül borul»  
és Varney a *Báránykák» czimü operett
jének lesz a főpróbája. Mind a három fő
próbán csak meghívott vendégek vehetnek 
részt.

*  A  fe d e t t  szoba. Huszonkétéves fenn
állása óta még nem látott a népszínház 
fedett szobát. Eddigelé mindig csak az ol
dalfalakat és a hátteret festették meg és 
állították fel; szinte természetesnek, találta 
mindenki, hogy a népszínházi szobáknak 
nincsen tetejük. Most egyszerre véget ér ez 
a furcsaság is. Porzsolt Kálmán, az uj igaz
gató a szinház uj főfestőjével olyan szoba- 

j díszleteket festet most, amelyeknek plafond- 
I juk is van. Verő György «Oroszlánvadász> 
czimü operettje lesz az első darab, amely
ben végre plafondos szobát láthat majd 

inhá:

KÖZGAZDASÁG.
A  tő z s d e  a mai ünnep miatt úgy 

Budapesten, mint Becsben üzletfelén 

volt. Hivatalos jegyzések nem történte 'j 

és a magánforgalom is igen jelenték 

telennek bizonyult.

Piaczi árak.
(Az Esti Hírlap magánje!ealés«.)

A  mai forgalom minden téren élénk volt, 
de leginkább a virágárusok között mutat
kozott. Az árak nem változtak.

H m : L rendű leveshus 72—96, II. rendű 
eveshus 52 —64, III. rendit leveshus 48— — , 

vesepecsenye egészben 66—90, rostélyos 80, 
fehér pecsenye 80, tisztított vesepecsenye 
180, marhanyelv nyersen 72, páczoiva 90, 
füstölve 140' krajezár kilója. Disznóhus 
ezombja, lapoczkája 72, karaj 100—90, 
füstölt sonka 115— 116, nyelv 30— 35 kr. sza
lonna 64—68, zsír 68, háj 70— 72, prágai só- 
dar 120, karaj 100—110 krajezár kilónként.

Baromfi'. Rántani való csirke 70—75, 
sütni való csirke 200—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 
8,’)— 100, pulyka 200-250, sovány kacsa 
90— 120, hizott 150—150 kraiczár darabon
ként. Lúd kilója. 50—60 kr, elsőrendű 
zs r 110, háj 96, olvasztott zsir 80— 100 
kr. kilója.

Vadak: Nyúl 109-150. fogoly 90—100, 
ezomb 3Ó0—350, gerincz 800-700

kr, egészben, szarvas 45—80, vesepecse- 
nvéje 1.80, dámvadhus 60 kr. kilója, fá- 
czán 140— 1.50 _ gyöngy ty uk 80 kr.drbja, 
fenyves madár 50 kr. párja.

Halak: Élő ponty 60-120, csuka
60—120, kecsege 125—150, süllő 80—160 
krajezár. Jegelt halak: ponty 20—60, csuká 
12—50, kecsege 120, fogas, süllő 30— 120, 
apró hal 30-50. Lazacz 500 krajezár 
kilója.

Különfélék: Toavaj 120, lőzővaj 90— 
100. tói ás 6 drb 20 kr., teatojás 2o drb, 
főzni való tojás 30 drb, meszes tojás 38 
drb 100 krajezár.

c;ós sicrke*zW: Neszm ély Artúr.

R e n d ő r i  h í r e k .

— jliőhtH M átyást elfogták.
Pár hónappal ezelőtt történt, hogy 
Böhm Mátyás, a budapesti takarékpénz
tár és zálogkölcsönzl részvénytársaság 
hivatalnoka, miután az intézettől, mely
nél alkalmazva volt, hamisított írással 
kicsalt egy csomó részvényt, megszö
kött. V e le  ment egy Grünhut Katalin 
nevű kétes hirü asszony is.

A  kicsalt részvények közül Böhm ak
kor csak 25 darabot v itt  magával, a 
többi tizenötöt Schwarcz Ferencz név ! 
alatt letétbe helyezte a Magyar Általá
nos Hitelbanknál. Ez vezetett a nyo
mára. Pár nappal ezelőtt a Hitelbank már 
másodízben levelet kapottBöhmlől,amely
ben azt kérte, hogy (Mékeritsék. letétben 
levő papírjait és írják m eg neki Béesbe,

népszínház közönsége.

