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Abrahamovic* megvá- 
lasxtásával az osztrák el
nökválság ma véget ért. 
Xtadeni bukása előtt még 
egy békítési kísérletet tesz.

Badeni bukása.
A német elleDzék egy vezető tagjától a 

következő érdekes értesüléseket kaptuk;

Becs, november 12.

A  nagy zűrzavar, a  m ely a po li

tikai helyzetet óra ija , nem hogy 

k isebbedn él de napról-napra, jobban 

m ondva óráról-órára  nagyobbodik. 

Annyi bizonyos, hogy a hangulat 

mindinkább elkeseredettebbé válik, 

m ég pedig úgy a jobb, mint a 

baloldalon. Semmi kétséget nem 

szenved, hogy az obstrukcziós 

pártok semmi szin alatt sem fognak 

meghátrálni. A  németek m ozgalma 

ezúttal oly hatalmas, hogy ennek 

gátat vetn i te ljes lehetetlenség. Min

denütt m egnyilatkozik a német szel

lem. A  m i azelőtt sohasem történt az 

most napirendenvan: mindenhol, min

den elképzelhető módon s helyen még 

a legparányibb vonatkozás is valósá

gos tapsorgiákat eredményez. Akár a 

színházban, akár hangversenyen szó

va l bárhol, ha valaki ének közben 

ezt az egy szót ejti ki a száján, 

hogy: 'deu tsch*, o ly vihar támad, 

hogy a (alak megrendülnek. Ebből 

is látható, hogy a mozgalom  immár 

a legkevésbbé fogékony néprétege

ket is elfogta  és igy  természetes, 

hogy nincs az a hatalom, amely a 

németeket halálos elszántságukban 

m eg fogná ingatná 

Tulajdonképpen m it is akarnak 

ma már az egyesült német pártok ? 

A  do log egyszerű.

Kézzelfogható áldozatot azért a 

sok jogos küzdelemért, amelyben a 

legutolsó fé lév a latt megizmosodtak. 

Ez az áldozat pedig Badeni m i

niszterelnök. Nos tehát Badeni 
bukása elhatározott dolog. Igaz 

ugyan, hogy a szerencsétlen állam- 

férfiú még mindig görcsösen ragasz

kodik tárczájához, de ép o ly  igaz, 

hogy a korm ány egyéb tagjai semmi 

kedvet nem éreznek arra, hogy az 

áldatlan harczot tovább is fo ly

tassák.

A  m ire a kormányelnök folyton 

hivatkozik, az a bizalom, m elylyel 

a felség kitünteti. Ám de a korona 

kényszerhelyzetben van.

Szívesen látná, hogy ha Badeni 
ed a gyakran megszavazott bizal
m at nem venné másnak, m int a 

k irály jósága  egyik nyilvánulá- 

sának. Igazában úgy áll a dolog, 

hogy a  felség öröm est elfogadná

a Badeni lemondását, ha csak kellő  

nyomatékkai kém é az elbocsátást.

Badeni azonban vagy rövid látó és 

a k irályi bizalm at saját ingatlan va

gyonának nézi, vagy  pediglen nem  

akar lá tn i. Nos, tehát érezni fog. 
Nagyon  is jó l  in form ált helyen úgy 

tudják, hogy titokban fo lynak tár
gyalások  az iránt, hogy más valaki 
á lljon  a korm ány élére.

Tény az, hogy a  legközelebbi ti
zennégy nap leforgása alatt a 
krízis meg lesz oldva, azaz hogy 
Badeni el lesz mozdítva. A  Badeni 

Bukása m aga után vonja a  p rov i
zórium  rögtöni, úgyszólván vita 
nélkül va ló  elfogadását. A jövő  mi

niszterelnöknek azután az ellenzék 

módot fog  nyújtani arra nézve, 

hogy a nyelvkérdés útvesztőjéből 

kibúvót ta láljon .

A  német ellenzékre tehát teljesen 

közömbös, hogy a viszonyok hogy 

fognak tovább fejlődni. Anuyi b izo 

nyos, hogy Ígéretnek többé nem 

hisznek. Félnek, hogy ha a provi

zórium elfogadása ellen nem ob

struálnak, akkor a kormány bár

mit is Ígérjen ennek a révén, ha 

szénája rendben van, nem fogja be

váltani azt az ígéretét, hogy a 

nyelvkérdést törvény utján rögtön 

rendezze.

A zért ádáz dühvei tovább folyik 

a harcz, azért taríhalallan  a Ba

deni kabinetje, azért kénytelen a 

korona véget vetni a komédiának 

és ez az oka annak, hogy a Badeni 

kabinetje nehány nap múlva már 

csak —  volt.

Budapest, november !2.

X  A  megsértett mentelmi jog. 
Rakovszky István országos képviselő 
tudvalevőleg a ház nviit ülésén a men
telmi jog megsértését jelentette be Sza- 
lavszky Gyula pozsonyi főispánnal foly
tatott sajtóperéből kifolyólag. A men
telmi bizottság a vizsgálati és tárgya
lási iratok híján nem tudott Ítéletet 
mondani és ezért megkereste a pozsonyi 
törvényszéket a szükséges iratok átkül
dése végett. Ezek az irományok tegnap 
érkeztek meg a képviseloházhoz és 
már át is adták Schmidt Gyula bizott
sági előadónak, aki most már elkészít
heti javaslatát

X  A háborgó Fiume, Maylaender 
Mihály dr., Fiume város podesztája ma 
este 6 órakor jelenti be a rapprezenlan- 
zánnak budapesti utjának az ered
ményét és egyben állását is rendel
kezésére bocsájtja. A  közgyűlést meg
előzőleg különben, fiumei tudósítónk 
távirata szerint, a rapprezentanza 
választmánya már déli 12 óra
kor meghallgatta a podeszla előterjeszté
seit, melyeknek következményképp elha
tározták, hogy mindannyian leteszik

mandátumukat. Híre jár, hogy Batthyá
n y i T ivadar grófot, Fiume képviselőjét, 

már választói legközelebb felszólítják, 

hogy lépjen ki a szabadelvű párt köte

lékéből A rapprezentanza újra választá

sát a statútumok szerint hat héten beiül 

meg kell ejteni.

X  Is m é t S im a  F e rm e x . S im a  men

telmi jogának a felfüggesztése végett

ismét megkeresés érkezett a képviselő- 

házhoz. Ezúttal a szegedi törvényszékekén 

ki a szentesiek képviselőjét, m ég pedig 

hatáság ellen i erőszak büntette miatt-

Szakadás.
(Az Esti Hírlap tudósítójától )

Az autonómiai kongressus tagjai 
még hozzá sem láttak a munkához 
és máris o ly  nagy nézeteltérések 
merültek fel a vezető férfiak között 
h< gy a pártokra való szakadást igen 
valószínűnek kell tartanuk.

Zichy Nándor grófnak az ismer
kedő estén tett nyilatkozata már 
előre sejtette azt. mert az általa 
javaslatba hozott feteégfolyaiüodviny 
a mérsékeltebb elemek között nem 
talált rokonszenvre.

Apponyi Albert gró f ezért hívta 
meg ma estére a kongresszus tagjait 
értekezletre és ezért lesz a herezeg- 
primásnál is bizalmas tanácskozás. 

" Azt fogják itt megbeszélni, hogy 
miképen lehetne a kongresszust al
kalmas formában tájékoztatni az 
iránt, h o g y  a  7 1 - ik i ja v a s la tn a k  m é  i y 
p o n t j a i  sé re lm esek  a k o r m á n y  fe l
fo g á s a  s z e r in t ,  és  melyek azok a 
rendelkezések a huszonöt év  előtti 
munkálatban, melyeket a legfelsőbb 
királyi kézirat kifogásolt.

Z ic h y  Nándor gró f ezzel szemben 
azt vitatja, hogy m ielőtt a 27-es 
bizottság a 71-iki munkálat revízió
jához fogna, okvetlenül felterjesztést 
kell intézni a koronához, m e lílen  
az iránt kérnek-felvilágosítást, hogy 
mit vonthatnak be az autonómia 
körébe abból, amit eddig a közok
tatás minisztériuma utján intézett a 
király legfőbb kegyúri minőségben. 
Ilyenek:' a nagyobb heneficziumok 
betöltése és azok kezelése székiire- 
sedés esetében; a katholikus vagyon, 
alapok és alapítványok kozelése és 
hováforditása: a katholikus közép, 
és esetleg fclsőbl iskolák ügyeinek 
a törvény korlátjai közötti intézése.

Z ichy  Nándor ehhez a tervéhez 
ragaszkodik — Apponyiék  pedig 
ezt ellenzék,(amit már az is bizonyít, 
hogy 5 zapáry  István g ró f a terv 
ellen az} ismerkedő estén nyíltan 
felszólalt.

