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A x au tonóm ia i kongresz- 
sxusona  néppárto t m a  le
verte a  m entékéit szabad
elvű  tábor, m e lyn ek  élén  
A p p o n y i A lbert g r ó f és 
Sxapáry G yula  g r ó f kü z

döttek.

A néma Chudy.
Vádlottak padján ül bírái előtt a 

volt rendőrtanácsos. Ül és hallgat. 
Felelősségre vonják, s  ő hallgat; 
kérdezik s ő hallgat. Tanuk valla
nak terhére s  ő  hallgat.

Ki vette el a  szavát? Hisz joga 
is, érdeke is, hogy védekezzék a 
rettenetes vádak ellen. S  ő  meg van 
némulva teljesen.

Mit jelentsen ez ? Beismerést ? 
vagy konokságot? ügy látszik, kö
zönséges komédia-játékot jelent, nem  
is  mások, hanem önmaga ámítására. 
Hinni látszik abban, hogy e for
té ly  megtéveszti az embereket, za
varba hozza a bíróságot, kételyt 
támaszt a vádban és mártirkoszo- 
vuval főzi le a jogszolgáltatást.

Taktikája merész, de többé nem 
is  aj, czéljalévesztett, hatástalan 
taktika.

Az ő multjabeli embertől, aki 
előkelő állást foglalt el s az állam
rendőrség élére volt kiszemelve, 
mai helyzetében kettőt vár a világ 
vagylagosan. Vagy bizonyítékokat, 
melyek kiderítsék teljes ártatlan
ságát s  fölfegyverezzék beáztatói 
e lle n ; vagy pedig föltétien töredel- 
met, amivel helyreáll a bűnügyi 
drámában az etikai egyensúly és 
leszillhat az utolsó felvonás után a 
kiengesztelés függönye, mert a bű
nös elvette büntetését.

A fortély, melylyel a tárgyaláson 
él, elég leleményes. Látszik, hogy volt 
rendőrtörzstiszt gondolta ki, aki 
kriminális gyakorlatából a legfur
fangosabb fogást választja a maga 
födözésére. Nem áll szóba a bíró
val, s  ezt azzal okolja meg, hogy 
rajta már egyszer elverték a port: 
fegyelmi utón kimondták rá a hiva
talvesztést, —  két bőrt (pedig egy 
rókáról huzni nem lehet.

E tétel azonban csakis fortélyos; 
jogi tartalom és igazság benne nincs. 
Más a fegyelmi jog, s más a bün
tető jog. Amaz a szolgálati vi
szonyt, emez a személyes szabadsá
got érdekli. Olt a tisztviselő, itt a 
polgári egyén a felelős. Naponkint 
előfordul, hogy a  fegyelmi ítélet 
után átteszik az iratokat a krimi
nális bíróhoz, s büntető ítélet után köz
ük a tényálladékot a fegyelmi ható
sággal is

A vádlott a jelen esetben oly 
térre lépett, ahová még a védője 
sem  kívánta követni.

Itt áll a bírói korlát előtt, mint 
az elszigetelt, ártani nem tudó, de 
harczolni akaró daczos gonoszság. S 
az álmélkodó társadalom rémülve 
gondol vissza, hogy másfél év előtt 
ez a gonoszság közszolgálatban 
volt, rendőri hatalmat gyakorolt, 
tekintélynek, bizalomnak örvendett, 
s  nem sok hijja, hogy a ranglistán 
emelkedve belé nem ült a fővá
rosi államrendőrség főkapitányi szé
kébe.

A nemezis nagy hasznot tett a 
közügynek, hogy ezt a szerencsét
lenséget elhárította Budapestről, 
megmentvén a rendőrintézményt is 
egy setét érától, mely fejlődését s 
reputáczióját egyaránt fenyegette. Ez 
a sötétség elszállt íme tőlünk, s 
helyén csak egy setét folt maradt : 
a néma vádlott személyében.
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X  -1 magyav delcgáczió bizottsá
gai. A magyar delcgáczió bizottságai 
értesülésünk szerint a kővetkezőképpen 
fognak megalakulni Becsben tartandó 
első ülésükön: Külügyi albizottság: 
Tisza Kálmán elnök, Fáik Miksa 
előadó; hadügyi albizottság: Széli 
Kálmán elnök, Münnich Aurél előadó; 
pénzügyi albizottság: Harkányi Fri
gyes báró elnök, Szerb György előadó; 
tengerészeti albizottság: Pallavicini 
Ede örgróf elnök, 'leleki Sándor gróf 
előadó; költségvetési albizottság: ifj. 
U'oriinrifl- Albert báró elnök, Szerb 
György előadó és végül naplóbiráló 
albizottság: Kussevics Szvetozár elnök, 
leleki Sándor gróf előadó.

X  ZÖM  ifjú sá g . A K, E. szerint a 
budapesti egyetem szláv nemzetiségű 
hallgatói valami Chencli nevű bölcsé
szeti,-lUgató elnöksége mellett a napok
ban ősszegyüiokezlek és kinyilatkoztatták, 
hogy nincsenek megelégedve azzal a 
móddal, melylyel az erdélyi és a ma
gyarországi nemzetiségek vezetői az ed
digi akcziót vezették, hanem követelik, 
hogy minden személyeskedést és min
den parcziális érdeket félretéve, erélye- 
lyes akcziót indítsanak az 1895-iki 
nemzetiségi programúi megvalósítására; 
Érdekes, hogy a kis elégületlenek 
kénytelenek voltak németül beszélni, 
hogy egymást megérthessék—  egyebek
ben pedig felhívjuk az egész úri társa
ságra a rektor figyelmét.

Autonómiai kongresszus.
(Ab Eeti H írlap  tudósítójától.)

A nagy barcz, melyet az Esti 
H írla p  tegnap előre bejelentett, 
ma megkezdődött az autonómiai 
kongresszuson.

Aki őszintén óhajtja az autonó
miát az őszinte örömmel fogja üdvö
zölni a néppárt vereségét.

A herczegprimás hazafias meg
nyitó beszéde után Apponyi és Ázá-

páry  Gyula grófnak a  túlzások le
szerelésére irányítóit dicséretes tö
rekvése megszülte a remélt ered
ményt.

A néppárt várátlanul, de teljes 
verességet szenvedett.

Tudósítónk jelentése egyébként 
így hangzik:

Korteskedés.

Tíz óra felé már felrobogtak a 
kerek a muzeum lépcsőháza elé, pedig 
az ülés csak tizenegy órára volt hir
detve.

De a tegnapi elölanácskozások hatá
rozatai fokozottabb tevékenységre serken
tették a pártokat, azaz hogy a néppár
tot és az ellene egyesült összes más 
pártokat, akik A p p o n y i Albert gróf 
rezériete alatt egyesültek a közös küz
delemre.

T im o n  Ákos dr. egyetemi tanár és 
B u f fy  Pál országos képviselő ott tvip- 
pcskedtek az előterem ajtajánál, míg a 
néppárt részéről M o ln á r  prelatus agi
tált kezében hatalmas iratcsomóval, mely 
a szavazási névlajstromokat tartalmazta.

Minden képviselőt megszólítottak 
kortesek, csak azokat hagyták békében, 
akiket úgy is hiába kapaczitálták volna.

Z ich y  Nándor grófot például senki sem 
akarta elveitől kiforgatni, viszont M á r 
kus  Józsefnél sem alkalmatlankodtak 
a néppárti tisztával. A vidéki ismeretlen 
arezok azonban annál nagyobb keletnek 
örvendtek.

P a ra n cs o lja  a  h iva ta los  lis tá t , 
kérdezték a középpárt emberei; (így 
flevezik a nemzeti-párti veileitásl.)

Molnár János azonnal ott termett:
— I t t  va n n a k  a  n é p p á r ti je lö ltek  

és nyomban átnyújtotta a gondosan bo
ntókba helyezett jegyzéket.

A tisztikarra nézve nem igen külön 
bözöít a két jegyzék, csak annyi volt 
az eltérés, hogy az egyházi icgyzőségre 
a néppárt G ieszm éín  Sándor dr. kano
nokot, az ellenpárt pedig P á r v y  Sándor 
drt. jelölte.

Világi alelnökké mindkét párt S za p á ry  
Gyula grófot, háznagvgyá S za p á ry  
István grófot, világi jegyzőkké pedig 
G ü n th e r  Antal dr. ügyvédet és Z isk a y  
Antal dr. királyi tanácsost jelölte.

27-os bizottság körül forgott a tulaj
donképpeni a barcz.