A kulisszák mögül.
A vígszínházban csak nagy ritkán vető

dik valami idegen a kulisszák mögé vagy 
éppen a női öltözők tájékára. Idegenek — 
mint a szinház statútumai mondják — 
mindazok, akik nem tagjai a színháznak s 
igy ridegen* volt az az újságíró is, aki 
tegnap este a Varsányi Irén öltözőjébe 
bekopogtatott. A második Trilby ijedten 
kapott magára egy nagy kendőt és úgy fo
gadta a látogatóját.

— Bocsánat, nem tudtam, hogy öltözkö
dik! — védekezett az ujságiró.

— Hát akkor miért jött ? —  kérdezte 
illő pirulással a kis naiva.

M l

b p o r t.
§ L a d y  A n n e  a pardubilzi nagy

akadályverseny háromszoros győztese 
| tegnap Pardubilzban megnyerte a Jesni- 
caner-Sleeplechaset A ram is W under- 
doktor eileD. A  jeles kancza most 11 
éves s vasszerkezete mellett éppenséggel 

nincs kizárva, hogy nevével még a jövő 

század steepler-heroszai közölt is talál-

.tárosban nagy tevékenységgel dolgozik ! hogy^hol veheti fö l a pénzt. E zt a döf- j kozunk, 
mindkét párt. A z egyesült belváros i ' g 0t  azonnal megtáviratozták a bécsi §  D leudotm e, mely az Im p eria l 
p á rt végrehajtó bizottságának élére | rendőr-égnek, cím :v tegnap doli^ejiy óra- J Produce Slakesben a jelenleg Kisbéren

\Folónyi Gézát állították. A  párt százas' 

bizottsága kedden d. u. 6 érakor, az 
SCtszázas nagybizottság pedig szombaton 

leste tart ülést az Irá «f/ i-u tcza  17. sz. 

ja* Sas házban. A  belvárosi korm ány- 
tú r ib a n  nagy zavart idéz elő, hogy 
kebelében épen annyi régi bizottsági 

iag van, mint a mennyi hely most vá- 
jasztáa ü li jön s igy «/  emberelőt régi 
bárthiveik mellőzése nélkül ők nem  
léptethetnek fel. A z  már befejezett dó

kor szerencsésen ráakadt Böhm Má
tyásra és kedvesére, és mind a kettőt 
elfogta. A z  iránt még nem történt intéz
kedés, hogy az ifjú párt mikor szállítják 
Budapestre^

álló fíovavista  legjobb ivadékát, Cyl 
lenet megverte, harmadik lelt az angol 
kétévesek utolsó klasszikus versenyé
ben. a Dewhurst-Plaieben. Hatvfinch 
és N inus  értek előtte a czélhoz. ügy 
látszik tehát, hogy nemcsak a mi két
éveseink, hanem az angolok is rossz 
kvaütásuak az idén. A  Dewhurst-Piatet 
különben 1874-ben magyar ló nyerte

^  _____ ________  ____  meg: Kisbér, mely azután az angol
Imre drámai költeménye A z Ember trage- ' derbyt és a Grand P r ix  de P a ris t is

SZÍNHÁZAK.
M ai s z ín h á z i m ű so ro k  s

A  Nem zeti színházban  ma Madách j

tanulságos és szórakoztató olvasmányul 
legalkalmasabb s legolcsóbb a

K is Világ
képes gyermeklap. Megjelen minden szom
baton. Előfizetési ára ogy évre 3 forint 
negyedévre 75 kr.A Hírlap*
előfizetői egy évre 2 forintért kapják. Elő
fizetések V., Honvéd-utcza 4. szám ala 

küldendők.

Ifjabb fo rm  a. Férj: De kedves tubiczám 
minek csipkeded azt a viráglevelet? m« 
akarsz kitalálni?

Feleség: Azt, hogy — hü maradok-t

hozzád.

Utczai
lepsürusüással
férfiak, asszonyok, 15 éven 
felüli gyermekek iiaponkint
1 frt 50 kr., — 2 frtot keres 
kelnek. Bővebbet a kiafló 
hivatalban.

diája kerül símre. Ádám— íá lfy ,  Éva— j megszerezte a magyar színeknek.
Márkus, Luczifer— Ggeties. Előadás kei-! __________
dele 7 órakor. ' ______________________

S  sem i » » i r r l  A bácsi: No Gyű 
rika, ismersz-e engem?

Gyuri: Nem én!
A  bácsi: Lehetetlen, hiszen én tartotta 

lak keresztvízre.

H re s »tó u  »  k tá d s ttt^ d w w  i g g i y g