A  néppárt vezére azonban okvet
lenül diadalra akarja vezetni seregét 
és C2 ért ina hivatalosan felszólítja 
elvbarátait, hogy m inél számosab
ban jelenjenek meg a ma esti érte
kezleten, nyilván amiatt, hogy ma- 
jorizálhassák a higgadtabb és 
tartózkodóbb elemeket.

Az Apponyi g ró f által egybehívott 
értekezlet tehát zajosnak Ígérkezik 
és bár valószínű, hogy a kormány- 
párti képviselők nagyrésze Apponyi 
m ellett lesz, mégis bizonyos a nép

párt felülkerekedése. ami pedig n y ílt  
szakadást jelentene.

A  néppárt tagjai az Apponyi-féle 
értekezlet után az Angol k irályné
ban m ég külön tanácskozást is tar
tanak, amelyen véglegesen határoz
nak tervük és talán a  katholikus, 
autonómia sorsa felett, is,

Az elnökválság vége.
(A í  Esti Hírlap telefonjeienMae.)

Becs, nov. 12,

A képviselőház mai ülése délelőtt 11; 
órakor vette kezdetét. Azonnal az ülés, 
megnyílta után az elmkválasztáshod 
fogtak.

Mindenekelőtt a szavazólapokat osz
tották ki, azután a képviselők beadták 
szavazataikat. Az ellenzék szavazólap
ja it  üresen adta be. Összesen 125 
üres szavazólap került az urnába.

Az elnök az ülést egy negyedórára 
felfüggesztette. Ezalatt megejtették a 
skruliniumot.

A választás eredménye: hogy Ab»

rahamovicz lovag első alelnökőt 18$ 
szavazattal elnökké választották.

Abrahamovica lovag elnök hosszabb 
beszédet tart.

Sokkal nagyobb jelentőségű mozza
nata azonban a mai ütésnek, hogy* 
nyomban az elnök után felemelkedett 
Badeni g ró f m iniszterelnök, hogy fél
óra hosszat beszéljen a korm ánynak  

az vbstrukczióval szemben elfoglalt 
álláspontjáról.

Mindenekelőtt kiemeli, hogy a háznak 
és az összes pártoknak elbírálása alá 
kell bocsátania, vájjon az a rendszer, 
melyet az eltenzék immár hetek óta 
követ, bármiféle eredményre vezethet-e. 
Bizonyára minden objektíve gondolkozó- 
ember tisztában lesz azzal, hogy az 
ellenzék által követett eljárás teljesen 
eredménytelen munka. A kormánynak 
mindig az volt az Őszinte törekvése, 
hogy a németeknek azt a jelentőséget tulaj
donítsa, mely őket Ausztriában minden
esetre megilleti.

A kormány nem mond le most sem 
arról a törekvéséről, hogy Ausztria össze8 
nemzetiségei közölt békés egyetértést 
hozzon létre.

És hogy bizonyítékot szolgáltasson 
arra nézve, mennyire komolyan törek
szik a kormány a nemzetiségek paczi- 
fikálására, most ú jra  megragadja az 
in ics iativát a rra , hogy a németekkel 
békés megegyezés jöhessen létre. Ebben 
a tekintetben e pillanatban többet nem 
mondhat, megelégszik annak kijelentésé-, 
vei, hogy a korm ány ezt az inicsiati 
vát m ár legközelebb megragadja.

Végül kijelenti a miniszterelnök, hogy 
helyét senkinek sem hajlandó átengedni^ 
Ha az a baloldalnak nem tetszik, *aj* 
náíja, de nem tehet róla.

Badeni gróf beszéde érthető szenzá*, 
cziót keltett minden párton, annál ísj 
inkább, mivel a miniszterelnök megnyit 
latkozását senki sem várta.

A baloldal meglehetősen szkeptikussá! 
fogadta a kormány elnök kuláas nyilat-
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kazatait és Schónerer nem állhatta meg,

hogy mikor Badeni gró f a í  kormány 

békés törekvéseit hangsúlyozta, közbe
ne kiáltson:

—  Das habén S ie  beim Egerer
Volkstag bctviesenl (E zt bebizonyította 

az égeri népgyüiés alkalm ával!)
Becs, november 12.

A  képviselőházban a jobboldal vezetői 

közölték pá-tM eikkel, hogy kénytelenek 

voltak Abrahamoviczot az elnökségre 

jelölni, mertnéinet ember nem volt haj
landó az elnökségre vállalkozni.

Ebenhoch  a legközelebbi napokban 

Swachnenstadtban  nyilatkozni fog a 
politikai helyzetről és ott bővebben k i
fejti okait, melyek az elnökség vissza

utasítására bírták.
Ebenhoch Jaworski lovaghoz távira

tot intézett, melyben hangsúlyozza, hogy 

as elnökség visszautasítása nem 
jelentheti a többséghez vagy a kor
mányhoz való viszonyának kedve
zőtlen voltát. A zt is kijelenti, hogy 

jelen körülmények között az alelnöki 

tisztet sem hajlandó elfogadni.

K athre in  dr. is nyilatkozik visszalé

péséről a l i r o le r  Stimmenben, kije- 

jen tve, hogy addig nem fogadhatja el 
az elnökséget, am íg a kormány, 
németekkel k i nem  békái.

Chudy Hugó bűnügye.
(Az E*ti H u lap tudósítójától,)

Kínos szenzácziót keltett annak ide

jén  az a hir, hogy Farkas  László dr. 

rendőrtanácsos letartóztatta Chudy  Hugó 
‘rendőrtanácsos kollégáját, a rendőri 

tisztikar diszél és Rudnay Béla vesze
delmes versenytársát a főkapitányi állá

sért való harczban. A  rendőrség szo

katlan brutalitással hozta napfényre 

azokat a visszaéléseket, amelyeket 

Chudy elkövetett és amelyek rövid* idő 

alatt lerombolták azt a fényes polczot, 
amelyre Chudy a maga emberségéből 

felem elkedett

Másfél évig ült vizsgálati fogság
ban a rab rendőrtanácsos; és csak ma 

jutott a büntető törvényszék hozzá, 

hogy döntő ítéletet mondjon Chudy 

felett. A  szokatlanul hosszú fogságot 

maga Chudy okozta, mert hol beismerő, 

hol tagadó vallomásával folytou más 

és más irányt adott a vizsgálatnak. 
Végre aztán mégis tagadás mellett ma

radt, de ez sem segitett rajta sokat, 
mert az okiratok és tanuk óriási erejű 
bizonyítéka bűnösségét minden kétséget 

kizárólag megállapították.
A  súlyos bizonyítékok alapján a bün

tető törvényszék Chudyt 16 rendbeli 
közokiratham isit <s, (btkv. 391. 392. §.) 

négy h iva ta li sikkasztás (btkv. 462. 
és 16 h iva ta li sikkasztás (btkv. 462. 

463.) büntette miatt vád alá helyezte.

Ma kezdődött meg a végtárgyalás, 

mely iránt a közönség óriási érdeklődést 
tanúsított. A  nagy esküdtszéki terem 

minden zuga megtelt hallgatósággal és 
a folyosókon valóságos harczot folyta 

tott a  rendőrség azokkal, akik a terembe 
akartak jutni.

A  bíróság pontban 9 órakor foglalta 
e l h elyét E lnök : Czárán István Ítélő
táblái bíró; előadó: Baráth  Zoltán dr. 
törv. albiró, szavazó kdám  Árpád dr. 
törv. albiró. A  közvádat Mészáros 
Tivadar dr. kir. alügyész képviseli, 
vádlottat Visoti/a* Soma dr. orsz. kép
viselő védi.

A z  elnök elfoglalván helyét, elrendeli 
a  vádlott előállítását. Minden szem 
nagy teremajtóra figyel. Pár pillanat 
fcralva megnyílik és belép rajta, kopott, 
fekete szalonruhában Chudy Hágó jól 
ismert, magas, szikár alakja . . . Sze 
mét a földre szegzi, a közönség nem 
érdekli, A  bőrtőnőr a  vádlottak pad

jára ülteti, elébe tett egy kis asztalt 
iratai, jegyzetei számára, amelyek közt 
Chudy szorgalmasan kutatni kezd.

A z  elnök erre megállapítja, hogy a 
tanuk közül ki je len t meg. Összesen 92 
tanú volt m egidézve, ezek közül meg
jelentek Selley Sándor dr., a volt főka
pitány, R ud nay  Béla a jelen legi fő
kapitány, Pekáry  József főkapitány 
helyettes, Gogolok  József belügyminisz
teri számtanácsos, Rózsafy  A lajos dr. 
rendőrföorvos, egy csomó rendőrtiszt, 
sok rendőr, ügyvéd, orvos, iparos, keres
kedő stb.