A p p o n y i tábora a következő szava
zási lajstromot lobogtatta : ( Rendes
tagok ) E gyh á z ia k : Hornig Károly báró 
dr., Ivánkovics János, Karseh Lobon dr., 
Molnár János, Rajner Lajos dr., Répássy 
György, Samassa József dr., Síeiner 
Füiöp dr. és Vajda Ödön. Világiak : 
Apponyi Albert gróf, Csekonics Endre 
gróf, Eszlerhizy Miklós Móricz gróf, 
Győrffy Gyula dr., Günther Antal dr., 
Hortoványi József dr., Hoványí Gyula, 
Károlyi S. gr.,Marsovsvky E., Móesy A., 
Pásztély Jenő,Rakovszky István, Szapáry 
Gyula gróf, Sághy Gyula dr„ Timon 
Ákos dr., Ugrón Gábor, Wenckheim 
Frigyes gróf és Zichy Nándor gróf. 
Póttagok . Egyháziak: Rita Dezső dr. és 
Városy Gyula dr. Világiak: Ruffy Pál, 
Eredics Ferenez, Borsodi Géza és Pét- 
rovácz József.

A  néppárt jelölő listája ezzel szem
ben ez volt: (Rendes tagok) E gy h á z ia k : 
Csernocb János dr., Dudek János dr„ 
Hornig Károly báró dr., Ivánkovics Já
nos, Molnár János, Prohászka Ottokár 
dr., Rajner Lajos dr., Steiner Fülöpdr., 
Vajda Ödön dr. Világiak : Apponyi Albert 
gr., Csekonics Endre gróf, Eredics Ferenci, 
Eszterházy Miklós Móricz gróf, Günther 
Antal dr., Hoványí Gyula dr, Kiss B i
tót, Lubrieh Ágost dr, Marsovszkv

Endre dr., Miadoniczky Nándor, Móesy 
Antal, Pecbila Antal, Rakovszky István, 
Rainprecht Antal, Sághy Gyula dr., Stmo- 
nyi-Semadam Sándor dr, Szapáry Gyula 
gróf és Zichy Nándor gróf. Póttagok: 
Egyháziak: Rita Dezső dr., Répissy 
György dr. Világiak: Bakonyi Elek dr. 
Borsodi Géza, Kubina József és Petrovicz 
József.

A  kapaczitáczió mindkét párt részéről 
nagy erővel folyt.

Zichy Nándorékat különösen az bo- 
szantolta, hogy az ellentábor által ki
adott listában csak nyoiez néppárti név 
fordult elő. Megfeszített erővel vették fel 
tehát a küzdelmet, annál is inkább, 
mert a sanszok igen egyenlően állottak.

A  néppárti lista azonban nem kel
teit nagy rokonszenvet, mert határozot
tan pártpolitikai jeliege volt. Sem az 
erdélyiek, sem a görögkatolikusok nem 
fordultak benne elő, de Majláth püspök 
kivételével ott ragyoglak rajta az ösz- 
szes nltramontáa nevek.

Molnár prelatus szörnyű erőlködése 
mindenekelőtt azt eredményezte, hogy 
nevét, amely mindkét listában előfor
dult, Apponyi gróf pártja törülte és he
lyette Pletényi Endre apitplébánost 
kandidálta; a világi tagok közé sokan 
Bujanovics Sándor nevét írták nagyobb
részt Győrffy  Gyula és Móesy Antal 
helyett.

A  néppárt mellett buzgólkodók sori
ban úgy tizenegy óra felé már ott vol
tak: Majláth püspök, Eszterházy Mik- 
lés Móricz és atöbbi di minorum gentíum.

Mikor a herczegprimás megszólaltatta 
az elnöki csengetyöt csak az volt bizo
nyos, hogy azok győznek, akik mipdajfét 
listában benne vannak.

A választó gyűlés.

Az ülésteremben a csütörtöki kép. A z 
elnöki széken a bíboros herczegprimás, 
lent a körbenfutó padsorokban Ulaszinü 
talárok, ismerős arezok és az ország 
különböző részeiből felküldött ismeret
len hitvédők.

A  napirendre választások vannak ki
tűzve, az arezokou mégsem ül érdeklő
dés, mindössze á padokra rakott név- 
lajstromok mutatják, hogy szam aira  
készül a kongresszus.

A csatazaj, melytől az előcsarnok egy 
óra hosszán túl visszhangzott, itt benn 
a teremben néma csenddé változott

Csak a jól megtelt karzatok zsongá
sát lehetett hallani.

A herczegprimás megnyitván az ülést, 
Zichy Aladár gróf körjegyzővel felolvas
tatta az első ülés jegyzőkönyvét, melyet 
szó nélkül bitelesitettek.

Schíauch Lőrincz bíboros emelkedett 
fel ezután helyéről és bemutatta az iga
zoló bizottság terjedelmes jelentését, 
melyet ugyancsak Zichy grőf olvasott 
fel, anélkül hogy bárki is érdeklődött 
volna iránta.

A  tagok többsége igazoltatván, a szer
vező gyűlést határozatképesnek jelenti 
ki. Az í elnöklő herczegprimás is azt 
indítványozza, hogy mondja ki a kon
gresszus, hogy választást az 1870/71 Úri 
tanácskozási rend alapján kívánják mef- 
ejtetni. A  tanácskozási rendet egész 
terjedelmében elfogadják. (Helyesléi.)

Zichy Aladár gróf jegyző felolvassa 
az 1870/71-iki tanácskozási rendet, mire 
megkezdődött a szavazás, még pedig első 
sorban az egész tiszükarrz, amit Só-
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ránszky  Nándor felszólalására határoz
tak igy el.

A  szavazás megkezdetvén, legelőbb a 
püspökök jöttek sorra az urnához s 
adták át szavazatukat. Ezután L a ti- 
novics jegyző  a négy érseki tartomány
képviselőit hivta fel, utánuk a tanító- 
rendek, majd az egyházmegyék papi 
küldötteit, m ajd a világi katholikus 
kegyurak küldötteit s végül az egyház
m egyék világi képviselőit. Miután már 
mindenki beadta szavazatát, az elnöklő 
herczegpnmás a szavazatok összeszám- 
Ulása végett felfüggesztette az ülést 

A  szavazás eredménye, melyet a 
bíboros elnök vagy tiz perez szünet 
után hirdetett ki, az, hogy a közös je 
lölés alapján az egész tisztikart 140, 
ille tve 137 szavazattal választották meg, 
k ivéve az egyházi jegyzőt, mely tiszt
ségre a néppárti Giesswein Sándort vá
lasztót ták meg 82 szavazattal.

általános mély csendben Szapáry 
Gyula gróf emelkedett fel szólásra és 
köszönetét mondott az iránta nyilvání
tott bizalom ért A z által fog e kitüntetés 
kiérdemlésére törekedni, hogy ha reá 
kerül az elnöklés sora, tisztjét tel
jes részrehajlatlansággal fog ja telje
síteni. A  kongres.'Zus munkájának 
megkezdése előtt első sorban ö 
felsége irá n t kell a katholikus 
hívők hódőlatteljes köszönetét k ife
jezn i, hogy legfelső elhatározásával al
kalmat adott a katholikus egyház kép
viselőinek az önkormányzati szervezel 
hagy fontosságú kérdésének újabb tár
gyalására, s ha ez eredményes lesz, 
a szervezet megalkotására. Ha nem 
akarjak azt a befolyást koczkáz- 
tatni.m ely a katholikus egyházat méltán 
megilleti, első kötelességünk arra töre
kedni, hogy amit, a többi egyház már ko
rábban tett meg, megidkossuk a kath. 
egyház önkormányzati szervezetét. A 
feladat megoldásánál nagy nehézségeket 
ke ll leküzdenünk, de egyetértéssel biztosít
hatjuk a sikert. A nagy ősök példáját 
ke ll követnünk, ragaszkodjunk a va l
láshoz, és legyünk hü fiai a hazának. 
(Le lkes éljenzés a baloldalon.)

A z  autonómia megalkotásának útjába 
a legfőbb akadályt eddig a téves felfo
gások gördítették. Azt hirdették, hogy 
az autonómia az egyház érdekeibe üt
közik, s az állam tekintélyét és befolyá
sát csorbítja.

E felfogás alaptalan voltáról világosan 
győzhet meg az erdélyi katholikus status, 
m ely a törvényes viszonyok közé beil
lesztve akadálytalanul működik. (Helyes
lés bal felől.)

Ha meg akarunk felelni a királyi 
megbízásnak, magunkban keressük a 
megoldásra a módotl Are nyúljunk ah
hoz, am i az egyházé, de ne étán isiik 
azt se, am i az összkortnányzat ér
dekében a v ilág i hatalomé. (Zajos he
lyeslés a baloldali liberális táborban,)

A  pártszempontokat eleve száműzzük 
e teremből. Teljes buzgósággal fog ő is 
arra igyekezni, hogy ha vannak ellen
tétek, azok kiegyenlittessenek. Ismétel
ten megköszöni a bizalmat.

Szapáry gróf visszaült helyére s min
den oldalról éljenzés zúgott fel.

Gieswein Sándor dr. is köszönetét 
mondott egyházi jegyzővé való meg
választatásáért.

Vaszary herczegprimás a körjegyzők
nek és Szapáry  István gróf háznagy
nak fejezte ki általános helyeslés közt 
a  kongresszus köszönetét, s felkérte a 
megválasztott jegyzőket helyeik elfogla
lására.
8 * A kongresszus megalakulván —  foly
tatja a bíboros elnök, —  első köteles
ségünk legmélyebb hódolatunkat és 
szeretetünket kifejezni szent at.ánk, a 
pápa és felséges urunk, királyunk iránt. 
Kérem a kongresszust, bízzon meg en
gem azzal, hogy azt alk lmas módon 
és időben tudomásukra hozzam.

A  herczegprimás indítványát egyhangú 
helyesléssel fogadták el.

Általános nagy figyelem közt emel
kedett most fel Apponyi Albert gróf:

—  Ezeket az indítványokat —  úgymond 
melyeket a kongresszus lelkesedés

sel fogadott el, meg akarom toldani a 
szeretet és tisztelet tolmácsolával főpász
torunk, Magyarország bíboros herczeg- 
prímása iránt. Ha áll az, hogy feladatunk 
megoldásának módja az apostoli intelem

követese, s hogy czélunk megvalósításá
nál az össze!artás és a szeretet kell 
hogy vezers jenek, akkor az elnöki szék
ből kiáradó bölcseség és szeretet fogja 
ezt lehetővé tenni. Kérjük az istent, 
hogy élhesse meg főpásztorunk, hogy a 
nagy munka, m ely ha sikerül, az ő 
újabb kezdeményezésének lesz köszön
hető, eredményesen befejeztessék —  őt 
láthassuk az autonómiai központ ve
zetésében.

Facsart/ herczegprimás megköszönve
a meleg szavakat, azt óhajtja, hogy ne 
tévesszék szemük elől a jelmondatot: 
In  p r in c ip iis  unitas. In  dubiis l i 
bertás. In  om nibus caritasl

Ezután megkezdődött a szavazás, 
mely eredménye általános meglepetése 
az lett, hogy néhány szóval az Ápponyi- 
féle liszta ment keresztül.

Ezzel az ülés meglehetős izgatott 
hangú atban fél három órakor szét
oszlott.

38 vesztett mandátum.
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A  fővárosi igazoló választmány ma 

ülést tartott, amelyet az elnöklő M érő  
Jánosnak szokásos erőszakoskodása igen 

élénkké és zajossá tett. Mérő ellenezte 

azt, hogy a bizottság mandatumvesztes- 

nek jelentse ki azokat, akik elvesztették 
bizottsági tagsági képességűket. A  tör

vényen kivül még az a czélszerüségi 

tekin'et is Mérő ellen dönt, hogy ha 

e mandálumvesztesek helyébe a pótta

gokat még a választások előtt be nem 

hívják, hanem csak azután, akkor ke

vesebb póttag lévén választandó egy év 

alatt az összes póttagok elfogynak.
Az igaz ló választmány ülésén Mérő 

János elnökölt, a jegyzői tisztet Sacher 
István tanácsjegyző vitte. A választmány 
tagjai közül megjelentek: Schweiger Márton, 
Hűvös József, H einri h Kálmán és Mor
zsányi Károly,

Az elnök bejelentette, hogy a m. kir. 
közigazgatási bíróságtól nz összes javas
latok elutasító végzéssel visszaérkeztek s 
igy a községi választók névjegyzéke jog
erőssé lett.

Schweiger Márton a napirend előtt fel
szólalva azt hangoztatja, hogy az igazoló 
választmánynak állandóan figyelemmel kell 
kisérni azokat, akik elvesztik a bizottsági 
tagsági minősítést. Most is legalább negy
ven oly bizottsági tag van, aki már elvesz
tette kvalifiknczi \ját. Ezt be kellene jelen
teni a közgyűlésnek, s helyükbe behívni a 
póttagokat. Az albizottság már összehason
lította a névjegyzéket a bizottsíg tagok 
névsorával. Ennek eredményét bejeleuteudo- 
nek tartja.

Merő János elnök szerint ez korai és idő 
előtti, mert a virilista névjegyzék még 
nem jogerős- még a közigazgatási bíróság
nál kell határozni a beadott panaszok fe
lett. Mert ha mi kimondjuk a mandátum- 
vesztést, az illető ez ellen eliebbezhet 
egészen a közigazgatási bírósághoz s csak 
aztán jelenthető be a közgyűlésnek. Ne 
blamirozzuk magunkat.

Hűvös József: Akik nem felebbeztek. 
azokra nézve * virilista névjegyzék jogerős 
Pártolja Schweiger indítványát.

Sacher István jegyző: Bármely alapon 
elveszti valaki képességét, az igazoló v á 
lasztmány tartozik kimondani a bizottsági 
tagság elvesztését.

Hürös József: Ha nem is állunk válasz
tás előtt, akkor is jogunk és kötelességünk 
kimondani a mandátum vesztést.

Mérő elnök: Akkor is csak akkor, ha 
van jogerős virilista névjegyzékünk, ame
lyet alapul véve határozhatunk.

Hűvös József: Itt egyes emberek kvali- 
fikácziójáról van sz-', nem pedig a név
jegyzékről. Az albizottság egyes emberekre 
nézve tesz jelentést.

Mérő elnök: Ezt a jelentést sem lehet 
ma tárgyalnunk.

Heinrich Kálmán pártolja Schveiger és 
Hűvös felszólását.

Morzsányi Károly szerint azokra nézve 
akik nem felebbeztek, okvetlenül szükséges 
a mandátumvesztés bejelentése.

Hmww József: Ha nem jelentjük be, akkor

a választandó póttagok száma kevesebbre lesz 
megállapítva s a választás után csakha
mar kevesebb póttag lesz, mint amennyire 
szükség lesz.

Mérő elnök kijelenti, hogy nem engedi 
tárgyaltatni sem az aibizottsági jelentést.

Hat'ős: Ehhez az elnök urnák nincs joga. 
Ha a bizottság tárgyalni akarja, tárgyaltatni
kell. (A z összes választmányi tagok: Mi 
tárgyalni akarjuk!)

Mérő: Én ezt ^a kérdést nem tárgyal

tatom!
Bűvös: Nem teheti.
Mérő: De tehetem! A  többség határozata

törvénybe ütközik.
Hüdös: Mutassa meg azt a törvényt!
Mérő elnök: Kimondom tehát azt a több

ség határozatul, de magam részéről nem
csak különvéleményt jelentek he, hanem a 
törvénytelen határozatot felebbezem a  bí
ráló választmányhoz.

Schweiger Márton előterjeszti az albizott
ságjelentését. Az igazoló választmány egyen- 
kint, névszerint veszi tárgyalás alá. Megyeri 
K rausz Izidorra, Rausch Ferenczre és 
Rakotvitzre nézve mint akik virilista tag
ságukra nézve panaszt adtak be a köz
igazgatási bírósághoz, a választmány függő
ben hagyja a határozatot, de a többiekre 
nézve határoz.

Eszerint bizottsági tagságukat vesz
tik a következők:

Ábrányi Kornél, Bacher Jakab, Ber-
náih Béla, B ródy  Zsigmond, B író  
János, F iló  János, tóvárosi F ischer 
Ignácz, Freiszleder Nándor, H a rre r  
Pál, Hudetz János, Kartschoke János, 

Krajcsik  Ferencz dr., Linzbauer Fü- 

löp, Luczenbacher Pál idősebb, M ichel 
Alajos, N ém ái Antal, Németh  Antal, 

Paksi Béla, Szörényi Reisch  Károly, 
R itlenger Károly, Stern  Mihály, Stéger 
Tamás, Stiber Vincze. Szabó M. Fe
rencz, Szemere Attila, Szohner Lajos dr., 

Vaskó Endre, W ein  János, Wettstein 
Antal. Összesen 28 rendes bizottsági 

tag, akik közül 18-an 1891-ben válasz

tattak, 10-en pedig 1894-ben.

A  póttagok közül mandátumokat 

vesztik: Birnbaum  Imre, fíre itschncr 
József, Horváth  Béla, R oller  Gyula, 

K ram er Samu, Róth Jakab dr., Schlos- 
ser József, Szabó János, Szlehlo Kor

nél és W inklc  Gottlieb, összesen 10-cn:
E határozat ellen 8 nap alatt lehet 

felebbezni a bíráló választmányhoz s csak 
a 8 nap elteltével jelentik be a közgyűlés
nek e mandátumve ztést

A monzai látogatás.
(A z  Esti Hírlap levelezőjétől.)