A z elnök  figyelmezteti a tanukat, 
hogy csak az igazat vallják és azután 
a tanuk szobájába küldi őket.

Erre felelvastatja a vád határozatot, 
amelyből kitűnik, hogy Chudy 29 eset
ben követett el bűnös manipulácziót, 
amely alkalommal a kincstárt 12.335 
fo r in tta l károsította. A  sikkasztott 
összegek közül a legjelentékenyebb az 
az 1200 forint, amelyet az ezredével 
kiállítás költségeiből tulajdonított el 
Chudy.

A z  54 ivre terjedő vádlevél meglehe
tősen hosszú időt igénybe vevő  felolva
sása után az elnök a bíróság elé idézi 
Chudyt, hogy az általános kérdésekre 
nézve kihallgassa.

Chudy Hugó válaszolja, hogy 42 
éves, róm. kath. vagyonos büntetlen 
előéletű volt rendőrtanácsos.

A  bizonyítás megkezdése előtt Visonla i 
védő jelenti, hogy Chudy általános 
nyilatkozatot óhajt tenni.

Chudy  hosszasan előadja, hogy az 
ügyet már egy bírói fórum, a rendőrség 
fegyelm i hatósága elbírálta, tehát újabb 
bírálás tárgya nem lehel. Ennek a kér
déseit elbírálását újból a bíróságra 
bízza.

A z  elnök Chudy hosszas jogi fejtege
tésnek megszakitja.

—  Kérem vádlott, a tárgyalás meg
tartását már úgy sem gátolhatja meg. 
mert a vádhatározat jegerős.

Chudy: Non sens az kérem, hogy 
fenyitő bíróság, esetleg bűnténynek fogja 
deklarálni azt, amit egy fegveím i fórum 
fegyelm i vétségnek minősített.

E lnök : Jó, ezt tudomásul veszszük. 
Most kérdem, óhajt-e védekezni ?

Chudy: Előbb az én kívánságaim el
bírálását kérem.

Elnök: Ez nem lehetséges.
Chudy: Óvást emelek a hatalm i 

túlkapás eilen.
Elnök: E kifejezésért rendreutasitom. 

Újból kérdem, akar-e védekezni?
Chudy: Ezek után tisztelettel je 

lentem, hogy nem veszek részt a tár
gyaláson.

A  védő kijelenti, hogy jogászi állá
sának tartozik annak a bejelentésével, 
hogy Chudy jogi fejtegetéseit nem he
lyesli. Védői kötelességét azonban 
ennek ellenére is teljesítem fogja,

Ez inczidens után.

—  Nem.

Gubasevics Lajos, a rendőrség pénz
tárosa vallja, hogy Chudy szolgája, 
Nagy Ferencz, gyakran hozott Cbudytól 
utalványt, amelyet ő mindig k ifizetett

Nagy  Ferencz szolga ezt megerősíti.
M utter Péter ellenőr szintén teknikai 

dolgokról ad felvilágosítást.
K arn er  Ágost, vo lt fogalmazó és 

Chudy egykori segédje azt vallja, hogy 
Chudy az ő jelenlétében idegeneknek 
soha sem utalt ki pénzt.

Ez általános bizonyítás után rátértek 

az egyes esetek bizonyítására. Unal

masan, minden emóczió nélkül folyik a 

tárgyalás. Chudy megtagad minden fel
világosítást, úgy hogy csak a tanuk és 

a védő vesznek részt a tárgyaláson.

Az egyes esetek többnyire egy kapta
fáról valók. A  rendőrségnél letétben 

levő pénzeket Chudy hamis névre ma

gának kiutalta és a pénzt a saját szol
gájával magának felvétette. Ezt bizo

nyítják minden esetre külön-külön a 

tanuk, a szakértők, és a becsatolt ok
mányok.

A tárgyalása délután két órakor hol
napra halasztották.

D r. Selley Sándor a volt főkapitány 
kihallgatása következik.

E lnök : Tudja a tanácsos ur, hogy pár 
év előtt titkos le ira t érkezett Török 
főkapitányhoz, melyben Chudytgyanus 
embernek je lz ik  ?

—  Nem tudok.
E levelet Chudy lakásán találták. 

Hogy juthatott hozzá.
—  ö  a rendőrség legügyesebb, leg

megbízhatóbb embere vult. Lehet, hogy 
a minisztérium levelét ő nyitotta fel, és 
a levelet magához vette.

Rudnay  Béla főkapitány elmondja, 
mint jött rá Chudy visszaéléseire. Gogo- 
lák számtanácsos rovancsolta a pénz
tárt és egy gyanús tételre akadt. Chudyt 
kérdőre vonták és ő másnapra ígért 
biztos választ. Ez alatt kifizette a káro
sokat, és fölajánlotta a főkapitánynak 
állását. Rudnay azonban megindította 
ellene a fegyelm i eljárást, amely tudva
levőleg szomorú eredménynyel já r t

Elnök: A  visszaélésekről közvetlen 
tudomása nincs?

R udnay: Nincs.
E lnök : Chudy! Van valami észre

vétele ?
Chudy : Mondtam már, hogy egy szó

val se fogok védekezni.
Pekáry  József a pénzek kiutalásának 

módozatairól ad felvilágosítást.
Enök: A  Török kapitányhoz érke

zett titkos miniszteri iratról tud va
lam it?

Budapest, nov. 12.

A delegátusokban is van humor: Molnár 
János * apátot a hadügyi albizottságba 
választották. Még humorosabb a dolog, ha 
igaz, hogy Molnár János apát magamagát 
kandidál a bizottságba. Mért ne lehetne 
Molnár apát oly komoly katonai kapaczitás, 
mint amiiy komoly színésznek tartja ma
gát Kassai Vidor?

Nem lehetne-e elképzelni Molnár apát 
komoly szereplését a hadügyi albizottság
ban? Mennyi téma hever parlagon s várja 
Molnár apátot! Nézzük csak:

Az űrnapi körmenetkor a zsidó és pro
testáns katonák nem vesznek részt a pro
fesszióban. Ez nem egyenlőség! Fogja han
goztatni Molnár apát.

Meleg vacsorát kell adni a legénység
nek*, hangoztatja sok delegátus. «Nincs rá 
pénz*, mondja a miniszter s Molnár apát 
majd fellép a közvetítő inditványnyal, hogy 
estenként vezényeljék misére a katonaságot.

Nem csak profonttal él az ember, hanem 
istennek igéjével is* mondja az írás sebből 
kifolyólag Molnár apát felfogja ajánlani a 
hadügyminiszternek a néppárt irodájának 
padlásáról a megmaradt néppárti kortes 
füzeteket.

Komoly politikusok komoly állítása sze
rint Molnár apátot azért tették a hadügyi 
albizottságba, hogy ne valósitbassa meg tervét 
a római-kérdés felvetését. E s -ámítás azon
ban rosszul ütött ki, mert a hadügyi apát 
minden kérdésnél az egykori pápai hadsereg* 
get fog párhuzamot vonni s igv fogja sző
nyegre hozni a római kérdést. A  delegátu
sok tréfájából igy lesz el nem sülő görög 
torpedó. _  .

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

A monzai látogatás.
P a r is ,  nov. 12. (A z  E sti H írla p  

távirat*.) Goluchowski gróf monzai 
utazásáról a « F ig a ro » azt Írja, hogy 
azok a titkos pontok, amelyek Né 
metországot, Áuszlra-Mngyarországot, 
Olaszországot és falán Angliát ösz- 
szekapesolják, már nem okozhatnak 
izgatottságot- Frar.c/in-H^zágban, mert 
a fraticzia-orosc -z^rciség 
kötése óta a legniciyebh é r t 'Im ii meg
állapodások sem képesek a béke meg
bontására.

Dreyfus.
P a r is , nov. 12. (A z  E sti H írlap  

távirata.) Bertillon  szakértő a Journa l

mai számában nyilatkozatot tesz közzé 

melyben kijelenti, hogy a Bemard L á 
záré- féle röpirat, m ely neki a D reyfus - 

ügyben kedvezőtlen szerepet imputáL 

rávonatkozó részében valótlan dolgokat 
ir .  ő  a perben nem adott szakértői vé

leményt, hanem csak demonstrálta az 

esetet. A  bírák a saját véleményük sze

rint ítéltek. A z  ő szerepeltetése is mu

tatja, hogy akik az ügy revízióját köve

telik, a por lefolyásával nincsenek tisz

tában.

A z  Echo de P a r is  Írja, hogy a 

Dreyfus-ügyben  az Ítélet nemcsak az 
inkriminált leveleken, hanem 14 tanú 

vallomásán és sok gyanús körülményen 

alapult, mert D reyfust letartóztatása 

előtt szigorú felügyelet alatt tartották és 

sok bűnös manipulácziót vettek észre 
nála.