Róm a, november 11.
A z utóbbi napok egyik legfontosabb 

politikai eseménye kétségkívül Golu- 
chotvski gróf olaszországi útja volt.

Az olasz főváros politikai köreiben az 
osztrák-inagvar külügyminiszter látoga
tását élénk figyelemmel kisérték és most 
általánosan el van terjedve ama véle
mény, hogy a monarkia és az Olaszor
szág közötti jó  viszony a Lambró mel
lett lefolyt események következtében 
szorosabbra fűződött.

Gohtchotvski gróf látogatásáról és 
annak előzményéről beavatott körökben 
a következőket beszélik:

Az afrikai hadjárat kedvezőtlen ki
menetele szárazföldi hadseregének re

dukálására bírta Olaszországot, ami kü

lönösen Ausztria-Magvarországon vissza- 

te.szést szült. Olaszország emez idő óta 

mindinkább közeledett Angliához, mely

től gyarmati politikájának támogatását 
remélte.

A  krétai és a görög kérdés tárgya

lásai alkalmával Olaszország már 

Anglia mellett foglalt állást és ez által 
a többi hatalmakkal ellentétbe helyez

kedett. Ez és később Auszlria-Magyar- 

erszág közeledése Oroszországhoz még 

inkább eihidegitelték a két állam kö

zötti viszonyt

A z  osztrák és a németellenes körök

és újságok felhasználták e helyzetet és 

heves czikkekben támadták egész nyár 

folyamán a hármas szövetséget, de kü

lönösen Ausztria Magyarországot.

A  franczia köztársaság elnökének pá

tervári látogatása azonban kissé lehü- 

tötte a heveskedőket és belátták egy 

szárazföldi szövetség elkerülhetetlen 

szükségét A  [köziedés Olaszország 

részéről történt és Goluchowski gr. 

monzai látogatása már csak megerősí

tése annak, hogy a két állam közötti 

félreértések eloszlottak.

Téves azonban ama vélemény, mintha 

Monzában a hánnasszövetség megújí

tása tárgyában tanácskozások folytak 

volna, erre annyiból nincs szükség, 

minthogy az Olaszországgal kötött szö

vetséghatár ideje még nem járt le, a 
tanácskozás tehát csakis olyan dolgok 

felől folyhatott, m elyek Olaszország és 
Ausztria-Magyarország érdekeit érintik 

vagy érin ten i fogják és ezekben való 
egyértelmű eljárás megbeszélése el- 
kerülhetetlen volt.

Az elnöknő jubileuma.
(A z  E sii H írlap  tudósítójától.)

Szép ünnepet ül holnap a < M agya r- 
országi Központi Fröbel N ő  egy let 
megünnepli köztiszteletben álló elnök
nője Rosenztveig S a ph ir  Sarolta úrnő 
működésének negyedszázados jubileu
mát.

Ünnepe lesz ez nemcsak az egye
sületnek, hanem hazánk kisdedóvás- 
ügyének is. melynek fontosságát mindig 
hangoztatták ugyan, de törvény által 
csak egy pár év előtt —  1891-ben —  
rendezték. Ez ideig az állam feladatát 
egyesületek teljesítették. Ezek létesítet
tek gyermekkerteket; ezek gondoskod
tak arról, hogy a gyerm* kkeitek vezeté
sére szakképzett egyének álljanak ren
delkezésre, vagyis, ők képeztetlék ki az 
óvónőket.

Ez egyesületek közül talán a legré
gibb a Fröbel nőegylet, melyet Voiks- 
bildung und Reform-Vérein czimen egy 
Ronge János nevű német bitszónok 
1869-ben létesitett.

Sok válságon és megrázkódtatáson 
ment keresztül ez egyesület. Alapítása 
után jó  ideig tagjainak száma csekély, 
pénzalapja pedig egyáltalában nem volt. 
Különösen válságos volt reá nézve az 
1872-dik esztendő, midőn az egye
sület hivatalos nyelve miatt tört k i a 
meghasonlás. Ez ideig ugyanis az 
egyletben és kisdedóvodáíban a né
met nyelv volt az uralkodó. E nyel
ven szóltak a kisdedekhez, e nyel
ven képezték ki az óvónőket. Az 
egyesületnek nehány hazafias tagja 
—  élükön Rosenzweig Saphir Sa
roltával —  a magyarosodás terjeszté
sét tűzte ki ezéliául Nem könnyű fel
adat volt az akkori viszonyok közt e 
czélt elérni, de nevezett úrnőnek lan- 
kadást nem ismerő buzgalma győze
delmeskedett az akadályokon. —  Ma
gyarrá lett az egyesület és ezzel egyi
dejűleg újra szervezték. A z  újonnan 
szervezett egyesület aielnöknője a ma
gyarosodás egyik zászlóvivője Rosen
ztveig Saphir Sarolta lett. A z uj al- 
elnöknő, ki az egyesület ügyeit vezette 
és később elnöknő lett, első teendője 
volt, hogy az egylet egy magyar okta
tási nyelvvel egybekötött módszeresen 
rendezett képezdei tanfolyamot nyitott 
meg, mert mint monda Fröbel elveit 
Magyarországon mindaddig megérteni 
nem fogják, mig azok az anyanyelv 
utján a kisdedek szivébe nem ha* 
tolnak.

Szerény volt a kezdet; az elnöknő 
azonban nem pihent, megerősítette az 
egyesületet és ami fő, tudott anyagi 
eszközöket előteremteni, melyből nem
csak az idő közben két évfolyamúvá 
vált óvónőképzőt tartják fenn, hanem 
négy kisdedóvót is. Sőt négy év  előtt 
az egyesület már annyira virágzott, 
hogy saját házat építtetett s ebben a 
díszes és czélszerü helyiségben helyez
hette el óvónőképző intézetét, minta-
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•▼ódáját. A z  egyesület, melynek ő  a 
le lk e  megbecsülhtelen szolgálatot tett 
bemcsak a fővárosi közönségnek, ha
béin  a hazának, melynek százakra menő 
Szakképzett óvónőt bocsájtott rendel
kezésére, m ielőtt az állam m ég óvónők 
képzésére csak gondolhatott volna.
»; A z  elnöknővel együtt jub ilá l az egye
sü let ellenőre Kanders Hermina is, 
k in ek  ügybuzgó munkája szintén sok- 
kan hozzájárult az egyesület sike
reihez.

A  holnapi ünnepélyen a megnyitó 
beszédet Verédy Károly tanfelügyelő 
fog ja  tartani, ezután a növendékek 
karéneke következik. Ábrányi Emil 
felolvassa az ez alkalomra irt ódáját. 
Kü lön fé le  testületek üdvözlik az ünne
peltet, kinek átnyújtják ezután a nevére 
tett ezer forintos a lapilványról szóló 
'oklevelet. A  növendékek karénekével 
a z  ünnepély véget ér.

Chudy ügye.
(A m Esti Hírlap  tudósítójától,)

A  közönség változatlan nagy érdeklő

dése m ellett folytatta ma a budapesti 

büntető törvényszék Chudy Hugó bűn

ügyének tárgyalását. Chudy folytatta teg

nap tanúsított magatartását: Egy szót 
sem vall. A  tanuk, az okiratok és szak

értők azonban felette terhelőén vallanak, 

és  úgy látszik a védelem minden adattól 
elesett, am elylyel Chudyt akár csak egy 

vádpont tekintetében is tisztára mos

hatná.
Maga a tárgyalás unalmasan, vonta

tottan halad előre. Egyetlen egy érde
kes részlet, egyetlen mozgalmas pillanat 

sincs az órák hosszat tartó tárgyalás 

folyamán. Felolvasnak a vádiratból egy- 

egy  esetet, kihallgatják a rá vonatkozó 
tanukat, a szakértőket, felolvassák 
Chudynak a vizsgálóbíró előtt tett val

lomását, és letárgyaltak egy ügyet. A z 

egész alig egy félóra időt vesz igénybe.

Chudy ma nem oly apathikus, mini 

tegnap volt. Folyton mozog a helyén, 
sok jegyzetet csinál, és gyakran tárgyal 

védőjével, ü gy  látszik, a tárgyalás be

fejezése után nyilatkozni akar.

A  tárgyalást 9 órakor nyitja meg 
.Csáván István táblai biró.

Még a teguap tárgyalt esetekre nézve 
intéznek el pótlólag egyetmást és 
aztán rátérnek a folytatólagos tárgya
lásra.

a  vádiratban foglalt X lí.  esettel kezdik. 
Ennek tényállása a következő:

Fodor István és Kovács  József vá l
lalkozók 1896. február 11-én fel akar
ták venni 500 frtos letétjüket. De nem 
vehették fel, mert kitűnt, hogy azt 
Chudy hamis nyugta alapján már elő
zőleg felvette. (E z eset nyomán jöttek 
rá  Chudy visszaéléseire.)

Tanuk és okiratok kétségtelenné teszik 
-ez esetben Chudy bűnösségét.

A  X IV . esetben H ausm ann  Sándor 
épitővállalkozónak utalt ki Chudy hamis 
aláírásokkal 1000 frtot. A z  összeget ő 
▼ette fel.

Chudy erre nézve sem védekezik, a 
tanuk, köztük H ausm ann , Dubasevics, 
Gogolák azonban felette terhelőn va l
lanak.

Gogolák kihallgatása alkalmával ér
dekes inczidens játszódott le. Gogolák 
ugyanis azt mondta, hogy a belügy
miniszter épp a Hausmann-féle 1000 írt 
miatt intézte a titkos leiratot Török fő
kapitányhoz és feltűnő —  mondja —  
hogy az irat leküldése után öt nappal 
az 1000 frtot már rendben elköny
velték.

Visontai védő : Hogy érti ezt?
Gogolák: ügy, hogy a főkapitány 

megtéríttette a kárt azzal a hivatalnok
kal, aki a bajt előidézte.

Visontai: Ezzel tehát jogos lehet az 
a  feltevés, hogy Chudy összejátszott 
Jövök főkapitánynyal.

Elnök (közbevág): Kérem , est már 
nem lehet földeríteni,

Visontai: Ped ig nagyon jó  volna, 
tte rt ez a feltevés éppenséggel nem 
fár össze a boldogult főkapitány elsie
t i .

Esti Hírlap
A nagy mozgalmat keltett inczidens 

után az elnök megeskette a kihallga
tott tanukat és az ülést öt perezre fe l
függesztette.

Szünet után folytatták az egyes ese
tek tárgyalását, ami lassan, vontatot
tan haladt előre. A  többi esetet hétfőn 
fogja  tárgyalni a bíróság.

TÁVIRATOK
É S  lE L E F O N JE L B U T É S E K .

A király beszéde.
B ecs , novem ber 13. (Az Esti 

H í r l a p  telefonjelentése.) Az önök 
tudósító ja  k i tű n ő  forrásból értesül, 
hogy az a  beszéd, m elyet a  király 
a  delegácziók fogadása alkalm ával 
szerdán el fog m ondani, r e n d k ív ü l  
békés h a n g ú  lesz. Fel fogja a  be
széd sorolni m in d a z o k a t  a  s ike rek e t, 
m elyeket A usztria-M agyarország az 
utolsó ^ b e n  elért. Különösen azt 
fogja a  beszéd hangoztatn i, hogy 
a hárm asszövetség olyan erős, m int 
valaha csak volt.

Amint továbbá értesülök, a  s z o m 
b a to n  e lm o n d a n d ó  k ü lü g y i  eksz- 
p oz é  e y y  M a g y a r o r s z á g r a  n ézve  
k ü lö n ö s e n  h íz e lg ő  p a s szu s t f o g  t a r 
ta lm a z n i,  mely á  n é m e t cs á s z á r  
b u d a p e s ti lá to g a tá s á ra  vonatkozik.

Botrány a  bécsi egyetemen.
Becs, nov. 13. (A z  E sti H ír la p  tele

fonjelentése.) Ma délelőtt az egyetem 
újra Őrült skandalumok színhelye volt. 

A z  egyetemi zsidó nemzetiségű bur- 

schenschaftjai, a K a d in a , J oria  és 

Libanon ia  az általános «bum li« alatt 

felelősségre vonták a liberális színezetű 
Fide litas  burschenschaftot, amiért ez 

a parlament előtti nagy tüntetés 

alkalmával a német nemzetiségüekkel 

együtt é ltette  Schönerert és W olfot, a 
mit annál inkább zokon vettek tőle 
a zsidó nemzetiségű burschensahaftok 
mivel a fideíitásban nagy számmal van

nak a zsidó diákok is.

Mikor a fidelitásbeliek  ma az egyer 
temi aulába beléptek, a zsidó nemzeti

ségűek nagy lármával, >Pfuj F idelilás! « 

kiáltásokkal fogadták őket és kituszkoln 

igyekeztek az aulából. Sikerűit is őket 

az oszlopcsarnokba kiszorítani, de ek

kor az összes német burschenschaftok 

nekifordultak a zsidóknak, kiket csak

hamar kidobtak az aulából.

A  pedellusok sikertelenül avatkoztak 
a küzdelembe, mely csakhamar botok

kal is folyt, miközben sapkák, czvikke- 
rek röpködtek a levegőben.

A  bejáratoknál valóságos pánik tá
madt. ügy egymáshoz szorultak a kiu- 
dőfelek, hogy emberit alól tói is leitetet* 
tartani. A  pedellusok kétségbeesve kiál
tották:

—  A z  istenért, agyonnyomnak ben
nünket.

Sokan a földön fetrengtek, mások se
gítségért kiáltottak, Végre a zsidó nem- 

zetségüeket teljesen kiszorították és a 
kapukat bezárták.

A z  utczán nagyszámú rendőr gyűlt 
össze, kik természetesen az aulába be 
nem léphettek, de »  künnrekedt zsidók

ból többet letartóztattak.

Nagy embertönaeg nézte végig a vi- 

askodást, m ig végre a zsidó nemzetiségű 

tanulók elhagyták a csatateret, amikor 

azután az egyetem  belsejében is helyre- 
állott a nyugalom.

A provizórium a bizottságban.
Bées, nov. 13. (A z  E sti H ír la p  tele

fonjelentése.) A  költségvetési bizottság 

ma folytatta és még m indig nem  fejezte 
be a provizórium  tárgyalását. Mauth-

ner képviselő bejelenti, hogy a részle

tes tárgyalás során több indítványt fog 

tenni. Kramarz elnök figyelmezteti 

Mauthnert, hogy erre nem lesz alkalma, 

mert Abrahamovicz házelnőktől úgy 
értesül, hogy a bizottság részletes tár
gyalást nem folytathat és igy most 

az volna a kérdés, hogy folytatható-e 

az egyszer már berefcejatett általá

nos vita.

Ostromállapot.
Bio de J e n e iro , november 13. (A z  

Esti Hírlap távirata.) A  Szenátus 33 

szóval 9 ellenében elfogadta az ostrom- 
állapot kihirdetéséről szóló törvény- 
ja v a s la to ta mely igy végleg el van 
fogadva.

ESTI HÍREK.
Titok.

(Az Esti Hírlap tudósítójától.)

Egy elszegényedett úri leány rej
télyes ügyének földerítésével foglalkozik 
most A rá n y i Taksony dr., a rendőrség 
bűnügyi osztályának egyik legügyesebb 
kapitánya.

ügy történt, hogy csütörtök éjjel egy 
hölgy jelentkezett a hatodik kerületi 
rendőrkapitányságnál és egész testé
ben remegve, siránkozva arra k-rte 
az ügyeletes ellenőrt, hogy adjon 
neki tanácsot, mitévő legyen, mert 
iiz örökségéből kifosztották, a tulaj
don testvére elvette tőle az utolsó 
garasát is s rokonai most már a házuk
ból is kiüldözik, V illogó tekintete, zilált, 
nyugtalan vonásai és néha összefügge's- 
telen beszéde arról tett bizonyságot, 
hogy a szerencsétlen leány valóságos 
ideglázban van.

A  kerületből a főkapitánysági köz
pontba utasították, ahol Fék áry  kapi
tány volt az inspekeziós.

Itt jegyzőkönyvet vettek fel a kétségbe
esett leány különös panaszáról. A  bol
dogtalan fiatal hölgy Bonná  Annának 
mondotta magát és váltig azon eró'skö- 
dött, hogy hozzátartozói már 2000X ) 
írtját vetlek el. Ez persze gyanússá és 
valószínűtlenné tette mindazt,amit Bonná 
Anna azelőtt mondott. A  kapitány tisz
tában volt azzal. hogy az amúgy is ideg
bajos leány elvesztette az eszét. De az 
is félig-meddig bizonyosnak látszott, hogy 
a szerencsétlen terem lés eszét olyasva
lami zavarta meg, ami érdekli a rend- 
őrseget.

A  poiiezia egyelőre ütkoiódzik. Tény 
az, hogy az ügyet az elmebeteg-osztály 
vezetője ma 'öté!te a bunw jgi osztály
hoz, amely élénken érdeklődik a beteg 
elúny tiika iránt.

V á ro n ! ü g y e k .
Tiszteltjéé a fá po igá rm e átérnél. 

A kerületi elöljárók és un-u,.<m • vvezetők 
tisztelegtek ma Othauser Pál i. In-r. elöljáró 
vezetése atait Márkus József főpolgár
mesternél.

— Lem on d ó városatyák. Fdo János 
Karlschohe János és Mtchl Alajos beadták 
.omoudásukat a bizottsági tagságról. He
lyeikbe már a szerdai közgyűlés behívja a 
póttagokat.