Pótválasztás.
P rá g a , nov. 12. (A z  E sti H ír la p

távirata.) A  helvtartós9g az I r o  reichs- 
rath képviselő lemondásával megürült 
plan-i választókerületben deczember 18- 
ára irta k i a pótválssztást.

A török-görög flgy.
K onstan tiná poly , november 12. (A z  

E sti H ír la p  távirata) A  béketárgyalá
sokra kiküldött .görög képviselők a 
nagykövetségek közbenjárását kérték 
azok miatt a nehézségek miatt, amelye
ket Törökország még a k iviteli áruk 
dolgában is folytonosan a görög hajózás 
elé gördít. E végből és a béketárgyalá- 
sokon még felmerült nézeteltérés czél- 
jából a nagykövetek gyűléseket fognak 
tartani.

L o n d o n , nov. 12. (A z  E sti H írla p  
távirata.) A  «Times> jelenti Kaneából 
tegnapi kelettel: A  tengernagyok a kré- 
lai nemzetgyűlésnek hozzájuk intézett 
feliratára azt felelték, hogy tudomásul 
vették a krétaiak követeléseit, de amig 
a kormányzói állást be nem töltik, nin
csenek abban a helyzetben, hogy végle
ges választ adjanak.

Az uj lutri.
[Az Est* H írlap  tudósítójától.)

A viga 'óban ma folytatták az osztály
sorsjáték húzását. A  terem ma is megtelt 

a kiváncsiak és érdekeltek nagy seregével, 
akik szorgalmasan jegyezgettek és öaz- 

szehasonlitották sorsjegyeik számával 

a kikiáltott számokat. Ma húzták ki a 

hatvanezer koronás nyereményt is. 

Lapunk zártáig a következő számo

kat húzták ki.

Negyven koronát nyertek-. 38810 
10066 72224 78779 51005 34357 34995 
18966 11713 19806 73682 22164 77327 
4376 14324 76511 95321 10678 35120 
62342 68361 30374 4312167085 90223 
62953 90990 22237 87556 18239 82816 
11957 99064 21511 81034 21810 64572 
7094 54368 82381 43K05 76993 78353 
31001 88239 73277 373 ' 64001 43474 
53136 47029 32466 00041 55044 50770 
35636 47217 71274 37C8383007 15202 
73369 72277 12354 44422 99970 94385 
66866 62041 83316 28008 53002 39823 
90985 67126 81160 6693 80942 16079 
82093 5888 814 )8  2956 32155 38895 
35164 7835 32506 10718 21125 73887 
56975 84978 31187 7614 5289 ’  39554 
15716 90001 6262 59271 9Q187 63270 
49767 11759 46005 92596 42733 58406 
26795 48132 73737 51483 57838 29881 
30263 22403 36433 95504 77009 83446 
17386 28077 54542 2384 90895 62269 
53431 42883 12011 73629 88432 84873 
81777 39309 76194 89087 93219 97833 
87262 73237 41984 3860 42568 68907 
41288 12553 71825 97707 67727 72177 
46959 67029 86666 57715 59245 12598 
27537 63294 74606 59087 48675 19173 
46565 2652 47293 10147 80648 93745 
47915 56326 72779 55737 58818 97997 
10062 9749 44825 43634 28689 98985 
16361 25086 10802 36613 80594 87787 
83876 58216 27197 25066 46957 67247 
57138 79187 33876 78845 64235 40421 
2866 53424 15529 87641 5961 30786 
71351 89838 46815 43620 84853 79527
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21279 69074 27948 57638 19870 74505 
43145 66231 43299 58043 61296 83412 
80809 21394 82593 32898 59840 34931 
84123 8707 33280 32891 2656 76236 
84616 38896 72246 53269 7273 11751 
69777 24553 73319 1212 64577 48654 
33147 16787 77055 8426 58100 8291 
44703 83635 98695 21155 31349
32887 11436 16204 70619 6282
94551 25902 5041 77365 94885
3737 61981 77724 94110 69228 13590 
5482 78629 71824 12693 72613 3345 
20220 55286 3850 83711 58946 20081 
30725 92886 16232 7075514425 60814 
28040 49480 37419 53519 43230 66382 
46238 99296 51346 1084786911 46306 
81470 39213 44955 97565 3877 66293 
82516 37737 88279 43837 69657 20761 
7875 36420 32699 23032 65355 22525 
50175 17927 83508 55676 53175
61644 95068 35594 80649 78117 53824 
27564 62177 95599 3415 5201 6712 
33011 97022 88062 20947 42204 2076 
23196 32341 86001 97640 38570 51747 
90290 24007 59702 68153 91570 79169 
68785 94408 94458 62924 31686 25532 

. 42840 80080 2967 93198 67847 34685 
27428 86656 66236 16184 3352019466 
22486 54932 46421 84283 21156 38984 
52034 71070 3639 97317 72573 99152 
25975 42083 74725 92511 31405 6363 
50283 99228 7648 34843 94421 44308 
58618 94930 42711 65045 7805915825 
90403 30444 72174 9122 52448 29985 
44958 86554 .51879 90073 68486 75445 
92267 87424 85390 66436 58365 8925 
81280 1946 24322 17877 31748 92579 
36397 96867 31844 64971 5194 8491 
26134 49679 50713 11167 92075 42710 
85224 2543 8884 27359 26119 40263 
70751 24271 78946 15325 3511 28851 
38198 93906 82914 24743 45405 21681 
20433 10158 61426 70338 9269481039 
63676 63922 75118 3265 5U458 35894 
411 14855 38233 41569 73831 92390 
19361 21170 4191 78559 45200 52249 
24991 96412 56623 32166 10043 44814 
23798 32690 92067 37475 7954116454 
39664 44210 11683 84439 88082 60562 
12784 8977 26029 89562 18647 66559 
147981149030891286 28916 87906 85990 
41233 39236 33461 70418 86093 30749
4874 64511 69376 28895 60982 77297
4875 48896 80261 92284 76910 49178 
27611 42622 57604 28737 35363 50517 
85270 46880 61292 92666 41515 64094 
98243 90779 97628 25828 18886 89918 
85664 73400 93614 32011 9271 69983

' 83100 11156 52360 86826 43108 58114 
90087 88877 72997 98750 9135 75320 
26236 18970 4487 88383 2432 88304 
83051 28298 91947 52042 43305
16031 99691 21037 15221 67591
16915 27918 62042 88330 20736
5377 8372 70721 23067 53070 29011 
29234 89964 35787 49418 41620 35323 
43091 97734 91873 70408 98618 25512 
81799 44147 65921 94441 957S4
25952 89866 84878 51128 55274 14474 

. 28046 46629 49727 49262 48Ü12 18790 
81789 60554 7005 21372 44818 74972 
68701 20391 55669 6416 38701 4688 
33842 71181 64145 86419 49723 60725 
52717 46327 16761 1644 34008 58509 
96367 69351 21445 35908 3353 89120 
661 85949 67297 57464 88148
13976 19142 14341 1138 71409 72416 
20913 58429 8274 60172 35277 44>16 
59177 78742 490O0 12524 3i 631 63632 
76222 47471 21466 17462 59602 31269 
77934 95128 3635 11451 95999 93768 
7839 45000 52781 39288 51433 49610 
88210 38211 53672 59543 3865 !  41263 
56168 61313 17124 87504 63(194 96171 
78660 33581 67215 76179 474C8 2292 
53702 20545 85257 85641 83201
46463 6989 40482 1.8301 43234 52740 
16847 24141 52200 91244 43252 34282 
89450 16202 15302 83817 6748 6360 
71607 50606 37439 25209 37889 96164 
96717 14028 35657 33664 1919 77407 
41432 27303 35543 58471 72846 33432 

-42576 17915 62578 70179 9252191136 
35372 83574 96990 84228 3695043651 
35788 88047 98826 94448 67581 3279 
53643 33911 80146 88828 47788 90357 
26735 21588 66182 22419 2468521339 
18769 17269 57708 29076 41008 81C6 
42097 60468 32476 77512 88443 43745 
12464 75501 14475 79774 90974 95107 
35963 60330 81208 76105 11537 89692 
10832 2067 8017 62922 68498 64670 
55492 21470 95169 29639 45141
34979 7880 89167 22901 35446 72690 
37762 11639 15790 7473

A  hatvanezer koronás  nyereményt 
a következő szám nyerte: 63107.

100 koronát nyertek: 40011 37608 
25738 6449 7603 97022 50289 38984 
83018 98313 97022 38984 16161 53816

H áromszáz koronát nyertek: 61564 
45140 24746 62159 41710 82334 5312 
4806 46267 76371 82334 52640 61274 
78086 94535 42522 3881 30930.

10000 koronát n y e rt  24388,
Ötszáz koronát nyertek : 84203 

93870 15420.
E zer koronát n y e rt: 87457 24029- 

Kétezer koronát nyertek: 51971 48378-
Ötezer koronát nyert: 68171.
Húszezer koronát nyert: 88874.

ESTI HÍREK.
Rablótámadás.

(A z E sti H írlap  tolefonjelenté»e.)

Vakmerő rablás történt tegnap este 
a fővárosban. Egy, a rendőrség által jó l 
ismert suhancz megtámadott az óbudai 
rakparton egy szegény munkásasszonyt, 
s miután agyba-főbe verte áldozatát, 
kirabolta.

A z  eset a következőképpen történt:
Olaj József munkás felesége Szvene- 

sak Mari tegnap este bejött a városba, 
hogyjmeglálehassa férjét, aki egyik budai 
gyárban dolgozik. Már teljesen besoté- 
tédett, mire az asszony a gyárból eltá
vozott. Szapora léptekkel igyekezett vá
rosmajori lakások felé, midőn a rak
parton egy fiatal munkás kinézésű su
hancz csatlakozott hozzá, s bár tiltako
zott kísérete ellen, egyideig mellette 
haladt.

Egyszerre csák á rakpart egy e!- 
hagyatottabb helyén a suhancz hirtelen 
megrohanta a gyanútlan asszonyt, s 
rövid küzdelem után a földre teperte. 
Eleinte szerelmi ajánlatokat 't e lt  neki, 
az asszony kétségbeesett védekezése 
azonban iszonyú dühbe hozta. Agyba- 
főbe verte áldozatát, s talán meg is 
gyilkolta volna, ha a part felöl közeledő 
léptek zaja munkájában meg nem za
varja. Éppen Csak annyi ideje volt az 
utcoállőnak, hogy az eszméletlen asz- 
szojgy pénztárczáját s gyűrűjét magához 
vehesse, azután futásnak eredt.

A z  asszony mintegy fél óra múlva 
magához tért ájulásából, s sebesülései 
daczára is azonnal a rendőrségre sietett, 
hol sírva panaszolta e l az ellene e l
követett merényletet.

A  rendőrség erélyes vizsgálatot indí
tott az ügyben 3 még az éj folyamán 
sikerült a vakmerő rablót Sstnihál 
János 17 éves csavargó személyében 
elfognia.

Szmihál János ismert alakja a fő 
város bünkrónikájának. Tavaly augusz 
tus havában ő követte el a vizafogói 
gyilkosságot. Egy fiatal pajtását ütötte 
agyon néhány krajezár miatt. Akkor az 
orvosi vélem ény elmehetednek je len 
tette ki Szmihált, ki ilvmódon elkerült! 
a büntetést. A  gyöngyösi tébolydába 
csukták, honnan azonban még a amit 
hónapban megszökött.

A  rendőrség fogva tartja a fiatal go
nosztevőt.

vá ro s i ügyek.
— M á rk u s  József b izottsági tag  

Márkus József eddig nem volt tagja a fő
város törvényhatósági bizottságának, hotolt 
polgármester társai Kammennayer, Ger- 
lóczy azok voltak s az volt az elhunyt 
Ráth Károly főpolgármester is. Most mint 
főpolgármestert az Erzsébetvárosban bi
zottsági tagságra kandidálják s ő azt kész 
elfogadni. Ez a magyarázata annak, hogy 
az egyik VTl-ik kerületi párt alakuló gyű
lésén részt vett.

— X agy le lk iiség  ti köz vagyonból 
A központi vásárcsarnok vendéglősének 
nagyon jó l megy a dolga, éjjel nappal jól 
megy az üzlet s vásárcsarnoki monopóli
umával nagy ártalmára van a környék 
vendéglőseinek. Mindezt figyelembe vévé a 
vásárcsarnok-bizottság bérleengedést adott 
a protekeziós vendéglősnek.

Rendőri hírek.
— Lezuhant m unkás. Nagy szeren

csétlenség történt ma reggel a Kossuth- 
Lajos-utoza 16. számú házának építke

zésénél. Siposs István hevesmegyei 
napszámos munka közben megcsúszott, 
s a harmadik emeletről a szomszédos 
ház kisudvarában tartózkodó Balázs 
Istvánná házmestemó fejére zuhant. 
Siposs szörnyet halt, Balázsnét pedig, 
ki életveszélyes sérüléseket szenvedett, 
a Rókus-kórházba szállították, j

T örvén y  előtt.
—_ Kossuth Fereucz alperes. Isme

ret es'dolog, hogy a Kossvt' Tfirlapja czimü 
hetilap egy alkalmai Wallesz Jenő 
közzétette Kossuth i ?k Pichler
Győzőhöz intézett levele., ..ciybői Picbler 
képviselőnek a sajtóban sokat bolygatott 
ügye keletkezett. Wallesz Jenőt nyomban 
elbocsátották a Kossuth Hírlapja kiadóhiva
talából, de ő ebbe nemjnyugodott bele, hanem 
három havi felmondási időre eső fizetésért 
pert indított Kosswffe Ferencz mint lap
tulajdonos ellen. Wallesz keresetét ma 
tárgyalta a V III—X. kerületi járás
bíróságnál Schmör Gyula járásbiró. 
Jelen voltak: Kossuth Ferencz alperes ügy
vedjével Eötvös Bálint daral, Wallesz Jenő 
felperes, ügyvédje Pollacsek Sándor dr. és 
mint tanú Pichler Győző orsz. képviselő. 
Kossuth Ferencz kijelentette, hogy Wallesz 
Jenő nála csak mint napidijas volt alkal
mazva s igy három havi felmondást nem 
követelhetne akkor sem, ha bizal nával 
nem élt volna vissza. Pichler Győző tanú 
elmondta a levél históriáját. Pollacsek. 
a felperes ügyvédje ellenezte Pichler meg- 
hiteltetését, mert Pichler nem lehet elfogualt- 
lan egyrészt Kossuth Ferenczezel való benső 
viszonyánál fogva, másrészt pedig azért, 
mert Waileszszei, aki ellene büntető felje
lentést tett, ellenségeskedésben van. A  biró 
Pichler megbiteltelését elrendelte. Az ügy
védek feltett kérdései még további bizo
nyító eljárást tettek volna szükségessé, ha 
a biró egyenes kérdésére maga Wallesz 
Jenő, a felperes nem oldja meg a pert. Ö 
ugyanis Pichler Győző tanú meghiteítetése 
után elmondja, hogy Pichler asztaláról 
egy levelet elvitt s annak tartalmát má
sokkal közöké. A biró azután kihirdette a 
felperest elutasító Ítéletet. A mcgokolás az, 
hogy Wallesz Jenő felperes egy oly magán 
jellegű levelet használt fel, mely esetleg 
szolgálatadójára homályt vethetett volna. 
Ezz-1 visszaélt főnöke bizalmával s igy al
peres helyesen tette, hogy felperest minden 
további felmondás uélkv^ szolgálatából el- 
bafsatotla.

— K i  a szerző?  A kir. főügyészség 
sajlőport indított a Magyar Néplapban 
megjelent » heczkc az ügyészségnek* czimü 
czikke ellen, amelyben a budapesti kir.ügvész- 
ségnek nyilvános rágalmazását látja. A vád- 
levél szerint vádhatóságról azt állítja, bogy a 
keresztény írókat czéHalosm üldözi s bogy 
ez ar. üldözés a zsidó hatalom pénzének a be
folyása. A sajtóvizsgálat minden adata a mcl 
lett szól. — moodja a vádlevél — hogy a 
közlemény szerzője Zarándy Gáspár. — 
Zarándy ellen ki is tűzték márczius hó 
11-ikcrc az rsiüdtízoki tárgyalást, de ezt 
el kellett halasztani. rm>rt a védlevelet 
idejekorán nem tudták kézbesíteni. Az uj 
largyniást e hó 18-ikára tűzték ki. Most 
Zarándy kereshetőségi kifogást adott be. a 
melyben tunukra hivatkozva azt állítja, hogy 
a bepanaszolt czikknek, amelyért a sajtóügyi 
vizsgálóbíró előtt a felelősséget elvállalta 
nem az 3 szerzője. Azt állítja, hogy a Lep
sényi szerkesztő által beküldött kézirat 
ugyan az ő tollából ered de ez nem a 
czikk kézirata, hanem ö azt a lapból má
solta le. A sajtóbiróság elutasította Zarándy 
kereshetőségi kifogását, nem utasította az 
ügyet újabb vizsgálat vége t a sajtóügy, 
vizsgálóbíróhoz, hanem azt mondotta ki. 
hogy a szerzőség kérdéésében az esküdt
szék van hivatva dönteni, s ezért a kilü. 
zöU tárgyalás fentartása mellett megidézte 
arra Zarándy tanúit, valamint Lepsényi 
Miklós szerkesztőt.