— A  főváros költségvetése. A tanács 
mai rendkívüli ülésében a főváros jövő évi 
költségvetésével s a főszámvevőszék az 
abban feltüntetett deficzit elenyésztetésére 
vonatkozó terveivel foglalkozott. A községi 
pótadó emelésén kívül a házbérkrajezárok 
emelését is javasolta a főszámvevo.

— UJ hatósági kos véli tő. A vásár
csarnoki albizottság az uj hatósági közve
títő kérdésével foglalkozott, mert tudvale
vőleg a íMagyar gazdák vásárcsarnok el
látó szövetkezete^ lemondott a közvetöi 
tisztről. Ez a termelők ezégje volt. amely
nek természetes érdeke volt, a fővárosi 
éieimiczikkek drágítása. Most arról van szó 
hogy egy nagy kiviteli ezég nyerje el a 
vásárcsarnok közvetitói tisztet. Ez is sze
rencsétlen gondolat, mert Budapest és a 
külföld kozélelmezéeének érdekei ellentéte
sek. Mennél több élelmiczikk megy a ma
gyar vidékről külföldre, annál kevesebb 
jut Budapestnek s annál nagyobb lesz itt 
a drágaság. A  kiviteli ezég működésével 
fokozza Budapest közóleltnezésének drága-

ságát, tőle tehát nem lehet várni Budapest 
szükségieténék megfeielelő közvetítői mű

ködést.
—  A  választások és a köz igazga 

tási b íróság. A  m. kir. közigazgatási bí
róság végre leküidte az összes hozzá inté
zett panaszokat a bírálóbizottsághoz, 
amely rövid utón közölte az elutasító hatá
rozatot az igazoló választmánynyal. A köz- 
igazgatási bíróság azzal a meg okolással 
mondja magát illetéktelennek az összeírá
sok feletti panaszok tárgyalására, mert a 
közigazgatási bíróságról szóló törvénynek 
hivatkozott szakaszában a fővárosi törvény* 
nek választási eljárásról van szó. A  bíróság 
elnézte azt, hogy összeírásról is van szó e 
szakaszban. A  virilista lajstromok ellen 
beadott panaszokat a bíróság szerdán fogja 
tárgyalni.

— A  kém ényseprők panasza. A
kéményseprő mesterek küldöttsége ma 
tisztelgett Némái Antal fővárosi bizottsági 
tag vezetése alatt Halmos János polgár- 
mesternél, amelyen a kéményseprökerüíeíek 
uj igazságosabb beosztását kérték.

Törvén y  előtt.
— M orzsá n y iék  ügye. Megírtuk,

hogy a budapesti büntető törvényszék 

a panaszosok indítványára a százezer 

forintos pörben elrendelte az u jrafelvé- 

teli nyomozatot, és hogy a vizsgáló

bíró a 100,000 frtra újból elrendelte a 
a fenyitő zárlatot. Dr. V isonta i Soma 

védő ma beadványt intézett a törvény

székhez, amelyben a zárlatot törvény

telennek mondja és a 100,000 frt 

nali kiutalását kéri.
— Tömeges mérgezés gyanú ja . E

czim alatt pár hónap előtt bejárta a lapo-? 
kát a hir, hogy özv. Mosanszky Emunál 
megmérgezte két leányát, hogy az ezek ja 
vára árvaszékileg kezelt vagyon örököse 
lehessen. A Fuhrmann Andor dr. bíró által 
vezetett vizsgálat a gyanút nem igazolta 
és a kir. ügyésznél a napokban, azt az in
dítványt lette a törvényszéknél, hogy a 
súlyos gyanúval illetett asszony ellen a 
további eljárást szüntessék meg. 'A z indít
vány főként az orvosszakértők véleményén 
alapul, amely szerint a mérgezés feitétlenüt 
kizártnak tartandó. A törvényszék az ügy
ben legközelebb határoz. ,

—  P etii ó  ingóságainak elárvere-i 
zése. A k.r. jogügyek igazgatóságának ké
relmére az V-ik kerületi végrehajtási járás" 
bíróság a Petkó László részére a bíróság 
által hirdetett ügygondnoknak dr. Szappa- 
nyos Gerő ügyvédnek meghallgatása után 
elrenrJelte a sikkasztó miniszteri titkár le- 
oglalt ingóságainak elárverezését.

K ü lö n fé lé k .
— K in e v e z é s e k . A király Wagner 

Vilmos főbányatanácsost nun. tanácsossá és a 
vasúti vek központi vezetőségének főnökévé, 
Baráti Ede osztálytanácsosi czimmel és 
jelleggel felruházott dohánybeváltó felügye- 
íut pedig osztálytanácsossá nevezte ki.

—  A  p ad lá s  rem e té je . A z  éjszaka 
a rendőrség egy elkényszeredett to lvajt 
fogott el a régi póstn-utcza 10. száma1 
ház padlásán. A z  eset úgy történt, hogy 
Véry, a nagyírafikos, amint éjszaka ha
zament íeihaladt a lépcsőn, a falhoz 
lapulva egy alakot vett észre. Rákiáltott. 
A z ismeretlen futásnak eredt s bár az 
egész háznépet fellármázták, nem tud
ták őt megtalálni. Csak hajnalban akad
tak rá a háztetőn. Kitünr, hogy ez az 
ember Baglyas János lakatosinas, aki 
már napok óta nem eveit s mivel tudta, 
hogy a fal mellett egy éléskamra vau, 
lopni akart. Letartóztatták.

—  T ű z. Mint boglárt tudósítónk Írja, 
ma délután a Körmeudy-féle gazdasági la
kosok gondatlansága következtében, kik 
pörkölt kukoriczát adtak a disznóknak az 
egyik ól kigyuladt és mire a tüzet észre
vették, már a közelben fekvő házak is 
tüzet fogtak. A tűzoltók a tüzet csakhamar 
lokalizálták. A tűzoltók közül egy Kovács 
nevű. kt először volt fenn a tetőn, a nagy 
hőségtől és füsttől megszédülvén, az égő 
házba zuhant, jobb karját kitörte és kisebb 
égési sebeket szenvedett. A házak bizto
sítva voltak, azonban a bent égett bútorok 
nem.

—  K ö r ö z ö t t  szé lhám os A  <Magyar-
ország Vármegyéi és Vármegyéi* czimü mű 
szerkesztősége arról értesült, hogy egy 
Riulolfi Frigyes nevű egyén, aki magát 
jogtalanul dr.-nak nevezi, a vállalat névé-
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ÍBomokos kiskilköllőmegyei alispán r ^ ig  
Rudolfit szélhámosságai miatt körözteti 
figyelmeztetőnk mindenkit, Ih oev  az illetőt 
bkol jelentkezik, t a r t ó z t a t ja  te

—  V w U  b a le s e t .  B écsiü l telefo

nozza  tudósítónk: M ü ie u d o rf  mellett 

«Ü T  teherronat kát kocsija  kisiklott. A  
kisiklás k&retkeatáben Britek  és M ü r -  
íusch la g  között megakadt a  közle
kedés.

—  A  m e d v *  Á ld o z a t * .  A  szólovai
erdőben a  napokban vadas intőn egy medve 
egyomnarczangolta as egyik erdovédet, A  
medve elől megmenekült másik erdövéd 
most .  kdvcikesdiet beszéli el: Ifidén 
Fagpcnfcéint gró f rálőtt a medvére, pus
kájában nem robbanó golyók voltak s igy 
;nem tett nagy kárt a medvében. A  meg- 
•sebesitett medve rárohant az endSvédrc, 
^ n  ijedtében elfelejtette fegyveréi megtöl
teni. így történt, hogy a  szegény erdövéd 
■■csak a puskaagygyai védelmezhette magát. 
,A medve a  puskát ösezetérte és olyan 
.csapást mért az erdövéd fejére, hogy ko- 
jponyája ketté repedt is  holtan rogyott 
iössze. A  szerencsétlen áldozatot cstttörtö- 
[kén temették Betlőrén. A  gyászmenetet 
'egy darabon Oltó föáerczeg is elkísérte.

—  A  t ö l t ö t t  f e g y v e r .  A  U-.-Diószeg 
mellett Bzent-egyedi majorságban — mint 
levelezőnk jelenti —  nagy szerencsétlenség

Esti Hírlap j.897 no vem Dér 15.

F. Hegyi 
Toilagi l. 

A  Via

történt. Besseni István, Zichy Ferencz gró1 
hajlójának a  fia a  napokban apja fegyverét 
akarta tisztogatni. A  rongy, ameiylyei a 
fegyvert tisztogatni készült, véletlenül bele
akadt a  ravaszba, a puska elsült és a 21 
éves legény holtan rogyott Össze. A  szeren
csétlenül járt fiatal embert mindenki saj
nálja, ̂ nert derék, munkás és csendes em
ber volt.