B í n l ü i i f é l c U .

— Bánffybaró visszatérésé. Bnnffy
Dezső báró miniszterelnök ma Bee b fi 
Budapestre érkezett.

—  Tüntetés a delegáczió  e llen  

Becsből jelenti tudósítónk, hogy a 
barsensaoftok tüntetésre készülnek a 

magyar delegáczió ellen. A  Schönercr- 

lázban szenvedd fiatalok azt az alkal
mat sem akarják elmulasztani, hogy 

Magyarország iránt való ellenszenvük

nek kifejezést adjanak. A  magyar de

legátusok ettől nem igen fognak meg
ijedni és az szinte bizonyos, hogy a 

hadi budget millióit csak o ly  félelem  

nélkül szavazzák meg, m int a  régi 

csendes időkben.
—  Xvánfl állapota. Ivánfi Jenő

állapotában tegnap óta tetemes javu lás 
állott be, s pár nap alatt elhagyhatja a 
Szent Margit-kórházat, amelynek 6. 
számú külön kórszobájában fekszik. A  
beteget maga lr s a i  tanár főorvos ke
zeli, s napjában többször meglátogatja.

— A  szegény egyetemi inakról. 
Az egyetemi polgároknak öttagú küldött
sége tisztelgett ma Herczegh Mihály- 
nál, a tudományegyetem rektoránál és köz
benjárását kérte az iránt, hogy a főváros
nál legközelebb eszköztendő tankötelesek 
összeírása és statisztikai összeállítása sze
gény egyetemi hallgatókra bizassék. Her
czegh rektor az ifjúságot atyai jóindulatá
ról és közbenjárásáról biztosította. Az egye
tem rektora egyébiránt hosszabb felhívást 
intéz az egyetemi szegény tanulók érdeké
ben a közönséghez, melyben a nyomorgó 
diákok pártfogására szólítja fel őket.

— A  magyar malomipar érdekei. 
A magyar fővárosi malomegyesület — a 
két vidéki malomegyesület vezetőségének 
képviseletében is — ma küldöttségig tisz
telgett megveri Krause Lajos vezetése alatt 
Darányi Ignácz foldmivelésügyi miniszter
nél és Vörös László kereskedelemügyi min. 
államiitkárnál és az őrlési forgalom terve
zett beszüntetéséről emlékiratot nyújtott át. 
ügy a miniszter, mint az államtitkár szíve
sen fogadták a küldöttséget és biztosították 
arról, hogy a magyar malomipar érdekeit 
á.landó figyelemben részesítik.

—  H ym en . Leopold  Samu eljegyezte 
Budapesten Guttm ann  íren kisasszonyt.

—  Banyakatasztrofa. Gleiwitzból 

táviratozzék : A z  «Oberschlesischer W an- 

derer* czimü lap jelenti: Tegnap délután 

a Lythranda-bánya faraktára az Antal- 

kohónál kigyuladt. A  tüzet esti 11 

óráig eloltották. Két munkás életét 
vesztette.

—  A  p o r . A  tél küszöbén állunk, 

fagyoskodik már mindenki és mégis a 

meleg nyári napok egyik elmaradha

tatlan kellemetlensége, a por boszantja 

az embereket. Száraz hideg já rja  már 
napok óta, néha-néha még a nap 

is kibújik a felhők mögül, se eső nin
csen, se hó s igy nem csoda, hogy 

ukárhova néz az ember, nem lát mást, 

csak port, mindig csak port. A  szél, ha 
nekiindul, fölkapja az utcza közepé

ről, körbe tánczol ve le  s miután 

telehintette ve le  az emberek szemét, 

száját, ismét leejti. Szürke és poros m in
den. Az ember alig tesz három lépést 
az uíczán, már belepi ruháját a por, a 

villamos kocsik ablakai s még ülőhe

lyei is tele vannak porral s ahány utas 
ül le, annyi törüli le azt újra. De ez a 

por nem olyan, mint a nyári. Nem 
kergetik szemei egymást a levegőben, 
nem mutogatják az arany csillogását, a 

s/ivárvány minden színét. Egyszerű, 
szürke por ez, mely odaragad, odafagy, 

ahol egyszer helyet talált és melyet 

nem fog megszüntetni semmi, csak az 

első hó.
—■ S ik e tu em a k  h á lá ja . Huszonegy

év előtt nyitották meg fővárosunkban az 
»Izraehta srketnémák országos intézetét.* 
Akkoriban az intézetről csak annyit tudtak, 
hogy azt egy névtelenül maradni akaró 
emberbarát alapította, ki fáradozásának 
minden gyümölcsét ez intézet létesítésére 
hagyományozta. Csakhamar megtudták 
hogy c nemeslelkü emuerbarát Tochs An
tal budapesti polgár volt. Szerény, magába 
zárkózott ember volt mig élt, nem szerette 
a nyilvánosságot, csakis üzletének élt és 
becsületessége, valamint takarékossága ál
tal szép vagyonra tett szert, melynek csak 
legcsekélyebb részét költötte önmagára. Még 
rdelében alapította az izraelita fiárva- 
bázat, de oly feltétellel, hogy neve titokban
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maradjon. Végrendeletében vagyonának 
legnagyobb részét — mintegy fél millió 
forintot — a siketnémák intézetének ala
pítására hagyta. Azóta az intézet áldásosán 
működik. Sok szerencsétlent nevelt fel és 
adott vissza a társadalomnak. Az intézet 
volt növendékei most abban fáradoznak, 
hogy hálájukat lérójják legnagyobb mi
tévőjük iránt, szobrot akarnak állítani neki 
az intézetben. Gyűjtést indítottak e czélból 
és az első felhívásra már háromszáz forint
nál több folyt be és igy valószínű, hogy 
a kitűzött időre együtt lesz a szükséges 
összeg és igy a  siketnémák maguk meg
fogják czáfölni a  hálátlanságnak róluk ter
jesztett vád ját

—  S z ín h á z i b o trá n y o k  M a rs e il le -
ben . Marseille város tanácsa egy szép na
pon megvonta a szubvéncziot a városi 
•Grand 1 héatre.-től, amely körülmény nagy 
visszatetszést keltett a közönségben, És a 
közönség minden alkalommal kifejezést is 
adott elégedetlenségének. Növelte az elke
seredést az, hogy a város határozatának 
pártolói viszont ilyen értelemben tüntettek 
es a  dolog oda fejlődött hogy mostanában 
a színházban folytatja csatáit a  két párt. 
Naprói-napra megismétlődnek a zajos de- 
monstrácziók, sőt öles falragaszok meg is 
hívják ezekre a nagy közönséget. így történt 
legutóbb is. A  nagy rendőri asszisztenczia 
daczára, az előadás megkezdése után nyom
ban kitört a lárma. A  tisztviselők a főiár- 
másokat ki akarták utasítani a nézőtérről; 
de a  közönség megakadni? ózta őket eljárá
sukban. A  nézőtéren a legkomikusabb jele
netek játszódtak le, így például, adott jelre 
az egész közönség felemelkedett helyéről 
és elénekelte a marsedlést és az orosz 
himnuszt. Zsebkendőket kötöttek hosszú 
botokra és úgy tóbálták, mintha zászlók 
volnának, de néhány csattanos pofon is 
elhangzott. A  közönség általános és sür
gető kívánságár^ egy, a nézőtéren volt 
énekesnek el kellett énekelnie a .Zsidónő. 
nagy áriáját, mié a színpadon tanácstala
nul és némán állottak a színészek. A kö
zönség azután a rendezőt kívánta látni 
sürgősen. A  rendezőt éppen agyonütötték a 
színpadon, a szerző utasításai szerint, de 
fel kellett támadnia, hogy eleget tegyen a 
közönség óhajának. Zugó tapsvihar jutal
mazta meg ezért és a kedélyes nézők —  
tűzijátékot rögtönöztek a tiszteletére. A 
színházon kiviil is nagy tüutetések voltak

menti. Itt kezdődik tulajdonképen a darab 
H&nnelét, a {haldokló kis leányt vizesen, 
fázva, dideregve a szegények menházába 
hozza, ágyba fekteti a tanító. Körllötte 
settenkednek a szegényházi elzüllött 
alakok. Hannele keserves haldoklása 
következik ezután. Megjelennek előtte sorra 
a rémképek: a részeges apa, a kegyetlen 
rokonok, mind, akik rosszul bántak vele. 
Azután feltűnik az anya, akit szintén sírba 
vitt az apa kegyetlensége és feltűnik a 
tanító jóságos alakja, akiben megváltóját 
látja a kis Hannele. És miközben lázálmá- 
bnn nézi-nézi, lassan elszendereg. Ez a 
Hanele menybemenetéle. —  A  czimszerc- 
pet S omló Emma fogja játszani s a szín
ház fényes kiállításról gondoskodott.

* S z ín já ts z á s  h ite lb e . Tudvalévőiéi: 
a legtöbb színpadon s igy a mi nemzeti 
színházunkban is a művészek fizetése ak
ként van megszabva, hogy a fix törzsfize
tésen kívül minden szerződésszerint köteles 
fellépésen felüli szereplésért külön dijakat 
húznak. A  legtöbb színész elfoglaltsága 
azonban olyan, hogy fellépései jelentéke
nyen meghaladják n szerződésben megha
tározott számot és igy a tulfellépti dijak 
bevételének számottevő részét teszik, amelyre 
bizton számit. így van ez nemcsak a kisebbek
nél,de még a nagyfizetes színészek színésznők 
sem igen nélkülözhetik a tulfellépések díja
zását Már most megesett a nemzeti szín
háznál az a kü'önös eset, hogy az október 
folyamán történt ilyen szereplésekért járó 
összegeket nemcsak hogy november 1-én 
nem fizették, hanem még máig, azaz 12-ig 
sem folyósították a pénzt, abból a különös 
okból, hogy a kormánybiztos urnák nem 
volt érkezése a kiutalványozásokat "aláírni. 
Közben elmúlt a novemberi házbémegyed 
és a mi első művészi intézetünk színészei 
játszhatnak tovább —- hozómra.

*  F ő v á r o s i  s z ín h á za k  m űsora . 
E czirnmel Ssomahiey Istvánnak, a kitűnő 
írónak szerkesztésében és Vuss József fő
városi könyvkereskedőnek kiadásában egy 
életrevaló vállalat indult meg. A  fővárosi 
színházak legkedveltebb repertoár darabjait 
közli potom áron és tetszetős kiállításban. 
Egyelőre két füzet jelent meg: Ohnct >A 
császár ezredese* czímü darabja és Érd- 
mann-Jesnitzer drámája: »A  hivatalos fe 
leség*. Egy-egy füzet ára 15 krajezár s 
minden könyvkereskedésben kapható.

§ A z  Est erházy-ia tállóból. Eozter- 
h'isy Móricz gróf úgy látszik lassankint
teljesen áthelyezi versenyistállóját Német
országba. Legutóbb három egyéves csikót: 
Kleinbein-1 Dcu ist die Wahre és 2hús
doch-ot küldte Johnson hóppegarteni tré
nerhez ídomitás végett.

KÖZGAZDASÁG .
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darab. Arak: i-sS rendű magyar ser
tést 51— 55‘/a szerbiai 54— 54Va forint. 
A z irányzat változatlan

Jelentések a tőzsdékről.
/Az Esti H írlap  tudósítójától.)

A  g a b o n a ü z le í B u dapes ten . Ame
rika szilárd tudósítása a spekuláczió vá
sárlókedvét nem fokozta, az árak tehát 
nem hullámzottak. A  készárpiaczon is 
nyugodt hangulat nyilvánult, elkelt 20.000 
q. búza változatlan árakon.

A következő buzafajok kerültek forga
lomba:
Tiszavidéki 100 mm. 77 5 kgr. 13' 15 írton

» 100 » 78 » 13-127 »*
. 100 > 76 » 12-85
» 100 ' > 76 » 1280 >
» 100 » 74-6 » 12-60 »

Pestvidéki 100 » 78 » 13-10
» ICO » 74-8 » 12-45 >
» 100 » 73*8 *■ 12-25 »

Bácskai 200 » 754 > 12 75 »
» 1800 > 72 » 11-75 »

Fehéríti. 1600 * 76*5 » 13-20 »
. 100 > 78 » 1315 »
» 100 . 76 > 32*75 >

Dunai 1550 > 73*5 » 12-30 >
Raktár 500 » 74 » 12 — >
Romániai 3800 > 76 » 1135 »

» 2000 » 73*5 » 10-427,.
» 500 » 70 > P.15 »
* 3000 70 > 910 »

Egyéb gabtfnanemHőkben az irányzat 
bágyadt volt. az árak hanyatlottak. 
Rozsot 8.50— 8.55, tengeri 4.80—4.95 és 
zabot 6.3Ü—6.55 forinton vásároltak.

A határ idöpi ácson a tömeges kínálat 
az árakat leszorította; különösen a tengeri 
ára hanyatlott, míg a zab ártartó ma
radt.

Kötöttek:
Búza tavaszra . . 12.12— 12.06 
Rozs tavaszra . . 8.87—  8.84
Tengeri máj.—jun.-ra ;\50— 5.42 
Zab tavaszra . . 6.56— 6.53

A déli tőzsde zárlat jegyzései'.
Búza tavaszra . . 12.00—12.09 
Rozs tavaszra . . 8.85— 8.86
Tengeri máj.—jun.-ra 5.43 -  5.46 
Zab tavaszra . . 6.53— 6.56

A  b u d ap es ti é r ték tő zsd e . Az ér
téküzlet szilárd irányzattal indult, utóbb a 
zűrzavaros politikai helyzet a bécsi speku
lá c ió t eladásokra ösztönözte, a kínálat túl
súlyra jutott és az árfolyamok letöredeztek.

A z clűtőztnlén előfoicuit kötések: ma
gyar hitelrészv. 387.25— 383 osztrák hitel- 
reszv. 354.60-333.75 leszámítoló bank részv. 
251.75—251.50 os/trák-magy. .Uamvasnt 
részv. 335.10—333.75 rimamurányi" vasmű 
részv. Sói.— 253.— közúti vaspálya 
részvény 355.25.—385.— villamos vasút 
részvény 287— 286.50 

Z á r la tk o r  m a ra d t:  magyar hitel
részvény 387 osztrák ~ hitelrészvény 
353.90 oszt-magy állarovasut rés/v. 333.75 
leszámítoló bank részvény 251.50 jel- 
záloghitclbank részvény 277.75 közúti vas
pálya részvény 384.75 városi villamos 
vasút részvény 286.75 forinton.

A  d t l i  tőzsdén, jegyeztek: magyar hi-
telrészvóuy 387.----- 387*50, oszt. hitclrész-
vénv 353.60—354.50, osztrák-magyar álam- 
vasut részvény 333*25—333-75. leszámi- 
tolóbank részvény 251.50— 251 75 jelzálog- 
hitelbank részvény 277.50— 2 7 ri
mamurányi vasmíírészvény 253.— —253.25 
közúti vaspálya részvény 385.— 384.50
városi villaraosvíisut részvény 286.----- -f
286-án forinton.

Z á r la tk o r  m a ra d t: magyar hitelrész
vény 387,50 magyar aranyjáradék 121.70, 
magyar koronajáradék 90.90, pesti ma
gyar kereskedelmi bank részvény 3435— , 
oszt. hitelrész, 354.— leszámitolóbank rész
vény 251.75 —. jelzáloghitelbenk részvény 
277.75.— rimám mányi vasmű részvény 
253.25—, salgótarjáni kőszénbánya rész
vény 605—,—  déli vasút részvény 80,2'*
városi villamos részvény 286.----- •, közúti
vaspálya részvény 384.75 forinton.

A  g a ü o n a t iz S e t  B e c s b e n .  Bécsben 
a hangúkat bágyadt volt, a kenyérmagvak 
lényegesen hanyatlottak.

Jegyzések:
Búza tavaszra . . 12.02— 1203 
Rozs tavaszra . . 8 98— 899
Tengeri máj.—jun,-ra 5.73 -  5.75 
Zab tavaszra . . 6.80— 6.81

A  b é c s i  é r t é k t ő z s d e  Becaóeií egy 
nagvopekuláns eladásai és a resiczai bánya

égéséről elterjedt hírek futólagosén ellany- 
hitották az irányzatot.

Jegyzések: osztrák hitelrészvény 353.90, 
magyar hitelrészv. 387.25, magyar arany
járadék 122.10, magyar koronajáradék 
99.95, anglo bank 162.50 osztrák magyar 
államvasut részvény 332.75 forinton.

Piaczi árak.
(Az Esti Hírlap aagAnjelentóse.)