—  M e g ö lt e  a  fe le s é g é t .  Szilvás 
Imre egri földmiveanek szemrevaló felesége 
volt; féltette is —  minden ok nélkül 
úgy hogy még az ntezára sem akarta eresz- 
;tenL A z asszonynak persze ez sehogy sem 
volt Ínyére, és el is hagyta férjét és elment 
Tisaa-Roffra szolgáim. Szilvás nem tudott 
élni felesége nélkül és utána ment. Arra a 

ibelyre, ahol felesége szolgált beállt kocsis
nak egy forint havi bérért, csakhogy fogad
ják oda. E héten egy este megleste felesé
gét s a  mint a konyhába kijött hátulról 
egy kést döfött belé. Az asszonynak még 
annyi ereje volt, hogy kivánszorgott

ahol férje még tü  késszurással 
t végett a szerencsétlen asszony éieté- 

. Ezek után elment a  táviró hivatalba az 
• anyjának sürgőnyőzött hogy jöjjön 

rögtön leánya temetésére. Most pedig 
cseadőrörstanyára ment ahol az őrsvezető
nek jelentést tett —  arról, hogy feleségét 
hogyan ölte meg és kérte letartóztatását- 
amit persze azonnal meg is tettek.

—  T e r je d  a  n é v m a g y a ro s ítá s  
Ért az Örvendetes hirt adhatjuk olvasóink
nak tudtára. Ügy látszik mióta Haberhauerből 
Halmos lett, azóta mindenütt erősen hozzá 
fognak a  névmagyarosításhoz. Legutóbb 
Magyar Kereskedelmi Részvénytársaság 
tisztviselői karában indult meg erős moz
galom a  névmagyarosítás ügyében. Engel 
jPái a társaság igazgatója ugyanis körleve
let intézett a  társaság valamennyi tisztvi
selőjéhez, melyben felszólítja őket, hogy 
nevüket megmagyarositsák. Az igazgató
a  körlevélben bejelenti egyszersmind azt is, 
hogy az illetékes hatósághoz már benyúj
totta folyamodványát vezetéknevének 
BUk-rc való változtatása iránt. A z igaz
gató e  példáján felbuzdulva már, 18 tiszt
viselő határozta el a névmagyarosítást.

—  K a rd p á rb a ) volt tegnap Halason 

melyet Hermán Ferencz dr. közkedveUségtt 
ügyvéd vívott Lorándy Tivadarral a jelenleg 
Halason működő Hezei-féle színtársulat 
egy tagjával. A  párbajban Lorándy két súlyos 
sebet kapott. A z  ok — mint levelezőnk 
ttja  —  keresd az asszonyt.

x  B a lo g  1. és  tá rs a  férfi-szabó tér. 
mében, Kecskeméti-utcza 11. ez. I. emelet 
angol szövetek találhatók a legnagyobb 
választékban. Legdivatosabb és legjobb 

' kiállítás, jutányos

SZÍNHÁZAK.
■ s l  u i n h á z i  m ű s o r o k  I

A  Nemzeti «Mnhátban ma SJkalts- 
pert színmüvét A étiméért kalmrirt adlak.
Antouiu—Stacsme, Shyiock— Gvwes. Kez

dő 7 órakor.
A  in rm in h d e b a n  PaUltnm  vigjitéks

As egér kerül színre &ocsw>yn<fi>aí, Török 
Irmával, fldveyve! és Császárral a  fő
szerepekben. Kezdete 7 órakor.

A x  operaházban  ma Wagner operá
ját Lokengrint hozzák színre. A  főszere- 
pékét Ney, Perotíi, Takáts, Vasqme és 
Diosyné adják. Kezdete 7 órakor.

.rt Népszínházban Verő György ope- 
Az oroszlánmdászt adják. A  fő- 

■n Csatai Zsófi, V. Margó Czéiia, 
Aranka, Sólymost, Mihályi és 
pnek fal. Kezdete 7 órakor. 

iyszínházban  ma Elum és Toché 
bohózata a Coulisset nr\ kerül színre. A  
főszerepeket Ldnczy Ilka, Hegedűs, Feny
vesi és Tapolceai adják. Kezdete fél 8 
órakor.

A  M a g y a r  színházban  ma Selby 
operettjét a Derül-horul-t adják Ssiklay 
Kornéllal és Felhő Rózsival. Utána először 
kerül színre Hannáé, Hauptmann Ger- 
bard álomképe. Harmele—Somló Emma, 
Tan itó-A fotear László. Kezdete 7 órakor.

T ito h . A  magyar színházban végre 
valahára magyar darabot, sőt mi több: 
népszínművet is adnak legközelebb. Ez 
Zachariásné »  Titok* czimü népszínműve, 
amelyből hétfőn kezdik meg a próbákat. 
Kői főszerepét D. Vlád Gizella játsza. A 
népszínmű nótáit Dankó Pista szerzetté.

Kis Mihály vendégszereplései. 
A népszínház derék müénekeséről, Kiss 
Mihálvról különös dolog került ki a napok
ban. Kiss Mihály a legszorgalmasabb vendég
szereplő. Ha két szabad napja van, a  vi
dékre rándul és ninesen színtársulat, amely
nek egy-két zsúfolt házat nem biztosítana 
ilyeténképen. Ez utóbbi időben azonban

S  ritkábbak lettek a zsúfolt házak, a 
iség egyszerűen ráunt a népszínmű

vekre. «Szomoru, de való!> gondolta magá
ban Kiss Mihály és nem játszott többé a  vi
déken népszínművet Áttért az előkelőbb 
műfajokra s a napokban eljátszotta 
„Trilby“ Svengaliját és eljátszotta „Az ál
lamtitkár u r“ czimszerepét is. Természe
tesen óriási sikerrel.

Fehérm.

Pestvidéki

T.-Aecsei
Szentesi

x r

Vidéki színészet. A győri színház 
kedvelt naiyájit, Fóti Fridát —  mint tu
dósítónk jelenti — Komjdthi János deb- 
reezeni színigazgató szerződtette a jövő 
szezonra. A kisasszonyt a fővárosi közön
ség is jól ösmeri a népszínházból, ahol 
két ével ezelőtt az <Orfeusz» Ámorát ját
szotta nagy sikerrel.

A népszínház nj tagja. Porzsolt 
Kálmán, a népszínház igazgatója szerződ
tette Balog Etelt segédénekesnői szerepkörre. 
A kisasszony most végezte a szinésziskolát 
és vizsgáin feltűnést keltett énekével és 
játékával. A  magyar színházhoz volt szer
ződtetve, de még első fellépése előtt fel
bontotta ezt a szerződését. A z uj énekesnő 
a »La  Pouppée«-ben fog először fellépni a 
népszínházban. Ez az operett deczember 
havában kerül bemutatóra, KÜry Klárával 
a czimszerepben.

A kulisszák mögül.
Eddig csak az volt igaz, hogy két dudás 

nem fér meg egy csárdában; most kibővül 
ez a közmondás azzal, hogy: két Czinka 
Panna sem egy öltözőben. Legalább 
főváros legnépszerűbb színházában nem 
fér meg egymással a régi és az uj Czinka 
Panna, akiknek egyike Fáraó ivadéka, 
másik pedig Izrael törzséből való. A czigány 
Czinka Panna eddig eg ' edül uralta a hely
zetet és utolérhetetlen volt, amint makra
pipát szorítva a fogai közé, elénekelte 
•Repülj fecskémnek De jött az izraelita 
Czinka Panna és nemcsak hogy énekelt, de 
még hegedűit is hozzá, de szépen! Ebből 
támadt a háborúság. A  czigány meghara
gudott az Izrael ivadékára és ki akarta 
zavarni »pereputyostól« az öltözőjéből! 
Szerencsére akadtak békéltetők, akik meg
értették a haragos Czinka Pannával, hogy 
bár a czigány régi fajzat, a zsidó meg 
éppenséggel az ó-kor arisztokrácziája. 'Kár 
tehát a  két nemzetségnek ögszeczivakod- 
nia . . .

Egyéb baj nem történt!

M d

KÖZGAZDASÁG.
K ő b á n y a i s e r tésvá sá r. Készlét 23138

darab. Árak: l-nS ren lii magyar ser
tést 54— 65*/. szeretni á i — 54 fo rin t
A z  irányzat vJ ioaa ilaa

Jelentések a tőzsdékről.
/A. mii artap UtlfciUJUM.)

A  g a b o n a ü z le t  B u dapesten  Ame
rika alacsonv..; b rgyzéseaz ira nyiatot elron
totta a malmok véieilndvét tobasztotta és 

készárupiaczon miwlössíe 8000 q. búza 
keit el, fi és fél krsjczárrsl alacsonyabb 
árakon.