A  mai hetivásár igen élénk volt. A  hu& 
ára, mint már jeleztük, olcsóbb lett és cso- 
dálko unk azon, ha a vásárcsarnoki tudó
sítók egyes lapokban tévesen informálják a 
közönséget, mesterséges drágításokkal, mert 
tényleg a hús, vad és szárnyas a csarnok 
létezése óta, olcsóbb árakon kináltatik — 
mint tavaly ilyenkor A  kicsinybeni eladá
sok következőleg történtek:

Hús: I. rendű leveshus 72—88, II. rendű 
leveshus ó2—56, III. rendű leveshus 48—50, 
vesepecsenye egészben 68—80, rostélyos 80, 
fehér pecsenye 80, tisztított vesepecsenye 
180, marhanyelv nyersen 72, páczolva 90, 
füstölve 140 krajezár kilója. Disznóhus 
ezombja, lapocskája 56 —68, karaj 80—90, 
füstölt sonka 115— 120, nyelv30—35 kr. sza
lonna 64, zsir 64, háj 68—70, prágai só- 
dar 120. karaj 100— 110 krajezár kilónként.

Baromfi: Rántani való csirke 70—75, 
sütni való csirke 120— 160, tyuk 140, kap- 
pan 180 200, pulyka 120—2.— kövér lud- 
400— 500, sovány kacsa 120— 140, kövér 
kacsa 200— 220 krajezár páronként. Tisztí
tott baromfi: csirke 45—60, császár pouiárd 
8— 100, pulyka 180—200, sovány kacsa 
90—120, hízott 150—150 krajezár darabon
ként. Lúd kilója. 48—56 kr, elsőrendű 
zsir 80 —90, háj 90, olvasztott zsir 80— 100 
kr. kilója.

Vadak: Nyúl 109-160. fogoly 90— 100, 
őzezomb 300—350, gerincz 500 -  600 
kr, egészben, szarvas 45— 100, vesepecse
nyéje 1.80, vaddisznó 50— 100 kr. kilója, fá- 
czan 140— 1.70 gyöngytyuk 80, túzok —20 
erdei szalonka 160, császármadár 150, hófaja 
ISO, vadkacsa 90 kr. drbja, fenyvesmadár 
50, párja.

Halak: Élő 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 hal 30—50. Lazacz 500 krajezár 
k<lója.

Különfélék: Teavaj 120, főző vaj 90— 
100, tojás 6 drb 20 kr., teatojás 22 drb, 
főzni való tojás 30 drb, meszes tojás 40 
drb 100 krajezár.

Felelős szerkesztő: Neszmély A rtú r

az « Adria* szállóban kerepesi-ut 41. sz.
Elegáns ujonuuu berendezőn helyiségek. 
Kitűnő kávéházi italok- A  vendéglőben olcsó 
és jó étkezés Minden szombat és vasárnapon 

h o n v é d z e n e k a r  h a n g v e r s s n y  
szabad bemenet in e le it.-z  íves pártfogásért 
esedezik RÉMI RÓBERT. Az .Adria, ssálló 
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B igéne asszony: Hát hallotta már szom
széd asszony, hogy a másodemeleti fiatal 
asszonyka kis fiút szült?

Bodndrné asszony: No de ilyet! Még csak 
két hónap óta van férjnél s már itt a gyerek! 
Jokeynck kellene a  fiúcskát nevelni, talán 
a 'futtatásnál is gyorsabban érne be, mint 
a többiek.

Faragott tniíorot istvaw â iaios
VII.f Wesselényi-uicna 68. »

A  könyvelő a  főnök jelenlétében nagyot 
kiált a gyakornok után. A  főnök indigná- 
Iódva kérdi:

— Stroh ur. maga a főnök, vagy én ?
Stroh alázattal felel:
—  Tudom, hogy én nem vagyok.
—  Akkor hát mit kiabál, mint egy bi

valy?

„Az Évszak*
a legjobb divatlap 

szabás mintákkal, divat- 
képekkel, s z é p i r o d a lm i  
részszel. Előfizetési ára egy 
évre 4 fit; 7 « évre 1 írt. 
A « M agyar H írlap . elő 
fizetői kedvezményképpen 
egy évre 2 írt 60 negyed, 

évre 65 krért kapják.

S Z Í N H Á Z A K .
M a i s z ín h á z i  m ű s o r o k  i

A  N em zeti színházban  ma Hercseg 
Ferencz bohózatát A három testőrt adják 
■Paulaynéval, Csillag Terézzel, Vízvárival 
és Nádayval a főszerepekben. Kezdete 7 
órakor.

A  Népszínházban  ma először kerül 
színre Verő György operettje Ab oroszlán- 
vadász. A  főszerepeket Csatai Zsófi, V. 
Margó Czélia, F. Hegyi Aranka, Sólymost, 
Tollagi és Mihályi adjak. Kezdete 7 orakor.

A  V ígszínházban Blum és Toché 
bohózatát a Coulissd urat hozzák színre 
Ldnczy Ilkával, Hegedűssel, Fenyvesivel 
és Tapolcsaival a főszerepekben. Kezdete 
fél 8 órakor.

A  M a g y a r  színházban belby Bert- 
ram Lonard operettjét adják DeriU-borul 
czimen Sziklatival és Felhő Rózsival. Utána 
Varney operettje A báránykák kerül színre. 
A  főszerepeket Ssiklay, Szentmiklósy, 
Jvdnyi, Ferenczy, Láng Etel és Mád 
Gizella adják. Kezdete 7 órakor.

*  H a n n e le . Gerhardt Hauptmannak, 
a szegények poétájának nincsen szeren
cséje nálunk. A  «Takácsok»-at betiltották, 
a  «Hannele» pedig a Magyar Színházban 
kerül színre. Előadják pedig kezdő színé
szekkel és színésznőkkel, akiket egy hét óta 
valósággal idomítanak a drámai költemény 
szerepeire. Nappal, éjjel próbák; szegény 
jó  Gefhardtnak meghasadna a szive, a mű
vészetnek ezt az over workinjrját látván. 
A z előadók kimerültsége volt valószínűleg 
a  valódi oka annak, hogy ma főpróbát sem 
tarthattak a Magyar Színházban; annál 
■nagyobb kíváncsisággal nézhetünk a holnap 
esti premier elé. A  Telekes Béla kitűnő fordí
tásában színre kerülő drámai költeménynek 
ez a  meséje: Hannele tizenhat esztendős lánya 
aki mártiromságot szenved a szülői házban. 
Részeges apja üti, veri, kínozza és rosszul 
bánik vele mindenki más, csak a kis né
met falu tanitója van hozzá szivbcli jóság
fa l, szeretettel. Nagy elkeseredésében a 
vízbe veti magát a  kis leány, de 
nem leli ott halálát: a tanító ki-

A  k u lis s z á k  m ö g ü l  
Aligha van a földkerekségén Porzsolt 

Kálmánnál figyelmesebb színházigazgató. 
Sorra bízó nyílhatják ezt a népszínház 
tagjai, akiket clhalmoz apró meglepeté
sekkel. Kinek az öltözőjét csinosítja ki, 
kinek meg pompás toiietid kedveske
dik: amellett «haragszom rád»-ot játszik a 
társalgóban a női karral és nem játszik 
háragosdit a primadonnákkal. A meglepe
tésekben tegnap Blahánéra került a sor. 
Amint a legmagyarabb művésznő az * Ördög 
mátkája» előadása előtt az öltözőjébe jött, 
nagy csodálkozással vette észre, 1 ogy az 
Ajtó helyében egy kis zöldre festett rácsos 
kapu ékeskedik. Kedves kis kapu. ameiy 
nem zárja el egészen az öltözőt a levegő
től s amelynek révén mindenki eltalálhatj; 
hogy hol öltözkgnik a legelső népszinmü 
primadonna: Btaháné. A  rácsos kapu mö
gött rózsavirágos függöny van. Amikor 
Blaháno meglátta a mogiepesést, olyan jó  
kegve támadt, hogy egyszeribe bele fogott 
a nótába: *

•Zöldre van a, zöldre van a 
Rácsos kapu festveN

S p o r t .

§ L o v a in k  N é m e to rs zá g b a n  Á  mi
nap már megemlítettük, hogy a jövő évi 
hamburgi derbybcn, a legkiválóbb magyar 
lovak maradtak állva. Mint utólag értesü
lünk, a 100,000 márkás versenyben az em
lítetteken kívül még ÁridÓ és Anó is fut
hatnak.

§ Tokiot tulajdonosa, az osztrák lovar- 
egylet a napokban 80,000 mátkára bizto
sította.

§ Anglia, legjobb kétévese. Az an
gol handikapper Gyámét. a Kisbéren fel
állított Bonavista csikaját tartja a legjobb 
angol kétévesnek Az angol nyílt handicap- 
fcen ugyanis 59 kilóval a legmagasabb ter
het rótta Cyllenere; utána következnek 
Diendonné 58 és The bakéi' 57V4 kilós 
terhűkkel.

nyomatott i  kiadótulajdonoi: MAGYAR .HIÍU.APSJtU 'O K.-1'AHáASAG M rfor*óeéj(Sn.