A következő jbnzafajok kerüllek forga
lomba:
Tiszavidéki 400 mm. 7ö kgr. 12-55 írton 

100 . 75 6 > 12 60
100 .  77-5 .  12-85
100 .  76-t .  1275
100 »  79 .  13-85
500 .  75 .  1235
200 »  77-5 -- 1310
300 »  76-5 .  12-85
100 .  80 »  18-25
4C0 .  70 .  13-40

1800 .  74 .  18-85
600 .  76-5 .  1305
200 • 76 • 42*85

gabmtmemiiekUn az irányzat 
bágyadt volt, a  forgalom korlátoltan ala
kult. Hossot 8.5Ö—8.5&, tengeri 4 .90 - 
5.05 és zabot 6 30— 6.6Ö forinton adtak el.

A hatdridőpiaczon a hangulat kezdetben 
enyhe volt, utóbb fedezetekre az árak ja
vultak.

Kötöttek:
Búza tavaszra , . 12.03— 12.07 
Rozs tavaszra . . 8.80— 8.85
Tengeri máj,-—jun.-ra 5.4(3— 5.44 
Zab tavaszra ,  . 6.52— 6.55

A déli tőzsde zdrlatjegyeéseiil 
Búza tavaszra . . 12.09—12.10 
Rozs tavaszra . , 8.81— 8.83
Tengeri máj —jun.-ra 5.43 -  5.44 
Zab tavaszra . . 6.54— 6.55

A  bu d ap es ti é r ték tő zsd e . Az ér
téküzlet iránt állandóan csekély érdeklődés 
nyilvánult, a hangulat nyugodt volt és kor
látolt forgalomban az árfolyamok lemor
zsolódlak.

A z előtőzsdén előfordult kötések: ma
gyar hiteirészv. 387.50—387 osztrák bitel- 
részv. 353.75 —353.50 leszámítoló bank részv. 
251.75—251.50 osztrák-magy. ullaravasút 
részv. 333.50—333.75 rimamurányi vasmű 

253.25— 253.— közúti vaspálya 
részvény 384.25.-384.— villamos vasút 
részvény 285.75—285.50 

Z á r la tk o r  m a r tú l i :  magyar hitel
részvény 387.25 osztrák hitelrészvény 
353.50 oszt-íhagy államvasut részv, 333.59 
leszámítoló bank részvény 251.50 jel- 

részvény 277.50 közúti vas
pálya részvény 384 városi villamos

i -

vonuló kocsikat « Központi vásárcsarnok* 
jelzésű táblákkal lássa el cs örömmel 
konstatáljuk, hogy a  vásárcsarnok a fővá
ros bármely részéből könnyen elérhető. A 
kicsinyben! eladások következőleg történtek:

Bús: I. rendű levesbus 72—88, U, rendű 
leveshus 62—56, HL rendű levesbus 48—56, 
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— 9ü, 
füstölt sonka 115—120, nyelv30—35 kr, sza
lonna 64, zsir 64, báj 68—70, prágai ső- 
dar 120, karaj ICO— 110 krajezár kilónként

Baromfi: Bántani való csirke 60—70, 
sütni való csirke 80—90; lyuk 100— 140, 
kappanlSO-160, pulyka 250-850 kövér lúd 
350—600, sovány kacsa 110— 140, kövér 
kacsa 160—250 krajezár páronként. Tisztí
tott baromfi: csirke 45—60, császár poulárd 
80— 90, pulyka 120— 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 100-140. fogoly 90-100, 
őzezomb 250—800, gerincz 400—600 
kr, egészben, szarvas 45—100, vesepecse
nyéje 1.80, vaddisznó 50—80 kr. kilója, fá- 
czán 140— 1.70 gyöngytyuk 80, erdei sza
lonka 160, császármadár 120, bófaja 130, 
vadkacsa 90 kr. drbja, fény vas madár 40, 
párja.

Halak: Elő ponty 60— 120, csuka
60-120, kecsege 125-150, süllő 80-160  
krajezár. Jegelt halak: ponty 2 0 -60 , csuka 
12-50, kecsege 120, fogas, süllő 30— 120, 
apró hal 30—50. Lazacz 600 krajezár 
kilója*

Különfélék: Teavaj 120, főzővaj 9 0 -  
100, tojás 6 drb 20 kr., teatojás 22 drb, 
főzni való tojás 30 drb, meszes tojás 40 
drb 100 krajezár.

r e le lő .  szerkesztő: Xeszmély A rtUf.

Áron. i 
tapaszt ?

Jó lesz, minél nagyobbat 1

— Milyen az arezod, te Ferkó?!
— Vasárnap a korcsmában megvertük a 

borbélyt, aztán ma borotvált.

vasút részvény 285.50 forinton*
A  dé li tőzsdén, jegyeztek: magyar hi

telrészvény 387.— —387.25, oszt. hitelrész* 
vény 353.60—354.40, osztrák-magyar álam- 
vasut részvény 333-50—333-75, leszámi- 
tolóbank részvény 251 50— 251 75 jelzálog- 
hitelbank részvény 277.50—27/,75—  ri
mamurányi vasmű részvény 253.------253.25
közúti vaspálya részvény 384.------384.25
városi villamosvasút részvény 286.-<—  
286-50 forinton.

Z á r la tk o r  m arad t: magyar hitelrész
vény 387,25 magyar arany-járadék 122.70, 
magyar koronajáradék 99.90,. pesti ma
gyar kereskedelmi bank részvény 1428—, 
oszt. hitelrész. 353.50 leszűrni tolóbank rész
vény 261.50—. jelzáloghitelbank részvény 
277.75.- rimarnuránvi vasmű részvény 
258.25— , salgótarjáni* íköazénbánya rész
vény 6 0 5 - , -  déli yaS t részvény 78,50 
városi villamos részvény 286.50—, közúti 
vaspálya részvény 3 8 4 forinton.

A  Q a b o n a d z le t  B é c s b a n .  Bécsben 
a tengerentúli alacsonyabb jegyzések 
spekuláeziót eladásokra ösztönözték, 
árak csökkentek.

Jegyzések:
Búza tavaszra . . 11.SS— 11.98 
Rozs tavaszra . . 8.89— 8.90
Tengeri máj.—jun,-ra 5.75 -  5.74 
Zab tavaszra . . 6.83— 6.84

A  b é c s i  é rttók tÁ sa tás . Bécsbm 
forgalom szűk körre szorult, az úr-folyamok 
nem igen hullámzottak,,

Jegyzések: osztrák hitelrész vény 353.70, 
magyar hiteirészv. S88.7&, magyar arany
járadék 12210, magyar koronajáradék 
100.—, anglo bank 165.60 osztrák magyar 
államvasui részvény 333.50 forinton.

Piaszí árak.
(As Esti Hírlap aa|áujelen tété.)

A  mai forgalom kevéssé volt élénk. A  
baromfit a nagy felhozatal folytán olcsób
ban kínálták, á villanyos vasutak igazga
tóságát pedig felhívjuk, hogy intézkedjenek 
miszerint a  közönségünk tájékoztatására 
most már a központi vásárcsarnok előtt el-

Máz és veniéglo megnyitás.
az <Adri*» szállóban karepesi-ut 41. sz
Elegáns njouunn berendezett helyiségek.* 
Kitűnő kávéházi italok- A  vendéglőben olcsó 
és jé étkezés Mindea szombat és vasárnapon 

h o n v é d z e n e k a r  I i a n g t e r s s n y
ssubad bemenet mellett, szives pártfogásért 
esedezik RÉMI RÓBERT, Az .Adria, szájló

vendéglő és kávéház tulajdonosa, 13

Gyermekeknek
tanulságos és szórakoztató olvasmányul 

legalkalmasabb s legolcsóbb a

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

utcza 4. szám alá küldendők.

— Izgatott voltál az esküvő napján ?
— Bizony, mielőtt a vőlegényem kimondta

z igent.

H e ly b e l i  u r a k ,
kik kedvezménye* feltételek mellett óhajtják 
ruUawukMjtjUteikot beszerezni, azok fordul
janak hozzám, és kiknek férfiéi Övékeik zá- 
Jogban vannak, ón azokat kiváltain, csak a 
zálogcaédolát, iakciimüket és név üköt egy 
ie vélt őrt tekban Küldjék hozzám A kiváltott 
ruhanemű finoman kivasalta tik, ha esetleg 
szükséges javítás fordul eió azt teljesen rendbe
hozom a leges kelyebb munka ö,ért es a ki
váltért összeget számítva kívánt ideire házhoz 
•ziUit-m Kiváltási hirdetésem vidékiekre is 
kiterjed, kiknek utánvétté] küldöm a raegbi. 
xáab Itt egy tanonez is felvétetik. Fazekat 
József V ili., Kökk Szíiárd-atcza 6, I. éra. 5,
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